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ELŐSZÓ 

Mindnyájan érezzük, hogy napjainkban egyre több rövidítést és mozaikszót használunk. 

Ennek okát egyrészről felgyorsult világunkban kereshetjük, másrészről a nagyszámú rövidí-

tés felbukkanásának az az oka, hogy a tömegesen megjelenő újabb és újabb technikai esz-

közök, vizsgálati módszerek, eljárások, szervezetek és közgazdasági fogalmak stb. szaba-

tos, egyértelmű megnevezése már csak többszavas kifejezéssel lehetséges, és épp a gyors 

információátadás érdekében ezeket az új, gyakran igen hosszú kifejezéseket célszerű rövi-

dítve használni. 

Természetesen korábban is voltak rövidítések nyelvünkben, pl.: MÁV, Mahart, HÉV, Kö-

zért, ÁPISZ, FTC, MTK, KRESZ. Ezek a rövidítések azonban évtizedek alatt oly mértékben 

beépültek a köztudatba és a nyelvhasználatba, hogy szinte közszóként új életre keltek nyel-

vünkben, hiszen volt idejük széles körben ismertté válni. A 21. század elején azonban szük-

ség van a Magyar és idegen nyelvi rövidítések adatbázisára, amely értelmezi és megmagya-

rázza a nagyszámú és gyorsan felbukkanó rövidített nyelvi alakokat. Természetesen idő- és 

helykímélő módon nemcsak a magyar nyelv él szavak, szókapcsolatok rövidítésével, hanem 

az idegen nyelvek is. Mivel a tudományok és a technika, technológia fejlődésében élen járó 

országok angol nyelvűek, illetve a nemzetközi kommunikáció nyelve mára szinte kizáróla-

gosan az angol, érthető, hogy az angol nyelvben születik a 21. század elején a legtöbb rövi-

dítés, és ezek aztán szinte az egész világon elterjednek. 

A Magyar és idegen nyelvi rövidítések adatbázisa 67 szakterületről 12150 rövidítést tar-

talmaz és dolgoz fel. A legtöbb rövidítést a következő területekről, illetve témakörökből 

találjuk: orvostudomány, szervezet-egyesület, vallás, földrajz, folyóirat, politika, informati-

ka. 

A néhány éve felbukkant „SMS-nyelvből” 130 adat került szótározásra és értelmezésre: 

ír6sz, mléxm, QK stb. A gyűjteményben megtalálhatók az új, csupán néhány éves rövidítések 

mellett a régebbi, tradicionálisak is, mint pl.: FÉG, ONCSA, szmk. 

A közreadott rövidítések közül 5320 magyar, a fennmaradó 6830 pedig idegen nyelvű. 

A magyar adatok számát sorrendben követi az angol és a latin nyelvből jövő többszavas 

kifejezések rövidítéseinek a csoportja. A következő nyelvekből találunk a Magyar és ide-

gen nyelvi rövidítések adatbázisában tíznél több címszót: 

magyar: 5320 

angol: 4210 
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latin: 1140 

francia: 317 

német: 205 

görög: 173 

olasz: 85 

spanyol: 74 

román: 52 

orosz: 44 

cseh: 18 

portugál: 18 

szerb: 16 

arab: 15 

holland: 12 

svéd: 12 

  

A gyűjtőmunkát követő aprólékos ellenőrzés és szerkesztés során a szócikkek egységes 

szerkezetet kaptak. A szócikkek felépítése a következő: 

1. A rövidítés; 

2. A rövidítés feloldása; 

3. A rövidítés nyelve vagy forrásnyelve; 

4. A fogalom szakterülete; 

5. A rövidítés kifejtése, magyarázata – előtte minden esetben ◊ jel áll és általában az 

idegen nyelvű rövidítés magyar feloldásával kezdődik. 

 

A magyar szótárirodalom igen kevés korábban megjelent rövidítésszótárral rendelkezik, így 

csak néhány magyar előzményre és mintára támaszkodhatott a Magyar és idegen nyelvi 

rövidítések adatbázisának összeállítója, ezért volt szükség széles körű anyaggyűjtésre. A 

most közreadott munka a kevés magyar előzményből is kiemelkedik azzal az újdonságával, 

hogy nemcsak kifejti, feloldja a vastag betűs rövidítést az eredetileg rövidített szó vagy 

szavak teljes megadásával, hanem néhány sorban tájékoztat is arról, hogy az adott rövidítés 

milyen fogalmat takar.  

 

Példák a Magyar és idegen nyelvi rövidítések adatbázisának szócikkeire: 

 

EMKE Erdélyi Magyar Közművelődési Egye-

sület egy ◊ Tevékenysége: a romániai ma-

gyar közművelődési élet koordinálása, ön-

szerveződő egyesületek ösztönzése, szak-

szö-vetségek létrehozása, tá-mogatása 

(kó-rusmozgalom – Romániai Magyar Da-
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losszövetség, képzőművészet – Barabás 

Miklós Céh, népművészet, könyvtármozga-

lom – Heltai Alapítvány, néptáncmozgalom 

– Romániai Magyar Táncszövetség). 

 

SDI Strategic Defense Initiative angol; űrh, 

had ◊ Stratégiai Védelmi Kezdeményezés. 

Az USA-ban Reagan elnök vetette fel 

1983-ban. Lényege, hogy elsődlegesen az 

űrbe kell fegyverekből álló réteges védelmi 

pajzsot kialakítani. 

 

EMMS Electronic Mail and Message System 

angol; inf ◊ Elektronikus levél- és üzenet-

továbbító rendszer. 

 

r rádiusz latin; geom ◊ A kör sugara. A kör a 

sík azon pontjainak összessége, amelyek 

egy adott ponttól (a középponttól) adott tá-

volságra vannak. Ezt az adott távolságot 

nevezik a kör sugarának. 

 

UCTE Union for the Coordination of the 

Transmission of Electricity angol; szöv ◊ 

Áramszállítási Koordináló Unió. Nyugat-

európai villamosenergia-rendszer. Az euró-

pai együttműködő villamosenergia-rendszer 

rendszerirányító társaságainak szövetsége, 

amelyben Magyarország 2001 óta már teljes 

jogú tagként képviselteti magát. Legfonto-

sabb feladata, hogy a szinkron együttműkö-

dő rendszerek folyamatosan, biztonságosan 

és megbízhatóan működjenek. 

 

Mind a magyar, mind az idegen nyelvi rövidítések írásmódja igen sok esetben ingadozó. 

Elég utalnunk a következetlen egybe- és különírásra (a szóbelseji szünetek alkalmazására), 

illetve a rövidítés végén vagy a rövidítésben a betűk között használt pont sokféle alkalma-

zására. Elvünk szerint, amennyiben nincs rögzített alakja a rövidítésnek, az egyszerűbb 

írásmódú alakot vettük fel. 

Az eredményes használatot 1100 utalás segíti. Ezek a szócikk végén helyezkednek el, és 

→ karakter vezeti be őket. Ez azért szükséges, mert egy-egy fogalomnak esetleg több rövi-

dítése is közkeletű, illetve korábban másképp nevezték. 
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g gramm görög; fiz ◊ Súlymérték, a súly 

alapmértékegysége a CGS-rendszerben. 1 

cm
3
 4 ºC hőmérsékletű víz súlya: 1 gramm 

egyenlő 1/1000 kg. → gr 

 

SZTE Szegedi Tudományegyetem okt ◊ Fel-

sőoktatási intézmény Szegeden. → JATE 

 

A Magyar és idegen nyelvi rövidítések adatbázisát ajánljuk azoknak, akik kíváncsiak arra, 

hogy egy-egy rövidítés vagy mozaikszó mit is jelent, és tájékozódni kívánnak arról, hogy 

egy-egy rövidítés mögött pontosan milyen fogalom rejlik. Biztosak vagyunk benne, hogy e 

tudás birtokában a rövidítésekkel teletűzdelt világunkban, a ránk zúduló információáradat-

ban sikeresen fognak eligazodni. 

A Magyar és idegen nyelvi rövidítések adatbázisa segítségével többek között a technika, 

a kultúra, a művészetek, a tudomány, a politika és a sport területére tehetünk izgalmas uta-

zást. 
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A Magyar és idegen nyelvi rövidítések adatbázisában feldolgozott szakte-

rületek, rövidítésük és feloldásuk 
 

A szakterület után álló szám kerekítve mutatja, hogy hány fordul elő belőle 

 

államig: államigazgatás 15 

állat: állatok 80 

ált: általános 1355 

biol: biológia 25 

chat, SMS: chatnyelv 130 

csill: csillagászat 360 

egy: egyesület 125 

elektr: elektromosság 15 

ép: építészet 30 

eü: egészségügy 55 

fényk: fényképészet 25 

film 15 

firat: folyóirat 590 

fiz: fizika 255 

földr: földrajz 630 

gazd: gazdaság 50 

geod: geodézia 15 

geom: geometria 15 

gyógysz: gyógyszerészet 20 

had: hadászat 175 

hajózás 10 

hírk: hírközlés 120 

inf: informatika 515 

ipar 115 

irod: irodalomtudomány 100 

jog 85 

kat: katonai 30 

kém: kémia 35 

ker: kereskedelem 35 

körny: környezettudomány, környezetvé-delem 40 

közg: közgazdaságtan 30 

közig: közigazgatás 215 

közl: közlekedés 70 

kult: kultúra 175 

logiszt: logisztika 30 



 10 

mat: matematika 40 

méd: média 15 

met: meteorológia 20 

mezg: mezőgazdaság 10 

műsz: műszaki 110 

műv: művészet 55 

népcs: népcsoport 10 

növ: növénytan 15 

nyelv 15 

nyelvtud: nyelvtudomány 80 

nyomd: nyomdászat 15 

okt: oktatás 160 

orv: orvostudomány 1510 

pénzü: pénzügy 490 

pol: politika 510 

rég: régies 15 

rep: repülés 340 

sp: sport 260 

számtech: számítástechnika 40 

szerv: szervezet 985 

szöv: szövetség 310 

távk: távközlés 35 

tört: történelem 90 

tőzsde 45 

tud: tudományok általában 140 

űrh: űrhajózás 70 

üzl: üzleti világ 15 

vall: vallás 735 

váll: vállalat 40 

vegy: vegyészet 235 

vill: villamosság 20 

zene 95 
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A, Á 
 

a  abort angol; inf  Megszakítás. 
A  absolvo latin; tört, pol  A rómaiaknál „A” betűvel ellátott golyókkal lehetett szavazni 

vmely jelölt felmentésére vagy a törvény ellen. 
a  acceleration angol; fiz  Gyorsulás; egyenes vonalú mozgásnál a sebesség időbeli változá-

sának mértéke egyenlő az erő és a tömeg hányadosával; mértékegysége m/s2. 
a  Accumulator angol; vill  Akkumulátor. akku 
a  acre angol; ált  Földmérték (4047 m2) Angliában és Észak-Amerikában. 
a  adenin latin; orv  A DNS- és az RNS-molekulák felépítésében részt vevő bázis. 
a  adult angol; ált  Felnőtt embert jelöl. Általában a „18 éven felülieknek” szóló filmeknél 

alkalmazzák ilyen formában ezt a rövidítést. 
a  agence francia; hírk  Ügynökség, hírügynökség. 
a  agency angol; hírk  Ügynökség, hírügynökség. 
a  air angol; ált  Légi. 
A  aircraft angol; had  Repülőeszköz, repülőgép. 
A  alany nyelvtud  A mondatnak az a (gyakran csak jelzett, odaértett) része, amely megjelöli 

azt, akiről, amiről az állítmánnyal mondunk valamit. 
A  alapképzés okt  Alapfokú, általános képzési forma. 
a  allied angol; had  Szövetséges, szövetségi. 
A  Alpok földr  Az Alpok hegység rövidítése. Alp. 
A  amper francia; vill  Az elektromos áram erősségének mértékegysége. (A. M. Ampère 

francia fizikus nevéről.) 
Å  angström svéd; fiz  A mm tizedmilliomod része; a fény- és röntgensugarak hosszának 

mértékegysége. (A. J. Angström svéd fizikus nevéről.) 
A  Anguilla angol; földr  Nagy-Britannia külbirtoka Kubától északra. Területe: 96 km2; szék-

helye: The Walley; pénzneme: 1 kelet-karib dollár egyenlő 100 cent. 
a  anno latin; ált  Évben, évében (12 hónapból, 365 v. 366 napból álló időszak, amely alatt a 

Föld egyszer megkerüli a Napot; jan. 1-től dec. 31-ig terjedő időszak). 
A  anód görög; fiz  Az áramforrás pozitív sarkával összekötött elektród. Egyenáramú eszköz 

pozitív sarka. 
a  aorta görög; orv  Főütőér, főverőér. 
a  apertura latin; fényk  Nyílás, rés; optikai rendszerek teljesítőképességének a rendszeresen 

áthaladó fénynyaláb nyílásszögétől függő mértéke. 
a  ár fiz  Terület-mértékegység, az SI-mértékegységrendszerben nem használatos. 1 a 

egyenlő 100 m2. 
a  army angol; had  Szárazföldi haderő. 
a  assistant angol; ált  Helyettes. Szakember munkájához segítséget nyújtó személy. 
Á  átmeneti szabvány műsz  Két különböző jelleget egyesítő, közbülső, de egységesen al-

kalmazandó termelési eljárást, formát stb. hivatalosan megszabó (műszaki) előírás. 
A  atomtömeg fiz  Valamely atomfajta (természetes izotópelegyének) átlagos tömege, ahol 

a tömegegység a közönséges oxigén (pontosabban az oxigénizotópok természetes keve-
réke) átlagos tömegének 1/16-od része. 

a  atta dán, atten ’tizennyolcból’; fiz  Az SI-mértékegységrendszerben használt prefixum, 
valamely mértékegység 10-18-szorosa. 
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a  attack francia, német; had  Támadó. (Általában földi célpontok ellen bevethető repülőgé-
peket jelöl.) 

A  avancer francia; műsz  Gyorsítani, siettetni. A mechanikus órák időszabályozásához 
használt rövidítés. Ellentéte: R (retarder). R 

á  darabja, darabonként, egyenként (ármegjelölésben) ált  Darabszámra árusított. 
A  magnetic vector potential angol; fiz  Mágneses vektorpotenciál. Vektormennyiség, 

amelynek távolsággal való változása bonyolult kapcsolatban áll a mágneses mezővel. 
Mértékegysége: W/m (Weber/méter). 

A  Österreich; Republik Österreich német; földr  Osztrák Köztársaság. Kilenc Szövetségi 
köztársaságból álló köztársaság Közép-Európában. Területe: 83.858 km2. Fővárosa: Bécs 
(Wien); hivatalos nyelv: német; pénznem: 2002. febr. 28-ig schilling, azóta euró; népcso-
portok: osztrák, szerb, horvát, török; vallások: római katolikus, evangélikus, mohame-
dán. 

a vagy A  alatt ált  Valamely személlyel, dologgal, illetve valaminek a felszínével maga 
fölött. Valami közelében lent. 

A&P  auscultation and percussion angol; orv  Hallgatózás és kopogtatás. 
A.  Aquila latin; tört  A római légiók hadijelzése (kiterjesztett szárnyú sas). 
a.  artery görög; orv  Verőér, artéria. 
a.a.C.  anno ante Christum latin; tört  Krisztus születése előtti évben. 
A.B.F.R.  A Boldog Feltámadás Reményében vall  Sírköveken használatos sírfelirat. 
a.c.  a conto olasz; pénzü  Előleg, a végleges elszámolás előtt folyósított összeg. 
a.c.  anni currentis latin; tört  A folyó évben; jan. 1-jétől dec. 31-ig terjedő időszakban. 
a.C.  ante Christum (natum) latin; tört  Krisztus születése előtt. 
a.c.  ante cibum latin; orv  Étkezés előtt; a gyógyszerrendeléskor azt jelenti, hogy étkezés 

előtt kell a betegnek a gyógyszert beadni, néha azt is megadják, hogy mennyi idővel 
előbb. 

a.C.  Arx Claudiopolis latin; pénzü  Kolozsvár, mint pénzverőhely jele, az erdélyi fejedel-
mek 17. századi ezüstpénzein. 

a.C.n.  ante Christum natum latin; tört  Krisztus születése előtt. 
A.C.T.  Australian Capital Territory angol; földr  Ausztráliai Fővárosi Terület. Az ausztrál 

államszövetség önálló közigazgatási területe. Területe: 2432 km2; Sydneytől 320 km-re 
DNy-ra. 

a.Chr.n.  ante Christum natum latin; tört  Krisztus (születése) előtt, azaz időszámításunk 
előtt. i.e. 

A.CS.E.V.  Arad–Csanádi Egyesült Vasutak közl, rég  Helyiérdekű vasút volt. 1904 és 1907 
között közel 40 benzinmotoros kocsit állítottak üzembe, amelyeket az aradi Weitzer 
gyár készített. Ezzel a fejlesztéssel ez a kis helyiérdekű vasút az európai élvonalba ke-
rült a motorkocsis üzem bevezetése terén. A gondos állagmegőrzés eredményeként az 
akkor készült járművek közül néhány mindmáig üzemképes. Közülük egy megtekint-
hető a szentendrei Tömegközlekedési Múzeumban, illetve a Magyar Vasúttörténeti 
Parkban is. 

a.d.  a dato latin; tört  A keltezéstől, a kiállítás napjától számítva. 
a.D.  anno Domini latin; tört  Az Úr évében (azaz időszámításunk szerint, egyes országok-

ban még ma is használatos). 
a.d.  auris dexter latin; állat  Jobb fül. 
á.é.  átvitt értelemben nyelvtud  Szónak és a szókapcsolatnak jelentésátvitellel kialakult 

értelme, jelentése. 
A.E.I.O.U.  Austriae est Imperare Orbi Universi latin; tört  „Ausztria hivatása uralkodni az 

egész világon”. Az osztrák uralkodók régi jelmondatának rövidítése. 
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A.F.  advanced freight angol; pénzü  Előre fizetett fuvardíj. Teherszállítási szolgáltatásért 
előre kifizetett pénzösszeg. 

a.f.  anni futuri latin; pénzü  A jövő évben, a dec. 31-ét követő évben. 
A.F.  Arx Fogaras latin; pénzü  Fogaras, mint pénzverőhely jelzése az erdélyi fejedelmek 17. 

sz.-beli ezüstpénzein. 
A.G.B.  Allgemeines Deutsches Gestütsbuch német; állat  A német telivértenyésztés ménes-

könyve. 
a.i.  ad interim latin; ált  Ideiglenesen; átmeneti, nem végleges. 
Á.I.  Általános Iskola okt  Általános iskola rövidítése. ált.isk. 
A.J.  Alba Julia pénzü  Gyulafehérvár mint pénzverőhely szignálja az erdélyi fejedelmek 

ezüst pénzein. 
a.k.  above knee angol; orv  Térd felett. 
a.l.  ad libitum latin; zene  Zenében: kötetlen tempóban, kötetlen előadásban, tetszés szerint. 
A.L.F.  animo lubenti fecit latin; ált, rég  Római emlékköveken: szívélyes hajlandóságból 

készítette. 
A.m.  anno mundi latin; tört  A világ (teremtésének) esztendejében. 
a.m.  ante meridiem latin; ált  Délelőtt. A dél előtti napszak, reggel és dél között. 
a.m.  annyi mint nyelvtud  Olyan mennyiségű, számú; olyan nagy vagy kis mennyiségű, 

számú; olyan mértékben, távolságban, fokban. 
A.M.  artium magister latin; ált  A szabad művészetek mestere. 
a.m. vagy AM  morning angol; hsz  Reggel. 
A.m.c.  anno mundo condito latin; tört  A világ teremtésétől fogva. 
a.n.  anyja neve ált  Az anya szerepét betöltő nő neve; annak a nőnek a neve, aki világra 

hozta. 
A.O.  alfa és omega görög; ált  A görög ábécé első és utolsó betűje. Átvitt értelemben: kezdet 

és vég; gyakran található ókeresztény emlékeken. 
a.o.c.  anno orbis canditi latin; tört  A világ teremtése utáni évben; évjelölés a világérák 

szerinti dátumokban. 
A.O.K.  Armee-Oberkommando német; had  Az osztrák–magyar hadsereg főparancsnoksá-

gának neve a világháborúban. Székhelye előbb Teschen, 1917 óta Baden volt. 
A.Ö.U.G.B.  Allgemeines Österreichisch-Ungarisches Gestütsbuch német; állat  Az osztrák 

és magyar telivérlovak régebbi méneskönyve. 
A.p.  anni praesentis latin; tört  A jelen évben. 
A.p.  anni praeteriti latin; tört  Az elmúlt évben. 
a.p.C.  anno post Christum latin; tört  Krisztus születése utáni évben. 
A.pr.  anni praesentis latin; tört  A jelen évben. 
A.pr.  Annonae praefectus latin; ált, rég  A gabonakészletek felügyelője. 
A.r.  anno regni latin; tört  Az uralkodás v. a birodalom évében. 
A.r.s  anno recuperatae salutis latin; tört  Az üdvösség visszanyerésének évében. 
a.s.  auris sinister latin; állat  Bal fül. 
A.S.A.  American Society of Anesthesiologists angol; szerv  Amerikai Aneszteziológusok 

Társasága. 
Á.S.M.É.  Általános Súly- és Mértékügyi Értekezlet szerv  Az Általános Súly- és Mérték-

ügyi Értekezlet nevének rövidítése. CGPM 
A.S.N.  anno Salvatoris nostri latin; tört  Üdvözítőnk évében. 
A.SS  acta Sanctorum latin; vall  Szentek aktái. A katolikus egyház összes szentjének életét 

feldolgozó sorozat. 
A.Szam.  Amerikai Szamoa földr  Szamoa-szigetek. AS 
a.t.  adott találat sp  Vívásban az ellenfél testének szabályos helyen való érintése karddal, 

tőrrel. 
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a.u.  auris uterque latin; állat  Mindkét fül. 
a.u.c.  ab urbe condita latin; tört  A város (ti. Róma) alapítása óta (azaz i.e. 753-tól; ez az év 

volt a régi római időszámítás kiinduló pontja). 
A.U.C.  anno urbis conditae latin; tört  A város (Róma) építése utáni évben. 
A.u.s.  actum ut supra latin; rég  Történt mint fent (jegyzőkönyvek végén). 
A.U.V.  ad usum veterinarium latin; állat  Állatgyógyászati célokra. 
A.V.S.P.  Augusti Vindelicorum Signata Pecunia latin; tört  Római pénzeken jele annak, 

hogy azok a mai Augsburgban verettek. 
a/a  ad acta latin; ált  Az aktákhoz; valamely iratot ad acta tenni, azaz elintézettnek, letár-

gyaltnak tekinteni. A hivatali nyelvben irattárba helyezendő; (véglegesen) félre (tesz va-
lamit). 

A/A, GBAN  Anguilla angol; földr  Az Egyesült Királyság tengerentúli területe. A Kis-
Antillák Szélcsendes-szigetek csoportjába tartozó sziget. Területe: 96 km2 (Anguilla: 91, 
Sombrero 5 km2). Székhelye: The Valley. Pénzneme: kelet-karib dollár (1 dollár egyenlő 
100 cent); nyelv: angol; népcsoportok: fekete, mulatt, fehér. 

A/C  Air Conditioning angol; műsz  Levegőhőmérséklet-szabályozás. Zárt helyiségek hő-
mérsékletének mérésére és szabályozására alkalmas műszer. 

A/D hányados  asszimiláció és disszimiláció hányados orv  A szervezetekben az asszimilá-
ció és a disszimiláció, azaz az anyagbeépítés és -lebontás aránya. 

A/D-konverter  analóg-digitális átalakító görög, latin; fiz, inf  Olyan áramkör vagy eszköz, 
amely a bemenetére adott analóg jelet digitális jellé alakítja át. 

A/G  albumin globulin ratio angol; orv  Az albumin és globulin aránya a vérben. 
A/O  alert and oriented angol; orv  Éber és orientált. 
A/S  Account sales angol; pénzü  Áruszámla. 
a/s.s.  simulated account sales angol; pénzü  Költött számla rövidítése. 
AA  Aerolineas Argentinas spanyol; rep  Argentin légitársaság. 
AA  affected area angol; orv  Az érintett terület. 
AA  Agence d’Athẻnes francia; hírk  Görög hírügynökség. 
AA  Agricultural Area latin; mezg  Mezőgazdasági terület. 
AA  Air to Air angol; had  Levegő–levegő. NATO-kód a szovjet levegő–levegő rakéták jelö-

lésére. 
AA  Alcoholics Anonymous angol; szerv  Névtelen alkoholisták. Önsegítő szervezet a le-

szokni kívánó alkoholisták számára. 1935-ben alapította William Griffith Wilson és Ro-
bert Holbrook Smith az Egyesült Államokban. Helyi csoportokból áll, amelyeknek tag-
jai egymást támogatják. Mára már a világon mindenütt elterjedt. 

AA  American Airlines Incorporated angol; rep, szerv  Az USA egyik legnagyobb légifor-
galmi társasága, 1930 óta működik, székhelye New York. 2001-ben megvásárolta a 
TWA flottáját, eszközeit, érdekeltségeinek nagy részét, alkalmazottait átvette, s így lett 
Amerika legnagyobb légiforgalmi társasága. TWA 

aa  ana görög; orv  Orvosi recepteken annak megjelölésére használatos, hogy két v. több 
anyagból ugyanaz a mennyiség veendő. 

AA  Anadoln Ajansi török; hírk  Török hírügynökség. 
AA  Apostolicam actuositatem latin; vall  Határozat a hívek apostolkodásáról. A II. vatikáni 

zsinat dokumentumának rövidítése. 
AA  Apostolicam Actuositatem latin; vall  Határozat a világi hívek apostolkodásáról. A 

Ferences Világi Rend dokumentuma. 
AA  Augustiniani ab Assumptione latin; vall  Asszumpcionisták. Klerikus szerzetes kong-

regáció. 1845-ben E. Alzon alapította Nimes-ben a katolikus tanítás terjesztésére, az 
egyház szabadságának védelmére és az elszakadt testvérek visszatérítésére. 1864-ben 
nyertek pápai jóváhagyást. 1901-ben a kongregációt betiltották, tagjai szétszóródtak Eu-
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rópában és Amerikában. Törökországi, bulgáriai, romániai és oroszországi intézménye-
ik elpusztultak. Folyóiratuk 1895-től az Échos d’Orient, 1953-tól a Revue des études 
byzantines. 1988-ban 152 rendházban 1083 tag élt, ebből 854 pap. 

AA.  Acta Agronomica görög, latin; firat  Mezőgazdasági folyóirat. A folyóirat a következő 
agrártudományi területekről közöl tanulmányokat: alap és alkalmazott 
növénygenetika, növénynemesítés, növénytermesztés, növényanatómia, növényélettan, 
növénybiokémia, növényföldrajz, növénykórtan, növényökológia, állatgenetika, állat-
tenyésztés, állatélettan, állatökológia, takarmánytermesztés, talajtan, virológia, 
biometria és agrártudomány-történet. 

aa.  arteriae latin; orv  Verőerek, artériák. 
AA.LL.M. vagy A.L.M.  Artium Liberalium Magister latin; tud, műv  A szabad művészetek 

mestere (régi tudós cím). Ugyanezt jelenti AA. M. (Artium Magister). 
AAA  Al-Daula Al-Muttahida Al-Arabija arab; földr  Az egykori Egyesült Arab Államok. 

1958-ban az Egyesült Arab Köztársaságból és Jemenből alakult államszövetség. Terüle-
te: 1.379.900 km2; székhelye: Hodeida. 1990. máj. 22-én Jemen önálló állammá vált. 

AAA  Al-Gumhurija Al-Muttahida Al-Arabija arab; földr  Egyesült Arab Köztársaság ÉK-
Afrikában és az elő-ázsiai Sínai-félszigeten. 1958 és 1961 között Egyiptom és Szíria uniót 
alkotott, Egyesült Arab Köztársaság néven. Területe: 1.185.000 km2. Két egymással nem 
határos autonóm tartományból (Egyiptomból [ET] és Szíriából [SYR]) állt. Fővárosa: Ka-
iró; lakossága főként arab; nyelve: arab. Hivatalos pénze az egyiptomi font. 

AAA  Amateur Athletic Association angol; sp  Amatőr Atlétikai Szövetség. Oxfordban ala-
pították 1880-ban, ez volt az első atlétikai szövetség. Itt határozták meg, hogy mely 
sportágak tartozzanak az atlétika körébe. (A női Amatőr Atlétikai Szövetséget 1922-ben 
alapították.) 

AAAS  American Association for the Advancement of Science angol; szöv  Amerikai Egye-
sület a Természettudományok Támogatására. 

AAC  Advanced Audio Coding angol; inf  MPEG–4 szabványon alapuló audiotömörítő 
eljárás. 

AAC  Austrian Association of Communities angol; szerv  Osztrák Községszövetség. Székhe-
lye: Bécs. 

AAC  European Cereal Starch Association angol; szerv  Európai Gabonakeményítő Szövet-
ség. 

AACM  Association for the Advancement of Creative Musicians angol; zene  Chicagói néger 
jazzmuzsikusokat tömörítő, nem profitorientált szervezet. Alapítva: 1965-ben. 

AACR  American Association for Cancer Research angol; orv, szöv  Amerikai Rákkutatási 
Szövetség. Éves gyűlését Los Angelesben tartja. 

AACT  Austrian Association of Cities and Towns angol; szerv  Németül: Österreichischer 
Städtebund. Osztrák Városszövetség. Székhelye: Bécs. Ausztriában az önkormányzati 
vezetőket fogja össze és készteti szoros együttműködésre annak érdekében, hogy pol-
gáraik jólétét, gazdagodását, egyszóval a lokális fejlődést maximálisan tudják szolgálni. 

AACS  Associazione Amici dei Csango olasz; szerv  A Csángók Barátainak Társasága. 
Székhelye: Lari (Olaszország). 

AAF  Allied Air Forces angol; had  Szövetséges légierő. 
AAF  Army Air Forces angol; had  Az USA hadseregének légiereje. 
AÁH  Anyag- és Árhivatal államig  Az Országos Árhivatal jogutódja. Alakult 1967. jún.-

ban. 
AAIP  Association of American Indian Physiciaans angol; szöv  Amerikai Indián Orvosok 

Szövetsége. Nemcsak a mai orvostudománnyal, hanem a hagyományok őrzése mellett 
az ősi indián gyógymódokkal is foglalkoznak és gyógyítanak. 
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ÁAK  Állami Autópálya-kezelő Rt. szerv  Feladata elsődlegesen: Magyarországon a gyors-
forgalmi úthálózat üzemeltetése, fenntartása. 

AAKP  American Association of Kidney Patients angol; szöv  Vesebetegek Amerikai Szövet-
sége. Feladata és célja: orvosi és egyéb gondozási tanácsadás és képviselet. 

AAL  Air Algérie francia; rep  Algériai légiforgalmi társaság. 
AAMA  American Automobile Manufacturers Association angol; szerv  Az amerikai 

autólobbi (amerikai ACEA). 
AAMR  Asociaţia Agricultorilor Maghiari din România román; egy  Romániai Magyar Gaz-

dák Egyesülete. RMGE 
AÁNP  Acquis Átvételének Nemzeti Programja gazd  A Közösségi Vívmányok Átvételének 

Nemzeti Programja. Az Európai Bizottság által 1998-ban kidolgozott Csatlakozási Part-
nerségekben lefektetett feladatok és prioritások a tagjelölt országok általi megvalósítá-
sának programja. Az érintett államok kormányai dolgozták ki őket, meghatározva a rö-
vid- és középtávú célkitűzéseket és a megvalósításukhoz szükséges forrásokat. Az 
országjelentésekben ezeket a programokat és végrehajtásukat is értékelik. Angolul: Na-
tional Programme for the Adoption of the Acquis. 

AANT  Alkohol és Addikciók Nemzetközi Tanácsa szerv  Az említett szervezet nevének 
rövidítése. ICAA 

AAO  Anglo-Australian Observatory angol; csill  Angol–ausztrál obszervatórium (Ausztrá-
lia). 

AAP  Arable area payments angol; pénzü  Szántóföld-kifizetések. 
AAP  Australian Associated Press angol; hírk  Ausztrál hírügynökség. 
AAPS  Arable area payment scheme angol; pénzü  Szántóföld-kifizetési terv. 
AAPSO  Afro-assian Peoples Solidarity Organization angol; szerv  Afroázsiai Népek Szoli-

daritási Szervezet. 1957 decemberében 44 ország képviselői alapították Kairóban, az 
1955-ben, Új-Delhiben szervezett Ázsiai Népek Szolidaritási Bizottságának kibővítésére. 
Alapokmányát 1960 áprilisában fogadták el Conakryban. Célja az ázsiai és afrikai népek 
imperialistaellenes antikolonialista együttműködésének előmozdítása, akcióik össze-
hangolása. 

AAS  Acta Apostolicae Sedis latin; vall, hírk  Az Apostoli Szentszék hivatalos közlönye, 
törvény és rendelettár. Alapítva: 1908. 

AAS  American Astronomical Society angol; csill  Amerikai Csillagászati Társaság. 
AAS  atomic absorption spektroscopy; atomic absorption spectrometry angol; kém, orv  

Atomabszorpciós spektrometria. 
AÁSZ  Amerikai Államok Szervezete szerv  Kanada kivételével az amerikai földrész összes 

államát magába foglaló szervezet, amelyet az amerikai országok közötti különböző 
szervezetek működésének összefogására hoztak létre. A Bogotában tartott 9. Pánameri-
kai Unió konferenciája hozta létre 1948. ápr. 30-án, székhelye Washingtonban van. 
OAS 

AÁSZ  Amerikai Állatorvosok Szövetsége szöv  Tagjai a hagyományos állatorvoslás mellett 
állatvédelemmel és állatkísérletekkel is foglalkoznak. AAZV 

AASzeg  Acta Antiqua et Archaeologica latin; firat  Klasszika-filológiai folyóirat (Szeged). 
AAT  Anglo-Australian Telescope angol; csill  Angol–ausztrál Távcső. 
AaTh  Aarne, Antti – Thompson, Stith: The Types of the Folktale angol; irod  Second 

Revision. FFC 184. Helsinki, 1961. A Népmesék stílusai. 
AATUF  Ail-African Trade Union Federation angol; szerv  Pánafrikai Szakszervezeti Szövet-

ség. 
AAU  Amateur Athletic Union (USA) angol; sp  Amatőr Atlétikai Szövetség. Az Egyesült 

Államokban az amatőr atlétikai ügyeket intéző, irányító és szervező legfelsőbb sport-
szervezet (az egyetemeken). 
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AAVSO  American Association of Variable Star Observers angol; csill  Amerikai Változó-
csillag-megfigyelők Társasága (USA). 

AAZV  American Association of Zoo Veterinarians angol; szöv  Amerikai Állatorvosok Szö-
vetsége. Tagjai a hagyományos állatorvoslás mellett állatvédelemmel és állatkísérletek-
kel is foglalkoznak. 

AB  abortion latin; orv  Megszakítás. 
AB  Aktiebolag svéd; szerv  Svéd nyelvű cégnevekben: részvénytársaság. Rt. 
AB  Alkotmánybíróság szerv  Legfőbb feladata: a már elfogadott, de még ki nem hirdetett 

törvény, az Országgyűlés ügyrendje és a nemzetközi szerződés egyes rendelkezései al-
kotmányellenességének előzetes vizsgálata, a jogszabály, valamint az állami irányítás 
egyéb jogi eszköze alkotmányellenességének utólagos vizsgálata. 

ÁB  állandó bizottság szerv  Tartósan ugyanabban a minőségben levő, maradó, valamely 
feladatra választott kisebb testület. 

ab  antibody angol; orv  Antitest. 
AB  AutoBild német; firat  Az Axel Springer Kiadó által havonta megjelenő autós folyóirat. 
AB bizottság  abortuszbizottság orv  A terhesség művi megszakítását elbíráló, engedélye-

ző bizottság. 
ABA  American Bankers Association angol; szöv  Amerikai Bankár Szövetség. Nemzetközi 

egyezmény szerint ez a szerv működik a kártyakibocsátói azonosítószámok regisztráci-
ós hatóságaként. 

ABA  Antoniani Benedictini Armeni latin; vall  Mechitaristák. Hittérítéssel foglalkozó ör-
mény katolikus szerzetesek; Mechitar Péter (szül. Sebastiában, Örményországban 1676. 
febr. 7., meghalt 1749. ápr. 16.) örmény katolikus laikus által alapított egyházi társulat, 
amelyet XI. Kelemen megerősített. 1810 óta Bécsben, Triesztben, Münchenben és Pá-
rizsban is megtelepedtek, kolostoraikban könyvnyomdákat létesítettek. San Lazzaró-i 
kolostoruk könyvtára a keleti kéziratok tekintetében leggazdagabb egész Európában. 

ÁB-AEGON  Állami Biztosító szerv  Vagyon-, kár és életbiztosítással foglalkozó Általános 
Biztosító Rt. Magyar biztosítótársaság. 1948. márc.-ban jött létre Állami Biztosító néven. 
1992-ben a holland AEGON N.V. részvénytöbbséget szerzett, neve ekkortól ÁB-
AEGON. 1995-ben 100%-ban eladásra került. 2004-től neve: AEGON Magyarország Ál-
talános Biztosító Rt. 

ABAKO  Alliance des Bakongo francia; szerv  Egykori kongói párt. Alapítva: 1950-ben, 
megszűnt: 1965-ben. 

abb  abbey angol; vall  Apátság. Ősi (bencés) kolostor (a birtokaival együtt). 
ABB  ASEA-Brown Boveri & Cie AG angol; szerv  Svájci–svéd holdingtársaság a 

villamosgép- és az energetikai iparban. Alapítva: 1988-ban, székhelye: Zürich. 
ÁBBSz  Általános Bányászati Biztonsági Szabályzat ált  A bányászatra vonatkozó, az Or-

szágos Bányaműszaki Főfelügyelőség által kiadott kötelező érvényű szabályzatgyűjte-
mény. Első ízben 1951-ben adták ki. A dolgozók testi épségének, életének védelmét és a 
biztonságos üzemvitelt tartalmazza. 

ABC  activity-based costing angol; pénzü  Tevékenységalapú költségszámítás. 
ABC  American Broadcasting Corporation (Company) angol; szerv  Az USA rádió- és 

televíziótársaságának neve. Alapítva: 1934-ben. 
ABC  Antibolsevista Comité angol; szerv  A bécsi magyar ellenforradalmi emigráció szerve-

zete 1919-ben. 
ABC-államok  Argentína, Brazilia, Chile szerv  Dél-amerikai államok rövidített közös meg-

jelölése. RCH 
ABC-code  ABC-kód hírk  A nemzetközi távírójelek és rövidítések gyűjteménye. 
ABC-eljárás  szennyvíztísztítás vegy, körny  Szennyes vizek tisztítása kénsavas agyagföld-

del (angolul: alun) vérrel (blood) és agyaggal (clay). Ma már idejét múlta. 
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abc-elmélet  alfa-béta-gamma elmélet kém  R. A. Alpher, H. A. Bethe és G. Gamow által 
1948-ban nyilvánosságra hozott elmélet. Célja megmagyarázni a világegyetemben elő-
forduló kémiai elemek (atommagtípusok) gyakoriságát. 

ABC-fegyverek  atom-, biológiai és kémiai fegyverek had  Az atomfegyverek, valamint 
biológiai és kémiai fegyverek összefoglaló neve. 

ABC-számítógép  Adaptable Board Computer angol; inf  Alkalmazkodó áramkörű számí-
tógép. 

ABC-szigetek  ABC Islands angol; földr  Gyakran használt elnevezés a Déli Holland Anti-
llák 3 fő szigetének (mindhárom Holland autonóm terület) – Arubának, Bonairenek és 
Curacaónak – jelölésére. 

Abd  Abdiás könyve vall  A kispróféták egyike. 21 versből álló könyvében megjövendöli 
Edom pusztulását. 

abd  abdomen angol; orv  Has. 
abd.  Abductor, abduction angol; orv  Abduktor, a testtől elirányuló mozgás. 
ABE  AstroBiology Explorer angol; csill  Asztrobiológiai infravörös űrtávcső. 
ABEND  abnormal end of task angol; inf  Szabálytalan befejezés. 
ÁBEÓ  Általános Baleset-elhárító és Egészségvédő Óvórendszabály ált  Mo.-on munkavé-

delmi előírásokat tartalmazó kötelező érvényű szabálygyűjtemény, amely kötelezően 
vonatkozik a munkáltatóra és a munkavállalóra egyaránt. A dolgozók testi épségének, 
életének védelmét és a biztonságos munkavégzést tartalmazza. 

ÁBF  Állami Bankfelügyelet szerv  Az állam által gyakorolt gondoskodás, illetve ellenőr-
zés, amellyel felügyelnek a tervszerű pénzforgalomról gondoskodó állami hitelszerve-
zet felett. 

ABF  Association des Bibliothécaires Français francia; szerv  Francia könyvtári szervezet. 
ABG  arterial blood gases angol; orv  Artériás vérgázok. 
ABI  Acquired Brain Injury angol; orv  Szerzett agykárosodás. 
ÁBI  Állami Balettintézet ált  Táncművészeket és táncpedagógusokat képző művészetpe-

dagógiai intézmény, 1950-ben létesült. 
ABI  Associazione Bancaria Italiana olasz; szöv  Olasz Bankszövetség. A pénzforgalmi tevé-

kenységet összefogó szervezetek összessége Olaszországban. 
ABIDOR  Asociaţia Bibliotecarilor şi Documentariştilor din România román; szerv  Román 

könyvtári szervezet. 
ABIR  Asociaţia Bibliotecarilor din Învăţământ – România román; szerv  Román könyvtári 

szervezet. 
ABJ  Abidjan (Cote d’Ivoire) francia; rep  Repülőtér jelzése. 
AbL  German Association of Small Farmers angol; szerv  Német Kisgazda Szövetség. 
ABLA(LAA)  Association of British Livestock Auctioneers angol; szerv  Brit Haszonállat-

árverezők Szövetsége. 
ABLE  Association for Better Living and Education angol; szöv  Szövetség a Jobb Életért és 

Oktatásért. A Szövetség a Jobb Életért és Oktatásért egy nemzetközi közérdekű felada-
tot ellátó, nyereség szerzésében nem érdekelt, közhasznú szervezet, amely arra kötelez-
te el magát, hogy egy jobb jövőt teremtsen a gyermekeink és közösségeink számára. 

ABM  activity-based management angol; ált  Tevékenységalapú menedzsment. 
ABM  Anti-Ballistic Missile angol; had  Hadászati rakétaelhárító fegyverrendszer (ellenraké-

ta), amelyet a hadászati támadó rakéták indítóállásai és főként fontos nagyvárosok ra-
kétavédelmére hoztak létre az egykori Szovjetunióban és az USA-ban. 

ÁBMH  Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal szerv  1981-ben alakult. Foglalkozáspolitikai, 
bérpolitikai, munkajogi szabályozási és nemzetközi feladatokat látott el. 1990-ben fel-
adatkörét az ismét felállított Munkaügyi Minisztérium látja el. 

ABN  abnormal angol; orv  Abnormális, rendellenes. 
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A-bomba  atombomba had  Tömegpusztító harci eszköz; működése az atommag-átalakulás 
következtében nagyon rövid idő alatt nagy mennyiségű energia felhasználásán alap-
szik. 

ABOSZ  Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége szöv  1994 végén alakult, jelen-
leg 28 tagegyesülete van, amelyekben asztmás és allergiás betegek vesznek részt. Az 
ABOSZ 1999 közepén döntött úgy, hogy vállalja az allergiás betegek érdekeinek képvi-
seletét is. Az ABOSZ teljes neve azóta: Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövet-
sége. Célja, hogy a jövőben már valamennyi hazai asztmás és allergiás beteg érdekében 
tevékenykedjen, elősegítve a korábbi felismerés, az eredményesebb kezelés és a ver-
senyképesebb életfeltételek megvalósulását. 

ABP  arterial blood pressure angol; orv  Artériás vérnyomás. 
ábr.  ábrázolás ált  Lerajzol, rajzban, képben bemutat, elképzeltet vkit, vmit; (művészi esz-

közökkel) megjelenít, szemléltet, megelevenít. 
Ábrhegy  Ábrahámhegy földr  Veszprém megyei község a 71-es út mentén. Lakosainak 

száma: 550 (2007. jan. 1.). 
abs  absent angol; orv  Hiányzó. 
ABS  abszcizinsav latin; biol  Gátló hatású növényi hormon. 
ABS  Anti Blocking System angol; műsz  Önműködő fékerő-szabályozó közúti gépjármű-

vekhez. Feladata: megakadályozni a kerekek állóra fékezését, blokkolását. Németül: 
Anti blockiersystem. 

abs vagy absz  abszolute latin; ált  Abszolút, teljesen, tökéletesen. Aminek alkotórésze 
hiánytalanul megvan; a lehető legjobban, legkiválóbban. Tagadó szerkezetben: egyálta-
lán. 

ABSZ  Amerikai Bankár Szövetség szöv  Az említett szövetség nevének rövidítése. ABA 
ABT  Adriai Biztosító Társulat, Riunione Adriatica di Sicurtà olasz; szerv  Az egyik legna-

gyobb és legrégibb olasz biztosítótársaság. Alapítva: 1838-ban Triesztben. 
ABV  Abuja (Nigéria) angol; rep  Repülőtér jelzése. 
AC  abdominal circumference latin; orv  Haskörfogat. A késői terhesség idején mérendő 

legfontosabb érték, mely nem a magzat korára, sokkal inkább hosszára és súlyára, azaz 
egészséges növekedésére vonatkozó információval szolgál. 

AC  Accession country angol; tört  Csatlakozó ország – az Európai Unióhoz. 
AC  Acoustic Coupler angol; inf  Akusztikus csatoló. 
AC  Acquis Communautaire angol; jog  Európai uniós joganyag, az Alapszerződések, va-

lamint az EU által kiadott rendeletek, határozatok és irányelvek összessége. Tágabb ér-
telemben részét képezi az EU egész eljárási rendje. Az új belépőknek vállalniuk kell, 
hogy – hosszabb-rövidebb átmeneti idő után – átveszik és alkalmazzák ezeket. 

Ac  acute angol; orv  Akut, heveny. 
Ac  aktínium görög; kém  Ritka, radioaktív tulajdonságú elem. Rendszáma: 89, atomsúlya 

227. 
AC  alternating current angol; vill  A váltakozó áramra a műszaki nyelvben használatos 

rövidítés. 
AC  America’s Cup angol; sp  Amerikai Kupa. A leghíresebb jachtverseny. 4 évenként ren-

dezik meg. 1870 és 1983 között minden alkalommal az amerikaiak nyerték el. 1983-ban 
az ausztrálok. 1987 óta ismét az amerikaiak. 

AC  amniocentesis angol; orv  Amniocentézis, magzatvízvétel. 
AC  anterior chamber angol; orv  Elülső kamra. 
AC  Atlantic Charter angol; pol  Atlanti nyilatkozat. Roosevelt és Churchill közös szándék-

nyilatkozata az új-fundlandi titkos találkozó után (1941. aug.). Bejelentik, hogy egyetér-
tenek a háború utáni rendezést illető elvekben. 
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AC  Audited Circulation angol; kiadv  Auditált példányszám. Ellenőrzött példányszám a 
nyomtatott sajtótermékeknél. 

Ac. Geol. Hung.  Acta Geologica Akademiae Scientiarum Hungariae latin; firat  A Magyar 
Tudományos Akadémia földrajzi folyóirata. 

Ac. Hist. Art. Hung.  Acta Historiae Artium Academiae Scientiarum Hungariae latin; firat  
A Magyar Tudományos Akadémia történelmi folyóirata. 

Ac. Zool. Hung.  Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae latin; firat  A Magyar 
Tudományos Akadémia állattani folyóirata. 

ACA  Accession compensatory amount angol; pénzü  Csatlakozási kompenzációs összeg. 
ACAS  Advisory, Concilliation and Arbittration Service angol; szerv  Tanácsadó, Békéltető 

és Választott bírósági Szolgálat. Testület az Egyesült Királyságban, amelyet a munka-
vállalók védelmére hozott törvény alapján állítottak fel 1975-ben az ipari vonatkozású 
vitákban a békéltetés, választottbíráskodás és közvetítés elősegítésére. 

acc  accepi latin; ált  Megkaptam, felvettem. 
acc  accident angol; orv  Baleset. 
ACC  Accra (Ghana) angol; rep  Repülőtér jelzése. 
ACC  Active Cruise Control angol; műsz  Tempomatot kiegészítő radar, amely figyeli az 

előttünk haladó sebességét, illetve távolságát. Ha az előttünk lévő lassít, akkor utasítást 
ad a tempomatnak, hogy lassítsa le az autónkat, ügyelve arra, hogy tartsa az eddigi tá-
volságot. Ha gyorsít az előttünk lévő, akkor – amennyiben lehetséges – felveszi az előtte 
beállított sebességet. 

ACC  akkumulátor latin; inf  Gyűjtőregiszter, elosztóregiszter. 
ACC  Allied Command, Channel angol; szerv  La Manche-csatornai Szövetséges Parancs-

nokság. 
ACCOE  Spanish Cereal Trade Union angol; szerv  Spanyol Gabona Szakszervezet. 
ACCORD  adatbázis angol; ált  Nemzetközi szervezetekkel és harmadik országokkal kötött 

egyezmények adatbázisa (Európai Unió). 
ACCOUNT  Felhasználói számla angol; pénzü, inf  A számla kifejezés abból ered, hogy a 

felhasznált processzoridőért, tárolóterületért pénzt számolnak fel. 
ACD  Automatic Call Distributor angol; inf  Automatikus híváselosztó, hívássoroló. Az 

alközpont szoftverrendszerébe integrált ACD feladata az ügyfélszolgálati hívószámra 
érkező hívások automatikus fogadása, majd egy előre meghatározott algoritmus szerint 
az ügyintézőhöz kapcsolása, illetve azok foglaltsága esetén a várakozási sorba való be-
állítása. 

ACE  Action for Cooperation in the Field of Economics angol; gazd  Gazdasági Együttmű-
ködési Program. 

ACE  Community action for environment angol; körny  Közösségi fellépés a környezetért. 
ACEA  Association des Constructeurs Européens d’Automobile francia; szöv  Az európai 

autógyártók szövetsége. 
ACEM  Association des Constructeurs Européens de Motocycles francia; szöv  Európai Mo-

torkerékpár-gyártók Szövetsége. A motorkerékpár-gyártás mellett baleseti statisztikák 
felméréseivel is foglalkozik, s ezek tanulságait hasznosítja a motorkerékpár-gyártásban. 

Acess  Accession angol; tört  Csatlakozás az Európai Unióhoz. 
ACF  Automobile Club de France francia; szerv  Francia autóklub. 
ACH  adrenocortical hormone angol; orv  Mellékvesekéreg-hormon. 
ACI  Airports Council International angol; szöv  Nemzetközi Repülőtér Szövetség. Repülő-

tér-üzemeltetők világméretű szakmai szövetsége. 
ACI  Automobile Club d’Italia olasz; szerv  Olasz autóklub. 
ACIA  Asynchronous Communication Interface Adapter angol; inf  Aszinkron kommuniká-

ciós illesztő adapter. 



 21 

ACK  acknowledgement angol; inf  Nyugtázás, válaszadás, visszaigazolás karakter, nyugta. 
ACL  Access Control List angol; inf  Olyan táblázat, amelyben a felhasználóknak az egyes 

erőforrásokra (könyvtárak, állományok, alkalmazások) vonatkozó különböző jogosult-
ságai tárolódnak. 

ACL  anterior cruciate ligament angol; orv  A térdízület elülső keresztszalagja. 
ACL  Automobile Club du Grand-Duché de Luxembourg francia; szerv  Luxemburg autó-

klubja. 
ACLI  Associazione Cristiana dei Lavoratori Italiani olasz; szerv  Olasz Dolgozók Keresz-

tény Szövetsége. 
ACLS  Advanced Cardiac Life Support angol; orv  Magasabb szintű szívfenntartó életmen-

tés. 
ACOR  Spanish Sugar Cooperation angol; szerv  Spanyol Cukor Szövetség. 
ACP  African, Caribbean and Pacific Countries angol; tört  Afrikai, karibi és csendes-óceáni 

országok, a Loméi Egyezmény részesei. 
ACP  Agence Camerounaise de Presse francia; hírk  Kameruni hírügynökség. 
ACP  Ancillary Control Processor angol; inf  Kiterjesztett B/K műveleteket lehetővé tevő 

processzor, hálózati párbeszédet kezel. 
ACP  Automóvel Clube de Portugal portugál; szerv  Portugál autóklub. 
ACPI  Advanced Configuration Power Interface angol; inf  PC-k és hordozható számítógé-

pek energiafelvételére vonatkozó szabvány. 
ACR  Agricultural conversion rate angol; pénzü  Mezőgazdasági megtérülési áfa. 
ACRI  African Crisis Response Initiative angol; had  Afrikai kezdeményezés a válságra tör-

ténő reagálásra. 1996 októberében indult az Egyesült Államokból. 
Acta AntiquaHung  Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae latin; firat  Akadé-

miai tudományos folyóirat (Budapest). 
Acta ArchHung  Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae latin; firat  Az 

MTA régészeti folyóirata (Budapest). 
Acta Ethn.  Acta Ethnographica Academiae Scientiarum Hungaricae latin; firat  Az MTA 

néprajzi folyóirata. 
ACTH  adrenocorticotrop hormon görög, latin; orv  Az agyfüggelék elülső lebenye által 

termelt, fehérje természetű hormon (peptid). Kortikotropia néven is ismert, serkenti a 
glikokortikoidok szintézisét és elválasztását a mellékvesekéregben. Testi, érzelmi és 
kémiai stressz hatására szabadul fel. 

ACTS  Advanced Communications Technologies and Services FP4 Programme angol; közg  
Korszerű Kommunikációs Technológiák és Szolgáltatások (a 4. Keretprogram). Kutatás-
fejlesztési Keretprogramban használt EU-s rövidítés. 

ACTU  Australian Council of Trade Unions angol; szerv  Ausztrál Szakszervezeti Tanács. 
Ausztrália 1927-ben alakult nemzeti szakszervezeti szerve. 

ACU  Automatic Calling Unit angol; inf  Automatikus hívóegység. 
ACW  anti clockwise angol; inf  Az óra járásával ellentétes irányban. 
ACS  acute chest syndrome angol; orv  Akut mellkas szindróma. 
ACS  Allocate Checkpoint Space angol; inf  Kimentési terület kijelölése, kiosztása; olyan 

pontok kijelölése, ahol a program futása ellenőrzési célból megszakítható. 
ACS  American Chemical Society angol; szerv  Amerikai Kémiai Társaság. Az USA legna-

gyobb kémiai egyesülete. Alapítva: 1876-ban. 
ACS  Auto Clock Set angol; műsz  Automatikus órabeállítás. Az órabeállító gomb megnyo-

mására automatikusan beállítja a pontos időt. 
ACSE  Association Control Service Element angol; inf  Társításvezérlő szolgálatelem. 
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ACSI  Anyagmozgatási és Csomagolási Intézet szerv  40 éves múlttal rendelkező cég, 
amelynek jogutódja az ACSI Logisztika Rt. Tevékenységük kiterjed a teljes logisztikai 
folyamatra, a kutatásfejlesztéstől egészen a gyakorlati megvalósításig. 

AD  ’megfelelt’ ált  Kutyakiállításon, kitartáspróbán „megfelelt” minősítést kapott kutya. 
AD  Accion Democratica spanyol; szerv  Venezuelai Demokrata Akciópárt. 
ád  állandó diákonus görög; vall  Tartósan ugyanabban a minőségében lévő szerpap (tiszt-

ségben az áldozópap alatt álló, a kat. egyházi rendbe tartozó személy). 
AD  Ancillae Domini latin; vall  Dernbachi Nővérek. Megfeszített Jézus Krisztus Szegény 

Szolgálói. Női szerzetes kongregáció. 1851-ben Dernbachban alapították szegény- és be-
teggondozásra, gyermeknevelésre. 1870-ben nyertek pápai jóváhagyást. 1871-ben szét-
szóródtak és megtelepedtek Hollandiában, Angliában és Amerikában. 1991-ben 150 
házban 1265 nővér élt. 

AD  Ars Decorativa latin; tört  Az Iparművészeti Múzeum Évkönyve 1954–1971 (Budapest) 
között jelent meg azzal a céllal, hogy az Iparművészeti Múzeumban folyó, elsősorban a 
műalkotások árnyalt elemzését és mind pontosabb meghatározását célzó tudományos 
kutatás elsődleges fórumává váljon. E periodika folytatásaként az évkönyv 1973-tól fo-
lyamatosan Ars Decoratíva cím alatt jelenik meg. Idegen nyelven írott tanulmányokat 
tartalmaz, amelyek elsődlegesen egy-egy szakterület művelőinek, hazai és külföldi 
szakmai köröknek szólnak. 

AD  auris dextra angol; orv  Jobb fül. 
Ad Ért.  A Néprajzi Múzeum Adattári Értesítője firat  Néprajzi folyóirat. Feladata, hogy 

kapcsolatot tartson fenn az önkéntes gyűjtőkkel, széles körben népszerűsítse az Orszá-
gos Társadalmi Néprajzi Gyűjtést, tájékoztasson az önkéntes gyűjtés terén országszerte 
történő eseményekről. 1952-ben indult évi négy számban, utóbb rendszertelenül jelen-
tek meg füzetei. 

Ad Gentes  „A nemzetekhez” vall  A II. vatikáni zsinat határozata az Egyház missziós 
tevékenységéről. 

ad m. m.  ad manus medici latin; orv  Az orvos kezébe. 
ad us. ext.  ad usum externum latin; orv  Külső használatra. 
ad. libit.  as desired angol; orv  Tetszés szerint. 
ADA  DoD (Department of Defense) Programming Language angol; had, inf  Az USA vé-

delmi minisztériuma számára kifejlesztett programozási nyelv. 1980-ban tették közzé. 
ADA vagy ADAV  Allgemeiner Deutscher Arbeiterverein német; szerv  Általános Német 

Munkásegylet. Az első önálló német munkáspárt. 1863-ban Lipcsében alapították. 1875-
ben a Szoc.dem. Munkáspárttal egyesült Németországi Szocialista Munkáspárt néven. 

ADAC  Allgemeiner Deutscher Automobil Club német; szerv  Német autóklub. 
Adattár  Herepei János: Adattár 17. századi szellemi mozgalmaink történetéhez irod  I–III. 

Bp.–Szeged, 1965–1971. 
ADB  Asian Development Bank angol; pénzü  Ázsiai Fejlesztési Bank. 1966 óta működik, 

székhelye: Manila (Fülöp-szigetek). Több ázsiai és nem ázsiai ország a tagja. 
ADC  Analogue/Digital Converter angol; inf  Analóg-digitális átalakító. 
ADC  Astrophysics Data Center angol; csill  Asztrofizikai Adatközpont (NASA). 
ADCCP  Advanced Data Communication Control Protocol angol; inf  Fejlett adatátvitel-

vezérlő protokoll. 
ADD  Addis Abeba (Etiópia) rep  Repülőtér jelzése. 
ADD  Alliance Démocratique Dahoméenne francia; szerv  Dahomeyi Demokratikus Szövet-

ség. 
ADD  Attention Deficit Disorder angol; orv  Figyelemhiányos rendellenesség. 
ADF  African Development Fund angol; pénzü  Afrikai Fejlesztési Alap. Afrikai bank- és 

hitelintézmény. Alapítva: 1972, székhelye: Abidjan. 
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ADH  antidiuretic hormone angol; orv  Antidiuretikus hormon, diuretin. 
ADI  Acceptable Daily Intake angol; orv  Megengedhető napi felvétel vagy terhelés. 
ADI  American Documentation Institue angol; szerv  Amerikai Dokumentációs Intézet. 
adj.  adjunktus latin; tud, orv  Egyetemi v. főiskolai oktató, a tanársegédnél egy fokkal ma-

gasabb beosztásban; kórházban a vezető főorvos első helyettese. 
ADL  activities of daily living angol; orv  Mindennapi teendők. 
adm  admiral angol; kat  Admirális, tengernagy. Haditengerészetben a tábornoknak megfe-

lelő rendfokozatú tiszt. 
Adm  Admission angol; tört  Felvétel az Európai Unióba. 
adm.  adminisztratív, adminisztráció latin; ált  Igazgatás, ügyintézés, ügykezelés, a köz-

igazgatás szerveinek összefoglaló neve. 
adm.  admission angol; orv  Felvétel. 
ADMD  Administration Management Domain angol; közig  Közigazgatási tartomány. 
ADN  Allgemeiner Deutscher Nachrichtendienst német; hírk  Az egykori Német Demokra-

tikus Köztársaság hivatalos távirati irodájának rövidített neve. 
ADNR  Auto DNR angol; inf  Automatikus formátum. A televízió képének automatikus 

átkapcsolása a hagyományos (4:3) és a széles (16:9) formátum között a sötét sávok érzé-
kelésével és feliratok figyelembevételével. 

ADO  ActiveX Data Object angol; inf  Adatbázisprogramok és adatbázis-elérést biztosító 
objektumok csatolója. 

ADP  adenozin-difoszfát görög, latin; biol  A sejtek energiaforgalmában központi jelentősé-
gű energiatároló és -közvetítő vegyület (nagy energiájú foszfátkötést tartalmazó, bioló-
giailag fontos szerves vegyület). 

ADP  Agence Dahoméenne de Presse angol; hírk  Az egykori Dahomey (ma: Togo) hírügy-
nöksége. 

ADP  Andorrai Peseta spanyol; pénzü  Andorra. Elavult valutakód, euróval helyettesítve. 
ADR  Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par 

Route francia; gazd  Európai egyezmény a veszélyes anyagok közúti szállításáról. 
ADR  alternatív vitarendezési fórum cseh; szerv  A Cseh Köztársaság Választottbírósága 

mellett működik, és az EU-s domainekkel kapcsolatos jogviták rendezésével foglalko-
zik. 

adr.  Adress francia, német; ált  Cím. Postai küldeményen annak adatai, akinek a külde-
mény kézbesítendő; a címzett, akihez írunk; a tartózkodási helyet megjelölő adatok 
együtt. 

ADS (2)  Aitken Double Star Catalogue angol; csill  Aitken Kettőscsillag Katalógus. 
ADS  Astrophysics Data System (CfA) angol; csill  Asztrofizikai Adatrendszer (Center for 

Astrophysics, Cambridge, USA). 
ADSI  Active Directory Services Interface angol; inf  Microsoft Windows hálózati rendszer-

ben hierarchikus címtárszolgáltatás csatolója az NDS, LDAP felé. 
ADSL  Asymetric Digital Subscriber Line angol; inf  ’Aszimmetrikus digitális előfizetői 

vonal’, aszimmetrikus előfizetői hurok. Nagy sávszélességű, elsősorban internetezéshez 
használt adatátviteli kapcsolat. 

ADSR  Attack Decay Sustain Release angol; inf  Felfutás, lecsengés, kitartás, felengedés – 
egy általános burkológörbe négy szegmense. E paraméterek vezérlői. 

ADVVI  Alsó Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság szerv  A Duna alsó szakaszán a vízügyi 
feladatokat intéző, szervező, ellátó és ellenőrző szerv Magyarországon. 

ADW  Array Descriptor Word angol; inf  Tömbleíró szó. 
AE  above elbow angol; orv  A könyök felett. 
AE  Acta Ethnographica görög, latin; firat  Néprajzi folyóirat. 
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AE  Agrártudományi Egyetem tud  1920-ban a Tudományegyetem szakosztályán létesült, 
önálló 1945 után lett. A mezőgazdaság-tudományi képzés és az azt megalapozó kutatá-
si tevékenység szervezeti keretei folyamatosan kiterjedtek a mezőgazdasági tanárkép-
zés, a mezőgazdasági gépészet, valamint az agrárökonómia tudományterületeire. 

AE  Air Europe angol; rep  Az Egyesült Királyság egyik légitársaságának jelzése. 
AE  Arab Emírségek földr  Emirátusok Szövetsége a Közel-Keleten. UAE 
AÉ  Archaeologiai Értesítő firat  Régészeti szakfolyóirat. Indulás: 1968, megjelenik féléven-

te. 
AE  Astronomische Einheit német; csill  Csillagászati egység. A Föld és a Nap középtávol-

sága (149.500.000 km). Általában ebben az egységben adják meg a közelebbi égitestek 
távolságát. 

AE  Conseil de l’Entente francia; pol  Afrikai Egyezmény. Európa-afrikai egyezmény Afrika 
fejlődésének meggyorsításáért. 

AÉ.  Akadémiai Értesítő firat  Az értesítő a Magyar Tudományos Akadémia működésével, 
tagságával, intézményeivel és adminisztrációjával kapcsolatos jogszabályok, határoza-
tok, közlemények és pályázatok közlésével foglalkozik. Akad. Ért. 

AEA  above elbow amputation angol; orv  Könyök feletti amputáció. 
AEA  Association of European Airlines angol; szöv  Európai Légitársaságok Szövetsége. A 

szövetség célja az európai légi közlekedés fejlesztése és a légitársaságok együttműködé-
sének szakmai összehangolása. 

ÁÉB  Általános Értékforgalmi Bank Rt. pénzü  Kereskedelmi bank Mo.-on. 1952-ben hozták 
létre, elődje az 1922-ben alapított Magyar Ipari és Kereskedelmi Ellenőrző Bank volt. 
1990-ben vegyes tulajdonú lett. 

AEC  Art Ensemble of Chicago angol; zene  Amerikai free-jazz kvintett. Chicagói néger 
zenészek alapították Párizsban 1969-ben. Magyarországon 1984-ben Székesfehérváron 
is felléptek. 

AEC  Association of Estonian Cities angol; szöv  Észt Városok Szövetsége. Székhelye: Tallin. 
AEC  Atomic Energy Comission angol; szerv  Az Amerikai Egyesült Államok atomenergia-

bizottságának rövidített neve. Az atomenergia békés felhasználásával foglalkozó testü-
let. 

AED  Egyesült Arab Emírségek – Dirhem arab; pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány 
szerinti valutakód. A régi arab pénzrendszer ezüstpénzegysége, súlya 2,79 g. 

AEE  Alkalmazott Elektrodinamikai Egyesület tud, egy  1993. máj. 27-én alapították. Az 
Egyesület együttműködést kezdeményez a tudományterülethez tartozó más hazai 
egyesületekkel (MEE, HTE), és szoros kapcsolatot tart fenn a „Japan Society of Applied 
Electromagnetics”-szel a szervezethez csatlakozó kutatók eredményeinek kölcsönös 
megismerését elősegítő szándékkal. 

ÁÉEÁ  Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Állomás szerv  Vizsgálja a takarmányo-
kat és élelmiszereket higiéniai és minőségi szempontból, valamint azok nyers-, adalék- 
és csomagolóanyagait. Ehhez kapcsolódik az egyik fő feladata: az állatokkal és terméke-
ikkel kapcsolatba kerülő emberek egészségének védelme. 

AEF  Afrique Equatoriale Française francia; földr  Egykori Francia Egyenlítői-Afrika. 1910-ig 
Francia Kongó, 1958-ig Franciaország tengeren túli gyarmatterülete volt Közép-
Afrikában. Székhelye: Brazzaville volt. Területe: 2.510.000 km2 volt. Lakossága bantu és 
szudáni néger. 1958-ban eddigi részei autonóm köztársaságokká alakultak. 

ÁÉF  Állami Értékpapír Felügyelet pénzü  Érvényes pénzbeli követelést tartalmazó és ezál-
tal értéket képviselő okiratokat ellenőrző, az állam által működtetett, szerv. 

ÁEFK  Állat-egészségügyi főiskolai kar okt  Állatok egészségével kapcsolatos kérdéseket és 
intézkedéseket oktató nem egyetemi rangú felsőoktatási tanintézet szervezeti egysége. 
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AEFTC  Association for European Funds Tendering Consultants angol; szöv  Európai Uniós 
Pályázati Szakértők Szövetsége. EUPSZSZ 

AEG  Airsoft Electric Gun angol; had  Airsoft elektromos puska. Akkumulátorral, motorral 
üzemelő, általában 1-es v. sorozatlövő, ma használatos géppisztolyok 1:1 arányű, élethű 
másai. 

ÁEG  Állami Erdőgazdaság szerv  Erdők létesítésével, nevelésével, hasznosításával és fel-
újításával foglalkozó szervezet. 

aeg.  alegység had  Egy századnak, illetve egy ütegnek megfelelő katonai kötelék. 
ÁEH  Állami Egyházügyi Hivatal szerv  1951 májusában létesített országos főhatóság, a 

Vallás és Közoktatási Minisztérium jogutódja (VKM). 1956-ban a Művelődésügyi Mi-
nisztérium vette át feladatát. 1959 júniusban ismét megalakult. Feladatai közé tartozik: 
az egyházakkal és vallásfelekezetekkel kötött egyezmények és megállapodások végre-
hajtása; az állam és az egyház közötti személyi ügyek intézése; az egyházak részére ál-
lamsegélyek folyósítása, a lelkiismerettel és a vallás szabad gyakorlásának biztosításá-
val összefüggő kérdések intézése. 1989-ben megszüntették. 

ÁEK  Állami Ellenőrző Központ szerv  1949. dec.-ben alakult. 1955-től jogutódja az ÁEM 
ÁEM. 

ÁEM  Állami Ellenőrzés Minisztériuma közig  1955 augusztusában az ÁEK jogutódja. Meg-
szűnt: 1956 decemberében. ÁEK 

AEROFLOT  Szovjet légiforgalmi társaság (az egykori Szovjetunióban) orosz; rep  1923-ban 
alapították, székhelye: Moszkva. 1992-ben több légitársasággá alakult, melyből szintén 
Aeroflot Rt. nevet viseli egy oroszországi légitársaság: Oroszországi Nemzetközi 
Légiútvonalak Nyílt Részvénytársasága. 1994 júliusában befejeződött a privatizációja. 

AESZ  Afrikai Egység Szervezet pol  30 afrikai állam által 1963. máj. 25-én alapított politi-
kai szervezet, amelynek fő célja a gyarmatosítás minden formájának felszámolása Afri-
kában, a tagországok egységének, szuverenitásának (függetlenségének) és szolidaritá-
sának (közösségvállalásának) biztosítása. Székhelye: Addisz Abeba. Franciául: 
Organisation de l’Unité Africaine, OUA. 

Aét  MTA Értekezések a történeti tudományok köréből firat  Az MTA történeti tudomá-
nyokkal foglalkozó folyóirata. Pest-Budapest, 1867–1949, új sorozat 1957–. 

AETR  Accord Européen sur les Transports Routiers francia; közl  A közlekedésügyet szabá-
lyozó európai egyezmény rövidítése. Tartalmazza a gépjárművezetők védelmére vo-
natkozó szociális szabályokat is. 

ÁÉV  Állami Építőipari Vállalat szerv  Elsősorban nagylétesítmények kivitelezésével, szoci-
ális- és sportlétesítmények és a hozzájuk tartozó lakások építésével foglalkozó építőipa-
ri vállalat. Az országban több ilyen vállalat alakult. 

AEW  Airborne Early Warning and Control System angol; rep  Korai riasztó és légiirányító 
rendszer. 

AF  Air Force angol; kat  Légierő az USA-ban és Angliában. 
AF  Air France francia; rep  Francia állami légitársaság. 
af  alapfok nyelvtud  Ismereti anyag elemi ismereteinek szintje; valaminek (melléknévnek) 

nem fokozott alakja (nyelvtan). mn. 
ÁF  Állatorvostudományi Főiskola okt  1787-ben a Budapesti Tudományegyetemen kezdte 

meg működését. 1851-től önálló, majd a Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kere-
tében működött. 1952 óta önállóan működik, később egyetemi rangot kapott. 

af  anni futuri latin; tört  A jövő évben. A most folyó évet követő évben (jövőre). 
AF  atrial fibrillation angol; orv  Pitvarlebegés. 
áf.  állásfoglalás ált  Valamivel kapcsolatos véleménynyilvánítás; álláspont, nézet. 
AFA  Afganisztán – Afghani afgán; pénzü  egyenlő 100 puli. Az ISO 4217 nemzetközi szab-

vány szerinti valutakód. 
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AFA  Afrikai Fejlesztési Alap gazd, pénzü  Afrikai bank- és hitelintézmény. ADF 
áfa  általános forgalmi adó pénzü  Értéknövekedési adó Magyarországon. 1988-ban vezet-

ték be. Forgalmi adó, amelyet a belföldön áruértékesítést végző vagy szolgáltatást nyúj-
tó jogi és magánszemélyek kötelesek fizetni. 

AFAIK  As Far As I Know angol; inf  Tudtommal (IRC-elésnél a hálón). 
ÁFB  Állami Fejlesztési Bank pénzü  A Magyar Beruházási Bank (al.: 1948-ban) helyett 

hozták létre 1972-ben. A gazdasági fejlődést kölcsönök nyújtásával elősegítő pénzügyi 
szervezet volt 1987-ig, amikor megszűnt, feladatát az ÁFI vette át. ÁFI 

ÁFB  Ázsiai Fejlesztési Bank pénzü  1966 óta működik, székhelye: Manila (Fülöp-szigetek). 
ADB 

AFC  Airforce Cross angol; had  A légierők keresztje. Angol katonai kitüntetés. 
AFC  American Football Conference angol; szerv  Amerikai Futball Konferencia. Az NFL 

egyik konferenciája, 1970-ben jött létre. Jelenleg 16 csapat alkotja. NFL 
AFC vagy afc.  Automatic Frequenry Control angol; műsz, inf  Automatikus frekvenciasza-

bályozás. Olyan áramkör, amely a TV v. FM vevőkészüléket az adó frekvenciájára rög-
zíti; ultra nagyfrekvenciás és mikrohullámú vevőkészülékek frekvenciaszabályozó be-
rendezése az adóberendezés esetleges frekvenciaingadozásából származó vételi hibák 
kiküszöbölésére. 

AFDB  African Development Bank angol; pénzü  Afrikai Fejlesztési Bank. 1966-ban kezdte 
meg működését, székhelye: Abidjan (Elefántcsontpart). Tagországai gazdasági és társa-
dalmi fejlődésének előmozdítása érdekében ösztönzi mind az állami, mind a magántő-
ke beruházásait Afrikában. 

AfE  Alumni for Europe angol; okt  A Tempus Közalapítvány egysége. A Tempus Közala-
pítvány által létrehozott Alumni for Europe (AfE) a Közalapítvány által koordinált eu-
rópai képzési programokban részt vett diákok, fiatal diplomások interaktív hálózata. 
Küldetése, hogy a hálózatban összefogja, és további támogatásban részesítse ezen ki-
emelkedő képességű, speciális szakmai, nyelvi és kulturális ismeretekkel rendelkező 
csoport tagjait. 

Áfeosz  Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövet-
sége szerv  1990-ben alakult. (Jogelődje a SZÖVOSZ volt.) Országos társadalmi, gazda-
sági, szakmai, vállalkozói, munkaadói, érdekképviseleti és mozgalmi szervezet, amely-
hez a csatlakozás önkéntes. Az ÁFEOSZ alapvető célja mind a szövetségi tagszerveze-
tek (áfész-ek, gazdasági társaságok, egyéb vállalkozások) mind a szövetkezeti tagok ér-
dekeinek védelme, gazdasági tevékenységük segítése, továbbá a nemzetközi kapcsola-
tok ápolása. 

AFESD  Arab Fund for Economic and Social Development angol; pénzü  Arab Gazdasági és 
Szociális Fejlesztési Alap. 1968-ban alapították, működését 1973-ban kezdte meg. Fel-
adata a tagországok pénzügyi támogatása, székhelye: Kuvait. 

ÁFÉSZ  Általános Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet szerv  1945-ben létrejött szövetke-
zeti forma, 1967-ig Földművesszövetkezet néven működött. Tevékenységi köre a kiske-
reskedelemre, a vendéglátóiparra, a mezőgazdasági termékek értékesítésére, az előbbi-
ekkel összefüggő termelő- és feldolgozó-ipari üzemek létesítésére, valamint a lakossági 
szolgáltatások szervezésére terjed ki. 

AFG  Da Afghānestān Islāmi Dawlat pastu, afgán; földr  Afganisztáni Iszlám Állam. Köztár-
saság Közel-Keleten, az iráni fennsík ÉK-i részén. Területe: 645.807 km2; főváros: Kabul; 
hivatalos nyelv: pastu, dari. Pénznem: afghani; nemzetiségek: pastu, tadzsik, üzbég, 
hazara, ajmak, türkmén, beludzs; vallás: mohamedán. 

AFI  Agence Francaise d’Information francia; hírk  Francia Tájékoztató Ügynökség: a francia 
hivatalos távirati iroda rövidített neve. 
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ÁFI  Állami Fejlesztési Intézet pénzü  Az ÁFB (alapítva: 1972) megszűnésével létrehozott 
pénzintézeti tevékenységet is folytató intézmény, amely 1987-ben kezdte meg működé-
sét. ÁFB 

AFI  Argonvédőgázas Fogyóelektródás Ívhegesztés műsz  Villamos ívvel keltett ívfénnyel 
3500–4000 ºC hőmérsékleten végzett elektromos hegesztés. Orosz találmányon alapuló 
eljárás. 

AFIT  Autófenntartóipari Tröszt szerv  Az említett tröszt nevének rövidítése. 
AFL  Abstract Family of Languages angol; inf  „Absztrakt formális nyelvcsalád”. Egyfajta 

programnyelv. 
AFL  American Federation of Labor angol; pol  Amerikai Munkásszövetség, 1881-ben ala-

kult munkás szakszervezeti egyesülés az USA-ban. Vezetői a munkásarisztokrácia kép-
viselői. 1955-ben egyesült a CIO-val. CIO 

AFL-CIO  American Federation of Labor. Congress os Industrial Organisations angol; pol  
Amerikai Munkásszövetség. Ipari Szervezetek Kongresszusa. Az USA szakszervezetei-
nek legnagyobb részét összefogó csúcsszövetség, amely 1955-ben az AFL (1866-ban ala-
pított, főleg szakmai szakszervezeteket tömörítő szervezet) és a CIO (1935-ben alapított, 
főleg ipari szakszervezeteket tömörítő szervezet) egyesülésével jött létre. Célkitűzései 
közé tartozik a munkásmozgalom számára kidolgozott oktatási programok szervezése, 
a helyi szervezetek közötti viták rendezése, a munkásság érdekében folytatott törvény-
hozás politikai támogatása. 

AFM  Association of French Mayors angol; szöv  Francia Polgármesterek Szövetsége. Szék-
helye: Párizs. 

AFNOR  Association Francaise de Normalisation francia; szerv  Francia Szabványügyi Hi-
vatal. 

AFO  ankle-foot orthosis angol; orv  Általában műanyagból készülő lábfejtámasz. 
AFOEV  Association Francaise des Observateurs d’Etoiles Variables francia; csill  Változó-

csillag-megfigyelők Francia Társasága. 
ÁFOR  Ásványolajforgalmi Vállalat szerv  Alapítva: 1948-ban. Magyarországon a kőolaj-

termékek kiszerelésével, készletezésével, a termékek szükség szerinti keverésével és ér-
tékesítésével foglalkozó vállalat volt, Budapest székhellyel. Üzemanyagtöltő állomáso-
kat tartott fenn. Szerepét a MOL vette át 1992-ben. 

AFP  Agence France Presse francia; hírk  Francia Sajtóügynökség: félhivatalos francia távira-
ti ügynökség nevének rövidítése. Központja Párizsban van, a világ legrégibb ma is mű-
ködő hírügynöksége. 

AFP  alfa-fetoprotein latin; orv  Az alfa-fetoprotein egy plazma protein, amelyet a magzat 
termel, de jelen lehet a terhesség nélkül is különböző betegségeknél. A magzatban az 
AFP főleg a májban és a belekben termelődik. 

AFP  Andrássy–Friedrich Párt pol  Hivatalosan: Keresztény Nemzeti Földmíves és Polgári 
Párt (1922). 

afr  afrikai földr  Afrikához tartozó, onnan származó; Afrika őslakosainak nyelve; afrikai 
ember. 

AFRIS  American Forces Radio and Television Service angol; kat, hírk  Amerikai fegyveres 
erők rádió- és televíziószolgálata (a HM keretében). 

AFS  Auto Format Switching angol; műsz, kat  Automatikus formátum-átkapcsolás. A tele-
vízió kép automatikus átkapcsolása a hagyományos (4:3) és a széles (16:9) formátum 
között a műsor jelével együtt sugárzott digitális jelzőbitek felhasználásával. 

AFSZ  Állami Foglalkoztatási Szolgálat szerv  A Foglalkoztatási Hivatal a szervezet szak-
mai munkájának, informatikai fejlesztésének irányítását végzi. Feladatkörébe tartozik 
többek között: a munkanélküli ellátások megállapítása és számfejtése, a foglalkoztatást 
elősegítő támogatások működtetése, valamint a munkaközvetítés és az egyéb munka-
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erő-piaci szolgáltatások kiajánlása. A regionális átképző központok felnőttképzés kere-
tében segítik a munkaerő-piac változásaihoz igazodó szakmai tudás megszerzését. 

AFTB  Amerikai Fogyasztói Termékek Bizottsága szerv  Különböző termékek vizsgálatával 
foglalkozó Bizottság. CPSC 

ÁFTH  Állami Földmérési és Térképészeti Hivatal szerv  Magyarországon a kataszteri tér-
képeket készítő hivatal. 

AG  Action Group angol; szerv  Az Europia munkabizottságainak neve (német szövegössze-
függésben [Aktiengesellschaft] a részvénytársaság rövidítése). 

AG  Ad Gentes latin; vall  „Ad Gentes” kezdetű dekrétuma az Egyház missziós tevékeny-
ségéről. A II. vatikáni zsinat okmánya. 

AG  Ad gentes latin; vall  Határozat az Egyház missziós tevékenységéről A II. vatikáni 
zsinat dokumentumának rövidítése. 

AG  Advocate General angol; jog  Főügyész az Európai Unióban. 
Ag  Aggeus könyve vall  Kispróféta. A templom újjáépítéséről, törvénytiszteletről szól. I.e. 

520 után keletkezhetett. 
ág  ágostai vall  Evangélikus. 
ág  ágostai vall  Hitvallás. Confessio Augustana. A lutheri reformációt követő evangélikus 

egyház hitvallási irata. Melanchton készítette, és eredetileg „Apológiá”-nak nevezte. 
1530-ban Augsburgban (Ágosta) fogadták el, innen nyerte jelenlegi nevét. 

AG  Aktiengesellschaft német; szerv  Részvénytársaság. Rt. 
AG  Antigua and Barbuda angol; földr  Antigua és Barbuda. Alkotmányos monarchia Kö-

zép-Amerikában. Területe: 442 km2; főváros: Saint John’s; hivatalos nyelv: angol; pénz-
nem: kelet-karibi dollár; népcsoportok: fekete, mulatt; vallás: anglikán, egyéb protes-
táns, római katolikus. 

AG  Aperture Grill angol; műsz  Apertúra rács. Elsőként a Sony által, a Trinitron képcsö-
vekben alkalmazott technológia, ahol a színalkotókat nem pontonként, hanem függőle-
ges csíkokba rendezik. Az apertúra tehát függőleges rácsozatként határolja el egymástól 
az alapszín-csíkokat. 

ÁG v. ág.  állami gazdaság mezg, szerv  Állami tulajdonban lévő szocialista típusú mező-
gazdasági nagyüzem. Feladata: árutermelő mintagazdaságként jelentős mértékben biz-
tosítani az állam központi árukészleteit, minőségi vetőmagokat, tenyészállatokat stb. 
adni a mezőgazdaságnak. 

Ag.  Arbeitgemenschaft német; szerv  Munkaközösség. Szellemi munka elvégzésére alakult 
társulás; némely értelmiségi pályán a szakmába vágó megbízásokat vállaló társulás, 
szervezet. 

Ag.  argentum latin; kém  Az ezüst vegyjele. A rézcsoportba tartozó kémiai elem, rendszá-
ma: 47. Atomsúlya: 107,88. Fehéren csillogó, puha, jól nyújtható nemesfém. Felülete fé-
nyesre csiszolható, a legjobb tükör. 

AGA  appropriate gestational age angol; orv  Megfelelő terhességi kor. 
AGB  Afrikai Gazdasági Bizottság szerv  Az ENSZ Afrikai Gazdasági és Szociális Bizottsá-

ga. ECA 
AGB  Asymptotic Giant Branch angol; csill  Aszimptotikus óriáság (a HRD-n). 
AGC  Asahi Glass Co Ltd. angol; szerv  Japán autóipari üveggyártó cég. 
AGC  Automatic Gain Control angol; műsz, hírk  Automatikus erősítésszabályozás. Elektro-

nikus áramkör, amelyet a televízióknál alkalmaznak a bemeneti áramkörök erősítésé-
nek céljából. 

AGD.  Acta Geographica Debrecina latin; firat, földr  Debreceni földrajzi folyóirat. 
Agence Belga  Agence Télégraphique Belge de Presse francia; hírk  Belga hírügynökség. 
Agerpres  Agentia Română de Presă román; hírk  Román Sajtóügynökség. A román hivata-

los távirati iroda rövidített neve. 
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AGFIS  Association Générale des Fédérations Internationales de Sports francia; sp, szerv  
Olimpiai Sportágak Szövetsége. 

aggl  agglomeráció latin; ált  Felhalmozódás, tömörülés, sűrűsödés. Szűkebb értelemben 
egy nagy város és környéke népességének rendszerint a nagyváros közigazgatási hatá-
rán túlterjedő tömörülése. 

agglut  agglutináció latin, ’összeenyvez’ szóból; fiz  Összecsapódás; sejtes elemek kicsapódása 
ellenanyag hatására fizikai, ill. kémiai hatások következtében. 

agglut  agglutináció latin, ’összeenyvez’ szóból; nyelvtud  Bizonyos nyelvekben a szavak ra-
gozásának és a szóalkotásnak az a módja, hogy ragokat, ill. képzőket teszünk a szó tö-
véhez. 

aggreg  aggregátor latin; műsz  Gépcsoport; két v. több gépnek egységgé való összekapcso-
lása vmely közös munka elvégzésére. 

aggreg  aggregátor latin; műsz  Helyi jellegű igények kielégítésére szolgáló, energia- (főleg 
áram-) fejlesztő gépcsoport. 

aggreg  aggregátum latin; kém  Egymással érintkező, de szerves kapcsolatban nem levő 
elemek halmaza. 

AGI  Agence Gabonaise d’Information angol; hírk  Gaboni hírügynökség. 
AGIP  Azienda Generale Italiana dei Petroli olasz; szerv  Olasz olajtársaság. Székhelye: Ró-

ma. 1926-ban jött létre. Mo.-on 1991 óta van jelen. 2003. jan. 1-jén mint önálló vállalat 
megszűnt, és az Ente Nazionale Idrocarburi egyik részlegeként működik tovább. 

agit.  agitáció latin; ált  Az emberek tömeges meggyőzésére irányuló tevékenység. Politikai 
eszmék, jelszavak terjesztése, mozgósítás ezek megvalósítására; rábeszélés. 

agitprop  agitációs propaganda ált  Az emberek tömeges meggyőzésére irányuló eszme, 
elmélet terjesztése, politikai eszmék, jelszavak terjesztése, mozgósítás ezek megvalósítá-
sára (a marxizmus–leninizmus tanainak megismertetésére irányuló rendszeres, szerve-
zett tevékenység). 

AGJ  Agrárjog jog  A mezőgazdaság szerves része a magyar gazdaságnak, így annak sza-
bályai is érvényesek rá. A polgári törvénykönyv önmagában nem szabályozza teljes kö-
rűen a mezőgazdaságban előforduló helyzeteket. Erre hivatott az agrárjog. 

ÁGK  Állami Gazdaságok Országos Központja szerv  Az állami gazdaságok tevékenységét 
összefogó, irányító, koordináló (összehangoló, összeegyeztető) szervezet. 

AGM  Air-to-Ground Missile angol; had  Levegő–föld rakéta. 
ÁGM  Állami Gazdaságok Minisztériuma közig  Az FM feladatának egy részét 1952 január-

jában vette át. 1956 decemberében ezeket a feladatokat ismét visszavette az FM. FM 
AGN  Active Galactic Nuclei angol; csill  Aktív galaxismagok (röntgensugárzó fekete lyu-

kak galaxisok centrumában). 
AGP  Accelerated Graphics Port angol; inf  Gyorsított grafikus csatlakozó’. Nagy sebességű 

átviteli csatorna. 
AGP  Agence Guinéen de Presse francia; hírk  Guineai hírügynökség. 
agr.  agrár- latin; mezg  Szóösszetételek előtagjaként az utótagnak a mezőgazdasággal, a 

földműveléssel való kapcsolatát jelöli; mezőgazdasági, földművelési. 
Agr.Tört.Sz.  Agrártörténeti Szemle firat  Az MTA Agrártörténeti Bizottságának folyóirata 

(1957–). Gyakran közöl olyan parasztság- és gazdaságtörténeti, valamint néprajzi jelle-
gű tanulmányokat, melyek fontos segítői a néprajzi kutatásoknak. 

AGRAS  Anti-Glare, Anti Reflection, Anti Static angol; műsz  A Philips cég által kidolgozott 
bevonat a fényvisszaverődések hatékony elnyomására, amellyel kellemesebben nézhető 
a televízió. 

agrdem  Agrárdemokrata pol  Szakáts Andor – aki szoros kapcsolatot tartott fenn a liberá-
lisokkal – az „agrárdemokrata” megjelölést használta. 

Agria  Egri Múzeum Évkönyve műv  Eger (1981–) (előtte EMÉ). 
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AGRIMPEX  Mezőgazdasági Külkereskedelmi Vállalat szerv  1948-ban alakult a gabona-
neműk kivitelére és behozatalára. 

AGRIS  Agricurtular Information System angol; mezg  Mezőgazdasági Információs Rend-
szer. 

agrn.  agronómus görög; ált  Okleveles mezőgazdász, mezőgazdasági üzemi szakértő. 
Agrt. Közlem  Agrártörténeti Közlemények firat  Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia 

Agrártörténeti Bizottsága. Indulás: 1957. Szakterület: mezőgazdaság, történelem. 
AGZ  Astronomische Gesellschaft Zonenkatalog angol; csill  Csillagászati pozíciós kataló-

gus. 
AH  Air Algerie francia; rep  Algéria légitársaságának jelzése. 
Ah  amperóra; vill  Az elektromos töltés egyik gyakorlati egysége. 1 Ah egyenlő 3600 cou-

lomb. 
AH  Antenna Hungária szerv  Fő tevékenységeként országos földfelszíni, illetve műholdas 

televízió- és rádió- műsorszórással, szétosztással foglalkozó vállalat. 1990. jan. 1-ig ez a 
tevékenység is a Magyar Postához tartozott, ekor lett Magyar Műsorszóró Vállalat. 
1992-ben AH néven rt.-vé alakult. 

ÁH  Árhivatal (Országos) pénzü  Mo.-on az állami árszabályozás legfőbb szerve. 1956 dec-
emberében hozták létre. 1967–1988 között OAÁH néven működött. 1990 májusában a 
PM irányítása alá került. OAÁH, PM 

ah. v. AH  alsó határ (tűrésnél) műsz  Valamilyen értékelésben legalacsonyabbnak tekintett 
értéke, foka. 

AHA  American Heart Association angol; orv  Amerikai Kardiológiai Társaság. 
ÁHB  Állami Hitelbank, Magyar pénzü  1867-ben alapították, a felszabadulás előtti Mo. 

legnagyobb pénzintézete volt. 1945 és 1948 között fokozatosan államosították. 
AHC  Auto Head Cleaner angol; műsz  Automatikus fejtisztítás. A videofejeket önműködő-

en tisztító rendszer, akkor is, ha régi, poros a szalag. 
AHD  acute hepatic disease angol; orv  Akut májbetegség. 
AHist  Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae latin; firat  Az MTA történelmi 

folyóirata. Bp., 1951–. 
AHistLittHung  Acta Historiae Litterarum Hungaricarum (Szeged) latin; firat  Az MTA 

irodalmi folyóirata. 1957–. 
AHO (NLAN)  Nederlandre Antillen holland; földr  Holland Antillák. Hollandia külbirtoka 

Dél-Amerika északi részén. Területe: 800 km2; székhelye: Willemstad; pénzneme: 1 
gulden (holland-antilla forint) egyenlő 100 cent; nyelv: holland; népek: néger, mulatt, 
fehér; vallás: római katolikus, protestáns. 

Ahp  Alsó holtpont műsz  A belsőégésű motor dugattyújának legalsó pontja a forgattyús 
tengelyen. 

AHRR  Asszociacija Hudozsnyikov Revoljucionnoj Rosszii orosz; szerv  A Forradalmi 
Oroszország Képzőművészeinek Társasága. 1922–32 között működött festőcsoport. 

AHS  allopurinol görög; orv  Hiperszenzitivitási szindróma. 
ÁHZ  Magyar Állami Hangversenyzenekar zene  Elődje, a Székesfővárosi Zenekar 1923-ban 

alakult. Neve 1998-tól Nemzeti Filharmonikusok. 
AI  Air India angol; rep, szerv  India légitársaságának jelzése. 
AI  aortic insufficiency angol; orv  Aortabillentyű-elégtelenség. 
AI  Artificial Intelligence angol; tud  Mesterséges intelligencia. 
ai vagy AI  Amnesty International angol; szerv  Nemzetközi Amnesztia Szervezet. Autonóm 

civil szervezet a politikai és lelkiismereti okokból elítéltek szabadon bocsátásáért, a be-
börtönzöttek jogaiért, a halálbüntetés eltörléséért, a kínzások, valamint a politikai „el-
tűnések” megakadályozásáért. Alapítva: 1961-ben Londonban. 
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AIA  American Insomnia Association angol; szerv  Amerikai Álmatlanságügyi Társaság. 
Álmatlansági problémák orvoslására létrehozott alapítvány. 

AIAA  American Institute of Aeronautics and Astronaitics angol; űrh  Amerikai Repülési és 
Űrhajózási Intézet. Székhelye: New York. Az 1930-ban létesült American Rocket Society 
(Amerikai Rakéta Társaság) és az 1932-ben alakult Institute of the Aerospace (Repülési 
és Űrhajózási Tudományok Intézete) egyesüléséből 1963-ban létesült. 

ÁIB  Állami Ifjúsági Bizottság szerv  1974. jún. 13-án alakult, közvetlenül a Minisztertanács 
felügyelete alatt állt, feladata az ifjúság nevelésének fokozott elősegítése, az állami szer-
vek ifjúságpolitikai tevékenységének összehangolása, az Ifjúsági Törvény végrehajtásá-
nak ellenőrzése volt. 1986–89-ben a sporttevékenységgel is foglalkozott. 

AIBA  Association Internationale de Boxe Amateur francia; sp  Nemzetközi Amatőr Ököl-
vívó Szövetség. 1920-ban alakult Fédération International Boxing Amateur (FIBA) né-
ven. Az amatőr ökölvívás ügyeit intéző, irányító és szervező legfelsőbb nemzetközi 
sportszervezet. 

AIBS  American Intitute of Biological Sciences angol; szerv  Amerikai Biológiai Tudomá-
nyok Intézete. 

AIC  Association Internationale de la Conteur francia; szerv  Nemzeti Színszervezetek Nem-
zetközi Szövetsége. 1967-ben alakult. Változó székhelyű szervezet. A színek kutatásá-
val, oktatásával, művészi és ipari alkalmazásával foglalkozik. 

AICA  Association Internationale des Critique d’Art francia; szerv  Műkritikusok Nemzet-
közi Szervezete. 1949-ben alakult a műkritikusok nemzetközi együttműködésének elő-
segítésére. 

AICF  Association Internationale du Congrès des Chemina de Fer francia; szerv  A Vasutak 
Kongresszusainak Nemzetközi Szövetsége, nemzetközi vasútügyi szervezet. 

AIDS  Acquired immune deficiency syndrome angol; orv  Szerzett immunhiányos 
tünetegyüttes. Az emberi immunhiányosságot okozó vírus (HIV) általi fertőzés követ-
kezménye. A HIV hatására a szervezet fertőzésekkel szembeni védekezőképessége las-
san megszűnik. 

AIÉ.  Ampelológiai Intézet Évkönyve kiadv  Szőlészeti Intézet Évkönyve. 
AIESEC  Association Internationale des Étudiants en Sciences Économíques et 

Commerciales francia; szerv  Közgazdászhallgatók Nemzetközi Diákszervezete. Nem 
politikai szervezet. Olyan nemzetközi, nonprofit, független diákszervezet, amely a főis-
kolai és egyetemi hallgatókat és a fiatal diplomásokat tömöríti. 

AIESEP  Association Internationale des Écoles Supérieures d’Éducation Physique francia; sp 
 Testnevelési Főiskolák Nemzetközi Szervezete 1962-ben alapították Lisszabonban A 
tagok közötti információcserével, oktatási módszerek és értékelő tecnikák cseréjével, ta-
pasztalatcserével foglalkozik. 

AIF  Agenzia Internationale Fides angol; hírk  Vatikán hírügynöksége. 
AIG  American International Gruop angol; szerv  Amerikai nemzetközi csoport. A világ 

egyik vezető biztosítója. 
AIM  Air Intercept Missile angol; had  Légi harcban használt rakéta. 
AIM  Alternative Investment Market angol; pénzü  Alternatív befektetési piac. Kis- és kö-

zépvállalatokra specializálódott londoni cég. 
AIOC  Anglo Iranian Petroleum Company angol; szerv  Iráni Kőolaj Társaság. 
AIOSZ  Amerikai Indián Orvosok Szövetsége szerv  Angolul: Association of American 

Indian Physiciaans AAIP 
AIP  Aeronautical Information Publication angol; rep  Légiforgalmi Tájékoztató Közlöny. 

Valamely ország repülési szabályait, a vele kapcsolatos eljárások adatait tartalmazó cse-
relapos könyv. 

AIP  Agence Ivorienne de Presse angol; hírk  Elefántcsontpart hírügynöksége. 
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AIPER  Association Internationale Permanente des Congrès de la Route francia; szerv  Út-
ügyi Kongresszusok Állandó Nemzetközi Egyesülése. 

AIPS  Association Internationale de la Presse Sportive francia; szerv, sp  Nemzetközi Sport-
újságíró Szövetség. 

AIREP  Air report angol; rep  Légi jelentés. A repülőgép fedélzetéről leadott nyílt szövegű 
jelentés a földi irányítás számára. 

AIS  Aeronautical Information Service angol; rep  Légiforgalmi tájékoztató szolgálat, a légi 
forgalom biztonsága, rendszeressége és hatékonysága szempontjából szükséges tájékoz-
tatások nyújtása. 

AIS  Automatic Image Stabiliser angol; műsz  Automatikus képstabilizátor. 
Kamkorderekben alkalmazott elektronikus szerkezet, amely a kéz akaratlan remegését 
ellensúlyozza felvétel közben. 

ÁISH  Állami Ifjúsági és Sporthivatal szerv, sp  Alakult: 1986. jún.-ban. A magyar ifjúság 
nevelésének, a sport állami irányításának, fejlesztésének legfőbb szerve volt. (Ezt meg-
előzően OTSH: Országos Testnevelési- és Sporthivatal). Kidolgozta az ország sportpoli-
tikáját, foglalkozott a tömeg- és versenysporttal, az utánpótlás nevelésével, a szakembe-
rek képzésével, a sporttal kapcsolatos tudományos kutatással. 1989. jún.-ban megalakí-
tották az OSH-t. 1999-ben utódaként megalakították az Ifjúsági és Sportminisztériumot, 
2004-ben az ifjúságpolitika különvált a sporttól. OSH 

AISP  Association Internationale de Science Politique francia; szerv  Politikai Tudományok 
Nemzetközi Társulása. 

AITA  Association Internationale des Transports Aériens francia; szöv  Nemzetközi 
Légifuvarozási Szövetség. IATA 

AITUC  All-India Trades Union Congress angol; szerv  Összindiai Szakszervezeti Kongresz-
szus. Az egyik indiai szakszervezeti szerv. 1920-ban jött létre a kommunisták részvéte-
lével. Tagja a Szakszervezeti Világszövetségnek. 

AIX  Advanced Interactive eXecutive angol; inf  Az UNIX operációs rendszer IBM-
számítógépeken megvalósított változata. 

AJ  Alkotmányjog jog  Magyarország jogrendszerének hatályban levő jogszabálya. 
ajánl  ajánlás nyelvtud  Az a cselekvés, hogy vkit, vmit alkalmazásra, szerepre, ill. haszná-

latra javasolnak. 
AJHMI  Arany János Hétvégi Magyar Iskola okt  Torontóban (Kanada) működő iskola. 
AJT  Alkotmányjogi Tanács jog, szerv  1984. áprilisban alakult. Jogutódja 1990 óta az Al-

kotmánybíróság. AB 
ÁJTK  Állam- és Jogtudományi Kar okt  Az államra és a jogra vonatkozó általános jellegű 

tudományos nézetek összességét, az állam és jog keletkezését, történelmi típusait, funk-
cióit, formáit és fejlődését, általános törvényszerűségeit oktató, jogi doktorátust adó 
egyetemi tanszék. 

ak  adóközség tört  Horvát-Szlavónországban, 1914-ben. 
ak  akkád sémi; nyelvtud  Mezopotámiában az i.e. 3. évezredben virágzott sémi birodalom 

nyelve; e birodalom kultúrája (a főváros Akkád nevéből). 
AK  Alaszka földr  Az amerikai kontinens északnyugati csücskén helyezkedik el, területe: 

1.518.748 km2; székhelye: Juneau. Beceneve: Szárazföld állam; Legszélső határvidék. 
Először az Oroszok hoztak létre állandó települést Kodiak szigetén. 1799–1861-ig az 
Orosz–Amerikai Szőrmetársaság rendelkezett fölötte. Az USA 1867-ben vásárolta meg. 
1959-ben lett az USA 49. állama. 

ÁK  Állami Könyvkiadó irod  Erdélyben 1947-ben meginduló könyvkiadó (magyar szer-
kesztőséggel és kolozsvári fiókkal). 

AK  autonóm körzet szerv  Meghatározott területre kiterjedő, önkormányzattal rendelkező 
szervezeti v. közigazgatási egység. 
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ÁK.  Állattani Közlemények firat  Közreadó: Magyar Biológiai Társaság. Állattani Szakosz-
tály. Indulás 1902. Szakterület: Biológia, természettudományok. 

ak. vagy akad.  akadémia görög; tud  Tudományos társaság. Legfelsőbb intézmény a tudo-
mányok v. művészetek művelésére, fejlesztésére és irányítására, amelyet a legkiválóbb 
tudósok egyesülésével hoznak létre. Működési területe elsősorban a legfontosabb tu-
dományos problémák feltárása, kutatása. 

AKA  above knee amputation angol; orv  Térd feletti amputáció. 
aka  alcoholic ketoacidosis angol; orv  Alkoholos ketoacidózis. 
AKA Rt.  Alföld Koncessziós Autópálya Részvénytársaság szerv  1994-ben alakult, Ma-

gyarország déli régiójának fejlesztése érdekében az M5-ös autópálya felújítására, to-
vábbépítésére. 

Akad.  Akadémia(i) görög; tud  Tudományos társaság. ak. 
Akad. Ért.  Akadémiai Értesítő firat  Az MTA havonta megjelenő hivatalos lapja a tudo-

mányos eredmények publikálásáról. Az Értesítő a Magyar Tudományos Akadémia 
működésével, tagságával, intézményeivel és adminisztrációjával kapcsolatos jogsza-
bályok, határozatok, közlemények és pályázatok közlésével foglalkozik. MTA 

ÁKB  Állandó Képviselők Bizottsága angol; szerv  A tagállamokat az EU-nál képviselő 
nagykövetek testülete. COREPER 

AKEL  Anorthatikon Kómma Ergazómenu Laú török; pol  Dolgozó Nép Haladó Pártja Cip-
ruson. 1941-ben alakult. 

AkÉrt.  Akadémiai Értesítő firat  A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője. 
AkÉrtNy.  Magyar Akadémiai Értesítő firat  A Nyelv- és Széptudományi Osztály Közlönye. 
AkÉrtPhil.  Magyar Akadémiai Értesítő firat  A Philosophiai, Törvény- és Történettudomá-

nyi Osztályok Közlönye. 
ÁKF  Állami Kereskedelmi Felügyelőség szerv  Magyarországon a kereskedelmi és vendég-

látó-ipari tevékenységet ellenőrző állami szerv. 
AKFM  Antonkon’ny Kongresini Madgasikara malgasz; pol  Malgas Függetlenségi Kong-

resszusi Párt. 
ÁKI  Állattenyésztési Kutatóintézet állat  A korszerű állattenyésztési eljárások tudományos 

kutatásával és kikísérletezésével foglalkozik. 
ÁKK Rt.  Államadósság Kezelő Központ Rt. szerv  Hatáskörébe tartozik minden lényeges, 

az államadósság menedzselésével kapcsolatos feladat ellátása. 
akku  akkumulátor latin; hírk  Számítógép olyan tárolóeleme, amely a közölt újabb számot 

az eddigiekben hozzáadja és az új mennyiséget tárolja tovább. 
akku  akkumulátor latin; vill  Kémiai energiát villamos energiává alakító áramforrás. 
AKL  Akadémiai kislexikon I-II. irod  Főszerk. Beck Mihály, Peschka Vilmos, 1989–1990. 
AKLOM  Asociaþia Kelemen Lajos pentru Ocrotirea Monumentelor román; szerv  Kelemen 

Lajos Műemlékvédő Társaság. KLMT 
ÁKM  ágazati kapcsolatok mérlege pénzü  A népgazdaságban a ráfordítás-kibocsátás (in-

put-output) mérleg. 
ÁKN  Ár – Költség – Nyereség pénzü  Struktúramodell: az egymást kölcsönösen meghatá-

rozó alkotóelemek rendszert alkotó, összefüggő egysége. 
AKP  Agence Khére Presse francia; hírk  Kambodzsai hírügynökség. 
AKSZ  Arab Köztársaságok Szövetsége pol  Tripoli Charta. Egyiptom, Szudán és Líbia 

államfőinek Tripoliban 1969. dec.-ben Nasszer egyiptomi elnök kezdeményezésére kö-
tött megállapodása. Célja az volt, hogy erősítsék az arab összefogást, meghatározzák az 
országok szoros politikai, gazdasági, katonai és kulturális együttműködésének alapel-
veit. 

ÁKT  Állandó Képviselők Tanácsa angol; szerv  A tagállamokat az EU-nál képviselő nagy-
követek testülete. A Tanács döntéseit ez a testület, illetve ennek bizottságai készítik elő. 

http://www.mimi.hu/eu/tagallamok.html
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Kivételek: a CAP, a CFSP és a harmadik pillér hatáskörébe eső döntések. Ezeket a Me-
zőgazdasági Különbizottság, a Politikai Bizottság, illetve a Koordináló (K4-es) Bizottság 
készíti elő. COREPER 

akuszt.  akusztika görög; fiz  Hangtan; vmely helyiség hangzási viszonyai; színezet, ki-
hangzás. 

akv  akvarisztika latin; állat  Kedvtelésből folytatott díszhal- és kisebb víziállat-tenyésztés; 
házi akvárium tartása. 

ÁKV  Állami Könyvterjesztő Vállalat szerv  1951-ben létrehozott kiskereskedelmi vállalat, a 
Kiadói Főigazgatóság felügyelete alatt működött. Feladata nagy- és kiskereskedelmi 
forgalomban terjeszteni a hazai és külföldi kiadványokat. 1991-ben kettévált, 1992 óta 
Líra és Lant Rt., illetve Libri Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. néven működik. (Magyar 
Könyvterjesztő Vállalat: 1957-ben alakult, részt vesz a kiadványok terjesztésében). 

akv  anyakönyv(i) ált  Személyeknek főbb, kül. személyi állapotuk változásaira vonatkozó 
adatait nyilvántartó és igazoló hatósági nyilvántartási könyv. 

AL  Acoustic Lens angol; műsz  Akusztikus lencse. A fejhallgatók alkatrésze, mely egy 
pontba összpontosítja a hangot, ezzel megnöveli a hangsugárzó betét hatékonyságát és 
minimalizálja a hang kiszivárgását. 

AL  Action Line angol; közg  Akciósor. Kutatásfejlesztési Keretprogramban használt EU-s 
rövidítés. 

AL  Alabama angol; földr  Állam az USA DK-i részén. T.: 133.911 km2. Székhelye: Montgo-
mery. Beceneve: Kamélia állam; Dixi szíve. Az első állandó települést a franciák hozták 
létre 1711-ben Mobile-ban. 1783-ban vált Amerika részévé. 1919-ben az Unió 22. állama 
lett. 

al  alapít, alapítás, alapítva ált  Vminek a létrehozása. 
AL  Albánia földr  Albánia. Köztársaság Európa déli részén. Területe: 28.748 km2; fővárosa: 

Tirana. Hivatalos nyelv az albán. Pénzneme: lek, 1 lek egyenlő 100 qinter; népcsoport-
ok: albán, görög, cigány, aromán (cincár); vallás: szunnita mohamedán, ortodox, római 
katolikus. 

ÁL  Állami Levéltár szerv  Jogi, történeti v. más értékük alapján megóvásra érdemes iratok, 
az azok őrzésére szolgáló helyiségek, illetve az őrzéssel, feldolgozással stb. megbízott 
intézmény. (Országos Levéltár: Archivum Regni: megszervezését 1723-ban az ország-
gyűlés rendelte el, 1756-ban kezdte meg működését. A mai Országos Levéltár felállítá-
sára 1874-ben került sor.) 

Al  alumínium latin; vegy  A 13. elem, olvadáspontja: 660 ºC. A 3. leggyakrabban előforduló 
elem. Könnyen oxidálódik. Ezüstfehér színű, lágy, könnyen nyújtható könnyűfém. 

AL  American Legion angol; kat  Amerikai Légió. Az Egyesült Államokban a hadsereg egy-
kori katonáit (veteránokat) tömörítő szervezet. 1919-ben hozták létre azzal a céllal, hogy 
támogassa a veteránokat, javítsa a gyerekek életkörülményeit, hozzájáruljon az ütőké-
pes honvédelemhez, erősítse a hazafias érzelmeket. 

AL  Autoliitto Automobile and Touring Club of Finland angol; szerv  Finnország autó- és 
turistaklubja. 

ÁL.  Állattenyésztők Lapja firat  A Magyar Mezőgazdaság Kft. által megjelentetett szakfo-
lyóirat. 

ALA  American Library Association angol; szerv  Amerikai könyvtári szervezet. 
ALA  American Library Association angol; szerv  Amerikai Könyvtáros Egyesület. Alapítva: 

1876-ban, székhelye: Philadelphia. Jelentős szerepe van a szakismeretek terjesztésében. 
ALADI  Asociación Latinoamericana de Integración spanyol; szerv  Az LAIA Latin Ameri-

can Integration Association, a Latin-amerikai Szakszervezetek Társulása (spanyol 
ALALC, angol LAFTA utódjaként 1980 augusztusában létrehozott nemzetközi szerző-
dés). ALALC, LAFTA 
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ALAKHŰ  Azt Látod, Amit Kapsz, Hűen inf  Az angol WYSIWYG (What You See Is What 
You Get) magyar megfelelője. Az ALAKHŰ az angol változattal ellentétben magában is 
értelmes szót alkot. Közel sem olyan elterjedt, mint az angol változat. A számítástechni-
kában használatos az olyan technológiákra, amelyekkel a képernyőn megjelenő kép 
egyezik a papírra nyomtatottal. WYSIWYG 

ALAL  Association of Local Authorities of Lithuania angol; szöv  Litván Helyi Önkormány-
zatok Szövetsége. Székhelye: Vilnius. 

ALALC  Asociación Latino-americana de Libre Comercio spanyol; szerv  Latin-amerikai 
Szabadkereskedelmi Társulás. Latin-amerikai államok által 1960-ban kötött integrációs 
megállapodás. Megszüntetik egymás között a vám- és kereskedelmi korlátozásokat, 
egységes regionális piacot hoznak létre. 

alap  alapítvány pénzü, gazd  Vagyon, amelynek jövedelmét a kezelő szerv az alapítótól 
előírt (köz)célra köteles fordítani. 

Alapszab  Alapszabadságok pol, gazd  A közös piac lényegét a négy alapszabadság adja. 
Ezek: az áruk, a szolgáltatások, a tőke és a munkaerő szabad, akadálymentes áramlása a 
tagországok között. Mivel a már a római szerződésben tervbe vett alapszabadságokat 
harminc év alatt sem sikerült megvalósítani, a Bizottság javaslatot dolgozott ki az egy-
séges belső piac létrehozására. Az ehhez előírt határidőre (1992. dec. 31.) három alap-
szabadság esetében teljesíteni tudták a vállalást, de a személyek szabad áramlása – első-
sorban biztonsági okokból – még nem valósult meg. 

alb.  albán földr  Tömegében Albániában élő, indoeurópai nyelvet beszélő, illetve ehhez 
tartozó, vele kapcsolatos; albán nyelv, személy; albán nyelv és irodalom mint tantárgy. 
AL 

ALC  Automatic Level Control angol; műsz  Automatikus szintszabályozás. A beérkező 
információk amplitúdótartományát optimális értékre szabályozza. Pl.: olcsóbb kazettás 
magnetofonoknál felvételkor használják. 

alc.  Alcohol angol; orv  Alkohol. 
ALCAN  Alumínium Ltd. angol; szerv  Kanadai alumíniumipari tröszt. 1928 óta működik, 

Székhelye: Montreal. Átfogja a kitermelés és feldolgozás valamennyi fázisát. 
ALCM  Air-Launched Cruise Missile angol; rep, had  Amerikai (USA) légi indítású robotre-

pülőgép. 
ALCOA  Aluminium Company of America angol; szerv  Az USA legnagyobb alumínium-

ipari trösztje, 1888-ban alapították. 1993-tól érdekeltsége van a székesfehérvári Könnyű-
fémben. 

ALDE  Alliance of Liberals and Democrats for Europe angol; pol  Liberálisok és Demokraták 
Szövetsége Európáért. Az Európai Parlament harmadik legnépesebb képviselőcsoportja 
88 taggal. Soraik közt az Európai Liberális Demokraták (ELDR) pártszövetség tagjain 
kívül néhány független olasz, francia és litván képviselő is megtalálható. 

áldpap  áldozópap vall  Katolikus egyházban fölszentelt pap. 
aleln  alelnök ált  Az elnök helyettese. 
alez. vagy ales.  Alezredes kat  Főtiszti rendfokozat, az őrnagy és az ezredes között. Jelzé-

se: a váll-lapon arany mezőben 2 csillag. 
Alf.  Alföld firat  Havonta megjelenő irodalmi folyóirat. 
alf.  alföld földr  A tengerszint fölött 200 m-nél alacsonyabban fekvő síkság. 
Alf.  Alföld, Magyar Alföld, Nagyalföld földr  A Kárpát-medence központi és Magyaror-

szág legnagyobb tája, túlterjed Magyarország határain. Területe: kb. 100.000 km2; mely-
ből kb. 50.000 km2 esik Magyarországra. 

Alf.L.  Alföldi Lapok firat  Budapesten, valamint ugyanilyen cím alatt Szegeden hetente 
megjelenő helyi témájú lapok. 
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Alfa program  A NKÖM múzeumfejlesztési programja kult  Átfogó múzeumfejlesztési 
program (Alfa-program), melynek célja az elavult közgyűjtemények népszerűbbé tétele 
és a „látogatóbarát múzeum” eszméjének terjesztése. 

alfab  alfabetikus görög, latin; nyelvtud  Betűrendes, az ábécé betűinek hagyományos sor-
rendje. 

ALG  Alger francia; rep  Algériai repülőtér jelzése. 
ALG vagy Alg.  Algéria francia; földr  Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság. DZ 
ALGOL  Algorithmic Language angol; inf  Az algoritmus (azonos típusú feladatok megol-

dási szabályainak egymást követő lépésekbe való elrendezése) nyelv kifejezésből kép-
zett betűszó, magas szintű programnyelvet jelent, amit Európában fejlesztettek ki az 50-
es évek végén matematikai és tudományos alkalmazásra, kb. egy időben a FORTRAN 
USA-beli kialakításával. Nemzetközi számítógép- programnyelv a különböző típusú 
számítógépek közötti könnyebb programcserére, a számítógépeknek adandó utasítások 
egyszerűsített angol nyelven és a szokásos matematikai jelölésekkel történő megvalósí-
tására. 

alhdgy.  alhadnagy kat  Katonai rendfokozat, az első (legalacsonyabb) tiszti rendfokozatot 
jelenti. Jelzése: a váll-lapon hosszant csíkon elhelyezett aranycsillag. 

ALI  acute lung injury angol; orv  Akut tüdőkárosodás. 
ALIB  Alibunar román; közig  Határon túli járás rövidítése 1997-ben. 
ALICE  Adult Learning Information Centre Europe angol; szerv  Európai adatbázis a fel-

nőttoktatásról. 
alisp  alispán államig  A középkori Magyarországon a megye főispánja által kinevezett 

személy, majd a 16. sz.-tól a megye politikai irányítását végző személy. Az alispáni 
tisztség 1950-ben szűnt meg. 

ALITALIA  Aerolinee Italiane Internazionali olasz; rep  1946-ban alakult olasz polgári légi-
forgalmi társaság. Neve: az ala ’szárny’ és az italiana ’olasz’ szavakból alakult rövidítés. 

ALitt  Acta Litteraria Academiae Scientiarum Hungaricae firat  Megjelenés: 1957–1991. 
Országos Idegennyelvű Könyvtár. 

ALK  Albánia pénzü  Elavult valutakód, régi lek (ALL-lel helyettesítve). 
alk.  alkalmazott ált  Valamely elméleti tudomány eredményeit a gyakorlatban alkalmazó; 

alkalmazásban álló személy. 
alk. phos.  alkaline phosphate angol; orv  Alkalikus foszfatáz. 
Alk. Pszich.  Alkalmazott Pszichológia firat  Évente 4 alkalommal megjelenő pszichológiai 

szaklap. 
alkrz.  alkörzet közig  Meghatározott területre kiterjedő szervezeti v. (köz)igazgatási egy-

ség. 
ALL  akut limfoid leukémia latin; orv  Akut limfoid leukémia. 
ALL  Albánia pénznemének (LEK) rövidítése albán; pénzü  Albánia pénznemének valuta-

kódja. 
áll.  állam közig  Valamely országban a mindenkori uralkodó osztály legfőbb hatalmi szer-

ve. 
áll.  állami közig  Az állam életéhez tartozó, tulajdonában lévő; tőle eredő; akit az állam 

vmely feladatra alkalmazott. 
áll.  állandó ált  Hosszabb ideig (változatlanul) tartó, működő, érvényesülő. Tartósan 

ugyanabban a minőségben lévő, maradó. 
áll.  állattan állat  Állatokkal foglalkozó tudomány; ez mint tantárgy. 
államig.  államigazgatás ált  Az államhatalmi szervek irányítása és ellenőrzése alatt folyó, 

közhatalmat megvalósító, végrehajtó, rendelkező tevékenység. 
allarg.  Allargando olasz; zene  Zenében: elszélesedve, lelassulva és (általában) hangosab-

ban. 
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állásfogl.  állásfoglalás ált  Valamivel kapcsolatos véleménynyilvánítás, álláspont, nézet. 
állatorv.  állatorvos, állatorvoslás állat  Az orvoslásnak az az ága, amely az állati test szer-

kezetével, életjelenségeivel, a kóros folyamatok jelentkezési módjával, megelőzésével és 
gyógyításával foglalkozik. 

Állatorv. L.  Állatorvosok Lapja firat  Az állatorvosok szakmai havilapja, 1881 óta jelenik 
meg. 

állatteny  állattenyésztés állat  A gazdasági állatok tartásával, szaporításával és hasznosítá-
sával kapcsolatos tevékenységek összessége. 

állítm.  állítmány, predicatum latin; nyelvtud  A mondatnak az a fő része, mely az alanyról 
valamit állít, cselekvést, történést, létezést, állapotot, esetleg az alanyra vonatkoztatva 
mennyiséget v. minőséget fejez ki. 

alm  almanach német; ált  Irodalmi, ismeretterjesztő stb. írásokat, esetleg naptárt is tartal-
mazó zsebkönyv, évkönyv. 

ALMA  Atacama Large Millimeter Array angol; csill  Atacama nagy milliméteres (hullám-
hosszú rádiótávcső) csoport (Chile). 

Almásf  Almásfüzitő közig  Komárom megyei község. Lakosságszám: 2381 fő (2004. jan. 1.). 
alo.  alosztály kat  A (fő)osztályon belüli elkülönült csoport. Katonaságnál: alegység. 

aeg. 
a
log  az a alapú logaritmus jele görög, latin; mat  Az a hatványkitevő, amelyre egy számot 

mint alapot felemelünk, hogy egy adott számot megkapjuk. 
ALP  alkaline phosphatase angol; orv  Alkalikus-foszfatáz. 
ALP  Australian Labour Party angol; pol  Ausztrál Munkáspárt. Ausztrália legrégibb pártja, 

1891-ben alapították Új-Dél-Walesben. Szociáldemokrata párt. 
Alp.  Alpok földr  Európa legnagyobb kiterjedésű és legmagasabb hegységrendszere Olasz-

ország, Franciaország, Svájc és Ausztria területén. 1200 km hosszú, 150–300 km széles. 
Legmagasabb csúcsa a Mont Blanc (4810 m). 

alQ  alku chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
ALS  Amyothropic Lateral Sclerosis angol; orv  Más néven Lou Gherig betegség, Lou 

Gherig disease. 
ALSEP  Apollo Lunar Surface Experiment Package angol; műsz, űrh  Apollo holdfelszíni 

kísérleti berendezés, bőröndszerűen összecsomagolt műszeregyüttes, melyet az Apollo-
kísérlet holdkompjában helyeztek el. Súlya 126 kg. A berendezést a Hold felszínén he-
lyezték el azzal a céllal, hogy ott tudományos vizsgálatokat végezzen és azok eredmé-
nyeit a Földre továbbítsa. Először az Apollo–12 kísérletnél alkalmazták 1969-ben. 1977-
ben kikapcsolták a rendszert. 

ALT  alanine aminotransferase angol; orv  Alanin-aminotranszferáz. (régebben SGPT). 
ALT  alter angol; inf  Gomb a billentyűzeten, amelyet egy másik gombbal együtt lenyomva 

megváltozott billentyűkódokat érhetünk el. 
ALT  alternating with angol; orv  Váltogatva valamivel. 
alt  alternatív latin; ált  Kettős, vagylagos, kétféle lehetőséget felvető v. megengedő, válasz-

tás, döntés két lehetőség között. 
ált.  általános ált  Mindenkire, mindenre kiterjedő, vonatkozó. Sok egyedben, helyen meg-

található. 
alt.  altiszt ált  Alacsonyabb tiszti beosztású tisztviselő. 
ált.isk.  általános iskola okt  A tanköteles gyerekeket befogadó egységes iskolatípus, amely 

a mindenki számára nélkülözhetetlen alapműveltséget nyújtja. 
ALTAK  Alumínium Alkalmazástechnikai Központ szerv  Budapesten alakult 1962-ben. 

1976-ban beolvadt az ALUTERV-be. ALUTERV 
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altbgy  altábornagy kat  A vezérőrnagy után következő magasabb tábornoki rendfokozat. 
Kb. hadtestparancsnoki v. ennek megfelelő magas beosztást tölt be. Rendfokozatjelzése: 
arany váll-lapon két nagy ezüst csillag, nadrágján vastag vörös tábornoki csíkok. 

alu  alumínium vegy  Ezüstfehér színű, lágy, könnyen nyújtható könnyűfém. Al 
ALU  Arithmetical Logical Unit angol; inf  Aritmetikai-logikai egység. A központi egység 

aritmetikai és logikai műveletek végrehajtására szolgáló része, amely aritmetikai és lo-
gikai műveleteket és velük kapcsolatos más műveleteket hajt végre. Rendszerint fixpon-
tos bináris összeadóból, komplementálóból, léptető regiszterből és logikai műveleteket 
végző részből áll. 

alulj  aluljáró közl  Közlekedési pálya alatt átvezető átjáró. 
ALUTERV  Alumíniumipari Tervező és Kutató Intézet tud  Az 1948-ban alakult Fémipari 

Kutató Intézet (FKI), az 1962-ben létesített Alumínium Alkalmazástechnikai Központ 
(ALTAK) egyesítésével 1976-ban jött létre. Tevékenysége kiterjed a földtani kutatások-
tól a készárugyártmányig az alumínium egészére. 

alv  alvadás vegy  Hő, kémhatás megváltozása következtében fehérje kicsapódása. 
alv  alvás orv  Az agykéregre és a kéreg alatti területekre kiterjedő élettani gátlásos állapot, 

amely lényegében az idegrendszer védekező mechanizmusa. 
alv  alvilág ált  A föld mélyébe képzelt túlvilági birodalom (a pokol); a nagyvárosok bűnö-

zőinek világa. 
alvaj  alvajárás orv  Az alvásból teljesen még fel nem ébredő egyén borult tudati állapota, 

amikor vmilyen cselekedet végrehajtására képes, de a teljes ébredés után semmire sem 
emlékezik. 

AM  Air Mali angol; rep  Mali repülőtársasága. 
AM  American Motors Co. angol; szerv  Amerikai gépkocsigyártó cég. 
Am  americium vegy  (Amerikáról) Radioaktív tulajdonságú, mesterségesen előállított ké-

miai elem. Rendszáma: 95. 1944-ben fedezték fel G. T. Seaborg, R. A. James és L. O. 
Morgan amerikai tudósok. 

Ám  Ámosz könyve vall  Ámosz a kispróféták egyike. Működése i.e. 783–743 közé tehető. 
Foglalkozása juhtenyésztő és fügeböködő. Könyvében a szociális igazságtalanság ellen 
szólal fel kemény hangon. 

AM  amplitúdómoduláció latin; fiz  A nagyfrekvenciás elektromos hullámok amplitúdójá-
nak változtatása a további információt tartalmazó elektromos jel(ek) függvényében. 

AM  Audio Mixing angol; műsz  Hangkeverés. Segítségével kreatív felvételek készítésénél 
újabb hangforrásokat adhatunk az eredeti hangcsíkhoz (videomagnókon). 

AM  Autó-Motor firat  Képes hetilap Magyarországon. 1948 óta jelenik meg. Bemutatja a 
gépjárművek műszaki újdonságait, foglalkozik forgalmi kérdésekkel, a gépkocsiveze-
téssel és az autósporttal. Kiadja az Axel Springer Lapkiadó Kft. 

am.  amerikai ált  Amerikához, különösen az Egyesült Államokhoz, illetve ennek lakóihoz 
tartozó, vele kapcsolatos. Amerikából származó, róla elnevezett. 

Am.  Amil-alkohol görög, latin; vegy  Nyolc izomer (olyan vegyületek, amelyeknek vegyi 
összetétele és molekulasúlya ugyanaz, de szerkezetük, fizikai és kémiai sajátságaik elté-
rők) változatlan előforduló, öt szénatomos telített alifás (nyílt szénláncú vegyület) alko-
hol. 

AMA  Absolute Mode Address angol; inf  Egyedül álló programok címzése, közbenső hi-
vatkozás nélküli címzés. 

AMA  against medical advice angol; orv  Orvosi tanács ellenére. 
AMA  American Medical Association angol; szerv  Amerikai Egészségügyi Társaság. Ame-

rikai Orvosszövetség. 1847-ben Philadelphiában alapított szervezet, fő célkitűzése az 
orvoslás tudományának és művészetének, valamint a közegészség javításának előmoz-
dítása. 
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amalg  amalgám arab; vegy  Fém oldata higanyban. 
amat  amatőr francia; ált  Műkedvelésből végzett tevékenység. 
amaz  amazon görög; ált  Görög mondákban: a harcnak élő asszonyok államának tagja. A 

lovaglást, a vívást sportként űző nő. 
amb  ambulancia latin; orv  Járóbeteg-rendelés. Az egészségügyi ellátás egyik formája; a 

járni tudó (nem fekvő) betegek ellátására szolgál. 
amb.  Ambulating, ambulatory angol; orv  Járó beteg. 
AMC  Airspace Management Cell angol; rep  A légtérgazdálkodó csoport jelölésére használt 

rövidítés. 
AMCM  Asociaţia Maghiarilor Ceangăi din Moldova román; szöv  Moldvai 

Csángómagyarok Szövetsége. MCSMSZ 
AMD  Advanced Micro Devices, Inc. angol; inf, szerv  Továbbfejlesztett Finommechanikai 

Eszközök. Az Intel után a világ második legnagyobb amerikai processzorgyártó cége. 
AMDC  Advanced Monitor Deflection Control angol; műsz  Javított monitoreltérés-

szabályozás. A monitorok különféle felbontású és időzítésű üzemmódjai közötti gyors 
és üzembiztos, zavaró tranziens (átmeneti) hatások nélküli átkapcsolást végző áramkör. 

AMDG  ad maiorem Dei gloriam latin; vall  „Isten nagyobb dicsőségére”, a jezsuita rend 
jelmondata. Pontosabban: Omnia ad maiorem Dei gloriam. (Mindent Isten nagyobb di-
csőségére.) 

AME  Alapítványi és Magániskolák Egyesülete szerv  A Az Alapítványi és Magániskolák 
Egyesületének tagjai olyan oktatási intézmények (általános iskolák, gimnáziumok, 
szakközépiskolák stb.), melyek alapítványok, egyesületek vagy magánszemélyek fenn-
tartásában működnek. 

ÁME  Általános Munkásegylet pol  A munkásosztály jelentős tömegeit mozgósító szocialis-
ta szervezet. 1861 februárjában alakult meg Pesten. Polgári szabadságjogokat követelt a 
munkásságnak. A Párizsi Kommün után feloszlatták, vezetőit bíróság elé állították. A 
Szocialista munkáspárt csírájának tekinthetjük. 

AME  Anuarul Muzeului Etnografical Transilvaniei román; tud  Cluj (1957–) Román Nép-
rajzi Múzeum. 

AMEC  African Methodist Episcopal Church angol; vall  Afrikai Metodista Episzkopális 
Egyház. A fekete metodisták 1816. évi országos gyűlésén alapított egyház az USA-ban. 
A mozgalom 1787-től kezdett jelentőssé válni. 1841-ben megalapította az első néger ki-
adót Amerikában. 

AMÉP  A Magyar Érdek Pártja pol  Az MDF-ből 1993. jún. 1-jén kizárt Király B. Izabella 
által szept. elején alapított szélsőjobboldali párt. 1993. szept. 7-én bontott zászlót, szék-
helye Abony. 1994; 2002–2006. 

Amerikai MNszava  Amerikai Magyar Népszava firat  A kivándorolt magyarok számára 
1895-ben létesített hírlap. 1908 óta napilap. 

AMEXCO  American Express Co. angol; szerv  Amerikai utazási iroda, bank- és szállítási 
vállalat (New York). Alapítva: 1891-ben. Mo.-on 1990-től van jelen. 

Amf  amfora görög; ált  Az ókori görögök és rómaiak hengeres vagy öblösödő testű, agyag-
ból, kőből, üvegből készített kétfülű edénye. Bort, olajat stb. tartottak benne. A verse-
nyek győzteseinek díszített amforákat ajándékoztak. 

AMFIS  Automatic MicroFilm Information System angol; inf  Automatikus mikrofilm-
információs rendszer. 

ÁMG  Állami Mezőgazdasági Gépállomás mezg  1965 előtt mezőgazdasági gépeivel tée-
szeknek és egyéni gazdáknak díjfizetés ellenében munkát végző állami üzem. 

AMG  Német gyógyszertörvény német; gyógysz  A törvény organoterapeutikumnak, vagyis 
organoterápiás szernek minősíti mindazon gyógyszereket, amelyek kizárólag vagy túl-
nyomórészt állati szervekből, szervrészekből, sejtekből, sejtszervecskékből, mikroorga-



 40 

nizmusokból, sejtnedvből vagy sejtközi folyadékból állítanak elő, vagy galenikus mó-
don készítenek el. Idetartoznak tehát a szervekből, sejtekből v. sejtfrakciókból előállított 
preparátumok, kivonatok, oldatok, derivátumok, enzimek, és mindezek kombinációi. 

AMI  acute myocardial infarction angol; orv  Akut szívinfarktus, akut myocardialis 
infarctus. 

AMISZ  Argentínai Magyar Intézmények Szövetsége szöv  Székhelye: Buenos Aires. Céljai a 
társegyesületek programjainak szervezése, a Magyar Nagykövetséggel való kapcsola-
tok fenntartása, valamint a magyar kulturális értékek argentin társadalom felé irányuló 
közvetítése. Közreműködik a határon túli magyarsággal összefüggő feladatok ellátásá-
ban. Feladata többek között: a közösség együttműködésének támogatása; rendszeres tá-
jékoztatás a magyarságot érintő fontos ügyekről, eseményekről és fejleményekről; ér-
dekképviselet azokban a kérdésekben, amelyek a tagszervezetek többségét érintik. 

AMK  Auckland Magyar Klub szerv  Székhelye: Auckland (Ausztrália). Baráti, kulturális 
egyesülés. 

AML  acute myeloid leukemia angol; orv  Akut mieloid leukémia. 
amn  amnesztia görög, latin; jog  Közkegyelem: rendelkezés bizonyos fajta bűncselekmé-

nyeket elkövetett, ill. ezekért elítélt személyek büntetésének általános elengedéséről, 
esetleg büntetésük mérsékléséről. 

amn  amnézia görög; orv  Időben körülhatárolt emlékezetkiesés eszméletzavar következté-
ben. 

AMOST  Anodised Metal-Oxide-Semiconductor Transistor angol; inf  Fémoxid-félvezető 
tranzisztor. 

AMOSZ  Alkalmazott Mérnökök Országos Szövetsége szerv  Mérnökszakszervezet Mo.-on, 
1918 novemberében alakult, a fehérterror idején 1919 augusztusában beszüntette mű-
ködését. 

AMOSZ  Amerikai Magyarok Országos Szövetsége szerv  Székhelye: New York. Közremű-
ködik a határon túli magyarsággal összefüggő feladatok ellátásában. 

amp  ampulla latin; ált  Vmely cső alakú, üreges szerv kiöblösödött része. 
amp  ampulla latin; gyógysz  Kis üvegedény szűk nyakkal és ez alatt kiöblösödött testtel, 

befecskendezésre szolgáló gyógyszer befogadására alkalmas. 
amp  amputálás orv  Csonkolás, amputáció. Vmely szervnek, főleg végtagnak sebészi úton 

történő eltávolítása. 
AMP  Ausztrál Munkáspárt pol  Angolul: Australian Labour Party. L m.: ALP 
ÁMP  Magyarországi Általános Munkáspárt pol  A magyarországi munkásság első szocia-

lista pártja. 1880 májusában alakult a Nemválasztók pártja és a Magyarországi Mun-
káspárt egyesüléséből. Célja a termelőeszközök társadalmi tulajdonba vétele, a polgári 
szabadságjogok, a munkásvédelmi törvények bevezetése. 1890 decemberében Magyar-
országi Szociáldemokrata Párt néven szervezték újjá. 

AMRSZ  Amerikai Magyar Református Szövetség szerv  Székhelye: Washington. 
AMS  Alpha Magnetic Spectrometer angol; űrh  Alfa Mágneses Spektrométer. Egy olyan 

műszer, amelyben az ASM-t illesztik majd az ISS külsejére, és különböző kozmikus su-
garak után kutatnak. ISS 

AMSL  Above Mean Sea Level angol; rep  A közepes tengerszint feletti magasság jelölésére 
használt rövidítés. 

AMSZ  Agrár Munkaadói Szövetség szerv  Az Agrárkamara jogutódaként 1995 júniusában 
alakult. Tagjai szakmai szövetségek, egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok, oktató 
és továbbképző intézmények, agrár kutató-fejlesztő helyek, egyetemek, vízgazdálkodá-
si társulatok, agrártermelők regionális szervezetei, önfoglalkoztató vállalkozók és gaz-
dák, farmerek. 
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ÁMSZ  Általános Munkásszövetség szöv  1895-ben alakult legnagyobb francia szakszerve-
zeti szövetség. CGT 

AMSZ  Amerikai Magyar Szó firat  Hetilap az Egyesült Államokban. Szerkesztőség és ki-
adóhivatal: New York. 

AMSZ  Amerikai Magyar Szövetség szöv  Székhelye: Washington. Közreműködik a hatá-
ron túli magyarsággal összefüggő feladatok ellátásában. Feladata többek között: a kö-
zösség együttműködésének támogatása; rendszeres tájékoztatás a magyarságot érintő 
fontos ügyekről, eseményekről és fejleményekről; érdekképviselet azokban a kérdések-
ben, amelyek a tagszervezetek többségét érintik. 

AMT  automatikus műszaki tervezés ált  Számítógéppel támogatott tervezés. CAD, 
CAM 

AMTE  Amerikai Magyar Tanárok Egyesülete okt, egy  Az egyesület nevének rövidítése. 
AMU  Arab-Maghreb Union angol; pol  Arab–Maghreb Unió. Politikai szervezet, de célja a 

térség gazdasági és kulturális együttműködés támogatása is. Alapítva: 1989-ben 
Marrakechben, székhelye: Rabat (Marokkó). 

Amu  atomic mass unit angol; fiz  Atomi tömegegység. Jele: u, a szén 12 atom tömegének 
1/12-ed része. Az atomok relatív (viszonylagos, feltételes) atomtömegének kifejezésére 
használják. 

AMV  avian myeloblastosis virus latin; állat  Madár myeloblastosis vírus. 
AN  Accession negotiations angol; pol  Az EU-hoz csatlakozási tárgyalások. 
AN  Agencia National angol; hírk  Brazil hírügynökség. 
AN  Alkotmányozó Nemzetgyűlés pol  1787-ben, az amerikai forradalom ideje alatt Phila-

delphiában gyűlt össze, hogy megalkossa az Amerikai Egyesült Államok jelenleg is ha-
tályos alkotmányát. Angolul: Constitutional Convention. 

AN  Ansett Airlines angol; rep  Ausztrália légitársaságának jelzése. 
ANA  antinuclear antibody angol; orv  Sejtmag ellen irányuló antitest. 
ANA  Athens News Agency angol; hírk  Görög hírügynökség. 
anal  analízis görög; ált  Gondolkodási művelet, amelynek során a tárgyakat, jelenségeket 

egyes részelemeikre bontjuk. 
anal  analízis görög; mat  A matematika azon ágainak összessége, amelyek a függvény és a 

határérték fogalmán épülnek fel. 
anal  analízis görög; vegy  Anyagok összetételének minőségi felismerése v. mennyiségi 

meghatározása. 
ANAP  Association Nacional de Agricultores Pegeueños spanyol; szerv  Kisbirtokosok 

Nemzeti Szövetsége Kubában. 
ANAPO  Alianzo Nacional Popular spanyol; pol  Nemzeti Népi Szövetség Kolumbiában. 
anat  anatómia görög; orv  Bonctan. Az élőlények alkatával, testük felépítésével foglalkozó 

tudományág. 
ANC  African National Congress angol; pol  Afrikai Nemzeti Kongresszus. A pretoriai 

rendszerrel szemben álló fekete dél-afrikai szervezet. 1912-ben kezdte meg működését, 
akkor Dél-afrikai Bennszülött Nemzeti Kongresszus néven. 1961-ben betiltotta a dél-
afrikai kormányzat, bázisa hosszú ideig Zambiában volt, 1990-ben engedélyezték. 

And  Andromeda latin; csill  Csillagkép az égbolton. 
AND  Valls d’Andorra katalán; földr  Andorra, Andorrai Völgység. Köztársaság (parlamen-

táris fejedelemség) Franciaország és Spanyolország között. Területe: 467,76 km2. Fővá-
rosa: Andorra la Vella. Nép: katalán. Hivatalos nyelve: katalán, spanyol, francia. Hiva-
talos pénzneme: francia frank és spanyol peseta. Népcsoportok: spanyol, andorrai kata-
lán, francia, portugál, angol; vallás: római katolikus, egyéb. Spanyolul: Valles de An-
dorra, franciául: Les Vallées D’Andorre. 
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ÁNE  Állami Népi Együttes kult  Műsoraival 1950 óta fellépett Magyarországon és bejárta 
az egész világot. 

ÁNE  Árufuvarozási Nemzetközi Egyezmény szerv  A fuvarozó és a fuvaroztató közötti 
jogviszony nemzetközi szabályozása. 1890-től 1956. febr. 28-ig volt érvényben. Franciá-
ul: Convention Internationale Concernant le Transport des Marchandises par Chemin 
de Fer. 

ÁNÉR  Általános Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer szerv  A 20. század utolsó évei-
ben a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer hívta életre, mint a társulásoknál 
szélesebb körben alkalmazható élőhely-osztályozási rendszert. 

anes.  Anesthesia görög; orv  Anesztézia. Betegség v. érzéstelenítés következtében beálló 
érzéketlenség. 

anes.  Anesthesia görög; orv  Érzéstelenítés. 
ANF  antinuclear factor angol; orv  Antinukleáris faktor. 
ANG  República de Angola portugál; földr  Angolai Köztársaság. Állam Délnyugat-

Afrikában. Területe: 1.246.700 km2; fővárosa: Luanda. Hivatalos nyelv: portugál; pénz-
nem: kwanza. Népcsoportok: többségében bantu néger. Vallás: római katolikus, protes-
táns, ősi vallások. 

ang.  angol ált  A tömegében Angliában élő, nyugati germán nyelvet beszélő (nép) illetve e 
néphez tartozó, vele kapcsolatos. 

ang.  angulus latin; mat  Szög. 
ang.  angulus latin; orv  Szöglet. 
angl  anglikán latin; vall  Az angol állami egyházat és tanait követő személy, az anglikán 

egyház híve, követője. 
ÁNH  Állami Népességnyilvántartó Hivatal közig  A KEK KH egyik közvetlen jogelődje, 

1993-ig létezett. OSZH 
ANI  Agence De Noticias e de Informacoes portugál; hírk  Portugál hírügynökség. 
ANIA  Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici olasz; szöv  Biztosítótársaságok 

Nemzeti Szövetsége. Az olasz biztosítótársaságok alkotta szervezet. 
ANIM  Agence Nationale d’Information du Mali angol; hírk  Mali Nemzeti Hírügynöksége. 
ANK  Afrikai Nemzeti Kongresszus szerv  Angolul: African National Congress. ANC 
ANK  Annunciáta Nővérek Kongregációja vall  1942. máj. 11-én XII. Pius pápa véglegesen 

jóváhagyta a kongregációt. Így az Annunciáta Nővérek Kongregációja pápai jogú in-
tézmény lett. A Rend apostoli célja: betegápolás, elhagyott, szegény leányok felkarolása. 
Leányotthont tartottak fenn Szombathelyen, Celldömölkön és Szegeden. Az 1950. évi 
feloszlatás után a Rend központja 1964-ben Brazíliába került. Egyházjogi státusza: pápai 
jogú női szerzetes intézmény. A közösség jogi személy. A közösség nemzetközi köz-
pontja: Ponta-Grossa-Paraná; Brazília A közösség magyar központja: Szombathely. 

ÁNME  Általános Német Munkásegylet egy  Az első önálló német munkáspárt. ADA 
ann  annexe francia; ker  Szerződés kiegészítő része (függelék). 
ann  annotáció, megjegyzés latin; irod  A bibliográfiában (ritkábban katalógusban) a művek 

címleírása után közölt magyarázat, értékelés, tartalmi kivonat, feljegyzés, széljegyzet. 
ann  annuális latin; ált  Évi, évente megismétlődő. 
ann. fib.  annulus fibrosus angol; orv  A porckorong külső rostosszalag-szerű része a ge-

rincben. 
ANNA  Army, Navy, NASA, Air Force angol; kat  Hadsereg, haditengerészet, NASA, légi-

erő. Az USA geodéziai célra felbocsátott katonai műholdja. NSA 
anon  anonim görög ’névtelen’; ált  Olyan mű, amelynek alkotója nem ismeretes, ill. az a 

személy, aki név szerint nem ismeretes. 
ANP  Aggteleki Nemzeti Park földr  Nemzeti park Magyarországon, BAZ megyében. 1985-

ben létesült. BAZ m. 
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ANP  Algemeen Nederlandse Presbureau holland; hírk  Holland hírügynökség. 
ANR  Asociación Nacional Republicana spanyol; pol  Nemzeti Republikánus Szövetség 

Paraguayban. 1940 óta uralmon levő egyetlen legális párt, amely az USA monopolista 
csoportjaival szoros kapcsolatban álló nagytőkések és nagybirtokosok érdekeit képvise-
li. 

ans  Ansicht német; ált  Nézet. Egyéni felfogás, vélemény. 
ANS  Astronomische Nederlandshe Satellit holland; űrh  Holland készítésű mesterséges 

hold, melyet 1974-ben juttattak Föld körüli pályára. 1976-ig működött. 
ANS  autonomic nervous system angol; orv  Autonóm idegrendszer. 
ANSA  Agenzia Nazionale Stampa Associata olasz; hírk  Egyesült Nemzeti Sajtóügynökség. 

Az olasz hivatalos távirati iroda rövidített neve. 
Anschl  Anschluss német ’csatlakozás’; tört  Az önálló Ausztria 1938. márciusi bekebelezése 

a fasiszta Németországba. 
ANSI  American National Standards Institute angol; szerv  Amerikai Nemzeti Szabvány-

ügyi Szervezet, egy nonprofit magánvállalkozás, melynek célja ipari szabványok kidol-
gozása az Amerikai Egyesült Államok számára (távközlés, informatika területén). 

ANSI lumen  American National Standards Institute lumen angol; ált  Az iparágban általá-
nosan elfogadott, amerikai szabványon alapuló mértékegység, a projektorok által vetí-
tett kép fényerősségének meghatározásához. 

Ant  Antlia latin; csill  Légszivattyú. Csillagkép az égbolton. 
ant  antológia görög ’virágszedés’; irod  Írók műveiből válogatott (szemelvényes) gyűjte-

mény. 
Ant  antoniták vall  Alapítva 1095-ben. Betegápoló társaság. 1218-tól a társaság tagjai szer-

zetesi fogadalmat tettek; 1297-ben az Ágoston-rendi kanonokok közé sorolták őket. 
1777-ben a máltai lovagrendhez csatlakoztak. CRSAnt 

ANT  State of Antigua and Barbuda angol; földr  Antigua és Barbuda. Alkotmányos monar-
chia a Karibi-térségben. Területe: 442 km2; főváros: Saint John’s; pénzneme: kelet-karibi 
dollár. Nyelvek: angol, kreol; népcsoportok: fekete, mulatt; vallások: anglikán, egyéb 
protestáns, római katolikus. 

ant.  Anterior angol; orv  Elülső. 
ANTA  American National Theatre and Academy angol; szerv  Amerikai színházi szervezet, 

alapítva: 1935-ben. 
AntikTan  Antik Tanulmányok firat  Budapesten kiadott folyóirat. 
antiszem  antiszemitizmus német; ált  A zsidókkal szemben mesterségesen szított vallási és 

„faji” gyűlölet. 
antiszep  antiszepszis görög; orv  Sebfertőzést okozó kórokozók elleni küzdelem, illetve 

elpusztításuk. 
antol  antológia görög; irod  Irodalmi szöveggyűjtemény, versgyűjtemény, szemelvénygyűj-

temény. 
antrop  antropológia görög; orv  Embertan. Az ember természeti adottságaival, szervezeti 

felépítésével és származásával foglalkozó tudomány. 
ÁNTSZ  Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat szerv  Közegészségügyi, jár-

ványügyi és egészségvédelmi tevékenység irányítására és felügyeletére 1991-ben létre-
hozott országos hatáskörű közigazgatási szerv. 

ANWB  Koninklijke Nederlandse Toeristenbond holland; szerv  Hollandia turistaklubja 
(autóklub). 

Anxty  anxiety angol; orv  Félelemérzet. 
ANZAC  Australia and New Zealand Army Corps angol; kat  Ausztrál és Új-Zélandi Had-

test. A hadtestben mindkét ország katonái harcoltak az I. világháború alatt a Közel-
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Keleten és a nyugati fronton. ANZAC-nap ápr. 25-e. Az ausztrál és a brit törvények tilt-
ják az „anzac” szó kereskedelmi használatát. 

ANZUK  Australia, New Zealand and UK. Military alliance angol; kat  Ausztrália, Új-Zéland 
és Nagy-Britannia katonai szövetsége (Öthalmi Védelmi Egyezmény Malaysiával és 
Szingapúrral). 1971 áprilisában kötötték. A szerződés értelmében a térség katonai vé-
delmét és annak költségeit a szerződő felek együtt viselik. 

ANZUS  Australia, New Zeeland and US Defence Pact Pacific Security Treaty angol; kat  Az 
Amerikai Egyesült Államok, Új-Zéland és Ausztrália katonai tömbjének, az ún. „Csen-
des-óceáni Védelmi Szerződés” angol nevének rövidítése. 1951-ben kötött egyezményt 
jelöl, a Csendes-óceán térségében a kölcsönös biztonságot célozza a fegyveres támadá-
sok ellenében. 

Any.L.  Anyák Lapja firat  Havonta megjelenő családi témakörű folyóirat. 
AnyKal  Anyanyelvi Kaleidoszkóp firat  Budapest, 1973. szerkesztő: Grétsy László. 
AnyŐrj  Anyanyelvi Őrjárat firat  Budapest, 1971. szerkesztő: Ferenczy Géza. 
Aó.  amperóra; vill  Az elektromos töltés egyik gyakorlati egysége. Ah 
AOB  alcohol on breathe angol; orv  Alkohol a leheletben. 
AODM  adult onset diabetes mellitus angol; orv  Felnőtt korban fellépő diabétesz mellitus. 
AOF  Afrique Occidentale Française francia; földr  Egykori Francia Nyugat-Afrika. 1958-ig 

Franciaország tengeren túli gyarmatterülete volt, Dakar székhellyel. Területe: 4.634.000 
km2. Lakossága főként néger, kevés arab és európai. 1958-ban területén autonóm köz-
társaságok létesültek. 

ÁOGYTI  Állatgyógyászati Oltóanyag-, Gyógyszer- és Takarmányellenőrző Intézet szerv  
Az intézet államigazgatási feladatokat lát el az állatgyógyászati készítmények forga-
lomba hozatalának engedélyezése, nyilvántartása és ellenőrzése körében. Részt vesz a 
kutatásban, valamint az állatorvosok és más állategészségügyi szakemberek képzésé-
ben. Ellátja a takarmányfelügyelők ellenőrzési tevékenységének szakmai irányítását. 

ÁOH  Állami Operaház kult  Daljátékok és balettek előadására Bp.-en 1884-ben megnyitott 
színház. 

ÁOK  Általános Orvostudományi Kar okt  Általános orvosi képzést nyújtó felsőfokú szer-
vezeti egység. 

AOL  America Online angol; inf  A világ legnagyobb internetszolgáltatója. 
ÁoL.  Állatorvosi Lapok firat  1903 és 1944 között jelent meg. Utódja a Magyar Állatorvos-

ok Lapja. Állatorv. L. 
AON  Angola portugál; pénzü  Elavult valutakód. Angolai Új Kwanza (AOA-val helyettesít-

ve). 
AOR  Angola portugál; pénzü  Elavult valutakód. Angolai Kwanza Readjustado (AOA-val 

helyettesítve). 
ÁOTE  Állatorvos-tudományi Egyetem okt  1851 és 1934, majd 1952 és 2000 között műkö-

dött, állatorvosi képzést nyújtó önálló felsőoktatási intézmény volt Budapesten, mai 
jogutódja a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kara ÁTE 

ÁOTK  Állatorvos-tudományi Kar okt  Állatorvosi képesítést nyújtó felsőfokú szervezeti 
egység. 

ÁOTK  Állatorvos-tudományi Könyvtár okt, műv  A Szent István Egyetem keretein belül 
működő könyvtár. 

AOX  Adszorbeálható szerves halogének latin; vegy  A talajban mechanikai erők által szer-
ves halogének. 

AP  Accession Partnership angol; pol  Csatlakozási Partnerség (EU). Az EU Bizottság meg-
fogalmazta az ún. Csatlakozási Partnerség dokumentumokat valamennyi tagjelölt or-
szág számára. Ezek meghatározzák azokat a fő területeket, amelyekben az országnak 
fejlődnie kell annak érdekében, hogy felkészüljön a felvételre. Ennek köszönhetően a 
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Csatlakozási Partnerség dokumentumai egységes programtervet nyújtanak minden tag-
jelölt ország prioritásairól, illetve a prioritások megvalósításához rendelkezésre álló 
pénzügyi háttérről. 

AP  Accession Partnerships angol; pol  Csatlakozási Partnerség. CSP 
AP  Adalat Partisi török; pol  Igazságpárt Törökországban. 1961-ben létesült reakciós szer-

vezet, 1962-ben kivált belőle a függetlenek csoportja. 
ÁP  Állami Pénzverő szerv  Elődjét, a körmöcbányai pénzverőt Károly Róbert király alapí-

totta 1320 táján. 1919-ben települt Budapestre, 1948-ban újjászervezték. 
AP  Alpha Plus francia; hírk  A francia nemzeti távközlési szolgálat (France Telekom) által 

nyújtott alfanumerikus személyhívó szolgáltatás. 
AP  Aperite portas bulla latin; vall  II. János Pál pápa írásának rövidítése. 
ap  apostol görög ’küldött’ szóból; vall  Jézus tanítványa, akit azért választott ki, hogy tanítá-

sát fenntartsa és terjessze. 
AP  Associated Press angol; hírk  Egyesült sajtó. Az egyik legnagyobb amerikai hírügynök-

ség nevének rövidítése. Elődjét eredetileg csak New York-i újságok tudósítására hozták 
létre 1848-ban. Mai formájában 1900 óta működik. Székhelye: New York City. 

APA  all points addressable angol; inf  ’Pontonként címezhető’: grafikus üzemmód, amely-
ben minden pixel egyenként címezhető. 

APA  Austria Presse-Agentur német; hírk  Osztrák hírügynökség. Az 1946-ban Bécsben 
alakult osztrák félhivatalos távirati ügynökség nevének rövidítése. 

Apátf  Apátfalva földr  Csongrád megyei község. Lakosságszám: 3288 (2004. jan. 1.). 
APC  Ali Peoplès Congress angol; pol  Össznépi Kongresszus Párt Sierra Leonéban. 1967-

ben a választásokat megnyerte, kormányt alakított, de katonatisztek megdöntötték. 
1968-tól ismét a hatalmon lévő párt. 

APC  atrial premature contractions angol; orv  Korai pitvari összehúzódások. 
APC  Automatic Phase Control angol; inf  Automatikus fázisszabályozás. 
APC-R  activated protein C resistance angol; orv  Aktivált protein C rezisztencia. 
ApCsel  Apostolok cselekedetei vall  Acta Apostolorum. Újtestamentumi kánoni irat, 

amely a kereszténység elterjedéséről számol be. 
APD/AD  abdomen anterior-posterior diameter latin; orv  A has (abdomen) mérete, a ge-

rinctől a hasfalig mért távolság. 
APDU  Application Protocol Data Unit angol; inf  Alkalmazási protokoll adatelem. 
APEC  Asia-Pacific Economic Cooperation angol; szerv  Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasá-

gi Együttműködés. A szervezetet 1989-ben alapították azzal a céllal, hogy az ázsiai és 
csendes-óceáni térség gazdaságai nagyobb hatékonyságot érjenek el a világpiacon. 
Székhelye: Szingapúr. 

APEH  Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal szerv  1987 júliusában létrehozott országos 
hatáskörű, az adóalapot megállapító, az adót kivető és behajtó pénzügyi szerv volt, 
amelynek feladata az adók megállapítása, nyilvántartása, végrehajtása, visszatérítése és 
ellenőrzése volt. 2010. dec. 31-ig műdödött. Utódja a NAV. NAV 

apell  apelláta latin; ált  Ellenvetés, kifogás. Vmely állítással szembeszegezett ellenvéle-
mény. 

aph  aphasia angol; orv  A beszédképesség hiánya. 
AphI  Association Phonnétique Internationale francia; szerv  Nemzetközi Fonetikai Társaság 

(Párizs–London). Nemzetközi nyelvészeti, a beszédhangok alaki tulajdonságaival fog-
lalkozó szervezet. Alapítva: 1886-ban. 

API  American Petroleum Institute angol; szerv  Amerikai Ásványolaj Intézet, amelyet az 
olajiparhoz kapcsolódó tudományok művelésére és az amerikai olajtermékek kereske-
delmének előmozdítására hoztak létre washingtoni székhellyel. 
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API  Application Programming Interface angol; műsz  Alkalmazói program interfész (csato-
ló). Szabványos és jól dokumentált függvények és eljárások halmaza, amelyeket a prog-
ramozó a szoftver és hardver vezérlésére használhat. 

ÁPISZ  Állami Papír és Írószer Kiskereskedelmi Vállalat váll  Papír-írószer kereskedelem-
mel foglalkozó magyar cég. 1949-ben alapították. 

APL  A Programming Language angol; inf  ’Egy programozási nyelv’. A 60-as években 
elsősorban matematikusok számára kifejlesztett tudományos számítógépes programo-
zási nyelv. 

APN  Access Point Name angol; ált  Hozzáférési Pont Neve. 
APN  Agensztvo Pecsatyi Novoszty orosz; hírk  Az egykori szovjet távirati iroda orosz ne-

vének rövidítése. 1957-ben Moszkvában alapították. 1961 óta sajtóügynöksége működik 
Budapesten. 

APO  Agitációs és Propaganda Osztály pol  Az állampárt egyik irányító szerve volt. 
APO  Aussenparlamenterische Opposition német; pol  Parlamenten kívüli ellenzék Német-

országban. Így nevezik a legkülönbözőbb árnyalatú demokratikus, szocialista, antiim-
perialista és más ellenzéki erők laza összefogását. 

APO Telekonverter EX  Konverter angol; fényk  Az ilyen típusú objektívek sajátossága, 
hogy kombinálhatóak az APO Telekonverrel, amely a gyújtótávolságot megfelelően 
meghosszabbítja. A megvilágítási automatikák megmaradnak. 

APOe  Acta Politica et Oeconomica latin; firat  Politikai és Gazdasági iratok. Győr-Moson-
Sopron Megye Soproni Levéltára 1787–1795; 1796–1848. 

Apok  Apokalipszis görög; vall  A Jelenések Könyve; Az Újszövetség egyik könyve, amely 
misztikus jóslatokat tartalmaz a világ végéről és az előtte bekövetkező szörnyűségekről. 

Apol  apológia görög; ált  Egy tan, hit v. felfogás védelme szóban v. írásban; valamely ál-
láspont elfogult védelme. 

Apol  apológia görög; vall  Hitvédelem; olyan védőirat, amely a keresztény egyház tanítása-
it védelmezi. 

APP  Associated Press of Pakistan angol; hírk  Pakisztán hírügynöksége. 
APPC  Advanced Program to Program Communication angol; inf  Magas szintű programo-

zási nyelv. LU 6.2-ként is találkozhatunk vele. 
AppCons  Approbatae Constitutiones Regni Transilvaniae román; irod  Erdély országának 

három részre osztatott törvényes könyve. Claudiopoli, 1779. 
APPN  Advanced Peer-to-peer Networking angol; inf  eseményeket pontosan követő fejlett 

hálózatkezelés. 
APQC  American Productivity and Quality Center angol; szerv  Amerikai Termelékenységi 

és Minőség Központ. 
APR  Active Page Register angol; inf  Lapra mutató regiszter. 
ÁPR  Általános Preferencia Rendszer pol, gazd  A fejlett országok által 1971 óta a fejlődők-

nek nyújtott egyoldalú – tehát viszonzás nélküli – vámkedvezmények rendszere. Az 
ipari termékek túlnyomó részét felöleli (kivéve az „érzékenynek” minősítetteket), s ki-
terjed a mezőgazdasági termékek egy részére, főleg a trópusi terményekre. GSP 

ápr.  április ált  A latin „kinyit” szóból. Az év negyedik hónapja, 30 napos. Régi magyar 
neve: Szent György hava. 

APRA  Alianza Popular Revolucionaria Americana spanyol; pol  Amerikai Népi Forradalmi 
Szövetség. Latin-amerikai politikai mozgalom. Bár többször betiltották, Peruban még 
mindig az ország egyik legjelentősebb pártja. 

APS  Acoustic Parking System angol; műsz  Tolatóradar. Az ultrahangos radar parkolási 
manővereknél hangjelzés segítségével könnyíti a parkolást. Elöl és hátul a lökhárítóba 
beépítve, 4 ultrahangos érzékelőn keresztül jelzi a távolságot. 

Aps  Apus latin; csill  Paradicsommadár. Csillagkép az égbolton. 
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APSA  Aerolineas Peruanas S.A. Peru spanyol; rep  Peru légiforgalmi társasága. 
APSA  Animal Protection Society of America angol; szerv  A legnagyobb taglétszámú ame-

rikai állatvédő társaság, amelyet 1968-ban alapítottak. 
APSE  Ada Programing Support Environment angol; inf  Programozási környezet. 
APT  Aritmetic Processing Unit angol; inf  Koprocesszor, amely a lebegőpontos műveletek 

gyors elvégzésére képes. Erre elsősorban nagy számítási igényű grafikus rendszerekben 
van szükség. 

APT  Automatic Photometric Telescope angol; csill  Automatikus fotometriai teleszkóp. 
APT  Automatic Picture Transmission angol; met  Meteorológiai műholdak fedélzetén al-

kalmazott képtovábbító rendszer. A Földről és a felhőzetről azonnal közvetít felvétele-
ket. Az Országos Meteorológiai Szolgálat 1967 óta veszi át a műholdak adásait. Átvitt 
értelemben: minden képátvitel, mely azonnal felhasználható. 

APT  Automatically Programmed Tool angol; műsz  Önműködően programozott szerszám-
gép. 

APTI  aktivált parciális trombin idő orv  Véralvadás sebességére utal (a véralvadási fakto-
rok működését jellemzi). 

APU  Auxiliary Power Unit angol; had, rep  Segédáram-fejlesztő a harci gépben, egy kis 
turbina, amely akkor fejleszt áramot, amikor a hajtómű áll (pl. a földön). 

APÜSZ  APEH Üldözötteinek Szövetsége pol  Egy be nem jegyzett egyesület, székhelye 
Budapesten van. 

APV  Alkotások és pályaképvázlatok irod  Összeáll. Marton Zsuzsa, Vadas Ferenc, Szek-
szárd, 1990. 

ÁPV Rt.  Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság szerv  1995-ben alakult. 
Mo.-on az Állami Vagyonügynökség jogutódja. Feladata az állami tulajdonban lévő, 
törvényben meghatározott vagyoni kör értékesítése, a rábízott állami vagyon hatékony, 
piaci alapú működtetése és kezelése, elszámolási és ellenőrzési feladatok végrehajtása. 

AQ  Aloha Airlines angol; rep  Hawaii légitársaságának jelzése. 
aq.  Aqua latin; ált  Víz. 
AQL  Acceptable Quality Level angol; inf  Elfogadható minőségszint. 
Aql  Aquila latin; csill  Sas. Csillagkép az égbolton. 
Aqr  Aquarius latin; csill  Vízöntő. Csillagkép az égbolton. 
AR  Aerolineas Argentinas spanyol; rep  Argentin légitársaságának jelzése. 
AR  aortic regurgitation angol; orv  A vér visszaáramlása az aorta billentyűjén keresztül. 
Ar  Argon görög; vegy  Nemesgázok közé tartozó elem, eredeti jelentése ’tétlen, nem műkö-

dő’. Rendszáma: 18. A levegőben a legnagyobb mennyiségben fordul elő. Elektromos 
ívhegesztésre és izzólámpák töltésére használják. 

AR  Arkansas angol; földr  Állam az USA délkeleti részén. Területe: 134.403 km2; székhelye: 
Little Rock. Beceneve: Medve állam; Lehetőség földje. Az első fehér telepesek a franciák 
voltak. Az USA 1803-ban megvásárolta. 1836-ban 25. államként csatlakozott az USA-
hoz. 

AR  ascensio recta latin; csill  Egyenes emelkedés. A csillagászatban a rektaszcenzió (az 
egyenlítőrendszer egyik koordinátája) egyik jelölése. 

ar.  arab ált  Tömegében Arábiában, Észak-Afrikában és Szudánban élő, sémi nyelvet be-
szélő, barna bőrű nép, illetve ehhez tartozó, vele kapcsolatos. E néptől származó, illetve 
róla elnevezett; arab nyelv; arab személy; a tízes számrendszernek ma használatos va-
lamelyik jegye: arab szám. 

ARA  Alba Regia irod  Az István Király Múzeum Évkönyve, Székesfehérvár, 1960–. 
aram  arameus sémi; tört  Az ókori Elő-Ázsia egyik sémi nyelvű népe, amely az i.e. 2. évez-

red második felében nagy szerepet játszott. 
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ARAMCO  Arabian American Oil Company angol; szerv  Arab-Amerikai Kőolaj Társaság. 
Alapítva: 1938-ban. Szaúd-Arábiában az olajtermelést nagyobb részben végzi. Részvé-
nyei túlnyomó többségben a szaúd-arábiai kormány kezében vannak. 

aranyfrt  aranyforint pénzü  Az Árpád-házi királyok alatt a kis ezüstérmeken és filléreken 
kívül Magyarországon forgalomban volt bizánci aranyok. 

arb  arborétum latin ’fás hely’ szóból; biol  Élő fákkal és cserjékkel – tudományos, oktatási 
célból – beültetett terület. 

ARBÖ  Auto, Motor und Radfahrerbudn Österreiches német; szerv  Autó, Motor és Kerék-
páros Szövetség. Ausztria második legnagyobb autóklub-szervezete, amely több mint 
490.000 tagot számlál. Székhelye: Bécs. 

ÁRBSZ  Általános Robbantási Biztonsági Szabályzat ált  Általánosan és egységesen szabá-
lyozza (a karhatalmi és a honvédségi alkalmazásokat kivéve) a legkülönfélébb külszíni 
és föld alatti robbantási munkák egészségügyi feltételeit Magyarországon. 

ARC  Acom Research Centre angol; tud  Acom Kutatóközpont. 
arc.  árkusz latin; mat  A trigonometrikus függvények inverzeire használt jelölés; görbe 

vonal, körív. 
arc.cos.  árkusz koszinusz latin; mat  Trigonometrikus függvény, inverz függvény. 
arc.ctg.  árkusz kotangens latin; mat  Trigonometrikus függvény, inverz függvény. 
arc.sin.  árkusz szinusz latin; mat  Trigonometrikus függvény, inverz függvény. 
arc.tg.  árkusz tangens latin; mat  Trigonometrikus függvény, inverz függvény. 
ARCADE  EU-s adatbázis gazd  EU-s adatbázis a kutatási projektekről. 
arch  archaikus görög, latin; ált  Ősrégi, ősi, ókori; elavult, régi. 
arch  archaikus görög, latin; műv  A görög művészetben az i.e. 5. sz. közepéig tartó idő-

szakból való. 
arch  archívum görög, latin; tört  Levéltár; irattár – jogi, történeti v. más értékük alapján 

megőrzésre érdemes iratok, az azok őrzésére szolgáló helyiség, illetve az őrzéssel, fel-
dolgozással stb. megbízott intézmény. 

Arch. Hung.  Archaeologia Hungarica latin; rég  Magyar Régészet, Budapest. 
arche  archeológia görög; tud  Régészet. A régi korok kultúrájával, ill. annak tárgyi emléke-

ivel foglalkozó tudomány. 
Archeol. Ért.  Archeológiai Értesítő firat  A régészek hivatalos lapja. 
ArchÉrt  Archaeologiai Értesítő firat  A régészek hivatalos lapja. Archeol. Ért. 
ARCIC  az Anglikán Római Katolikus Nemzetközi Bizottság angol nevének rövidítése angol; 

vall  A VI. Pál pápa és Michael Ramsey érsek által 1966-ban alapított bizottság rendsze-
resen ülésezik, és a két vallás tanácsainak fontos kérdései közötti lényeges megegyezé-
sekről tesz megállapításokat. 

arck  arckép ált  Vkinek az arcát ábrázoló kép. 
arck  arckép irod  Kifejezésekben művészi jellemzés, jellemrajz. 
ARCOS  All Russian Cooperatíve Society Limited angol; szerv  Szovjet-Oroszország és 

Anglia közötti kereskedelem előmozdítása céljából 1920-ban Londonban alapított szov-
jet kereskedelmi társaság. 

ARD  acute respiratory disease angol; orv  Akut légúti betegség. 
ARDS  adult respiratory distress syndrome angol; orv  Felnőttkori légzési végveszély szind-

róma, akut respiratorikus distressz szindróma. 
ARE  Radikálisok Európai Szövetsége angol; pol  Frakció az EP-ben. 
ARENA  Alianca Renovadore Nacional spanyol; pol  Nemzeti Megújhodási Szövetség Brazí-

liában. 1967-től 1979-ig a Brazil Demokratikus Szövetség párttal együtt csak ez a két 
párt működhetett legálisan. 

ARF  acute renal failure angol; orv  Akut veseelégtelenség. 
ARF  acute respiratory failure angol; orv  Akut légzési elégtelenség. 
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ARF  acute rheumatic fever angol; orv  Akut reumás láz. 
Arg  Argentína spanyol; földr  A 2. legnagyobb területű dél-amerikai ország. RA 
arg  arginin latin; vegy  Az emberi szervezet számára nélkülözhetetlen bázikus aminosav. 
arg  argonauta görög; állat  Olyan csiga, amelynek testén vitorlaszerű képződmény van. 
arg  argonauták görög; ált  Meggondolatlanul bátor, a veszéllyel nem törődő, vakmerő 

hajós. 
arg  argonauták görög; kult  Mondabeli görög hősök, akik részt vettek az aranygyapjú meg-

szerzésének fáradságos és veszélyes munkájában. 
arg  argumentum latin; ált  Érv, vminek a bizonyítására, ill. cáfolására felhozott körülmény, 

tény, megállapítás. 
arg  argumentum latin; mat  A függvény független változója. 
árg  árgus görög; ált  Szigorú, gyanakvóan, feszülten figyelő tekintet (a görög mitológiában 

szereplő száz szemmel figyelő Argosz óriásról). 
Argent  argentometria latin ’ezüst’, ill. görög ’mérték’ szavakból; kém  Térfogatos elemzés. 

Ezüst-nitrát oldatával végzett csapadékos titrálás. 
argó  argotikus francia; ált  Tolvajnyelvi. Bűnözők sajátos szókincsű csoportnyelve. 
ARGOS  Advanced Research and Global Observation Satellite angol; űrh  ’Fejlett kutató- és 

globális megfigyelőhold’. Az USA mesterséges holdja, 1999. febr. 23-án bocsátották fel. 
Ari  Aries latin; csill  Kos. Csillagkép az égbolton. 
ARIB  Association of Radio Industry Business angol; szöv  Rádióipari Üzleti Szövetség. 

Japán szabványosító testület. 
Ariz.  Arizona angol; földr  Állam az USA délnyugati részén, 14 megyéből áll. Beceneve: 

Grand Canyon állam. Területe: 295.249 km2. A Spanyolok fedezték fel 1539-ben. 
ark  arkangyal vall  Némely vallás hitvilágában Isten környezetéhez tartozó magasabb 

rangú szellemi lény. 
Ark.  Arkansas angol; földr  Állam az USA délkeleti részén, 75 megyéből áll. Beceneve: A 

lehetőségek földje. Területe: 137.749 km2. Első telepesei a franciák voltak. 
ARLUS  Asociaţia Romănă pentru strîngerea legâturilor cu Uniunea Sovieticâ román; ált  

Román–Szovjet Baráti Társaság. 
ARM  arteficial rupture of membranes angol; orv  A burkok mesterséges átszakítása. 
ARM  Asynchronous Response Mode angol; inf  Aszinkron válaszmód. 
ARM  Örmény Köztársaság földr  Örmény Köztársaság a Kaukázusban. T.: 29.800 km2; 

fővárosa: Jereván; hivatalos nyelv: örmény; pénznem: dram; nemzetiségek: örmény, 
azeri, kurd, orosz; vallás: örmény gregoriánus, örmény katolikus, mohamedán, orosz 
ortodox. 

Arm.  Armalis latin; ált  Címeres nemeslevél. 
ARMA-modellek  Autoregressive and Moving Averoge Models angol; közg  Autoregresszív 

mozgó átlagolású modell. Közgazdaságban használt modelltípus. 
Armtag  Örmény Távirati Iroda örmény; hírk  Az Örmény Távirati Iroda rövidített megne-

vezése. 
ARNE  Accuón Revolucionaria Nacionalista Ecuadoriana spanyol; pol  Ecuadori Nemzeti 

Forradalmi Akció, fasiszta jellegű párt. 
AROM  artificial rupture of membranes angol; orv  A burkok mesterséges átszakítása. 
ARP  Aerodrome Reference Point angol; rep  Repülőtéri vonatkozási pont jelölésére hasz-

nált rövidítés. 
ARP  Argentína spanyol; pénzü  Elavult valutakód. Peso Argentino (ARS-sel helyettesítve). 
Árpádh  Árpádhalom földr  Csongrád megyei község. Lakosságszám: 580 (2007. jan. 1.). 
ARPANet  Advanced Research Project Agency Network angol; inf, műsz  

Gazdaszámitógépekből és gerinchálózatokból felépitett csomagkapcsolású hálózat (hi-
vatala). 
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ARPEL  Asociación de Refinadores de Petróleo Latinoamericano spanyol; váll  Az API meg-
felelője a latin-amerikai országokban, központja Montevideóban (Uruguay) van. Ango-
lul: Regional Association of Oil & Gas Producers in Latin America and the Caribbean. 

ARQ  Automatic Repeat Request angol; inf  Automatikus ismétléskérés, ARQ rendszerű 
hibajavítás. 

ARR  Arrabona latin; földr  Győr római kori neve a Rába (Arrabo) folyóról. Győr-Moson-
Sopron megye székhelye Magyarország északnyugati részén. 

Arr  Arrabona latin; irod  A Győri Múzeum (1973-tól a Győri Xantus János Múzeum) Év-
könyve, Győr, 1959–. 

ARSZ  Amerikai Rákkutatási Szövetség szöv  Angolul: American Association for Cancer 
Research. AACR 

ARSZKI  Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola okt  Az Adyligeti Rendészeti Szakközépis-
kola. A Belügyminisztérium mint fenntartó irányítása alatt álló, elsősorban a rendvé-
delmi, rendészeti fegyveres szervek állományának utánpótlására létrehozott 
kétévfolyamos nappali tagozatú intézmény. Az intézmény Budapest II. kerületének vé-
gében helyezkedik el. 

art  arterial angol; orv  Artériás, verőéri. 
art  articulatio angol; orv  Ízület. 
art  artikulus latin; jog  Törvénycikk, cikkely, szakasz. 
art  artikulus latin; nyelvtud  Névelő. 
art  artikulus latin; rég  Cikk. 
ARU  Aruba angol; földr  Hollandia külbirtoka Dél-Amerika északi részén. Területe: 193 

km2; székhelye: Oranjested; pénzneme: 1 arubai gulden (forint) egyenlő 100 cent; nyelv: 
holland; vallás: római katolikus, protestáns. 

ARU  Audio Response Unit angol; inf  A telefon és a számítógép közötti kapcsolatot biztosí-
tó berendezés, távbeszélő-számítógép, automatikus válaszjeladó. 

ARY  Argentína spanyol; pénzü  Elavult valutakód: argentin peso (ARS-sel helyettesítve). 
AS  Acquis Screening francia, angol; pol, gazd  Jelentése: a vívmányok átvilágítása. A csatla-

kozási tárgyalások első lépcsőjében a küldöttségek a közösségi joganyagot (acquis 
communautaire) fejezetenként átnézik, hogy feltárják a problematikus részeket, és a 
tagjelöltek bejelenthessék előzetes derogációs igényeiket. 

AS  Airsoft angol; sp  Az airsoft, műanyag lövedéket kilövő, kisenergiájú légfegyverekkel 
végezhető hobbisport rövidítése. Főleg az ezen fegyverekkel játszható taktikai, szimulá-
ciós, ún. wargame jellegű fő irányzatot értik alatta. 

AS  Alaska Airlines angol; rep  Az USA egyik légitársaságának jelzése. 
As  altostratus latin; met  A lepelfelhő nemzetközi jele (meteorológia). 
AS  American Somoa angol; földr  Amerikai Szamoa (az USA territóriuma). Önkormányzat 

nélküli terület a Csendes-óceánban. Területe: 194,8 km2; székhelye: Pago Pago; hivatalos 
nyelv: szamoa, angol. 

AS  aortic stenosis angol; orv  Az aortabillentyű szűkülete. 
As  arzén görög, német; vegy  A nitrogén csoportba tartozó kémiai elem. Rendszáma: 33. 

Sötétszürke, fémfényű, rideg, könnyen porrá törhető elem. Megolvasztani nem lehet, 
mert az olvadáspontja alatt gőzzé alakul. Vegyületeit növényvédő szerek és gyógysze-
rek készítéséhez használják. 

AS  auris sinistra latin; orv  A bal fül. 
AS  Auto Store angol; műsz  Automatikus tárolás. A rendelkezésre álló televíziós csatornák 

egyszerű programozása, a csatornák a megtalálás sorrendjében tárolódnak. 
AS  Autoscan angol; műsz  Automatikus keresés. Az összes rendelkezésre álló adóállomás 

végigpásztázása a televíziókészülékekben és a videomagnókban. 
ASA  acetylsalicylic acid angol; orv  Aspirin, acetilszalicilsav. 
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ASA  Amateur Swimming Association angol; sp  Amatőr Úszó Szövetség Angliában. Az 
amatőr úszás vezető testülete. Az úszás ügyeit intéző, irányító és szervező legfelsőbb 
sportszervezet. 

ASA  American Standards Association angol; fényk  Amerikai Szabványügyi Társaság (az 
ANSI elődjének neve). Fényképezésre használt negatívanyagok fényérzékenységének 
az USA-ban elfogadott és az Amerikai Szabványügyi Hivatal által bevezetett értéke. 

ASALA  Armenian Secret Army for Liberation of Armenia angol; pol  Örmény terrorszerve-
zet. Az 1980-as évek elején örmény fiatalok hozták létre. 

ASAP  as soon as possible angol; ált  Amilyen hamar csak lehet. Levelekben gyakran hasz-
nált rövidítés, betűzve (A-S-A-P) kell kiejteni. Még az is előfordulhat, hogy valaki egy 
beszélgetés során is ezt a mozaikszót használja. 

ASARCO  American Smelting and Refining Co. angol; szerv  Amerikai színes- és könnyű-
fém-kohászati monopólium az USA-ban. 

ASAS  All Sky Automated Survey angol; csill  A teljes égbolt felmérése kis automata táv-
csövekkel. 

asb.  apostilb görög; fiz  A tárgyak felületi világosságának mértékegysége (visszavert lux). 
Az SI-mértékegységrendszerben nem használják. 

AS-B.  Axel Springer Budapest Kiadói Kft. méd  Németországi lapkiadó vállalat budapesti 
kiadója. 

ASC  Automatic Stability Control angol; műsz  Kipörgésgátló. Megakadályozza, hogy kipö-
rögjenek a hajtott kerekek. Ha túl nagy a motornyomaték, akkor azt csökkenti, így éri el 
az optimális tapadást. 

Asc.  aszcendens latin; ált  Az asztrológiában a horoszkóp egyik sarkalatos pontja. aszc. 
ASCA  Advanced Satellite for Cosmology and Astrophysics angol; űrh  ’Fejlett kozmológiai 

és asztrofizikai mesterséges hold’. Japán röntgencsillagászati mesterséges hold. 1993. 
febr. 20-án bocsátották fel. 

ASCH  American Standard Code for Informations Interchange angol; inf  Információcsere 
Amerikai Szabványos Kódja által szabályozott bináris kód, a karakterek képeit megha-
tározó kódrendszer. 

ASCII  American National Standard Code for Information Interchange angol; inf  Amerikai 
Információközvetítési Szabványos Kódrendszer. Ma már az egész világon elterjedt 7 bi-
tes karakter-kódrendszer. 

ASCIIZ  ASCII zero terminated angol; inf  NUL karakterrel lezárt string. 
ASD  atrial septal defect angol; orv  Pitvari szeptumhiba, pitvari sövényhiány. 
ASDIC  Admirality Submarine Detection Investigation Committee angol; kat  Az Admirali-

tás Tengeralattjáró Felderítő Bizottsága (1917), egyben a Királyi Tengerészet (Royal 
Navy) hadihajóin használt tengeralattjáró-felderítő ultrahangos berendezés neve. 

ASE  All seeing eye angol; inf  ’Mindent látó szem’. Egyfajta szerverkereső program. 
ASEAN  Association of Southeast Asian Nations angol; pol  Délkelet-ázsiai Nemzetek Szö-

vetsége. Indonézia, Thaiföld, Fülöp-szigetek, Malaysia és Singapore államok szövetsé-
gének rövidített angol neve. Eredeti célja a térségbeli közös piac létrehozása volt, de a 
nyolcvanas évek végéig inkább politikai szervezetként működött. A kilencvenes évek-
ben ismét a gazdasági együttműködés került előtérbe. Alapítva: 1967-ben Bangkokban, 
székhelye: Dzsakarta (Indonézia). 

Asec.  ampersecundum fiz  A Giorgi-féle mértékegységrendszerben az elektromos töltés 
egysége. Az SI-mértékegységrendszerben 1 ampersecundum egyenlő 1 coulomb. 

ASEM  Asia-Europe Meeting angol; szöv  Ázsia–Európa Találkozó. Az ASEM párbeszéd az 
Európai Unió és a Délkelet-ázsiai Országok Szövetsége között. Célja a gazdasági 
együttműködés és a diplomáciai kapcsolatok előmozdítása. Létrejött 1996. márc. 1–2. 
között Thaiföldön. ASEAN 
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ASF  Audi Space Frame angol; műsz  Térhálós szerkezetű alumínium karosszéria. A vázon 
lévő takaróelemek is teherviselők. 

ASHD  arteriosclerotic cardiovascular disease angol; orv  Arterioszklerotikus szív- és ér-
rendszeri betegség. 

ASHRAE  American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers, Inc. 
angol; szerv  Fűtő, hűtő és Légkondicionáló Mérnökök Amerikai Egyesülete, Rt. (Atlan-
ta). 1894-től különböző neveken szerepelt. 

ASI  American Standards Institute angol; szerv  Amerikai Szabványügyi Hivatal. 
ASICH  Confederación Cristiana de Trabajadores de Chile spanyol; pol  Chilei Keresztény 

Munkásszövetség. 
ASL  American Sign Language angol; nyelvtud  Amerikai jelbeszédnyelv. Az amerikai sü-

ketnémák között használt jelbeszédnyelv, több mint négyezer jelből álló kommunikáci-
ós rendszer. 

ASM  Asmara angol; rep  Eritrea repülőtéri jelzése. 
ASN 1  Abstract Syntax Notation 1 angol; inf  Absztrakt szintaxisszabályzat [1. sz.]. 
Ásotth  Ásotthalom földr  Csongrád megyei község. Lakosságszám: 4161 fő (2007. jan. 1.). 
ASP  Active Server Pages angol; inf  Aktív szerveroldal. Egy ASP-s oldal egy olyan kis-

programokat (scripteket) tartalmazó HTML-oldal, melyet tipikusan a Microsoft Server 
Programra optimalizáltak. (A Microsoft Corporation szerver oldali programnyelve.) 

ASP  Application Service Provider angol; inf  Alkalmazásszolgáltató. Ilyen például az in-
gyenes levelezőrendszert kínáló szolgáltató, amely nem a szoftvert, hanem annak hasz-
nálatát biztosítja a távoli számítógépen. 

Asp.  aszparaginsav görög, latin; vegy  Négy szénatomos aminosav. 
ASPAC  Asian and Pacific Council angol; szerv  Ázsiai és Csendes-óceáni Tanács. 1966 

júniusában hozták létre Szöulban. Hivatalos célja: az ázsiai és a csendes-óceáni térség-
ben érdekelt államok politikai, gazdasági, szociális és kulturális együttműködésének 
elősegítése. Székhelye: Bangkok. 

ASPCA  American Society for the Prevention of Cruelty to Animals angol; szerv  A legré-
gibb amerikai állatvédő társaság, 1866-ban alapították. 

ASPI  Advanced SCSI Programming Interface angol; inf  Továbbfejlesztett SCSI programo-
zási interfész. 

ASR  Automated Speech Recognizer angol; inf  Automatizált beszédfelismerő. 
ASR  Automatic Send/Receive angol; inf  Automatikus adó-vevő. 
AST  Asynchronous System Trap angol; inf  Aszinkron rendszereltérülés. 
AST/RO  Antarctic Submillimeter Telescope and Remote Observatory angol; csill  

Szubmilliméteres távcső az Antarktiszon. 
ASTM  American Society for Testing Materials angol; szerv  Amerikai Minőségellenörző 

Intézet – Amerikai Anyagvizsgáló Társaság. 
ásv.  ásvány ált  A föld kérgének szilárd v. cseppfolyós, egynemű (homogén), természetes 

eredetű anyaga. Az ásványok túlnyomórészt kristályosak. 
Asym  De asymo et fermentato latin; vall  Anzelm válasza Walerammusnak. (Canterburyi 

Szt. Anzelm művének latin címe és rövidítése az új katolikus fordítás szerint). 
ASZ  Agrárszövetség szerv  Magyarországi politikai párt (1990–1994.). A magyar mező-

gazdaság megreformálását célul kitűző politikai mozgalomként alakult Gödöllőn 1989. 
dec. 4-én. Elődje az Agrárreformkörök Egyesülete (1989. május–dec.). Az 1990. márciusi 
választásokon országos listát is állított, de nem került a parlamentbe. 

Asz  Alföldi Szemle firat  Szolnok, 1913–. 
ÁSZ  Állami Számvevőszék szerv  Az Országgyűlés pénzügyi-gazdasági szerve, 1989 októ-

bere óta működik. Ellenőrzi az államháztartás gazdálkodását, ellenőrzi az adó-, vám- és 
illetékhivatalokat, az állami költségvetésből gazdálkodó intézményeket, az állami va-
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gyon kezelését, az állami tulajdonban lévő vállalatok, vállalkozások vagyonérték-
megőrző és vagyongyarapító tevékenységét. Ellenőrzi a pártok és az MNB gazdálkodá-
sát is, illetve az MNB-nek az alapvető feladatok körébe nem tartozó tevékenységét. 

ASZ  amszterdami szerződés pol  A Szerződések 1997. okt. 2-án aláírt, 1999. máj. 1-jén ha-
tályba lépett legutóbbi módosítása. Legfontosabb rendelkezései: a közös kül- és bizton-
ságpolitika rendszerének, valamint az igazság- és belügyi együttműködés átalakítása, a 
schengeni acquis beemelése a közösségi joganyagba, a foglalkoztatáspolitika közösségi 
szintre emelése és az együttdöntési eljárás csaknem általánossá tétele a jogalkotási fo-
lyamatban. 

aszc.  aszcendens latin; ált  Az asztrológiában a horoszkóp egyik sarkalatos pontja: az ek-
liptikának a horoszkóp készítésének időpontjában (leginkább a születés időpontja) a lá-
tóhatáron éppen felkelő pontja. Jelölése: Asc. 

ASzFL  Assisi Szent Ferenc Leányai Kongregációja vall  A közösség hivatása: betegápoló, 
tanító-nevelő, egyházi szolgálat. Az Assisi Szent Ferenc Leányai Kongregációt az oszt-
rák származású Brunner Anna Margaréta anya alapította 1894-ben Budapesten. A rend 
alapítási napja 1901. jún. 25-én van. Céljuk Krisztust szolgálni a betegekben és elhagya-
tottakban. Betegápolást, lelki gondozást végeznek kórházakban, magánházakban és 
szociális intézetekben. Magyarországon, Szlovákiában, Romániában és az amerikai Illi-
nois államban vannak tartományai a rendnek, valamint két régió Ukrajnában és Mexi-
kóban. 1950-ben feloszlatták. 

assz  asszony ált  Férjes, özvegy v. elvált nő, feleség. 
asszem  azt hiszem chat, SMS  Chateléskor v. SMS-ben használt rövidítés. 
ASZSZK  Autonóm Szovjet Szocialista Köztársaság földr  Széles körű önkormányzattal 

felruházott állami egység. Saját alkotmányuk volt, az államhatalom és államigazgatás 
legfelső szerveivel rendelkeztek. 

ASZSZR  Avtonomnaja Szovjetszkaja Szocialisztyicseszkaja Reszpublika orosz; földr  Auto-
nóm Szovjet Szocialista Köztársaság. ASZSZK 

ASzTT  Aquinói Szent Tamás Társaság vall  1892. júl. 7. – 1950. Magyar bölcseleti társaság. 
– Célja a kat. bölcselet ismertetése, igazolása és továbbfejlesztése Aquinói Szt. Tamás 
szellemében, s a téves bölcseleti rendszerek és tételek megcáfolása. 

ASZU  Arab Szocialista Unió szerv  Az EAK-ban 1962-ben létrehozott szervezet. EAK 
ASZU  Avtomatyizirovannöje Szisztyemö Upravlenyija orosz; gazd  Automatizált irányítási 

rendszer. Az egykori Szovjetunióban az az elmélet, amely szerint a kapitalizmusból a 
szocializmusba való átmenet idején nincs szükség a mezőgazdaság szocialista átszerve-
zésére, mert a parasztság automatikusan követi a szocialista várost, és „belenő” a szoci-
alizmusba. A SZU Kommunista Pártja szétzúzta ezt az elméletet. 

AT  Advanced Technology angol; inf  Továbbfejlesztett technológia (IBM AT nevében). 
át  államtitkár pol  1950 előtt a miniszter helyettese. Némely főhatóságnak miniszteri ha-

táskörű vezetője. 
At  asztácium, asztatin görög; vegy  A halogének csoportjába tartozó kémiai elem. Rend-

száma: 85. 1940-ben állították elő mesterségesen a Berkeley Egyetemen. 
AT  Automatic Transmitter angol; inf  Automatikus átviteli processzor. 
AT  Autonóm Terület v. Tartomány ált  Olyan terület, melynek lakossága nemzeti sajátos-

ságainak szabad érvényesülése érdekében autonómiát élvez. 
AT  Royal Air Maroc angol; rep  Marokkó egyik légitársaságának jelzése. 
at  tecnikai atmoszféra fiz  A nyomás gyakorlati egysége (1 kp/cm3). 1 techn.at. egyenlő 

0,96784 fizikai at. 
AT&T  American Telephone & Telegraph Co. angol; hírk  Az USA távközlési nagyvállalata. 

Alapítva: 1885-ben, székhelye: New York. Jelentős szerepe van a távközlés egész terüle-
tén. Az AT&T Corporation amerikai telekommunikációs vállalat. Gyökerei 1875-ig 
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nyúlnak vissza, amikor is Alexander Graham Bell feltalálta a telefont. A 19. század fo-
lyamán az AT&T a Bell System anyavállalatává vált. Monopolhelyzetbe került az ame-
rikai telefonpiacon. Az AT&T gondoskodott a legjobb telefonrendszerekről az egész vi-
lágon. Az Amerikai Igazságügyi Minisztérium (U.S. Department of Justice) 1984-ben 
nyolc vállalatra bontotta szét. 

At.  Agrártudomány tud  Mezőgazdasági tudományok összessége. 
AT.  Agrokémia és Talajtan tud  A mezőgazdasági növények termesztésével, a talaj össze-

tevőivel kapcsolatos vegytani kérdésekkel foglalkozó kiadvány. 
át.  Állattenyésztés állat  A mezőgazdaság egyik fő ága: a gazdasági állatok párosításával, 

szaporításával, felnevelésével, takarmányozásával és hasznosításával kapcsolatos tevé-
kenységek összessége. 

Ata  abszolút nyomás fiz  A vákuumtól számított nyomás. 
ATA  Albanian Telegraphic Agency angol; hírk  Albán hírügynökség. 
ATA-igazolvány  Admission Temporaire/Temporary Admission közig  1961 decemberé-

ben Brüsszelben megkötött egyezmény alapján kiállítható igazolvány. Olyan vámok-
mány, amely lehetővé teszi vámkezelt áruk vám- és adómentes behozatalát. 

ATAPI  AT Attachment Packet Interface angol; inf  ATA csomag illesztő. Az ATA szabvány 
nem merevlemezekre, hanem egyéb meghajtókra (CD-ROM, streamer stb.) vonatkozó 
része. 

ÁTB  Állami Tervbizottság szerv  Kormánybizottság Mo.-on, amely 1973. jún. 30-án alakult. 
Megtárgyalta és véleményezte az állami terveket, az állami költségvetést, a hitelpoliti-
kai irányelveket, a gazdasági szabályozók fejlesztését stb. 1989-ben megszűnt. 

ÁTB  Állami Tervbizottság orosz; szerv  Goszplán. Az egykori Szovjetunió népgazdaságá-
nak központi tudományos tervgazdasági szerve. 1921-ben alakult. Kidolgozta a hosszú 
távú terveket és ellenőrizte végrehajtásukat. 

ATD, TAD  Abdomen transversaler Durchmesser, diameter latin; orv  A has szélessége, has, 
a has két oldala közötti távolság. 

átd.  átdolgozás ált  Írás- v. zeneművet, tervet, témát módosítva, javítva v. más formában 
újra megír, célszerűbben újra kidolgoz. 

ATDM  Asynchronous Time-Division Multiplexing angol; inf  Aszinkron időosztásos mul-
tiplexer (aszinkron időosztásos nyalábolás). 

ÁTE  Állatorvostudományi Egyetem okt  Az egyetlen intézmény Mo.-on (Bp.), amely állat-
orvosi képesítést nyújt. 1787-ben kezdték meg a Budapesti Tudományegyetem orvosi 
karán az állatorvosi ismeretek tanítását. 1851-ben önállóvá vált állatgyógyintézet, 1890-
től mint Állatorvosi Akadémia működött, 1899-től, mint főiskola, 1934-től a József Ná-
dor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kara. 1945-ben, mint Állatorvos-
tudományi Kar beolvadt az Agrártudományi Egyetembe. 1952-től mint önálló főiskola, 
1962-től mint ÁTE működik. 

ÁtEÉ.  Állatorvostudományi Egyetem Évkönyve kiadv  Egy-egy év jellemző eseményeit, 
adatait, eredményeit összegező kiadvány. 

ÁTEV  Állatifehérje Takarmányokat Előállító Vállalat váll  Az ÁTEV vásárolja fel a vágóhi-
dak megsemmisítésre váró hulladékát. 

átf.  átfogó görög ’kiterjeszt’ szóból; geom  Hipotenuza A derékszögű háromszögben a derék-
szöggel szemben fekvő oldal. 

ATH  Athenaeum görög, latin; firat  A magyar irodalom történetének egyik legnagyobb 
tekintélyű lapja volt 1837–1843 között. 

ATH  Athenaeum görög, latin; okt  Főiskola Rómában. 
ATH  Athenaeum görög, latin; szerv  Irodalmi és Nyomdai Vállalat. Mo. egyik legnagyobb 

és legrégibb könyv- és lapkiadó, valamint nyomdavállalata 1868-tól. 
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ATI  Autóközlekdési Tanintézet ált  Gépkocsivezetés elméleti és gyakorlati oktatását és 
vizsgáztatását végző oktatási intézmény. 

ATIKÖVIZIG  Alsó-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság szerv  A Tisza alsó folyásán a vízügyi, 
gátügyi és környezetvédő teendőket ellátó szervezet. Székhelye: Szeged. 

AtK.  Agrártudományi Közlemények firat  Agrártudományi folyóirat. 
ÁTKI  Állatorvos-tudományi Kutatóintézet (MTA) tud  Az Intézet tudományos feladata a 

háziállatok és halak baktériumos, vírusos és parazitás betegségeinek tanulmányozása, 
ezzel kapcsolatos molekuláris biológiai kutatások végzése. Az intézet feladatát képezi 
ezenkívül a tudományos eredmények továbbadása. Az intézet kutatási célkitűzése: Az 
Intézet kutatásainak zömét a kórokozók genetikai anyagának és egyéb építőanyagok-
nak (fehérjék, glikoproteidek) tanulmányozása teszi ki. 

átl.  átlagos ált  Hozzávetőlegesen középértéknek vehető. Közepes minőség, mennyiség. 
jellemző, szokásos, közönséges. 

atl.  atlétika görög, latin; ált, sp  A természetes emberi mozgásformákat, a járást, a futást, az 
ugrást és a dobást felölelő sportág. Az atlétikai versenyek már az ókori világban is is-
mertek voltak (ókori olimpiák). A Nemzetközi Atlétikai Szövetség 1912-ben alakult 
meg. IAAF 

ATLSC  Atlantic Strategic Command angol; had  Atlanti Hadászati Parancsnokság. 
ATM  Asynchronous Transfer Mode angol; inf  ’Aszinkron átviteli mód’. Hálózati protokoll, 

amely egységes technológiát biztosít különböző típusú adatok megbízható és nagy se-
bességű továbbítására. Szabványosított aszinkron multiplexelési és kapcsolási techno-
lógia, Gigabit/s átviteli sebességű, kis késleltetésű hálózati információtovábbításra (53 
bájtos csomagok, 5 fej, 48 adat). 

átm  átmérő, átmérőjű mat  Körnek és gömbnek a központon áthaladó húrja, ill. ennek 
távolsága. 

ATM  Automatic Teller Machine angol; műsz  Pénzkiadó automata. 
atm  fizikai atmoszféra görög, latin; met  Légkör, valamely égitest, különösen a föld levegő-

burkolata; légköri nyomás, a légnyomás mértékegysége. 
ATN  acute tubular necrosis angol; orv  Akut tubuláris nekrózis. 
átn  átnéz, átnéztete ált  Több tárgyat, gyűjteményt darabonként megnéz; vmit átolvas, 

átböngész. 
atom  atom kém, fiz  A kémiai elem azon legkisebb része, amelyen még fellelhető az illető 

elem összes kémiai tulajdonsága. 
atomf  atomfizika fiz  A fizikának az anyag szerkezetével foglalkozó ága. 
ATOMKI  Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézete tud  1954. júl. 1-jén 

alakult a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Kísérleti Fizikai Intézetéből. Ku-
tatásának fő iránya: magreakció- és magspektroszkópiai vizsgálatok. 

ATP  adenozin-trifoszforsav, adenocintrifoszfát görög, latin; vegy  A sejtek energiaforgal-
mában központi jelentőségű energiatároló és -közvetítő vegyület (az élő szervezetek 
energiafolyamataiban az egyik legfontosabb energiatároló vegyület). 

ATP  Agence Telegraphique Pars angol; hírk  Iráni hírügynökség. 
ATP  Association of Tennis Professionals angol; sp  Profi Teniszjátékosok Szövetsége. 1972-

ban alakult meg. Számítógépes erőlistáját figyelembe veszik a játékosok kiemelésénél, a 
versenynaptár készítésénél. 

ATR  Auto Tape Recognition angol; műsz  Automatikus szalagfelismerés. A videomagnó-
ban lejátszott kazetta valódi játékidejének kijelzése. 

ATS  Aeronautical Information Service angol; rep  Légiforgalmi tájékoztató szolgálat, a légi 
forgalom biztonsága, rendszeressége és hatékonysága szempontjából szükséges tájékoz-
tatások nyújtása. 

ATS  Agance Télégraphique Suisse francia; pénzü  A svájci távirati iroda francia neve. 
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ATS  Air Traffic Services angol; rep  Légiforgalmi szolgálat: gyűjtőfogalom, amely jelenthet 
repüléstájékoztató szolgálatot, repülőtéri repüléstájékoztató szolgálatot, riasztó szolgá-
latot, légiforgalmi irányító szolgálatot, körzeti irányító szolgálatot, bevezető irányító 
szolgálatot és repülőtéri irányító szolgálatot. 

ATS  Applications Technology Satellites angol; űrh  Alkalmazott technológiai hold. Az USA 
hírközlő, meteorológiai és mérőholdja. Először 1966-ban bocsátották pályára. 

ATS  Ausztria – Ausztriai Schilling német; pénzü  Elavult valutakód, euróval helyettesítve. 
AtSz.  Agrártörténeti Szemle latin; firat  Közreadó: A Magyar Tudományos Akadémia 

Agrártörténeti Bizottság. Szakterület: mezőgazdaság, történelem (1957–2001). 
ÁtSz.  Állattenyésztési Szemle firat  Az állattenyésztés, állategészségügy, takarmányozás, 

tejgazdaság, valamint a rét- és legelőművelés összes ágait felölelő havonta megjelenő 
szakfolyóirat. 

ATT  American Telephone and Telegraph Company angol; hírk  Távközlési monopolválla-
lat az USA-ban. Az 1876-ban létesült Bell Telephone Co.-ból alakult 1885-ben. 

ATTAC  Antiglobalizációs mozgalom angol; pol  Megkísérli kinyitni a technokrata döntés-
hozatal zárt világát a társadalmi diskurzus számára. 

ATTAC  Association pour la Taxation des Transactions financi’eres pour l’Aide aux 
Citoyens francia; szöv  Szövetség a tőketranzakciók adóztatásáért az állampolgárok cél-
jára. James Tobin amerikai közgazdász 1972-ben javasolta a devizaműveletek megadóz-
tatását a nemzetközi pénzügyi rendszer stabilitásának megőrzése céljából. 

ATT-diode  Avalance Transit Time diode angol; inf  ATT-dióda, nagyfrekvenciás lavinadi-
óda. 

attrib  attribútum latin; ált  Vmely tárgy v. jelenség elválaszthatatlan tulajdonsága, amely 
nélkül a tárgy nem létezhet. 

attrib  attribútum latin; vall  Tárgy v. jelvény, amellyel együtt isteneket, szenteket ábrázolni 
szokás, hogy azonosíthatók legyenek. 

ATTS  Active Torque Transfer System angol; műsz  Aktív nyomatékátvitel, illetve -elosztás. 
ATUC  Aden Trade Union Congress angol; szerv  Adeni Szakszervezeti Kongresszus. 
ATUC  African Trade Union Confederation angol; szerv  Afrikai Szakszervezeti Szövetség. 
átv.  átvitel pénzü  Könyvelésben az a cselekvés, amikor valamely rovat tételeinek összegét 

a következő hasábon v. lapon is feltüntetik; az a jelenség, amikor valamit más területen 
is alkalmaznak, érvényesítenek. 

AU  Abdomenumfang német; orv  Haskörfogat. 
AU  African Union angol; szerv  Afrikai Unió. 1963-ban alakították meg Afrikai Egységszer-

vezet néven (OAU). Célja az afrikai államok gazdasági együttműködésének megterem-
tése és a köztük támadt konfliktusok kezelése. Alapítva 1963-ban, székhelye: Addisz-
Abeba (Etiópia). 

Au  arany (aurum) latin; vegy  A rézcsoportba tartozó elem. Rendszáma: 79. Sárga színű, 
nehéz (19,3 g/cm3), lágy, fémes elem. Olvadáspontja: 1063 ºC. Jól nyújtható, felülete fé-
nyesre csiszolható, a hőt és az elektromosságot jól vezető nemesfém. 

AU  Arithmetical Unit angol; inf  Aritmetikai egység. 
AU  Astronomical Unit angol; csill  Csillagászati egység (Nap–Föld távolság). 
AU  both ears angol; orv  Mindkét fül. 
AUA  Austrian Airlines Österreichische Fluglinien német; rep  Osztrák Légivonalak Osztrák 

Légitársaság, a bécsi repülőteret üzemeltető egyik cég. Alapítva: 1957-ben. 
AUAC  Ashmore and Cartier Islands angol; földr  Ausztrália külbirtoka Indonéziában. T.: 1 

km2; lakatlan. 
AUCC  Cocos (Keeling) Islands angol; földr  Kókusz (Keeling)-szigetek. Ausztrália 

külbirtoka az Indiai-óceánban. Területe: 14,2 km2; székhelye: Home Island. 
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AUCH  Christmas Islands angol; földr  Karácsony-szigetek. Ausztrália külbirtoka az Indiai-
óceánban. Területe: 135 km2; székhelye: Ftying Fish Cove. 

AUCR  Territory of Coral, Sea Islands angol; földr  Korall-tengeri-szigetek. Ausztrália 
külbirtoka Ausztrália keleti partjainál. Területe: 22 km2. Lakói a meteorológiai állomá-
sok személyzete. 

AUD  Aktionsgemeinschaft Unabhänginger Deutschen német; váll  Független Németek 
Akcióközössége (a volt NSZK-ban). 

AUD  Ausztrál dollár angol; pénzü  Az ausztrál dollár valutakódja. 
aud.  Auditory angol; orv  Hallásos. 
aug.  augusztus tört  Az év 8. hónapja, 31 napos. Augustus római császárról nevezték el. 

Régi magyar neve: Kisasszony hava. 
AUHM  Heard and McDonald Islands angol; földr  Ausztrália külbirtoka az Indiai-óceán 

déli részén, lakatlan. 
AUNF  Norfolk Islands angol; földr  Norfolk-szigetek. Ausztrália külbirtoka Ausztrália kele-

ti partjainál. Területe: 34,6 km2. Székhelye: Kingston. Lakói: angol telepesek leszárma-
zottjai. 

AUnivDebr  Acta Universitatis Debreceniensis latin; okt  Megjelenés: 1957–62. Kiadó: Tan-
könyvkiadó. 

AUnivSzeg Sectio Hist  Acta Universitatis Szegediensis. Sectio Historica latin; okt  Megje-
lenés: Szeged, Szegedi Tudományegyetem Tanácsa, 1962–73. 

AUnivSzeg Sectio Litt  Acta Universitatis Szegediensis. Sectio Litteraria latin; okt  Megje-
lenés: Szeged, JATE Bölcsészettudományi Karának Tudományos Diákköri Tanácsa, 
1980. 

AUP  Australian United Press angol; hírk  Ausztrália egyik hírügynöksége. 
Aur  Auriga latin; csill  Szekeres. Csillagkép az égbolton. 
AURA  Association of Universities for Research in Astronomy angol; csill  Csillagászati 

kutatások egyetemi szövetsége (USA). 
AUS  Australia angol; földr  Ausztrália. Kontinens és ország a keleti félteke déli részén. 

Területe: 7.682.300 km2. A legkisebb földrész. Fővárosa: Canberra. Államforma: állam-
szövetség, a Brit Nemzetközösség tagja. Népek: európai, őslakos, ázsiai. Hivatalos 
nyelv: angol. Hivatalos pénznem: 1 ausztrál dollár egyenlő 100 cent. Vallás: római kato-
likus, anglikán, egyéb protestáns, felekezet nélküli, egyéb keresztény. 

AUT  Association (of) University Teachers angol; szöv  Egyetemi Oktatók Szövetsége az 
Egyesült Királyságban. Székhelye: London. 

aut.  autonóm görög; földr  Önálló, önmagának törvényt adó, önmagát kormányzó. 
AUTODIN  Automatic Digital Switching Network angol; inf  Digitális adatátviteli rendszer. 
AUX  auxiliary angol; inf  Számítógép külső csatlakozója. 
A-V  arteriovenous latin; orv  Artériás-vénás. 
A-V  arteriovenous latin; orv  Ütőér és visszér közötti. 
A-V  atrio-ventricular, atrioventricularis latin; orv  Pitvar-kamrai. 
AV  Audio/Video angol; inf  Audio/videó. 
av  autóvásár ker  Kijelölt helyen, időszakosan tartott, autók bemutatásával járó, nagyobb 

arányú adásvétel, üzletkötés. 
ÁV Rt.  Állami Vagyonkezelő (Vagyonügynökség) Rt. szerv  1992-ben alakult, a tartósan 

állami tulajdonban maradó vállalkozói vagyon kezelésével, hasznosításával foglalkozik. 
ÁPV Rt. 

ÁVB  Általános Vállalkozási Bank Rt. pénzü  1985. januárban kivált a Magyar Nemzeti 
Bankból. Feladata részvények, értékpapírok kezelése és egyébb banki tevékenység. 

AVC  Audio Visual Connection angol; inf  Audiovizuális kapcsolat. 
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AVC  Automatic Volume Control angol; műsz  Automatikus hangerő-szabályozás rádió-
vevőkészülékekben. 

AVG  AntiVir Guard angol; inf  Egyfajta vírusellenes program. 
ÁVH  Államvédelmi Hatóság pol  Magyarországi erőszakszervezet. 1848 szeptemberében 

alakult. Jogelődje a (PRO) Polgári Rendészeti Osztály (alapítva: 1945. febr.) és a Bel-
ügyminisztérium Államrendőrség Államvédelmi osztálya (ÁVO alapítva: 1946. dec.). A 
kommunista párt vezetése alatt állt. Döntő szerepe volt a koncepciós perek előkészíté-
sében és végrehajtásában. Az 1956-os forradalom alatt egyes egységei, tisztjei a szovjet 
csapatok oldalán fegyveresen léptek fel a felkelők ellen. 1956. okt. 28-án feloszlatták, 
tagjainak többsége a rendőrség állambiztosági osztályainál helyezkedett el. 

ÁVI  Állami Védőnőképző Intézet okt  Hazánkban a védőnőképzés 1930-ban indult meg 
Budapesten, a Rockefeller Alapítvány segítségével 1925-ben megalapított Országos 
Közegészségügyi Intézet (OKI) keretein belül. 1989-ben a kihelyezett főiskolai tagozatot 
a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem főiskolai karként befogadta. 1992-
ben, az egészségügyben a főiskolai szintű képzéseket 4 évesre emelték – így a védőnő-
képzést is – és ezzel egy időben megalakult a diplomás ápolók képzése. 

AVI  Audio/Video Interleaved angol; inf  Összefésült audio/video állományformátum. 
AVIS  Vélemény angol; pol  Az Európai Bizottság véleménye arról, hogy a csatlakozási 

kérelmet benyújtó ország felkészültsége alapján mennyire tesz eleget az uniós tagság 
követelményeinek. A Bizottság Magyarország felkészültségéről 1997 nyarán tette közzé 
véleményét. 

ÁVKE  Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény gazd, pénzü  Általános Vám- és Keres-
kedelmi Egyezmény. 1948-ban lépett életbe. Multilaterális (többoldalú) kereskedelmi 
egyezmény, a nemzetközi kereskedelem fontos jogi eszköze. Székhelye: Genf. Mo. 1973 
óta tagja. Angolul: General Agreement on Tariffs and Trade. GATT 

AVL  Automatic Volume Leveller angol; műsz  Automatikus hangerő-szintentartás. Mini-
malizálja a tévé hangerejének reklámok hatására történő hirtelen megváltozását. 

ÁVO  Államvédelmi Osztály pol  A Belügyminisztérium Államrendőrség Államvédelmi 
Osztálya. 1946 decemberében alakult. A Politikai Rendészeti Osztály jogutódja. 1948 
szeptemberétől feladatát az ÁVH vette át. ÁVH 

AVOP  Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív program ált  A Nemzeti Fejlesztési Terv része, 
segítségével érhetik el a magyar termelők a Strukturális Alapok támogatásait. A Struk-
turális Alapok az EU regionális politikájának legfőbb pénzügyi eszközei. 

AVR  aortic valve replacement angol; orv  Az aorta billentyűjének cseréje, aortabillentyű-
beültetés. 

AVR  Automatic Volume Recognition angol; inf  Automatikus kötetfelismerés. 
ÁVÜ  Állami Vagyonügynökség pénzü  1990-ben alakult költségvetési szerv. Az időlegesen 

állami tulajdonban lévő vagyon értékesítéséről, hasznosításáról, védelméről gondosko-
dik. 

AW  Air Niger angol; rep  Niger egyik légitársaságának jelzése. 
AW  alive and well angol; orv  Él és jól van. 
AWACS  Airbone Warning and Control System angol; had  Légi riasztó és ellenőrző rend-

szer. Repülőgépre szerelt radarrendszer, amely képes nagy távolságon felfedezni és 
nyomon követni az ellenséges behatoló repülőgépeket, valamint a saját erőkhöz tartozó 
vadászgépeket a behatolók elfogására irányítani. 

AWM  Arctic Warfare Magnum angol; had  Sarkvidéki háborús fegyver. 
AWP  Air Niger International angol; rep  Niger egyik légitársaságának jelzése. 
AWP  Arctic Warfare Police angol; had  Sarkvidéki Háborús Kommandó. 
AWU  Australian Worker’s Union angol; pol  Ausztrál Munkásszövetség. Az 1900-as évek 

elejétől 1970-ig a legnagyobb, most az egyik legnagyobb ausztráliai szakszervezet. 1894-
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ben jött létre a birkanyírók szervezete (1866-ban alakult) és a földműves szövetség 
(1890-ben alakult) összevonásával. 

Ax.  axilla, axillary angol; orv  Hónalj. 
AXAF  Advenced X-Ray Astrophysics Facility angol; űrh  ’Fejlett röntgencsillagászati be-

rendezés’. USA-beli röntgencsillagászati obszervatórium, 1999. júl. 23-án bocsátották 
fel. 

AY  Finnair finn; rep  Finnország légitársaságának jelzése. 
AZ  Alitalia olasz; rep  Olaszország légitársaságának jelzése. 
AZ  Arizona angol; földr  Állam az USA délnyugati részén. Területe: 295.249 km2; székhelye: 

Phoenix. Beceneve: Apacs állam; Grand Canyon állam. 1539-ben a spanyolok fedezték 
fel, így Spanyolország része volt, majd 1821-től Mexikóé. 1848-ban az USA megszerezte. 
1921-ben 48. államként csatlakozott az USA-hoz. 

AZ  Azeri Köztársaság földr  Azeri Köztársaság a Kaukázusban. Területe: 86.600 km2; fővá-
rosa: Baku; hivatalos nyelv: azeri; pénznem: azerbajdzsáni manat; nemzetiségek: azeri, 
orosz, örmény; vallás: mohamedán, örmény gregoriánus. 

azht.  azonosíthatatlan település ált  Erdély etnikai és felekezeti statisztikájában szereplő 
kifejezés. 

AZT  azidotimidin latin; vegy  Ez a vírusok szaporodását gátló gyógyszer az AIDS vírusára, 
a HIV-re is hatással van. Eredetileg zidovudin néven fejlesztették ki, lassítja a betegség 
előrehaladását, de nem mulasztja el az AIDS tüneteit. 

Aztag  Azerbajdzsán Távirati Iroda azeri; hírk  Azerbajdzsán távirati irodájának jelölése. 
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B 
 

b  bal ált  Tükörképszerűen kétféle alakban létező dolgok geometriai aszimmetriájának 
egyik formájára használt megkülönböztető jelző, a jobb ellentéte. 

B  Bam görög; fiz  Az atomfizikában használatos mértékegység: 10-28 M2. 
b  bar görög; fiz  Nyomásegység rövidítése. 1 bar egyenlő 106 din × cm-2. Egy (fizikai) atmo-

szféra egyenlő 1,01325 bar. A meteorológiában a légnyomás mértékegysége a bar ezred-
része, a millibar (mb). 

b  barn angol; fiz  Atommagfizikában a hatáskeresztmetszet mértékegysége. 1 b egyenlő 10-

28 m2. 
b  baud francia; inf  Az adatátviteli sebesség (modulációs sebesség) mértékegysége. 
b  becses ált  Különleges értékű áru, tárgy. 
b  becses ált  Tisztelt, szeretett (levelezésben). Udvarias kifejezés: nagyra becsült. 
B  bel skót; fiz  Viszonylagos energiaszint mértékegység (teljesítmény- és 

amplitúdóviszonyok, illetve szintek jellemzésére szolgáló logaritmikus egység) rövidí-
tése. A gyakorlatban a decibel használatos: 1 dB egyenlő 0,1 B. 

B  Belgium földr  Belga Királyság. Ország Nyugat-Európában. Államforma: alkotmányos 
királyság; Területe: 30.528 km2; fővárosa: Brüsszel; hivatalos nyelv: holland (flamand), 
francia (vallon); pénznem: 2002. febr. 28-ig belga frank (1 franc egyenlő 100 centime); 
azóta euró; népcsoportok: flamand, vallon, német, luxemburgi, német; vallás: római ka-
tolikus, mohamedán, protestáns. 

B  Beta latin; csill  A második legfényesebb csillag. 
b  betiltott ált  Katasztrófavédelemnél: v. a növényvédelemre, v. az ipari tevékenységekre 

vonatkozik. 
B  biennálé olasz; kult  Kétévenként ismétlődő rendezvény; főleg a Velencében kétévenként 

megrendezett nemzetközi képzőművészeti kiállítás, zenei és filmverseny. 
b  billion francia, német; mat  Milliárd egyenlő ezermillió egyenlő 109. 
b  bíró ált  Peres ügyekben ítéletet hozó, igazságszolgáltatási feladatokat ellátó személy; a 

felszabadulás előtt a községi elöljáróság feje. 
b  bíró sp  Szakképzett személy, aki a sportversenyek szabályszerű menetét irányítja. 
b  bit angol; inf  Egyetlen elemi információ: IGEN vagy NEM. 
b  boldog ált  Pozitív tartalmú lelkiállapotot tükröző, teljes megelégedettség érzésével eltöl-

tő. 
B  Boldog vall  A kat. egyházban üdvözültnek nyilvánított, de még szentté nem avatott 

személy. 
b  bomber angol; had  Bombázó repülőgép. 
B  bór perzsa, német; vegy  Az 5. elem, forráspontja 2300 ºC. Kemény, nem fémes szilárd 

anyag. Tiszta elemként a természetben nem fordul elő. 
b  bottom angol; fiz  A kvarkok (feltételezett három szubelemi részecske) egyikének elneve-

zése. 
B  Bravo angol; had  A betűzés során a B betű kifejezése a jobb érthetőség kedvéért. 
b  bravo time angol; ált  Közép-Európai idő a nyári időszámítás idején. 
b  broadcasting angol; hírk  Rádióadás, műsorszórás. 
b  búcsú vall  Egy katolikus bűnbánati vallásgyakorlat, amely a bűnbánat szentségében 

már föloldozást nyert bűnért járó, ideigtartó büntetés elengedése; templom v. egyház-
község védőszentjének v. a templom fölszentelésének emlékünnepe. 
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b  Burgers-vektor jele francia; fiz  Johannes M. Burgers (1895–1981) holland fizikus nevéről. 
A szilárdtestfizikában az anyagok kristályszerkezetében előforduló bizonyos hibák le-
írásánál használt vektor. 

B  byte angol; inf  Az adatok tárolása, feldolgozása és átvitele során használt mértékegység 
a számítástechnikában. Nyolc bitnyi, együtt kezelt információ. Nagybetűvel írják. 

B  mágneses indukció latin; fiz  A mágneses tér egyik jellemző vektora. Mértékegysége a 
gauss v. V sec m-2. Izotrop anyagokban arányos a mágneses térerősség vektorával. 

B.  Baromfiak firat  Háziszárnyasok. Köztelek című folyóirat „Baromfiak” elnevezéssel 
havonta megjelenő melléklete. Kt. (Köztelek) 

B.  bath angol; orv  Fürdő. 
B.A.  Bachelor of Arts angol; tud  Az angolszász egyetemeken megszerezhető alsó tudomá-

nyos fokozat jelölése. 
b.a.  bonis auspiciis latin; ált  Szerencsés előjelek közt, jó kilátás mellett. 
B.A.S.  British Anatomical Society angol; szerv  Brit Anatómiai Társaság. 
B.A.U.  British Association Unit angol; fiz  Az eletromos ellenállás angolszász mértékegy-

ségének jele. 
B.A.V.  bonis auspiciis v. bonis avibus latin; ált  Jó jellel, jó kilátással. 
b.c.  basso continuo latin; zene  Generálbasszus. Megszakítás nélküli, állandó basszus szó-

lam a 16–17. századi instrumentális (hangszeres) zenében. 
B.C.  before Christ angol; tört  Krisztus előtt. Kr.e. 
B.C.  holometrikus korrekció latin; csill  Egy csillag valamilyen hullámhossztartományban 

mért fényességének és holometrikus fényességének különbsége magnitúdóban. 
B.C. módszer  back-cross módszer angol; növ  Visszakeresztezés. Akkor alkalmazzák, ha 

egy termesztésbe bevált fajtába csak egy v. kevés tulajdonságot akarnak átvinni. 
B.C.L.  Bachelor of Civil Law angol; tud  Angliában a jogi fakultás első (legalsó) foka. 
B.CRK.  Bela Crkva szerb; földr  Határon túli járás rövidítése 1997-ben. 
B.D.  Bachelor of Divinity angol; tud  Theologiae candidatus (Angliában). 
b.d.  bis die, twice daily angol; orv  Naponta kétszer. 
B.D.A.  British Dental Association angol; egy  Brit Fogorvosok Egyesülete. 
B.D.S.  Bachelor of Dental Surgery angol; orv, tud  Szájsebészeti tudományos fokozat Ang-

liában. 
b.i.d.  bis in die német; orv  Naponta kétszer. 
b.i.n.  twice a night angol; orv  Kétszer az éjszaka folyamán. 
B.L.  Baccalaureus legum! v. Benevole lector! latin; ált  „Szíves olvasó!” 
B.L.  Bachelor of Law angol; tud  Az angolszász egyetemeken megszerezhető magasabb 

értékű jogtudományi fokozat. 
B.L.S.  Benevolo Lectori Salutem! latin; ált  ’A kegyes olvasónak üdvöt’: régi könyvekben 

szokásos beköszöntő. 
B.M.  Bachelor of Medicine v. Baccalaureus Medicinae angol; tud  Az angolszász egyeteme-

ken megszerezhető orvostudományi fokozat. 
B.m.  beatae memoriae latin; ált  Boldog emlékezetű. 
B.m.  bene misceatur latin; gyógysz  Orvosi recepteken utasítás: jól vegyíttessék. 
B.M.A.  British Medical Association angol; egy  Brit Orvosegyesület. 
B.M.R.  basal metabolic rate angol; orv  Alapanyagcsere-érték. 
B.M.V.  Beata Maria Virgo latin; vall  A Boldogságos Szűz. 
b.munk  belső munkatárs ált  Vmely intézménynél a többiekkel együtt alkalmazott dolgo-

zó. 
B.P  blood pressure angol; orv  Vérnyomás. 
B.P.D.  bono publico datum latin; ált  Közcélra adományoztatott. 
B.PAL  Bačka Palanka szerb; földr  Határon túli járás rövidítése 1997-ben. 
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B.Q.  bene quiescat latin; ált  Sírköveken: Nyugodjék békében. 
B.R.  bene requiescat latin; kult  Nyugodjék békében felirat rövidítése sírköveken. 
B.S.  breath sound angol; orv  Légzéshangok. 
B.Sc.  Bachelor of Science angol; tud  Az angolszász egyetemeken megszerezhető részben 

magasabb értékű természettudományos fokozat. 
B.T.  Beszterce pénzü  Beszterce mint pénzverőhely sziglája, Apafi Mihály erdélyi fejedelem 

ezüstpénzein. 
B.Th.U. vagy Btu.  British thermal unit angol; fiz  Angolszász hőmennyiség mértékegység-

ének a jele. 
B.ü.  becsületügyi eljárás ált  a becsületügyi eljárás rövidített jelzése az egykori katonaság-

nál. 
b.v.  balneum vaporis latin; eü  Egykori orvosi beutalókon, rendelvényeken: gőzfürdő. 
B.V.  Beata Virgo latin; vall  A Boldogságos Szűz (Mária). 
B.V.  Bene vale latin; ált  Isten veled! 
B/K  Bemeneti/kimeneti busz inf  Huzalok v. kapcsolatok hálózata a digitális számítógé-

pen belül. Angolul: Input-output bus (I/O bus). 
B2A  Business To Administration angol; inf  Az üzleti szektor és a közigazgatás közti elekt-

ronikus ügyletek. 
B2B  Business To Business angol; inf  Az üzleti szektor képviselői közti elektronikus ügyle-

tek. 
B2C  Business To Consumer angol; inf  Az üzleti szektor és magánszemélyek közti elektro-

nikus ügyletek. 
B3  Bellview Airlines angol; rep  Nigéria egyik légitársaságának jelzése. 
B8  Eritrea Airlines angol; rep  Eritrea egyik légitársaságának jelzése. 
Ba  Baranya földr  Földrajzilag változatos terület a Dunántúl déli részén. Északi része he-

gyes, dombos vidék, hatalmas, egybefüggő erdőségekkel, míg déli és keleti részén sík-
ság található. 

Ba  bárium görög; vegy  Az alkáli földfémek közé tartozó, ezüstfehér színű, nyújtható fém. 
Rendszáma: 56. Gyomor és bél átvilágításánál kontrasztanyagként használják; 
festékpingmentként és a fényképészeti papíroknál is használják. 

BA  British Airways angol; rep  Egyesült Királyság egyik légiforgalmi vállalata, a nemzeti 
légitársaság. 1972-ben alapították, székhelye: London. 

BA  Budapest Alapkezelő pénzü  Budapest Alapkezelő Rt. A Budapest Bank-csoport tagja. 
A Budapest Bank 100 százalékos leányvállalataként 1992-ben alakult. A cég mára a ma-
gyar piac egyik meghatározó vagyonkezelő társaságává vált. 

BA Rt.  Budapest Airport Zrt. szerv  Budapest Repülőtér. Budapesti nemzetközi repülőteret 
üzemeltető Zrt. 

BAA  British Astronomical Association angol; csill  Brit Csillagászati Egyesület. 
Bab.  Babinski sign angol; orv  Babinski jel. 
bac  bacilus latin; orv  Pálcika alakú baktérium, gyakori kórokozó. 
BAC  blood alcohol concentration angol; orv  Véralkohol-koncentráció. 
BAC  British Aircroft Corp angol; váll  Brit repülőgépgyártó vállalat. 1960-ban alapították. 

1977-ben a British Aerospace Corp. Részévé vált. 
bacill.  Bacillus angol; orv  Pálcika. 
Bact.  Bacterium angol; orv  Baktérium. 
BÁCS  Bács-Bodrog földr  Határon túli magyar megye rövidítése 1910-ben. 
BADEA  Banque Arabe pour le développement économique en Afrique francia; pénzü  Arab 

Gazdaságfejlesztési Bank Afrikában. Székhelye: Kartum. 1975-ben kezdte meg működé-
sét. Célja az afrikai országok gazdasági fejlődésének segítése. 
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BAe  British Aerospace Corp angol; váll  Székhelye: London. 1977-ben létrejött, repülőgé-
peket és űrtechnikai eszközöket gyártó brit nagyvállalat. 

BAE  Budapest Art Expo angol; kult  Nemzetközi művészeti vásár. Rendezője a Budapest 
Art Expo Alapítvány. Létrehozásának célja a nívós magyar művészet nemzetközi mű-
kereskedelmi fórumának megteremtése volt. 1991-ben egy kőbányai raktárépületben, 
1992-ben a Közgazdasági Egyetemen, 1993–1996 között – a Hungexpo Rt.-vel közösen – 
a Budapesti Vásárközpontban, 1998-ban a Műcsarnokban rendezték meg a Tavaszi 
Fesztivál eseményeként. 1997-ben és 1999-ben elmaradt. Az Alapítvány művészetelmé-
leti könyvek kiadásával is foglalkozik. 1996-ban Gallery Guide címmel kétnyelvű kataló-
gust jelentetett meg a fontosabb hazai galériákról és kiállítóhelyekről. 

BÁH  Belügyminisztérium Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal szerv  A BM Beván-
dorlási és Állampolgársági Hivatal jogállása: A Hivatalt 2000. jan. 1-jei hatállyal a Me-
nekültügyi és Migrációs Hivatal jogutódjaként hozta létre a kormány. A Hivatal a bel-
ügyminiszter irányítása alatt álló, teljes jogkörrel rendelkező központi hivatal, amely 
önállóan gazdálkodó költségvetési szervként végzi tevékenységét, az ország területére 
kiterjedő illetékességgel látja el. 

Bah-sz.  Bahama-szigetek földr  Bahamai Közösség. Alkotmányos monarchia Közép-
Amerikában. BS 

Bajoro  Bajorország földr  Dél-Németország keleti részén fekvő terület. 
BÁK  Bányamérnöki Kar okt  Bányászatból mérnöki képesítést adó felsőfokú szervezeti 

egység. 
Bakali  Balatonakali földr  Veszprém megyei község. Lakosságszám: 711 fő (2007. jan. 1.). 
Bakarattya  Balatonakarattya földr  Veszprém megyei község. Balatonkeneséhez tartozik. 
Bakonyi Termtud. Múz. Közlem.  Bakonyi Természettudományi Múzeum Közleményei 

firat  Folia Muzei Historica-Naturalis Bakonyiensis a címe latinul. 
BAL  Boite Aux Lettres francia; inf  Elektronikus postaláda. 
BAL  British-Anti-Lewirite angol; vegy  A glicerin származéka. Színtelen, olajszerű, kelle-

metlen szagú, mérgező hatású folyadék. 
balk  balkon olasz; ép  A mellvéddel, ill. balusztráddal (francia ’bábos korlát’) szegélyezett 

erkély neve. erk 
Balmádi  Balatonalmádi földr  Veszprém megyei város. Lakosságszám: 8884 fő (2007. jan. 

1.). 
BALTASAM  Baltijas Asambleja lett; pol  Balti Államok Közgyűlése. A balti-tengeri államok 

parlamentjeiből álló szervezet. Célja a kölcsönös döntések meghozatala. Alapítva: 1992, 
székhelye: Riga (Lettország). 

BAM  Bajkál-Amur vasúti fővonal orosz; közl  Az egykori Szovjetunióban épült vasútvonal. 
Építése 1975-ben kezdődött, hosszúsága: 3144 km. 

BAMÉRT  Duclos Bányagépgyár váll  1918-ban Újpesten alakult gépgyár. Föld alatti és föld 
feletti bányagépészeti felszerelések és berendezések gyártása, ipari szállító berendezé-
sek gyártása volt fő feladata. 

BAMOSZ  Befektetési Alapkezelők Magyarországi Szövetsége gazd, pénzü  Célja: befekteté-
si alapok és befektetési formák népszerűsítése, adatok, információk biztosítása. 

bány.  bányászat ipar  Hasznos ásványok ipari kitermelésére irányuló tevékenység; az 
ezzel foglalkozó szakma és tudományág. 

Bány. és Koh. L.  Bányászati és Kohászati Lapok firat  Az 1868-ban alapított Bányászati és 
Kohászati Lapok az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület (OMBKE) 
műszaki-tudományos lapja. Kéthavonta (minden páros hónapban), 1900–2000 példány-
ban jelenik meg. 

bányav.  bányaváros ipar  Bányák környékén épült, főleg bányászatból élő város. 
bányav.  bányaváros tört, ipar  Bányaművelési joggal felruházott város. 
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bapt  baptista görög ’bemerítő’ szóból; vall  A 17. század elején Angliában kialakult vallásfe-
lekezet. 

BAR  Bankközi Adós- és Hitelinformációs Rendszer pénzü  A PSZÁF által elismert, a tör-
vényben foglaltaknak megfelelő „központi hitelinformációs rendszer”. A BAR adatbá-
zisa tartalmazza mindazokat az adatokat, amelyek központi nyilvántartását a törvények 
előírják, illetve engedélyezik és a rendszer felhasználói ügyfeleikről megadnak. Az 
adatbázis mindig teljes, pontos és napra kész adatokat tartalmaz. Ezeket az adatokat 
minden felhasználó azonos jogokat élvezve kérdezheti le. A lekérdezéshez a keresett 
ügyfél azonosítóit kell csupán megadni, s a válasz tartalmaz minden, az adott ügyfélre 
vonatkozó adatot. 

Bar  barett francia; ált  Ellenző nélküli lapos, kerek sapka. A középkor óta a férfiak és a nők 
egyaránt sokféle alakban viselik. Egyes foglalkozások és testületek tagjai kötelesek vol-
tak hordani. Néhány országban bizonyos foglalkozási ágakban még ma is kötelező vise-
let (pl. Franciaországban a bírák, Angliában az egyetemi tanárok számára). 

bar  bariton görög ’súlyosan hangzó’ szóból; zene  A tenor és a basszus közötti férfi énekhang 
és az ilyen hangú énekes, illetve szólam. 

Bar.m.  Baranya megye földr  Magyarország legdélibb részén fekszik, a Dunántúlon, a 
Duna és a Dráva szögében. Területe: 4406 km2; székhelye: Pécs. 

barb  barbár ált  Műveletlen, erőszakos, embertelen, vad. 
Barb.  Barbados angol; földr  Alkotmányos monarchia Közép-Amerikában. BDS 
Barc  barcarola olasz ’bárka’ szóból; zene  Bárka-dal, gondola-dal. Eredetileg velencei gondo-

lások éneke. Olyan dal v. hangszeres zenemű, amelynek ritmusa a csónak ringására em-
lékeztet. 

BAR-IS  British Archaeological Reports, International Series angol; firat  Oxford. 
Bariszf  bariszféra görög; geol  Mélységi öv: az övezetes felépítésű földkéreg egyik mélységi 

övezetének neve (kb.1200 km mélységben) 
BART  Bajai Asztrofizikai Robottávcső csill  2005. jún. 30-án került a bajai csillagvizsgálóba. 

A távcső a magyar professzionális csillagászati kutatások legújabb és legkorszerűbb 
műszere, 50 cm átmérőjű főtükörrel. (Magyarországon ez a negyedik legnagyobb tü-
kör.) 

bart.  baronet angol; ált  Öröklődő nemesi cím Nagy-Britanniában, nem tartozik a főrendek 
közé és nem lovagi rend. A címet, melyet birtokosa megvásárolhat, I. és VI. Jakab vezet-
te be 1611-ben, hogy pénzt szerezzen az Írországba küldendő csapatok felállítására. 

Baruch  Baruch könyve görög; vall  Ismert az apokrif, görög nyelvű könyv, a szír és görög 
nyelvű apokalipszis. 

BAS  Break Assist angol; műsz  Pánikfék rásegítő. A pedálnyomás sebességéből megállapít-
ja, hogy szükséges-e a fékrásegítés. Ha igen, akkor a lehető legnagyobb hidraulikus 
nyomást állítja elő és juttatja a fékpofákra. 

BASF  Badische Anilin und Soda Fabrik német; váll  Németország 1865-ben alapított egyik 
legjelentősebb vegyiüzeme volt. Székhelye: Ludwigshafen. Műanyagokat, magnetofon-
szalagokat, festékeket stb. gyártott. 

BASIC  Beginner’s All-purpose Symbolic Instruction Code angol; inf  Általános szimboli-
kus utasítás kód kezdők számára. Számítógépes programozási nyelv, amelyet az 50-es 
években az USA-ban fejlesztettek ki, könnyen megtanulható. 

Baso%  basophila-arány angol; orv A basophilák aránya a vérben a többi fehérversejthez 
képest. 

BAT  Best Available Technology angol; tud  Legjobb elérhető technológia. A minél kisebb 
károsanyag-kibocsátás elérése érdekében alkalmazandó technológia. 
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BAT  British American Tobbacco Industries Ltd. angol; váll  Angol–amerikai dohányipari 
vállalat. Székhelye: London. Elődje az 1902-ben alapított BAT Co. Ltd. 1976-tól műkö-
dik British American Tobbacco Industries Ltd. néven. 

BÁT  Budapesti Árutőzsde pénzü  Alapítás éve: 1989. BÉT 
BÁV  Bizományi Áruház Vállalat váll  1948-ban alapították Zálogház és Árverési Csarnok 

Nemzeti Vállalat néven. 1952-ben vette fel a BÁV nevet. 1991-ben lett Bizományi Keres-
kedőház és Záloghitel Rt. Különböző áruk forgalmazásával foglalkozik bizományi üzle-
tei útján. 

baz  bazilika görög; ép  Ókori csarnok. 
baz  bazilika görög; ép, vall  Jelentősebb katolikus templomok megnevezése; három- v. ötha-

jós, gyakran kereszthajós (őskeresztény) templom. 
BAZ m.  Borsod-Abaúj-Zemplén megye földr  Magyarország legészakibb megyéje, az É-i 

hegyvidék keleti részén. 7019 km2; székhelye: Miskolc. 
BB  Baloldali Blokk pol  1946. márciusban alakult. A Magyar Kommunista Párt, a Szociál-

demokrata Párt, a Szakszervezeti Tanács és a Nemzeti Parasztpárt képviselői alakítot-
ták meg. 1989-re fokozatosan elsorvadt. 

BB  beta blocker angol; orv  Béta-blokkoló. 
BB  Budapest Bank Rt. pénzü  Magyar kereskedelmi bank. 1987-ben kezdte meg működését 

Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank néven. Országos hálózata van. 1993-ban közremű-
ködésével jött létre a Polgári Bank Rt. 

BBC  British Broadcasting Corporation angol; hírk  Angol Rádiótársaság. 1927-ben a rádiós, 
1936-ban a televíziós műsorsugárzást kezdte meg. 1973-ig (rádió), illetve 1955-ig (tévé) 
monopolhelyzetben volt, formailag független a kormánytól. 

BBD  bulk-barrier diode angol; fiz  3 rétegből álló félvezető eszköz. 
Bberény  Balatonberény földr  Somogy megyei község. Lakosságszám: 1212 fő (2007. jan. 

1.). 
BBGY  Bányászati Berendezések Gyára váll  1951-ben Kiskunfélegyházán létesült vállalat. 

Bányagépeken kívül daru- és kazántartó vasszerkezeteket, távvezetéki oszlopokat stb. 
gyártott. 1960-ban kb. 700 dolgozót foglalkoztatott. 

BBI  Balassi Bálint Intézet kult  Az Intézet alapfeladata, hogy a lehető legszélesebb körben 
megismertesse a magyarság anyagi és szellemi kultúráját, természeti és társadalmi vi-
szonyait, mindezek történetét és legfontosabb mai jellemzőit. 

BBJ  Budapest Business Journal angol; firat  Angol nyelvű üzleti hetilap Magyarországon. 
A vállalati szektorral kapcsolatos hírekre és információkra specializálódott. Kiadja az Új 
Világ Lapkiadó, kb. 20.000 példányban (2004). 

BBK  Budapest Befektetési Kártya pénzü  A hagyományos bankkártyákkal szemben ez egy 
olyan dombornyomott prémium bankkártya, amely a rugalmas pénzkezelést befekteté-
si hozamokkal párosítja. Segítségével befektetéseit és napi pénzforgalmát egyetlen kár-
tyaszámlán bonyolíthatja le. A kártyához ingyenes európai utazási biztosítás tartozik. 

BBM  Breasla Barabás Miklós román; műv  Barabás Miklós Céh. BMC 
Bboglár  Balatonboglár földr  Somogy megyei város. Lakosságszám: 6260 fő (2007. jan. 1.). 
Bbozsok  Balatonbozsok földr  Fejér m. Enyinggel összekapcsolt település. 
BBS  Bulletin Board System angol; inf  Elektronikus faliújság. 
BBT  basal body temperature angol; orv  Alap-testhőmérséklet. 
BBTE  Babes-Bólyai Tudományegyetem okt  1959 februárjában Kolozsváron alapított egye-

tem. 
BC  Bolometric Correction angol; csill  Bolometrikus korrekció. 
BC  BorsodChem Rt. váll  Magyarországi vegyipari vállalat. 1991-ben jött létre a Borsodi 

Vegyi Kombinát átalakulásával. Szerves és szervetlen vegyipari termékeket, műtrágyát, 
növényvédő szereket, műanyagokat, vegyiszálakat gyárt. BVK 
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BC  British Commonwealth of Nations angol; szöv  Brit Nemzetközösség elnevezése 1947-
ig. Nagy-Britannia, a domíniumok és a volt brit gyarmatok laza szövetsége. 1926-ban 
lépett a „Brit Birodalom” helyébe. A gyarmatok függetlenné válásával kibővült. 1947 
után Nemzetközösség a neve. dom 

BC  British Council angol; kult, műv  Az Egyesült Királyság kulturális és oktatási intézete. 
Célja, hogy az Egyesült Királyság és Magyarország között kölcsönösen előnyös partneri 
kapcsolatokat alakítsanak ki. 

bcc  blind carbon copy angol; inf  Láthatatlan e-mail másolat. 
BCD  Bibliotheca Corviniana Digitalis angol; kult  Corvina digitális könyvtár. Hazai digitá-

lis könyvtár és gyűjtemény. 
BCD  binary coded decimal angol; inf  Bináris kódolású decimális. Számítógépes kódrend-

szer, melyben minden decimális számjegynek (0–9) egy négy bináris jelből álló jelsoro-
zat felel meg (bit). 

BCD-galaxy  blue compact dwarf galaxy angol; csill  Kék kompakt törpegalaxis. 
BCEAO  Banque Centrále des États de l’Afrique de l’Ouest francia; pénzü  Nyugat-afrikai 

államok központi bankja. 
BCF  Biokoncentrációs Faktor biol, vegy  a BCF megadja, hogy a bioakkumulációra képes 

élőlény a vele érintkező környezetben levő elem v. vegyület koncentrációját hányszoro-
sára növeli meg saját szervezetében. 

BCF  bróm-difluor-klór-metán angol; vegy  Idegen nevének rövidítése. 
BCG  Bacillus Calmette francia; orv  Guérin Albert Calmette (1863–1933.) és Camille Guérin 

(1872–1961.) francia bakteriológusokról elnevezett vakcina. A TBC ellen évekig tartó ha-
tásos védelmet nyújt. 

BCR  Banca Comerciala Romana SA román; pénzü  A legnagyobb román kereskedelmi 
bank. 

BCS theory  BCS-elmélet angol; fiz  A szupravezetés kvantumelmélete. Amerikai fizikusok 
fedezték fel 1957-ben. 

Bcsaba  Békéscsaba földr  Békés megye székhelye. Lakosságszám: 64.034 fő (2007. jan. 1.). 
Bcsicsó  Balatoncsicsó földr  Veszprém megyei község. Lakosságszám: 180 fő (2007. jan. 

1.). 
BD  Bangladesi Népi Köztársaság földr  Bangladesi Népi Köztársaság Dél-Ázsiában. Terü-

lete: 147.570 km2; főváros: Dakka; hivatalos nyelv: bengáli; pénznem: taka; népcsoport-
ok: bengáli, bihári; vallás: mohamedán, buddhista, hindu. 

BD  Bonner Durchmusterung német; csill  Csillagkatalógus. F. W. A. Argelander állította 
össze. 1859–62 között jelent meg. 

BD  British Midland Airways angol; rep  Egyesült Királyság egyik légitársaságának jelzése. 
BDEG  Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium okt  Berzsenyi Dániel Gimnázium 

(Liceum) és Kollégium. Az egyik soproni középiskola neve. Alapítás éve: 1557. 
BDF  Békés Gellért és Dalos Patrik bibliafordítása vall, irod  Megjelenés: Róma,1955. Biblia-

fordítás. 
BDGMF  Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola okt  Felsőoktatási intézmény Magyaror-

szágon. Jogelődjét a Budapesti Állami Közép-Ipartanodát 1879. dec. 7-én nyitották meg. 
Neve nagyon sokszor változott. A Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola nevet 1969-
től viseli. 

BDI  Bundesverband der Deutschen Industrie német; szöv  Német Iparszövetség. 
BDO  British Darts Organisation angol; sp  Brit Darts Szervezet. 
BDS  Barbados angol; földr  Alkotmányos monarchia Közép-Amerikában. Területe: 430 

km2; főváros: Bridgetown; hivatalos nyelv: angol; pénznem: barbadosi dollár; vallás: 
anglikán, pünkösdista, metodista, egyéb protestáns, római katolikus, egyéb. 
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BDS  Berufsverband Deutscher Soziologinnen (und Soziologen e.V.) német; egy  Német 
hivatásos szociológusok egyesülete. 

BE  below elbow angol; orv  Könyök alatt. 
Be  berillium görög, latin; vegy  Az alkáli földfémek közé tartozó, szürkés színű, kemény és 

rideg könnyűfém. Rendszáma: 4. Röntgentechnikában, illetve ötvözőnek használják. 
BE  Büntető eljárásjog jog  Magyarország jogrendszerének hatályban levő jogszabálya. 
Be tv  Büntetőeljárási törvény jog  A büntetőeljárás alapvető szabályai, a büntetőjogi fele-

lősség megállapításának és elbírálásának rendjét szabályozó tv. 
BÉ.  Békési Élet firat  Békéscsabai tudományos és közművelődési folyóirat (1957–). 
BEA  below elbow amputation angol; orv  Könyök alatti amputáció. 
BEA  British European Airways angol; rep  A legnagyobb angol légiforgalmi vállalat volt, 

1975-ben beolvadt az akkor alapított British Airways légiforgalmi vállalatba. Anglia 
belső repülőforgalmát és az európai kontinenssel való repülőforgalmat bonyolítja le. 

BEAC  Budapesti Egyetemi Atlétikai Club sp  Az ELTE sportegyesülete, 1898. nov. 5-én 
alakult, első elnöke Eötvös Loránd volt. 

BEC  Belga Frank (konvertibilis, Belgium) francia; pénzü  Elavult valutakód. 
Bécsi Tört. Int. Évk.  Bécsi Történeti Intézet Évkönyve irod  Jánossy Dénes (1891–1966) 

levéltáros, történész, az MTA levelező tagja (1940–1949) egyik fő műve. 
Bederics  Balatonederics földr  Veszprém megyei község. Lakosságszám: 1127 fő (2007. jan. 

1.). 
BEEF  Behatárolt Egyes Eseti Felhatalmazások pol  Az Európai Unió intézményei csak 

azokon a területeken tehetnek lépéseket, alkothatnak jogszabályokat, amelyekre vonat-
kozóan az Alapszerződések tartalmazzák a hatáskörök leírását és konkrét felhatalma-
zást adnak. Az Európai Unió tehát nem általános, hanem behatárolt, egyes eseti felha-
talmazás alapján járhat el. A tagállamok így védelmezik nemzeti szuverenitásukat. 

BEF  Belgium – Belga Frank francia; pénzü  Elavult valutakód, az euróval helyettesítve. 
bef.  befejezés ált  Az a tény, hogy valamit bevégeznek vagy bevégeztek, valamely cselek-

vésnek, megnyilatkozásnak a végén lezárásként tesz vagy mond valamit; a folyamat 
végső mozzanata; írásmű utolsó része. 

bef.  befogó mat  A derékszögű háromszög olyan oldala, amelyen rajta fekszik a derék-
szögnél lévő csúcspont. 

BEGyL  Békéscsabai Evangélikus Gyülekezeti Levéltár vall  Fenntartó: Békéscsabai Evan-
gélikus Gyülekezet. 

bej  bejelentés ált  Az a cselekvés, hogy vki bejelent vkit, vmit; ennek eredménye, tartalma; 
tudomásra, nyilvánosságra hoz, közöl. 

BEK  Bajnokcsapatok Európa-kupája sp  Valamely sportágban kezdeményezett, évenként, 
kieséses rendszerrel megrendezett mérkőzéssorozat, amelyben az európai országok 
előző évi bajnokai vehetnek részt. A győztes jutalma az Európa-kupa. EK 

bek.  bekezdés ált  Valamely szöveg írásában az új gondolatcsoportnak új sorban és beljebb 
való kezdése; szövegben így kezdődő sor v. szakasz. 

Bék.m.  Békés megye földr  Magyarországon az Alföld délkeleti részén fekszik. Területe: 
5632 km2; székhelye: Békéscsaba. 

Békés.m.Hírl.  Békés Megyei Hírlap firat  Naponta megjelenő helyi közérdekű lap. 
BEL  Belgium – Belgian Frank francia; pénzü  Elavult valutakód. 
Bel.  Belorusszia, Belorusz SZSZK orosz; földr  Az egykori Szovjetunió köztársasága. Terü-

lete: 207.600 km2. Lakossága: 80%-a belorusz, a többi orosz, lengyel, ukrán. Hivatalos 
nyelve a belorusz és orosz. Fővárosa: Minszk. BY 

bel.  decibel angol; fiz  A hangnyomásszint egysége, a skót feltalálóról, Alexander Graham 
Bellről. Jele: dB. 

belf  belföld földr  Az országhatárokon belüli terület. 
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belgy.  belgyógyászat orv  Az orvostudománynak a belső szervek betegségeivel foglalkozó 
ága. Tárgykörébe tartoznak a fertőző betegségek, a belső szervek betegségei, az allergi-
ás betegségek és ezek diagnosztikája és terápiája. 

belker.  belkereskedelem ált  A belföldi fogyasztást közvetlenül ellátó. 
belpol.  belpolitika pol  Az állam belügyeinek irányítása, ill. vele kapcsolatos. 
bem.  bemutató ált  Valaminek első nyilvános előadása, bemutatása; rendszeresen ilyen 

előadást tartó film-színház; közönség számára népszerűsítés végett tartó. 
BEN  Bénin, République du Bénin francia; földr  Benin, Benini Köztársaság: Afrika északi 

részén elhelyezkedő ország. Területe: 112.622 km2; főváros: Porto Novo; hivatalos 
nyelv: francia; pénznem: CFA frank (afrikai valutaközösségi frank); népcsoportok: fon, 
joruba, adzsa, bariba, fulbe, szamba; vallás: törzsi vallású, római katolikus, szunnita 
mohamedán, evangélikus. 

Bendréd  Balatonendréd földr  Somogy megyei község. Lakosságszám: 1414 fő (2007. jan. 
1.). 

BENELUX  Belgium, Hollandia és Luxemburg francia; földr  A három ország együttes elne-
vezése. 1944. szept. 5-én aláírt, de csak 1948. jan. 1-jén életbe lépett vámunió aláírásával 
kezdte meg gazdasági és kulturális együttműködését. Székhelye: Brüsszel (Belgium). 
B, L, NL 

beoszt.  beosztás ált  Munkakör, feladatkör (hivatali tisztség). 
ber.  berendezés műsz  Műszaki fölszerelés, szerkezet, készülék. 
ber.  beruházás ált  Tőkebefektetés; állóalapok bővítése, pótlása; üzemek, intézmények stb. 

létesítésére, illetve fenntartására és fejlesztésére fordított kiadás. 
Berekbösz.  Berekböszörmény földr  Hajdú-Bihar megyei község. Lakosságszám: 1979 fő 

(2007. jan. 1.). 
bérl.  bérlemény földr  Bérbe vett dolog, aminek használatáért díj vagy természetbeni jutta-

tás jár. 
Berm.  Bermuda-szigetek földr  J. Bermudez spanyol hajós nevéről, aki 1510-ben felfedezte, 

azelőtt Somers Islandnek hívták, az Észak-Atlanti-óceánban, Észak-Amerikától 1000 
km-re keletre helyezkedik el. Az Egyesült Királyság önkormányzattal rendelkező tarto-
zéka (belső önkormányzattal rendelkező függő terület). Területe: 54 km2. Lakossága 
egyharmada fehér, a többi félvér és néger. Székhelye: Hamilton. Hivatalos nyelv: angol 
(portugál). Vallás: protestáns, római katolikus. 

besz  beszámoló ált  Vmiről számot adó, ill. vmit ismertető, vmiről tájékoztató (jelentés, 
előadás). 

BET  Brunauer, Emmet és Teller szerinti felületmeghatározás angol; tud  A három tudós 
nevének kezdőbetűiből. 

BÉT  Budapesti Értéktőzsde pénzü  Budapesti Áru- és Értéktőzsde. Megnyitására 1864. jan. 
18-án került sor Pesti Áru- és Értéktőzsde néven. Fénykorát az 1900-as évek elején érte 
el. Ekkor épült Európa legnagyobb tőzsdepalotája (1905, ma a MTV épülete). Az álla-
mosítások során 1948. máj. 25-én felszámolták. 1989-ben megalakult az Árutőzsde Kft, 
1994-ben átalakult, s mint Budapesti Árutőzsde tevékenykedik. A BÉT 1990 júniusában 
nyílt meg. BÁT 

BEUC  Bureau Européen des Unions de Consommateurs The European Consumers 
Organisation francia; szöv  Az EurópaiUnió Civil Fogyasztóvédelmi Szövetsége. Ala-
pítva: 1962-ben. Célja, hogy érvényesíteni tudja befolyását az európai uniós irányelvek 
kidolgozásánál és a döntések meghozatalánál. Székhelye: Párizs. 

BEUC  European Bureau of Consumer Union angol; szerv  Fogyasztói Unió Európai Irodá-
ja. 

BeV  billion ellektronvolt angol; fiz  Milliárd (109) elektronvolt. A részecskefizikában alkal-
mazott mértékegység. 
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bev.  bevezetés ált  Írásműnek a tárgyról, módszerről stb. tájékoztató első része. 
bev.  bevezette ált  Vmilyen tudás, ismeret elemeivel megismertetett vkit; vhova vkit bekí-

sért. 
bev.tan.  bevezető tanulmány ált  Írásmű megismertetése, ismeretkörrel való foglalkozás, 

tájékoztatás. 
BEVA  Befektető Védelmi Alap pénzü  A befektetési szolgáltatók hozták létre azzal a céllal, 

hogy a befektetőket a lefogyott követeléseik egy részéig kártalanítsa. 
BF  Bayerische Flugzeugwerke német; váll  Bajorországi repülőgépgyár. 
BF  Burkina francia; földr  Burkinai Köztársaság (Burkina Faso). Köztársaság Afrika északi 

részén. Területe: 274.200 km2; főváros: Vagadugu; hivatalos nyelv: francia; pénznem: 
CFA frank (afrikai valutaközösségi frank); népcsoportok: moszi, mande, fulbe, lobi, 
bobo, szenufo, gruszi, gurma, tuareg; vallás: törzsi vallású, szunnita mohamedán, ró-
mai katolikus, protestáns. 

BFD  Break Force Display angol; műsz  A fékezés intenzitásával arányosan növeli vagy 
csökkenti a féklámpák fényintenzitását. 

BFEM  Budapest Fővárosi Elektromos Művek váll  Magyarországon, Budapesten és kör-
nyékén a villamos energia szétosztását, a fogyasztókhoz való eljuttatását végzi. Bp.-en a 
rendszeres áramszolgáltatás 1893-ban indult meg két magánvállalat révén. Ezeket 1914-
ben, illetve 1918-ban váltotta meg a főváros, ettől kezdve az áramszolgáltatást a BFEM 
végzi. 

Bfenyves  Balatonfenyves földr  Somogy megyei község. Lakosságszám: 2114 fő (2007. jan. 
1.). 

Bfőkajár  Balatonfőkajár földr  Veszprém megyei község. Lakosságszám: 1436 fő (2007. jan. 
1.). 

Bföldvár  Balatonföldvár földr  Somogy megyei város. Lakosságszám: 2295 fő (2007. jan. 
1.). 

BFP  biological false positive angol; orv  Biológiai hamis pozitív. 
BFT  Balatoni Fejlesztési Tanács szerv  A Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. 

2000 januárjában alapította a BFT-t azzal a céllal, hogy munkájában tevékenyen hozzá-
járuljon ahhoz, hogy a Balaton környéke Magyarország és Európa egyik legvonzóbb és 
legsikeresebb régiója legyen. 

Bfüred  Balatonfüred földr  Veszprém megyei város. Lakosságszám: 13.444 fő (2007. jan. 1.). 
Bfűzfő  Balatonfűzfő földr  Veszprém megyei város. Lakosságszám: 4421 fő (2007. jan. 1.). 
BG  Bangladesh Biman angol; rep  Banglades légitársaságának jelzése. 
bg  borgeois francia ’polgár’ szóból; nyomd  Nyomdászatban használt betűméret (3,384 mm). 
BG  Bulgária földr  Bulgária, Bolgár Köztársaság. Köztársaság a Balkán-félszigeten. Terüle-

te: 110.994 km2. Fővárosa: Szófia (Szofija); hivatalos nyelv: bolgár; pénznem: leva; nép-
csoportok: bolgár, török, cigány, macedón, pomák (mohamedán bolgár); vallás: orto-
dox, szunnita mohamedán, protestáns. 

bg.  barlang ált  A földkéregben lévő nagyobb, a felszín felöl rendszerint nyitott természe-
tes üreg; földbe vájt vagy sziklaüregben levő hely; bűnözők állandó rejtekhelye. 

Bg.  Borgazdaság firat  Borászattal foglalkozó mezőgazdasági termelési folyóirat. 
BGB  Bürgerliches Gesetzbuch német; jog  Német Birodalom Polgári Törvénykönyve. A 

Német Császárságnak a magánjog szabályait egységbe foglaló kódexe. 1900. jan. 1-jén 
lépett hatályba. Módosításokkal, kiegészítésekkel máig hatályban van. 

BGH  bovine Growth hormon angol; állat  Szarvasmarháknak adható, a növekedést serken-
tő hormon. 

BGKSZ  Baross Gábor Közgazdasági Szakközépiskola okt  Alapítva: 1897. Pénzügyi, 
számviteli szakembereket képző intézet. 
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BGR  Belső gondozás rendszere okt  A hátrányos helyzetű tanulók fejlesztésében játszik 
jelentős szerepet. Alapítása éve: 2005, székhelye: Győr. 

BGS  Brothers of the Good Shepherd angol; vall  A Jó Pásztor Testvérek. 1835-ben alapította 
Pelletier Mária Eufrázia, Franciaországban. Magyarországon 1892-ben telepedtek meg. 
Ma két helyen működnek Magyarországon: Budapesten és Gyöngyösorosziban. 

Bgyarmat  Balassagyarmat földr  Nógrád megyei város. Lakosságszám: 16.659 (2007. jan. 
1.). 

BGyM  Begyűjtési Minisztérium szerv  Magyarországon 1952. jan. 5-én hozták létre, 1956. 
dec. 31-én megszüntették. 

Bgyörök  Balatongyörök földr  Zala megyei község. Lakosságszám: 1027 fő 2007. jan. 1.). 
BH  Augusta Airways angol; rep  Ausztrália egyik légitársaságának jelzése. 
BH  Belize angol; földr  Alkotmányos monarchia Közép-Amerikában. Területe: 22.965 km2; 

főváros: Belmopan; hivatalos nyelv: angol, pénznem: belizei dollár; népcsoportok: 
mesztic, kreol, indián, zumbó, egyéb; vallás: római katolikus, protestáns, bahái, egyéb. 

BH  Borsodi Hőerőmű váll  1951-ben kezdték építeni Berentén, s később Mo. egyik legna-
gyobb erőművévé nőtte ki magát. Jelenlegi állapotában 2004 végéig működhetett volna. 
Magyarország első biomassza alapú erőműve lesz. Az amerikai AES konszern tulajdo-
nában lévő a cég szén helyett energetikai tűzifával és faipari hulladékkal működteti két 
kazánját. Az új tüzelőanyagra való átállás a bezárástól menti meg az erőművet. 

BH  Bosznia-Hercegovina bosnyák, horvát; földr  Republika Bosna i Hercegovina. 1992-től 
föderatív parlamentáris köztársaság. Területe: 51.129 km2. Fővárosa: Szarajevó. Pénz-
nem: konvertibilis márka. Nyelv: bosnyák, horvát, szerb. Népcsoportok: bosnyák, szerb, 
horvát. Vallás: szunnita mohamedán, ortodox, római katolikus, protestáns, egyéb. 

BH  Budapesti Hírlap firat  Szélsőségesen nacionalista, konzervatív politikai napilap volt 
1881–1939 között. 

BHA  butil-hidroxi-anizol latin; vegy  Antioxidánsként (oxidálódás ellen védő anyagként) 
használatos. 

Bhenye  Balatonhenye földr  Veszprém megyei község. Lakosságszám: 138 fő (2007. jan. 
1.). 

BHG  Beloiannisz Híradástechnikai Gyár váll  Távíró-, távbeszélő- és rádióadó-
berendezéseket előállító gyár. Az 1928-ban angol tőzsdeérdekeltségű Standard Villa-
mossági Rt. utódja, 1949-ben államosították, majd 1965-től az Elektromechanikai Válla-
lat (EMV) vitte tovább az adástechnikai profilt. 1976-ban az EMV beolvadt a BHG Hír-
adástechnikai Vállalatba. Ezt követően, 1986-ban a BHG-hoz csatolt Híradótechnika 
Vállalattal együtt önálló gyáregység alakult, ahol az adástechnikai termékek gyártását 
és telepítését végezték. 

BHI  Bibliotheca Hungarica Internetiana angol; irod  Nemzeti könyvtár. Hazai digitális 
könyvtár és gyűjtemény. 

BHKE  Banki Hitel Károsultjainak Egyesülete pénzü  2004 februárjában, társadalmi szerve-
zetként kezdte meg működését. Az Egyesület munkáját hitelügyekben jártas szakembe-
rek, gyakorló és kezdő jogászok segítik, akik fontosnak érzik a hitelfelvétel kapcsán az 
„átlagemberek” érdekeinek képviseletét, és szükség esetén védelmét. Fő feladatunknak 
a mediációt tekintik, kapcsolatot kívánnak teremteni a magukat „károsultaknak” érző 
ügyfelek és a pénzintézetek között. 

BHSE  Budapest Honvéd Sport Egyesület sp  Magyarországon 1909-ben alakult Kispesti 
Atlétikai Club néven. A Budapesti Honvéd SE nevet 1949. dec. 18–19-én vette fel. 

Bi  biot francia; fiz  Az áramerősség egysége az elektromágneses CGS mértékrendszerben. 1 
Bi egyenlő 10 A. 
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Bi  bizmut német; vegy  A nitrogéncsoportba tartozó, vörösesfehér, élénk fémfényű elem. 
Rendszáma: 83. Főként ötvözőként használják, de vegyületeit gyógyszerként is felhasz-
nálják. 

BI  République du Burundi francia; földr  Burundi Köztársaság a Kelet-afrikai-árok mentén. 
Területe: 27.834 km2; főváros: Bujumbura; hivatalos nyelv: francia, kirundi; pénznem: 
burundi frank; népcsoportok: hutu, tuszi, tva; vallás: római katolikus, törzsi vallású, 
protestáns, anglikán. Kirundi nyelven a megnevezése: Republika y’Uburundi. 

BI  Royal Brunei Airlines angol; rep  Brunei légitársaságának jelzése. 
Bi.  baromfiipar állat  Az állattenyésztésnek az az ága, amely a háziszárnyasok tenyészté-

sével, takarmányozásával, nevelésével, feldolgozásával foglalkozik. 
BIB  Balatoni Intéző Bizottság szerv  Az 1904. aug. 11-én alakult Balatoni Szövetség utóda 

1931-től. Feladata a Balaton mellet fekvő gyógyhelyek és üdülőhelyek ügyeinek egysé-
ges irányítása. 

Bíb  bíboros latin; vall  A pápa után köv. legmagasabb rangú főpapok címe. 
bibl  biblikus ált  Bibliai. Bibl. 
Bibl.  Biblia görög ’könyvecskék’ szóból; vall  Kb. az i.e. 6. sz. és az i.sz. 9. sz. között létrejött, a 

különböző egyházak által szentnek tekintett iratok gyűjteménye. 
bibl.  bibliográfia görög; tud  Könyvészet, a könyvismeret tudománya; valamely kérdés 

tanulmányozásához adott v. felhasznált forrásmunkák jegyzéke; valamely tudományág, 
szakma területére tartozó, kisebb-nagyobb korszakot felölelő könyvek jegyzéke. 

bibl.  biblioteca görög; irod  Könyvtár. könyvt. 
bibliogr.  bibliográfia görög; ált  Vmilyen kérdés tanulmányozásához adott v. felhasznált 

forrásmunkák jegyzéke; vmely tudományág, szakma területére tartozó, kisebb-nagyobb 
korszakot felölelő könyvek jegyzéke. 

bibliogr.  bibliográfia görög; kult  A könyvismeret tudománya, könyvészet. 
bíbs  bíboros latin ’sarkalatos’ szóból; vall  Kardinális. Cím, amely eredetileg a jelentősebb 

római templomok állandó papjait, később a pápa után a legnagyobb katolikus egyházi 
méltóság viselőit illeti meg. 

Bic.  biceps angol; orv  Bicepsz. 
BICs  Business and Innovation Centres angol; szerv  Üzleti és Információs Központok. A 

hálózatot 1990-ben hozták létre. Felsőoktatási és közművelődési könyvtárak, továbbá 
információs központok tartoznak hozzá. Célja vállalatok, intézmények teljesítményének 
és versenyképességének fokozása az üzleti információ jobb használata révén. 

BID  Bibliothek & Information Deutschland német; szerv  Német könyvtári szervezet. 
BID  bis in die latin; orv  Kétszer naponta. 
BIE  Bel- és Igazságügyi Együttműködés pol  Az Európai Unió ún. harmadik pillére. A 

viszonylag kevéssé integrált együttműködési területek közé tartozik, ahol nagy a nem-
zeti kormányok jogköre. 

BIE  Bureau International d’Éducation francia; szerv  Nemzetközi Nevelésügyi Hivatal. 
1925-ben Genfben alapított nemzetközi szervezet. Feladata a neveléssel kapcsolatos 
adatok gyűjtése, értekezletek összehívása, nevelési problémák felvetése, javaslatok ki-
dolgozása. 1947 óta az UNESCO-n belül tevékenykedik. UNESCO 

BIE  Bureau International des Expositions francia; szerv  Világkiállítások Nemzetközi Irodá-
ja. 

Biederm  biedermeier német; műv  A 19. század első felében főleg Németországban és 
Ausztriában uralkodó divat, irodalmi, lakberendezési és művészeti stílus, a feltörő, de 
még hatalomra nem jutott polgárság művészeti kifejezője. Nevét az L. Eichrodt német 
író költeményében szereplő, a német nyárspolgárt kifigurázó irodalmi alakról kapta. Fő 
jellemvonásai a befelé élő otthonosság, érzelmesség, a takarékosságból fakadó egysze-
rűség, a tartalom nyárspolgári korlátozottsága. 
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BIF Rt.  Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. szerv  Tevékenysége: ingatlan-
hasznosítás (bérbeadás, üzemeltetés, forgalmazás) a főváros iroda-, parkolóház és rak-
tárpiacán, valamint lakásépítés és -forgalmazás. 

Bifok  bifokális latin; eü  Olyan szemüveg, amelynek lencséi két különböző fókusztávolsá-
gú részből állnak. Olvasáshoz és utcai közlekedéshez egyaránt használható. Először B. 
Franklin, amerikai polgári demokrata politikus, diplomata, természettudós, közgazdász 
és filozófus készített bifokális szemüveget 1784-ben. 

BIH  bilateral inguinal hernia angol; orv  Kétoldali lágyéksérv. 
BIK  Biztonságos Internet Konferencia tud, inf  Célja: hogyan védhetjük meg adatainkat. Az 

elsőt 1998. nov. 23–24-én Budapesten tartották. 
bilat.  bilateral, bilaterally angol; orv  Bilaterális, mindkét oldalon. 
BILK  Budapesti Intermoduláris Logisztikai Központ közl  A közép-európai régió legna-

gyobb logisztikai központja. 
BIND  Berkeley Internet Name Domain angol; inf  Egy DNS szerver implementáció. 
biofiz  biofizika latin; biol  Az élő szervezetben végbemenő fizikai jelenségekkel foglalkozó 

tudomány. 
biogr  biográfia tud  Életrajz, egy ember életéről szóló mű. 
BIOHEAD  Biology, Health and Environmental Education for a Better Citizenship angol; okt 

 Biológiai, egészség- és környezeti nevelés a felelős állampolgárságért. 
biokém  biokémia tud  Az élő anyag kémiai szerkezetét és vegyi változásait vizsgáló tu-

dományág: életvegytan. 
biol  biológia görög; tud  Az élő természetre vonatkozó tudományos ismeretek rendszere, 

az élettel, az életjelenségekkel, az élőlényekkel foglalkozó tudományok összessége; ez, 
mint tantárgy, ennek iskolai foglalkozása, órája; ezzel foglalkozó tudományos intézet. 

BIOREP  Biotechnology Research Projects in the EEC angol; tud  Biotechnológiai Kutatási 
Projektek az EGK-ban. 

BIOS  Basic Input-Output System angol; inf  A számítógép alapprogramja, amely fizikailag 
a gépbe van beépítve és az alapvető be-, illetve kimeneti funkciókat látja el. 

Bír  Bírák könyve vall  Ótestamentumi kánoni irat, amely Izrael népének történetére vonat-
kozólag közöl adatokat a honfoglalást követő első századokból. 

bír.  bíróság jog  Igazságügyi hatóság, testület, amely peres ügyekben dönt, illetve bűn-
ügyekben ítélkezik; ennek hivatali helye, épülete; bizonyos különleges esetekben dön-
tésre alakított testület. 

birod  birodalom tört  Nagy kiterjedésű állam. 
birt.  birtok, birtoklás ált  Valakinek valóságosan a hatalmában levő vagyontárgy, földbir-

tok; valaminek a bírása, birtoklása. 
birt.e.  birtokos eset nyelvtud  Birtokviszonyt kifejező, jelölő. 
birt.nm.  birtokos névmás nyelvtud  Szófaj. 
BIS  Bank for International Settlements angol; pénzü  Nemzetközi Fizetések Bankja. A BIS a 

legrégebbi nemzetközi pénzügyi szervezet, melyet eredetileg a német jóvátételi kötele-
zettségeket rendező Young-terv pénzügyi lebonyolítására hoztak létre 1930-ban, rész-
vénytársasági formában, Bázelben, Svájcban. A Magyar Nemzeti Bank alapító részvé-
nyese az intézménynek. A jelenleg 55 ország központi bankja tulajdonában lévő BIS 
mára a jegybankok közötti együttműködés és információcsere kiemelt fórumává vált. 
Székhelye: Basel. 

BIS  Best In Show angol; állat  A Kiállítás Legszebbje. Kutya-, macskakiállításon elnyerhető 
egyfajta díj. 

BISEL  Országos Környezetvédelmi Akcióprogram körny  A barcsi székhelyű GREEN 
Pannónia Alapítvány – a szaktárca illetékes főosztályának szakmai felügyelete mellett – 
az EU Comenius és Leonardo programjai keretében „Bioindikáció és Internet 2000” 
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címmel adaptálta a Belga Biotikus Index középiskolai oktatásban is könnyen használha-
tó egyszerűsített változatát, melynek rövidített neve: BISEL. Ez a vízminőség-vizsgálati 
módszer gyors, könnyű és nem igényel különösebb szaktudást, sem nagy beruházást. 

BiSON  Birmingham Solar Oscillations Network Birmingham angol; csill  Naprezgéseket 
megfigyelő hálózat. 

BISR  Balatoni Információs és Segélyhívó Rendszer ált  Kiépítette az RSOE. 1999-től közös-
ségi célokat szolgáló trönkölt rádiórendszert építettek ki a balatoni térségben a helyi 
adottságok és igények figyelembevételével. Rendszerük elsősorban viharok, közlekedé-
si és vízi balesetek és egyéb rendkívüli események kapcsán keletkező kommunikációs 
igényeket elégít ki. Egyesületük a Balatonon a segélyhívás mellett a megelőzésre és tá-
jékoztatásra is nagy hangsúlyt fektet. RSOE 

BISZ  Bankközi Informatikai Szolgáltató Zrt. szerv  A BISZ Zrt. üzemelteti a Központi Hi-
telinformációs Rendszert (rövidítve: KHR), amely a korábbi Bankközi Adós- és Hitelin-
formációs Rendszer – ismertebb nevén BAR – helyébe lépett. A KHR-t a pénzügyi in-
tézmények (referenciaadat-szolgáltatók) töltik fel adatokkal, és ők használhatják fel 
ezeket az adatokat a hitelbírálati folyamatban. A KHR működése a hatályos törvények-
nek megfelelő, amelyek részletesen meghatározzák a referenciaadat-szolgáltatók körét, 
a KHR-ben kezelhető adatokat és a rendszer használatára vonatkozó legfontosabb sza-
bályokat. 

BIT  Balkáni Ifjúsági Tanács szerv  Az 1996-ban létrehozott Európai Ifjúsági Fórum bálkáni 
országokban szakképzéssel kapcsolatos tevékenységében és több megaprojektben részt 
vállaló fórum. Magyarország 1997 decemberében csatlakozott a BIT-hez. 

BIT  Baloldali Ifjúsági Társulás pol  1989 májusában a KISZ utódjaként alakult baloldali 
ifjúsági szervezet. KISZ 

bit  binary digit angol; inf  Bináris számjegy. Egy bit a kettes számrendszerben csak a 0 v. 1 
értéket veheti fel. A digitális számítógép minden műveletet a kettes számrendszerben 
hajt végre. 

BIT  Bureau International du Travail francia; szerv  Nemzetközi Munkaügyi Hivatal. 
BITNET  Because It’s Time NETwork angol; inf  E-mail hálózat kutatók részére. 
BiW  twice weekly, biweekly angol; orv  Kétszer hetente. 
BIX  Budapest Internet Exchange angol; szerv  A budapesti adatkicserélő központ egy kap-

csolati lehetőség a magyarországi érdekeltségekkel rendelkező internetszolgáltatók ré-
szére. Célja az volt, hogy a magyar internetszolgáltatók közötti adatforgalom ne kül-
földön keresztül folyjon, és terhelje mindkét szolgáltató külföldi vonalát, hanem a szol-
gáltatók közvetlenül, Magyarországon keresztül kapcsolódjanak egymáshoz, a külföldi 
út helyett egy helyi, nagy sávszélességű kapcsolaton. 

biz  bizalmas ált  A körülmények kedvező alakulásába vetett hiten és őszinteségen alapuló 
viszony; barátságos, meghitt; amit illetéktelen személlyel nem szabad közölni. 

biz.  bizottság ált  Valamely feladatra választott v. kiküldött kisebb testület. 
Bizt  biztosok pol  Az Európai Bizottság tagjai (franciául commissionaire, angolul 

commissioner). Fordítják főbiztosnak is. 
bizt.  biztosítás ált  Szervezett pénztartalékképzés természetes v. jogi személyek vagyonát 

érő elemi csapások és véletlen események okozta kár megtérítésére, illetve a biztosított 
személyek halála vagy munkaképességének csökkenése, elvesztése folytán az anyagi 
helyzet javítására. 

BJ  Büntetőjog jog  Magyarország jogrendszerének hatályban levő jogszabálya. 
BJ  Nouvelair angol; rep  Tunézia légitársaságának jelzése. 
BJ  Orca Air angol; rep  Egyiptom egyik légitársaságának jelzése. 
BJ  Safe Air angol; rep  Új-Zéland légitársaságának jelzése. 
BJL  Banjul angol; rep  Gambiai repülőtér jelzése. 



 74 

BK  bal kamra orv  Bal szívkamra rövidítése. 
Bk  bányakapitányság szerv  Bányászati tevékenységhez használatbavételi engedélyt ad ki, 

ellenőrzéseket, vizsgálatokat végez. 
Bk  berkélium latin; vegy  A transzuránok közé tartozó, mesterségesen előállított, radioak-

tív vegyi elem. Rendszáma: 97. Először 1949-ben állította elő három amerikai tudós. 
Nevét az észak-amerikai Berkeley Egyetem nevéről kapta. 

BK  betegek kenete latin; vall  Ordo unctionum infirmorum. A katolikus egyház szerint a 
betegek szentsége (kenete) a betegeknek a vigasztalás és megtisztulás kegyelmét adja; 
egyesít Jézussal az ő húsvéti misztériumában, hogy a beteg betegségét mint a lélek gaz-
dagodását fogja fel. 

BK  Budapesti Közlöny firat  Hivatalos napilap volt 1867–1944 között. Utódja 1945-től a 
Magyar Közlöny. 

Bk  Bukarest földr  Románul: Bucuresti, angolul: Bucharest (lakossága 2,3 millió). Románia 
fővárosa, ipari és kereskedelmi központ, az ország délkeleti részén fekszik. 

BK.  Botanikai Közlemények firat  1901-től megjelenő szakmai folyóirat. 
Bk.HCH  Babérkoszorús Hungária Champion állat  Kutyakiállításon elnyerhető díj. 
Bk.M.  Belkereskedelmi Minisztérium szerv  1949. jún. 11-én hozták létre a Kereskedelmi és 

Szövetkezetügyi Minisztériumból. Rövid megszakítással (1953. júl. 4. – 1954. júl. 6.) 1987 
decemberéig a belkereskedelmi ágazat irányító minisztériuma volt. 

BKA  below knee amputation angol; orv  Térd alatti amputáció. 
BKÁE  Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem okt  Felsőoktatási 

intézmény. Több egyetemi és főiskolai kar egyesülésével jött létre 2000. jan. 1-jén. 2004 
szeptemberétől Budapesti Corvinus Egyetem nevet viseli. 

Bke  béke chat, SMS  Chateléskor, SMS-ben használt rövidítés. 
BKE  Budapesti Korcsolyázó Egylet sp  Sportegyesület. Elődje a Pesti Korcsolyázó Egylet 

(1869. dec. 2.) és a Buda-Pesti Korcsolyázó Egylet (1870) volt. 1949-ben feloszlatták, 
1990-ben újjáalakult. 

BKE  Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem okt  Magyarországon felsőoktatási in-
tézmény közgazdász, gazdasági, nemzetközi kapcsolati, politikatudományi, szociológi-
ai, szociálpolitikai, közgazdász tanári szakemberek képzésére. 1948-ban alakult Buda-
pesten Magyar Közgazdaságtudományi Egyetem néven. 1953–1990-ig Marx Károly ne-
vét viselte, 1990-ben vette fel a BKE nevet. 2004-től a Corvinus nevet viseli. 

BKEFL  Budapesti Katolikus Egyetemi és Főiskolai Lelkészség vall  Budapesti székhelyű 
római katolikus intézmény. 

Bkenese  Balatonkenese földr  Veszprém megyei nagyközség. Lakosságszám: 3609 fő 
(2007. jan. 1.). 

Bkeresztúr  Balatonkeresztúr földr  Somogy megyei község. Lakosságszám: 1699 fő (2007. 
jan. 1.). 

BKG  ballisztokardiográfia görög, latin; orv  1939-ben kifejlesztett szívgyógyászati vizsgáló 
eljárás. 

BKIK  Budapesti Kereskedelmi- és Iparkamara szerv  Pesten 1850-ben alakult meg az első 
Pesti Kereskedelmi Kamara. A második világháborút követően a baloldali centralizáció 
egy időre megszüntette a kamarát. Elsőként alakul újjá a demokratikus Mo.-on 1989-
ben. Kapcsolati rendszerében továbbra is a vállalkozók képviselik a legfontosabb ele-
met. 

Bkiliti  Balatonkiliti földr  Somogy megyei község, Siófok településrésze. 
BKk.m.  Bács-Kiskun megye földr  Magyarországon a Duna–Tisza köze déli homokvidékét, 

valamint Bácska északi részét foglalja el, nyugaton a Dunáig, északkeleten a Tiszáig ter-
jed. Területe: 8363 km2; székhelye: Kecskemét. 
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BKKB  Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság szerv  Az 1990-es évek közepétől, 
évente jún. 1. és aug. 31-e közötti időszakban működő ideiglenes rendőri szerv össze-
hangolja Somogy, Veszprém és Zala megyék Balaton-parti és Fejér megye Velence-tó 
térségében működő rendőrkapitányságainak idegenforgalmi feladatait. 

BKO  Barnako (Mali) angol; rep  Repülőtér jelzése. 
BKP  Bolgár Kommunista Párt pol  1919 májusában a Bolgár Szociáldemokrata Párt bal-

szárnyából alakult. 1923-ban illegalitásba vonult. 1926-ban Bolgár Munkáspárt néven 
legális pártot hozott létre. 1934-ben ez is illegalitásba kényszerült. A felszabadulás után 
a Bolgár Kommunista Munkáspárt kormányzópárt lett. 1948 decembere óta viseli a BKP 
nevet. 

BKV  Budapesti Közlekedési Vállalat szerv  1968-ban az addig különálló fővárosi tömeg-
közlekedési vállalatok összevonásából alakult vállalat. 1995-ben rt.-vé alakult. 

BL  Bajnokok Ligája sp  Bajnokcsapatok Európa-kupája. BEK 
BL.  Borászati Lapok firat  1857 óta megjelenő folyóirat. A szőlőművelés, borkezelés, pin-

cegazdászat s a borkereskedés érdekeinek előmozdítására és emelésére kiadott folyó-
irat. 

bl. cult.  blood culture angol; orv  Vérkultúra. 
Bl.T  bleeding time angol; orv  Vérzés idő. 
Blábdih  Badacsonylábdihegy földr  Veszprém m. község. Badacsonytördemic külterület-

éhez tartozik. 
BLB  Bayerische Landesbank német; pénzü  Német pénzintézet, központja Münchenben 

van. 
BLD  Boulevard francia; közl  Fákkal szegélyezett, széles városi főútvonal, körút. 
bld.  blood angol; orv  Vér. 
Blelle  Balatonlelle földr  Somogy megyei város. Lakosságszám: 5169 fő (2007. jan. 1.). 
blg  bolgár ált  A tömegében Bulgáriában élő, részben török eredetű, déli szláv nyelvű 

(nép), illetve ehhez tartozó, vele kapcsolatos.; bolgár nyelv, személy; bolgár nyelv és 
irodalom mint tantárgy. Bulg. 

BLSZ vagy BLASZ  Budapesti Labdarúgó Szövetség sp  Bp.-en az amatőr labdarúgás 
ügyeit intéző, irányító és szervező sportszervezet. 

BLUP  Best Linear Unbiased Prediction angol; állat  Hibamentesített lineáris előrejelzés. Az 
állattenyésztésben alkalmazott tenyészérték-becslési módszer. 

BM  basal metabolism angol; orv  Bazális metabolizmus, alapanyagcsere. 
BM  Belügyminisztérium szerv  Mo.-on 1848. ápr. 7-én létrehozott minisztérium. Az állam 

belső biztonságát és a közrend védelmét szolgáló állami tevékenységet és az erre a célra 
létrehozott intézményeket irányító, országos hatáskörű legfőbb szakigazgatási szerv. 

BM  black male angol; ált  Fekete férfi. 
BM  bone marrow angol; orv  Csontvelő. 
BM  bowel movement angol; orv  Széklet. 
BM AH  Belügyminisztérium Adatfeldolgozó Hivatala szerv  A Központi Adatfeldolgozó, 

Nyilvántartó és Választási Hivatal a belügyminiszter irányítása alatt álló országos ha-
táskörű szervezet. Alapvető feladatunk a közigazgatáshoz, a választásokhoz, a bűn-
megelőzéshez, továbbá az igazságszolgáltatáshoz kapcsolódó törvényekben meghatá-
rozott hatósági eljárások és kapcsolódó adatkezelési és adatfeldolgozási feladatok vég-
rehajtása. 

BMA  British Medical Association angol; szerv  Brit Egészségügyi Szövetség. 1832-ben alapí-
tották Worcesterben, hogy támogassa az orvostudományt és segédtudományait, és 
fenntartsa a szakma becsületét. Bejegyzett szakszervezet. 

Bmagyaród  Balatonmagyaród földr  Zala megyei község. Lakosságszám: 535 fő (2007. jan. 
01.). 
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BMASZSZK  Burját Mongólia mongol; földr  1923-ban alakult autonóm köztársaság az egy-
kori OSZSZSZK-ban, Kelet-Szibériában. Területe: 351.400 km2; székhelye: Ulan-Ude. 
OSZSZSZK 

BMC  Barabás Miklós Céh román; műv  Tevékenység: A romániai magyar képzőművészek 
iparművészek és műkritikusok érdekképviselete, műalkotások nyilvántartása, elbírálá-
sa, kiállításszervezés. 

BME  Berlini Magyar Egyesület szerv  Székhelye: Berlin. Közreműködik a határon túli ma-
gyarsággal összefüggő feladatok ellátásában. Feladata többek között: a közösség 
együttműködésének támogatása; rendszeres tájékoztatás a magyarságot érintő fontos 
ügyekről, eseményekről és fejleményekről; érdekképviselet azokban a kérdésekben, 
amelyek a tagszervezetek többségét érintik. 

BME  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem okt  A műszaki és gazdasági 
tudományok felsőfokú oktatásának és kutatásának intézménye, Magyarország legna-
gyobb egyeteme. A magyarországi mérnökképzés 1782-ben indult meg a pesti egyete-
men létesített Mérnöki Intézetben (Institutum Geometricum). Később különböző néven 
és különböző karokkal működött. 1967-ben vette fel a Budapesti Műszaki Egyetem ne-
vet. 1990-től viseli a mai nevét. 

BMEWS  Ballistic-Missile-Early Warning System angol; kat  Rakétaelhárító felderítő rend-
szer. Az első rakétaelhárító rendszer az egykori Szovjetunióban épült ki, majd az USA 
Grönlandra, a kanadai partokra, Izland szigetére és Nagy-Britanniába telepítette a 
rendszert. 

BMF  Bányaműszaki Felügyelet szerv  Régebben: bányakapitányság. Bányászati közigazga-
tási szakhatóság. Feladata a bányászati dolgozók és a bányamunka biztonságát óvó ha-
tósági előírások kiadása és azok megtartásának ellenőrzése. 

Bmfürdő  Balatonmáriafürdő földr  Somogy megyei község. Lakosságszám: 683 fő (2007. 
jan. 1.). 

BMGE  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem okt  A BME teljes nevének 
rövidítése. BME 

BMH  Békés Megyei Hírlap firat  Az Axel Springer Magyarország Kft. által Békés megyé-
ben megjelentetett napilap. 

BMI  body mass index angol; orv  Testtömegindex. 
BMK  Biztonságos Magyarországért Közalapítvány pénzü  Az alapítvány egyes erőszakos 

bűncselekmények következtében sérelmet szenvedett emberek állami kárenyhítésével 
foglalkozott. A Közalapítvány 2005. dec. 31-ével befejezte tevékenységét. 

BMK  Budapesti Művelődési Központ kult  Az intézményt 1979-ben alapították, s hatókör-
ük a kezdetek óta az egész fővárosra kiterjed. A Budapesti Művelődési Központ fenn-
tartója Budapest Főváros Közgyűlése. A Budapesti Művelődési Központ feladata a 
közművelődési szolgáltatások biztosítása a lakosság és a legszélesebben értelmezett 
közművelődési szakma részére, melybe a szakmai tanácsadás is beletartozik. 

BMKE  Brazil–Magyar Kultúregyesület kult  Magyar Ház. Székhelye: Sao Paulo. 
BMKSZ  Beregvidéki Magyar Kulturális Szövetség szerv  Alapítva: 1994. Székhelye: Bereg-

szász. Közreműködik a határon túli magyarsággal összefüggő feladatok ellátásában. 
Feladata többek között: a közösség együttműködésének támogatása; rendszeres tájé-
koztatás a magyarságot érintő fontos ügyekről, eseményekről és fejleményekről; érdek-
képviselet azokban a kérdésekben, amelyek a tagszervezetek többségét érintik. 

BML  Békés Megyei Levéltár műv  A központi levéltár Gyulán van, fióklevéltára Békésen, 
részlege Békéscsabán található. 

BMLev  Bethlen Miklós levelei irod  1657–1716. Sajtó alá rendezte Jankovics József. I–II. Bp., 
1987. 

BMMKA  Békés Megyei Múzeumok Közleményei firat  Békéscsaba, 1971–. 
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BMNÚ  Békés Megyei Népújság firat  Békés megyében megjelenő napilap. 
BMNYSZ  Blacktowni Magyar Nyugdíjasok Szervezete szerv  Székhelye: Blacktown 

(Ausztrália). Közreműködik a határon túli magyarsággal összefüggő feladatok ellátásá-
ban. Feladata többek között: a közösség együttműködésének támogatása; rendszeres tá-
jékoztatás a magyarságot érintő fontos ügyekről, eseményekről és fejleményekről; ér-
dekképviselet azokban a kérdésekben, amelyek a tagszervezetek többségét érintik. 

BMÖn  Bethlen Miklós: Élete leírása magától irod  Kemény János és Bethlen Miklós művei. 
Sajtó alá rendezte V. Windisch Éva. Bp., 1980. 

BMP  Bitmap angol; inf  Állományformátum raszteres képeknek. 
BMPGY  Berlini Magyarnyelvű Protestáns Gyülekezet szerv  A gyülekezet élén bizottság 

áll. Székhelye: Berlin. 
BMR  basal metabolic rate angol; orv  Alapanyagcsere-szint. 
BMSZ  Belgiumi Magyarok Szövetsége szerv  Székhelye: Bruxelles. Közreműködik a hatá-

ron túli magyarsággal összefüggő feladatok ellátásában. Feladata többek között: a kö-
zösség együttműködésének támogatása; rendszeres tájékoztatás a magyarságot érintő 
fontos ügyekről, eseményekről és fejleményekről; érdekképviselet azokban a kérdések-
ben, amelyek a tagszervezetek többségét érintik. 

BMV  Miasszonyunkról Nevezett Női Kanonokrend vall  Tanító-nevelő, szociális rend. 
Alapítva 1597-ben. VIII. Orbán pápa 1628-ban jóváhagyta a rendi szabályzatot. Ma-
gyarországra először 1747-ben érkeztek. Elemi, illetve később általános iskolát, polgári 
líceumot, tanítóképzőt és gimnáziumot tartottak fenn. Az 1950-ben történt feloszlatás és 
internálás után a rendtagok szétszóratásban éltek. A rend működési engedélyének ki-
adása és nyilvántartásba vétele 1989-ben történt meg. Folyamatosan visszakapták épü-
leteiket. 1991-ben újra megindulhatott a rend működése. A közösség nemzetközi köz-
pontja: M. Heriburg Schwering. A közösség magyar központja: Pécs. 

BMW  Bayerische Motorenwerke AG német; váll  Németország 1916-ban Bayerische 
Flugzeugwerke AG néven alapított egyik nagy személygépkocsi-, ill. motorkerékpár-
gyártó üzeme. Jelenlegi nevét 1922-ben vette fel. 

BMYC  Budapesti Motoros Yacht Club sp  A Magyar Motorcsónak Szövetség elődje. 
MMSZ 

BN  Berze Nagy János: Magyar népmesetípusok irod  I–II. Pécs, 1957. 
BN  Braniff International Airways angol; rep  Az USA egyik légitársaságának jelzése. 
BN  Budapesti Napló firat  Polgári napilap volt 1896–1918 között. 
Bn  büntető novella jog  A büntető anyagi jog jelentősebb terjedelmű módosítását tartalma-

zó tv. (Az 1994. évi IX. tv. tekinthető büntető novellának.) 
BNA  Bázeli Nomina Anatomica német; szerv  1895-ben Bázelben elfogadott anatómiai nó-

menklatúra. 
Bna  béna chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
BNA  Borsodi Nemesacél Acélgyártó Kft. váll  Diósgyőri kohászatot működtető Kft. (2004. 

márc. 23-tól felszámolás alatt áll). 
BND  Bundes Nachrichtendiest német; hírk  Szövetségi hírszolgálat Németországban. 
BNL  Brookhaven National Laboratory angol; tud  Amerikai tudományos kutatóközpont 

Long Islanden. Alapítva: 1947-ben. Atom- és magfizikával, részecskefizikai, kémiai, bio-
lógiai és orvostudományi kutatásokkal foglalkozik. 

BNSZ  Biztosítótársaságok Nemzeti Szövetsége szöv  Az olasz biztosítótársaságok alkotta 
szervezet. ANIA 

BNT  Bentiu Air Transport angol; rep  Szudán légitársaságának jelzése. 
BNV  Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer földr  A Duna magyarországi és szlovákiai közös 

szakaszának komplex hasznosítási tervjavaslata. GNV 
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BNV  Budapesti Nemzetközi Vásár ált  Bp.-en évente ismétlődő nemzetközi gazdasági 
rendezvény abból a célból, hogy a kiállítók előadásokat tartsamak a kiállított minták 
alapján. 1906-tól Márciusi Vásár néven szerepelt. A BNV nevet 1925-től viseli. 1967-től a 
Hungexpo feladata a megrendezése. 

BNZ.  Berliner National Zeitung német; firat  Berlini Nemzeti Újság. Közérdekű informáci-
ókat tartalmazó napilap Berlinben. 

BO  Bouraq Indonesia Airlines angol; rep  Indonézia légitársaságának jelzése. 
bo.  bal oldali orv  Orvosi rövidítés. 
BOAC  British Overseas Airways Co. angol; rep  Brit tengeren túli légi utak társasága – Az 

egyik brit légiforgalmi társasága volt, a világ minden tájára voltak járatai. 1975-ben be-
olvadt az akkor alakult British Airways légiforgalmi vállalatba. 

BOÁK  berendezésorientált áramkör angol; műsz  Olyan (rendszerint digitális) áramkör, 
amelyet nem az integráltáramkör-gyártó vállalat tervez meg, hanem a felhasználó. 

BOB  Best Of Breed angol; állat  Fajtagyőztes. Kutya-, macskakiállításon elnyerhető díj. 
BOD  Best Of Day angol; állat  A nap szépe. Kutyakiállításon elnyerhető díj. 
BOD  Biological Oxygen Demand angol; biol  Biológiai lebomlás során szükséges oxigén-

mennyiség. 
Bod 1766  Bod Péter: Smirnai szent Polikárpus, avagy … erdélyi református püspököknek 

Historiájok irod  Nagyenyed, 1766. 
Bod 1888  Bod, Petrus: Historia hungarorum ecclesiastica irod  Ed. L. W. E. Rauwenhoff. I–

III. Leiden, 1888–1890. 
body wt.  body weight angol; orv  Testsúly. 
BOF  beginning of file angol; inf  Állomány kezdete. 
BOG  Best Of Group angol; állat  Fajtacsoportgyőztes. Kutyakiállításon elnyerhető díj. 
BOI  biokémiai oxigénigény biol, kém  Az ivóvízminőség és szennyvízminőség egyik fontos 

jellemzője. 
BOI  Biológiai Oxigénigény angol; biol, kém  Az oxigén felhasználásával történő biológiai 

szervesanyag-lebontás közelítőleg első rendű reakciósebességgel írható le, az 
oxigénfelhasználás sebessége arányos a rendszerben lévő oxidálható szerves anyag 
mennyiségével. 

BOL  Bolivia, República de Bolivia spanyol; földr  Bolívia, Bolíviai Köztársaság. Köztársaság 
Dél-Amerikában, az Andok középső vidékén. Területe: 1.098.581 km2. Népessége: főleg 
indián, de van mesztic (indián-spanyol keverék), kreol (a gyarmatosítók leszármazott-
jai). Hivatalos nyelv a spanyol, de a kecsua és az aymara nyelv is elfogadott. Fővárosa: 
La Paz. Vallás: római katolikus, bahái, egyéb. 

bold  boldog vall  A kat. egyházban üdvözültnek nyilvánított, de még szentté nem avatott 
személy. B 

Bold  Boldogságos vall  Máriának, Jézus anyjának neve: Boldogságos Szűz Mária. 
bolg  bolgár ált  A 7. századtól a mai Bulgária területén államot alapító bolgár-törökökből 

és a kelet-balkáni szláv törzsekből alakult nép. Ehhez tartozó, vele kapcs. személy, 
nyelv, irodalom. 

bolsi  bolsevik orosz; pol  Az Oroszországi Szociáldemokrata Párt Lenin vezette, következe-
tesen marxista többségi részének tagja; kommunista. 

BOM  Budapesti Olimpiai Mozgalom sp  Azzal a céllal alakult meg, hogy 2016-ban v. 2020-
ban Magyarország nyári olimpiai játékot rendezhessen. 

BOMA  bilateral otitis media, acute angol; orv  Kétoldali középfülgyulladás. 
bonc.  bonctan orv  Az emberi testnek és az állati (s a növényi) szervezetnek a szerkezetét 

tanulmányozás v. bűnügyi vizsgálat végett részeire szedő, vágó, vizsgáló és leíró tu-
dományág, anatómia. 

Boo  Bootes latin; csill  Ökörhajcsár. Csillagkép az égbolton. 
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BOP  Bolíviai peso spanyol; pénzü  Elavult valutakód (BOB-vel helyettesítve). 
bop.  bebop angol; zene  Az 1940-es évek közepén keletkezett dzsesszstílus. Gyors tempójú, 

élénk ritmusú. A II. világháború utáni években volt közkedvelt. 
Borsodszntgy  Borsodszentgyörgy földr  Borsod-Abaúj-Zemplém megyei község. Lakosa-

inak száma: 1347 (2007. jan. 1.). 
borsz  borászat mezg  A borkészítés, -kezelés és a bor forgalomba hozatalának módjára 

vonatkozó ismeretek összessége. 
BOSKOLA  Bartók Béla Bostoni Magyar Iskola, Óvoda és Cserkészet okt  Székhelye: Bos-

ton. 
bot  botanika görög, latin; tud  Növénytan. A növényekkel foglalkozó tudomány. 
Botan. Közl.  Botanikus v. Botanikai Közlemények firat  Szakmai folyóirat. 
BOTE  Budapesti Orvostudományi Egyetem okt  1769-ben alakult Nagyszombatban, a 

Tudományegyetem egyik karaként. 1969 óta Semmelweis Orvostudományi Egyetem. 
SOTE 

Bots.  Botswana ált  Botswana: köztársaság Afrika déli részén. RB 
BOW  bag of water angol; orv  Egy zacskó víz. 
BŐF  Budapesti Őszi Fesztivál kult  A fesztivált a Budapesti Művészeti Hetek utódaként, 

1992-ben alapította a Fővárosi Önkormányzat kortárs művészeti profillal. Célja, hogy 
Budapest közönségének bemutassa napjaink és az elmúlt évtized jelentős progresszív 
alkotóit és művészeti eredményeit, minden művészeti ágban. A fesztivál kiemelt célki-
tűzése, hogy az új művészet nemzetközileg rangos produkcióinak meghívásával, és a 
nemzetközi figyelem felkeltésére alkalmas saját, vagy partnerekkel közösen létrehozott 
produkciókkal hozzájáruljon a „Budapest fesztiválváros” koncepció megvalósulásához. 

Bölcs  Bölcsesség könyve vall  Ótestamentumi irat, amely az istenismeret adta igazi böl-
csességet hirdeti. 

bölcs  bölcsészet ált, rég  Filozófia. filoz. 
bölcs  bölcsőde okt  A szülők tehermentesítését szolgáló intézmény, amelyben a csecsemők 

és kisgyermekek orvosi ellenőrzéssel és gondozónői felügyelet mellett, reggeltől estig 
teljes ellátást és gondozást kapnak. 

BÖME  Budapesti Önkéntes Mentő Egylet szerv  1887–1948 közötti években működő, tár-
sadalmi alapon, önkéntességen alapuló mentőszolgálat volt, az OMSZ elődje. 

bőrgy.  bőrgyógyászat, dermatológia görög; orv  A bőr élettanával, kórtanával, kórokaival, 
a bőrbetegségek leírásaival, felismeréseivel, gyógyításával foglalkozó tudomány. 

Böszöd  Balatonöszöd földr  Somogy megyei község. Lakosságszám: 551 fő (2007. jan. 1.). 
bőv  bővített ált  Vminek a befogadására elég nagy űrtartalmúvá, jó tágassá tett; többet 

magába foglaló, részletesebb. 
BP  Air Botswana angol; rep  Botswana légitársaságának jelzése. 
BP  Belső Piac gazd  Az integrációnak a közös piacnál fejlettebb fokozata. Az áruk és szol-

gáltatások, a tőke és a munkaerő országok közötti áramlásának útjából a különféle ad-
minisztratív akadályokat is eltávolítják. 

BP  blood pressure angol; orv  Vérnyomás. 
BP  British Petroleum Co. Ltd. angol; szerv  Brit kőolajipari tröszt. Brit olajmonopólium, a 

világ hét legnagyobb olajvállalatának („hét nővér”) egyike. 1909-ben alakult Anglo 
Persian Oil Co. Ltd. (Anglo–Perzsa Olajtársaság) néven. Irán 1951-ben államosította, 
1954-ben új szerződés kötésével vette fel a mai nevet. 

BP  Budapest pénzü  A magyar pénzérméken 1926 óta a budapesti székhelyű Állami Pénz-
verőre utaló rövidítés. 

BP  büntető perjog (büntető perrendtartás) jog  A büntető eljárás részét alkotó büntető per 
megindításának és lefolytatásának szabályait, a feleknek és a bíróságnak perbeli jogait 
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és kötelességeit, ezekkel kapcsolatos eljárási cselekményeit rendező jogszabályok ösz-
szessége. 

Bp.  Budapest földr  Magyarország fővárosa, a Duna azon szakaszán, ahol az eléri az Al-
földet. Buda a Duna nyugati, Pest a keleti oldalán fekszik. 1873. nov. 17-én egyesült. A 
kormány, az összes főhivatalok, országos jellegű gazdasági, politikai és kulturális in-
tézmények, továbbá Pest megye székhelye. Területe: 525,2 km2. 

BP. KÖTVÉNY  Budapest (II.) Kötvény Alap tőzsde  Egy klasszikus kötvényalap, amely 
kiszámítható kockázat mellett nyújt átlagosat meghaladó hozamokat a viszonylag hosz-
szabb távú megtakarításokat elhelyező befektetők számára. 

BP. PÉNZP.  Budapest Pénzpiaci Befektetési Alap tőzsde  Azok használják, akik pénzükhöz 
egy bankkártya segítségével bármikor hozzá szeretnének férni amellett, hogy pénzük a 
folyószámla kamatánál nagyobb mértékben gyarapszik. 

BP.ÁLLAMP  Budapest (I.) Állampapír Alap tőzsde  Azok használják, akik középtávú meg-
takarításaikat alacsony kockázat mellett a betéti kamatoknál magasabb hozam elérése 
érdekében kívánják befektetni. 

BP.BONITAS  Budapest Bonitas Befektetési Alap tőzsde  A maximális biztonságra törek-
szik, ezért akár az átmenetileg rendelkezésre álló pénzek elhelyezésére is alkalmas, hi-
szen lekötési idő nélkül nyújt folyószámlakamatokat meghaladó hozamokat. 

bp.-i  budapesti ált  Budapest „i” képzős alakja. Budapestre való, Budapest székhelyű, 
Budapest illetőségű. 

Bp.-i Hír.  Budapesti Híradó firat  Az első magyar napilap, 1848-ban jelent meg. 
Bp.-i Könyvszle – BUKSZ  Budapesti Könyvszemle – BUKSZ firat  Évente 4 alkalommal 

megjelenő kulturális tartalmú folyóirat. 
Bp.-i L.  Budapesti Lap firat  Évente 9 alkalommal megjelenő politikai folyóirat. 
BP.VEGYES  Budapest Vegyes Befektetési Alap tőzsde  A fele részvény, fele állampapír 

portfólióban gondolkodó befektetők számára lehet előnyös, akik viszonylag magas 
kockázat mellett kívánják hosszú távú megtakarításaikat befektetni. 

BPA  Budapest Pénzpiaci Alap pénzü  A Budapest Alapkezelő Rt. a Budapest Bank-csoport 
tagja. A Budapest Bank százszázalékos leányvállalataként 1992-ben alakult. A cég mára 
a magyar piac egyik meghatározó vagyonkezelő társaságává vált. A társaság megalaku-
lása óta dinamikusan fejlődik, amit jól mutat a kezelt portfóliók számának és vagyoná-
nak gyarapodása is. A Budapest Alapkezelő Rt. célja, hogy az általa kezelt befektetési 
alapokban elhelyezett megtakarítások hosszú távon ne csak az értéküket őrizzék meg, 
hanem az infláció mértékét meghaladó hozamot biztosítsanak a befektetőknek. 

BPC  Brit Gyógyszerindex ált  Az Egyesült Királyságban a forgalmazott gyógyszerekre 
vonatkozó előírásokat tartalmazó kiadvány, előírja a hivatalos gyógyszereket, minősé-
güket, illetve a galenuszi (növényi-, állati-, vagy ásványi anyagokból előírt módon ké-
szített) gyógyszerek elkészítési módját. UK 

BPD  Biparietaler Durchmesser latin; orv  Biparietal diameter vagy bip-s a fej szélessége, a 
két halánték közötti távolság. A babák alkati különbözősége miatt azonos súlyú babák-
nál a BPD értéke eltérő lehet. 

BPD  bono publicodatum latin; ált  A köz javára adományozva. Főként közintézményeken 
olvasható felirat. 

BPD  borderline personality disorder angol; orv  Határeseti szindróma, határeseti énzavar. 
BPD  bronchopulmonary dysplasia angol; orv  A tüdőszövet rendellenes kifejlődését foglal-

ja magában. Jellemvonásai a tüdő gyulladása és hegesedése. Leggyakrabban a koraszü-
lött babáknál fordul elő, akiknél a tüdő még nincs teljesen kifejlődve. 

Bpest.  Budapest földr  Mo. fővárosa. Bp. 
Bpesti Hírl.  Budapesti Hírlap firat  Szélsőségesen nacionalista, konzervatív politikai napi-

lap (1881–1939). 
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Bpesti Szle  Budapesti Szemle firat  Csengery Antal (1822–1880) által alapított irodalmi és 
tudományos havi folyóirat (1857–1944). 

BPH  benign prostatic hypertrophy angol; orv  Jóindulatú prosztata hipertrófia. 
bpi  bit per inch angol; inf  A számítástechnikában használatos mértékegység. 
Bpi  Byte per inch angol; inf  Byte/hüvelyk. 
BPLE  Budapesti Polgári Lövészegyesület sp  A legrégibb magyar sportegyesület. Elődje, a 

Budai Polgári Lövészegylet 1743-ban alakult meg. 1948-ig működött. 
BPM  beats per minute angol; orv  Szívütés percenként. 
BPR  business process re-engineering angol; gazd  Vállalatok újraformálása. 
bps vagy BPS  Bit Per Secundum angol; inf  Bit/másodperc. Adatátviteli sebesség mérő-

száma, megadja a hálózati kapcsolaton másodpercenként továbbítható bitek (az infor-
máció egysége) számát. A számítástechnikában az adatátvitel sebességének egyik mér-
tékegysége. 

BPSE  Budapesti Postás Sportegyesület sp  A Magyar Posta által támogatott sportegyesü-
let. 

BpSz.  Budapesti Szemle firat  Csengery Antal (1822–1880) által alapított irodalmi és tu-
dományos havi folyóirat (1857–1944). Bpesti Szle 

BPT  Bonn–Párizs-tengely német, francia; pol  Az 1963 januárjában Konrad Adenauer német 
kancellár és Charles de Gaulle francia elnök által aláírt német–francia szerződés nyo-
mán létrejött szoros politikai, gazdaságpolitikai, védelmi együttműködési viszony a két 
ország között, amely megpecsételte a német–francia történelmi feszültség megszűnését. 

Bq  becquerel francia; fiz  A radioaktivitás mértékegysége (radioactivity units). A radioak-
tív sugárforrás aktivitásának mértékegysége a becquerel. 1 Bq egyenlő 1 bom-
lás/másodperc. 

BQR III.  Best Quality Reception angol; műsz  Legjobb minőségű vétel. A Philips autórádió-
kban alkalmazott vételtechnikája, teljesen megbízható, fokozott érzékenységű, stabil vé-
telt biztosít minimális torzítással. 

BR  bed rest angol; orv  A betegnek ágyban kell pihennie. 
BR  Brasil, República Federativa do Brasil portugál; földr  Brazília, Brazil Szövetségi Köztár-

saság: ország Dél-Amerikában. Területe: 8.547.404 km2; főváros: Brazíliaváros; hivatalos 
nyelv: portugál; pénznem: real; népcsoportok: európai eredetű, mulatt, mesztic, fekete 
zambó; vallás: római katolikus, spirituális katolikus, evangéliumi katolikus, protestáns, 
spiritiszta. 

Br  bróm (bromine) görög; vegy  A 35. elem, fagyáspontja: –7 ºC, forráspontja: 58,8 ºC. Maró 
hatású, barna folyadék, kellemetlen és irritáló szaga van. A természetben szabad álla-
potban nem fordul elő, sóiból vonják ki. 

Br.  breech presentation angol; orv  Farfekvéses prezentáció. 
BR.  Budapester Rundschau német; firat  Budapesti Szemle. A Pester Lloyd fővárosi mellék-

lete. 
br. v. Br  báró ált  A legalacsonyabb rangú főnemes. 
brach.  brachial angol; orv  Karral kapcsolatos. 
Braz.  Brazília ált  Ország Dél-Amerikában. BR 
BRB  be right back angol; chat, SMS  Rögtön jövök. 
BRB  Brazília – Cruzeiro spanyol; pénzü  Elavult valutakód (BRL-lel helyettesítve). 
BrBx.  breast biopsy angol; orv  Emlőbiopszia. 
BRC  Brazília – Cruzado spanyol; pénzü  Elavult valutakód (BRL-lel helyettesítve). 
BRD  Bundesrepublik Deutschland német; földr  Németország. Nyugat- és Kelet- Németor-

szág politikai egyesülésével 1990. okt. 3-án létrejött Közép-Európai állam. Fővárosa: 
Berlin, területe: 357.021 km2. Gazdasági egyesítése 1990 júliusában történt. Hivatalos 
nyelv: német. Pénzneme: euró. Vallás: római katolikus, protestáns, mohamedán. 
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BRDSZ  Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete szerv  Belügyminisztérium 
költségvetési fejezetéhez tartozó költségvetési szervek, szervezetek és intézmények, a 
minisztérium által alapított, vagy a többségi tulajdonosi jogok gyakorlása alapján irá-
nyított gazdasági társaságok és nonprofit szervezetek, a hivatásos önkormányzati tűzol-
tóságok, az okmányirodák, valamint a más miniszter irányítása alatt álló rendvédelmi 
szervek személyi állománya, nyugdíjasai, valamint e szervekkel tanulói (ösztöndíjas 
hallgatói) jogviszonyban állók önkéntes és demokratikus társulásán alapuló önálló ér-
dekképviseleti szervezete. 

Brel  bérel chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
Brendes  Balatonrendes földr  Veszprém megyei közs. Lakosságszám: 158 fő (2007. jan. 1.). 
brev  breviárium latin; ált  Szemelvénygyűjtemény. 
brev  breviárium latin; vall  Katolikus papi zsolozsmáskönyv. 
BRFK  Budapesti Rendőr-főkapitányság szerv  Budapesten rendőri feladatokat ellátó fegy-

veres testület legfőbb szerve. 
BRG  Budapesti Rádiótechnikai Gyár ipar  1957-ben, az 1953-ban létesült Magyar Adócső-

gyárból (Vörös Szikra) alakult. Magnetofonokat, jelentéstárolókat, URH rádiótelefono-
kat, kezelőegységeket, antennákat stb. gyártott. 1957-ben vette fel a BRG nevet. 

BRN  Bahrein földr  Bahrein, Bahreini Állam. Alkotmányos monarchia a Közel-Keleten. 
Területe: 707,3 km2; fővárosa: El-Manáma; hivatalos nyelv: arab; pénznem: bahreini di-
nár, nemzetiségek: bahreini arab, egyéb; vallás: mohamedán, keresztény, hindu. 

BRN  Beilstein regisztrációs szám német; kém, vegy  Egyfajta kémiai adatbázis. 
broncho  bronchoscopy angol; orv  Légúti tükrözés, bronchoszkópia. 
bros  brosúra francia; ált  Rövid, politikai tartalmú kiadvány. Néhány nyomtatott ívre ter-

jedő fűzött könyvecske. Röpirat. Röplap. 
BRP  bathroom privileges angol; orv  A betegnek szabad WC-re mennie. 
BRT  bruttó regisztertonna ált  A kereskedelmi hajók befogadóképességének űrmértékben 

kifejezett mértékegysége. 
BRU  Brunei földr  Brunei, Brunei Darussalam Állam. Autonóm szultanátus (monarchia) a 

Hátsó-indiai-szigeteken. Területe: 5765 km2; fővárosa: Bandar Seri Begawan; hivatalos 
nyelv: maláj; pénznem: brunei dollár; népcsoportok: maláj, kínai, egyéb bennszülött né-
pek; vallás: szunnita mohamedán, buddhista, keresztény. 

BRZL  Brockhaus Riemann zenei lexikon német; zene  Budapest, Zeneműkiadó, szerkesz-
tők: Carl Dahlhaus, Hans Heinrich Eggebrecht, magyar vált. Boronkay Antal, 1983–
1985. 

BS  Bahamas, Commonwealth of the Bahamas angol; földr  Bahama-szigetek, Bahamai Kö-
zösség. Alkotmányos monarchia Közép-Amerikában. Területe: 13.939 km2; főváros: 
Nassau; hivatalos nyelv: angol; pénznem: bahamai dollár; népcsoportok: fekete, mulatt, 
fehér; vallás: baptista, anglikán, római katolikus, metodista, más keresztény felekezet-
hez tartozó, egyéb. A Bahama-szigetekhez tartozó Watling v. San Salvador szigetnél ér-
te el Kolumbusz 1492. okt. 12-én Amerikát. 

BS  Basiliani Melkitae S. Salvatoris latin; vall  Libanoni baziliták. Szt. Bazil (Vazul) egyház-
atya által alapított szerzetesrend, illetve ennek tagjai. (A keleti egyház – monofizita, 
nesztoriánus, ortodox – szerzeteseire a nyugati kultúrában tévesen alkalmazott elneve-
zés. Önmagukat soha nem így nevezik, mert a keleti egyházban ismeretlen a nyugati 
szerzetesség alapítók szerinti tagolódása.) Önmagukat a katolikus egyházzal egyesült 
bizánci szertartású egyházak szerzetesei nevezik bazilitáknak. 

BS  Bibliotekarsko društvo Srbije szerb; szerv  Szerb könyvtári szervezet. 
BS  blood sugar angol; orv  Vércukor. 
BS  bowel sounds angol; orv  Bélhangok. 
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BS  Budapest Sportaréna sp  Budapesti Sportcsarnok. Nemzeti Sportcsarnok. 2003-tól Papp 
László Budapest Sportaréna. Elsősorban sportesemények megrendezésére létesített 
sportlétesítmény. 

BSA  bovine serum albumin latin; állat  Szarvasmarha szérumalbumin. 
BSA  Business Software Alliance angol; inf  Üzleti Szoftver Szövetség. 
Bsáms  Békéssámson földr  Békés megyei község. Lakosságszám: 2605 fő (2007. jan. 1.) 
BSB  bedside bag angol; orv  Ágy melletti tasak. 
BSC  balanced scorecard angol; gazd, pénzü  Kiegyensúlyozott üzleti mutatószám-rendszer. 
BSC  bedside comode angol; orv  Ágy melletti komód (vizelet- és székletürítésre). 
BSC  British Steel Corp angol; váll  1967-ben létrejött brit acélipari monopólium. 
BSD  bedside drainage angol; orv  Ágy melletti folyadékelvezetés. 
BSE  bovin spongioform encepholopathy angol; állat  Őrült marhavész (szivacsos agysor-

vadás). A kifejlett marhák központi idegrendszerét károsító, gyorsan kifejlődő, súlyos 
betegség. 1985-ben fordult elő először. Nincs ismert kezelési módszer. 

BSE  Budapest Sportegyesület sp  Budapesten működő sportegyesület, amely 1913. dec. 2-
án alakult meg. 1951-ben több kisebb klubot szerveztek belőle, majd 1970 februárjában 
újraegyesült. 

BSEC  Black Sea Economic Cooperattion angol; szerv  Fekete-tengeri Gazdasági Együttmű-
ködés. A Fekete-tenger körül elterülő 11 országot tömörítő szervezetet 1992-ben Isz-
tambulban hozták létre a térség gazdasági együttműködésének fejlesztése érdekében. 
Székhelye: Isztambul. 

BSI  British Standards Institution angol; szerv  Brit Szabványügyi Intézet. Intézet Nagy-
Britanniában, amely az országosan elfogadott mérnöki és ipari szabványokat és haszná-
lati módjukat dolgozza ki. 

BSO  bilateral salpingooophorectomy angol; orv  Kétoldali petefészek- és petevezeték-
eltávolítás. 

BSO  Brood System of Ordering angol; műv  Könyvek átfogó tárgyköri osztályozása. 
BSSC  Budapesti Spartacus Sportklub sp  Kisipari szakszervezeti dolgozók sportegyesüle-

teként jött létre 1952-ben, jelenleg is működik. 
BSZ  Bérmálás szertartása latin; vall  Ordo Confirmationis, 1972, magyarul: 1973. 
bsz  birtokszó nyelvtud  Szófaj. Birtokos szerkezetben vkinek, vminek a birtokát, részét, 

tartozékát megnevező szó. 
BSz  Borsodi Szemle firat  Miskolc (1956–) Borsod-Abaúj-Zemplém megyében megjelenő 

időszaki folyóirat. 
BSz  Budapesti Szemle firat  Akadémikus, konzervatív irányú, irodalmi és tudományos 

havi folyóirat volt 1857–1944 között. 
Bszabadi  Balatonszabadi földr  Somogy megyei község. Lakosságszám: 2972 fő (2007. jan. 

1.). 
Bszárszó  Balatonszárszó földr  Somogy megyei nagyközség. Lakosságszám: 2285 fő (2007. 

jan. 1.). 
Bszemes  Balatonszemes földr  Somogy megyei község. Lakosságszám: 1868 fő (2007. jan. 

1.). 
Bszepezd  Balatonszepezd földr  Veszprém megyei község. Lakosságszám: 428 fő (2007. 

jan. 1.). 
Bszéplak  Balatonszéplak földr  Somogy megye. Siófok településrésze. 
Bszgyörgy  Balatonszentgyörgy földr  Somogy megyei közs. Lakosságszám: 1676 fő (2007. 

jan. 1.). 
BSZKRT  Budapest Székesfőváros Közlekedési Részvénytársaság közl  1923-ban a főváros 

(Budapest) által megvásárolt több villamosvállalat egyesítéséből jött létre. 1949-ben sze-
repét különböző közlekedési vállalatok vették át. 
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Bszntandr  Békésszentandrás földr  Békés megyei nagyközség. Lakosságszám: 3961 fő 
(2007. jan. 1.). 

Bszőlős  Balatonszőlős földr  Veszprém megyei község. Lakosságszám: 583 fő (2007. jan. 
1.). 

BSZSZK  Belorusszia orosz; földr  Az egykori Szovjetunió szövetségi köztársasága. Terüle-
te: 207.600 km2; fővárosa: Minszk. 

BT  Ansett NT angol; rep  Ausztrália egyik légitársaságának jelzése. 
BT  Biztonsági Tanács. Security Council angol; szerv  Az ENSZ hat fő szervének egyike. 

Feladata: az ENSZ céljainak és elvének megfelelően a nemzetközi béke és biztonság 
fenntartása. Székhelye: New York. Franciául: Conseil de Sécurité. 

BT  bleeding time angol; orv  Vérzési idő. 
BT  Bólyai Társaság. okt  Tevékenysége: az intézményes romániai magyar felsőoktatás 

fejlesztése, az önálló kolozsvári magyar egyetem újraindítása ügyének képviselete, diá-
kok és tanárok tapasztalatcseréjének koordinálása. Székhelye: Cluj 

BT  British Telecom angol; távk  1981-ben megalakult brit telekommunikációs konszern. 
BT, Bt. vagy bt.  betéti társaság szerv, pénzü  Kereskedelmi társaság egyik formája. Beltagjai 

egész vagyonukkal felelnek a társaság tartozásaiért, a kültagok csak meghatározott ösz-
szeg erejéig. 

Bt.  Baromfitenyésztés állat  1962–1982 között Bp.-en megjelentetett, háziszárnyasok szak-
szerű, tömeges tenyésztésével foglalkozó havilap. Utódlapja a Kistenyésztők Lapja. 

BTA  Balgarszka Telegrafna Agencia bolgár; hírk  A Bolgár Népköztársaság hivatalos hír-
szolgálati irodája. 

BTA  British Tennis Association angol; sp  Brit Tenisz Szövetség. 
BTB  Bone To Bone angol; orv  Csont a csonthoz. 
BTC  Budapesti Torna Club sp  1885. máj. 29-én alakult sportegyesület, amely 1948-ban 

szűnt meg. 
BTC  Bulgarian Telecommunications Company angol; hírk  Bulgár Telekommunikációs 

Társaság. 
BTE  Bólyai Tudományegyetem okt  1581-ben Báthory István erdélyi fejedelem jezsuita 

kollégiumot alapított Kolozsváron. Az egyetemalapítást 1582 februárjában XIII. Gergely 
pápa megerősítette. I. Ferenc József 1872-ben megalapította az egyetemet, amely kizáró-
lag magyar tannyelvű volt. 1881-ben az egyetem hivatalos neve Ferenc József Tudo-
mányegyetem lett. 1919. máj. 12-én alapították meg a kolozsvári román egyetemet, I. 
Ferdinánd Egyetem néven. 1945-ben a román hatóságok megalapították Kolozsváron a 
Bolyai magyar egyetemet. A két egyetemet 1959-ben egyesítették Babeş–Bolyai néven. 

BTF  Budapesti Tavaszi Fesztivál kult  Minden évben Budapesten megrendezendő kulturá-
lis rendezvény. 

BTK  Bölcsészettudományi Kar okt  Filozófiával foglalkozó egyetemi szervezeti egység. 
Btk.  Büntető Törvénykönyv jog  Kódex, amely egységes szerkezetben tartalmazza az 

anyagi büntetőjog körébe tartozó összes rendelkezéseket, a felelősségre vonásra és a 
büntetésekre vonatkozó szabályokat, a bűncselekményeket és azok büntetését határoz-
za meg. 

BTL  bilateral tubal ligation angol; orv  A petevezetékek mindkét oldali elkötése. 
BTM  Budapesti Történeti Múzeum kult  Régészeti leleteket, várostörténeti tárgyi anyago-

kat és képzőművészeti alkotásokat bemutató múzeum. 
BTN  Bhután földr  Bhután, Bhutáni Királyság: Dél-Ázsiában. Területe: 46.500 km2; főváros: 

Thimbu; hivatalos nyelv: dzongkha; pénznem: ngultrum; népcsoportok: bhutija, 
gurung, sarkopsz; vallás: buddhista, hindu, mohamedán. 

Btomaj  Badacsonytomaj földr  Veszprém megyei város. Lakosságszám: 2437 fő (2007. jan. 
1.). 

http://hu.wikipedia.org/wiki/1581
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Btördemic  Badacsonytördemic földr  Veszprém megyei község. Lakosságszám: 946 fő 
(2007. jan. 1.). 

BTSZ  Biblikus Teológiai Szótár kiadv  A Szent István Társulat által 1986-ban kiadott szak-
szótár. 

BTSZ  Brit Tenisz Szövetség sp  Angolul: British Tennis Association. BTA 
bttó  bruttó olasz, német; pénzü  Nyers bevétel; összbevétel a kiadások leszámítása nélkül; 

az áru súlya a csomagolással együtt. 
BTW  By The Way angol; inf  „Erről jut eszembe” (IRC-elésnél a hálón). 
BU  Benelux Unió angol; gazd, pénzü  A második világháború idején a Benelux államok 

londoni emigráns kormányai gazdasági és vámunióra léptek (1943; 1944). A brüsszeli 
székhelyű integráció valódi működését természetesen csak a háború után kezdhette 
meg. Mintául szolgált a Jean Monnet vezette francia szakértőcsoportnak a Montánunió 
terve kidolgozásához. 

bu  bushel angol; ált  Angolszász térfogat-mértékegység jele. 
BUBIV  Budapesti Bútoripari Vállalat váll  Budapesten alakult 1963-ban. Hat budapesti és 

három vidéki gyára volt. Fényezett lakóbútorokat, középületek bútorzatát, faipari szer-
számokat és célgépeket gyártott. 

BUCOP  British Union Catalogue of Periodicals angol; firat  Angol folyóirat-katalógus. 
1955–58-ban készült, kétévenként bővítik. 

Bud. Rég.  Budapest Régiségei Céhkataszter irod  Éri István–Nagy Lajos–Nagybákay Péter 
(szerk.): A magyarországi céhes kézművesipar forrásanyagának katasztere. I–II. Buda-
pest, 1975–1976. 

Budapest FIR  Budapest Repüléstájékoztató Körzet rep  A Magyar Köztársaság államhatá-
ra által körbezárt terület, amelyen belül 14.000 m STD magasságig légiforgalmi szolgá-
latot biztosítanak. STD 

buddh  buddhizmus vall  Az i.e. 6. sz.-ban kialakult, Buddha tanításaira épült ázsiai vallás. 
Budvari  Balatonudvari földr  Veszprém megyei község. Lakosságszám: 378 fő (2007. jan. 

1.). 
BÚÉK vagy B. ú. é. k.  Boldog új évet kívánok ált  Az új év kezdetére küldött, mondott 

jókívánság. 
Bújlak  Balatonújlak földr  Somogy megyei község. Lakosságszám: 528 fő (2007. jan. 1.). 
Bújv  Balmazújváros földr  Hajdú-Bihar megyei város. Lakosságszám: 18.401 fő (2007. jan. 

1.). 
BUOD  Bund Ungarischer Organisationen in Deutschland német; szerv  Németországi Ma-

gyar Szervezetek Szövetsége. Célok: A németországi magyar szervezetek és közösségek 
összefogása a magyar nyelv és kultúra ápolása érdekében kifejtett munkájuk összehan-
golására. Feladatok: A tagszervezetek számára információs központ. Folyamatos tájé-
koztatás mindenről, ami magyar érdekeket érint. A német nyilvánosság felvilágosítása 
magyar ügyekben, valamint tények és tényállások közlése. Folklór fesztiválok megren-
dezése, tudományos szimpóziumok és karitatív rendezvények szervezése a népek kö-
zötti megértés szellemében. 

BUR.  Burma, Birma, Burmai Unió, Pji Daung-Szu Mjanma-Nainggan burmai; földr  Egyko-
ri köztársaság Hátsó-Indiában. Mai neve: Mianmar. MYA 

burg  burgonya francia; növ  Gumójáért termesztett kapásnövény, ennek termése; krumpli. 
bus  business angol; ker  Üzlet(kötés); kereskedelem. 
BUX  Budapest Stock Index angol; pénzü  Budapesti Értéktőzsde Részvényindex. A BÉT 

által 1995 óta publikált index. Értékváltozásaiból következtetni lehet a piac aktuális ál-
lapotára, az árfolyam-mozgások nagyságára és irányára. BÉT 

BV  Belső Vámok gazd, pénzü  Az Európai Gazdasági Közösség létrehozása előtt a tagál-
lamokban eltérő vámok voltak érvényben, amelyek 1968. júl. 1-jétől (a mezőgazdasági 
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termékek esetében 1970. jan. 1-jétől) teljesen megszűntek. Az azóta belépő új tagállamok 
– a csatlakozási okmányokban előírt ütemterv szerint – fokozatosan bontják le a Közös-
ség többi tagjával szembeni vámjaikat. 

bv  búcsúvásár ált  Templom vagy egyházközség védőszentjének vagy a templom fölszen-
telésének emlékünnepén (általában ajándékozási, szórakozási céllal) megtartott kisebb 
kirakodóvásár. 

BV  Büntetés-végrehajtási jog jog  Magyarország jogrendszerének hatályban levő jogszabá-
lya. 

BV  Sunair angol; rep  Dél-Afrika egyik légitársaságának jelzése. 
Bv vagy bv.  büntetés-végrehajtás jog  Bírói ítélettel elítéltek büntetésének foganatosítása; 

ezt végző szervezet, intézmény. 
Bvilágos  Balatonvilágos földr  Veszprém megyei község. Lakosságszám: 1389 fő (2007. jan. 

1.). 
BVK  Borsodi Vegyi Kombinát váll  Magyarország nitrogénműtrágya-gyára. Az első ötéves 

terv egyik legnagyobb létesítményeként épült, 1949-ben. A termelést 1955-ben kezdte 
meg. Szerves és szervetlen vegyipari termékeket, műtrágyát, növényvédő szereket, 
vegyiszálakat gyárt. 1991-ben vette fel a Borsodchem Rt. nevet. Központja: Kazincbarci-
ka. 

BVM  Budapesti Vegyiművek váll  Mo. legrégibb vegyipari nagyvállalata. 1890-ben alapí-
tották. 1945 előtt: Hungária Vegyi- és Kohóművek Rt. néven szerepelt. A BVM nevet 
1962-ben vette fel. Szervetlen és szerves vegyi termékek gyártásával foglalkozik. Telep-
helye: Budapest. 

BvOP  Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság jog  Bírói ítélettel elítéltek büntetésé-
nek foganatosítását végző intézmények országos legfelsőbb vezető és irányító szerve. 

BVÖ  Büchereiverband Österreichs német; szerv  Osztrák könyvtári szervezet. 
BVR  Beyond-Visual-Range angol; had  Látóhatáron túli, vagyis tisztán műszeres (fegyver-

használat). 
BVSC  Budapesti Vasutas Sport Club szerv, sp  Sportegyesület Magyarországon, amely 

1911-ben alakult. 1945-ben Budapest Vasutas Sport Club, majd 1948-ban a Budapest 
Lokomotív nevet vette fel. 1955-ben több sportegyesülettel egyesült, 1957-től újra BVSC. 

BVSZ  Budapesti Városrendezési Szabályzat jog  Budapest Fővárosi Tanácsának 1/1981. 
sz. rendelete Bp. városrendezési szabályozásáról. 

BVT  Béke Világtanács (Helsinki) szerv  A béke-világmozgalom legjelentősebb szerve, 
amely 1950-ben a varsói II. béke-világkongresszuson alakult meg. Feladata, hogy a bé-
kemozgalom minden fórumán az egyes országok béketanácsaival, valamennyi békesze-
rető erő képviselőjével, közéleti személyiségekkel együttműködve fellépjen a háborús 
politika, az agresszió, a világbékét veszélyeztető cselekedetek ellen. 

BW  Baden-Württemberg német; földr  Szövetségi állam Németországban. 
BW  birth weight angol; orv  A súly születéskor. 
bw  blindwatt fiz  Meddő teljesítmény egységének régebben használt jelölése. Mai jele: var. 
BWPR  Bretton Woods-i pénzügyi rendszer angol; pénzü  Az 1944-ben az USA-beli Bretton 

Woodsban aláírt egyezmény vetette meg az alapját a II. világháború utáni korszak kon-
vertibilitáson alapuló valutáris rendszerének. Ennek legfontosabb elemei a rögzített ár-
folyamrendszer, a jegybankok kötelezettsége az árfolyamok színvonalát biztosító piaci 
beavatkozásra és a két „testvérintézmény”: a Nemzetközi Valutaalap (International 
Monetary Fund, IMF), valamint a Világbank (International Bank for Reconstruction and 
Development, IBRD). A rögzített árfolyamrendszert az 1970-es években a piaci kereslet-
kínálattól függő „lebegő” árfolyamrendszer váltotta fel. 

http://www.bvoe.at/
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BWV  Bach-Werke-Verzeichnis német; zene  Teljes neve: Thematisch-systematisches 
verzeichnis der musikalischen Werke J. S. Bachs. Bach összes műveinek kottakezdetek-
kel 1950-ben kiadott és többször átdolgozott műjegyzéke. 

Bx  Brix-fok német; fiz  A folyadékok sűrűségének jellemzésére használt régi, porosz erede-
tű mértékegység (Adolf Ferdinand Wnceslaus Brix nevéről). 

Bx.  biopsy angol; orv  Biopszia. 
BY  Bajorország (Bayern) német; földr  Szövetségi állam Németországban. 
BY  Belarusz, Reszpublika Belarusz orosz; földr  Fehéroroszország, Fehérorosz Köztársaság: 

Kelet-Európában. Területe: 207.595 km2. Fővárosa: Minszk; hivatalos nyelv: fehérorosz, 
orosz; pénznem: belorusz rubel; népcsoportok: fehérorosz, orosz, lengyel, ukrán. Vallás: 
orosz ortodox, római katolikus. 

BY  Britannia Airways angol; rep  Egyesült Királyság egyik légitársaságának jelzése. 
BYC  Balatoni Yacht Club sp  Magyarországon 1912-ben alakult vitorlás club, működési 

területe szinte az egész Balatonra kiterjedt. 
BZ  Belize angol; földr  Alkotmányos monarchia Közép-Amerikában. Területe: 22.966 km2; 

fővárosa: Belmopan; pénznem: belizei dollár; nyelvek: angol, spanyol, kreol, maja, 
garifuna. Népcsoportok: mesztic, kreol, maja, garifuna. Vallás: római katolikus, protes-
táns. Belice spanyolul, Bileez kreol nyelven. 

BZV  Brazaville rep  (Kongói Köztársaság) repülőtér jelzése. 
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C, Cs 
 

°C  Celsius-fok svéd; ált  A hőmérséklet mértékegysége. 
c & f  cost and freight angol; pénzü  Költség és fuvardíj. A vízi szállítók költség- és 

kockázatviselését szabályozó egyik nemzetközi kereskedelmi szabvány. 
c vagy cr  currentis latin; ált  Folyó év vagy hó. 
c  a fénysebesség jele fiz  Az elektromágneses hullámok terjedési sebessége. Speciális 

relativitáselmélet szerint a legnagyobb sebesség. 
C  Cambridge Catalog angol; csill  Cambridge Katalógus. 
C  carbonium latin; vegy  Szén. A 6. elem. Két fő előfordulási formája van, a grafit (ez a 

stabil változat, lágy és fekete, sűrűsége kb. 2 g/cm3) és a gyémánt (a legkeményebb 
ismert anyag, sűrűsége 3,5 g/cm3). 

C  Cargo Airplane (Aircraft designation) angol; had  USA-beli szállítórepülőgép-típus 
jelölése. 

C  carnival angol; ált  Farsang. Közvetlenül a keresztény böjt előtt megtartott ünnep. 
c  carry angol; had  Fegyver hordtávolsága. 
c  cég szerv  Hatóságilag nyilvántartott (bejegyzett), önálló jogi személyként működő ipari 

v. kereskedelmi, egyéni v. társas vállalat. 
c  centesimo olasz; pénzü  Olasz váltópénz, a líra századrésze. 
c  centi latin; ált  Előtag, mértékegységek nevében századrész. 
c  centimo spanyol; pénzü  A fillérnek megfelelő váltópénz Spanyolországban, 

Venezuelában és Costa Ricában. 
c  chief angol; had  Parancsnok, elöljáró. 
c  ciklus görög, latin; ált  Szabályosan visszatérő időszak, körfolyamat; összetartozó 

műveknek sorozatban való előadása. 
c  cím ált  Szellemi alkotásnak a megjelölése; tartózkodási helyünket megjelölő adatok 

együtt; postai küldeményen annak adatai, akinek, aminek a küldemény kézbesítendő; 
az, akihez írunk; betöltött v. névleges hivatali rang; társadalmi kitüntetést kifejező 
hivatalos megjelölés; a győztesnek kijáró elismerő megjelölés. 

c  címzetes ált  Aki valamely hivatalnak, méltóságnak csak a címét viseli. 
c  Cipher angol; had  kód, rejtjel 
C  Citozin latin; orv  A DNS- és RNS-molekulák felépítésében részt vevő bázis. 
C  collector angol; fiz  Tranzisztorok elektronokat gyűjtő elektródja. 
c  colt angol; sp  Az angol sportvilágban használatos rövidítés (mén). 
C  Commander angol; had  Parancsnokság. 
C  Condemno latin; ált  Elítélés, elítélem. A rómaiaknál C betűvel voltak ellátva azok a 

golyók v. szavazó táblácskák, amelyekkel szavazáskor az elítélésre lehetett szavazni. 
c  confidential angol; had  Bizalmas. 
c  constans latin; mat  Állandó, nem változó mennyiség; változatlan. 
c  container angol; ált, műsz  Konténer, szállítótartály; tartó. 
C  corolla latin; növ  A növénytanban a virágképletében az utána következő szám a corolla 

leveleinek, vagyis a szirmoknak számát jelenti, pl. C5. 
c  corps d’armée francia; had  Hadtest. 
C  coulomb francia; fiz  Az elektromos töltés gyakorlati egysége: az a töltésmennyiség, 

amely 1 amper erősségű áram által átjárt vezető keresztmetszetén 1 másodperc alatt 
áthalad (Ch. A. Coulomb francia fizikus nevéről). 
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C  Cuba, República de Cuba spanyol; földr  Kuba, Kubai Köztársaság: Közép-Amerikában. 
Területe: 110.860 km2; főváros: Havanna; hivatalos nyelv: spanyol; pénznem: kubai pe-
so; vallás: felekezeten kívüli, római katolikus, protestáns. 

C  Cukorrépa firat  A BÉTA Kutató Intézet KHT (Sopronhorpács) által megjelentetett 
folyóirat. 

C  Curie angol; fiz  A radioaktivitás mértékegysége (Curie házaspár nevéről). 
c  dollárcent angol; pénzü  Az USA-ban, illetve némely más államban használatos pénznem, 

a dollár századrésze. 
c  karát görög, arab; ált  Az arany finomságát, tisztaságát mutató mértékegység régebbi 

jelölése. Ma: k. 
C  kondenzátor latin; műsz  Gőz cseppfolyósítására való berendezés. 
C  kondenzátor latin; vill  Egymástól elszigetelt két vezetőből álló, elektromos töltés 

tárolására alkalmas készülék. 
C&S  culture and sensitivity angol; orv  Tenyészet és érzékenység. 
C&W H&B  Cushman & Wakefield Healey & Baker angol; ált  Ingatlaniroda. 
c.  cukorrépa növ  Beta vulgaris var. Saccharifera. A cukorgyártás egyik alapanyagát adó 

répa(fajta). 
C.B.  Cibinium latin; pénzü  Magyar pénzverőjegy, jelentése: Nagyszeben és Civitas 

Brassovia, azaz Brassó. 
C.B.  Col basso olasz; zene  „A basszussal”. Zenei jelzés. Ezt a zenei kifejezést 

vezérkönyvekben szokás használni, mikor pl. a csellónak v. a fagótnak ugyanazt kell 
játszania, mint a nagybőgőnek. 

c.b.c.  complete blood count (USA) angol; orv  Teljes vérkép. 
c.c.  chief compliant angol; orv  Fő panasz. 
c.c.  cirrocumulus latin; met  Bárányfelhő. 
C.C.  Compilatae Constitutiones latin; jog  Idézésnél használt rövidítés a bíróságtól v. más 

hatóságtól, hogy a hatóság előtt meghatározott helyen, meghatározott időben jelenjen 
meg. 

c.c.  conisa, contusa latin; orv  Vágott, zúzott. 
C.C.C.  Constitutio Criminalis Carolina latin; jog  A Német-római Birodalom büntető és 

büntetőeljárási törvénykönyve (1532). 1802-ig volt hatályban. 
c.c.Th.  Constitutio Criminalis Theresiana latin; jog  A Habsburg Birodalom örökös 

tartományainak büntetőjogát és büntető ítélkezési rendjét összegző kódex (1768–1787). 
C.E.  Civil engineer angol; ált  Polgári mérnök. 
c.f. vagy C.F.  cantus firnus latin; zene  ’Szilárd ének’. A 13–17. század között az egyenlő 

ritmusmértékekben haladó dallam elnevezése. Több szólamú zenében az alapul 
szolgáló dallam. 

C.F.S.F.  Congregatio Filiarum Saneti Francisei Assisinati latin; vall  Assisi Szent Ferenc 
Leányai. 1894-ben Budapesten alapított betegápoló női szerzetesrend. 1935-ben pápai 
jóváhagyást kapott. Anyaházuk Bp.-en volt 1950-ig, a betiltásukig. 1990-től ismét 
megkezdték munkájukat. ASzFL 

C.F.T.  complement fixation test angol; orv  Komplementkötési próba. 
C.I.E.  Companion of the order of the Indian Empire angol; ált  Az indiai birodalmi rend 

lovagja elnevezés rövidítése volt. 
C.I.N.A.  Commission Internationale de Navigation Aërienne francia; rep  A léghajózás 

nemzetközi bizottsága, az 1919. okt.-ben létrejött és 1922. júl.-ban életbe léptetett 
nemzetközi légügyi egyezményben létesített végrehajtó bizottság. 

C.J.  Chief Justice angol; jog  Főtörvényszéki bíró. 
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c.l.  cum laude latin; ált  Dicsérettel: az egyetemeken a doktori szigorlatnak, valamint a 
doktori cím használatára is jogosító jogi, orvosi, fogorvosi és állatorvosi oklevél 
minősítésének második foka. Az első foka a summa cum laude. 

C.M.  Congregatio Missionis latin; vall  Missziós papi kongregáció (lazaristák). Alapítva: 
1624-ben. Pápai megerősítést kapott 1632-ben. Magyarországon 1903 óta működik. Fő 
feladatuk a falusi emberek lelki gondozása. CM 

C.M.G.  Companion of the order of St. Michael and St. George angol; ált  Szent Mihály és 
Szent György rend lovagja. 

C.M.R.  cerebral metabolic rate angol; orv  Agyi anyagcserehányados. 
c.n.  cím nélkül ált  Szellemi alkotásnak a tartalomra utaló megjelölése hiányában; 

tartózkodási helyet jelölő adatok hiányában. 
C.N.R.S.  Centre National de la Recherche Scientifique francia; tud  Tudományos Kutatás 

Nemzeti Központja (Franciaország). Alapítva: 1939-ben, székhelye: Párizs. 
C.O.P.  Congregatio pro Operoriis Christianis a S(ancto) Josepho Calosantino latin; vall  A 

pápa által 1939-ben jóváhagyott katolikus kongresszus. 
C.Q.D.  „Come quick danger!” angol; ált  Az 1906-os berlini nemzetközi rádióegyezmény 

szerint a nyílt tengeren veszélyben forgó hajók ezt a rövidítést adják le. A régebbi jelzés 
S. O. S. („Save our souls!”) volt. 

C.R.M.  Candidatus Reverendi Ministerii latin; vall  Lelkészjelölt rövidítése. 
C.S.I.  Companion of the Star of India angol; ált  Az Indiai csillag-rend lovagja. 
C/S  Cesarean section angol; orv  Császármetszés. 
C2A  Consumer To Administration angol; inf  Magánszemélyek és közigazgatás közti 

elektronikus ügyletek. 
c6  chat chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
CA  CACC (Civil Aviation Administration Of China) angol; rep  Kína légitársaságának 

jelzése. 
CA  California angol; földr  Kalifornia. Állam az USA délnyugati részén. 1542-ben fedezték 

fel a spanyolok, 1850-ben 50. államként csatlakozott az unióhoz. Beceneve: Arany állam. 
Területe: 403.971 km2; székhelye: Sacramento. 

CA  cancer, carcinoma angol; orv  Rák. 
CA  Centesimus annus enciklika latin; vall  II. János Pál pápa egyik írásának rövidítése. 
CA  Chemical Abstracts angol; irod, firat  Angliában a kémiai és rokon tudományok 

folyóirattárban megjelenő írások rövid kivonatát tartalmazó kiadványsorozat. 1907-től 
jelenik meg. 

ca  circa latin; ált  Körülbelül rövidítése. Majdnem, de nem egészen pontosan; valószínűleg. 
cca., kb. 

CA  Confessio Augustana latin; vall  Ágostai hitvallás. Az evangélikus egyház alapvető 
hitvallási irata. 

CA  Court of Auditors angol; szerv  Számvevőszék. Az EU ötödik ún. fő szerve, amely az 
EU szerveinek, elsősorban a Bizottságnak a gazdálkodását ellenőrzi. Székhelye Luxem-
bourg. 

CA  Creditanstalt-Bankverein AG német; pénzü  Az egyik legnagyobb osztrák kereskedelmi 
bank. 1855-ben alapították, mai néven 1939 óta működik. Magyarországon 1990 óta van 
jelen. 

Ca  kalcium latin ’mész’ szóból; vegy  Rendszáma: 20. Fehér színű, kis fajsúlyú, lágy fém, az 
alkáliföldfémek közé tartozó vegyi elem, egyik legfontosabb vegyülete a mész. Minden 
élőlény számára nélkülözhetetlen. Kisebb mértékben redukcióra, továbbá 
vákuumcsövekben vákuum előállítására használják. 

CA  Szovjetszkaja Armija orosz; had  Szovjet hadsereg. 1946-ban alakult (Vörös Hadsereg). 
1991-ben megszűnt. 

http://www.katolikus.hu/roma/pe21.html
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Ca.  cancer, carcinoma angol; orv  Rák. 
CAAC  Civil Aciation Administration of China angol; rep, szerv  A Kínai 

Népköztársaságban a polgári légiforgalmi igazgatóság és légitársaság elnevezése. 1949-
ben hozták létre, székhelye: Peking. 

Cab.  Cabanis János Lajos. A Madárnevek című könyv mellett Cabanis János Lajos nevének 
rövidítése német; növ  Cabanis János Lajos, német ornitológus, szül. Berlinben 1816. 
márc. 8-án, s itt 1835–39-ig tanult, mint hallgató Lichtenstein zoologiai múzeumában 
dolgozott, 1839-ben Carolinába utazott, ahonnan 1841-ben gazdag gyűjteménnyel tért 
vissza, s a berlini múzeum madárgyűjteményének első őre lett. Az Archiv f. 
Naturgeschichteben és a Museum Heineanum önálló művében új madárrendszertant 
kezdett kifejleszteni. Megalapította a Journal für Ornithologie című folyóiratot és a 
Deutsche ornithologische Gesellschaftot. 

CABG  coronary artery bypass graft angol; orv  Koszorúeret áthidaló átültetés. 
CAC Index  francia tőzsdeindex francia; tőzsde  A francia tőzsdeindex rövidítése. 
CAC  Nemzeti győztes angol; állat  Kutyakiállításon használt rövidítés. 
CACA  Osztrák nemzeti győztes német; állat  Kutyakiállításon használt rövidítés. 
CACIB  Nemzetközi győztes angol; állat  Kutyakiállításon használt rövidítés. 
CACIT  Nemzetközi kutya munkaverseny győztese angol; állat  Kutyakiállításon elnyerhető 

díj. 
CACM  Central American Common Market angol; szerv  Közép-amerikai Közös Piac. 1960-

ban Guatemala, Honduras, Nicaragua és Salvador alapította. 1963-ban Costa Rica is 
csatlakozott. A kezdeti sikereket a 70-es évek második felének politikai krízisei 
vakvágányra terelték. 

CAD  Computer Aided Design angol; inf  Számítógéppel támogatott tervezés. 
Számítógépek felhasználása különböző tervezési munkák során. 

CAD  coronary artery disease angol; orv  Koszorúér-betegség. 
CAD  Kanadai dollár angol; pénzü  Valutakód. 
CADC  Canadian Astronomy Data Centre angol; csill  Kanadai asztrofizikai adatközpont. 
Cae  Caelum latin; csill  Véső. Csillagkép az égbolton. 
CAE  Computer Aided Education angol; inf  Számítógéppel segített oktatás. 
CAE  Computer Aided Engineering angol; inf  Számítógéppel segített mérnöki munka. 
CAF  Clean Air Foundation angol; szerv  Tiszta levegő Alapítvány. Székhelye: Varsó. 
CAF  Common Assessment Framework angol; közg  Általános Értékelési Keretrendszer. A 

CAF-ot elsősorban azért ajánlják az EU-ban, mert elősegíti a közigazgatási szerveknél a 
teljesítmény- és a hatékonyságorientált minőségfejlesztést a korszerű 
minőségmenedzsment technikák alkalmazásával. Egyszerű, könnyen használható és a 
közszektor önértékeléséhez megfelelő módszertani kereteket kínál. 

CAFE  Clean Air for Europe angol; körny  A Európai Unióban a levegő tisztaságának 
védelmét célzó program. 

CAHC  Capital Airports Holding Company angol; szerv  Pekingi nemzetközi repülőteret 
üzemeltető cég. 

CAHD  coronary atherosclerotic heart disease angol; orv  Koszorúér-elmeszesedéses 
szívbetegség. 

CAI  Canadian Airlines International angol; rep  Kanada egyik légitársaságának jelzése. 
CAI  computer-aided instruction angol; inf  Számítógéppel támogatott oktatás. 

Számítógépek felhasználása segédeszközként v. „tanárhelyettesítőként”. 
CAI  La Caire arab; rep  Egyiptomi repülőtér jelzése. 
cal  calendar angol; ált  Naptár. kal 
CAL  Computer Assisted Learning angol; inf  Számítógéppel segített tanulás. 
cal.  calando olasz; zene  Zenében: fokozatosan halkulva, elhalóan (adandó elő). 
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cal.  kalória calorie fiz  Kalória. kal. 
Cam  Camelopardalis latin; csill  Zsiráf. Csillagkép az égbolton. 
CAM  Cameroun, République du Cameroun francia; földr  Kamerun, Kameruni 

Köztársaság: Afrika északi részén. Területe: 475.442 km2; főváros: Yaoundé; hivatalos 
nyelv: francia, angol; pénznem: CFA frank (afrikai valutaközösségi frank); 
népcsoportok: fang, bamileke-bamum, duala-uanda-bász, fulbe, tikar, mandara, maka, 
csamba; vallás: római katolikus, törzsi vallású, szunnita mohamedán, protestáns. 
Angolul: Cameroon, Republic of Cameroon. 

CAM  computer-aided manufacturing angol; inf  Számítógéppel támogatott termelés. 
Számítógépek használata különféle termelési folyamatok ellenőrzésére és felügyeletére, 
amelyekben általában a robotika is szerepet kap. 

cAMP  ciklusos adenozin-monofoszfát latin; vegy  Az adecizin foszforsav észtere. 
can.  canalis angol; orv  Csatorna. 
Can.vis  canonica visitatio v. pastoralis latin; vall  Egyházlátogatás; az egyházmegye 

rendszeres meglátogatása a püspök részéről. 
CanA  Canonici Augustini latin; vall  Ágostonos kanonokok. A 12. században alakult 

szerzetesrend. Magukat Canonici Augustininak nevezték Szt. Ágostonról, mivel a rend 
szabályai megegyeztek az egyházatyának a szerzetesek erkölcseiről vallott nézeteivel. 

CANGAROO  Collaboration of Australia and Nippon for a Gamma Ray Observatory in the 
Outback angol; csill  ’Ausztrália és Japán közös gammasugárzási obszervatóriuma az 
isten háta mögött’. Ausztrál–japán közös csillagászati obszervatórium. 

CanR  Canonici Regulares latin; vall  Reguláris kanonokok. A 6. századból eredő, Szt. 
Ágoston szabálya szerint élő kanonokok. A 12. és 14. században a teológia terén kifejtett 
működésükkel tettek szert jelentőségre. 

CAO  Csak légiszállítás angol; rep  Repülőtéri rövidítés. 
Cap  Capricornus latin; csill  Bak. Az állatövhöz tartozó csillagkép nevének rövidítése. 
CAP  Common Agricultural Policy angol; mezg, pénzü  Az EU közös Agrárpolitikája. Az EU 

közös politikájában kiemelkedően fontos helyet foglal el a CAP. A Közös Agrárpolitika 
döntéshozatali rendszerében 23 mezőgazdasági tanácsadó bizottság működik, amik az 
egyes szakágazatokban érdekelt piaci szereplőket képviselik. (pl. baromfihús, sertéshús, 
tej- és tejtermékek stb. szakágazatokban). A Közös Agrárpolitika (CAP) céljai a 
mezőgazdaság termelékenységének emelése, a mezőgazdasággal foglalkozó lakosság 
jövedelmének és életszínvonalának emelése, az agrárpiacok stabilizálása, az élelmiszer-
ellátás biztonságának garantálása. 

CAP  Computer Aided Planning angol; inf  Számítógéppel segített tervezés. 
CAPM  capital asset pricing model angol; pénzü  Tőkepiaci árfolyamok modellje. A 

részvényárfolyamok sokat vitatott tőkepiaci elmélete, amely szerint egyes befektetések 
hozama az értékpapír-piaci egyenesen kell, hogy feküdjék. 

Caps  Capital Letters angol; nyelvtud  Nagybetűk. 
caps.  capsula angol; orv  Tok. 
Car  Carina latin; csill  Hajógerinc. Csillagkép az égbolton. 
CAR  Construction All Risks angol; közg  Építés-szerelésbiztosítás. Biztosítási típus, amelyet 

építéskor, de főként beruházás előkészítésekor és lebonyolításakor használnak. 
CAR  Gyorsítótár angol; inf  J2EE alapon készített kliensalkalmazás archív állománya. 

J2EE 
car.  carotid angol; orv  Nyaki verőérrel kapcsolatos. 
CARA  Center for Astrophysical Research in Antarctica angol; csill  Asztrofizikai kutatások 

központja az Antarktikán. 
carb.  karburátor latin; műsz  Robbanómotor porlasztója. Folyékony üzemanyag 

porlasztására szolgáló szerkezet. 
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Card Cath  cardiac catheterization, canalis angol; orv  Szívkatéterezés. 
CARE  Cooperative for American Remittance to Europe angol; szerv  Amerikai Szövetség 

az Európai Segélyekért. A CARE 1945 novemberében alakult meg 22 magántulajdonú 
jótékonysági szervezet együttműködésével. Az első segélycsomagokat a franciaországi 
Le Havre-ba szállították 1946. máj. 11-én. 1949-ig Magyarországon is sok hasonló 
csomagot osztottak ki, akárcsak az 1956-os forradalom után. A CARE mai neve Cooper-
ative for Assistance and Relief Everywhere, azaz Jótékonysági és Segélyezési 
Világszövetség. A CARE azért dolgozik, hogy ne legyen többé szegénység a világon. 
Munkájuk alapja az emberi jog. 

CARICOM  Caribbean Community angol; szerv  Karib-tengeri Közösség. Karib-tengeri volt 
brit gyarmatok szervezete, amelyek közül néhány a Karibi Államszövetséget alkotta. 
Alapítva: 1973-ban Georgetownban. 

CARIFTA  Caribbean Free Trade Association angol; szerv  Karibi Szabadkereskedelmi 
Társulás. 1966 januárjában alakult néhány karibi sziget részvételével, majd több ország 
is csatlakozott hozzájuk. Célja az egymás közti vámhatárok fokozatos megszüntetése, a 
szabad munkaerő-vándorlás biztosítása a térségen belül, a gazdasági élet fejlesztése. 
Székhelye: Georgetown. 

CARIN  CAR and Information Navigation System angol; műsz  Gépkocsikban használt 
információs és tájékozódási rendszer. Műholdas információs rendszer, amely még 
nagyvárosban is elvezet az úti célhoz. Az utasításokat szóban és LCD kijelzőn adja. 
LCD 

CARP  Common Address Redundancy Protocol angol; inf  Közös címredundancia-
protokoll. 

CartHung.  Cartographica Hungarica firat  Térképtörténeti szaklap (magazin). 
Cas  Cassiopeia latin; csill  Kassziopeia. Csillagkép az égbolton. 
CAS  Chemical Abstract Service angol; szerv  Vegyianyag-nyilvántartási Szolgálat. A CAS 

az American Chemical Society (Amerikai Kémikusok Egyesülete) által üzemeltetett 
intézmény, székhelye Columbus (Ohio, USA). A CAS-szám a vegyi anyagok (kémiai 
elemek, vegyületek) azonosítására használt regisztrációs szám. 

CAS  Court of Arbitration for Sport angol; sp  Nemzetközi Sportdöntőbíróság. 
CASE  Computer Aided Software Engineering angol; inf  Számítógéppel támogatott 

szoftverfejlesztés. 
CASH  Clerici Apostolici S. Hieronymi latin; vall  Jezuáták. Boldog Colombini János (1300 

körül–1367) alapította szerzetesrend. 
CAT  City Airport Train angol; közl  A városközpont és a repülőtér között közvetlen 

vonalon közlekedő vonat. 
CAT  Computer Aided Teaching angol; inf  Számítógéppel segített oktatás. 
CAT  Computer Aided Testing angol; inf  Számítógéppel segített vizsgálat, tesztelés. 
CAT  Computer Aided Translation angol; inf  Számítógéppel segített fordítás. 
cath  catheterization, catheter angol; orv  Katéterezés, katéter. 
Cath.  cathartic, canalis angol; orv  Hashajtó. 
CATV  Community Aerial TV angol; méd  Területi közösségi televízió. 
CATV  community antenna television; cable television angol; hírk  Kábeltelevízió. Olyan 

általános előfizetői rendszer, amelynél egy központi antennarendszerről kábelhálózaton 
közvetítenek tévéműsorokat. 

caud.  caudalis canalis latin; orv  Alsó. 
CAV  chicken anaemia virus latin; állat  Csirke-anémia vírus. 
CAY  Cayman Islands angol; földr  Kajmán-szigetek. Nagy-Britannia külbirtoka a Karib-

tengeren, Kubától délre. Területe: 259 km2; székhelye: Georgetown; pénzneme: 1 
kajmán-szigeteki dollár egyenlő 100 cent, népek: néger, fehér, félvér; nyelv: angol. 
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CB  Central Battery angol; hírk  A távbeszélő-szolgálat energiaellátásának egyik módszere. 
CB  Cesarean birth angol; orv  Császármetszés. 
CB  citizen’s band angol; hírk  Polgári sáv. Rövid távolságú, kétirányú rádiós 

kommunikációs rendszer a nagyközönség használatára, 1958-tól. 
CBC  complete blood count (USA) angol; orv  Komplett vérsejtszám, teljes vérkép. 
CBC  Cornering Brake Control angol; műsz  Az ABS-nek ezen alfunkciója kanyarban 

fékezéskor az egyes kerekek féknyomásának finom szabályozásával egyenlíti ki a 
függőleges tengely körüli zavaró nyomatékot. 

CBD  Central Business District angol; ép  1930-as években született kifejezés a nagyvárosok 
belső magvának megjelölésére, ahol a kereskedelmi és pénzügyi élet koncentrálódik. 

CBF  cerebral blood flow angol; orv  Agyi vérkeringés. 
CBG  capillary blood gases angol; orv  Kapilláris vérgázok. 
CBI  Confederation of British Industry angol; szöv  Brit Ipari Konföderáció. Az angol 

munkaadók 1965-ben megalakított szövetsége. Fő feladata az üzleti szervezetek 
tevékenységének, célkitűzéseinek és problémáinak széles körben történő ismertetése. 

CBR  complete bed rest angol; orv  A betegnek folyamatosan ágyban kell maradnia. 
CBR  Constant bitrate angol; inf  Állandó bitarány. A tömörített anyag minden képkockája 

tartalmának összetettségétől függetlenül ugyanannyi bitet foglal el. 
CBRE  CB Richard Ellis angol; váll  A világ egyik legnagyobb nemzetközi ingatlanközvetítő 

és szakmai szolgáltató vállalata. A magyar piacon évek óta jelen van. 
CBS Inc.  USA-beli médiavállalat angol; szerv  1927-ben alapították, Székhelye: New York. 
CBT  cognitive behavioral therapy angol; orv  Kognitív viselkedésterápia. 
CB-távbeszélő  Crossbar-távbeszélő távk  Crossbar rendszerű távbeszélő: nincs benne 

forgó mechanizmus, a kapcsolás elektromágnesekkel mozgatott, függőleges és 
vízszintes rudak együttes mozgása révén, azok keresztezési pontjában záródó 
kontaktusok (érintkezők) segítségével jön létre. 

CC  Candidate country angol; pol  Tagjelölt ország az EU-ban. 
cc  carbon copy angol; inf  E-mail másolat küldése a címzetten kívül egy vagy több címre, 

erről az eredeti címzett is tud, látja a beérkezett levélben, kik kaptak még másolatot. 
cc  carcinoma latin; orv  Rák. A hámszövetből kiinduló rosszindulatú daganatok orvosi 

elnevezése. 
CC  Carmelitae Calceati, Calceatae latin; vall  Sarus karmeliták, karmelita apácák. E 

szerzetesrendet kalábriai Berthold alapította 1224-ben. 1237–44-ben sokat szenvedtek a 
szaracénoktól, ezért előbb Ciprus szigetére mentek, majd Európába. Itt enyhébb 
szabályokat vettek fel, s mindinkább távolodtak eredeti szigorúságuktól. Emiatt 
szakadás támadt közöttük, s megalkották az obszervantok vagy Karmel hegyi 
mezítlábasok (sarutlanok), a konventualisok, azaz sarus karmelita papok és a 
terciáriusok testületét. Hazánkban csak Győrött vannak jelen. A karmelita apácák 
rendjét Soreth János alapította 1452-ben. Hazánkban Bánfalván (Sopron mellett) van 
kolostoruk. 

CC  chief compliant angol; orv  Fő panasz. 
cc  contrentratus latin; fiz  A töménység jelölése. 
CC  Convergence criteria angol; pol  Konvergenciakritériumok az Európai Unióban. 
CC  Corpus Christi latin; vall  Úrnapja. Az oltáriszentség ünnepe. Az oltáriszentséget Jézus 

Krisztus rendelte az utolsó vacsorán, amikor tanítványainak kenyeret és bort adott, 
amelyet előzőleg saját testévé és vérévé változtatott. 

cc  újmásodperc geom  Síkszögmértékegység jele. 
cc.  cubic centimeter angol; orv  Köbcentiméter (kb. 1 milliliter). 
cca.  circa latin; ált  Körülbelül rövidítése. Majdnem, de nem egészen pontosan; 

valószínűleg. kb. 
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CCam  Ordo Clericorum Regularium Ministrantium Infirmis latin; vall  Kamillánusok, 
klerikus szerzetesrend, 1582-ben alapították. 1586. márc. 18-án nyertek pápai 
jóváhagyást. Különösen a haldoklókkal törődtek, ezért nevezték el a Kamillánusokat a 
Jó Halál Atyáinak. 1859-ben H. Dunant, a nemzetközi Vöröskereszt megalapítója látta a 
kamillánusokat, ezért nevezte el intézményét Vöröskeresztnek. Napóleon föloszlatta a 
Kamillánusokat. 1842-ben Veronában újjáéledt a rend, központja Rómában van. 1785-
ben házukat II. József föloszlatta. 1995-ben Nyíregyházán telepedtek le. CRMI 

CCC  Cross-Curricular Competencies angol; okt  Tantárgyközi kompetenciák. 
CCCL  Complementary Constant Current Logic angol; műsz  Digitális áramköröknek egy 

speciális, kis helyigényű változata. 
CCD  charge-coupled device angol; műsz  Egy videokamerában az adott televíziós rendszer 

pixeljeinek és sorainak megfelelő parányi fényvezető diódák mozaikját tartalmazó 
képérzékelő. Töltéscsatolt félvezető eszköz. 

CC-DAC  Continuous Calibration Digitalto Analog Conversion angol; műsz  Eljárás a 
csatornaközi torzítások minimalizálására, a hangminőség optimalizálására. 

CCEE  Consilium Conferentiarum Episcopalium Europae latin; vall  Európai Püspöki 
Konferencia Tanácsa. Jelenlegi 34 európai püspöki konferencia elnökeit egyesíti. Elnöke 
2006 októbere óta Dr. Erdő Péter bíboros, esztergom–budapesti érsek, Magyarország 
prímása. 

CCEO  Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium latin; vall  Keleti Egyházak Kánonjainak 
Kódexe. 

CCF  Congregatio Charitatis Fratrum latin; vall  Szeretet Testvéreinek Kongregációja. Női 
szerzetesrend. 

CCI  Chambre de Commerce Internationale francia; szerv  Nemzetközi Kereskedelmi 
Kamara. 1919-ben létesült. Célja: a kereskedelem, az ipar, a közlekedés és a pénzügyek 
nemzetközi kapcsolatainak megteremtése, képviselete, vélemények, tapasztalatok 
közvetítése, ajánlások kidolgozása. Székhelye: Párizs. 

CCIR  Comité Consultatif International des Radiocommunication francia; szerv  
Nemzetközi Rádió-hírközlési Konzultációs Bizottság. Nyugat-európai rádió- és 
televíziótársaságok hozták létre, bármely ország tagja lehet. Ennek a rendszernek a 
lényege, hogy a televíziós képet 625 sorra bontják és a másodpercenként közvetített 
képek száma 25. 

CCITT  Comité Consultatif International de Téléphonie et de Télégraphie angol; szerv  
Nemzetközi Távíró és Távbeszélő Bizottság. A Nemzetközi Távközlési Unió genfi 
székhelyű tanácsadó bizottságaként működött 1956–1993 között. 1993 májusa óta új 
neve: ITU–T. A tagországok postai, távíró, távbeszélő szolgáltatóit tömöríti. 

CCK  cholecystokinin görög, latin; orv  Kolecisztokinin. Az epe ürítését szabályozó szöveti 
hormon. 

Ccm  a köbcentiméter ált  A köbcentiméter nem szabványos jele. cm3 
CCM  Corn-cob-mix angol; mezg  Cső-csutka-zúzalék. Értékes tömegtakarmány 

kukoricából. 
CCR  cost of capital return angol; pénzü  Tőkeköltség-megtérülés. 
CCT  Common Customs Tariff angol; ker  Közös Vámtarifa. A közös vámtarifa teszi 

lehetővé többek között azt is, hogy az Európai Közösség a harmadik országokkal 
szemben közös politikákat tudjon alkalmazni. 

CC-teszt  contemporary comparison angol; állat  Ivadékvizsgáló teszt. Egykorú 
istállótársak összehasonlítása. Célja a tenyésztői előrehaladás segítése, a termelés 
növelése genetikai úton. 

CCTV  Closed-circuit television (system) angol; méd  Zártláncú televízió. Olyan 
televíziórendszer, amelyen a videojel-kábelen keresztül jut el a vevőkészülékhez. 



 96 

CCU  coronary care unit angol; orv  Szívkoszorúér-egység. 
cd  candela latin; fiz  A fizikában a fényerősség mértéke az SI-rendszerben: 60 gyertyafény 

erőssége négyzetméterenként. 
CD  cardiac disease angol; orv  Szívbetegség. 
CD  Christus Dominus latin; vall  A „Christus Dominus” kezdetű dekrétum a püspökök 

pásztori szolgálatáról az Egyházban. A II. vatikáni zsinat okmánya. 
CD  Civil Defence angol; ált  Polgári védelem. Polgári védelmi erők szervezete, amely képes 

arra, hogy a károkozást csökkentse, és hogy a közlekedés és a termelés folyamatosságát 
biztosítsa. 

CD  Color Developer angol; fényk  A Kodak színes előhívásainak betűjele. 
CD  Community dimension angol; ált  Közösségi dimenzió az Európai Unióban. 
CD  compact disc angol; inf  Kompaktlemez, optikai tároló. Digitális kódolású 

hanginformációk (zene, beszéd stb.) tárolására alkalmas, 12 cm átmérőjű, 1,2 mm 
vastag, tárcsa alakú, fémezett műanyag lemez, amely előnyös tulajdonságai miatt a 
hagyományos hanglemezt („fekete lemez”, LP) képes helyettesíteni, felváltani és 
részben kiszorítani. 

CD  contagious disease angol; orv  Fertőző betegség. 
CD  Córdoba Durchmusterung angol; csill  Córdoba átvizsgáló katalógus. 
CD  Corps Diplomatique francia; szerv  Diplomáciai testület. A Diplomáciai személyek 

gépkocsiján alkalmazott nemzetközi jelzés. Magyarországi megfelelője a DT: 
Diplomáciai Testület. 

Cd  kadmium görög; vegy  A 48. elem, olvadáspontja 321 ºC. A cinkcsoportba tartozó 
ezüstfehér színű, puha, nyújtható fém. Fémtárgyak bevonására, valamint ötvözetek 
készítésére használják. A kadmium-amalgámot fogak tömésére használják. 

CDC  Congregatio Presbyterorum Doctrinae Christianae latin; vall  Doktrináriusok. 
Hitoktató szerzetes kongregációk. 1586-ban néhányan Keresztény Tanítás Világi 
Klérusa néven közös életet kezdtek, székhelyük a trasteverei S. Agatha-templom volt. 
Innen agatistáknak is hívták őket. 1747-ben XIV. Benedek egyesítette őket. 1597-ben 
nyertek pápai jóváhagyást. E kongregáció a fogadalom körüli viták miatt kettéoszlott. 
Itáliában egyesültek az agatistákkal. A francia házakban röviddel a forradalom és a 
föloszlatás előtt eltörölték a szerzetesi fogadalmakat. 

CDCJ  Carmelitane del Divin Cuore di Gesù olasz; vall  Jézus Isteni Szívéről Nevezett 
Karmelita Nővérek. 1891-ben alapította Berlinben Anna Mária Tauscher. 
Magyarországon 1907-ben telepedtek le. 

CDE  Conference on Confidence and Security Building Measures and Disarmament in Eu-
rope angol; szerv  Európai Biztonság Bizalomerősítő és Fegyverzetcsökkentési 
Konferencia. 

CDH  Cur Deus homo? latin; vall  Miért lett Isten emberré? (Canterburyi Szt. Anzelm 
művének latin címe és rövidítése a katolikus új fordítás szerint). 

CDI vagy CD-I  Compact Disk Interactive angol; inf  Interaktív CD. Interaktív 
kompaktlemez. A CD-ROM-nak az a típusa, amelynél a lemezen található információt 
nem a felírás sorrendjében olvassák le, hanem a kezelő által irányított program hívja le. 

CDK  ciklin-dependens kináz latin; orv, vegy  Ciklin által serkentett, a sejtciklust szabályozó 
enzim. 

ČDK  Čsedok [csedok] cseh; szerv  Egykori csehszlovák utazási iroda, feladata az 
idegenforgalom lebonyolítása, főleg az egykori Csehszlovákiába látogató külföldiek 
utazását intézte. 

CDM  Cold Dark Matter angol; csill  Hideg, sötét anyag. 
CDMA  Code Division Multiple Access angol; hírk  Kódosztásos többszörös hozzáférés. A 

CDMA rendszernél az a cél, hogy a frekvenciasávot több összeköttetés együttes 
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átvitelére is használni tudjuk. A CDMA rendszerek a DS-SST technikának azt a 
tulajdonságát használják fel, hogy az adó és a vevő egy álvéletlen kódot használ az 
információ továbbításához, amely kód az adott kapcsolatra jellemző. Ha a másik 
kapcsolat egy eltérő kódot használ, akkor használhatja ugyanazt a széles sávú 
frekvenciatartományt mindkettő, tehát nem a frekvencia, nem az idő, hanem a kódok 
felosztásával valósítja meg az információtovábbítást. 

CDN  Canada angol, francia; földr  Alkotmányos monarchia Észak-Amerikában. Területe: 
9.958.319 km2; főváros: Ottawa; hivatalos nyelv: angol, francia; pénznem: kanadai 
dollár; népcsoportok: főként brit eredetű angol nyelvű kanadai, francia nyelvű kanadai, 
indián, eszkimó; vallás: római katolikus, protestáns, keleti ortodox, egyéb keresztény. 

CDP  Co-decisional procedure angol; ált  Együttdöntési eljárás az EU-ban. 
CDP  Common Defence Policy angol; ált  Közös Védelmi Politika az EU-ban. 
CDP  Common Depth Point angol; ált  Közös Mélység Pont. A reflexiós hullámok 

visszaverődése, szeizmikában kutatási célra kiváltott földrengések vizsgálata. 
CD-R  CD Recordable angol; inf  Egyszer írható CD. 
CD-ROM  Compact Disc Read Only Memory angol; inf  Számítógépes adattároló, a Sony és 

Philips cégek által szabadalmaztatott öt inch (12,4 cm) átmérőjű kompaktlemez, 
amelyet digitális hangfelvételekre használnak; egyszer írható kompaktlemez; csak 
olvasható kompakt lemezes tároló. 

CD-RW  CD Rewritable angol; inf  Újraírható CD. 
CDS  Adatforrások katalógusa angol; ált  Egy keresőrendszer, amellyel az európai 

környezetvédelmi információs anyagok között kereshetünk. 
CDS  Centre de Données astronomiques de Strasbourg angol; csill  Csillagászati 

adatközpont, Strasbourg. 1981-től kezdve érhető el hálózaton keresztül a CDS 
gyűjtőkatalógusa, a SIMBAD. Ebbe a katalógusba körülbelül 650.000 csillag és 100.000 
egyéb objektum (galaxis, planetáris köd, halmaz stb.) adatait válogatták össze más 
katalógusokból. 

CDSp  Congregatio S. Spiritus sub tutela Immaculati Cordis B.M.V latin; vall  Mária 
Szeplőtelen Szívének Oltalma alatt álló Szentlélek Kongregáció. Női vallásos közösség, 
rend. 

CDUD  Chistlich-Demokratische Union Deutschlands német; pol  Németország 
Kereszténydemokrata Uniója. 1945 júniusában alakult az egykori NDK-ban, a közép- és 
kispolgárság, valamint a polgári értelmiség vallásos érzésű rétegeinek pártjaként. 

CDW & SCDW  Collision Damage Waiver angol; ált  Törésbiztosítás és teljes körű 
balesetbiztosítás. Ha a bérautóban kár keletkezik, a CDW határozza meg a nem 
megváltható önrész mértékét. Ez az összeg néhány országban csökkenthető v. 
megváltható a SCDW megkötésével. A CDW/SCDW nem terjed ki a lopásból vagy 
vandalizmusból eredő károkra. 

Ce  cérium latin; vegy  A Ceres bolygó nevéről. A ritka földfémek csoportjába tartozó vegyi 
elem. Rendszáma: 58. A tűzkő ötvözőanyaga; vegyületei az Auer-gázharisnyában, 
villanóporban, ívlámpaszénben és kerámiai festékekben használatosak. 

CE  Communities European angol; szerv  Európai Közösségek. Az 1957-ben létrehozott 
Európai Gazdasági Közösség és az Európai Atomenergia Közösség, valamint az 1951-
ben létrehozott Európai Szén- és Acélközösség összefoglaló elnevezése. EGK, 
EURATOM, Montánunió 

CE  Council of Europe angol; szerv  Európa Tanács. Európai államok által 1949-ben 
létrehozott szervezet. A Tanács mellett létezik a Külügyminiszterek Bizottsága 
(Miniszteri Bizottság) és egy képviseleti alapon működő Tanácskozó Közgyűlés. ET, 
CE 

CE  Nationwide Airlines angol; rep  Dél-Afrika egyik légitársaságának jelzése. 
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CEA  carcinoemryonic antigen angol; orv  Karcinoembrionális antigén. 
CEA  Európai Mezőgazdasági Szövetség angol; szöv  Magyarország 1993 óta tagja. 
CEAO  Communauté économique ches États de l’Afrique de l’Ouest francia; szerv  Nyugat-

afrikai Államok Gazdasági Közössége. ECOWAS 
CEB  Council of Europe Development Bank angol; pénzü  Európai Tanács Fejlesztési 

Bankja. 
CEBIT  Centrum Buero Information Telekommunikation német; kult  Nemzetközi kiállítás 

és vásár az 1980-as évek óta, színhelye: Hannover. 
CEC  Casa de Economii si Consemnatiuni román; pénzü  Országos Takarékpénztár 

Romániában. 
CEC  Central European Credit Ingatlanhitel Zrt. angol; pénzü  2005-ben alakult, 

tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélye alapján végzi. A 
cég szakosított pénzügyi vállalkozásként kizárólag ingatlan jelzálogfedezete mellett 
folytat hitelezési tevékenységet a közép-európai régióban. A társaság refinanszírozó 
partnere az Intesa bankcsoport, és annak magyarországi leányvállalata, a CIB Bank Zrt. 
A Central European Credit Zrt. alapító tulajdonosai mind a pénzügyi szektorban, mind 
pedig az ingatlanpiacon nagy tapasztalattal rendelkező magánszemélyek. 

CEC  Commission of the European Communities angol; szerv  Az EK Bizottsága. A 
Bizottság széles körű dialógust folytat az érdekképviseltekkel. Mint a közösségi 
jogalkotás kezdeményezője, már a folyamat kezdeti stádiumában gyakran tanácskozik 
az érintett társadalmi, gazdasági szereplőkkel. 

CEC  Conference of European Churches angol; szerv  Európai Egyházak Konferenciája. Az 
Európa országaiban található 125 ortodox, protestáns, anglikán és ókatolikus egyházat, 
valamint 40 társult egyházi szervezetet összefogó tanács, amelyet 1959-ben hoztak létre 
három központtal; ezek: Genf, Brüsszel és Strasbourg. 

CECA  Communauté Európéenne du Charbon et l’Acier francia; ált  Európai Szén- és 
Acélközösség. Montánunió 

CED  Centrum Educatieve Dienstverlening holland; okt  Oktatási Szolgáltató Központ. 
CEDA  Confederación Española de Derechas Autonómas spanyol; pol  Spanyol Jobboldaliak 

Autonóm Szövetsége. 1933. novemberben alakult spanyol félfasiszta pártszövetség volt. 
Célként a köztársaság megsemmisítését tűzte ki. 

Cedefop  European Centre for Development of Vocational Training angol; szerv  
Szakképzés Fejlesztésének Európai Központja. Az 1975-ben alapított Európai 
Szakképzés-fejlesztési Központ nevű európai ügynökség feladata a szakmai oktatás és 
képzés ösztönzésének és fejlesztésének elősegítése az Európai Unión belül. Az 
eredetileg berlini székhelyű Cedefop az egyik elsőként létrehozott szakosodott és 
decentralizált ügynökség volt. Igazgatósága 1995-ben került át Thesszalonikibe, mel-
lette Brüsszelben összekötő irodát tart fenn. 

CEE  Communauté Économique Européenne francia; szerv  Európai Gazdasági Közösség. 
EEC 

CEEA  Communauté Európéenne de l’Energie Atomique francia; szerv  Európai 
Atomenergia Közösség. Alapítva: 1957, székhelye: Brüsszel. Angolul: European Atomic 
Energy Community EURATOM 

CEEAC  Communauté économique des États de l’Afrique Centrale francia; szöv  Libreville 
és Gabon volt afrikai francia és spanyol gyarmatok laza gazdasági szövetsége. 

CEECs  Central and Eastern European Countries angol; földr  Közép- és Kelet-Európai 
Országok. 

CEEFAX  See facts angol; hírk  ’Nézd a tényeket’ kifejezésből. Az angol BBC Rádió és 
Televízió Társaság teletext szolgáltatásának elnevezése. 
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CEEP  Centre Europeen des Enterprises a Participacion Publique francia; szerv  Állami 
Vállalatok Központja. 1961-ben alakult. Azoknak a vállalatoknak és szervezeteknek a 
munkaadói szövetsége, amelyekben állami tulajdon (is) van. A magyar STRATOSZ 
1996 óta a CEEP társult tagja. STRATOSZ 

CEEPUS  Central European Exchange Program for University Studies angol; okt  Közép-
európai Felsőoktatási Csereprogram. A csereprogram célja, hogy lehetővé tegye a részt 
vevő országok felsőoktatási intézményei (egyetemek, főiskolák) számára 
vendégtanárok fogadását, diákcseréket, nyelvi és szakmai kurzusokon, valamint nyári 
egyetemeken való közös részvételt. A megállapodást 1993. dec. 8-án írta alá Ausztria, 
Bulgária, Magyarország, Lengyelország, Szlovákia és Szlovénia, azóta a programhoz 
1994-ben csatlakozott Horvátország, 1995-ben Csehország és 1997-ben Románia is. 

CEFIC  Conseil Européen des Federations de l’Industrie Chimque angol; vegy  A vegyipar 
EU-szintű érdekképviselete (az Europia megfelelője). 

CEFTA  Central European Free Trade Association angol; szerv  Közép-európai 
Szabadkereskedelmi Társulás (Megállapodás). Négy közép-európai ország alapította 
1991-ben Visegrádon, majd további országokkal bővült. Célja a közép-európai közös 
piac létrehozása, a gazdasági kapcsolatok bővítése és a vámok fokozatos 
megszüntetése. Székhelye: Krakkó (Lengyelország). 

cégt.  cégtulajdonos szerv  Kereskedelmi vállalkozás jogilag védett birtokosa. 
cégv.  cégvezető ált  Ipari, kereskedelmi (magán)vállalkozás képviseletére jogosult vezető 

beosztású alkalmazott. 
CEHIC  Magyar Munkaadók Nemzetközi Együttműködési Szervezete szerv  A MOSZ a 

Magyar Munkaadók Nemzetközi Együttműködési Szervezete (CEHIC) alapító tagja. 
Ezen keresztül kapcsolódik a Munkaadók Nemzetközi Szövetségéhez (IOE), az Európai 
Munkaadói Szövetséghez (UNICE). MAOSZ, CEHIC, IOE, UNICE 

CEI  Central European Initiative angol; had  Közép-európai Kezdeményezés. 
Együttműködési megállapodás több közép-európai ország részvételével. Budapesten, 
1989-ben írták alá, később más országok is csatlakoztak. 

CELAM  Latin-amerikai Püspöki Tanács angol; szerv  Katolikus püspöki konferenciákból 
álló kontinentális szervezet. 

CELEX  Communitatis Europae Lex angol; szerv  Az Európai Közösség Joga adatbázis: a 
közösségi jog intézményközi, automatizált, soknyelvű dokumentációs rendszere. 
Online változatban valamennyi hivatalos nyelven, CD-ROM-on angolul és franciául 
hozzáférhető. Az Európai Közösség jogtára. 

CELT  Californian Extreme Large Telescope angol; csill  Kaliforniai különlegesen nagy 
távcső. 

CEMR  Council of European Municipalities and Regions angol; szerv  Európai Települések 
és Régiók Tanácsa. Székhelye: Párizs. 

CEMT  Conférence Européenne des Ministres de Transport francia; szerv  Európai 
Közlekedési Miniszterek Konferenciája. 

Cen  Centaurus latin; csill  Kentaur. Csillagkép az égbolton. 
CEN  Comité Européen de Normalisation francia; szerv  Európai Szabványügyi Bizottság. A 

szabványosítás szerepe az utóbbi évtizedekben felértékelődött Európában. 
CENCOOP  Central European Nations Cooperation in Peace Support angol; had  Közép-

európai Katonai Kezdeményezés. 1996-ban több közép-európai ország által kötött 
megállapodás. 

CENELEC  Comité Européen de Normalisation Éléctrotechnique francia; szerv  Európai 
Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság. Az Európai Unió villamos szabványok 
kiadására létrehozott szervezete. 

cent  centenárium latin; ált  Századik évforduló, ennek megünneplése. 

http://www.mimi.hu/eu/kozossegi_jog.html
http://www.mimi.hu/eu/hivatalos_nyelv.html
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cent  centime francia; pénzü  A francia, belga, luxemburgi stb. pénzrendszerben a magyar 
fillérnek megfelelő pénzegység, a frank, euró stb. századrésze. 

cent.  centralis angol; orv  Központi. 
CENTO  Central Treaty Organization angol; szerv  Központi Szerződéses Szervezet. 

Katonai-politikai szervezet az egykori Szovjetunió ellenében. 1955-ben alapította Irán, 
Törökország, Pakisztán, Irak és az Egyesült Királyság. Előbb Irán, majd 1958-ban Irak is 
kilépett a szervezetből. Eredetileg Bagdadi Paktum volt az elnevezése, Irak kiválása óta 
használatos az új elnevezés. Székhelye: Ankara. 

centr  centrum latin; ált  Közép, középpont, vminek a középpontjában áll, körülötte 
forognak az események; központ, központi szerv, területnek a közepe, középső része; 
gócpont, székhely. 

centr  centrum latin; kat  Nagyobb hadseregcsoport középső része, derékhad. 
centr  centrum latin; pol  Az a párt, amelynek képviselői a jobboldal és a baloldal között 

mintegy átmeneti felfogást vallanak. 
Centrum  Összefogás Magyarországért Centrum (2002–2006) pol  2001 decemberében 

alakult párt. A parlamenten kívüli pártok közül az alapítók között szerepel a 
Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) és az MDF-ből 1996 folyamán kivált Magyar 
Demokrata Néppárt (MDNP). A Harmadik Oldal Magyarországért Egyesület (HOME) 
1999 novemberétől szerveződött. A környezetvédőket tömörítő Zöld Demokraták 2000 
októberétől a Zöld Alternatíva (ZA) jogutódaként határozták meg magukat. A Zöld 
Szalag Mozgalom 2001 januárjában jött létre, az agrárválság leküzdésére és a vidék 
helyzetének javítására. 

CEO  Chief executive officer angol; ált  A vállalat első számú vezetője, a magyar 
vállalatirányítási modellben a vezérigazgató kifejezés felel meg ennek az angol szónak. 

Cep  Cepheus latin; csill  Cefeusz. Csillagkép az égbolton. 
CEP  Courier, Express, Parcel angol; szerv  Futár, expressz, csomag. A csomaglogisztikai, 

futárszolgálati, csomagkézbesítő szolgáltatások, valamint az ezt nyújtó cégek 
gyűjtőneve. A CEP kicsomag-küldemények gyors standardizált disztribúcióját 
(egységesített elosztását) öleli fel. 

CEPT  Conférence européenne des administration des postes et des télécommunications 
francia; szerv  Postai és Telekommunikációs Igazgatás Európai Konferenciája. 1959. 
júniusban megalakult szervezet a tagországok közötti kapcsolatok javítása céljából. 

CerBF  cerebral blood flow angol; orv  Agyi véráramlás. 
CERI  Center for Educational Research and Innovation angol; szerv  Pedagógiai Kutatási és 

Innovációs Központ. Feladata a közoktatás teljes vertikumában és a szakképzésben 
végbemenő változások elemzése, hazai és nemzetközi összefüggésekben való értékelése 
és az oktatáspolitikai döntéshozatal támogatása. 

CERL  Consortium of European Research Librories angol; szöv  Európai Tudományos 
Könyvtárak Szövetsége. 1991-ben jött létre. 

CERN  Conseil Européen. Organization Européen pour la Recherche Nucléaire francia; szerv 
 Európai Atomkutató Tanács. 1953-tól működik. Az atomenergia békés felhasználására 
és nukleáris alapkutatások végzésére alakult nemzetközi tudományos szervezet. 
Székhelye: Genf. 

Cerv.  cervix, cervical angol; orv  Nyak, nyaki. 
CES  Consumer Electronics Show angol; inf  Fogyasztói Elektronikai Bemutató. 

Elektronikai kiállítás. 
CES  European Confederation of Scouts angol; szöv  Európai Cserkészszövetség. Az angol–

búr háborúban szerzett felderítési tapasztalatai alapján 1908-ban alapította R. Baden-
Powell angol tábornok. Később az egész világon elterjedt. Magyarországon 1912. dec. 
28-án alakult meg a szövetség és indult meg a cserkészmozgalom. 
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Cet  Cetus latin; csill  Cet. Csillagkép az égbolton. 
CETI  Communication With Extra Terrestrial Intelligence angol; tud  Kapcsolat földön 

kívüli értelmes lényekkel, intelligenciával A földön kívüli civilizációk létezésével, 
felfedezésével, a velük való kapcsolatteremtés kérdéseivel foglalkozó program. Az 
egykori Szovjetunió és az USA több tudományos tanácskozást is tartott e kérdésben. 

CEU  Central European University angol; okt  Közép-európai Egyetem. Az egyetem az 
USA-ban és a Magyar Köztársaságban akkreditált budapesti székhelyű felsőoktatási 
intézmény, amely posztgraduális képzést nyújt a társadalomtudományok, a 
bölcsészettudományok, a közgazdaságtudomány és a jogtudomány terén. Az 
intézmény kiemelten foglalkozik például a társadalmi változások interdiszciplináris és 
összehasonlító kutatásával. Nagy hangsúlyt fektet az Európai Unió 
intézményrendszerének és bővítési lehetőségeinek tanulmányozására is. 

CEU  Council of the European Union angol; szerv  Európai Unió Tanácsa (Miniszterek 
Tanácsa). 

CF  cardiac failure angol; orv  Szívelégtelenség. 
CF  Co-Financing angol; gazd  A legtöbb közösségi támogatási forma feltételezi bizonyos 

önrész hozzáadását a támogatásban részesülő szervezet vagy intézmény, illetve 
tagország részéről. Ez tíztől akár kilencven százalékig is terjedhet. Társfin 

CF  Comb Filter angol; műsz  Fésűszűrő. A tévéadásban zavaró, hamis színes zavarok 
léphetnek fel az apró kockás v. csíkos részleteknél. Ezt szünteti meg a fésűszűrő, tehát 
élesebb és tisztább színeket kapunk. 

CF  cystic fibrosis angol; orv  Cisztikus fibrózis. 
Cf  kalifornium az USA-beli Kalifornia állam nevéről; vegy  A természetben nem előforduló, 

mesterséges radioaktív elem, amelyet 1950-ben állítottak elő amerikai kutatók. 
Rendszáma: 98. 

cf.  confer latin; ált  Vesd össze. vö. 
CFA frank  Colonies Françaises d’Afrique francia; pénzü  Afrikai valutaközösségi frank. 

Eredetileg néhány afrikai francia gyarmati ország hivatalos pénzneme. 
CFA  Cat Fanciers’ Association angol; szöv  Macskabarátok Szövetsége. Az első macskaklub 

Amerikában 1899-ben Chicago Cat Club néven alakult meg, majd 1908-ban jött létre a 
Cat Fanciers’ Association nevű szövetség. 

CFA  Congregatio Fratrum Cellitarum S. Alexianorum latin; vall  Alexiánusok. Betegápoló 
rend. Magyarországon Győrben van képviselőjük. Több mint 700 évvel ezelőtt alakult 
meg a rend. Szt. Alexiust (Elek) választották védőszentjükké. 1458-ban a pápától 
megkapták a hivatalos kinevezést. 1472-ben V. Sixtus Pápa ismét hivatalosan elismerte 
az Alexiánus Kongregációt. A rend legmagassabb főnöke és tanácsa 2003. febr. 13-án 
hagyta jóvá az alexiánus rend letelepedését Magyarországon. A kongregáció központi 
háza 1948 óta Tennessee államban, Signa Mountainben található (USA). 

CfA  Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics angol; csill  Asztrofizikai Központ 
(Cambridge, Massachusetts). 

CFC  Chloro-fluorocarbon latin; vegy  Klorofluorokarbon. 
CFC  Congregatio Fratrum a Charitate latin; vall  Bigi testvérek. Férfi vallásos rend, 

közösség, a szerzetesi intézmény egyik fajtája. 
CFC  Congregatio Fratrum Christianorum latin; vall  Keresztény Testvérek Kongregációja. 

Laikus testvérek kongregációja, a szerzetesi intézmény egyik fajtája. 
CFC-k  klórfluorkarbonok vegy  A freongázoknak is nevezett klórfluorkarbonok 

(klórfluorozott szénhidrogének) rövidítése. 
CFDT  Confédération Française Démocratique du Travail francia; pol  Francia 

Demokratikus Munkásszövetség. 
CFHT  Canada–France–Hawaii Telescope angol; csill  Kanadai–francia–hawaii távcső. 
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CFIC  Congregatio Fratrum Immaculatae Conceptionis B.M.V. latin; vall  Maastrichti 
Conceptionista Testvérek. Férfi testvérek rendje, közössége, a szerzetesi intézmény 
egyik fajtája. 

CFLN  Comité Français de le libération nationale francia; pol  A Francia Nemzeti Bizottság 
(Comité National Français) és a francia ellenálló erők egyesülésével Algírban 1943. jún. 
3-án létrejött szervezet. 1944. jún. 3-án deklaráltan a Francia Köztársaság ideiglenes 
kormányává alakult át. 

CFMI  Congregatio Filiorum Mariae Immaculatae latin; vall  Pavoniánusok, Szeplőtelen 
Szűz Fiai. Klerikus kongregáció, a szerzetesi intézmény egyik fajtája. 

CFMMA  Fratres Misericordiae Mariae Auxiliatricis latin; vall  Segítő Szűz Mária 
Irgalmasságának Testvérei. Laikus szerzetesi kongregáció, a szerzetesi intézmény egyik 
fajtája. 

CFP frank  Colonies Françaises du Pacifique francia; pénzü  Eredetileg: Csendes-óceáni 
Francia Gyarmatok, Francia Polinézia és Új-Kaledónia pénzneme. 

CFP  Common fisheries policy angol; ált  Közös halászati politika (EU). 2002 áprilisában az 
Európai Bizottság meghirdette a közös halászati politika (CFP) átfogó reformját a 
halállomány csökkenése érdekében és a halászatban megfigyelhető recesszió kezelésére. 

CFP  Congregatio Fratrum Pauperum S. Francisci latin; vall  Bleyerheidei Ferences 
Harmadrendi Testvérek, a szerzetesi intézmény egyik fajtája. 

CFP  Contrentracion de Fuerzas Populares spanyol; pol  Népi Erők Egyesülése. Párt 
Ecuadorban, 1946-ban alapították. 

CFPP  Could Filter Plugging Point angol; ipar  Gázolajokra jellemző hidegszűrhetőségi 
határhőmérséklet. 

CFR motor  Cooperative Fuel Research Motor angol; műsz  Egyhengeres kísérleti belső 
égésű motor. 

CFR  Caile Ferate Romîne román; közl  Román Államvasutak. 
CFR  Charter of Fundamental Rights angol; jog  Alapvető Jogok Chartája az EU-ban. 
CFROI  cash flow return on investment angol; pénzü  Befektetések pénzforgalmi 

megtérülése. 
CFS  Common Fishery Policy angol; ált  Közösségi Halászati Politika. Alapvető halászati 

adatok gyűjtésére és kezelésére irányuló közösségi kerettel kapcsolatban a tagállamok 
részéről felmerülő költségekhez történő hozzájárulás, a Bizottság által – ahol alkalmas, 
a tagállamokkal együttműködésben – készített tanulmányok és az általa végrehajtott 
kísérleti projektek, amelyek célja a közös halászati politika végrehajtásához szükséges 
alapadatok és információk gyűjtésével kapcsolatos programokhoz nyújtott módszertani 
segítség nyújtása. 

CFS  Congregatio a Fraternitate Sacerdotali latin; vall  Papi Testvériség Kongregációja. 
Klerikus kongregáció, a szerzetesi intézmény egyik fajtája. 

CFSCJ  Congregatio Filiorum S. Cordis Iesu latin; vall  Jézus Szent Szívének Fiai. Klerikus 
kongregáció, a szerzetesi intézmény egyik fajtája. 

CFSP  Common Foreign and Security Policy angol; pol  A közös kül- és biztonságpolitika 
az Európai Unió második, kormányközi jelleggel működő pillérét jelenti, melynek 
legfontosabb célja az Európai Unió függetlenségének, alapvető érdekeinek és közös 
értékeinek védelme, nemzetközi együttműködés elősegítése a béke megőrzése és a 
biztonság megerősítése céljából, az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok 
biztosítása, a demokrácia, a jogállamiság fejlesztése. 

CFSSS  Congregatio Filiarum a Sanctissimo Salvatore latin; vall  Legszentebb Üdvözítő 
Nővérei Kongregációja. A szerzetesrendet Eppinger Erzsébet M. Alfonsa nővér 
alapította 1849-ben. Magyarországon 1915-ben telepedtek le. Több országban is 
tevékenykedtek, központjuk jelenleg Szlovákiában van. 
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CFTC  Confédération Francaise des Travailleurs Chrétiens francia; szöv  Keresztény francia 
munkások szövetsége. Francia katolikus szakszervezeti szövetség. 

CFU  colony forming unit angol; orv  Kolóniákot alkotó egység (pl. baktériumok a 
táptalajon). 

CFV  Congregatio Fratrum a S. Vincentio a Paulo latin; vall  Vincés testvérek kongregációja. 
Fogadalom nélküli klerikus kongregáció, a szerzetesi intézmény egyik fajtája. 

CFX  Congregatio Fratrum a S. Francisco Xaverio latin; vall  Xavéri Szent Ferenc Testvérei, 
Xaveriánus Testvérek. A szerzetesi intézmény egyik fajtája. 

Cg  cég chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
cg  centigramm latin; ált  Mértékegység, a kilogramm századrésze. 
CGA  Color Graphics Adapter angol; inf  Színes grafikus képernyővezérlő (grafikus kártyák 

egyik fajtája). 
CGH  Collegium Germanicum Hungaricum latin; műv, irod  Története mind az itáliai, mind 

a magyarországi művelődés múltjának szerves része, maga az intézmény pedig az 
évszázados magyar–olasz szellemi kapcsolatok egyik legfontosabb helyszíne. 
Megalapításától (1578) kezdve egészen a 18. század végéig ez a kollégium közvetítette 
Magyarországra azokat a szellemi áramlatokat, amelyek Rómában megjelentek és 
hatottak. 

CGI  Common Gateway Interface angol; inf  Általános csatolófelület (adatcseréhez 
használható formátumokra vonatkozó). Szabványos, webszervereken futtatandó kis 
szoftveralkalmazás, amelyet a böngésző indít el, és a szerveren fut. 

CGIL  Confederazione Generale Italiana del Lavoro olasz; pol  Általános Olasz 
Munkásszövetség. Az 1944-ben Rómában alakult legnagyobb olasz szakszervezeti 
szövetség, tagja a Szakszervezeti Világszövetségnek. 

CGPM  Conference Générale des Poids et Mesures francia; szerv  Általános Súly- és 
Mértékügyi Értekezlet. A Nemzetközi Méteregyezmény legfelsőbb szerve. Székhelye: 
Párizs. Általában hatévenként ülésezik. 1960-ban fogadta el az SI-
mértékegységrendszert. SI 

CGRO  Compton Gamma-Ray Observatory angol; csill  Compton gamma űrtávcső (NASA). 
CGS  centiméter – gramm – secundum görög, latin; ált  Mértékegységrend, amely a cm, a 

gramm és a másodperc mértékegységeken alapul. SI, FPS, MKSA 
CGT  Confédération Générale du Travail francia; pol  Általános Munkásszövetség. 1895-ben 

alakult legnagyobb francia szakszervezeti szövetség, 1936-ban egyesült a CGTU-val. A 
Szakszervezeti Világszövetség tagja. CGTU 

CGTU  Confédération Générale du Travail Unitaire francia; pol  Kommunista vezetés alatt 
álló francia baloldali szakszervezeti központ volt, 1922-ben alakult. 1936-ban egyesült a 
CGT-vel. CGT 

ch  chain angol; ált  Lánc. Angolszász hosszúság-mértékegység jele (20,116 m). 
ch  koszinusz hiperbolikusz latin; mat  Hiperbolához tartozó, illetve ilyen alakú 

szögfüggvény. 
CH  Scweiz, Schweizerische Eidgenossenschaft német; földr  Svájc, Svájci Államszövetség. 

Ország Közép-Európában. Területe: 41.284,5 km2; főváros: Bern; hivatalos nyelv: német, 
francia, olasz; pénznem: svájci frank (1 frank egyenlő 100 rappen / centimes); 
népcsoportok: svájci német; vallás: római katolikus, protestáns, mohamedán. Franciául: 
Suisse, Confédération Suisse, olaszul: Svizzera, Confederazione Svizzera. 

Cha  Chamaeleon latin; csill  Kaméleon. Csillagkép az égbolton. 
CHA  Coral Hungaria Alapítvány zene  Alapítvány a Coral Hungaria kórus támogatására. 

Székhelye: Buenos Aires. 
CHACR  Center for Hungarian–American Congressional Relations angol; ált  Magyar–

Amerikai Kongresszusi Kapcsolatok Központja. MAKKK 
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CHAMP  Challenging Minisatellite Payload angol; űrh  2000. júl. 15-én felbocsátott német 
geofizikai mesterséges hold. 

CHD  congenital heart disease angol; orv  Veleszületett szívbetegség. 
CHD  coronary heart disease angol; orv  Szívkoszorúér-betegség. 
ChE  cholinesterase angol; orv  Kolineszteráz. 
CHEAKS  Children’s Environmental Attitude and Knowledge Scale angol; okt  Gyermek 

Környezeti Attitűd és Tudás Skála. A környezeti nevelés hatékonyságának mérésére 
alkalmazott eljárás a környezeti attitűdök, illetve ezek időbeli változásának mérésére. 

CHEF  Comprehensive Health Education Foundation angol; eü  Általános Egészségnevelés 
Alapítvány: a CHEF Hungary Alapítvány személyiségfejlesztő, drog- és 
alkoholmegelőző programja 5–18 éves diákok számára. 

Chem.  chemotherapy angol; orv  Kemoterápia. 
CHF  chronic heart failure angol; orv  Krónikus szívelégtelenség. 
CHF  congestive heart failure (USA) angol; orv  Szívelégtelenség. 
CHF  Svájci FRANK, Liechtensteini FRANK német; pénzü  Valutakód. 
CHIPSat  Cosmic Hot Interstellar Plasma Spectrometer Satellite angol; űrh  ’Műhold a forró 

csillagközi kozmikus plazma spektrométeres mérésére’. Az USA mesterséges holdja, 
2003. jan. 23-án bocsátották fel. 

CHO  carbohydrate angol; orv  Szénhidrát. 
Chol  cholesterol angol; orv  Koleszterin. 
Chord  Chordigeri S. Francisci latin; vall  Kordaviselők Testvérülete. A szerzetesi 

intézmény egyik fajtája. 
CHP  Combined Heat and Power angol; műsz  Olyan erőmű, melyben egyidejűleg 

termelnek meleg vizet és áramot. 
chr.  chronicus angol; orv  Krónius. 
CI  cardiac index angol; orv  Szívindex. 
CI  cardiac insufficiency angol; orv  Szívelégtelenség. 
Ci  Circinus latin; csill  Körző. Csillagkép az égbolton. 
Ci  curie francia; fiz  A radiológiai aktivitás mértékegysége. Nem SI-mértékegység, de 

használata megengedett. 
CI  Elefántcsontpart földr  Elefántcsontpart, Elefántcsontparti Köztársaság: Afrika északi 

részén. Területe: 322.462 km2; főváros: Yamoussoukro; hivatalos nyelv: francia; 
pénznem: CFA frank (afrikai valutaközösségi frank); népcsoportok: mintegy 60 
etnikum, pl. baule, bete, senufo, malinke, agni-asanti, kru, déli mande; vallás: szunnita 
mohamedán, keresztény, törzsi vallások. 

CIA  Central Intelligence Agency angol; szerv  Központi Hírszerző Ügynökség. A hivatalos 
amerikai hírszerző szerv, a külső biztonságért felelős. 1947-ben alapították. Gyakran 
végez felforgató tevékenységet külföldön, de ha a helyzet úgy kívánja, ezt belföldön is 
megteszi. 

CIAM  Congrès Internationaux d’Architecture Moderne francia; szerv  Modern Építészek 
Nemzetközi Kongresszusa. A modern építészet időnkénti nemzetközi összejövetele, 
mely 1928–1959 között a kor kiváló építészeinek rendszeres eszmecseréjét biztosította; 
3-4 évenként ült össze. 

CIB  Central-European International Bank Ltd. angol; pénzü  Közép-európai Nemzetközi 
Bank Rt. 1979-ben jött létre Budapesten, területen kívüli jellegű, dolláralapon működő 
devizabankként. 1998. jan. 1-jén egyesült a CIB Hungária Bank Rt.-vel. 1999 végén az 
Intesa csoport tagjává vált (Olaszország legnagyobb bankcsoportja). 

CIC  Codex Iuris Canonici latin; vall  Egyházi Törvénykönyv. Azoknak a törvényeknek az 
összessége, amelyeket a katolikus egyház törvényhozó testülete az egyház külső 
rendjének és a hívek cselekedeteinek a szabályozására alkotott. A CIC-et 1917-ben tette 
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közzé XV. Benedek pápa, kötelező erőre pedig 1918. máj. 19-én emelkedett. Azt 
megelőzőleg (1234 óta) az ún. Corpus Iuris Canonici volt érvényben. A latin nyelvű CIC 
öt könyvre tagozódik és 2414 kánont (törvényt) tartalmaz. XXIII. János pápa 1959-ben 
megbízott egy bíborosi bizottságot a felülvizsgálattal. 1983-ban került kiadásra a 
jelenleg érvényben lévő CIC. 

CIC  Conseil International de la Chasse et de la conversation du Gibier francia; szerv  
Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács. 1930-ban alapított kormányközi 
egyezmény. Célja a vadászati érdekek védelme, a természeti értékek megőrzése. 
Székhelye: Párizs, operatív központja Budapesten van. 

CIC  Corpus Iuris Civilis latin; ált  Justinianus bizánci császár kodifikációs műve. 
CIC  Counter Intelligence Corps angol; kat  Az USA hadseregének titkos szolgálata, az 

amerikai kémtevékenység egyik irányító szerve. 
cic.  ciceró latin; nyomd  Nyomdai mértékegység, 12 pont nagyságú betű(fajta) (M. T. 

Ciceró nevéből). 
CICIAMS  International Catholic Committee of Nurses and Medico-social Assistants angol; 

szerv  Katolikus Ápolónővérek és Egészségügyi-szociális Asszisztensek Nemzetközi 
Bizottsága. 1933-ban Lourdes-ban (Franciaország) alapították a Katolikus Ápolónővérek 
Nemzetközi Bizottságát (International Committee of Catholic Nurses), 1992- től a neve 
CICIAMS. Célja, hogy minden országban támogassa az ápolónővérek katolikus 
szellemű szakmai szervezeteinek létrehozását és működését; összehangolja 
törekvéseiket. 

CICM  Congregatio Immaculati Cordis Mariae latin; vall  Mária Szeplőtelen Szívének 
Kongregációja. Klerikus kongregáció, a szerzetesi intézmény egyik fajtája. 

CIDREE  Consortium of Institutions for Development and Research in Education in Europe 
angol; szerv  Európai oktatásfejlesztő és kutatóintézetek konzorciuma. Fő célja: 
tananyagfejlesztés, közoktatási kutatások, az európai országok oktatási rendszerei 
közötti kapcsolatok erősítése. 

cie  compagnie francia; szerv  Francia nyelvű cégnevekben: részvénytársaság. rt. 
CIET  Centre for Information on Education Techniques angol; szerv  Oktatási Technikák 

Információs Központja (Európai Unió). 
CIF  Cost, Insurance, Freight angol; gazd  Olajtermékek tengeri kereskedelmekor használt 

kifejezés; azt a földrajzi pontot jelöli, ameddig a költség és a biztosítás az eladót, min-
den egyéb kockázat a vevőt terheli. 

CIFU  Congressus Internationalis Fenno-Ugristerum angol; szerv  Nemzetközi Finnugor 
Kongresszus. Az uráli népek és nyelvek kutatóinak ötévenként megrendezett 
kongresszusa. 

cig  cigány népcs  Ázsia és Európa országaiban szétszóródva élő, sötétes bőrű, sötét hajú, 
indiai eredetű (nép), illetve ehhez tartozó, vele kapcsolatos; cigány nép, személy; cigány 
nyelv, mint tantárgy. 

CIGRE  Conférence Internationale des Grands Réseaux Électriques francia; szerv  
Nagyfeszültségű villamoshálózatok nemzetközi konferenciája. 1921-ben alakult 
nagyfeszültségű hálózatokkal kapcsolatos kérdések vizsgálatára. Kétévenként ülésezik, 
székhelye: Párizs. 

CÍM  Computer Integrated Manufacturing angol; inf  Számítógéppel támogatott integrált 
gyártás. 

CÍM  Convention internationale concernant le transport des marchandises per chemins de 
fer francia; szerv  Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Egyezmény. Áruk vasúton való 
szállításával kapcsolatos nemzetközi egyezmény, 1890-ben kötötték meg Bernben, 1893-
ban lépett életbe. 
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cimb  cimbalom görög, latin; zene  Asztalszerű fémhúros ütőhangszer, amelyet két fanyelű, 
bevont bunkóban végződő verővel szólaltatnak meg. 

CIMEA  Comité International des Mouvements d’Enfants et d’Adolescents francia; szerv  
Gyermek- és Serdülőkori Mozgalmak Nemzetközi Bizottsága. 

CIO  Comité Internationale Olympique francia; sp  Nemzetközi Olimpiai Bizottság. NOB 
CIO  Congress of Industrial Organizations angol; szerv  Ipari Szervezetek Kongresszusa. 

Amerikai szakszervezeti szövetség. Önálló központjukat 1938-ban főleg a nehézipari 
munkások hozták létre. 1955-ben egyesült az AFL-el. AFL 

CIPC  Chloro-IPC latin; vegy  Chloropham, Prevenol, Nexaval: izopropilklórfenil-karbamát 
tartalmú, alig mérgező növényvédőszer. 

CIPEC  Conseil Intergouvernemental des Pays Exportateurs de Cuivre francia; szerv  
Rézexportáló Országok Kormányközi Tanácsa. A legnagyobb rézexportáló országokat 
tömörítő nemzetközi szervezet. 

CIPM  Convention Internationale du Métre francia; szerv  Nemzetközi Méteregyezmény. A 
méterrendszer egységességét és állandóságát biztosító intézmény létrehozásáról szóló, 
1875-ben Párizsban aláírt nemzetközi egyezmény. 

CIPR  Ciprus földr  Ciprusi Köztársaság. Területe: 5896 km². Lakosainak száma: 950.000 fő 
(Észak-Ciprus nélkül: 721.900 fő). Fővárosa: Nicosia. Államforma: elnöki köztársaság. 
Pénznem: ciprusi líra. Nyelvek: görög, török, angol. Népek: görög, török, egyéb. Vallás: 
ortodox, szunnita mohamedán, maronita, egyéb. 

CIPS  Confédération Internationale de la Péche Sportive francia; sp  Nemzetközi 
Sporthorgász Szövetség. 1953-ban alakult Rómában. Évente valamennyi szakágban 
világ- és kontinensbajnokságokat rendez. 

Cirk  cirkáló had  Hadihajó, csatahajó, romboló. Felderítésre, hajórajok vagy hajókaravánok 
biztosítására szolgáló, gyorsjáratú hajó. Tüzérsége, páncélzata gyengébb, mint a 
csatahajóé, de sebessége nagyobb. Tüzérségen kívül a cirkálót légvédelmi, torpedó- és 
aknavető fegyverzettel is felszerelik. 

cirk  cirkuláció latin; ált  Egy pont v. tengely körül körvonalban történő mozgás, keringés, 
körforgás, köráramlás. 

cirk  cirkuláció latin; közg  A tőke körforgása, pénzforgás, pénzforgalom, amelyben a 
pénztőke termelő tőkévé, ez árutőkévé, végül újra pénztőkévé alakul. 

cirk  cirkusz görög, latin; ált  Előre megrendezett dolog, ámítás; lármás, botrányos jelenet. 
cirk  cirkusz görög, latin; kult  Ókori játékok és versenyek ellipszis alakú színtere, épülete; 

sátorban v. épületben működő, különleges ügyességi mutatványokkal szórakoztató 
üzem. 

CIS  carcinoma in situ angol; orv  A bazális membránt nem átlépő rák. 
CIS  Commonwealth of Independent States angol; szöv  Független Államok Közössége. 

FÁK, CIS 
CIS  Contact Image Scanner angol; inf  Egyfajta érzékelő a szkennerekhez. 
CISA  Confédération Internationale des Syndicats Arabes francia; szöv  Arab 

Szakszervezetek Nemzetközi Szövetsége. ICATU 
CISAC  Confédération Internationale des Sociétés d’Auteurs et Compositeurs francia; szerv  

A szerzői jogok biztosítására alakult társaságok 1926-ban alakult nemzetközi 
szövetsége. Székhelye: Párizs. 

CISC  Complex Instruction Set Computer angol; inf  Komplex utasításkészletű számítógép. 
CISL  Confederation Internationale des Syndicats Libres francia; szöv  Szabad 

Szakszervezetek Nemzetközi Szövetsége. SZSZNSZ, ICFTU 
CISL  Confederazione Italiana dei Sindacati Liberi olasz; szöv  Olasz Szabad 

Szakszervezetek Szövetsége. 1950-ben alakult. A Kereszténydemokrata Párt irányítása 
alatt szoros kapcsolatot tart fenn a gyáriparosok szervezetével. 
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CISL  Confederazione Italiana Sindacati dei Lavoratori olasz; szöv  Olasz Dolgozók 
Szakszervezeti Szövetsége. 

CISNAL  Confederazione Italiana Sindacati Nazionali dei Lavoratori olasz; szöv  Olasz 
Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége. 

ciszt  cisztercita francia; vall  Francia eredetű római katolikus tanító szerzetesrend. 
Alapítva: 1098-ban. Nevét a franciaországi Citeaux-ról kapta. 

ciszt  ciszterna latin; biol  Hártyával vagy membránnal körülvett tágulat, zsákszerű 
testüreg. 

ciszt  ciszterna latin; ép  Esővíz felfogására és tárolására szolgáló víztartály. Csapadékban 
szegény területek vízellátásához nélkülözhetetlen. 

Cit  citadella olasz; ép  A vár legjobban megerősített, rendszerint kör alakú része; egyes 
esetekben önálló városvédő erőd (pl.: Budapesten a Gellért-hegyi Citadella, amelyet 
1851-ben építettek). 

Cit  Citátum latin; nyelvtud  Szó szerinti idézet valamilyen szövegből. 
cit  citológia görög; orv  Sejttan. A növényi és állati sejtek szerkezetével és életével 

foglalkozó tudományág. 
CIT  Corporate Income Tax angol; közg  Társasági nyereségadó. Egy adott vállalat által elért 

nyereséget terhelő adó. 
CITES  Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora 

angol; ált  A veszélyeztetett vadon élő állatok és növényfajok nemzetközi 
kereskedelméről szóló, Washingtonban 1973. márc. 3-án elfogadott nemzetközi 
szerződés. 

CIUS  Conseil International des Unions Scientifiques, Párizs francia; szerv  Tudományos 
Egyesületek Nemzetközi Tanácsa. ICSU 

CIUSS  Catholic International Union for Social Service angol; szöv  Szociális Szolgálatok 
Nemzetközi Katolikus Uniója. 

civ  civilizáció latin; ált  Tágabb értelemben: társadalmi, gazdasági és szellemi művelődés, 
műveltség, a kultúra fejlettebb foka, megvalósult formája. 

CIV  Convention Internationale Concernant le transport des voyageurs et des bagages par 
chemin de fer francia; ált  Nemzetközi Vasúti Személy- és Poggyászfuvarozási 
Egyezmény. 1911-ben kötötték meg, de csak 1928-ban lépett hatályba (elsősorban a 
világháború miatt). 

CJ  Cecchini-jelentés angol; gazd  A tervezett egységes belső piac várható előnyeiről készült 
– utólag túlságosan is derűlátónak bizonyult – összeállítás (1988). A jelentés szerint az 
áruk és szolgáltatások nemzetközi áramlását fékező akadályok (határellenőrzés, 
technikai akadályok, adózási különbségek stb.) lebontása kb. 200 Mrd ECU haszonnal 
járt volna. Az árak csökkenése, a gazdasági növekedés gyorsulása miatt néhány év alatt 
kb. 1,8 millió új munkahelyre számítottak. 

CJ  Congregatio Iosephitarum latin; vall  Jozefita atyák. Klerikus kongregáció, a szerzetesi 
intézmény egyik fajtája. 

CJ  Congregatio Jesu latin; vall  Jézus Társasága. A baszk nemzetiségű Loyolai Szt. Ignác 
alapította, és III. Pál pápa hagyta jóvá 1540. szept. 27-én. Magyarországon 1561-ben 
telepdtek le. 

CJC  Codex Juris Canonoci latin; vall  A r.kat. egyház rendszerezett kánonjogi könyve, 
törvénykönyve 1917-ből. 

CJM  Congregatio Iesu et Mariae latin; vall  Eudisták v. a Jézusról és Máriáról nevezett 
missziópapok. Rendesen használt eudisták elnevezésüket Eudes János alapítójuktól 
nyerték. Eudes János öt társával megállapította 1643. márc. 25-én Caenben új 
kongregációját, amelynek célja missziók tartása és papok nevelése volt. Halálakor 
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(1680) társasága hat papnevelővel és egy kollegiummal bírt. Az első francia forradalom 
után Blanchard abbé 1826. jan. 9-én összegyűjtötte a szétszórt eudistákat Rennes-ben. 

CJTF  Combined Joint Task Forces angol; had  Vegyes összetételű összhaderőnemi Alkalmi 
Harci Kötelék (Európai Unió). 

CK  creatinine kinase angol; orv  Kreatin-kináz. Egy izomban található enzim, amely 
vérszintje izomsérüléskor v. izombetegségek esetében megemelkedik (pl. elesés, 
szívinfarktus stb.). 

CKD  chronic kidney disease angol; orv  Krónikus vesebetegség. 
CKKE  Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület szerv  1989. márc. 29-én alakult meg 

Pécsett. Célja, hogy megszervezze a pécs–baranyai, később a régió cigányságának 
közművelődési, kulturális és politikai érdekképviseletét. 

CKKE  Corvinus Külügyi és Kulturális Egyesület egy  Az Egyesület 2004 augusztusában 
alakult meg. A Budapesti Corvinus Egyetem egyik diákegyesületéből tudományos 
műhellyé fejlődött egyesület lett. A kutatómunkán felül részt vesz a nemzetközi 
szakmai közéletben is. Az Egyesület csak olyan jelentkezőket enged sorai közé, akik 
eredményei és törekvései összhangban vannak az Egyesület által képviselt 
szellemiséggel. A jelenlegi tagság kivétel nélkül a legkiválóbb egyetemi hallgatókból 
verbuválódott, akik személyes kvalitásait az Oktatási Minisztérium, illetve a Budapesti 
Corvinus Egyetem is rendszeresen elismeri. 

CKS  Cigány Képzőművészek Stúdiója szerv  A CKKE által létrehozott szervezet, amely 
összefogja a Baranyában jelen levő roma képzőművészeket. CKKE 

CKY  Conakry francia; rep  Guineai repülőtér jelzése. 
cl  centiliter görög, latin; ált  A liter századrésze. 
Cl  Child lock angol; műsz  Gyerekzár. Tévé-videomagnó kombináció kezelőgombjait letiltó 

funkció. A készülék csak a távkezelővel működtethető, amivel megakadályozható a 
gyerekek számára nem kívánatos műsorok nézése. 

Cl  chlorine vegy  Klór. 
CL  Christifideles laici apostoli buzdítás latin; vall  II. János Pál pápa írásának rövidítése. 
Cl  clausius görög; fiz  Az entrópia (termodinamika) R. J. E. Clausius tiszteletére elnevezett, 

régebben használatos jele. 
Cl  klór görög ’sárgászöld’ szóból; vegy  A periódusos rendszer 17. eleme, forráspontja –35 

ºC. Zöldessárga, kétatomos molekulájú gáz. Az iparban a klórt elsősorban szerves 
szintézisekben használják fel hajtógázok, tisztítófolyadékok és monomerek 
előállításához. Széles körben használják, erős fertőtlenítőszer. 

CL  Srí Lanka földr  Srí Lanka, Srí Lanka Demokratikus Szocialista Köztársaság Dél-
Ázsiában. Területe: 65.610 km2; főváros: Colombo; hivatalos nyelv: szingaléz, tamil; 
pénznem: Srí Lanka-i rúpia; népcsoportok: szingaléz, ceyloni, tamil, indiai, tamil, mór; 
vallás: buddhista, hindu, mohamedán, keresztény. 

Cl.T  clotting time angol; orv  Alvadási idő. 
CLA  Conjugated Linoleic Asid angol; vegy  Konjugált linolsavak. Olyan zsírsav, amely 

segít a zsírszövet leépítésében és annak izomszövetté történő alakításában. 
Clar  Klarisszák latin; vall  Klára-szüzek, Klára-apácák, vagy a szegény nők szerzete. Szt. 

Klára által alapított apácarend, amely a minoriták és terciáriusok mellett Szt. Ferenc 
második rendjeként szerepel, és alapítónőjétől nyerte nevét. Rendkívül szigorú 
fegyelem alatt éltek. A rendnek kemény szabályait IV. Orbán pápa 1264-ben enyhítette. 
Ugyancsak a Klarisszából keletkezett a Longa Mária Laurentia által 1538-ban 
Nápolyban létesített kapucinus apácák rendje, amelynek VIII. Kelemen pápa 
Albanóban kolostort is építtetett. Szabályaikat X. Kelemen pápa hagyta helyben 1676-
ban. Magyarországon II. József törölte a rendet. 

Clav.  clavicle angol; orv  Kulcscsont. 

http://www.katolikus.hu/roma/pe17.html
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cldy  cloudy angol; orv  Ködös (folyadék). 
CLI  Command Line Interface angol; inf  Parancssoros felhasználói felület. 
CLI  Common Language Infrastructure angol; inf  A Microsoft NET közös köztes nyelvet 

biztosító modulja. 
CLL  chronic lymphocytic leukemia angol; orv  Krónikus limfoid leuémia. 
CLN  Comitato di Liberazione Nazionale olasz; pol  Nemzeti Felszabadító Bizottság. Olasz 

antifasiszta pártok egységszervezete a II. világháború utolsó szakaszában. Alapítva: 
1943. július. 

CLRAE  Council of Europe- Congress of Local and Regional Authorities of Europe angol; 
szerv  Európa Tanács – Helyi és Regionális Közhatóságok Kongresszusa. Székhelye: 
Strasbourg. 

CLS  clear screen angol; inf  Képernyőtörlés. 
cm  centiméter görög, latin; ált  A méter századrésze; ilyen méretű hosszúság; 

centiméterszalag. 
CM  Channel Migration angol; műsz  Tévécsatornák közti kapcsolás. A tévénéző egyik 

csatornáról a másikra és tovább kapcsolgatja a csatornaváltót, ezzel szinte folyamatosan 
keres valamilyen műsort. 

CM  Congregatio Missionis francia; vall  Lazaristák. A 17. században a párizsi Szt. Lázár 
által egy bélpoklosházban alapított, lelki gondozással foglalkozó katolikus 
szerzetesrend. C.M. 

Cm  kűriüm francia; vegy  Mesterséges radioaktív elem, rendszáma: 96. (Curie francia 
fizikusházaspár nevéről) 1944-ben állították elő az amerikai G. Seaborg és munkatársai 
plutónium a-részecskékkel történő bombázásával. 

cm
2
  négyzetcentiméter ált  Területmérték: olyan négyzet, amelynek oldala 1 cm; ekkora 
terület. 

cm
3
  köbcentiméter ált  Egy-egy centiméter szélességű, hosszúságú és magasságú kocka 
térfogatának megfelelő köb-, illetve űrmérték; ekkora mennyiség valamiből. 

CMa  Canis Maior görög, latin; csill  Nagy Kutya. A déli égbolt egyik jellegzetes csillagképe. 
C-MAC  Multiplexed Analogue Components angol; műsz  Analóg összetevők multiplex 

rendszere. Egyes műholdaknál használt televíziós műsorkódolási módszer elnevezése, 
ahol a „C” betű nem rövidítés, hanem a jelenleg elfogadott (harmadik) verziót jelöli. 

CMAS  Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques francia; szöv  Vízalatti 
Tevékenységek Világszövetsége. Nemzetközi Könnyűbúvár Szövetség. 1959-ben 
alakult Monacóban. 

CMB  Cosmic Microwave Background angol; csill  Kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás. 
CMBK  Cigány–Magyar Baráti Klub szerv  A CKKE által létrehozott klub, amely a két nép 

kölcsönös megsegítésén keresztül az évszázados feszültségeket szeretné feloldani. 
CKKE 

CMBR  cosmic microwave background radiation angol; csill  Kozmikus mikrohullámú 
háttérsugárzás. 

CMC  Certified Management Consultant angol; szöv  Bejegyzett Vezetési Tanácsadó (Hites 
Menedzsment Tanácsadói Szövetség) cím jelöli a megalapozott szakmai ismeretekkel 
rendelkező, a szakma etikai elveit elfogadó és aszerint dolgozó vezetési tanácsadókat. 
Magyarország a világ 21. országa, ahol megalakult a CMC cím adományozására 
feljogosított és az International Council of Management Consulting Institutes által 
elismert szervezet, a Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetsége (VTMSZ) CMC 
tagozata. VTMSZ 

CME  Central European Media Enterprises angol; méd  Médiavállalkozás, amelynek 
érdekeltségei vannak Romániában, Horvátországban, Szlovákiában és Ukrajnában, de 
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kacsingat a lengyel piac felé is. A CME vezető kereskedelmi médiatulajdonos a közép-
európai térségben. 

CME  Coronal Mass Ejection angol; met  ’Tömegkidobás a koronából’. A Nap belső 
koronájából nagy sebességgel kidobódó anyag. 

CMEA  Council for Mutual Economic Assistance angol; szerv  Kölcsönös Gazdasági 
Segítség Tanácsa. KGST 

CMech  Congregatio Mechitaristarum latin; vall  Mechitaristák. Hittérítéssel foglalkozó 
örmény katolikus szerzetesek; Mechitar Péter (1676–1749) örmény katolikus laikus által 
alapított egyházi társulat, amelyet XI. Kelemen 1712-ben megerősített. Mechitar 1717-
ben a velencei San Lazzaro szigetén telepítette le társulatát az általa alapított 
kolostorban. Saját rítusuk van, s az isteni szolgálatnál az örmény nyelvet használják. 
San Lazzaró-i kolostoruk könyvtára a keleti kéziratok tekintetében a leggazdagabb 
egész Európában. Velencei és bécsi főapátjuk egyúttal érseki méltóságot és címet visel. 

CMF  Cordis Mariae Filii latin; vall  Claretinusok. Mária Szeplőtelen Szívének Fiai Missziós 
Társaság (lat. Congregatio Missionariorum Filiorum Immaculatae Cordis B.M.V., CMF): 
klerikus szerzetes kongregáció. 1849-ben alapította Claret y Clará Szt. Antal Mária. Az 
ifjúság nevelésével, igehirdetéssel, hívők és papok lelki gondozásával és a katolikus 
sajtó terjesztésével foglalkoznak világszerte. 1980-ban 394 házban 2899 tag, köztük 1944 
pap élt. 

CMi  Canis Minor görög, latin; csill  Kis Kutya. Az északi égbolton látható csillagkép. 
CMI  Cavagliai Magyar Intézet vall, okt  Cavagliai Szent István Magyar Intézet, 1902–1913: a 

Szalézi Társaság itáliai kisszemináriuma magyar jelöltek részére. 
CMK  Cigány Módszertani Központ szerv  A vidéki cigány egyesületeknek, kluboknak, 

közösségvezetőknek és egyéneknek egy állandó szakmai, jogi tanácsadó szolgálatot tart 
fenn. 

CMM  Clevelandi Magyar Múzeum műv  Székhelye: Cleveland, Ohio. 
CMM  Congregatio Missionariorum de Mariannhill latin; vall  Mariannhilli 

Misszionáriusok. Klerikus kongregáció, a szerzetesi intézmények egyik fajtája. 
CMN  Casablanca rep  Marokkói repülőtér jelzése. 
CMOS  Complementary Metal-oxid Semiconductor angol; fiz  Kiegészítő fémoxid félvezető. 
CMS  Central Mail Server angol; inf  Intézményi kommunikációs szerver. A 

kommunikációs hálózat központi számítógépe az intézményekben 
(minisztériumokban). 

CMT  Carcinogenic, mutagenic or toxic for reproduction angol; ipar  A legveszélyesebb 
vegyületek gyűjtőneve. 

CMYK  Cyan, Magenta, Yellow, Black angol; vegy  Cián, bíbor, sárga, fekete. A négy 
alapszínt felhasználó színkeverési módszer, négyszínnyomtatás. 

CN Tower  CN-torony angol; ép  Kanadai Nemzeti Torony. A világ egyik legmagasabb 
épülete. Torontóban építették 1973 és 1975 között, 555,3 m magas. 

CN  cranial nerve angol; orv  Fejideg. 
CNAD  Conference of National Armaments Directors angol; had  Fegyverzeti Igazgatók 

Konferenciája. NATO-vezetők hivatalosan is támogatásukról biztosították a terrorizmus 
elleni védelem munkaprogramját. Ezt a programot a NATO Nemzeti Fegyverzeti 
Igazgatói indították el, akik hivatalosan évente kétszer üléseznek egy Nemzeti 
Fegyverzeti Igazgatók Konferenciája elnevezésű csoportban. A program célja, hogy 
előmozdítsa az új és továbbfejlesztett technológiák kidolgozására irányuló nemzeti 
szakértői és kutatóprogramokat. 

Cnc  Cancer latin; csill  Rák. Az északi égbolt egyik csillagképe. 
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CNC  Computer Numerical Control angol; inf  Számítógépes számjegyvezérlésű. (pl. egyes 
szerszámgépek). Olyan berendezések, amelyek vezérlését programozható 
mikroszámítógép látja el. 

CND  Campaign for Nuclear Disarmament angol; ált  Kampány a nukleáris leszerelésért. E 
tömegmozgalom 1958-ban alakult meg Angliában, azzal a céllal, hogy mozgósítsa a 
közvéleményt a nukleáris fegyverkezési program ellen és hogy elősegítse az egyoldalú 
leszerelést. 

CND  Congregatio Sororum Scholasticarum Pauperum a Nostra Domin latin; vall  
Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek. A közösség hivatása: tanítás, 
nevelés. A rend alapítója Gerhardinger Karolina, szerzetesi nevén Jézusról nevezett 
Mária Terézia. Magyarországra Csajághy Sándor csanádi püspök meghívására érkeztek 
az első nővérek 1858-ban, Temesvárra. 

CNES  Centre Nationale d’Etudes Spatiales francia; szerv, űrh  Nemzeti Űrkutatási 
Központ. Űrkutatási szervezet Franciaországban. 1962-ben alakult Brétigny-sur-Orge 
székhellyel. Fő feladata az űrkutatásban részt vevők munkájának összehangolása, 
kutatórakéták fejlesztése stb. 

CNG  Compressed Natural Gas angol; vegy  Komprimált földgáz. 
CNN  Cable News Network angol; méd  1980-ban alakult, az USA egyik tévévtársasága. 

Központja: Atlanta. 
CNR  Communication/Network Riser angol; inf  Hálózati/kommunikációs bővítőhely. 
CNR  Conseil national de la Résistance francia; pol  Ellenállás Nemzeti Tanácsa. A II. 

világháború idején a francia ellenállási mozgalom különböző csoportjainak és 
irányzatainak összefogására alakult szervezet (1943–44). 

CNS  Central Nervous System angol; orv  Központi idegrendszer. Bonyolult módon 
összekapcsolt idegsejtek tárháza, amely szabályozza a mozgásokat és elemzi az 
érzékeléseket. Az emberben ráadásul lehetővé tesz olyan működéseket, mint a 
gondolkodás, az érzelmek és a nyelv használata stb. 

cnst.  constipation angol; orv  Székrekedés, szorulás. 
CNY  Jüan angol; pénzü  Kína pénzneme. 
CO  Air Micronesia angol; rep  Mariana-szigetek légitársaságának jelzése. 
CO  Colorado angol; földr  Állam Nyugat-Közép-Amerikában. Területe: 269.585 km2. 

Székhelye: Denver; beceneve: Centenáriumi állam. 
CO  Columbia, República de Colombia spanyol; földr  Kolumbia, Kolumbiai Köztársaság: 

Dél-Amerikában. Területe: 1.141.748 km2; főváros: Bogotá; hivatalos nyelv: spanyol; 
pénznem: kolumbiai peso; népcsoportok: mesztic, fehér, mulatt, fekete, zambó; vallás: 
római katolikus, egyéb. 

CO  Continental Airlines angol; rep  Az USA egyik légitársaságának jelzése. 
Co  kobalt német Kobold ’a ház szelleme’ szóból; vegy  A vasfémek közé tartozó kémiai elem, 

rendszáma: 27, sötétszürke, szívós, kemény fém. Az emberi és állati szervezetnek 
nélkülözhetetlen. Legfőképpen acélötvözőként használják. 

Co.  company angol; szerv  Társaság, részvénytársaság, korlátolt felelősségű társaság stb. 
Önálló jogi személyként működő társaságok neve. Sok külföldi vállalat nevében 
szerepel. 

CO2  carbon dioxide angol; orv  Széndioxid. 
COBE  Cosmic Background Explorer angol; űrh  A NASA mesterségeshold-programjának 

1990-ben felbocsátott tagja. 
COBOL  Common Business Orientated Language angol; műsz  Általános üzleti ügyviteli 

célú nyelv rövidítése, az üzleti világban széles körben elterjedt magas szintű 
programozási nyelv. 
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COBRA  Copenhagen, Bruxelles, Amsterdam kezdőbetűiből műv  1948-ban 
Amszterdamban alakult avantgárd művészcsoport, amelynek tagjai dán, belga és hol-
land absztrakt művészek. 

Cocom  Coordinating Committee for Export to Communist Areas angol; szerv  A fejlett 
elektronikus technológia szocialista országokba való kivitelét korlátozó bizottság. 

COCOM  Coordinating Committee for Multilateral Export Controls angol; szerv  
Többoldalú Export-ellenőrzést Koordináló Bizottság. Székhelye: Párizs. Alapítva: 1949-
ben. 

Cod Franc  Francia Gyógyszerkódex francia; gyógysz  Franciaországban forgalmazott 
gyógyszerekre vonatkozó előírásokat tartalmazó kiadvány, előírja a hivatalos 
gyógyszereket, minőségüket, előírja a galenuszi (növényi, állati v. ásványi anyagokból 
előírt módon készített) gyógyszerek elkészítési módját. 

COD  chemical oxygen demand angol; körny  Kémiai oxigénigény. KOI 
CODASYL  Conference on Data Systems Languages angol; szerv  Konferencia az 

adatfeldolgozási rendszerek nyelveiről (az USA védelmi minisztériuma által alapított 
szervezet). 

codec  coder/decoder angol; műsz  Kóder/dekóder. 
CODESA  Convention for a Democratic South Africa angol; pol  Egyezmény a 

Demokratikus Dél-Afrikáért. Az apartheid megszüntetését követő tárgyalássorozat 
elnevezése. 

COFF  Common Object File Format angol; inf  Egy fájlformátum neve a 
számítástechnikában. Futtatható állományt, (osztott) könyvtárat, tárgykódot 
tartalmazhat. 

COGECA  Mezőgazdasági Szövetkezetek Uniós Szövetsége angol; szöv  Az Unióban 
működő mezőgazdasági szövetkezeteket fogja össze. Feladata a termelők érdekvédelme 
az uniós intézményekben, illetve, szükség esetén, az uniós intézményekkel szemben. 

COK  Cook Islands angol; földr  Cook-szigetek. Új-Zéland társult állama a Csendes-óceán 
déli részén. Területe: 236,7 km2; székhelye: Avarua; pénzneme: Cook-szigeti dollár (1 
dollár egyenlő 100 cent). Nyelvek: angol, maori; népcsoportok: polinéz, európai, egyéb; 
vallás: keresztény. Maori nyelven: Kuki Airani. 

cöl  cölibátus latin; vall  Papi nőtlenség; egyházi tilalom a papok nősülésére a katolikus 
egyházban. 

Col  Columba latin; csill  Galamb. Csillagkép az égbolton. 
Coll.Hung  Collegium Hungaricum kult  A Magyar Köztársaság által működtetett, 

országhatáron kívül fekvő kulturális intézmények egyike; Bécsben található. Feladata a 
határrendezések folytán a mai Magyarország területén kívül rekedt magyarság 
kulturális igényeinek – legalább részbeni – kielégítése, a szórványmagyarsággal való 
kapcsolat tartása, továbbá a mai magyar kultúra és tudomány képviselete és terjesztése 
külföldön. A bécsi intézet jelentőségét a történelmi hagyományok, valamint az immár 
évtizedes jószomszédi kapcsolatok önmagukban magyarázzák. 

Com  Coma Berenices latin; csill  Bereniké Haja. Csillagkép az égbolton. 
COM  Comores, République Fédérale Islamique des Comores francia; szöv  Comore-

szigetek, Comore Iszlám Szövetségi Köztársaság: Afrika déli részén. Területe: 1862 km2; 
főváros: Moroni; hivatalos nyelv: francia, comorei; pénznem: comorei frank; 
népcsoportok: comorei, makua; vallás: szunnita mohamedán. 

COM  Component Object Mod angol; inf  Komponens objektum modell. A Microsoft 
előírása a komponens alapú rendszerekre, amely definiálja az interfész fogalmát, 
meghatározza egy objektum funkcionalitását, valamint azt a szoftverarchitektúrát, 
amelyben a komponensek alkalmazássá kapcsolhatóak össze. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jlform%C3%A1tum
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A1m%C3%ADt%C3%A1stechnika
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com  comune olasz; tört  Szabad itáliai város a középkorban, amelyet tanácsa és 
polgármestere vezetett. 

COMAL  Common Algorithmic Language angol; inf  Közös algoritmus nyelv. A BASIC 
számítógépes nyelv javított, bővített változata, amely egyesíti a BASIC és a PASCAL 
egyes vonásait. 1974-ben fejlesztette ki Borge Christiansen dán számítógépes kutató. 

comb.  combine, combination angol; orv  Kombináld, kombináció. 
COMDEX  Computer Dealers Exposition angol; inf  Az Egyesült Államok legnagyobb 

számítástechnikai rendezvénye. 
COMECE  Commission des Episcopats de la Communaute Europeenne angol; szerv  

Európai Unió Püspöki Konferenciai Bizottsága. Az Európai Unió tizenöt tagországának 
püspöki konferenciái 1980-ban Brüsszel központtal létrehozták saját szervezetüket, 
amelynek legfőbb célja, hogy a közösség egészét érintő törvénykezési munka során 
érvényesüljenek a katolikus egyház szempontjai. 

COMESA  Common Market for Eastern and Southern Africa angol; szerv  Kelet- és Dél-
afrikai Közös Piac. A szervezet egy 1981-ben létrehozott regionális egyesülésből jött 
létre a tagállamok közti kereskedelem liberalizálása, az országok gazdasági 
működésének összehangolása céljából. Alapítva: 1994-ben, székhelye: Lusaka (Zambia). 

Comett  Community programme in education and training for technology angol; okt  Pro-
gram a felsőoktatás és a gazdaság kapcsolatának erősítéséért. Közösségi program 
technológiai oktatásért és képzésért. 

COMINFORM  Kominform pol  Mozaikszó, a Szovjet Kommunista és Munkapártok 
Tájékoztató Irodájának rövidítése, amely a Kominternt váltotta fel. Sztálin parancsára 
1947 szeptemberében létesült. Székhelye Belgrád, majd 1948-tól Bukarest volt. 1956-ban 
feloszlatták. 

COMINTERN  Komintern pol  Mozaikszó, a Kommunista Internacionálé rövidítése. 
Moszkvában alapították 1919 márciusában, az Orosz Kommunista Párt javaslatára. 
Célja a baloldali szocialisták és kommunisták összefogása volt. 1943 májusában 
feloszlott. 

Comiss  Commissioner angol; pol  Biztos (Európai Biztos: az Európai Bizottság 20 biztosa). 
Comit  Comitology angol; pol  Szó szerint: bizottságosdi. Az Európai Unió bonyolult 

döntés-előkészítő mechanizmusát szokták ezzel jellemezni. Komit 
comm.  communicable angol; orv  Fertőző. 
Comp. Pan. vagy CP  Computer Panoráma firat  Havonta megjelenő számítástechnikai 

témájú folyóirat. 
comp.  compound angol; orv  Vegyület, összetett. 
comp.  compress angol; orv  Borogatás. 
COMPENDEX  Computerized Engineening Index angol; inf  Számítógépesített mérnöki 

iroda. 
conc.  concentrated angol; orv  Koncentrált. 
CONCAWE  Conservation of Clean Air and Water in Europe (Oil Companies’ European 

Organisation for Environment, Health & Safety) angol; szerv  Az Europiának szakmai 
tudományos hátteret jelentő, főleg környezet- és munkásvédelmi kérdésekkel 
foglalkozó brüsszeli szervezet. 

Cone  De concordia praescientiae et praedestitationis et gratiae Dei cum libero arbitrio latin; 
vall  Az isteni mindentudás, az eleve elrendelés és a kegyelem összhangja a szabad 
akarattal (Canterburyi Szt. Anzelm művének latin címe és rövidítése a katolikus új 
fordítás szerint). 

cons.  consultation angol; orv  Megvitatás. 
cont.  continued angol; orv  Folyamatos. 
cont.  contractions angol; orv  Összehúzódások. 
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COO  Cotonou ált  Benini repülőtér jelzése. 
COp  Congregatio pro Operariis latin; vall  Kalazantinusok. Osztrák alapítású rend a 19. sz. 

végéről; célja a munkásifjúság nevelése, pasztorálása, intézményeikben való 
elhelyezése. 1920-ban jöttek Magyarországra, és Budapesten létesítettek egy 
tanoncotthont. Az osztrák provinciához tartoztak. 

COPA  Committee of Agricultural Organization in the European Community angol; szerv  
Mezőgazdasági Szervezetek Bizottsága az Európai Közösségben. 

COPD  chronic obstructive pulmonary disease latin; orv  Krónikus obstruktív (eldugult) 
tüdőbetegség. Olyan kórállapot, amelyet lassan és fokozatosan súlyosbodó, nem 
teljesen visszafordíthatatlan légúti áramláskorlátozottság jellemez. Magyarországon kb. 
500 ezer embert érint. 

COPERNICUS  Cooperation Programme in Europe for Research on Nature and Industry 
through Coordinated University Studies angol; szerv  Európai természet- és 
iparkutatási együttműködési program összehangolt egyetemi képzések révén. 

copy  copyright angol; jog  A szerzői jog fenntartása. „Minden jog fenntartva”, jele: ©. 
COR  Committee of the Regions angol; szerv  Régiók Bizottsága. A Régiók Bizottsága a 

Tanács és a Bizottság felé tanácsadó szervként működik. Feladata a véleményalkotás és 
az érdekképviselet. Konzultálni kell vele a régiókat és a helyi önkormányzatokat érintő 
kérdésekben (pl. oktatás, kultúra, közegészségügy, transzeurópai hálózatok, gazdasági 
és szociális kohézió). Véleménye azonban nem kötelező erejű. Székhely: Brüsszel. 

Cor  Corvus latin; csill  Holló. Csillagkép az égbolton. 
CORBA  Common Object Request Broker Architecture angol; inf  Az OMG által kidolgozott 

infrastruktúra, amely hálózaton elosztott heterogén objektumok elérését teszi lehetővé. 
CORDIS  Community Research and Development Information Service angol; szerv  

Közösségi Kutatás-fejlesztési Információs Szolgálat. 
COREPER  Commité des Représentants Permanents angol; szerv  Állandó Képviselők 

Tanácsa, a tagállamokat az EU-nál képviselő nagykövetek testülete. A Tanács döntéseit 
ez a testület, illetve ennek bizottságai készítik elő. 

COREPER  Committee of Permanent Representatives angol; szerv  Állandó Képviselők 
Tanácsa az Európai Unióban. 

COREU  Correspondance Européenne francia; inf  Európai levelezőrendszer. Gyors belső 
levelezőrendszer az EU-tagországok között. 

COROT  Convection et Rotation angol; csill, űrh  Változócsillagokat (konvekció, rotáció, 
pulzáció) mérő műhold. 

corp. del.  Corpus delicti latin; ált  Bűnjel, bűntárgy. Olyan tárgy v. nyom, amely a büntető 
eljárásban valamely tény megállapításának eszközéül bizonyítékként felhasználható. 

corp.  corporation angol; szerv  Angol nyelvű cégnevekben: részvénytársaság. rt. 
CorpGr  Corpus Grammaticorum latin; irod  Toldy Ferenc (1805–75) irodalomtörténet-író, 

kritikus, orvos, könyvtárigazgató, egyetemi tanár által 1866-ban megjelentetett 
nyelvészeti gyűjtemény. 

cort.  cortex latin; orv  Kéreg. 
COS  Corporation for Open System angol; szerv  Nyílt rendszerek testülete. 
cos.  cosinus latin; mat  Az egyik szögfüggvény neve. Valamely derékszögű háromszögben 

a szög mellett fekvő befogó és az átfogó hányadosa. 
COSAC  Conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires et 

européennes des parlements de l’Union européenne francia; szerv  Európai Unió 
tagállamainak nemzeti parlamentjeiben és az Európai Parlamentben az európai ügyekre 
szakosodott különböző bizottságok képviselőinek konferenciája. 

COS-B  Celestial Observational Satellite angol; űrh  Égi megfigyelő hold. Az ESA (Európai 
Űrügynökség) által felbocsátott csillagászati mesterséges hold. ESA 

http://www.mimi.hu/eu/tagallamok.html
http://www.mimi.hu/eu/tanacs.html
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Cosmo  Cosmopolitan firat  Havonta megjelenő, magazin jellegű folyóirat. 
COSPAR  Committee of Space Research angol; űrh  Nemzetközi Űrkutatási Bizottság,. 

1958-ban alakult, az ICSU (a Nemzetközi Tudományos Tanács) hozta létre. ICSU 
COST  European Cooperation on Scientific and Technical Research angol; szerv  

Tudományos és Technikai Kutatások Európai Kooperációja. A COST együttműködést 
1971 novemberében 19 ország részvételével hozták létre abból a célból, hogy 
összhangba hozzák európai szinten a nemzeti támogatottsággal folytatott műszaki és 
tudományos alapkutatásokat. 

CP  Central Passage Budapest angol; szerv  A FADESA első mo.-i projektje a hazai 
ingatlanpiacon. FADESA 

CP  Congregatio Clericorum Excalceatorum Ss. Crucis et Passionis D.N.I.C latin; vall  
Passzionisták. Ezeket a piemonti eredetű Szent Keresztről nevezett Szt. Pál (Paulus a 
Cruce), liguori Szt. Alfonz kortársa alapította. A társaság célja, hogy Krisztus urunk 
kínszenvedésének emlékét és tiszteletét a hívek közt előmozdítsák. A tagok erre külön 
fogadalmat is tesznek. Szabályaikat, amelyek szigorú fegyelemre kötelezik tagjaikat, 
előbb XIV. Benedek, utóbb XIV. Kelemen erősítette meg, 1769-ben. A társulat különösen 
Olaszországban, Belgiumban és Angliában terjedt el. 

CP  Congregatio Passionis Jesu Christi latin; vall  Római katolikus szerzetesrend. Alapítva: 
1720. Szóban 1725-ben, hivatalosan 1741-ben pápai jóváhagyást kapott. 

CP  The Canadian Press angol; hírk  Kanadai hírügynökség. 
CP/M  Control Program Microcomputers angol; inf  Vezérlőprogram mikroszámítógépek 

részére. A Z–80-as mikroprocesszorral működő mikroszámítógépek széles körben 
elterjedt operációs rendszerét jelöli. 

CPAP  continuous positive airway pressure angol; orv  Folyamatos pozitív légúti nyomás. 
CPD  Cape Photographic Durchmusterung Cape angol; csill  Fotografikus összeszámláló 

katalógus. 
CPD  cephalo-pelvic disproportion angol; orv  Fej-medence aránytalanság. 
cpi  character per inch angol; inf  Karakter/hüvelyk. 
CPI  Consumer Price Index angol; gazd, ker  Fogyasztói árindex. A mindennapi 

gyakorlatban a legfontosabb inflációs adat a fogyasztói árindex. Az infláció szó alatt 
általában a fogyasztói árak változását értik. A fogyasztói árindexet, vagyis a fogyasztói 
árak általános emelkedését az ún. fogyasztói kosár alapján számolják. 

CPLP  Comunidade dos Países de Língua Portuguesa portugál; szerv  Portugál Nyelvet 
Beszélő Államok Közössége. A portugál nyelvű országok laza szervezete. Célja a 
kulturális és gazdasági szerveződés. Alapítva: 1996, székhelye: Lisszabon. 

CPM  Candy Plus Magyarország váll  Főként gumicukrot és csokoládét előállító kft. 
Magyarországon Gyálon üzemelt, 2004 végén áttelepült a dél-morvaországi 
Hodoninba. 

cpm  character per minute angol; inf  Karakter/perc. 
CPM  Congregatio Presbyterorum a Misericordia latin; vall  Irgalmasságról nevezett Papok 

Kongregációja. A szerzetesi intézmények egyik fajtája. 
CPO  Congregatio Piorum Operariorum Catechistarum Ruralium latin; vall  Falusi 

Katekéták. Klerikus Kongregáció, a szerzetesi intézmények egyik fajtája. 
cpp  címzetes püspök vall  Olyan fölszentelt főpap, akinek nincs egyházmegyéje, e 

méltóságnak csak a címét viseli. 
CPPB  continuous positive pressure breathing angol; orv  Folyamatos pozitív nyomásos 

légzés. 
CPPI  Canadian Petroleum Products Institute angol; szerv  Az API kanadai megfelelőjének 

nevezhető. Kanadai Ásványolaj Intézet, amelyet az olajiparhoz kapcsolódó 
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tudományok művelésére és a kanadai olajtermékek kereskedelmének előmozdítására 
hoztak létre. 

CPPS  Congregatio Presbyterorum a Preciosissimo Sanguine latin; vall  Szent Vér 
Misszionáriusai. A szerzetesi intézmények egyik fajtája. 

CPR  cardiopulmonary resuscitation angol; orv  Szív-tüdő újraélesztés. 
cps  character per second angol; inf  Karakter/másodperc. 
CPS  Congregatio Presbyterorum a Ss. Stigmatibus D.N.I.C latin; vall  Stigmatinusok, 

bertoniánusok. A szerzetesi intézmények fajtái. 
CPSC  Consumer Product Safety Commission angol; szerv  Amerikai Fogyasztói Termékek 

Bizottsága. Különböző termékek vizsgálatával foglalkozó Bizottság. 
CPSP  Congregatio Parvarum Sororum Pauperum latin; vall  Szegények Kis Nővérei. A női 

szerzetesi intézmények egyik fajtája. Karitatív tevékenységet végeznek. 
CPSU  Communist Party of the Soviet Union angol; pol  Szovjetunió Kommunista Pártja. 

SZKP 
CPU  Central Processing Unit angol; inf  Központi processzor (vezérlőegység). A digitális 

számítógép azon része, amely a számítógép összes fő funkcióját ellenőrzi és irányítja. 
CQ  Aerolineas Federal Argentina spanyol; rep  Argentína légitársaságának jelzése. 
CR  Canonici Regulares latin; vall  Reguláris kanonokok. A feladatuk a prédikálás és a 

lelkipásztori szolgálat ellátása volt, ezért is nagyszámú plébánia tartozott 
kolostoraikhoz, s általában azok a férfi és női szerzetesi kongregációk, amelyek 
apostolkodásnak, missziós tevékenységnek és a keresztény szeretet sokféle 
megnyilvánulásának szentelik magukat. 

CR  closed reduction angol; orv  Zárt redukció. 
CR  complete response angol; orv  Teljes válasz. 
CR  Congregatio a Resurrectione D.N.I.C latin; vall  Resurrectionisták. Klerikus 

kongregáció, a szerzetesi intézmények egyik fajtája. 
Cr  króm görög ’szín’ szóból; vegy  A 24. elem, olvadáspontja 1857 ºC. Kemény, csillogó fém. 

Bevonó-, illetve ötvözőanyagként használatos. 
CR  República de Costa Rica spanyol; földr  Costa Rica, Costa Rica Köztársaság Közép-

Amerikában. Területe: 51.060 km2. Hivatalos nyelve: spanyol. Fővárosa: San José. 
Pénzneme: 1 colon egyenlő 100 centimo. Népcsoportok: európai eredetű fehér, kreol, 
mesztic, fekete mulatt, kelet-ázsiai. Vallás: római katolikus, protestáns, egyéb. 

CrA  Corona Austrina latin; csill  Déli Korona. Csillagkép a déli égbolton, Magyarországról 
nem látható. 

CRAFT  Cooperative Research Action for Technology angol; szerv  Kooperatív Kutatási 
Akció a Technológiáért. 

cran.  cranial angol; orv  Felső. 
CrB  Corona Borealis latin; csill  Északi Korona. Csillagkép az északi égbolton. 
CRC  Cyclic Redundancy Check angol; hírk  Ciklikus redundanciakód (redundancia: a 

közleményekben meglevő felesleg, újabb információt nem adó elem, amely nélkül 
azonban a megértés nehezebbé válna). 

CRD  chronic respiratory disease angol; orv  Idült légzőrendszeri betegség. 
CRE  European Rectors’ Conference angol; szerv  Európai rektorok konferenciája. 
cresc.  crescendo olasz; zene  Zenében: hangerőben növekedve. 
CREST  Comité de la Recherche Scientifique et Technique francia; szerv  Tudományos és 

Technikai Kutatási Bizottság. 
CREST-szindróma  A szisztémás szklerózis egy formája angol; orv  Jellemzői a 

következők: mészlerakódás (Calcinosis) főleg sz ujjakban, Raynaud-betegség, a 
nyelőcsövi izmok ellenőrzésének elvesztése, ami nyelési rendellenességekhez vezet, az 
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ujjak csontjainak elvékonyodása (Sclerodactilia), kis vörös foltok megjelenése az 
ujjakon, az arcon és a szájban (Teleangiectasia). 

CRF  chronic renal failure angol; orv  Krónikus veseelégtelenség. 
CRIC  Congregatio Canonicorum Regularium Immaculatae Conceptionis latin; vall  

Szeplőtelen Fogantatás Reguláris Kanonokjai. A szerzetesi intézmények egyik fajtája. 
CRL  Congregatio Canonicorum Regularium Ss. Salvatoris Lateranensis latin; vall  Lateráni 

kanonokok kongregációja. A szerzetesi intézmények egyik fajtája. 
CRM  Clerici Regulares Minores latin; vall  Caracciolinók. Klerikus szerzetesrend. 1588-ban 

Nápolyban alapította A. Adorno, Caracciolo Fabrizio és testvére, Caracciolo Szt. Ferenc. 
1588-ban és 1605-ban nyertek pápai jóváhagyást. A Nápolyi Királyságban, 
Spanyolországban és Portugáliában terjedtek el. Tevékeny és szemlélődő életet 
folytatnak, s különösen tisztelik az Oltáriszentséget. 1990-ben 12 házban 42 rendtag élt, 
köztük 34 pap. 

CRM  Customer Relationship Management angol; ált  Ügyfélkapcsolat-kezelés. Feladata, 
hogy az információ technológi eszközeivel járuljon hozzá a felhasználóik ügyfélkezelési 
folyamtaihoz, kiaknázva a komplex értékesítés, a direkt marketing és az 
ügyfélszolgálati tevékenységekben rejlő üzleti lehetőségeket. 

CRMI  Ordo Clericorum Regularium Ministrantium Infirmis latin; vall  Kamillánusok. 
Tagjai klerikusok, illetve papok, akiknél a papi szolgálat alapját a reguláris életforma 
jelenti, de ezt, anélkül, hogy szigorúságát feladnák, alkalmazzák a korok igényeihez. 
Világi hívők, akik a kamilliánus szerzetesek munkáját támogatják, sajátos struktúrával 
és megfelelő kiképzéssel. II. József feloszlatta a kamillánusok rendjét, és a templomot a 
hozzátartozó épületekkel Győr városának adta át plébánia létesítésére. Később újra 
rendet alapítottak. Az egészségügy minden területén tevékenykednek. 2000-ben a 
kamillánusokhoz 38 család, 545 tag tartozott. CCam 

CRO  Republika Hrvatska horvát; földr  Horvát Köztársaság. Parlamentáris köztársaság 
Európában, a Balkán-félszigeten. Területe: 58.542 km2; fővárosa: Zágráb. Pénzneme: 
kuna egyenlő 100 lipa. Nyelvek: horvát, olasz, magyar, német. Népcsoportok: horvát, 
szerb, bosnyák, magyar. Vallások: római katolikus, ortodox, protestáns. 

CRS  Congregatio Clericorum Regularium a Somascha latin; vall  Szomaszkaiak. A 
szerzetesi intézmények egyik fajtája. 

CRSA  Canonici Regulares S. Augustini latin; vall  Ágostonos kanonokok. A szerzetesi 
intézmények egyik fajtája. 

CRSAnt  Canonici Regulares S. Antonii latin; vall  Antoniták. Gaston frank nemes 1095-ben 
betegápoló társaságot alapított a dauphinéi St. Didier-de-la-Mothe helységben, ahol Szt. 
Antal ereklyéit őrizték. 1297-ben az Ágoston-rendi kanonokok közé sorolták őket. 1777-
ben a máltai lovagrendhez csatlakoztak. Magyarországon a szepességi Darócon és 
Pozsonyban volt kolostoruk. Képeken a fekete taláros, bal oldalt kék Antal-keresztet 
viselő antoniták mellé gyakran festettek kis harangot és disznót. A harangocska 
figyelmeztette az egészségeseket a fertőzés veszélyére, a disznó utalás volt Szt. Antalra 
és az antoniták szabad legeltetési kiváltságára. Ant 

CRSCr  Canonici Regulares Ss. Crucis a Stella Rubea latin; vall  Csehországi Vörös 
Keresztes Kanonokok. A szerzetesi intézmények egyik fajtája. 

CRSP  Congregatio Clericorum Regularium S. Pauli Decollati latin; vall  Barnabiták, 
paulánusok. Szent Pál Fiai: klerikus szerzetesrend. 1530-ban Milánóban alapította 
Zaccaria Szt.Antal Mária két társával, G. Morigiával és B. Ferrarival. 1533-ban nyertek 
pápai jóváhagyást. Nevüket a Szt.Barnabás kolostorról kapták, ahová alapítójuk 
visszavonult. Céljuk „a klérus vallásos szellemét előmozdítani és a laikusokat az 
erkölcsös életre visszavezetni”, elsősorban a példaadó élettel. A 17. század óta 

http://lexikon.katolikus.hu/LINKEK/LINKAAAA/26ANNUNT.HTML#a26029
http://lexikon.katolikus.hu/LINKEK/LINKDDDD/10DILI.HTML#d10048
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foglalkoznak az ifjúság nevelésével. 1990-ben 69 házban 427 rendtag, köztük 328 pap 
élt. 

CRST  Canonici Regulares Ss. Trinitatis latin; vall  Sarus trinitáriusok. A szerzetesi 
intézmények egyik fajtája. 

CRS-USCC  Catholic Relief Services-US Catholic Conference angol; szerv  Katolikus 
Segélyszolgálat (CATHWELL) Előzménye a Menekültek és Menekült Gyermekek 
Katolikus Bizottsága, 1940-től a Püspökök Válság- és Segélybizottsága (Bishops’ Emer-
gency and Relief Committee) volt, amelyet a II. világháború kitörése előtt az USA 
püspökei hoztak létre a nácik elől menekülők segítésére. 1967-ben Katolikus 
Segélyszolgálat lett a neve. Feladata, hogy a világ háború és ínség sújtotta övezeteiben, 
a fejletlen országokban segítse a rászorulókat. Székhelye Baltimore (Md., USA). A világ 
74 országában tevékenykedik. 

CRT  Cathode Ray Tube angol; fiz  Katódsugárcső. 
Crt  Crater latin; csill  Serleg. Csillagkép az égbolton. 
CRTvN  Catholic Radio and Television Network angol; szerv  Katolikus Rádió és Televízió 

Hálózat. 1988–: katolikus médiaszervezet. A Kirche in Not nemzetközi katolikus 
segélyszolgálat alapította Szent Cirill és Metód Központ (Centre Saints Cyrille et 
Méthode, CSCM) néven Kelet-Európa országaiban rádió-állomások és média-
információs szolgálat működtetésére, ill. televíziós és rádiós programok 
forgalmazására. Székhelye Brüsszel (Belgium). Tagsága 15 nemzeti szervezet, főleg 
Kelet-Európában. 

Cru  Crux latin; csill  Dél Keresztje. A déli égbolt egyik leglátványosabb csillagképe. 
CS  Centre Speaker angol; műsz  Középső hangszóró. A hallgató előtt középre helyezett 

hangszóró az optimális hangtér érdekében a tévé képernyőjéhez a lehető legközelebb 
legyen. Ettől halljuk a beszédhangokat a megfelelő helyről. 

CS  Cesarean section angol; orv  Császármetszés. 
ČS  Československo ált  Az egykori Csehszlovák gépkocsik nemzetközi jelzése. 
Cs  cézium latin ’kék’ szóból; vegy  Az alkáli fémek csoportjába tartozó, viasz lágyságú 

kémiai elem. Rendszáma: 56. Fotocellákban és egyes különleges rádiólámpákban 
használják. 

CS  Conseil de Sécurité francia; szerv  Biztonsági Tanács. BT 
CS  Counter-Strike angol; ált  Egy nagy népszerűségnek örvendő first person shooter (FPS) 

típusú számítógépes játék. Első változata 1999-ben látott napvilágot, egy Half-Life-
kiegészítőként. Azóta számos újabb kiadást ért meg, és 2006 májusában még mindig a 
legszélesebb körben játszott FPS volt a világon. 

CS  Crédit Suisse francia; pénzü  Svájci kereskedelmi bank, alapítva 1856-ban. 
Cs  csak chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
cs  család állat  Anyaállat ivadékainak összessége. Méhcsalád. 
cs  család ált  A szülő(k), a gyermek(ek) és legközelebbi hozzátartozóik közössége. 
cs  család növ  A nemnél nagyobb és a rendnél kisebb rendszertani egység. 
cs  csatorna ált  Víz elvezetésére vagy öntözéshez való ásott árok; mesterséges vízi út; 

szennyvízcsatorna; esőcsatorna; szervezetben járat, vezeték; két hely közötti információ 
átvitelére alkalmas vezeték vagy közeg. 

cs  csillagászat ált  Csillagászat rövidítése. csill. 
cs  csúcs ált  Valaminek többé-kevésbé kúpos, hegyes vége; villamos vezető hegyes sarka, 

ahol kisülés történik; síkidom oldalainak, illetve test éleinek találkozási pontja; 
csúcsérték, csúcsforgalom, csúcsteljesítmény. 

cs  csütörtök ált  A hét negyedik napja. 
cs. és kir.  Császári és királyi ált  Németül: kaiserlich und königlich – az Osztrák–Magyar 

Monarchiában használatos rövidítés. k.u.k. 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=First_person_shooter&action=edit
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Sz%C3%A1m%C3%ADt%C3%B3g%C3%A9pes_j%C3%A1t%C3%A9k&action=edit
http://hu.wikipedia.org/wiki/1999
http://hu.wikipedia.org/wiki/Half-Life
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cs.  császár(i) ált  Némely monarchikus államban az uralkodó. 
cs.  csoport ált  Valamely tekintetben, valamilyen szempont szerint együvé tartozó 

személyek v. dolgok összessége; valamely feladatra egységbe tömörült, szervezett 
alakulat; nagyobb szervezeti egységnek valamely szempontból elkülönült része. 

Cs.Ház  Családi Ház firat  Kéthavonta megjelenő, művészeti folyóirat. 
Cs.m.  Csongrád megye földr  Magyarországon az Alföld déli felén, a Tisza mindkét 

partjára, a Tiszántúl és a Duna–Tisza köze egy részére terjed ki. Területe: 4263 km2; 
székhelye: Szeged. 

CSA  Canadian Space Agency angol; csill  Kanadai Űrügynökség. 
CSA  Canonici Regulares Sancti Augustini latin; vall  Ágostonos kanonisszák, kanonokok. 

Női szerzetesrend. A. Le Clerc alapította Fourier Szt. Péter támogatásával. 1617-ben 
szerzetesrenddé alakultak át és pápai jóváhagyást nyertek. A francia forradalom a 
rendet elsöpörte, de a kolostorok újjáéledtek. Az ágostonos kanonisszák 
Magyarországon 1747-ben Pozsonyban telepedtek meg. 1851-ben Scitovszky János 
Pécsre, 1860-ban Kunszt József érsek Kalocsára hívta meg őket (Miasszonyunkról 
nevezett Nővérek, Pécs, Miasszonyunkról nevezett Kalocsai Szegény Iskolanővérek). 

ČSA  Československá Aerolinie cseh; rep  Az egykori Csehszlovák Nemzeti Légitársaság. 
Központja: Prága. Jogelődje: Československe Štatni Aerilinie 1923-ban alakult meg. A II. 
világháború alatt a Deutsche Lufthansa AG-hoz tartozott. 1945-ben létrejött a 
Československe Aerolinie. 1995-ben különvált a szlovák légitársaságtól. 

CSA  Common Scrambling Algorithm angol; inf  Egyfajta adatvédelmi eljárás. 
ČSA  Cseh nemzeti légitársaság cseh; rep  Székhelye: Prága. Jogelődje 1923-ban alakult meg. 
Csal  Szaléziánusok francia; vall  Elhagyott gyermekek gondozásával és nevelésével, 

továbbá misszióval foglalkozó szerzetesrend (a francia Szalézi Szt. Ferencről). Bosco 
Szt. János alapította 1855-ben. 

CSAM  Credit Suisse Asset Management angol; pénzü  2004 augusztusában alakult meg. 
Ingatlanbefektetési alap Svájcban. 

CSAOSZ  Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség szöv  Önálló jogi személy. 
Alapítva: 1996. febr. 22-én. A Szövetség székhelye: Budapest. A Szövetség célja: szervezi 
és összefogja a csomagolószereket, -gépeket, anyagmozgató és raktári berendezéseket, 
eszközöket gyártókat, felhasználókat, valamint a csomagolásra, anyagmozgatásra 
vállalkozókat; érdekeiket szakmai és gazdasági szempontból egyezteti és képviseli; 
elősegíti a vállalkozásokat, az információáramlást, a nemzetközi gazdasági 
kapcsolatokat és a szakterület fejlődését; elősegíti az elosztási lánc hatékonyságának 
növelését, a logisztikai informatika fejlesztését és elterjesztését. 

csap.  csapat ált  Emberek, illetve állatok (rendezett) csoportja; fegyveres alakulat; 
valamely sportágban az együtt játszó vagy küzdő sportolók együttese. 

CsaQgy  csakúgy chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
csat  csatorna ált  Csatorna rövidítése. cs (csatorna) 
CSB  csapatbajnokság ált  Csapatok között a bajnoki cím megszerzésére rendezett verseny, 

küzdelem, mérkőzéssorozat. 
CSBT  Csángók Barátainak Társasága szerv  Székhelye: Lari (Olaszország). AACS 
CSC  Congregatio a Sancta Cruce latin; vall  Keresztes Atyák. A szerzetesi intézmények 

egyik fajtája. 
CSC  Congregatio Servorum a Charitate latin; vall  Szeretet Szolgái. A szerzetesi 

intézmények egyik fajtája. 
CSCE  Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa olasz; szerv  Európai 

Biztonsági és Együttműködési Értekezlet. OSCE 
CSCM  Centre Saints Cyrille et Méthode francia; szerv  Szent Cirill és Metód Központ. 

CRTvN 

http://lexikon.katolikus.hu/LINKEK/LINKLLLL/LEA.HTML#l15003


 120 

Cscs  cserkészcsapat szerv  Angol eredetű, nemzetközi ifjúsági szervezetben önálló 
köteléket alkotó szervezeti egység. 

CSE  Confédération Syndicate Européenne francia; szöv  Európai Szakszervezeti Szövetség. 
1973 februárjában alakult meg. Fő feladata a munkavállalók érdekképviselete. 
Székhelye: Brüsszel. 

CsE  csillagászati egység ált  Magyarországon használatos rövidítés. AE 
CSÉB  Csoportos élet-, baleset- és egészségügyi biztosítás ált  Baleset- és 

egészségbiztosítással bővített életbiztosítás. 
C-section  cesarean section angol; orv  Császármetszés. 
csehszl  csehszlovák ált  Az egykori Csehszlovákiához tartozó, népeihez tartozó, velük 

kapcsolatos; akik vhol Csehszlovákia színeiben, képviseletében szerepeltek; 
Csehszlovák állampolgár. 

Csehszl  Csehszlovákia ált  Az egykori Csehszlovák Köztársaság nevének rövidítése. 
ČSSR 

CSEKA  Csrezvicsajnaja Komisszija orosz; pol  Államvédelmi Bizottság. VCSK 
Csel  Apostolok cselekedetei vall  Újtestamentumi irat, amely a kereszténység 

elterjedéséről számol be. 
csel  cselekvés ált  A cselekvés az emberi viselkedés viszonylag önálló egysége, különböző 

tényezők által meghatározott indítékokból eredő és a cél elérésével lezáruló aktív 
tevékenység. 

Csemadok  Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kultúregyesülete cseh; kult  Az egykori 
csehszlovákiai magyarok 1949. márc. 5-én alakult kulturális tömegszervezete. 
Központja: Pozsony (Bratislava). Széles körű kulturális tevékenységet fejtett ki. 

csemb  csembaló olasz; zene  Húrjait pendítésre megszólaltató zongoraszerű régi hangszer. 
CSF  cerebrospinal fluid angol; orv  Agyi-gerincvelői folyadék, gerincűri folyadék. 
CSF  critical success factor angol; ált  Kritikus sikertényező. 
CSF  Közösségi Támogatási Terv angol; gazd, pénzü  Az a tervdokumentum, amelyet az 

Európai Bizottság a tagállammal egyetértésben fogad el a tagállam Nemzeti Fejlesztési 
Terve alapján. Tartalmazza a stratégiát (elemzésen alapuló többféle javaslat), a 
prioritásokat (elsőbbség joga), az előzetes értékelést, a strukturális és a saját forrásokat, 
valamint a partnerség érvényesítésének formáit. 

CSFM  Congregatio Sacrae Familiae a Názáreth latin; vall  Názáreti Szent Család 
Kongregáció. A szerzetesi intézmények egyik fajtája. 

CSFSZ  Cserkészfiúk Szövetsége szöv  1946. aug. 22-én alakult meg a CSFSZ, amelynek 
elnöke Karácsony Sándor volt. A szervezet 1948. márc. 15-ig működött. 

CSG  Catholic Social Guild angol; szerv  Katolikus Szociális Céh. 1909 óta létezik. Az angol 
püspöki kar alapította az Egyház szociális tanításának megvalósítására. A jezsuiták 
irányításával munkások tanulmányi és felnőttképzési szervezetévé fejlődött. 1921-től a 
franciaországi Szociális Hetek mintájára nyári iskolákat szervezett és az oxfordi 
egyetemen létesített felnőttoktatási központjában (Catholic Workers College, „Plater 
Hall”) egy-két éves bennlakásos, szociológiai tárgyú tanfolyamokat indított. 
Népszerűsége az 1950-es években volt a legnagyobb, többezres létszámmal, majd a 60-
as évektől jelentősége csökkent. Székhelye Oxford (NBr.). 

CSI  Comunità di Stati Indipendenti olasz; szöv  Független Államok Szövetsége. A FÁK 
rövidítés olasz megfelelője. FÁK 

Csill  Csillag firat  1951–1956 között megjelenő irodalmi folyóirat. 
csill.  csillagászat ált  A világegyetem megismerésével, az égitestekkel foglalkozó 

tudomány. 
CSilvOSB  Congregatio Silvestrina Ordinis S. Benedicti latin; vall  Szilvesztrinusok. A 

szerzetesi intézmények egyik fajtája. 
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CSIR  Corpo di Spedizione Italiano in Russia olasz; had  Oroszországba 1941. júl. végén 
küldött olasz hadtest. 

CSIRO  Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization angol; szerv  
Nemzetközösségi Tudományos és Ipari Kutatási Szervezet. Ausztrália vezető 
tudományos kormányszervezete. 1920-ban alapították. Jelenlegi nevét 1949-ben kapta. 

CSJ  Congregatio S. Joseph latin; vall  Szent József Társasága. Klerikus kongregáció, a 
szerzetesi intézmények egyik fajtája. 

CSJ  Családi jog jog  Magyarország jogrendszerének hatályban levő jogszabálya. 
CSJ  Csehszlovák korona cseh; pénzü  Elavult valutakód. 
CSJB  Congregatio Sancti Joannis Baptistae latin; vall  Keresztelő Szt. Jánosról elnevezett 

női apácarend. 
csk  csapatkapitány sp  Emberek rendezett csoportjának vezetője és annak képviseletére 

jogosult játékos. 
CSK  Csehszlovák korona cseh; pénzü  Elavult valutakód (CZK-val és SKK-val 

helyettesítve). 
CSKP  Kommunistička Strana Československa cseh; pol  Az egykori Csehszlovákia 

Kommunista Pártja. 1921. máj. 14-én alakult a Csehszlovákia Szociáldemokrata Párt 
balszárnyából. Csehszlovákia felbomlásával megszűnt. 

CSM  Cserkész Mozgalom szerv  Angliában fogant ifjúsági szervezet. A „jó honpolgár” 
kialakítását, a jellemképzést tűzte ki céljául, például gyakori kirándulások révén. 
Magyarországon az első cserkészcsapatot 1910-ben szervezték. Két évvel később már 
annyian voltak, hogy megalakíthatták a Magyar Cserész Szövetséget. A háború után 
1948-ban a kommunisták feloszlatták. 1989-ben a magyarországi kormány újból 
megengedte az otthoni cserkészet működését. Napjainkban a Kárpát-medence többi 
országának, az elszakított területek ifjúságának támogatása az új cél. 

CSMDSZ  Csehszlovákiai Magyarok Demokratikus Szövetsége ált  Az egykori 
csehszlovákiai magyarok 1949. márc. 5-én alakult tömegszervezete. Csemadok 

CSMH  Csongrád Megyei Hírlap firat  1943-tól jelenik meg. Eredetileg a Magyar Szocialista 
Munkáspárt Csongrád megyei bizottságának lapja. 

CSMILA  Cseh/szlovákiai magyar irodalom lexikona 1918–1995 irod  Főszerk. Fónod 
Zoltán, Pozsony, 1997. 

CSMKJB  Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottsága cseh; szerv  A 
csehszlovákiai magyar kisebbség jogvédelmét felvállaló, 1978-ban alakult illegális 
szervezet. 1989 decemberében felfüggesztette tevékenységét. 

CSMMSZ  Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége szöv  NYEOMSZSZ-tag. 
Székhelye: Prága. A Cseh Köztársaságban élő magyar kisebbség kulturális szervezete. 
1990. febr. 24-én alakult, közreműködik a határon túli magyarsággal összefüggő 
feladatok ellátásában. Feladata többek között: a közösség együttműködésének 
támogatása; rendszeres tájékoztatás a magyarságot érintő fontos ügyekről, 
eseményekről és fejleményekről; érdekképviselet azokban a kérdésekben, amelyek a 
tagszervezetek többségét érintik. NYEOMSZSZ 

CSMV  Cserkészmozgalom Világszervezete ált  Angolul: World Organization of the Scout 
Movement. WOSM 

csné  császárné ált  Némely monarchikus államban az uralkodó felesége. 
csnő  császárnő tört  Némely monarchikus államban császárként uralkodó nő. 
CSOMIÉP  az egykori Csongrád megyei Építőipari Vállalat ép  Csongrád megyében az 

építkezésekkel kapcsolatos iparággal foglalkozó vállalat volt. 
csop.  csoport ált  Valamely tekintetben, valamilyen szempont szerint együvé tartozó 

személyek v. dolgok összessége; valamely feladatra egységbe tömörült, szervezett 
alakulat; nagyobb szervezeti egységnek valamely szempontból elkülönült része. cs. 
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csop.vez.  csoportvezető ált  Valamely munkacsoport élén álló, azt vezető személy. 
CSŐSZER  Csőszerelő-ipari Vállalat ép  Csőszerelői-pari Berendezéseket Szerelő rt. 
CSP  Congregatio Sacerdotum Missionariorum a S. Paulo latin; vall  Paulisták, Szent Pál 

Missziós Papjainak Kongregációja. Klerikus kongregáció, a szerzetesi intézmények 
egyik fajtája. 

CSP  Congregatio Scholarum Piarum latin; vall  Piaristák. A piarista rend katolikus tanító 
szerzetesrend. Tagjai a szokásos szerzetesi fogadalmak mellett vállalják a gyermekek 
neveléséről való különleges gondoskodást. Alapítója Kalazanci Szt. József (1556–1648), 
egy spanyol származású pap volt. XV. Gergely pápa 1622. jan. 31-én jóváhagyta az 
alapító által megfogalmazott alapszabályt. A rend első magyarországi rendháza 1642-
ben jött létre. A világháború és a forradalmak elmúltával a rend új virágzást élt meg. A 
kommunista diktatúra 1948-ban államosította a rend iskoláit. A diktatúra bukása után 
négy piarista iskola (és rendház) nyílt meg újra. 

csp  családi pótlék ált  A kiskorú gyermek(ek) után járó fizetéskiegészítés. 
CSP  Csatlakozási Partnerség francia; pol  Accession Partnership – a Csatlakozási 

Partnerség dokumentumait a tagjelölt országokról készült országjelentések alapján az 
Európai Bizottság dolgozta ki és 1998 tavaszán tárták a tagjelöltek elé. Minden belépni 
kívánó állam számára egyéni, testre szabott program készült, amelyhez az Európai 
Unió technikai és anyagi forrásokat biztosít. A Csatlakozási Partnerségekben 
meghatározták az acquis átvételéhez szükséges rövid- és középtávú prioritásokat. A 
tagjelölteknek erre válaszul kellett megalkotniuk az Acquis Átvételének Nemzeti 
Programját. 

cspf  csoportfőnök ált  Vmely tekintetben, vmilyen szempont szerint együvé tartozó 
személyek vezetője. 

C-spine  cervical spine angol; orv  Nyaki gerincoszlop. 
ČSR  Československá Republika cseh; ált  Az egykori Csehszlovák Köztársaság nevének 

rövidítése. ČSSR 
CSS  Cascading Style Sheets angol; inf  Lépcsőzetes stíluslap. A számítástechnikában egy 

stílusleíró nyelv. Weboldalak szerkesztésénél a HTML nyelven belül használt eljárás, 
amely ugyanazon webdokumentumban, több, egymástól eltérő stílus használatát is 
lehetővé teszi. 

CSS  Congregatio S. Spiritus latin; vall  Spiritánusok, Szentlélek Kongregáció, missziós 
klerikus szerzetes kongregáció. 1848-ban keletkezett a spiritánusok C.-F. Poullart des 
Places alapította kongregációja és a B. Liebermann által alapított Mária Szent Szíve 
kongregáció egyesüléséből. 1980-ban 854 házban 3910 tag, köztük 3143 pap élt. 

CSSF  Congregatio Sororum S. Felicis latin; vall  Cantalicei Szent Félixről nevezett 
Nővérek. Női szerzetesi kongregáció. 1855-ben Varsóban alapította árvák, öregek és 
betegek gondozására B. Angela Truskowska. 1863-ban az oroszok elleni lengyel felkelés 
idején 27 háborús menhelyet tartottak fenn. A cári hatóságok üldözték, 1864-ben 
betiltották, 1865-ben a 3 részre szakadt Lengyelországban az osztrák kormány elismerte 
a CSSF-et, akik Krakkóban gyűltek össze. 1874-ben megalapították első házukat az 
USA-ban, ahol a lengyel emigránsok iskoláiban és kórházaiban tevékenykednek. 1907-
ben nyertek pápai jóváhagyást. 1990-ben 353 házban 3083 nővér élt. 

CSSK  Congregatio Sororum Scholarum de Kalocsa latin; vall  Miasszonyunkról Nevezett 
Kalocsai Iskolanővérek Társulata. Fourier Péter és Le Clerc Alix egy új szerzetet 
alapított, születési dátumának 1597 karácsonyát tekinthetjük. 1860-ban érkeztek az első 
nővérek Franz Mária Terézia vezetésével Kalocsára. Jelenleg a társulat házai Rómában, 
Kalocsán, Budapesten, Kiskunfélegyházán, Soltvadkerten, illetve Kínában találhatók. 

CSSp  Congregatio Sancti Spiritus latin; vall  Szentlélek Atyák. A szerzetesi intézmények 
egyik fajtája. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Kalazanci_Szent_J%C3%B3zsef
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=St%C3%ADlusle%C3%ADr%C3%B3_nyelv&action=edit
http://www.kalocsaiskolanoverek.fw.hu/
http://www.kalocsaiskolanoverek.fw.hu/
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ČSSR  Československá Sozialistická Republika cseh; földr  Az egykori Csehszlovák 
Szocialista Köztársaság. Közép-európai ország, Magyarország északi szomszédja volt. 
Területe: 127.827 km2. Továbbiakban CZ, Csehország és SK, Szlovákia. CZ, SK 

CSSR  Congregatio Ss. Redemptoris latin; vall  Redemptoristák. Annak a rendnek a tagjai, 
amelyet Liguori Szt. Alfonz alapított. A társulat 1732-ben jött létre XII. Kelemen pápa 
beleegyezésével. Feladata a társulatnak, hogy tagjai szigorú életmód által jó példát 
nyújtsanak, a tudatlanokat a hit elemeiben oktassák, a bűnösöket az üdvösség útjára 
vezessék, a rendes lelkipásztorok segítségére legyenek és az ifjúságot is oktassák. Tagjai 
arra is kötelezték magukat, hogy a társulaton kívül semmi méltóságot, hivatalt vagy 
javadalmat nem fogadnak el a pápa vagy az egyetemes rendfőnök parancsa nélkül. 

CSSZ  Cserkész Szövetség szöv  Angliában fogant ifjúsági szervezet. Az angol–búr 
háborúban szerzett tapasztalatai alapján R. Baden Powell angol tábornok alapította 
1908-ban. A Magyar Cserkészszövetséget 1912-ben alapították. CSM 

CST  convulsive shock therapy angol; orv  Elektrosokk-kezelés. 
CSU  Christlich Soziale Union német; pol  Keresztényszociális Unió az egykori NSZK-ban. 

Helyi csoportjai 1945-ben jöttek létre, országos párttá 1950-ben vált. 1949–69 között a 
Kereszténydemokrata Unió (CDU) a CSU-val és több ízben az FDP-vel (Szabad 
Demokrata Párt) kormányzott koalícióban. 

CSV  A császárváros védelmében irod  Pálffy Géza. Győr-Moson-Sopron Megye Levéltára, 
1999. 

CSV  Congregatio Clericorum Parochialium seu Catechistarum S. Viatoris latin; vall  Szent 
Viátor Katekéták. A szerzetesi intézmények egyik fajtája. 

CSV  Cserkészmozgalom Világszervezete szerv  Angolul: World Organization of the Scout 
Movement. WOSM 

CSV  Sodalitas Catechistarum S. Viatoris latin; vall  Viatoriánusok. A szerzetesi 
intézmények egyik fajtája. 

CSZOSZ  Cigány Szervezetek Országos Szövetsége szerv  Országos cigány kisebbségi 
szervezet. 

CSZP  Cigányok Szolidaritási Pártja pol  A pártot 1994. ápr. 6-án jegyezték be Budapesten. 
CT  Catechesi tradendae apostoli buzdítás latin; vall  II. János Pál pápa egyik írásának 

rövidítése. 
CT  computed tomography orv  Komputertomográfia. A radiológiai diagnosztikában 

használt képalkotó eljárás. 
CT  Connecticut angol; földr  Állam Észak-Közép-Amerikában. Területe: 12.996 km2. 

Székhelye: Hartford; beceneve: Szerecsendió állam, Alkotmány állam. 
ct  karát arab, görög; ált  A drágakő-kereskedelem súlyegysége. A metrikus karát (mk) 

súlyegysége: 0,2 g, a színarany 24 karát. Az arany finomságának, tisztaságának 
mértékegysége; a drágakövek mérésénél használatos súlyegység (0,2 g); aranyötvözet 
finomsági fokának megjelölése. 

CTA  Control Area angol; rep  Irányítói körzet, a földfelszín feletti meghatározott 
magasságtól felfelé terjedő ellenőrzött légtér. 

CTAL  Confederación de Trabajadores de America Latina spanyol; szöv  Latin-amerikai 
Dolgozók Szövetsége. Latin-amerikai szakszervezeti csúcsszövetség. Alapítva: 1938. 
szept. 8., Mexikóváros. 1963 decemberében feloszlatta magát. 

ctg.  kotangens latin; mat  Szögfüggvény: valamely derékszögű háromszögben a szög 
mellett fekvő befogó és a szöggel szemben fekvő befogó hányadosa. 

CTI  Colour Transient Improvement angol; műsz  Színtranziens javítás. Sok tévé 
szabványszolgáltatása, nélküle a képen mozgó színes foltok szélein a színek kenődnek. 
A CTI a kenődés megszüntetésével plasztikus, tiszta képet ad. 

http://www.katolikus.hu/roma/pe02.html
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CTI  Computer Telephony Integration angol; inf  Számítógép-telefon integráció. A 
számítógép (szimpla munkaállomás v. LAN hálózathoz csatlakozó fájl szerver) és a 
telefonközpont összekapcsolását jelentő rövidítés. 

CTIO  Cerro Tololo Observatorium spanyol; csill  Csillagvizsgáló Chilében. Alapítva: 1963-
ban, Székhelye: La Serena. 

ČTK  Československá Tisková Kancelář cseh; hírk  Az egykori Csehszlovákia hivatalos 
hírszolgálati irodája. 

CTR  Aerodrome Control Zone angol; rep  A polgári repülőtéri irányító körzet jelölésére 
használt rövidítés. 

CTRL  control key angol; inf  Control billentyű. 
ctt  ctl cental angol; ált  Angolszász tömegmértékegység. 1 ctt egyenlő 45,359 kg. 
CU  Control Unit angol; inf  Vezérlőegység. 
Cu  Cuprum latin; vegy  Réz. A 29. elem, olvadáspontja 1080 ºC. Az egyetlen színesfém, 

amelyet az őskor óta ismernek. Nevét Ciprus szigetéről kapta. 
cukr  cukrászat ált  Süteményeket és édességeket készítő kisüzem. 
Cumania  A Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Közleményei firat  Kecskemét, 1972–. 
CUO  Copenhagen University Observatory angol; csill  Koppenhágai Egyetem 

Csillagvizsgálója. 
CUP  kubai peso spanyol; pénzü  Valutakód. 
CUT  Coordinated Universal Time angol; csill  Koordinált világidő. 
CV  Cabo Verde, República de Cabo Verde portugál; földr  Zöld-foki Köztársaság: Afrika 

északi részén. T.: 4033 km2; főváros: Praia, hivatalos nyelv: portugál; pénznem: zöld-
foki köztársasági escudo; népcsoportok: mulatt, bantu; vallás: római katolikus, 
protestáns. 

CV  cardiovascularis latin; orv  Szív- és érrendszeri. 
CV  Cataclismic Variable angol; csill  Kataklizmikus változócsillag (típus). 
CV  Congregatio Vincentiana latin; vall  Malabári Vincés Kongregáció. A szerzetesi 

intézmények egyik fajtája. 
CV  Curriculum vitae latin; ált  Önéletrajz, de az álláskeresés során gyakran használják a 

teljes pályázati anyag megfelelőjeként. Magyarul: szakmai önéletrajz. 
CVA  cardiovascular accident angol; orv  Szív- és érrendszeri baleset. 
CVA  cerebrovascular accident angol; orv  Agyi ereket érintő baleset (ischémia, vérzés). 
CVD  Chemical Vapor Deposition görög; kém  Gőzfázisú epitaxiális rétegleválasztás. 
CVL  central venous line angol; orv  Centrális (központi) vénás katéter. 
CVn  Canes Venatici latin; csill  Vadászebek. Csillagkép az égbolton. 
CVP  central venous pressure angol; orv  Központi vénás nyomás. 
CVS  cardiovascular system angol; orv  Szív- és érrendszer. 
CVS  Chorionic Villus Sampling angol; orv  A méhlepény magzati eredetű szövetéből való 

mintavétel. 
CVS  chorionic villus sampling angol; orv  Magzatboholy-mintavétel. 
CVS  Concurrent Version Systems angol; inf  Egyidejű hozzáférést és verziókövetést 

lehetővé tevő forráskezelő szoftver. 
CVT  Continuously Variable Transmission angol; műsz  Automatikus sebességváltók újabb 

nemzedéke, fokozatmentes automata néven híresült el. Két kúptárcsa között jön létre az 
erőátvitel. Folyamatosan változik az áttétel. Legfőbb előnye az, hogy bizonyos 
körülmények között csökkenthető vele fogyasztás. 

CVUOSB  Congregatio Vallis Umbrosae Ordinis S. Benedicti latin; vall  
Vallumbroziánusok. A szerzetesi intézmények egyik fajtája. 
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CWA  Country Women’s Association angol; egy  Vidéki Nők Egyesülete. Ausztrália 
legnagyobb és legrégibb nőszervezete. A vallástól és a politikától független szervezet 
célja, hogy javítsa a vidéken élő asszonyok és gyerekek helyzetét. 

CWCI  Computerworld Communication, Inc. angol; méd  Számítástechnikai lapkiadó az 
USA-ban. 

CWK  Continental Wings Comores Airlines angol; rep  Comore-szigetek légitársaságának 
jelzése. 

CWS  Co-operatíve Wholesale Society angol; szerv  Szövetkezeti Nagykereskedelmi 
Társaság az Egyesült Királyságban. Az 1844-ben alapított szövetkezeti társaságok által 
1862-ben alapították. Különböző termékeket gyárt és oszt el tagjai között, a nyereséget 
visszafordítják v. szétosztják a tagtársaságok között. A szupermarket áruházláncok 
támasztotta verseny miatt a kiskereskedelmi szövetkezetek piaci részesedése csökkent, 
több kis üzletet bezártak. 

CX  Cathay Pacific Airways angol; rep  Hongkong légitársaságának jelzése. 
Cx  cervix angol; orv  Méhnyak. 
cXML  Commerce Extensible Markup Language angol; inf  XML alapon megfogalmazott 

ajánlások projektje B2B típusú elektronikus kereskedelmi tranzakciók támogatására. 
CxR  chest X-ray angol; orv  Mellkasröntgen. 
CY  Ciprus görög; földr  Ciprus, Ciprusi Köztársaság: Közel-Keleten. Területe: 9251 km2; 

főváros: Nicosia; hivatalos nyelv: görög, török. Pénznem: ciprusi font; népek: görög, 
török; vallások: ortodox, szunnita mohamedán. Görögül: Kypriaki Dimokratia. 

CY  Cyprus Airways angol; rep  Ciprus légitársaságának jelzése. 
Cyg  Cygnus latin; csill  Hattyú. Csillagkép az égbolton. 
CYP  Ciprusi font angol; pénzü  Valutakód. 
Cysto  cystoscopy angol; orv  Húgyhólyagtükrözés. 
CZ  Celtic Air angol; rep  Írország légitársaságának jelzése. 
CZ  Česko, Česká Republika cseh; földr  Csehország, Cseh Köztársaság: Közép-Európában. 

Területe: 78.866 km2; fővárosa: Prága (Praha); hivatalos nyelv: cseh; pénznem: cseh 
korona; népcsoportok cseh, morva, szlovák, cigány; vallás: felekezeten kívüli, római 
katolikus, huszita, protestáns. 
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D 
 

d  a sűrűség egyik szokásos jelölése fiz  A mindenütt egyenletes anyagelosztású ún. homo-
gén testnél a tömeg és a térfogat hányadosa. Inhomogén testnél ez a hányados csupán 
az átlag. Mértékegységei: kg/m3, g/cm3. 

D  Az egykori Német Szövetségi Köztársaság gépkocsiainak nemzetközi jelzése német; ált  
1990-től Németország egyesítésétől a német gépkocsik nemzetközi jelzése. 

D  darcy angol; fiz  H. Ph. G. Darcyról elnevezve. Porózus kőzetek folyadékátbocsátó ké-
pességének mértékegysége. 

D  Day of Attack angol; had  Támadás napja (a partraszállás napja). 
D  Debye-egység angol; fiz  Peter Debye (1884–1966) holland fizikus nevéről. a molekulák 

(elektromos) dipólusmomentumának korábban használt mértékegysége. 
d  deci, prefixum latin; ált  Űrmérték: 10-1 egyenlő 0,1 liter. Tized rész. Mértékegységekkel 

képzett összetételei a szereplő mértékegység 0,1-szeresét jelentik. 
d  decimal latin; ált  Tízes. 
d  decimal latin; kat  Megtizedel. 
d  decimal latin; tud  Tizedes rendszerbe oszt. 
D  deka latin; ált  Deka szó rövidítése. dk 
D  Dél ált  Égtáj. Az északkal ellentétes világtáj. É 
d  demand angol; közg  Kereslet. 
d  denarius latin; pénzü  Dénár. Eredetileg ezüstből, majd rézből vert pénznem, váltópénz. 
d  deuteron görög; fiz  A nehézhidrogénnek (deutériumnak) egy protont és egy neutront 

tartalmazó atommagja. 
D  Deutschland, Bundesrepublik Deutschland német; földr  A két Németország egyesítéséig: 

Németország, Németországi Szövetségi Köztársaság. Ország Közép-Európában. Terüle-
te: 357.021 km2; főváros: Berlin; hivatalos nyelv: német; pénznem: 2001. dec. 31-ig német 
márka, azóta euró; népcsoportok: német, dán, fríz; vallás: római katolikus, protestáns, 
mohamedán. 

D  dexter latin; orv  Jobb. 
d  dies latin; ált  A nap jele. 
d  differenciál latin; mat  Függvény jele előtt a differenciálást jelölő szimbólum. 
d  digit angol; mat  Számjegy. 
d  digital angol; inf  Digitális. Valamely változó jelenségnek, fizikai mennyiségnek diszkrét, 

azaz nem folytonos, mintegy megszámlálhatóan felaprózott, s így számjegyekkel felírt 
értékein alapuló (jel, számítógép). 

d  dióda görög; fiz  Egyenirányításra használt, általában kételektródos elektroncső. 
D  dioptria görög; fiz  Az optikai lencsék vagy lencserendszerek fénytörő értékének mérték-

egysége. 
D  diplomás görög, latin; ált  Felsőfokú végzettséggel rendelkezők számára meghirdetett 

képzési forma. 
d  display angol; inf  Kijelző. Képmegjelenítő berendezés, amelynek képernyőjén a számító-

gépből kijövő információ grafikusan megjelenik. 
D  dízel angol; műsz  Öngyulladással dolgozó két- v. négyütemű belsőégésű motor (Diesel 

Rudolf német gépészmérnökről); dízelmotorok hajtóanyaga: dízelolaj. 
d  domb ált  Lejtős oldalú, környezeténél 200 m-nél nem magasabb földfelszíni kiemelke-

dés, tulajdonképpen kicsiny hegy; kisebb földhányás, kupac. 
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d  domináns latin; ált  Vmely hangnem 5. foka és az azon felépülő hármashangzat; uralko-
dó (vmin); túlsúlyban lévő. 

d  drive angol; műsz  Haladás. Automataváltós járművek előremeneteli fokozata, amikor a 
fokozatok kapcsolása automatikusan történik. 

d  durchmesser német; mat  A kör átmérőjének jele. Körnek és gömbnek a középponton 
áthaladó húrja, illetve ennek távolsága. 

D  elektromos eltolás latin; fiz  Differenciálhányadosa az ún. eltolódási áram. 
d  penny angol; pénzü  Az angol váltópénz (penny) rövidítése. 
D 2 NS  Dual Dynamic Noise Suppresser angol; hírk  Kettős dinamikus zajcsökkentő. Ki-

küszöböli a telefonvonalon fellépő zajokat. 
D és K.  dilatation and curettage angol; orv  Méhnyaktágítás és méhkaparás. Nőgyógyászati 

beavatkozások, amelyekkel felderíthető a menstruációs (havi vérzés) rendellenességek 
oka, illetve az esetleges méhrák. 

d vagy D  day angol; ált  Nap. Éjféltől éjfélig tartó időegység. 
D&C  dilatation and curettage angol; orv  Tágítás és kaparás, méhszájtágítás és kürettázs. 
D&E  dilation and evacuaton angol; orv  Tágítás és kiürítés (méh). 
D&R  dilation and radium implant angol; orv  Tágítás és rádiumbeültetés. 
d.  döntő ált  Az elsőséget, a győzelmet eldöntő; versenynek, sorozatos mérkőzéseknek az 

elsőséget eldöntő utolsó menete, mérkőzése. 
D. D. D.  Dat, Donat, Dedicat latin; ált  Ad, ajándékoz, fölajánl. A rómaiaknál szokásos 

fölírás az isteneknek fölajánlott tárgyakon; latin nyelvű művek ajánlásában ma is szoká-
sos. 

D. O. M  Deo optimo maximo latin; ált  A legjobb és legnagyobb Istennek (gyakori rövidítés 
katolikus kegytárgyakon, elsősorban templomok homlokzatán, bejárati részén). 

d.a.  dicti anni latin; tört  A mondott évnek… 
D.Afr.  Dél-Afrika ált  Ország Afrikában. ZA 
D.C.  da capo (al fine) olasz; zene  Zenében: a kezdettől ismételni és a fine szóval jelzett 

pontig játszani. 
D.C.  direct current angol; fiz  Az egyenáramra a műszaki nyelvben használt rövidítés. 
D.C.I.  Doctor of Civil Law angol; jog  A magánjog doktora Angliában. 
d.d.  de dato latin; ált  Mától kezdve, v. dono dedit: ajándékozta, felajánlotta. 
D.D.  Doctor divinitatis latin; vall  A teológia doktora. 
D.e.  dicső emlékezetű ált  Rövidítésekben használatos. 
d.f.  döntő fölény ált  Fölényes, nagy különbséggel erősebb, fejlettebb a másiknál. 
d.h.  de hodierno latin; ált  A mai (naptól). 
D.J.  disc-jockey angol; zene  Lemezbemutató személy, lemezgazda. Tágabb értelemben: 

zenés, táncos összejövetelen, különböző hanghordozó eszközöket felhasználó, zenét 
szolgáltató személy. 

D.Kor.  Dél-Korea ált  Köztársaság Ázsiában. ROK 
D.m.  destra mano latin; zene  A zenében e helyett, jobb kézzel. 
D.M. vagy D.M.S.  Diis Manibus (Sacrum) latin; ált  Az elköltözött lelkeknek szentelve, 

szokásos kezdete a római sírfeliratoknak. 
D.M.K.E.  Dél-magyarországi Magyar Közművelődési Egyesület kult  1904. dec. 8-án ala-

kult meg Szegeden azzal a céllal, hogy Magyarország déli részén fekvő vármegyéiben a 
magyar nemzeti szellemet erősítse, a magyar nyelv ismeretét terjessze, fellendítse a 
Délvidék iparát, kereskedelmét és gazdaságát. 

D.O.M.  Deo Optimo Maximo latin; vall  A legjobb és legfőbb istennek (vagyis Jupiternek) 
szentelve. Római templomfelirat. 

D.S.  dal segno olasz; zene  Zenében a jeltől ismételve (adandó elő). 
D.S.  detur, signetur latin; orv  Adassék, jeleztessék rövidítése orvosi vényeken. 
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D.V.  Deo volente latin; ált  Ha Isten is akarja. 
D/A átalakítók  digital-to-analog conversion angol; inf  Számítógép által előállított digitális 

számok valamely változó jelenségnek, fizikai mennyiségnek diszkrét, azaz nem folyto-
nos, mintegy megszámlálhatóan felaprózott, s így számjegyekkel felírt értékein alapuló 
elektromos jelekké (azaz a megfelelő feszültséggé v. árammá) való átalakítása. 

d/c  discontinue angol; orv  Megállítandó. 
D/DW  dextrose, distilled water, dextróz angol; orv  Desztillált víz. 
D/S  discharge summary angol; orv  Elbocsájtási összegzés/jelentés. 
D/W  dextrose in water angol; orv  Dextróz vízben. 
D3  DAALLO Airlines angol; rep  Szomália légitársaságának jelzése. 
D6  Inter Air angol; rep  Dél-Afrika egyik légitársaságának jelzése. 
DA  Dan Air Services angol; rep  Egyesült Királyság egyik légitársaságának jelzése. 
DA  Dél-Alföld földr  Az Alföld déli részének megnevezése. 
DAB  Deutsches Arzneibuch német; orv  Német Gyógyszerkönyv. A Németországban for-

galmazott gyógyszerekre vonatkozó törvényes előírásokat tartalmazó kiadvány, előírja 
a hivatalos gyógyszereket, megszabja minőségüket, előírja a galenuszi (növényi, állati 
vagy ásványi anyagokból előírt módon készített) gyógyszerek elkészítési módját. 

DAC  Digital to Analog Converter angol; inf  Digitál-analóg-átalakító. A digitális valamely 
változó jelenségnek, fizikai mennyiségnek diszkrét, azaz nem folytonos jeleket megfele-
lő analóg jellé alakító áramkör. 

DAC  Pharmacopoeia German angol; gyógysz  Német Gyógyszerindex. 
DADA  Dohányzás-, alkohol-, drog-, AIDS-megelőző program eü  Program az egészség-

ügyben. 
DAF  Deutsche Arbeitsfonr német; szerv  Német Munkafront. A német munkavállalók és 

munkaadók szervezete a nemzeti szocialista Németországban. Alakult: 1933-ban a fel-
oszlatott szakszervezetek helyett. Feloszlatták: 1945 októberében. 

DAF  Van Doorne’s Automobilfabrieken N.V. holland; műsz  Holland gépkocsigyár (Eind-
hoven). Alapítva: 1928-ban. 1975-ben a Volvo AB vásárolta meg. 

DAG  diacil-glicerol latin; orv  A zsírok és foszfolipidek anyagcseréjének egyik fontos közös 
intermedierje. 

DALI  Digital Adressable Lighting Interface angol; ép  Az ún. intelligens épületek vezérelt 
rendszeréhez kapcsolható, digitálisan címezhető, nemzetközileg szabványosított vezér-
lésű világítási rendszer neve. 

DAM  Diósgyőri Acélművek Ipari és Kereskedelmi Rt. (Miskolc–Diósgyőr) váll  Magyar 
Vas- és Acélipari Vállalat. Alapítva: 1770-ben. 

Dán  Dániel könyve vall  Ószövetségi könyv. Dávid és három társának viszontagságait, 
látomásait beszéli el. 

DAO  Dominion Astrophysical Observatory angol; csill  Dominion Asztrofizikai Obszerva-
tórium. 

DAPE  Dél-Pesti Autóvadász és Polgárőr Egyesület egy  Az egyesület bűncselekmény útján 
eltulajdonított, valamint bűncselekmény elkövetése miatt körözött gépjárművek felderí-
tésével, továbbá bűnmegelőzéssel foglalkozik. Az egyesület elsődleges célja, hogy a dél-
pesti régióban segítséget nyújtson a körözött gépjárművek felkutatásához, kiszűrésé-
hez, valamint hogy a bűnüldözésben érintett szervek munkáját a rendelkezésre álló 
technikai háttérrel segítse. Az egyesület célja továbbá, hogy a dél-pesti régió helyi ön-
kormányzati szerveivel együttműködve elősegítse az érintett kerületek közbiztonságá-
nak jobbá tételét. 

DARE  Drug Abuse Resistance Education angol; eü  Oktatás a kábítószer-fogyasztás ellen, 
az Egyesült Államok legelterjedtebb iskolai drogmegelőzési programja. 



 129 

DARFT  Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács ált  A Dél-alföldi Régió fejlesztési tanácsa. 
KDRFT 

DARPA  Defense Advanced Research Projects Agency angol; szerv  Fejlett Védelmi Kutatási 
Projektek Ügynöksége. Az Egyesült Államok védelmi minisztériumának kutatásokért 
felelős részlege. 

DARS  Sahrā al Gharbīyah/Al Jumhūrīyah as Sahrāwīyah ad Dimuqrāţāyah al’Arabīyah 
arab; földr  Nyugat Szahara/Szaharai Demokratikus Arab Köztársaság. Köztársaság 
Afrika északi részén. Területe: 252.120 km2; főváros: El-Aaiún; hivatalos nyelv: arab; 
pénznem: marokkói dirham; népcsoportok: szaharavi, arab, berber; vallás: szunnita 
mohamedán. 

dat  dativus latin; nyelvtud  A névszók ragozásában a részeshatározó esete. 
DAT  Digital Audio Tape angol; ált  Digitálisan kódolt hangfrekvenciás jelek felvételére és 

lejátszására alkalmas magnetofonszalag. 
DAT  digitális alaptérkép földr  A digitális alaptérkép a földrészletek, mesterséges és termé-

szetes földfelszíni alakzatok adatainak alakhűen, kölcsönös viszonyuk kifejezéséhez 
szükséges tartalmi részletekkel és esetenkénti általánosítással (genaralizálással) történő 
számítógépes leképezése e szabványban előírt követelmények szerint. 

DATE  Debreceni Agrártudományi Egyetem okt  Felsőoktatási intézmény, ahol ötéves ta-
nulmányi idővel agrármérnöki, mezőgazdasági gépészmérnöki képesítés szerezhető. 
Az agrár-felsőoktatás Debrecenben 1869. okt. 22-én megnyílt felsőfokú Országos Gaz-
datiszti és Erdészeti Tanintézetben indult meg, amely 1906-ban Gazdasági Akadémiává 
alakult, 1942-ben Mezőgazdasági Főiskolává fejlődött. 1945–49 között a Budapesti Ag-
rártudományi Egyetem mezőgazdasági karának debreceni osztálya volt. 1949-ben Bu-
dapestre, majd Gödöllőre települt. 1957-től Debrecenben több karral bővült. 

DATEL  Data Telecommunication Service angol; inf  Adatátviteli szolgáltatások nemzetközi 
elnevezése néhány országban (Magyarországon is). 

DATEX  Data Echange Service angol; hírk  Digitális rendszerű nyilvános előfizetői távközlé-
si adathálózat. 

DAX  Deutscher Aktienindex német; pénzü  A német részvénypiacot képviselő index, a 
legfontosabb német vállalatok tőzsdei indexe. 

DB  database angol; ált  Adatbázis. 
DB  Deutsche Bank AG német; pénzü  Németország legnagyobb kereskedelmi bankja. 1870-

ben alapították. Székhelye: Berlin. 2000-ben egyesült a Dresdner Bank AG-val, így jött 
létre az óriásbank. 

DB  Deutsche Börse német; tőzsde  Német börze. Európa legnagyobb tőzsdéje. 
DB  Deutsche Bundesbahn német; közl  Német Szövetségi Vasút. Az első vonal 1835 dec-

emberében nyílt meg. A II. világháború után kettévált, majd 1994-ben ismét Deutsche 
Bundesbahn lett. 

Db  dubnium orosz; vegy  105-ös rendszámú (korábbi nevén: Hahnium), transzurán elem. 
Nevét Dubna (Oroszország) városról kapta. 

DB  Duna Bizottság szerv  Nemzetközi Duna Bizottság. 1921-ben a Duna Ulmtól Brǎiláig 
terjedő hajózható szakaszának és a Duna nemzetközinek nyilvánított mellékfolyóinak 
igazgatására alakult bizottság. Tagjai nem csak Duna menti államok voltak. 1948-ban 
Belgrádban újjászervezték, tagjai kizárólag Duna menti államok lehetnek. Székhelye: 
Budapest. Évenként egyszer ülésezik. Feladatai többek között: biztosítja a dunai hajózás 
szabadságát, kidolgozza a vámfelügyeleti szabályokat, navigációs térképeket készít. 
Franciául: Comission Internationale du Danube. 

db.  darab ált  Részekből álló egésznek egy vagy több együtt levő alkotórésze. 
dB.  decibel angol; fiz  A hangnyomásszint egysége, a skót feltalálóról, Alexander Graham 

Bellről. bel. 
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DBB  Dynamic Bass Boost angol; ált  Dinamikus (a készüléket működtető elektromos jelet 
mágneses térben levő lengőtekercsre juttató) basszusfokozó. Hordozható audiolejátszók 
basszusjavító rendszere. 

DBbk  Deutsche Bundesbank német; pénzü  Németország központi bankja, jegybankja. 
1957-ben alapították. Székhelye: Majna-Frankfurt. 

DBD  double-barrier Diode angol; fiz  Kettős gátas dióda. 
DBE  deep breathing exercise angol; orv  Mély légzőgyakorlatok. 
DBMS  Database Management System angol; inf  Adatbázis-kezelő rendszer. 
Dbogd  Dunabogdány földr  Pest megyei község. Lakosságszám: 3073 fő (2007. jan. 1.). 
DBPD  Demokratische Bauernpartei Deutschland német; pol  Németország Demokratikus 

Parasztpártja. 1948-ban alapították az egykori NDK-ban, a dolgozó parasztság egy ré-
szének pártja. 

DBR  Deutsche Bundesrepublik német; ált  Német Szövetségi Köztársaság. D 
DBS  Direct Broadcast Satellite angol; távk  Közvetlen műholdas műsorszórás. Új kódolási 

eljárással és új modulációs módszerrel átvitt televíziós és rádiós műsorszórás. 
DBSZ  Doni Bajtársak Szövetsége szöv  1989-ben alakult Székesfehérváron. A szövetség 

tagja lehet minden olyan itthon és külföldön élő személy, aki a 2. magyar hadsereg ka-
tonájaként 1942–43-ban a doni hadműveletekben rész vett; aki a volt 2. magyar hadse-
regbeli katonáknak valamelyik hozzátartozója; aki a fentieken kívül az alapszabály cél-
kitűzéseit magáévá teszi. A szövetségbe való belépés belépési nyilatkozat kitöltésével 
történik. A szövetség célja: Összefogni az 1942–43. évi doni harcokban részt vett, azt 
túlélő volt magyar katonákat. Feladatai: összejöveteleket szervezni a bajtársi szövetség 
tagjai számára. 

DC  DaimlerChrysler angol; műsz  Német–amerikai autóipari társaság. 
DC  Davis Cup angol; sp  Davis Kupa. A teniszsport évenként kitűzött nemzetközi vándor-

díja. 1900-ban alapította Dwight F. Davis amerikai sportember. 
DC  DC objektív angol; fényk  Ezt a speciális objektívet olyan módon kivitelezték, hogy a 

képkör illeszkedjen a legtöbb digitális SLR kamera képérzékelőjének kisebb méretéhez. 
Ez a páratlan kivitelezés optimális lehetőséget biztosít a digitális kamerákkal történő 
felhasználásra, a kis súlyú, kompakt kiszerelés ezen felül tovább könnyíti a felhaszná-
lást. 

DC  Democrazia Cristiana olasz; pol  Olasz Kereszténydemokrata párt. 1943–94-ig jelentős 
szerepe volt Olaszország politikai életében. 

DC  Disarmament Comission angol; szerv  Leszerelési Bizottság. Az ENSZ Közgyűlésének 
békefenntartással és a leszerelés kérdéseivel foglalkozó szerve. Alapítva: 1978-ban. 

DC  discharge angol; orv  Elbocsájtás (pl. kórházból beteget). 
DC  discontinue angol; orv  Megállítandó. 
DC  District of Columbia angol; földr  Kolumbia Kerület. Az USA szövetségi állama. T.: 159 

km2; székhelye: Washington D.C. 
DC  Dual circulation angol; pénzü  Az az időszak, amikor az euró már megjelent, de a régi 

pénzek még forgalomban voltak (2002. jan. 1. –f eb. 28.) 
DCC  Digital Compact Cassette angol; inf  Digitális kazetta. Audio technika, mellyel CD 

minőségű, tökéletes digitális felvételeket készíthetünk. 
DCCT  Diabetes Control and Complication Trial angol; orv  A diabétesz beállításának és 

szövődményeinek összefüggéseit értékelő vizsgálat. 
DCD  De casu diboli latin; vall  A Sátán bukásáról (Canterburyi Szt. Anzelm művének latin 

címe és rövidítése a katolikus új fordítás szerint). 
DCD  depth of discharge angol; csill  Kisülés mélysége. 
DCI  Sorores Carmelitae a Divino Corde Iesu latin; vall  Roermondi Karmelita Nővérek. A 

szerzetesi intézmények egyik fajtája. 
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DCM  Dunai Cement- és Mészművek váll  Mo. egyik legnagyobb mész- és cementipari 
vállalata. Telephelye: Vác. 

DCOM  Distributed Component Object Model angol; inf  Komponens objektum-modell. 
Szoftverkomponensek közvetlen hálózati kommunikációját lehetővé tevő protokoll. 

dcp  delivered, cost paid to… angol; ált  Az áruszállítás költség- és kockázatviselését szabá-
lyozó egyik nemzetközi kereskedelmi szokvány, ’leszállítva, költség fizetve…-ig’. 

DCV  De conceptu virginali et de originali peccato latin; vall  A szeplőtelen fogantatásról és 
az áteredő bűnről (Canterburyi Szt. Anzelm művének latin címe és rövidítése a katoli-
kus új fordítás szerint). 

DD  Dél-Dunántúl földr  Magyarországon a Dunántúl déli részén fekvő terület megnevezé-
se. 

DD  Dies Domini apostoli levél latin; vall  II. János Pál pápa egyik írásának rövidítése. 
DD  discharge diagnosis angol; orv  A diagnózis elbocsájtáskor. 
DDC  Display Data Channel angol; elektr  Monitor Adatcsatorna. Adatátviteli csatorna a 

számítógép és a monitor között, amellyel a vezérlőkártya automatikusan konfigurálha-
tó. 

DDGÁZ  Dél-dunántúli Áramszolgáltató Vállalat váll  A villamos energia átvitelére, elosz-
tására, a hálózati rendszer fejlesztésére, építésére, karbantartására, üzemirányítására, 
üzemvitelére, üzemzavar-elhárítására alakult vállalat. 

DDL  Data Description Language angol; inf  Adatleíró nyelv. 
DDM  kelet-német márka német; pénzü  Elavult valutakód (DEM-mel helyettesítve). 
DDMÉ.  Debreceni Déri Múzeum Évkönyve irod  A múzeum jellemző eseményeit, adatait, 

eredményeit összegező kiadvány. Az évkönyvben többek között a néprajzi tárgygyűj-
temények, néprajzi adattár és néprajzi felvételek is szerepelnek. 

DDO  David Dunlap Observatory angol; csill  David Dunlap obszervatórium (Kanada). 
DDoS  Distributed Denial of Service angol; inf  Megosztott szolgáltatás-megtagadással járó 

támadás rövidítése. 
ddp  delivered, duty paid angol; pénzü  ’Leszállítva, vám fizetve.’ Az áruszállítási költség- 

és kockázatviselést szabályozó egyik nemzetközi kereskedelmi szokvány. 
DDR  Deutsche Demokratische Republik német; ált  Az egykori Német Demokratikus Köz-

társaság (1949–1990) nevének rövidítése és a gépkocsijainak nemzetközi jelzése. D 
DDR  Double Data Rate angol; inf  Kétszeres adatátviteli sebességű memóriafajta. 
DDR-RAM  Double Data Rate Random Access Memory angol; inf  Kétszeres adatsűrűségű 

véletlen hozzáférésű memória. 
DDSG  Erste Donau–Dampfschifffahrts-Gesellschaft német; szerv  Első Dunai Gőzhajózási 

Társaság. Osztrák hajózási vállalat, 1829-ben alapították. Több nagyvállalat irányításá-
ban is részt vett. Magyar részlege 1945 után szovjet tulajdonba került, majd hajóállomá-
sait a MAHART vette át. MAHART 

DDT  diklór-difenil-triklóretán latin; vegy  Diklór-difenil-triklór-metil-metán, Gesarol. Fe-
hér, kellemes illatú porszerű anyag. Egyike a legfontosabb kontakt (érintés által ható) 
rovarmérgeknek. Nehezen bomlik és a táplálékláncon át az emberi szervezetbe juthat, a 
zsírszövetekben felhalmozódhat. Magyarországon használatát 1968-ban betiltották, 
mert káros következményekkel járhat. 

ddu  delivered, duty unpaid angol; ált  ’Leszállítva, vámfizetés nélkül.’ Az áruszállítás költ-
ség- és kockázatviselését szabályozó egyik nemzetközi kereskedelmi szokvány. 

DDVP  Vapona, Diklorfosz, Nuvan, Cibatox latin; vegy  Dimetil-(diklórvinil)-foszfát tartal-
mú, erősen mérgező növényvédőszer, rovarölő, egy-két nap alatt elillan. 

DDx  differential diagnosis angol; orv  Differenciáldiagnosztika. 
DE  Debreceni Egyetem. Kossuth Lajos Tudományegyetem okt  Felsőoktatási intézmény. 

Az 1912-ben hozott törvény alapján 1918-ban nyílt meg. A felszabadulásig Tisza István 

http://www.katolikus.hu/roma/diesdom.html
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nevét viselte, Kossuth Lajos nevét 1952 szeptemberében vette fel, mai nevét 2000. jan. 1-
től viseli. 

de.  délelőtt ált  Reggel és dél közötti időszak. 
Debr  Debrecen földr  Hajdú-Bihar megye székhelye. Lakosságszám: 205.591 fő (2007. jan. 

1.). 
Debr. K.  Debreceni Közlöny firat  Debrecen (1860–1862, 1915–1919). 
Debreceni FüggÚ  Debreceni Független Újság firat  Debrecenben egykor megjelenő folyó-

irat. 
Debreceni Közl.  Debreceni Közlöny firat  Debrecen (1860–1862, 1915–1919). Debr. K. 
Debreceni Szle.  Debreceni Szemle firat  Kiadja: Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti 

Könyvtár. Szakterület: tudomány általában, társadalomtudományok, természettudo-
mányok. 

DEC  Digital Equipment Corporation angol; váll  Digitális Eszközök Vállalata. 
dec.  december latin ’tizedik’ szóból; ált  Az év 12. hónapja, 31 napos, Julius Caesarig a 

tizedik hónap volt 29 nappal. Régi magyar neve: karácsony hava. 
decr.  decreased angol; orv  Csökkent, alacsony. 
decresc.  decrescendo olasz; zene  Zenében: hangerőben egyre csökkenve. 
DECT  Digital Enhanced Cordless Telekommunications angol; távk  Tökéletesített digitális 

vezeték nélküli távközlés. A digitális vezeték nélküli távközlési eszközök világszabvá-
nya. Kiváló hangminőséget ad, valamint lehallgatás és vonallopás ellen biztonságos. 

decub.  decubitus, bedsore angol; orv  Felfekvés. 
DECUS  DEC User Society angol; szerv  DEC-gépek használóinak társasága. DEC 
DÉDÁSZ  Dél-dunántúli Áramszolgáltató Vállalat váll  A Dunántúl déli részén a villamos 

energia átvitelére, elosztására, a hálózati rendszer fejelsztésére, építésére, karbantartás-
ára, üzemirányítására, üzemvitelére, üzemzavar-elhárítására alakult vállalat. 2004. júl. 
1-től E.On–DÉDÁSZ. 

DEET  A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület története irod  Payr Sándor. Sopron: Szé-
kely Ny., 1924. 

def  defenzív latin; ált  Védekező, védelmi; vkit, vmit fenyegető veszélyt, támadást, káro-
sodást elhárítani igyekszik. 

def  defenzív latin; kat  Kémelhárító; kémtevékenység földerítésével és meghiúsításával 
foglalkozó személy. 

def  definíció latin; ált  Pontos meghatározás, amely valamely fogalom v. tárgy lényeges 
jegyeit tárja fel; tétel kifejtése. 

DÉFOSZ  Dolgozó Parasztok és Földmunkások Országos Szövetsége szöv  Magyarorszá-
gon 1948. dec. 18-án alakult, mint a szegény- és középparasztság egységes tömegszer-
vezete. 1952. jan. közepéig működött. 

deg  degeneration angol; orv  Elfajulás. 
DÉGÁZ  Dél-magyarországi Gázszolgáltató Vállalat váll  Dél-Magyarországon a gáz ener-

giaelosztására, a hálózati rendszer fejlesztésére, építésére, karbantartására, üzemirányí-
tására, üzemvitelére, üzemzavar-elhárítására alakult vállalat. 

DEGOB  Magyarországi Zsidó Deportáltakat Gondozó Országos Bizottság szerv  1945 
márciusában alakult Budapesten, és 1945. aug. 31-én beolvadt az Országos Zsidó Segítő 
Bizottságba (OZSSB), amely azzal a céllal jött létre, hogy a segélyeket nyújtó szerveze-
tek munkáját koordinálja. A DEGOB tevékenységi köre három fő területre terjedt ki: 1) 
repatriáció: a felszabadulás után külföldön rekedt deportáltak hazajutásának elősegíté-
se; 2) segélyezés; 3) dokumentációs tevékenység: a túlélők és az elhunytak adatainak 
kartotékrendszerben való rögzítése. A túlélők visszaemlékezéseit az úgynevezett 
DEGOB-jegyzőkönyvek tartalmazzák. 

Degyh  Dunaegyháza földr  Bács-Kiskun megyei közs. Lakosságszám: 1537 (2007. jan. 1.). 
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dehyd  dehydrated angol; orv  Dehidratált, kiszáradt. 
DEL  delete angol; inf  Törlés, karakterkiejtés a számítástechnikában. 
Del  Delphinus latin; csill  Delfin. Csillagkép az égbolton. 
DÉLÉP  Dél-magyarországi Magas- és Mélyépítő Vállalat ép  Elsősorban lakóépületek 

(panelházak) tervezésével és kivitelezésével foglalkozó egykori építőipari vállalat. 
Délv.  Délvilág firat  Csongrád megyében megjelenő közéleti napilap. DV 
Délvidéki Mság  Délvidéki Magyarság firat  A Délvidéki Magyarság Szabadkán 1941–1944 

között megjelenő közéleti folyóirata. 
Délvidéki Szle.  Délvidéki Szemle firat  Szabadkán 1942–1944 között megjelenő közéleti 

napilap. 
DEM  Deutsche Mark német; pénzü  Német márka (Németország). Elavult valutakód, euró-

val helyettesítve. 
dem.  demokratikus görög, latin; ált  Annak a politikai rendszernek, államformának a jel-

lemzői, amelyben a közösség minden választójoggal rendelkező tagja részt vehet a köz-
ügyek eldöntésében, vagyis az önkormányzásban. 

DÉMÁSZ  Dél-magyarországi Áramszolgáltató Vállalat váll  Magyarország déli részén a 
villamos energia átvitelére, elosztására, a hálózati rendszer fejlesztésére, építésére, kar-
bantartására, üzemirányítására, üzemvitelére, üzemzavar-elhárítására alakult vállalat. 
2004. júl. 1-től E.On–DÉMÁSZ a neve. 

DEMISZ  Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség szöv  A KISZ jogutódjaként jött létre 
1989 áprilisában. KISZ 

demogr  demográfia görög; ált  A népesség számszerűen megragadható jelenségeinek le-
írásával, elemzésével és alakulásával foglalkozó tudomány. 

demon  Disk and Execution Monitor angol; inf  A háttérben láthatatlanul futó program. 
den  denier francia; ált  A fonal finomságának mértékegysége; ma: 9000 méter fonal v. szál 

grammokban kifejezett súlya. 
dep  depertement francia; közig  Közigazgatási kerület (a megye neve Franciaországban); 

(fő)osztály (francia főhatóságnál). 
der  decimal exponent angol; mat  Folyó szövegben használatos matematikai jelölés a nagy-

ságrend, illetve hatvány alakú szám megadására. 
Derm.  dermatology angol; orv  Bőrgyógyászat. 
DES  diethylstilboestrol görög, latin; vegy  Vegyületet a gyógyászatban. Mint szintetikus 

ösztrogént használják a klimax tüneti kezelésére, valamint a prosztatarák visszafejlesz-
tésére. 

DESD  Decade of Education for Sustainable Development angol; okt  Oktatás a fenntartható 
fejlődés évtizede. 

desp  despota görög; ált  Kényúr, zsarnok; közigazgatási méltóság Bizáncban; szerb feje-
delmek címe. 

dest.  Destillatus angol; orv  Desztillált. 
DESZ  Debreceni Egyetemi Szövetség egy  Régebben: Debreceni Universitas Egyesülés. 

DUE 
deszt  Desztilláció latin; vegy  Folyadéklepárlás. Folyadék alkotórészeinek különválasztása 

légszerűvé alakítással. 
dext.  dexter latin; tud, orv  Jobb. 
Dey vagy DE  Delaware angol; földr  Állam Amerika keleti részén. Területe: 5296 km2; 

székhelye: Dover. Beceneve: Gyémánt állam, Első állam. 
DFC  Distinguished Flying Cross angol; ált  Repülőkereszt Érdemrend. Nagy-Britanniában 

1918-ban bevezetett kitüntetés, amelyet a Brit Királyi Légierő tisztjeinek és tiszthelyette-
seinek adományoznak tényleges szolgálatban tanúsított hősi tetteik elismeréseként. A 
szalag kék és szürke, egyforma átlós csíkokkal. 
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DFG  Deutsche Forschungsgemeinschaft német; egy  Német Kutatási Egyesület – Német 
Tudományos Társaság. 

Dföldv  Dunaföldvár földr  Tolna megyei város. Lakosságszám: 9246 fő (2007. jan. 1.). 
DFt  Devizaforint pénzü  Devizáknak forintban való, hivatalos árfolyam szerinti ellenérté-

ke. 
DFT  Digitális Földmérési alap Térkép ált  A DFT az EOTR földmérési alaptérkép számító-

gépes feldolgozásra és felhasználásra alkalmas digitális formája, olyan kommunikációs 
adatrendszer, amelynek adattartalma és az adatok megbízhatósága megfelel a földmé-
rési alaptérképekre vonatkozó, szabályzatokban rögzített előírásoknak, szerkezete pe-
dig biztosítja a digitális földmérési alapadatok csereszabatos felhasználását. 

DG  De grammatica latin; vall  A grammaticusról (Canterburyi Szt. Anzelm művének latin 
címe és rövidítése a katolikus új fordítás szerint). 

dg  decigramm latin; ált  A gramm tizedrésze. g 
DG  Dei Gratia latin; ált  Isten kegyelméből. 
DG  Directore general (of the European Commission) angol; pol  Az Európai Bizottság Fő-

igazgatósága. Az Európai Bizottság szervezeti egysége. A főigazgatóságok egy-egy 
szakterülettel (pl. környezetvédelem, mezőgazdaság, versenypolitika, bővítés) foglal-
koznak, felügyeletüket a főbiztosok látják el. Az Európai Unió minisztériumai például a 
következők: DG TREN közlekedési és energetikai minisztérium, DG ENV környezetvé-
delmi minisztérium. 

DGLR  Deutsche Gesellscaft fűr Luft- und Raumfahrt német; rep, űrh  Német Repülési és 
Űrhajózási Társaság. Hasonló szervezet 1927-ben alakult, mai néven 1967 óta működik. 
Fő feladata a szakemberek oktatásának elősegítése. 

DGMK  Deutsche Gesellschaft für Mineralöl, Erdgas und Kohle német; ipar  Az API-hoz 
hasonló német szervezet (szénnel is foglalkozik). Ásványolaj Intézet, amelyet az olaj-
iparhoz kapcsolódó tudományok művelésére és a német olajtermékek kereskedelmének 
előmozdítására hoztak létre. 

DGR  Dangerous Goods Regulations angol; ált  Veszélyes áruk szabályzata, kézikönyve. A 
légi szállítás területén egyfajta kézikönyv, amely szabályozza a veszélyes árukkal kap-
csolatos eljárást, kezelési módot. 

DGR  Veszélyes anyagok szabályozása angol; ált  A Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszté-
rium által meghatározott rendelkezések. 

DGT  Dunai Gőzhajózási Társaság szerv  Németül: Erste Donau–Dampfschifffahrts-
Gesellschaft DDSG 

DGZ.  Deutsche Gärtner Zeitung német; firat  Német Kertész Újság. Hetente megjelenő 
kertészeti témájú képes hetilap. 

DGY  Derbigyőztes angol; állat  Kutyakiállításon elnyerhető díj. 
DH  Dignitatis humanae latin; vall  A II. vatikáni zsinat nyilatkozata a vallásszabadságról. 
DH  H. Denzinger – P. Hünermann: Hitvallások és az Egyház Tanítóhivatalának megnyilat-

kozásai vall  Örökmécs Kiadó – Szent István Társulat, 2004. 
Dharaszti  Dunaharaszti földr  Pest megyei város. Lakosságszám: 18.566 fő (2007. jan. 1.). 
DHR  Digital Quality Reception angol; inf  Digitális minőségű vétel. A DQR tunerek digitá-

lis jelfeldolgozással biztosítják a vett adó jelének más adókból származó zavarmentes-
ségét. 

DHTML  Dynamic Hypertext Markup Language angol; inf  A HTML kiterjesztése olyan új 
elemekkel, amelyek a Weboldalak tartalmának mozgalmasabbá tételét szolgálják (pl. 
mozgó feliratok, animációk), így nincs szükség a lassabb Java vagy ActiveX programok-
ra; a régebbi Webkliensek nem támogatják. HTML 

DHUM  Dignitatis Humanae latin; vall  „Dignitatis Humanae” kezdetű deklaráció a vallás-
szabadságról. A II. vatikáni zsinat okmánya. 

http://gisfigyelo.geocentrum.hu/informatika/kisokos_digitalis.html
http://gisfigyelo.geocentrum.hu/kisokos/kisokos_foldmeresi_alapterkep.html
http://gisfigyelo.geocentrum.hu/kisokos/kisokos_eotr.html
http://gisfigyelo.geocentrum.hu/kisokos/kisokos_foldmeresi_alapterkep.html
http://gisfigyelo.geocentrum.hu/informatika/kisokos_digitalis.html
http://gisfigyelo.geocentrum.hu/informatika/kisokos_megbizhatosag.html
http://gisfigyelo.geocentrum.hu/kisokos/kisokos_foldmeresi_alapterkep.html
http://gisfigyelo.geocentrum.hu/kisokos/kisokos_foldmeresi_alapterkep.html
http://gisfigyelo.geocentrum.hu/informatika/kisokos_digitalis.html
http://gisfigyelo.geocentrum.hu/kisokos/kisokos_foldmeres.html
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DHV  Holland tanácsadó vállalat ált  A DHV Magyarország Kft. holland tulajdonú tanács-
adó cég, amely fejlesztési és folyamat-tanácsadással, valamint műszaki tanácsadással 
foglalkozik. 

DI  diagnostic imaging angol; orv  Diagnosztikai képalkotás/ábrázolás. 
D-I csg  Delors -I. csomag (1987) pénzü  A közös költségvetés reformjának terve. A bizott-

ság akkori elnöke vezette munkálatok eredményeként született javaslat lényege az ag-
rárkiadások korlátozása, a strukturális alapok növelése és a költségvetési szabályok 
megújítása. Az Európai Tanács 1988 februárjában hagyta jóvá. Az egységes belső piac 
megteremtésének egyik fontos előfeltétele volt. 

DIA  Digitális Irodalmi Akadémia inf  Hazai digitális könyvtár és gyűjtemény. 
DIAG.  diagnosis angol; orv  Diagnózis. 
diagn  diagnosztika görög, latin; orv  A betegségek felismerésének és megállapításának 

tudománya. 
dialekt  dialektika görög ’vitatkozás’ szóból; tud  A vitatkozás tudománya, amelynek során az 

igazságot az ellenfél érvelésében előforduló ellentmondások felderítése és feloldása út-
ján fejtik ki. 

dialekt  dialektika görög; tud  Az anyag legáltalánosabb mozgástörvényei, ill. ennek elméle-
te. 

diam.  diameter angol; orv  Átmérő. 
diff  differenciál latin; mat  A matematikai analízis egyik alapvető fogalma; szóösszetételek 

előtagjaként a vele összetett fogalomnak valamilyen különbségen alapuló voltát jelöli, 
különbözteti. 

diff.  differential angol; orv  Differenciál. 
dift  diftéria görög; orv  Torokgyík. A diftériabacilus által előidézett járványos fertőző be-

tegség. 
dig  digitális latin; inf  Vmely változó jelenségnek, fizikai mennyiségnek nem folytonos, 

megszámlálhatóan felaprózott, s így számjegyekkel felírt értékein alapuló (jel, számító-
gép). 

DIGÉP  Diósgyőri Gépgyár ipar  1963-ban 4 gyár egyesüléséből Magyarország egyik leg-
nagyobb gépgyártó vállalataként létesült. Főbb termékei: hideg- és melegalakító gépek, 
kábelipari gépek és berendezések, hűtőipari- és hűtőházi berendezések stb. 2004-ben 
felszámolásra került. 

D-II csg  Delors-II. csomag (1992) pénzü  Az EK középtávú pénzügyi terve volt, amelyet 
gyakorlatilag a maastrichti határozatok megvalósításának megalapozására dolgoztak 
ki. Fő elemei a költségvetés növelése, az EK versenyképességének fokozása, a tagállam-
ok közötti gazdasági és társadalmi összetartás („kohézió”) erősítése volt. 

dikt.  diktatúra latin; tört  Valakinek v. valamely társadalmi osztálynak erőszakra támasz-
kodó korlátlan uralma, illetve az ilyen politikai rendszer. 

dil.  dilute angol; orv  Hígítsd. 
dim.  diminished angol; orv  Csökkentett. 
dim.  diminuendo olasz; zene  Zenében: hangerőben egyre halkulva. 
DIMM  Dual-in-line Memory Modul angol; inf  Kétsoros memóriamodul. 168 érintkezős 

csatlakozót használ. A SIMM modullal ellentétben ez egyenként is használható. 
DIN  Deutsche Industrie Norm, később Das ist Norm német; ipar  Német ipari szabvány, 

illetve a Szabványügyi Szervezet neve (alapítva: 1917, Berlin). Ez a szabvány valamely 
termék tulajdonságait, méreteit, vizsgálati módszereit, tulajdonságait, csomagolását stb. 
meghatározó, írásba foglalt és közzétett előírás. 

din  dinár latin; pénzü  Indiai eredetű pénz. A középkori arab pénzrendszer alapvető arany 
pénzegysége, a római, ill. bizánci dinár utóda. Perzsa aprópénz. Az egykori Jugoszlávia, 
valamint Irak, Irán, Jordánia pénzegysége. 

http://www.irodalmiakademia.hu/
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din  dinasztia görög; tört  Uralkodóház. Monarchiában: az a család, amelyből az uralkodók 
származnak. 

DINP  Duna–Ipoly Nemzeti Park földr  Nemzeti park Magyarországon a Dunakanyarban. 
1997-ben létesült. 

DIP  distal interphallangeal (joint) angol; orv  Disztális ujjpercek közti (ízület). 
DIP  Dual-in-line Package angol; elektr  Kétsoros elrendezésű tokozás. IC-k műanyag- v. 

kerámiatokozásánál. 
dipl.  diploma görög, latin; ált  Ünnepélyes, díszes formában kiállított oklevél; főiskolai v. 

egyetemi, illetve szakmabeli képesítést igazoló oklevél. 
dipl.  diplomácia pol  Külügyi szolgálat; valamely állam képviselete más államokkal való 

kapcsolatában, valamint nemzetközi értekezleteken az érintkezés fenntartása, tárgyalá-
sok folytatása, egyezmények kötése. 

diri  direktor (argó) latin; ált  Igazgató. Intézmény, vállalat stb. felelős vezetője. ig. 
dis.  disease angol; orv  Betegség. 
disch.  discharge angol; orv  Váladék. 
disp  display angol; inf  Képmegjelenítő berendezés, amelynek ernyőjén a számítógépből 

kijövő információ grafikusan megjelenik (számok, szöveg, rajz). 
disp.  disposition angol; orv  Elrendezés, elhelyezés, hajlam. 
DISR  Dunai Információs és Segélyhívó Rendszer ált  1996 óta szolgálja a hajózás és a vízi 

közlekedés biztonságát a Duna teljes magyarországi szakaszát lefedő rádiós rendszer. 
Közreműködik az egységes európai dunai információs rendszer létrehozásában (az EU-
s COMPRIS-projekt keretében) és további működtetésében. Az RSOE építette ki. 
RSOE 

Diss. Ethn.  Dissertationes Ethnographicae latin; firat  A budapesti ELTE tárgyi néprajzi 
tanszékének évkönyve (Tanulmányok az anyagi kultúra köréből. Budapest, 1973–). 

dist.  distalis, distal angol; orv  Távoli. 
DISZ  Dolgozó Ifjúság Szövetsége pol  1950 júniusában alakult, fiatalokat egyesítő országos 

ifjúsági szervezet volt 1956. októberig, amikor szerepét a Kommunista Ifjúsági 
Szövetségvette át. KISZ 

dissz  disszertáció latin; tud  Tudományos fokozat elnyerése céljából készített és benyújtott 
értekezés. 

DIU  death in utero angol; orv  Méhen belüli halál. 
div  divat ált  Különösen a viseletet, az öltözködés módját irányító szokások összessége, 

rendszere; felkapott szokás, gyakorlat. 
DIV  Epistola de incornatione Verbi latin; vall  Levél az Ige megtestesüléséről (Canterburyi 

Szt. Anzelm művének latin címe és rövidítése a katolikus új fordítás szerint). 
div.  divorced angol; orv  Elvált. 
DIVM  Dobó István Vármúzeum (Eger) műv  Az 1552-es török ostrom miatt nemzeti em-

lékhelynek számító várban van az egykori várkapitány nevét viselő múzeum központja 
és az állandó kiállítások többsége. 

DIVSZ  Demokratikus Ifjúsági Világszövetség pol  Nemzetközi ifjúsági szövetség, amely 
politikai meggyőződésre, vallásra, nemzeti v. faji hovatartozásra való tekintet nélkül 
tömöríti a demokratikus ifjúsági szervezeteket. 1945. október-novemberben Londonban 
hozták létre. Székhelye 1951 óta Budapest. 

DJ  Air Djibouti angol; rep  Dzsibuti légitársaságának jelzése. 
DJ  Djibouti, République de Djibouti francia; földr  Dzsibuti, Dzsibuti Köztársaság: Afrika 

északi részén. Területe: 23.200 km2; főváros Dzsibuti; hivatalos nyelv: francia, arab; 
pénznem: dzsibuti frank; népcsoportok: szomáliai, afar, európai; vallás: szunnita mo-
hamedán, római katolikus, protestáns, ortodox. 
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DJB  Diákjóléti Bizottság szerv  Egyetemeken, főiskolákon a hallgatók jogainak érvényesí-
tésére és érdekképviseletére szolgáló fórum. 

DJBVk  Deutsches Jahrbuch für Volksunde német; kiadv  Berlin. 
DJD  degenerative joint disease angol; orv  Degeneratív ízületi betegség. 
DJF  Dzsibuti frank pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
DK  Danmark, Kongeriget Danmark dán; földr  Dánia, Dán Királyság. Ország Észak-

Európában. Államforma: alkotmányos monarchia; terület: 43.094 km2; fővárosa: Kop-
penhága (Kobenhavn); hivatalos nyelv: dán; pénznem: dán korona (1 krone egyenlő 100 
re); népcsoportok: dán, német, egyéb skandináv és török; vallás: evangélikus, egyéb. 

DK  Davis Kupa sp  A teniszsport évenként kitűzött nemzetközi vándordíja. 1900-ban ala-
pította Dwight F. Davis amerikai sportember. DC 

dk  deka görög; ált  Tíz: a mértékegységekkel v. más szavakkal képzett összetételekben a 
szereplő mértékegység, illetve fogalom tízszeresét jelenti. 

DK  Déli Kibővítés pol  Az EK déli irányú kibővítése, amelynek során 1981-től Görögor-
szág, 1986-tól Spanyolország és Portugália a Közösség tagja. 

DK  délkelet földr  Dél és kelet között levő égtáj. 
DK  Demokrata Koalíció pol  A Hazafias Választási Koalíció az 1990-es választási kudarc 

után felbomlott, vezető politikusainak jó része elhagyta a szervezetet. Az 1%-nál maga-
sabb választási eredmény után járó állami támogatás segítségségével az alakulatot DK 
néven szervezték újra (1994). 

DK  Diákhitel Központ szerv  A diákhitelekkel kapcsolatos ügyek intézésére alakult Zrt. A 
hallgatói hitelezési rendszer létrehozásának elsődleges célja az volt, hogy minden fiatal 
számára esélyt teremtsen a felsőoktatásban való részvételre, függetlenül az egyén, illet-
ve családja anyagi teherviselő képességétől, valamint hogy a kormány hosszú távon 
biztosítsa az általánosan hozzáférhető, tömeges és minőségi felsőoktatás fenntartható-
ságának feltételeit a magyar gazdaság fejlesztése érdekében. 

DK Rt.  Diákhitel Központ Részvénytársaság szerv  A diákhitelekkel kapcsolatos ügyek 
intézésére alakult Zrt. DK 

dk.  Daloskönyv zene  Dalszövegeket tartalmazó (kéziratos) könyv. 
DKA  diabetic ketoacidosis angol; orv  Diabéteszes ketoacidózis. 
DKA  Díjasok és kitüntetettek adattára, 1948–1980. irod  Szerk. Magyar Józsefné, Kaposvár, 

1984. 
DKFI  Føroyar, Færøerne angol; földr  Feröer. Dánia külbirtoka Norvégia partjainál. T.: 

1389,9 km2. Székhelye: Tórshavn. Hivatalos nyel: dán. 
dkg.  dekagramm latin; ált  A gramm tízszerese: 1 dkg egyenlő 10 g. A kilogramm tizedré-

sze. 
DKK  dán korona (Krone) dán; pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valuta-

kód. 
DKMT  Danube–Kris–Mures–Tisa Euroregion román; szerv  Duna–Körös–Maros–Tisza 

Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség KHT. 
DKR  Dakar angol; rep  Repülőtér jelzése (Szenegál). 
DKSZ  Dolgozók Kulturális Szövetsége szöv  1949. márc. 5-én megalakult a DKSZ (Csema-

dok – Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kulturális Szövetsége, ma a mozaikszó megha-
gyásával Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség), amely 1990-ig 
egyetlen érdekvédelmi – nemcsak kulturális, hanem nem hivatalosan politikai – tömeg-
szervezete volt a szlovákiai magyarságnak. 1951-ben jelenhetett meg politikai és kultu-
rális havilapja, a Fáklya, amely hetilappá válva 1956-tól HÉT címen vált népszerűvé. 
Csemadok 
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DKV  Debreceni Közlekedési Részvénytársaság (azelőtt Vállalat) közl  Debrecen tömegköz-
lekedésében a villamosokat és trolibuszokat a Debrecen önkormányzatának tulajdoná-
ban lévő DKV üzemelteti. 

DKW  Dampf-Kraft-Wagen német; közl  Gőzautó. 
DKW  Das Kleine Wunder német; közl  Németországban Auto Union GmbH néven működő 

autógyár márkája. 1923-ban készítette el az első kétütemű DKW motortípust, amelyet 
motorkerékpárokon, teher- és személygépkocsikon is alkalmaztak. 

dl  deciliter latin; ált  A liter 0,1-szeresét jelöli, a liter tizedrésze. l 
DLA  De libertate arbitrii latin; vall  Az akarat szabadságáról (Canterburyi Szt. Anzelm 

művének latin címe és rövidítése a katolikus új fordítás szerint). 
DLA  Douala angol; rep  Repülőtér jelzése (Kamerun). 
DLC  Data Link Control angol; inf  Adatkapcsolat-vezérlés. 
DLH  Deutsche Lufthansa AG német; rep  Német légiforgalmi társaság. 1926-ban az Aero-

Lloyd és a Junkers Luftwerkehr vállalatokból egyesült. 1946-ban feloszlatták, majd 
1954-ben ismét megalakult. Székhelye: Berlin–Schönefeld. 

DLL  Dynamic Link Libraries angol; inf  Dinamikus kapcsolt könyvtárak. 
DLM  dosis letalis minima latin; orv  Legkisebb halálos adag. 
DLP  Digital Light Processing angol; fiz  A Texas Instruments kép-előállítási technológiája, 

ahol a lámpa fénye elforduló mikrotükrökről verődik az optikai egységre. 
dm  deciméter latin; ált  A méter tizedrésze, 10 cm. cm 
DM  Decision making angol; közig  Döntéshozatal az EU-ban. 
DM  Délmagyarország firat  Magyarország déli részén (főként Csongrád megyében) megje-

lenő, 1910-ben alapított független napilap, majd különféle pártok lapja. 1991-től ismét 
független. Szerkesztősége Szegeden van. 

DM  Deutsche Mark német; pénzü  Német márka. 1871-ben Németországban bevezetett 
pénzegység, amely 2001. dec. 31-ig volt forgalomban. 1 német márka egyenlő 100 
pfenning. Euróval helyettesítve. 

DM  diabetes mellitus angol; orv  Cukorbetegség. 
DM  diastolic murmur angol; orv  Diasztolés szívzörej. 
DM  Dives in misericordia enciklika latin; vall  II. János Pál pápa írásának rövidítése. 
DM Közl.  A Déri Múzeum Néprajzi Osztályának Ismeretterjesztő Közleményei firat  Deb-

recen, 1931–. 
dm

2
  négyzetdeciméter latin; ált  Területmérték – olyan négyzet, amelynek oldala 1 dm; 
ekkora terület.  dm 

DMA  Direct Memory Access angol; inf  Közvetlen memória-hozzáférés. 
D-MAC  Multiplex Analog Components angol; méd  Műholdas műsorszórásnál alkalmazott 

kódolási eljárás. 
DMD  Digital Micromirror Device angol; inf  A DLP-technológiában alkalmazott digitális 

mikrotükröket tartalmazó lapka. 
DMÉA  Debreceni Déri Múzeum Évkönyve kiadv  Debrecen (1933–). 
DMH  Délamerikai Magyar Hírlap firat  Szerkesztőség és kiadóhivatal Argentínában (Bue-

nos Aires), kiadóhivatal Brazíliában (Sao Paolo). 
DMH  Dunaparti Művelődési Ház ált  Szentendrén lévő kulturális intézmény neve. 
DMKE  Délvidéki Magyar Közművelődési Egyesület kult  Népművelődés, oktatásügy, 

irodalom, zene, képzőművészet a fő feladata. A DMKE jelentőségében és súlyban az 
évek hosszú során át egyre gyarapodott, és ma a Délvidék kulturális életének egyik leg-
fontosabb faktora. 

DMM  Diétai Magyar Múzsa firat  Csokonai Vitéz Mihály hetenként megjelenő verses lapja 
1796. okt. és dec. között, Pozsonyban. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Villamos
http://hu.wikipedia.org/wiki/Trolibusz
http://hu.wikipedia.org/wiki/Debrecen
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=DKW&action=edit
http://www.katolikus.hu/roma/pe03.html
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DMNyI  Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének 
Kézirattára ált  A Kézirattár nevének rövidítése. 

DMOSZ  Dániai Magyarok Országos Szövetsége szöv  NYEOMSZSZ-tag. Székhelye: 
Fuglebjerg. Közreműködik a határon túli magyarsággal összefüggő feladatok ellátásá-
ban. Feladata többek között: a közösség együttműködésének támogatása; rendszeres tá-
jékoztatás a magyarságot érintő fontos ügyekről, eseményekről és fejleményekről; ér-
dekképviselet azokban a kérdésekben, amelyek a tagszervezetek többségét érintik. 
NYEOMSZSZ 

DMR  Duna–Majna–Rajna vízi út közl  1992 óta hajózható vízi út. 
DMSO  Dimetil-szulfoxid latin; vegy  Hibernáláshoz használt fagyálló folyadék. 
DMTE  Debreceni Munkás Torna Egyesűlet sp  A Debreceni Munkás-Vasutas Sport Club 

elődje. DMVSC 
DmTRMTÉ.  Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Múzeum Társulat Értesítője firat  

Temesváron 1855-től megjelentetett kiadvány. 
DMVSC  Debreceni Munkás-Vasutas Sport Club sp  1979. jún. 22-én alakult meg Hajdú-

Bihar megyében, Debrecen város legnagyobb sportegyesületeként. Jogelődjei a DVSC 
(alapítva: 1902) és a DMTE (alapítva: 1910). 

DMZ  Demilitarized zone angol; inf  Semleges zóna. 
DNA  desoxyribonucleic acid latin; vegy  Dezoxiribonukleinsav. DNS 
DNAK  Árpádházi Szent Margitról nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli 

Kongregációja vall  A közösség hivatása: tanítás, hitoktatás, egyházközségi munka. 
1868-ban alapították. 1950-ben a szerzetesrendek betiltása után titokban többen is belép-
tek a Kongregációba és letették a fogadalmakat. Közülük kerültek ki azok, akik 1991-
ben létrehozták az első új közösséget a Szombathelyen visszakapott rendházban. Egy-
házjogi státusza: egyházmegyei jogú női szerzetes intézmény. A közösség jogi személy. 
A közösség magyar központja: Budakeszi. 

DNFF  Dél-vietnami Nemzeti Felszabadítási Front pol  1960. dec. 20-án megalakult dél-
vietnami hazafias erőket tömörítő szervezet. Feladata az amerikai imperializmus elleni 
küzdelem. 

DNKA  did not keep appointment angol; orv  Nem jelent meg a megadott időpontban. 
DNL  Dinamic Noise Limiter angol; műsz  Dinamikus zajcsökkentő. Olyan zajcsökkentő 

eljárás, amelyet magnetofonoknál lejátszáskor alkalmaznak, s csak a beállított jelszint 
alatti magas hangoknál lép működésbe. 

DNP  Demokrata Néppárt pol  1945. dec. elején jelentették be önálló frakciójuk megalakítá-
sát (1944. októbertől 1949. febr. 4-ig). 1956-ban rövid időre felújította a működését, majd 
1990–1998 között ismét működött. 

DNR  Digital Noise Reduction angol; műsz  Digitális zajcsökkentő. Lehetővé teszi a képzaj 
kiküszöbölését. Változtatható beállításával tiszta, torzítatlan képet élvezhetünk. 

DNR  do not resuscitate angol; orv  Nem újraéleszteni (USA, CAN). 
DNS  dezoxiribonukleinsav latin; vegy  Olyan nukleinsav, amely fehérjével kombinálódva 

van jelen, és amelyben a genetikai utasítások találhatók. 
DNS  Domain Name Service angol; inf  Domainnév-karbantartás, domainnévrendszer. Az 

Interneten a felhasználók számára értelmes neveket használnak gépek, szolgáltatások 
azonosítására, ezt a DNS-rendszer segítségével alakítják át az egyértelmű IP-
azonosítókká (számokká). 

DNY  délnyugat földr  Dél és nyugat között levő égtáj. 
D-NyeL  Debrecen–Nyíregyházi Egyházmegyei Levéltár firat  Fenntartó: Debrecen–

Nyíregyházi Egyházmegye. 
DO  Dominicana de Aviación francia; rep  Dominikai Köztársaság légitársaságának jelzése. 
DOA  dead on arrival angol; orv  Halott érkezéskor, halva érkezett. 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=DMSO&action=edit
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DOB  date of birth angol; orv  A születés időpontja, születésnap. 
DOC  dezoxikortikoszteron latin; orv  Az egyik mellékvesekéreg-szteroid. 
DOC  Dissolved Organic Carbon angol; körny  Oldott szerves szén. 
doc  docens latin ’tanító, előadó’; okt  Az adjunktusnál magasabb, a tanárnál alacsonyabb 

beosztású főiskolai v. egyetemi oktató. adj. 
doc  document angol; ált  Dokumentum. dok. 
DOE  Department of Energy angol; közig  Az USA energiaügyi minisztériuma. 
DOE  dyspnea on exertion angol; orv  Fulladás, légszomj terheléskor v. megerőltetéskor. 
doh  dohány ált  Pénz a szlengben. 
doh  dohány növ  A burgonyafélék családjába tartozó, nikotint tartalmazó növénynemzet-

ség. 
DOHC  Double Overhead Camshaft angol; műsz  Dupla felülfekvő vezérműtengely. 
dok.  dokumentum latin; ált  Irat, ügyirat, okmány, bizonyító adat, bizonyíték. 
dolc.  dolce olasz; zene  Zenében: lágyan. 
dolg.  dolgozó ált  A társadalmi termelésben részt vevő, saját munkájából élő személy. 
dom  domínium latin; tört  A brit birodalom önkormányzattal rendelkező állama. 
DOM  República Dominicana spanyol; földr  Dominikai Köztársaság: Közép-Amerikában. 

Területe: 48.422 km2; főváros: Santo Domingo; hivatalos nyelv: spanyol; pénznem: do-
minikai peso; népcsoportok: mulatt, fehér, fekete; vallás: római katolikus, egyéb. 

DOP  dominikai peso spanyol; pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
Dor  Dorado latin; csill  Aranyhal. Csillagkép az égbolton. 
dors.  Dorsalis angol; orv  Háti. 
DoS  Denial of Service angol; inf  Szolgáltatás megbénítása. 
DOS  Disk Operating System angol; inf  Lemezkezelő rendszer. Az operációs rendszer ré-

szét képező számítógépes program elnevezése. 
DOSz  Doktoranduszok Országos Szövetsége szerv  A DOSz a magyarországi felsőoktatási 

intézmények által szervezett doktori képzésben részt vevő hallgatók, azaz doktorandu-
szok, illetve doktorjelöltek, a demokratizmus, a pluralizmus, a hozzáértés és a nyíltság 
elvei szerint felépülő és működő érdekképviseleti szervezete, továbbá egy olyan szer-
vezet, amely révén a doktoranduszok támogatják az ifjúság életvezetési ismereteinek 
fejlesztését. A doktorandusz hallgatók országos érdekképviseletét látja el. 

DOTE  Debreceni Orvostudományi Egyetem okt  2003-ig önálló intézmény volt, azóta a 
Debreceni Egyetem Orvostudományi kara. DE 

DP  Data Processing angol; inf  Adatfeldolgozás. 
DP  De potestate et impotentia, de possibilitate et impossibilitate de necessitate et libertate 

latin; vall  A képességről és képtelenségről, a lehetségesről és a lehetetlenről, a szükség-
szerűségről és a szabadságról (Canterburyi Szt. Anzelm művének latin címe és rövidíté-
se a katolikus új fordítás szerint). 

DP  Demokrata Párt pol  A Demokratikus Kisgazda és Polgári Párt az FKGP radikális tago-
zata utódjának tekinti magát. 1993 februárjában jegyezték be Budapesten. Az egyik 
társelnök, Bereczky Vilmos elnökletével a párt kettévált, és megalakult a Demokrata 
Párt. A magát világnézetileg semleges centrumpártként definiáló DP-t 1993. szept. 4-én 
jegyezték be a fővárosban. 

DP  Diákpénztár szerv  A Hallgatói Önkormányzat önállóan működő szervezete. Feladata 
kettős: elsősorban kamatmentes kölcsönöket folyósít a nappali tagozatos hallgatóknak, 
másodsorban anyagi támogatást nyújt hallgatói kulturális rendezvények megvalósítá-
sához. 

DPA vagy dpa  Deutsche Presse Agentur német; hírk  Az egykori NSZK vezető hírszolgálati 
irodája, amely 1949-ben több hírszolgálati vállalkozás társulásából jött létre. Központja 
Hamburgban van. 
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DPD  dipyridamol-teszt angol; orv  Ez egy terheléses, provokációs szívvizsgálati eljárás. 
DPI  dry powder inhaler angol; orv  Szárazpor-inhalátor. 
dpi vagy DPI  dot per inch angol; ált  Pont per hüvelyk. A számítástechnikában az angol-

szász mértékegységrendszer szerint szokás megadni a különböző eszközök felbontását. 
A DPI nyomtatók felbontásának jellemzésére szolgáló arányszám. Megadja, hogy az 
adott készülék egy inchnyi (2,54 cm) távolságra hány pontot képes nyomtatni. 

DPS  De processu Spiritus Sanct latin; vall  A Szentlélek származásáról (Canterburyi Szt. 
Anzelm művének latin címe és rövidítése a katolikus új fordítás szerint). 

dpt vagy dptr  dioptrig görög; orv  A szemészeti gyakorlatban az optikai lencse törőképes-
ségének a mértékegysége. 

DR  delivery room angol; orv  Szülőszoba. 
DR  Direct record angol; műsz  Közvetlen felvétel. A távkezelő gombnyomásával máris 

felvesszük, ami éppen a képernyőn van. A videomagnó automatikusan megtalálja azt a 
csatornát, amelyet nézünk. 

dr  dram v. drachm görög, latin; ált  Az angolszász súlymértékegységek egyike. 1 dr egyen-
lő 3,89 g. 

dr vagy DR  dráma görög, latin; irod  Színpadi megjelenítésre szánt párbeszédes szépiro-
dalmi mű, szomorújáték, tragédia. 

dr.  doktor latin; okt, tud  „Tanítómester”, egyetemeken, főiskolákon megszerezhető cím; 
képesítést jelző cím, amely a jogi, orvosi, fogorvosi és állatorvosi egyetem v. kar elvég-
zésével, illetve valamely más karon tudományos dolgozattal és szóbeli szigorlattal ilyen 
képesítést, illetve fokozatot szerzett személy; a legmagasabb elérhető tudományos fo-
kozat. Dr. 

Dr.  doktor latin; okt, tud  Rövidítés nevek előtt. 
dr. phil  filozófiai doktor görög, latin; tud  Filozófiából doktorátust szerzett személy. 
dr. teol.  Teológiai doktor latin; tud, vall  Hittudományból doktorátust szerzett személy. 
dr.jur.  doctor jure latin; tud  Jogi doktor. Jogtudományból szerzett doktorátus. 
Dra  Draco latin; csill  Sárkány. Csillagkép az égbolton. 
drál  doktorál tud  Vmiből egyetemi doktori címet, rangot szerez. 
DRAM  Dinamic Random Access Memory angol; inf  Dinamikus írható-olvasható tár. Csak 

igen rövid ideig képes a tárolt információ megőrzésére, így a teljes tartalmát rendszere-
sen ki kell olvasni és újraírni. 

DRAM  Rambus DRAM angol; inf  Dinamikus RAM. A legelterjedtebb és legolcsóbb számí-
tógépes memóriafajta. 

DRAO  Dominion Radio Astrophysical Observatory angol; csill  Dominion Asztrofizikai 
Rádióobszervatórium. 

drátus  doktorátus latin; tud  Egyetemi doktori cím, rang. 
DRET  Dél-dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács szerv  Létrehozásának célja a regio-

nális szintű egészségpolitikai koordináció kialakítása az egészségügy fő szereplői kö-
zött. RET 

DRIR  Direct Readout Infrared angol; műsz  Közvetlen infravörös adattovábbítás. A földfel-
szín és a felhőzet infravörös kisugárzását műholddal megfigyelő és a földre sugárzó 
adatszolgáltatási rendszer. Magyarország 1975 óta használja az adatait. 

DRM  Digital Radio Mondiale angol; szerv  Annak a nonprofit konzorciumnak a neve, 
amely nemzetközi összefogással alakult meg a 30 MHz alatti rádiósávok digitalizálása 
érdekében, s egyben az általa kidolgozott, a jelenlegi hosszú-, közép- és rövidhullámú 
sugárzást kiváltó digitális rádió-műsorszóró rendszer neve is. 

DRM  Digital Rights Management angol; inf  Digitális jogkezelés. 
DRP  Demokratikus Roma Párt inf  Dunakeszi székhellyel bejegyzett párt (2002–2006). 
DRS  Data Relay Satellite angol; csill  Adattovábbító hold. 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=DRM&action=edit
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drsg.  dressing angol; orv  Kötés, kötszer. 
DS  Air Senegal angol; rep  Szenegál légitársaságának jelzése. 
Ds  darmstadtium latin; vegy  110-es rendszámú, 1994-ben mesterséges úton előállított 

transzurán kémiai elem. Nevét Darmstadt városáról kapta. 
DS  digital scan angol; inf  Digitális letapogatás. Kiküszöböli a vízszintes képsorok zavaró 

villogását. A 100 Hz-es technikával együtt alkalmazva stabil képet szolgáltat. 
DS  downstream angol; ipar  A kőolaj-feldolgozással kezdődő műveletek (üzemanyag-

gyártás, szállítás, készletezés). 
DSA  Dynamic Stability Assistance angol; műsz  Dinamikus stabilizáló asszisztens. Figyeli a 

hajtott kerekek forgássebességét. Ha eltérés van közöttük, akkor a befecskendezés fojtá-
sával szünteti meg az eltérést. 

DSC  differential scanning calorimetry angol; kém  Differenciális pásztázó kalorimetria. 
DSC  Distinguished Service Cross angol; had  Brit katonai szolgálati érdemkereszt. 
DSC  Dynamic Stability Control angol; műsz  Az ASC és a CBC funkcióit kiegészítő vezér-

lőegység. Az egyes kerekek fékezésével akadályozza meg a kívánt pálya elhagyását. 
DSDP  Deep Sea Drilling Program angol; műsz  Mélytengeri Fúrási Program. 1968–1985 

között végzett óceániai földkéreg átfúrására irányuló kutatássorozat. 
DSE  Demokrácia és Sokszínűség Európája szerv  Angolul: Group for a Europea of 

Democraties and Divevsities. EDD 
DSF  Daughters of St. Francis of Assisi angol; vall  Assisi Szent Ferenc Leányai. A közösség 

hivatása: betegápoló, tanító-nevelő, egyházi szolgálat. Az Assisi Szent Ferenc Leányai 
Kongregációt az osztrák származású Brunner Anna Margaréta anya alapította 1894-ben, 
Budapesten. 

DSG  Direct-Shift Gearbox angol; műsz  A DSG a közvetlen kapcsolású hatfokozatú auto-
mataváltó. DSG sebességváltóban nincs nyomatékátalakító, ellentétben a hagyományos 
automatákkal. Előnye továbbá a folyamatos erőátadás. Az általánosan elterjedt száraz 
kuplungokkal ellentétben a DSG-ben két olajos kuplung van. 

DSL  Digital Subscriber Line angol; hírk  Nagy sávszélességű digitális telefonvonal. 
DSN  Deep Space Network angol; űrh  Nagy távolságú világűrhálózat. Az USA űrkutatási 

központja, a NASA követő, irányító és hírközlő rendszere. Földi állomások, irányítóál-
lomások, adatfeldolgozó rendszerek alkotják. NASA 

DSO  Distiuguished Service Order angol; had  Kiváló Szolgálatért Érdemrend. 1886-ban 
alapított brit katonai kitüntetés. A szalag piros, kék szegéllyel. 

DSP  Digital Signal Processing angol; inf  Digitális jelfeldolgozásnak v. digitalizálásnak 
nevezzük azt a folyamatot, amikor egy fizikai tárgyat valamilyen módon számítógéppel 
feldolgozhatóvá teszünk. 

DSP  Digital Sound Processing angol; inf  Digitális hangfeldolgozás. Hordozható 
audiokészülékekben olyan előre beállított üzemmódokat valósít meg, amelyek a frek-
vencia-átvitel módosításával pl. rock, pop, dzsessz stb. hangzást adnak. 

DSS  Digitized Sky Survey angol; csill  A POSS digitalizált, elektronikus csillagtérképe. 
DST  Digital Sound Control angol; inf  Digitális hangszabályzás. Hordozható 

audiokészülékekben előre beállított üzemmódokban módosítja a hang spektrumát, és 
ezzel különféle zenei hangsúlyokat teremt meg. 

DSz  Debreceni Szemle firat  Debrecen (1927–1944). 
dsz.  déli szélesség földr  A Föld valamelyik pontjának az egyenlítőtől délre mért, szögmér-

tékben 0–90 fokig kifejezett távolsága. 
DSZM  Demokratikus Szlovákiáért Mozgalom pol  Szlovák politikai mozgalom, 1991-ben 

jött létre. HZDS 
Dszntmikl.  Dunaszentmiklós földr  Komárom-Esztergom m. közs. Lakosainak száma: 416 

fő (2007. jan. 1.). 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A1m%C3%ADt%C3%B3g%C3%A9p
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DSZSZ  Danubius Szállodaüzemeltető és Szolgáltató Rt. szerv  A Társaság Történetének 
főbb állomásai: 1972. ápr. 1.: a Belkereskedelmi Minisztérium létrehozza a Danubius 
Szálloda és Gyógyüdülő Vállalatot. 1991. júl. 31.: a Danubius átalakul részvénytársa-
sággá Danubius Hotels Rt. Néven. 1992. dec. 23.: a cég részvényeit bevezetik a Budapes-
ti Értéktőzsdére. 1999. jan. 1.: a Danubius Hotels Rt. a továbbiakban a holding vállalat 
szerepét tölti be. 2004. szept.: a Hungária Szálloda-Ingatlankezelő Rt. beolvadt a DSZSZ 
Rt.-be (a Danubius Hotels Rt. 100%-os leányvállalata), és ő végzi az ingatlanok kezelését 
és a szállodák üzemeltetését is. 

Dsztbenedek  Dunaszentbenedek földr  Bács-Kiskun megyei község. Lakosságszám: 928 fő 
(2007. jan. 1.). 

Dsztgyörgy  Dunaszentgyörgy földr  Tolna megyei közs. Lakosságszám: 2668 fő (2007. jan. 
1.). 

DT  Delors-terv pénzü  A gazdasági és pénzügyi unió (EMU) létrehozásának háromlépcsős 
terve (1989). Az első szakasz, amely a tőkemozgást liberalizálta és szorosabb koordiná-
ciót helyezett kilátásba e területen, 1990. júl. 1-jén indult. A második lépcső (1994. jan. 1. 
– 1999. jan. 1.) fő feladata az Európai Központi Bank létrehozása. A harmadik lépcső a 
tényleges gazdasági és pénzügyi unió kialakítása, amelynek alapvető feltétele a tagor-
szágok valutaárfolyamainak végleges rögzítése. 

DT  Deutsche Telekom német; távk  Meghatározó német távközlési vállalat. 
DT  Diplomáciai Testület szerv  Valamely államban működő külföldi diplomaták összessé-

ge. 
DT  TAAG Angola Airlines angol; rep  Angola légitársaságának jelzése. 
DTC  design to cost angol; pénzü  Költségalapú tervezés. 
DTD  Document Type Definition angol; inf  Egy adott kontextusban helyes XML dokumen-

tum szerkezetét adja meg. A definíció szerepelhet az XML dokumentumon belül, illetve 
külön állományban is. 

DTD-érvényesítés  Document Type Definition angol; inf  Egy XML dokumentum érvénye-
sítése az a folyamat, amelyben azt annak definíciójával összevetve megállapítást nyer, 
hogy a dokumentum megfelel-e a szabályoknak. DTD 

DTG  derivativ termogravimetria görög, latin; ált  Az anyagok és anyagelegyek termikus 
elemzésére használható, az anyagok hevítés hatására bekövetkező tömegváltozásait ta-
nulmányozó módszer. 

DTI  A Dunántúli Tudományos Intézet tud  A Magyar Tudományos Akadémia országos 
hálózataként működő Regionális Kutatások Központjának pécsi kutatóhelye, amelyet a 
hálózat jogelődjeként 1943-ban alapítottak. Az intézet közgazdász, geográfus, politoló-
gus, szociológus és jogász kutatói vizsgálatainak célja a magyar és az európai regionális 
fejlődés sajátosságainak feltárása és a helyi-területi döntési folyamatok tudományos 
megalapozása. Az intézet munkatársai számos tudományterületen folytatnak komplex, 
interdiszciplináris szakértői kutatásokat. Az intézet az alap- és alkalmazott kutatásai 
mellett jelentős mértékben részt vesz a pécsi felsőoktatásban. 

DTI  Department of Trade and Industry angol; pol  Kereskedelmi és Ipari Minisztérium 
(Egyesült Királyság). 

DTLCC  design to lifecycle cost angol; pénzü  Élettartamköltségre való tervezés. 
DTP  Data Transfer Port angol; inf  Adatátviteli port. 
DTP  desktop publishing angol; inf  Asztali számítógépes íróasztali kiadványkészítés. 

Nyomdakész output előállítása olyan mikroszámítógépes szoftverrel, amely lehetővé 
teszi a szöveg soronkénti szerkesztését, illusztrációk készítését, szerkesztett oldalak ösz-
szeállítását, a tipográfia kialakítását. 

DTRT  Duna-Tengerhajózási Rt. közl  Az MFTR-ből vált ki 1936-ban. Székhelye: Budapest. 
1955-ben újjászerveződött. 1964-ben beolvadt a MAHART-ba. MFTR, MAHART 
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DTT  Digital Terrestrial Television in Europe angol; inf  Digitális földfelszíni televíziós mű-
sorszórás az EU-ban. Az 1990-es évek derekától az analóg műsorszórást fokozatosan 
felváltó műsorszórás. 

DTV  Duna Televízió kult, műv  Magyar közszolgálati televízió. Adásai a föld minden pont-
ján foghatóak. 

DU  duodenal ulcer angol; orv  Patkóbél-fekély. 
Du.  délután ált  Dél és este közötti időszak. 
DUB  dysfunctional uterine bleeding angol; orv  Diszfunkciós méhvérzés. 
DUE  Debreceni Universitas Egyesülés egy  2006. jan. 1-től: Debreceni Egyetemi Szövetség. 

1991-ben létrehozták a DUE-t. Az Egyesülés létrejötte utat nyitott az egyetemek, vala-
mint a felsőoktatási intézmények közötti együttműködés elindításához és továbbfejlesz-
téséhez. Célja egy nemzetközi normákon alapuló, európai léptékű egyetem kifejlesztése, 
a graduális és posztgraduális képzés széles spektrumával, alap- és szakképesítést nyúj-
tó diplomákkal, egységes tudományos minősítési rendszerrel, többnyelvű oktatási 
programokkal. DESZ 

DUI  driving under influence angol; orv  Behatás (alkohol, gyógyszerek, drog stb.) alatti 
vezetés. 

DUIHK  Deutsch–Ungarische Industrie- und Handelskammer német; szerv  Német–Magyar 
Ipari és Kereskedelmi Kamara. A DUIHK mintegy 1000, a német–magyar kereskedelmi 
kapcsolatok ápolása és bővítése érdekében kiemelten elkötelezett gazdasági társaság és 
intézmény önkéntes szervezete. A DUIHK tagvállalatai csak Magyarországon közel 
250.000 munkavállalót foglalkoztatnak, és ezzel jelentős súlyt képviselnek a gazdasági 
életben. A DUIHK a Német Ipari és Kereskedelmi Kamarák Szövetségénél (DIHK) el-
ismert német külkereskedelmi kamara (AHK). 

Dújv  Dunaújváros földr  Fejér megyei város. Lakosságszám: 51.457 fő (2007. jan. 1.). 
Dun. Sz.  Dunántúli Szemle firat  Szombathely (1940–1944). 
dupl  duplikáció latin; ált  Az a cselekvés, amikor valamit kétszeressé, kettőssé tesznek. 
DUTÉP  Duna–Tisza Közi Állami Építőipari Vállalat ép  1949–1994. 
DV  De veritate latin; vall  Az igazságról (Canterburyi Szt. Anzelm művének latin címe és 

rövidítése a katolikus új fordítás szerint). 
DV  Dei Verbum latin; vall  A II. vatikáni zsinat dogmatikai konstitúciója az isteni kinyilat-

koztatásról. 
DV  Délvilág firat  Csongrád megyében megjelenő közéleti napilap. Kiadja a Lapcom Kft. 
DV  Digital Video angol; inf  A digitális videokamerákban alkalmazott veszteséges, de kivá-

ló képminőséget eredményező tömörítési eljárás. 
DV  Dunai Vasmű ipar  Nehézipari létesítmény. 1950-ben kezdték építeni Dunapentelén 

(ma: Dunaújváros). 
DVA  developmental venous anomaly angol; orv  Fejlődési vénás rendellenesség. 
DVB  Digital Video Broadcasting angol; inf  Digitális video-műsorszórás. 
DVB–H  Digital Video Broadcast – Handheld angol; inf  Digitális televízió-műsorszórás 

mobil vevők számára. 
DVB–T  Digital Video Brodcast – Terrestrial angol; inf  A földfelszíni digitális adások rövi-

dítése. 
DVD  Digital Versatile Disc angol; inf  Digitális sokoldalú lemez. Új nagykapacitású digitá-

lis tárolóközeg gyári multimédiás műsorokhoz, videolejátszáshoz és számítógépes al-
kalmazásokhoz. 

DVD  Direct Video Drive angol; ált  Videokészülék. 
DVFA  Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Anlageberatung német; szöv  Német 

Pénzügyi Elemzői és Befektetői Tanácsadó. A német tőzsdei szakértők szakmai szövet-
sége. Nem állami intézmény. Célja, hogy a részvénytársaságok értékeléséhez egységes 
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módszert használjanak, ami biztosítaná, hogy a különböző vállalatok mérlegeit össze 
lehessen hasonlítani. 

DVI  Device Independent angol; inf  Eszközfüggetlen (állományfajta). Szabványos doku-
mentumforma, amely mind szöveget, mind ábrát tartalmazhat. 

DVI  Digital Video Interactive angol; inf  A tömörített, digitalizált videoanyagok számítógé-
pen történő lejátszására szolgál. 

DVI  Dominum et vivificantem enciklika latin; vall  II. János Pál pápa írásának rövidítése. 
DVI-D  Digitális bemenet angol; inf  DVI-D porton keresztül digitális jelforrások is hozzá-

kapcsolhatók, és a kapcsolat HDCP-kompatibilis, így kódolt tartalmak is megjeleníthe-
tők. 

DVI-I  Adapterkábel elnevezése angol; inf  Analóg és digitális jeleket is képes fogadni. 
DVM  Doctor of Veterinary Medicine latin; tud  Állatorvos. 
DVP  delivery versus payment mechanizmus angol; pénzü  Az értékpapírügyletek pénz- és 

értékpapír-oldali teljesítését összehangoló mechanizmus. 
DVRK  Chosōn, Chosŏn Minchu-Chui Inmin Konghwa-Guk koreai; földr  Koreai Népi De-

mokratikus Köztársaság (Észak-Korea). Szocialista Népköztársaság Ázsiában. Területe: 
122.762 km2; főváros: Phenjan; hivatalos nyelve: koreai; pénznem: won; népcsoportok: 
koreai, kínai; vallás: felekezeten kívüli, buddhista, konfuciánus-taoista, sámánista. 

DVSC  Debreceni Vasutas Sport Club sp  A Debreceni Munkás-Vasutas Sport Club elődje. 
DMVSC 

DVTK  Diósgyőri Vasgyári Torna Klub sp  A közigazgatásilag Miskolchoz tartozó akkori 
Diósgyőr község vasgyári munkásfiatalságának kezdeményezésére 1910. febr. 6-án ala-
kult meg. Székhelye: Miskolc. 

DWC  Dead Weight Capacity angol; hajózás  ’A hajó teljes befogadóképessége.’ A hajó teljes 
befogadóképessége, a hajó súlyával együtt. 

DWCC  Dead Weight Cargo Capacity angol; hajózás  A hajó által szállítható rakomány sú-
lya. 

DX  Danair rep  Dánia légitársaságának jelzése. 
Dx  diagnosis angol; orv  Diagnózis. 
DY  Air Djibouti angol; rep  Djibouti légitársaságának jelzése. 
DY  Alyemda-Democratic Yemen Airlines angol; rep  Jemen légitársaságának jelzése. 
DY  Benin, Republique du Benin francia; földr  Benini Köztársaság. Ország Afrika középső 

részén. T.: 112.622 km2; fővárosa: Porto Novo (Cotonou: a kormány székhelye); pénz-
nem: CFA frank; nyelvek: francia, fon, joruba, törzsi nyelvek. Népcsoportok: fon, 
joruba, adzsa, bariba, fulbe, szimba, egyéb. Vallás: törzsi vallás, római katolikus, szun-
nita mohamedán, evangélikus. 

Dy  diszprózium görög, latin; vegy  A ritkaföldfémek közé tartozó elem. Rendszáma: 66. 
Lecoq de Boisbaudran (1838–1912) francia fizikus fedezte fel 1886-ban. 

DZ  Algéria, Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság földr  Algéria, Algériai Demokra-
tikus és Népi Köztársaság: Afrika északi részén. Területe: 2.381.741 km2; főváros: Algír; 
hivatalos nyelv: arab, de a franciát is használják; pénznem: algériai dinár; népcsoportok: 
arab, berber; vallás: szunnita mohamedán, római katolikus. 

DZD  algériai dinár francia; pénzü  (egyenlő 100 centime.) Az ISO 4217 nemzetközi szab-
vány szerinti valutakód. 

 

  

http://www.katolikus.hu/roma/pe12.html
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E, É 
 

E  Earth angol; fiz  Az elektromos földelés rövidítése. 
E  East angol, francia; földr  Kelet. K 
e  Egy proton elektromos töltése az SI-mértékegységben fiz  1 e egyenlő 1,6021892 cou-

lomb. 
E  Egyetértés firat  1924-ben megjelent, Pintér Miksa által szerkesztett folyóirat. 
e  ejtsd ált  Hangot valahogyan képez, kiad, illetve szót valahogyan mond. 
E  Electronic angol; fiz  Elektronikus. Az elektronáramláson alapuló, azt felhasználó, alkal-

mazó. 
E  elektromos térerősség fiz  A villamos terek erősségét jellemző vektormennyiség, amely 

általában a tér különböző pontjaiban más és más (vektortér). Megegyezik azzal az erő-
vel, amelyet a tér egy pontjában levő egységnyi töltésre gyakorol. 

e  elektron töltése fiz  Az atomnak az atommag körül keringő negatív töltésű elemi ré-
szecske töltése. 

e  előtt ált  Vki, vmi elülső része felöli helyen; vki jelenlétében; sorrendben v. értékrendben 
v. időben vkit, vmit megelőz; vmely időtartalommal korábban. 

e  emitter angol; műsz  Tranzisztorban az a félvezető réteg, amelyből a töltéshordozók kiin-
dulnak. 

e  Enemy angol; had  Ellenség. 
E  energia fiz  Elvont, minden fizikai folyamattal és testtel összefüggésben álló, kiszámítha-

tó mennyiség, melynek összértéke a tapasztalat szerint minden esetben megmarad. Jele: 
E, mértékegysége: J (joule), a fizika egyik legfontosabb fogalma. erg. 

E  Engler-fok jele német; fiz  A kinematikai viszkozitás nem szabványos, technikai mérték-
egysége. 

E  Enterpreneur angol; közg  Vállalkozás. 
E  entgegen német ’szemben’; kém  A nyílt láncú cisz-transz izomer vegyületek elnevezésé-

ben használatos betűjel. 
E  Eötvös egység jele fiz  A nehézségi gyorsulás hely szerinti változásának a geofizikában 

használt mértékegysége. 
E  Equipment angol; had  Felszerelés, berendezés, anyagi-technikai eszközök. 
E  España, Reino de España spanyol; földr  Spanyolország, Spanyol Királyság. Alkotmányos 

monarchia Nyugat-Európában. Területe: 504.782 km2; főváros: Madrid; hivatalos nyelv: 
spanyol; pénznem: 2002. febr. 28-ig spanyol peseta (1 peseta egyenlő 100 céntimo), az-
óta euró; népcsoportok: spanyol, katalán, galíciai (gallego), baszk, cigány; vallás: római 
katolikus. 

E  Est olasz; földr  Kelet. K 
É  Észak földr  A sarkcsillag irányában levő égtáj. 
E  Exa latin; ált  Előtag. Vmely alapmértékegység trilliószorosát jelöli. 
E  Megvilágítás jele fiz  A fotometriában az egységnyi területre eső fényáram mértékegysé-

ge a lX (lux), fordítva arányos a fényforrástól mért távolság négyzetével. Az emberi 
szem 10-9 lux nagyságú megvilágítást is észlel. 

e.  egyetértés fiz  Amikor két vagy több ember azonos véleményen van. 
e.  ezred had  2–4 zászlóaljból és esetleg több közvetlen alosztályból álló szervezési egység 

(katonai). 
e. d.  effective dose angol; orv  Hatásos adag. 
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E. K. K.  Erdélyi Királyi Könyvek irod  A Magyar Királyi Országos Levéltárban található. 
é. n.  év nélkül ált  A jelzett év megjelölése nélkül. 
e.c.  ex commissione latin; ált  Megbízásból rövidítése. 
e.c.  exempli causa (v. gratia) latin; ált  Példának okáért, például rövidítése. 
e.c.t.  electroconvulsive therapy angol; orv  Elektrosokk-terápia. 
E.cs. vagy e.cs.  Európa-csúcs sp  Valamely sportágban az Európában elért legjobb, legna-

gyobb teljesítmény. 
e.g.  exempli gratia (v. causa) latin; ált  Példának okáért, például rövidítése. 
E.K.E.  Erdélyrészi Magyar Közművelődési Egyesület egy  1891-ben alakult Kolozsvárott. 

Magyarország erdélyi részének turista szempontból való művelése, valamint ismerteté-
se tekintetében fejtett ki az egyesület igen értékes munkásságot. 

e.long  east longitude angol; földr  Keleti hosszúság. A greenwichi délkörtől keletre levő. 
E.m.  ejusdem mensis latin; ált  Ugyanabban a hónapban. 
E.M.  electron microscope angol; orv  Elektronmikroszkóp. 
E.o.  ex of ficio v. ex offo latin; ált  Kötelességszerűleg, hivatalból. 
e.p.  en personne francia; ált  Névjegyeken, névjegykártyákon: személyesen. 
E.S. mester  Kb. 1420–1467 között élt német ötvös és rézmetsző német; műv  Valódi neve 

ismeretlen. 
E3  Electronic Entertainment Exposition angol; ált  Szórakoztatóelektronikai Vásár. Minden 

évben megrendezésre kerülő, főként szórakoztatóelektronikai kiállítás és vásár. 
EA  Eastern Airlines angol; rep  Az USA egyik légitársaságának jelzése. 
ÉA  Édes Anyanyelvűnk firat  1979 óta megjelenő nyelvészeti folyóirat. 
EÁ  Egyesült Államok ált  Angolul: United States. US 
EA  Előcsatlakozási Alapok ált  Az EU-tagjelölt országoknak a csatlakozásra való felkészü-

lés támogatására elkülönített közösségi pénzforrások: a Phare. Angolul: Pre-Accession 
Funds. ISPA, SAPARD 

EÁ  Előzetes Állásfoglalás ált  Amikor valamely EU-tagállam bírósága olyan ügyet tárgyal, 
amelynek a közösségi jogot érintő vonatkozásai is lehetnek, kérheti az Európai Bíróság 
jogértelmezési segítségét. Arra az időre, amíg ez megtörténik, a nemzeti bíróság felfüg-
geszti eljárását. 

ÉA  Észak-Alföld földr  Az Alföld északi területének összefoglaló megnevezése. 
EA  Európai Atomenergia Közösség szerv  1958. jan. 1-jétől létező intézmény, az EGK 

„testvérszervezete”. Célja a tagországok atomenergiával kapcsolatos tevékenységének 
összehangolása. Angolul: European Atomic Energy Community, EURATOM. 

EA vagy EAA  Ethnológiai Adattár kult  Néprajzi Múzeum, Budapest. 
ea.  előadó ált  Hivatalokban ügyintéző feladatot önállóan ellátó személy; felsőfokú tanin-

tézményekben egyes szaktantárgyak oktatója; különféle előadások megtartására felkért 
személy. 

EAÁ  Egyesült Arab Államok földr  Az egykori Egyesült Arab Államok. 1958-ban az Egye-
sült Arab Köztársaságból és Jemenből alakult államszövetség. AAA 

EAAE  European Association of Agricultural Economists angol; szöv  Agrárközgazdászok 
Európai Szövetsége. Alapítva: 1975, székhelye: Dijon. 

EABA  European Amateur Box Association francia; sp  Európai Amatőr Ökölvívó Szövet-
ség. Székhelye: Párizs. Eb-ket rendez kétévenként. 

EAC  East African Community angol; egy  Kelet-afrikai Közösség. Kenya, Tanzánia és 
Uganda a gazdasági együttműködés elősegítése érdekében hozta létre 1993-ban Kam-
palában. Székhelye: Nairobi (Kenya). 

EADS N.V.  European Aeronautic, Defense and Space Company N.V. angol; rep  Polgári és 
katonai repülőgépeket, űreszközöket, védelmi rendszereket és katonai szállítóeszközö-
ket gyártó vállalatcsoport. 2000 júliusában jött létre. 
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EAEC  European Atomic Energy Community, EURATOM angol; egy  Európai Atomenergia 
Közösség. EURATOM 

EAG  External Advisory Group angol; egy  Külső Tanácsadó Csoport (EU). 
EAGC  Európai Nőgyógyászati Rák Akadémia angol; tud, szerv  A rák megelőzésével és 

gyógyításával foglalkozó szervezet. 
EAGGF  European Agricultural Guidance and Guarantee Fund angol; egy  Európai Mező-

gazdasági Orientációs és Garanciaalap (Tanácsadási és Jótállási Alap). 1962-ben létre-
hozott alap a közös agrárpolitika finanszírozására. Az Európai Unió közös 
agrárpolitikáját szolgáló alap. Feladata a piactámogatás és mezőgazdasági szerkezetvál-
tás elősegítése, valamint a mezőgazdaság modernizálása, szerkezetátalakítása, és az új 
típusú mezőgazdasági politika kiépítése. 

EAI  Enterprise Application Integration angol; inf  Egy vállalat szoftvereinek modernizáció-
jára és konszolidációjára használt tervek, eszközök és módszerek gyűjteménye. 

EAIE  European Association for International Education angol; egy  Európai Egyesület a 
Nemzetközi Oktatásért. Tagjai egyetemi és főiskolai oktatók. Székhelye: Amszterdam. 

EAKI  Dubnai Egyesített Atommagkutató Intézet orosz; tud  1956-ban az egykori Szovjet-
unióban (Dubnai) a SZU és más népi demokratikus országok által létesített atomfizikai 
kutatóintézet. Feladata: az atommagfizika és a nagy energiájú folyamatok vizsgálata. 

EAM  Ellinikon Apelevtherotikon Metopon görög; szerv  1941 szeptemberében alakult gö-
rög nemzeti felszabadító front. A német megszállók kiűzését és a demokratikus rend 
megteremtését tűzte ki célul. 1947 decemberében betiltották. 

ÉAMBSZ  Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség szöv  Székhelye: New York. 
ÉAMSZSZ  Észak-amerikai Magyar Szervezetek Szövetsége szöv  Székhelye: Toronto. Köz-

reműködik a határon túli magyarsággal összefüggő feladatok ellátásában. Feladata töb-
bek között: a közösség együttműködésének támogatása; rendszeres tájékoztatás a ma-
gyarságot érintő fontos ügyekről, eseményekről és fejleményekről; érdekképviselet 
azokban a kérdésekben, amelyek a tagszervezetek többségét érintik. 

ÉAOP  Észak-Alföldi Operatív Program gazd  2007. aug. 1-jén az Európai Bizottság a 2007–
2013-as időszakra regionális operatív programot fogadott el az észak-alföldi régió szá-
mára. Az operatív program a „konvergencia” célkitűzés keretében valósul meg, mint-
egy 1,1 milliárd euró összköltségvetéssel. 

EAPB  Állami Bankok Európai Szövetsége angol; szöv  A Szövetség összeurópai szinten 
képviseli az Unió tagállamainak közel száz állami tulajdonú pénzintézetét. A banki te-
vékenységet és pénzügyi szolgáltatásokat érintő ügyekben a szövetség folyamatos kap-
csolatokat ápol az uniós és nemzetközi intézményekkel, illetve valamennyi EU-
tagállam bankszövetségével, kereskedelmi és fejlesztési bankjával. 

EAPC  Euro-Atlantic Partnership Council angol; szerv  Euro-atlanti Partnerségi Tanács. A 
NATO és a békepartnerségi programban részt vevő államok együttműködési, koordi-
nációs és konzultációs szerve. Alapítva: 1994, székhelye: Brüsszel (Belgium). NATO 

EAPN  European Anti-Poverty Network angol; szerv  Európai Szegénységellenes Hálózat. 
1989 júniusában, az Európai Bizottság támogatásával megrendezett szegénységellenes 
konferencián 200 civil szervezetbeli aktivista megbízott egy ideiglenes csoportot egy 
szegénységellenes hálózat létrehozásával. 1992-ben – brüsszeli székhellyel – megalakult 
a Titkársága. Az EAPN a nemzeti szegénységellenes hálózat, valamint a szegénység és 
társadalmi kirekesztettség ellen európai szinten fellépő szervezetek szerveződése. Fő 
célja a szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élő emberek és közösségek hoz-
zásegítése jogaik érvényesítéséhez. 

EAPROM  Electrically Alterable Programmable ROM angol; inf  Elektronikusan átírható 
programozható ROM. 

http://www.mimi.hu/eu/kozos_agrarpolitika.html
http://www.mimi.hu/eu/kozos_agrarpolitika.html
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EAR  Enterprise Archive angol; inf  Egy J2EE alkalmazás EAR formátumú állományban 
helyezhető üzembe, amelyet az alkalmazásszerver virtuális gépe futtat. 

EARMA  European Association of Research Managers and Adminstrators angol; szöv  Kuta-
tásmenedzserek és Adminisztrátorok Európai Szövetsége. Egyetemek, kutatóintézetek 
és szakmai szervezetek legfontosabb európai hálózata. Az 1995 januárjában Genovában 
alapított EARMA célja a tudományos kutatás menedzselése és adminisztrációja, szín-
vonalának fejlesztése, és ezáltal az európai kutatás kiválóságának és versenyképességé-
nek elősegítése. 

EAROM  Electrically Alterable Read-only Memory angol; inf  Elektromosan változtatható, 
csak olvasható tár. Integrált áramköri csak olvasható memóriaegység, amelyen a rögzí-
tett adatok elektronikus eljárással újraírhatók, miközben az egység az áramkörben ma-
rad. Bonyolult áramköre miatt nem terjedt el széles körben. 

EAS  European Astronomical Society angol; csill  Európai Csillagászati Társaság. 
EAT  United Republic of Tanzania angol; földr  Tanzánia, Tanzániai Egyesült Köztársaság: a 

Kelet-afrikai-árok mentén. Területe: 945.087 km2; főváros: Dodoma; hivatalos nyelv: 
szuahéli, angol; pénznem: tanzániai shilling; népcsoportok: mintegy 120 népcsoport, 
többek között bantu, maszáj, luó, kusita, szan; vallás: mohamedán, római katolikus, 
protestáns, törzsi vallású. 

EB  eclipsing binary subtypes angol; csill  Fedési kettőscsillagok alosztályai. 
EB  Egyeztető bizottság szerv  A munkavállalók és a munkáltatók közötti munkaügyi vi-

tákban eljáró, részben társadalmi, részben állami szerv. Célja a munkaügyi viták mi-
előbbi megoldása. 

EB  Elsőfokú Bíróság szerv  1989-ben hozták létre. Célja az Európai Bíróság tehermentesíté-
se. Magánszemélyek és vállalatok is fordulhatnak hozzá, ellentétben az Európai Bíró-
sággal. Ítéletei ellen fellebbezni lehet az Európai Bírósághoz. Angolul: European Court 
of First Instance. 

Eb  Európa-bajnokság sp  Az európai nemzetközi sportszövetségek által meghatározott 
időszakonként rendezett olyan nemzetközi amatőr versenyek, amelyeknek győztesei 
Európa-bajnok címet nyernek. 

EB  Európai Bíróság szerv  Az EU luxemburgi székhellyel működő egyik fő szerve. Felada-
ta egyrészt konkrét ügyekben való állásfoglalás, másrészt az alapszerződések és az EK-
jog értelmezése. Angolul: European Court of Justice. 

EB  Európai Bizottság szerv  Az EU egyik legfontosabb, a tényleges „végrehajtó hatalmat” 
gyakorló fő szerve. A Bizottság kifejezéssel egyaránt jelölik a ma 20 tagú irányító testü-
letet, valamint annak hatalmas apparátusát. Angolul: European Commission. 

EB  Executive branch angol; szerv  Végrehajtó hatalmi ág az Európai Unióban. 
EBA  Európai Beruházási Alap szerv  Az Európai Beruházási Bank forrásaiból 1992-ben 

létrehozott alap feladata a tagállamok gazdasági növekedésének és munkahelyteremté-
sének támogatása. EIF 

EBB  Entebbe (Uganda) szuahéli; rep  Repülőtér jelzése. 
EBB  Európai Beruházási Bank pénzü  Angolul: European Investment Bank. EIB 
EBCDIC-code  Extended Binary Coded Decimal Interchange Code angol; inf  Kiterjesztett, 

binárisan kódolt decimális kódrendszer. Az információcserében az IBM által használt 
bináris kódolási rendszer: a 8 bitből álló kód 256 különböző karakter definiálásra al-
kalmas. 

EBD  Electronic Brake Force Distribution angol; műsz  Elektronikus fékerő-elosztó. Minden 
kerékre (körülményekhez megfelelően) maximális fékerőt juttat. 

EBEÉ  Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet szerv  Angolul: Organization for 
Security and Co-operation in Europe. OSCE 



 150 

EBESZ  Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet szerv  1994-ben az EBEÉ közpon-
ti konferenciáján megalakított nemzetközi szervezet. EBEÉ 

eBEV  Elektronikus adóbevallás társasági adóhoz ált  Az eBEV 2004-ben debütált, az adó-
zók és az APEH megelégedésére, mivel a bevallások elektronikus úton történő benyúj-
tása egyszerű és gyors, biztonságos és hiteles. A kitöltendő bevallási nyomtatványokat 
az adózók az adóhivatal internetes honlapjáról (www.apeh.hu) töltik le. A kitöltött és 
ellenőrzött bevallásokat, adatszolgáltatásokat az adózók meghatalmazott – az adóható-
ságnál regisztrált – képviselői hitelesítik elektronikus aláírásukkal, ezt követően a nyil-
vános internetes hálózaton titkosítva küldik be az APEH-hez. 

EBIDTA  Earnings Before Interest Depreciation Taxes and Amortization angol; pénzü  Ka-
matfizetés, adózás és értékcsökkenés levonása előtti eredmény. 

EBIT  Earnings Before Interests and Taxes angol; pénzü  Kamat, adófizetés és amortizáció 
előtti nyereség. Nyereséget mutató szám. Eredménykategória, amely nem tartalmazza a 
pénzügyi tevékenységek eredményét, a rendkívüli eredményt és a társasági adót. 

EBITDA  Earnings before Interest, Tax, Depreciation and Amortization angol; pénzü  Kama-
tok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény. 

EBKM  Egységes Banki Kamatmutató pénzü  A bankok egységes számítási mód alapján 
kötelesek megállapítani, így ebből tudjuk meg egy-egy betét nettó hozamát, és ezek se-
gítségével hasonlíthatjuk össze egymással a bankok kamatígéreteit is. 

EBL  estimated blood loss angol; orv  Becsült vérveszteség. 
EBLIDA  European Bureau of Lirary, Information and Documentation Associations angol; 

egy  Információ és Dokumentációs Egyesületek Európai Irodája. Könyvtári, informáci-
ós és dokumentációs ügyek európai uniós szintű képviseletére létrejött szervezet. 

EBÖEN  Esztergomi Boldog Özséb Engesztelő Nővérei vall  E néven jött létre a közösség 
1989-ben, amely egyházjogi szempontból a megyés püspök alá tartozik; lelkileg a pálos 
rend részét alkotja; a nővérek a pálos címert használhatják, s nevük: Első Remete Szent 
Pál Monasztikus Nővérei. A Nógrád megyei Erdőkürtön telepedtek le a ma már enge-
délyezetten is pálosoknak nevezett szerzetesnők. 

EBP  Egyesült Balpárt pol  1926. júliusban egyesült a Nemzeti Demokrata Párt és a Függet-
lenségi Kisgazda- és Polgári Párt. Főként a fővárosban és környékén, valamint Szege-
den működött. 

ébr  ébresztő ált  A fölkelésre, fölébredésre szólító jel, hang. 
EBRD  European Bank for Recontruction and Development angol; pénzü  Európai Újjáépí-

tési és Befektetési (Fejlesztési) Bank. Nemzetközi pénzintézet. 1991-ben kezdte meg 
működését 42 alapító taggal. Alapvető tevékenységi köre a magánszektor fejlesztéséhez 
és a piacgazdaságra való átmenet biztosításához szükséges források kiegészítése. 

EBSZ  Energetikai Berendezésgyártók Szövetsége szöv  1993-ban hazai energetikai vállala-
tok elhatározásából alakult meg. Az alapító tagok három fő céltűzése a szakmai ágazat-
ban tevékenykedő vállalatok szakmai és gazdasági érdekképviselete, a közös szakmai 
fórum megteremtése, valamint a piaci/üzleti információk és kapcsolatok kialakítása és 
átadása. A Szövetség célja energetikai gépeket, kalorikus erőgépeket, energetikai célú 
villamos berendezéseket és létesítményeket gyártó, a gyártáshoz kapcsolódó területe-
ken, valamint a minőségbiztosítási szolgáltatás terén tevékenykedő magyarországi vál-
lalatok közös szakmai érdekeinek képviselete. 

EBU  European Broadcasting Union angol; szöv  Európai Műsorszórók Szövetsége. Függet-
len nemzetközi szervezet, a közszolgálati rádió- és tv-társaságok szövetsége. Alapítva 
1950-ben (Torquay, Anglia). Székhelye: Genf. 

E-business  electronic business angol; inf  E-üzlet. Üzletvitelt jelent az interneten. 
EBV  Epstein-Barr vírus angol; orv  Epstein-Barr vírus. 
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EBV  Erdölbevorratungsverband német; szöv  A hamburgi székhelyű német készletező 
szövetség (működése azonos a mi KKKSz-ünkkel). 

EBVI  Európai Biztonsági és Védelmi Identitás ált  angol Az európai államok közös bizton-
ságpolitikai és védelmi fellépése. Kidolgozása jelenleg van folyamatban, a különböző 
szervezetek és országok nem egységesen értelmezik. Lényegében a NATO-tól függet-
len, ám annak technológiai hátterét adott esetben felhasználó kezdeményezés lesz. An-
golul: European Security and Defence Identity. 

ebXML  Electronic Business Extensible Markup Language angol; inf  XML, PKI és egyéb 
internetes szabványok felhasználásával az elektronikus üzletmenet elősegítése érdeké-
ben megfogalmazott ajánlások projektje. 

EC  European Commission / Commission of the European Communities angol; szerv  Eu-
rópai Bizottság. 

EC  European Community angol; szerv  Európai Közösség(ek). 12 nyugat-európai állam 
által létrehozott közösség, melynek célja a gazdasági és politikai integráció. EK 

EC  Europen Council angol; szerv  Európai Tanács. CE 
EC  República del Ecuador spanyol; földr  Ecuador, Ecuadori Köztársaság: Dél-Amerikában. 

Területe: 272.045 km2; főváros: Quito; hivatalos nyelv: spanyol; pénznem: sucre; nép-
csoportok: kecsua, mesztic, fehér, más indián; vallás: római katolikus. 

ECA  Economic Commission for Africa angol; szerv  Az ENSZ Afrikai Gazdasági és Szociá-
lis Bizottsága. 1958. ápr.-ban alakult. Fő feladata: Afrika gazdasági és szociális fejlődé-
sének elősegítése. Székhelye: Addisz Abeba. 

ECA  European Court of Auditors angol; szerv  Európai Számvevőszék. 
ECAC  European Civil Aviation Conference angol; szerv  Európai Polgári Repülési Konfe-

rencia. Az Európa Tanács mellett 1955 óta működő, európai légi szállítás koordinálását 
végző tanácsadó testület. Mo. 1991-tő tagja. 

ECAFE  Economic Comission for Asia and the Far East angol; szerv  Ázsiai és Távol-Keleti 
Országok Gazdasági Bizottsága. Az ENSZ egyik bizottsága. 1947. márc. 28-án alakult, 
feladata a térség gazdasági fejlődésének előmozdítására irányuló tevékenység össze-
hangolása. Székhelye: Bangkok. 1974-től neve ESCAP. ESCAP 

e-card  Elektronikus képeslap angol; ált  Az internetezők virtuális üdvözletekkel kedves-
kednek a segítségével egymásnak. 

ECB  European Central Bank angol; pénzü  Európai Központi Bank (Majna–Farnkfurt). Az 
ECB Európa közös valutájának, az eurónak a központi bankja. Az ECB fő feladata az 
euró vásárlóerejének és ezáltal az árstabilitásnak a fenntartása az euroövezetben. Mű-
ködését 1998. jún. 1-jén kezdte meg. 

ECC  Error Correction Code angol; inf  Hibajavító kódolás. 
ECCA  Empresa Consolidada Cubana de Aviación spanyol; rep  Kubai légiforgalmi társa-

ság. 
eccl  ecclesia görög, latin; vall  Egyház, egyházközség. A keresztény hívek összességének 

vmelyik szervezett közössége. ekl 
ECDL  European Computer Driving Licence angol; inf  Európai Számítógép-használói Jo-

gosítvány. Az ECDL az Európai Unió által támogatott, egységes európai számítógép-
használói jogosítvány, amely kortól függetlenül nyújtani, illetve igazolni igyekszik a 
felhasználói ismereteket. 

ECDL 2007   11th European Conference on Research and Advanced Technology for Digital 
Libraries angol; kult  2007. szept. 16–21. között Budapesten tartott 11. könyvtári konfe-
rencia. 

ECE  Economic Commision for Europe angol; szerv  Az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsá-
ga. 1947. márc. 28-án alakult, feladata: emelni az európai gazdasági tevékenység szín-

http://www.ecdl2007.org/
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vonalát és erősíteni az európai országok egymás közötti és a világ más országaival való 
gazdasági kapcsolatait. Székhelye: Genf. 

ECE  Ex corde Ecclesiae apostoli rendelkezés latin; vall  II. János Pál pápa írásának rövidí-
tése. 

ECF  extended care facility angol; orv  Kibővített gondoskodást kínáló épület v. egység. 
ECF  Extrocellular fluid latin; orv  Sejten kívüli folyadék. A test sejtjeit körülvevő folyadék. 

Felnőtt emberben a térfogata kb.14 liter, vérplazmából és szövetnedvből áll. 
ECFI  European Court of First Instance angol; szerv  Elsőfokú Bíróság. 1989-ben hozták 

létre. Célja az Európai Bíróság tehermentesítése. EB 
ECG  electrocorticography angol; orv  Elektrokortikográfia. 
ECH  Energia Charta angol; szerv  1994. dec. 17-én, Lisszabonban aláírt Energia Charta 

Szerződés két korábbi politikai szándéknyilatkozatot (Új Európa Charta és Európai 
Energia Charta) önt kötelező, jogi formába. A szerződés jelentőségét jelzi, hogy ez az el-
ső többoldalú, az egykori keleti, illetve nyugati blokk országai között létrejövő megál-
lapodás, amelyet ötven ország írt alá. 

Echo  echocardiogram angol; orv  A szív ultrahangos vizsgálata. 
ECHO  European Community Humanitarian Office angol; szerv  Európai Közösség Huma-

nitárius Irodája. Az EU humanitárius, szociális kérdésekkel foglalkozó intézménye, 
szervezete. 

ECJ  European Court of Justice angol; szerv  Európai Bíróság. Az Európai Unió luxembour-
gi székhellyel működő egyik fő intézménye. A Bíróság 15 bírából áll, minden tagállam 
egy-egy bírát választ ki. Feladata egyrészt konkrét ügyekben való állásfoglalás, más-
részt az alapszerződések és az EK-jog értelmezése. 

ECL  Eötvös József Collegium Levéltára irod  Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára. 
A Collegium több mint százéves történetének dokumentumai, iratai. 

ECLA  Economic Commission for Latin America angol; szerv  Az ENSZ Latin-amerikai 
Gazdasági Bizottsága. 1948. febr. 25-én alakult, feladata: segítséget nyújtsani a latin-
amerikai országok gazdasági fejlődésének előmozdításában és más nemzetekkel való 
kapcsolataik erősítésében. Székhelye: Santiago de Chile. 

ECLAC  Economic Comission for Latin America and the Caribbeon angol; szerv  Latin-
amerikai és Karib-térségi Gazdasági Bizottság. Székhelye: Santiago. Az ENSZ Gazdasá-
gi és Szociális Tanácsának egyik regionális bizottsága. Neve 1984-ig Latin-amerikai 
Gazdasági Bizottság volt. 

ECLAS  Az Európai Bizottság központi könyvtárának online katalógusa angol; inf  Az 
ECLAS az európai bizottsági könyvtárak elektronikus katalógusa, amely a Réseaubib 
nevű könyvtári hálózat állományának adatait tartalmazza. A Központi Könyvtáron kí-
vül 25 kisebb szakkönyvtár és dokumentációs központ tartozik a hálózathoz. 

ECM  Electronic countermeasures angol; had  Elektronikai zavaró-lefogó rendszer. 
ECM  European Common Market angol; szerv  Európai Közös Piac. Az NSZK, Franciaor-

szág, Olaszország és a Benelux államok 1957-ben létrehozott szerződése. Célja a vámha-
tárok megszüntetése. 1961-ben Görögország is csatlakozott, majd Nagy-Britannia és az 
Európai Szabadkereskedelmi Társulás több tagállama is kérte felvételét. 

ECMA  European Computer Manufacturers Association angol; egy  Európai Számítógép-
gyártók Egyesülete. Alapítva: 1961-ben. Neve 1994-ben kiegészült az International szó-
val. Azon cégek tömörülése, amelyek Európában számítógépek és számítástechnikai 
eszközök gyártásával és értékesítésével foglalkoznak. 

ECMF  European Monetary Cooperation Fund angol; szerv  Európai Monetáris Együttmű-
ködési Alap. EMEA 

ECMT  European Conference of Ministers of Transport angol; szerv  Európai Közlekedési 
Miniszterek Konferenciája. 

http://www.katolikus.hu/roma/pe19.html
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ECOFIN  Council of Ministers for Economic and Financial Affairs angol; szerv  Gazdasági és 
Pénzügyminiszterek Tanácsa. A Tanács az Unió legfőbb döntéshozó testülete. Az Euró-
pai Parlamenthez hasonlóan a Tanácsot is az 1950-es években, az Alapszerződések ér-
telmében hozták létre. A Tanács a tagállamokat képviseli, és ülésein az Unió minden 
egyes nemzeti kormányából egy-egy miniszter vesz részt. 

e-commerce  Elektronikus kereskedelem angol; ker  A termékek és szolgáltatások vétele és 
eladása az interneten, azaz online módon. Az e-businessnek része az internetes keres-
kedelem, az e-commerce. 

ECOSOC  Economic and Social Council angol; szerv  Az ENSZ Gazdasági és Szociális Ta-
nácsa. 1946. febr. 16-án alakult meg. Feladata: a gazdasági és szociális fejlődés biztosítá-
sa, a nemzetközi gazdasági, szociális és egészségügyi problémák megoldása, az emberi 
jogok tiszteletben tartásának előmozdítása. Székhelye: New York 

ECOWAS  Ecomonic Community of West African States angol; szerv  Nyugat-afrikai Álla-
mok Gazdasági Közössége. 1975 májusában 15 nyugat-afrikai ország által megalakított 
szervezet. Céljuk a gazdasági megszorítások kölcsönös feloldása, közös vámrendelke-
zések kialakítása, a gazdasági és ipari intézkedések és a fejlődés színvonalának össze-
hangolása. Székhelye: Lagos (Nigéria). 

ECP  Enhanced Communication Port angol; inf  Fejlett kommunikációs kapu. Kétirányú 
adatcserét lehetővé tévő, párhuzamos kapu szabvány. Ha nyomtatónkat párhuzamos 
kapun keresztül szeretnénk gépünkhöz illeszteni, ilyen szabványúra lesz szükségünk. 

ECT  electroconvulsive therapy angol; orv  Elektrosokk-terápia. 
ECU  European Currency Unit angol; pénzü  Európai Valuta Egység. Az Európai Monetáris 

Rendszer keretében 1979-ben létrehozott közös (ún. kosárelszámolási egység) valuta, 
amely széles körben számítási pénzként működött. 1999. jan. 1-jén felváltotta az euró. 

ECS  Economic and Social Committee angol; szerv  Gazdasági és Társadalmi Bizottság. Az 
Unió gazdasági és szociális érdekcsoportjait képviselő testület az EU két tanácsadó bi-
zottságának egyike a Régiók Bizottsága mellett. 

ECS  ecuadori sucre kecsua; pénzü  Elavult valutakód (USD-vel helyettesítve). 
ECS  endocervical scrape angol; orv  eEdocervikális (a méh belsejéből) kaparás. 
ECS  European Communication Satellite angol; hírk, űrh  Európai kommunikációs mester-

séges hold. A nyugat-európai országok által az 1980-as évek elején létrehozott távközlé-
si műholdak hálózata. 2002 decemberében megszűnt. 

ECSC  European Coal and Steel Community angol; szerv  Európai Szén- és Acélközösség 
(Montánunió). Az első európai gazdasági intézmény, 1952-ben alakult. Működési terü-
lete a szénre, vasércre és hulladékfémre kivetett vámok és mennyiségi korlátozások fel-
számolására és a fenti árucikkek terén a tisztességes verseny biztosítása terjed ki. 

ECSL  Eszperantó Cserkész Liga szöv  Skolta Esperantista Ligo. SEL 
ECSR  European Charter of Social Rights angol; pol  Európai Szociális Charta. ESZC 
ECSSZ  Európai Cserkész Szövetség szöv  Angolul: European Confederation of Scouts. 

CES 
ed  editor latin; kiadv  Könyvkiadó. Vállalati v. vállalkozói tevékenységként nyomtatott 

művek kiadásával foglalkozó személy v. vállalat. Szövegkiadó. Régi irodalmi művek az 
eredetit híven követő kiadással foglalkozó személy v. vállalat. 

ED  effektív dózis görög, latin; biol  Egy hatóanyagnak a hatásos adagja, amely biológiai 
rendszerekben tényleges hatást vált ki. 

ED  effektív dózis görög, latin; fiz  Az ionizáló sugárzások sztochasztikus (késői) hatására 
jellemző mennyiség. 

ED  emergency department angol; orv  Sürgősségi osztály. 
ED  erectile dysfunction angol; orv  Merevedési zavar. 
ed.  elődöntő ált  A középdöntőt megelőző forduló. 
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ÉDÁSZ  Észak-dunántúli Áramszolgáltató Vállalat (Rt.) szerv  A villamos energia átvitelé-
re, elosztására, a hálózati rendszer fejlesztésére, építésére, karbantartására, üzemirányí-
tására, üzemvitelére, üzemzavar-elhárítására alakult vállalat. 2004. júl. 1-től E.On–
ÉDÁSZ Rt. 

EDC  estimated date of confinement angol; orv  A szülés feltételezett időpontja. 
EDC  European Defence Community angol; szerv  Európai Védelmi Közösség. 1952. máj. 

27-én a tagállamok képviselői aláírták az Európai Védelmi Közösséget (EDC) létrehozó 
szerződést. 

EDC  Every Day Carry angol; ált  Mindennapos használatra, hordásra szánt zsebkések, 
lámpák, egyéb felszerelések szokásos jelölése. 

EDD  expected date of delivery angol; orv  A szülés várható napja. 
EDD  Group for a Europe of Democracies and Divevsities angol; szerv  Az Európai Parla-

mentben az Európai Demokráciák és Sokféleségek Frakciója 17 tagú, dán és angol 
eurószkeptikusok alkotta tömörülés, amely az uniós alkotmányozás során határozott 
demokráciapárti kezdeményezésekkel vétette észre magát. 

EDE  Együttes Döntési Eljárás pol  A maastrichti szerződés által bevezetett – meglehetősen 
hosszadalmas és bonyolult – döntési eljárás. Lényege, hogy fontos kérdésekben az Eu-
rópai Parlament jóváhagyása nélkül a Tanács nem hozhat döntést. Az amszterdami 
szerződés az EMU-t érintő néhány kérdést leszámítva az együttes döntést tette meg a 
domináns határozathozatali eljárásnak. 

EDF  European Development Fund angol; szerv  Európai Fejlesztési Alap. Ebből az 1957-
ben létrehozott alapból támogatja az EU a társult fejlődő országokat (Loméi Konvenci-
ók). 

EDG  electrodermography angol; orv  Elektrodermográfia. 
EDG  elektrogázdinamikus energiaátalakítás fiz  Olyan energiaátalakítási mód, amelyben 

az áramló munkagáz nyomási energiája közvetlenül, mozgó mechanikai elemek nélkül 
alakul át villamos energiává. 

EDI  Electronic Data Interchange angol; inf  Elektronikus adatcsere. A Data Interchange 
Standards Association által üzleti adatok cseréjére kidolgozott szabvány. Egy EDI üze-
net adatelemek sorát tartalmazó adatszegmensek sorából és az azokat közrefogó fej- és 
lábadatokból áll string formátumban. 

EDIF  Elewktronic Design Interchange File angol; inf  Szabványos adatstruktúrákat kezelő 
rendszer mikroelektronikai tervezés és gyártás céljára. 

EDL  Electronic Differential Lock angol; műsz  Automatikus differenciálzár. Csak akkor lép 
működésbe, ha az egyik kerék kipörög. 

EDO  Group for a Europe of Democracies and Diversities angol; pol  A Demokraták és Sok-
színűség Európája. Párt az Európai Parlamentben. 

EDOD  estimated date of delivery angol; orv  A szülés feltételezett időpontja a jövőben. 
ÉDOSZ  Élelmezési Dolgozók Szakszervezete szerv  Az Élelmezésipari Dolgozók Szak-

szervezeteinek Szövetsége az 1905. jún. 25-én alakult Élelmezési Munkások Országos 
Szövetsége jogutódjának tekinti magát. A II. világháború után 1989-ig mint egységes 
szakszervezet jelent meg, majd a rendszerváltás időszakában önálló szakmai szakszer-
vezetekre bomlott. 

EDP  Electronic Data Processing angol; inf  Elektronikus adatfeldolgozás. 
EDR  Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer hírk  A rendkívül magas rendelkezésre 

állást biztosító, zárt rádiótávközlő rendszer célja, hogy olyan professzionális összekötte-
tést valósítson meg a különféle készenléti és rendvédelmi szervek között, amely gyor-
sabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá teszi az árvíz-, belvíz-, hurrikán-, földrengés-, 
lavina-, földcsuszamlás-veszély, a vulkánkitörések, a nukleáris katasztrófák, a tűzvé-
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szek, a tömegszerencsétlenségek esetén történő védekezést. Ez egy 2005-ben kezdődő 
kiépítéssel 42–60 ezer felhasználót kiszolgáló rádiórendszer-hálózat. 

EDS  Electronic Differential System angol; műsz  Ha eltérő tapadású útfelületek vannak, 
akkor a nagyobb fordulatszámú kereket addig fékezi, amíg a két kerék közötti fordulat-
szám különbség meg nem szűnik. 

EDTA  etilén-diamin-tetraacetát görög, latin; vegy  A vegyület rövidítése a kémiában. 
EDTE vagy EDTA  Etilén-diamin-tetraesetsav görög, latin; vegy  A komplexometria egyik 

legáltalánosabban használt mérőreagense (vegyi anyagok jelenlétének és mennyiségé-
nek meghatározására szolgáló vegyszer). 

EDU  European Democratic Union angol; pol  Európai Demokrata Unió. 1978 áprilisában 
Ausztriában, a Klessheim-palotában az Osztrák Néppárt vezetésével megalakult az Eu-
rópai Demokrata Unió, amely lényegében a nyugat-európai konzervatív pártok közös 
európai szervezete lett. 

EDVAC  Electronic Discrete Variable Automatic Calculator angol; inf  ’Diszkrét változás 
elektronikus automatikus számítógép’. Amerikai számítógép, amely hosszú ideig a ké-
sőbbi számítógépek mintája volt. 

EE  Egyesült Ellenzék (1931) pol  Három párt alkotta. Függetlenségi Kisgazda-, Földmíves- 
és Polgári Párt – („Rassay-párt”) (FKGFP). Az Egyesült Nemzeti Demokrata és Szabad-
elvű Ellenzék (ENDSZE) elnevezést viselte. 

EE  Egyháztörténeti emlékek irod  Payr Sándor. Sopron: Romwater A., 1910. 
EE  Együttműködési Eljárás pol  Az Egységes Európai Okmány (Single European Act, SEA) 

bevezette döntéshozatali mechanizmus. Az Európai Parlament és a Tanács egymással 
együttműködve hozta meg határozatait számos, a SEA által előírt területen. Az együttes 
döntési eljárás bevezetésével jelentősége csökkent, az amszterdami szerződés pedig ki-
zárólag az EMU-t érintő néhány kérdést illetően tartotta meg. A kooperációs eljárás va-
lószínűleg teljesen át fogja adni a helyét az együttes döntési eljárásnak. 

EE  electric eye angol; fényk  Egyszerűbb kamerák és vakuk fényérzékelő berendezése. 
EE  Elszámolási Egység angol; pénzü  Az EGK-ban a fizetési forgalom megkönnyítésére 

elszámolási egységet vezettek be. 1971-ig egy elszámolási egység egy amerikai dollárt 
ért. 1978-ig azután a különböző ágazatokban eltérő elszámolási egységgel dolgoztak, 
majd ekkor létrehozták az európai elszámolási egységet. Ebből „nőtt ki” 1979-ben az 
ECU. 

EE  Éneklő Egyház vall  Szent István Társulat, Budapest, 1985. 
EE  Environmental Education angol; ált  Környezeti nevelés. 
EE  Európa-erőd angol; gazd  Az egységes belső piac létrehozásakor a legfontosabb keres-

kedelmi partnerek az EK egyfajta bezárkózásától, protekcionista irányú fejlődésétől tar-
tottak. Erre a veszélyre utal az Európa-erőd rövid, de találó kifejezése. 

ée  évezred ált  Ezer évből álló időszak. 
EEA  European Economic Area angol; gazd  Európai Gazdasági Térség. A létrehozásáról 

szóló szerződést az Európai Közösségek akkori 12 tagja és 6 EFTA-tagország (Svájc nem 
vesz részt benne) 1992-ben írta alá, a megállapodás pedig 1994-ben lépett életbe. Az 
EGT az európai integrációs folyamat fontos eleme. Létrejöttét az 1984. évi Luxemburgi 
Nyilatkozatban határozták el. Leglényegesebb eleme az volt, hogy az EFTA-országok 
ezzel bekerültek az egységesülő európai piacra. 

EEA  European Environment Agency angol; körny  Európai Környezetvédelmi Ügynökség. 
EKÜ 

EEB/ÉZB  Egyesült Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal pol  Baloldali csoport az EP-ben 
55 képviselővel. GUE/NGL 

EEBF  Első Európai Befektetési és Fejlesztési Rt. szerv  Gazdasági érdekek képviseletével 
foglalkozik elsődlegesen Brüsszelben. Projektfejlesztésekkel, projektek készítésével fog-
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lalkozik, valamint önkormányzatoknak, intézményeknek segít uniós támogatásokat el-
nyerni. 

EEC  Európai Energia Charta gazd  1991-ben 38 ország által aláírt szerződés. Mára mintegy 
ötven állam csatlakozott hozzá. Keretéül szolgál az energia területén kibontakozó össz-
európai együttműködésnek. Az Európai Energia Charta fő célkitűzése, hogy növeked-
jék Európa energia-önellátásának foka, egységesedjen az energiahordozók európai pia-
ca, és a felhasználók igényeit a környezetvédelmi szempontok figyelembevételével elé-
gítsék ki. A nyugat-európai országok támogatást nyújtanak az ágazat kelet-európai fej-
lesztéséhez, cserébe garanciát kapnak a befektetések védelmére és megnyílik előttük a 
keleti piac. 

EEC  European Economic Community angol; pol  Európai Gazdasági Közösség. 1957-ben 
alakult meg. Közös Piacnak is nevezik. Alapvetően vámunió, amely közös vámtarifák-
kal és a tagországok közötti gazdasági korlátozások megszüntetésével közös piacot te-
remt. Már 1999-ben döntés született az euróról, amelyet 2002. jan. 1-jén hoztak forga-
lomba. 2003-ban Athénban a 15 tagország és a most társuló országok állam- és kor-
mányfői aláírták a csatlakozási egyezményt. Ezek az országok – Ciprus, Csehország, 
Észtország, Magyarország, Málta, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Szlovákia és 
Szlovénia – 2004. máj. 1-jétől az Európai Unió tagjai lettek. 

EECCA  Eastern Europe, Caucasus and Central Asia angol; földr  Kelet-Európa, Kaukázus 
és Közép-Ázsia összefoglaló neve. 

EEG  electroenceplography görög; orv  Elektroenkefalográf. Az agy elektromos működésé-
nek vizsgálata a fejbőrre erősített elektródák segítségével. 

EÉH  Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság szerv  European Food Safety Authority. 
EFSA 

EEIG  European Economic Interest Grouping angol; szerv  Európai Gazdasági Egyesülés, a 
közösségi jog szerint létrehozott jogalany. Lehetővé teszi, hogy több európai uniós tag-
állam jogalanyai – egy független, külső szervezet segítségével – fejlesszék a határokon 
átnyúló gazdasági tevékenységüket. Célja, hogy hozzájáruljon tagjai gazdasági tevé-
kenységének továbbfejlesztéséhez. Tevékenységének kapcsolódnia kell a tagjai tevé-
kenységéhez és kiegészítő jellegűnek kell lennie; a tagok tevékenységét csak meghatá-
rozott időtartamra vállalhatja át. Az egyesülés létrehozásához nincs szükség indulótő-
kére, és a feltételek, amelyek szerint finanszírozható, rugalmasak. 

EEK  észt korona (Kroon) észt; pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valuta-
kód. 

EEK  Európai Egyházak Konferenciája szerv  Angolul: Conference of European Churches. 
CEC 

EENT  eyes, ears, nose, throat angol; orv  Szem, fül, orr, torok. 
EEO  Egységes Európai Okmány ált  Az EK addigi szerződéseit nagymértékben továbbfej-

lesztő okmány, amely maga is az EK egyik elsődleges jogforrása. 1986-ban írták alá, 
1987. júl. 1-jén lépett hatályba. Az „egységes” jelző arra utal, hogy az EK és az 1969 óta 
folyó európai politikai együttműködés kereteit egyaránt szabályozza. 

EEPCA  European Electrical Products Certification Association angol; szöv  Európai Villa-
mos Terméktanúsítási Szövetség. 1998-ban alakult meg. Székhelye: Párizs. Célja a tagok 
tanúsítási tevékenységének elősegítése és fejlesztése az elektrotechnika területén, közös 
tanúsítási jelek, engedélyek, tanúsítványok, minőségi jelzések kiadása. 

EEPROM  Electrically Erasable Programmable Read Only Memory angol; inf  Elektromo-
san törölhető, programozható, csak olvasható tár. Az információtartalmát nem ultraibo-
lya fénnyel, hanem elektromos jellel törölhetjük. 

EEROM  Electrically Erasable ROM angol; inf  Elektronikusan törölhető ROM. 



 157 

EESD  Energy, Environment and Sustainable Development angol; körny  Az „Energia, kör-
nyezet, fenntartható fejlődés” című tematikus program rövid neve. 

EÉSZ  Az egyházi év szabályai vall  Normae universales de anno liturgico et de calendario, 
1969, magyarul: 1973. 

EESzB  Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság szerv  Az Európai Unió villamos 
szabványok kiadására létrehozott szervezete. CENELEC 

EÉSZB  Ezer év száz bencése irod  Solymos Szilveszter. Pannonhalma: Pannonhalma Ben-
cés Főapátság, 1998. 

EE-TIPS  Evironmental Education Technical Information Packages angol; irod  Környezeti 
nevelési téka. Tanároknak szóló, környezeti nevelési gyűjtemény. Közel 60 – angol 
nyelvű – tételt tartalmaz: szakmai könyveket, módszertani kézikönyveket, tevékenység-
gyűjteményeket, folyóiratokat, tantervkészítési segédleteket stb. 

EEX  electrodiagnosis angol; orv  Elekrodiagnózis. 
Ef  Efezusiakhoz írt levél vall  Pál apostolnak tulajdonított újtestamentumi irat. Keletkezési 

ideje az 1. század végére tehető. 
EF  ejection fraction angol; orv  Ejekciós frakció. 
EF.  Erdőgazdaság és Faipar kiadv  Erdők létesítésével, nevelésével, hasznosításával, felújí-

tásával, a kitermelt fák feldolgozásával foglalkozó kiadvány. 
EFA  Európai Fejlesztési Alap gazd  Ebből az 1957-ben létrehozott alapból támogatja az EU 

a társult fejlődő országokat (Loméi Konvenciók). A támogatott célok: termelő és szociá-
lis beruházás, műszaki együttműködés, a fejődő országok külföldi értékesítésének elő-
segítése, szükség esetén segélyezés. Az alapot ötévente töltik föl. EDF 

EFA  European Film Academy angol; kult  Európai Filmakadémia (Berlin). Európa leghíre-
sebb filmes alkotóinak kezdeményezésére alakult 1988-ban. 

EFE  Editorial Falange Española spanyol; hírk  Madridban működő, 1939-ben alakult spa-
nyol hírügynökség. 

EFE.  Erdészeti és Faipari Egyetem kiadv  A Mezőgazdasági Kiadó által megjelentetett 
kiadvány. 

EFETK.  Erdészeti és Faipari Egyetem Tudományos Közleményei kiadv  A Mezőgazdasági 
Kiadó által megjelentetett kiadvány. 

eff  effektív latin; ált  Valóságos, tényleges, hatékony, a kívánt hatású, hatásos, készenlét-
ben lévő, valóban létező, mostani, azonnali cselekvésre, beavatkozásra kész állapot. 

EFI  Extensible Firmware Interface angol; inf  Kiterjeszthető Firmware-felület. 
EFKI  Elektronikai és Finommechanikai Kutató Intézet tud  Magyarországon 1949-ben 

alakult intézet. Számítástechnikai, adatfeldolgozási, ügyvitel-gépesítési stb. eszközök és 
berendezések kutatásával és fejlesztésével, valamint ezek egyedi gyártásával foglalko-
zott. 

ÉFOÉSZ  Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége szöv  Cél-
juk: az értelmi fogyatékos emberek segítése, jogaik védelme, elfogadásuk támogatása. 

EFOTT  Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozója ált  Minden évben 
váltakozó színhelyen megrendezett több napos szórakoztató rendezvény. 

EFP  Európai Foglalkoztatási Paktum pol  A tagországok és az EU foglalkoztatási politiká-
inak összehangolására vonatkozó, az Európai Tanács 1999. júliusi kölni ülésén elfoga-
dott dokumentum. 

EFPIA  European Federation of Pharmaceutical Industries nad Associations angol; szöv  
Európai Gyógyszergyártók Szövetsége. 

EFQM  European Foundation for Quality Management angol; ált  Európai Alapítvány a 
Minőség-menedzsmentért. 

EFSA  European Food Safety Authority angol; szerv  Európai Élelmiszerbiztonsági Ható-
ság. Az EFSA független tudományos tanácsadást nyújt minden olyan kérdésben, amely 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=EFI&action=edit
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közvetlen v. közvetett hatást gyakorol az élelmiszer-biztonságra, beleértve az állat-
egészségügyi, állatvédelmi és növényvédelmi kérdéseket is. Fealadata továbbá a fo-
gyasztók tájékoztatása, illetve a közösségi jogalkotók tudományos tanácsokkal való el-
látása. 2002-ben állították fel az EurópaiUnió ügynökségként működő hatóságot. Szék-
helye: Brüsszel. 

EFSZ  Egységes Földműves Szövetkezet szerv  Az egykori Csehszlovákiában a fejlett típu-
sú termelőszövetkezetek elnevezése. 

Eft vagy eFt  ezer Ft pénzü  Egyezer forintot kitevő. 
EFTA  European Free Trade Association angol; szerv  Európai Szabadkereskedelmi Társu-

lás. Eredetileg 7 olyan nyugat-európai ország társulása, amelyek nem voltak tagjai az 
Európai Gazdasági Közösségnek (EGK), s ennek egyensúlyozására alakult 1959-ben 
Stockholmban. Székhelye: Genf. Európai integrációs szervezet, amely – az EGK-val el-
lentétben – csak az ipari termékek tagországok közötti szabad forgalmát valósítja meg. 

EFTAN  Egyetemi és Főiskolai Tankönyv és Szakkönyv Adatbázis szerv  Legfontosabb 
célja, hogy naprakész információkkal szolgáljon a lehető legszélesebb felhasználói kör 
számára a forgalomban lévő és a készülő, kiadás alatt álló felsőoktatási tankönyvekről 
és szakkönyvekről. A használat segítségével egy hatalmas adatbázist érhető el, és tet-
szőlegesen lehet böngészni benne szabad szavas kereséssel a teljes adattartományban. 

EFU  Európai Fizetési Unió pénzü  Nyugat-európai országok közötti multilaterális elszá-
molások lebonyolítására 1950. szept. 19-én létrehozott és 1958-ban megszűnt nemzetkö-
zi pénzügyi szervezet. EPU 

Eg.  Erdőgazdaság ipar  Erdők létesítésével, nevelésével, hasznosításával, felújításával 
foglalkozó ágazat. 

EGA  Enhanced Graphics Adapter angol; inf  Kiterjesztett színes grafikus képernyővezérlő. 
Felbontása 640×350 pont, maximum 16 színnel. 

EGA  estimated gestational age angol; orv  A terhesség tartamának becsült ideje. 
ÉGÁZ  Észak-Dunántúli Gázszolgáltató Vállalat szerv  A gázenergia elosztására, a hálózati 

rendszer fejlesztésére, építésére, karbantartására, üzemirányítására, üzemvitelére, 
üzemzavar-elhárítására alakult vállalat. 

EGB  Európai Gazdasági Bizottság szerv  Angolul: Economic Commision for Europe. 
ECE 

EgC  Energia-gazdálkodási Célelőirányzat pénzü  Az energiagazdálkodási célelőirányzat v. 
gázkompenzációs kassza forrása a magyarországi gázkitermelő cégek által befizetett 
bányajáradék. Normális esetben kizárólag ez adja a gázártámogatás alapját. 

EGD  esophago-gastroduodenoscopy angol; orv  Nyelőcső, gyomor és patkóbél tükrözése. 
EGE  Erdélyi Gazdasági Egylet (Kolozsvár) szerv  Erdély mezőgazdaságának fejlesztésére 

1844-ben alapított szervezet. 
EGE  Európai Gazdasági Egyesülés szerv  Angolul: European Economic Interest Grouping. 

EEIG 
EGESz  Európai Gazdasági Együttműködés Szervezete szerv, gazd  Angolul: Organization 

for European Economic Cooperation. OEEC 
EGESZ  Európai Gazdasági Együttműködés Szervezete szerv  1948-ban, a Marshall-segély 

koordinálásának céljára létrehozott szervezet, az OECD elődje. Angolul: Organisation 
for European Economic Development. OECD 

Egészségfejl.  Egészségfejlesztés firat  Kéthavonta megjelenő egészségügyi folyóirat. 
EGG  electrogastrography angol; orv  Elektrogasztográfia. 
égh.  éghajlat ált  Nagyobb földrajzi egység jellemző időjárása. 
EGID  effective group id angol; inf  Szuperfelhasználó, minden joggal rendelkező felhaszná-

ló. 
EGK  Európai Gazdasági Közösség pol  Angolul: European Economic Community. EEC 

http://www.mimi.hu/eu/integracio.html
http://www.mimi.hu/eu/szervezet.html
http://www.mimi.hu/eu/egk.html
http://www.iif.hu/db/efta/tartalom.htm
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EGP  egyiptomi font pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
Egr.  Ethnográfia görög; tud  A régi életmódot és műveltséget tanulmányozó történeti és 

társadalmi tudomány. 
EgSz.  Erdőgazdasági Szemle firat  Erdőgazdálkodással és faiparral foglalkozó folyóirat. 
EGSZB  Európai Gazdasági és Szociális Bizottság szerv  Angolul: Economic and Social 

Committee ESC 
EGT  Európai Gazdasági Térség szerv  Az Európa Parlament mellett működő szervezet, 

1994. jan. 1-jén lépett hatályba. 2004-ben 10 új tagországgal bővült, akiknek szükség ese-
tén segítséget nyújt. Székhelye: Brüsszel. 

EGVE  Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete egy  Az Egyesület olyan önálló társa-
dalmi szervezet, amelynek kiemelt feladata az egészségügyi gazdasági vezetők össze-
fogása, érdekképviselete, a szakmai tapasztalataik hasznosításának, illetve az egészség-
ügyben folyó szakmai és gazdasági tevékenység közötti összhang megteremtésének 
elősegítése. EEA 

Egzeg  egzegézis latin; tud, vall  Szentírástudomány. A Bibliával mint a kinyilatkoztatás 
forrásával foglalkozó teológiai tudomány. 

egy.  egyetem okt  Bizonyos tudományágak tanításával és kutatásával foglalkozó legfelső 
fokú oktatási intézmény. 

Egy.  Egyiptom földr  Ország Afrika északi részén. ET 
egy.  együttes ált  Közösen birtokolt, tartott, végzett, alkotott; közös fellépésre, szereplésre 

szervezett csoport, csapat; egymással összefüggő és összhangban levő tárgyak, épületek 
csoportja. 

Egy. Áll.  Amerikai Egyesült Államok ált  Ország Észak-Amerikában. USA 
Egyes.  egyesület szerv  Hatósági jóváhagyással vmely cél szolgálatára tömörült személyek 

szervezete. 
Egyet. Phil. Közl.  Egyetemes Philologiai Közlöny firat  Vmely nép v. népcsoport nyelvé-

vel, irodalmával és műveltségeinek minden más vonatkozásával az írott emlékek alap-
ján foglalkozó tudományos kiadvány. 

egyfelv.  egyfelvonásos kult  Egy szakaszból álló, rövid színmű. 
egyh.  egyház vall  A keresztény hívek összességének valamelyik szervezett közössége; 

nem keresztény vallási közösség ilyen szervezet. 
egyhatya  egyházatya vall  A kereszténység első századainak vmelyik neves egyházi írója. 
egyhjog  egyházjog vall, jog  Valamely egyház életét belsőleg szabályozó jogi tételek ösz-

szessége. 
egyhk  egyházközség vall  A legkisebb egyházi, helyi szervezeti egység. 
egyhm  egyházmegye vall, kat  Magasabb fokú kormányzati egység, püspökség több egy-

házközségből álló, esperes irányította szervezeti egység. 
egyhműv  egyházművészet vall, műv  Keresztény vallási célú és tárgyú művészet. 
Egyht  Egyháztörténet firat  Elsődleges feladata: a hazai egyháztörténet-írásban meglévő 

lehetőségek, publikációs, illetve kifejezési fórumok szélesítése. Magyarországon a má-
sodik világháború éveiben indult, a legutolsó, rövid (1957–1958-as) vegetációját követő-
en végleg kimúlt. 

egyhtört  egyháztörténet tud  Az egyház fejlődésével, történetével foglalkozó tudományág. 
egys.  egység ált  Dolgoknak olyan összetartozása, amelyben azok egy egésznek a részei-

ként egymással szervesen összefüggnek; közös cél érdekében létrejött tömörülés, együ-
vé tartozás; valaminek teljes összhangja; részekre tagolódó anyag, dolog egy-egy önálló 
része. 

egysz  egyes szám nyelvtud  Egy személyt, illetve dolgot jelölő (nyelvtan). 
EGYSZ  Európai Gyógyszergyártók Szövetsége szöv  European Federation of 

Pharmaceutical Industries nad Associations. EFPIA 
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EGYT  Egyesült Gyógyszer- és Tápszergyár szerv  Magyarországon 1950-ben több gyár 
összevonásából alakult. Neve: 1970-től EGYT Gyógyszervegyészeti Gyár. Gyógyszer-
specialitásokat, vitaminokat, tápszereket, gyógyszeralapanyagokat stb. gyárt. 

EHB  Electrohydraulic Break angol; műsz  Elektrohidraulikus fékrendszer. A fékpedál el-
mozdulását elektromos jellé alakítja, a központi számítógép pedig ennek megfelelő hid-
raulikus nyomást küld a fékpofákra. 

EHD-generátor  elektrohidrodinamikus generátor latin, német; műsz  A villamos energiát 
mozgó alkatrészek nélkül előállító generátorok egyik neme. 

EHEP  Első Hazai Energiaportfólió Rt. szerv  2006-tól a villamosenergia-kereskedelemmel 
is kíván foglalkozni. Neve 2005. okt-től Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Mű-
ködő Rt. 

EHP  Energiatakarékossági Hitelprogram ált  1997-ben indult, helyi önkormányzati tulaj-
donban lévő intézménye energiatakarékossági beruházásaihoz nyújt preferenciális hi-
telt. 

EI  Aer Lingus gael; rep  Írország egyik légitársaságának jelzése. 
Éi.  Élelmezési Ipar firat  A Magyar Élelmezésipari Tudományos Egyesület szaklapja. 
ÉI.  Élet és Irodalom firat  1957 óta megjelenő irodalmi-közéleti hetilap. Élet és Irod. 
EIA  Electronic Industries Association angol; egy  Elektronikai ipari egyesülés az USA-ban. 
EIA  exercise induced asthma angol; orv  Fizikai terheléssel kiváltott asztma. 
EIB  European Investment Bank angol; pénzü  Európai Beruházási Bank. 1958-ban a római 

szerződés értelmében jött létre Luxemburgban. Feladata, hogy bizonyos beruházási 
projektek támogatásával segítse az uniós célkitűzések megvalósulását. 

EIC  Euro-Info Centres angol; inf  Euro-Info Központok. Az Európai Bizottság Vállalkozási 
Főigazgatósága által működtetett hálózat, szolgáltatásaival a hazai kis- és középvállal-
kozások hatékony piaci szereplését támogatja. 

EICTA  European Information and Communication Technology angol; szerv  A technológiai 
szektort képviselő európai szervezet. 

EIF  Európai Ifjúsági Fórum szerv  Ifjúsági szervezetek tömörülése, amely tagjait képviseli 
az EU különféle szervei előtt, és a fiatalságnak az EU jövőbeli fejlődésének meghatáro-
zásában való részvételéért száll síkra. 1978-ban hozták létre; tagjai a tagállamok nemzeti 
ifjúsági bizottságai és különféle nemzetközi ifjúsági szervezetek. Angolul: European 
Youth Forum. 

EIF  European Investment Fund angol; pénzü  Európai Beruházási Alap. Az Európai Beru-
házási Alapot 1994-ben a kis vállalkozások megsegítésére hozták létre. Az Alap többsé-
gi részvényese az Európai Beruházási Bank. Feladata: kockázati tőkét biztosítani a kis- 
és középvállalkozásoknak (SME), különösen az új cégeknek és technológia-központú 
vállalkozásoknak. Emellett garanciákat nyújt pénzintézeteknek (például bankoknak) a 
kis- és középvállalkozásoknak nyújtott hiteleik fedezésére. 

EIGA  European Industrial Gases Association angol; szöv  Európai Ipari Gáz Szövetség. 
MIGSZ 

EIK  Európai Ifjúsági Központok szerv  Az európai ifjúsági szervezetek részére tanfolya-
mokat szervező intézmények, amelyek e szervezetek közötti kapcsolatfelvételt ösztön-
zik. Az egyik központ Budapesten található. Az Európai Ifjúsági Központok az Európa 
Tanács intézményei. 

EIOF  Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál sp  1990-ben hívta életre Jacques Rogge, hogy a 
lehetőséget biztosítson az ifjúsági korosztályos versenyzőknek az olimpiai játékok esz-
meiségének és szervezési rendjének megismerésére. 

EISS  European Influenza Surveillance Scheme angol; inf  Az európai aktív felügyeleti és 
információs rendszer 1996-tól működik. 
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EJ  Elsődleges Jog jog  A közösségek alapító szerződései, módosításaik, valamint a rájuk 
épülő szerződések. Ezek együtt képezik az EU „alkotmányát”. 

EJB  Enterprise Java Bean angol; inf  Java nyelven írt komponens, amely a szerveroldalon 
futva valósítja meg az adat-karbantartási funkcióit, azt szolgáltatásként nyújtva akár 
több kliens számára, egy kézben tartva az objektumok és manipulációik közti leképe-
zést. 

EJU  Európai Judo Unió angol; sp  Európai Cselgáncs Szövetség. 1951-ben alakult. Éven-
ként rendez bajnokságot. 

EK  Egyesült Királyság földr  Angolul: United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland. GB 

EK  Egyetemi Könyvtár tud, okt, kult  Az Egyetemi Könyvtárat a nagyszombati jezsuita 
kollégium bibliotékájaként Oláh Miklós esztergomi érsek alapította 1561-ben. Egyetemi 
gyűjteménnyé 1635-ben vált, amikor Pázmány Péter esztergomi érsek megalapította a 
nagyszombati egyetemet. 1773-ban Mária Terézia feloszlatta a jezsuita rendet, a könyv-
tár állami intézménnyé vált. A Magyar Királyi Egyetem a könyvtárral együtt 1777-ben 
Budára, majd 1784-ben Pestre költözött. 

EK  Emirates arab; rep  Egyesült Arab Emírségek légitársaságának jelzése. 
ék  énekeskönyv zene  Énekeket tartalmazó könyv. 
ÉK  Északi Kibővítések pol, gazd  Az EK első északi kibővítése során 1973-ban Nagy-

Britannia, Dánia és Írország, a második nyomán 1995-ben Finnország és Svédország 
csatlakozott az EU-hoz. Norvégia kétszer is végigtárgyalta a belépés feltételeit, a létre-
jött megállapodást 1972-ben és 1994-ben népszavazás utasította el. 

ÉK  északkelet földr  Észak és kelet között levő égtáj. 
EK  Európai Konferencia pol  1998. márc. 12-én felállt konzultációs fórum. A tagjelölt or-

szágok (a tíz közép- és kelet-európai társult állam), Ciprus és Törökország számára hoz-
ta létre az Európai Unió. Évente egyszer kormányfői, egyszer külügyminiszteri találko-
zót tartanak, a biztonság-, a kül-, a belpolitika és az igazságügy összehangolására. Tu-
lajdonképpen Törökország kárpótlására hívták életre a fórumot, mivel az Európai Ta-
nács a Bizottság javaslatára 1997 decemberében csaknem harminc év után sem reagált 
pozitívan Törökország belépési kérelmére. A török kormány azonban ezek után nem 
kívánt a konferencián részt venni. 

EK  Európai Közösség pol  Az Európai Közösséget, a három európai közösség legfontosab-
bikát 1957. márc. 27-én alapították a római szerződés aláírásával Európai Gazdasági 
Közösség néven. A gazdasági jelzőt 1992-ben a maastrichti szerződés kivette a nevéből, 
egyidejűleg az Európai Közösséget az Európai Unió első, közösségi pilléreként megha-
tározva. EC 

EK  Európa-kupa sp  Valamely sportágban bajnokságot v. győztes kupát nyert európai 
csapatok versenyében elérhető díj. 

EK.  Erdészeti Kísérletek firat  1899–1917 között évente megjelenő folyóirat. 1926-ban újra-
indult. 

EKA  Elektromos Készülékek és Anyagok Gyára ipar  1949-ben három üzem összevonásá-
ból alakult villamosipari üzem volt Magyarországon. Világítótesteket, nagyfeszültségű 
távvezeték-szerelvényeket, villamos vasúti szerelvényeket gyártott. 1964-ben az akkor 
alakult Villamos Berendezés és Készülék Művek részévé vált. Telephelye Budapest volt. 

EKA  Ellenzéki Kerekasztal pol  Magyar független politikai szervezetek együttműködési 
fóruma 1989-ben. 

EKB  European Central Bank angol; pénzü  Európai Központi Bank. Az EKB Európa közös 
valutájának, az eurónak a központi bankja. Az EKB fő feladata az euró vásárlóerejének 
és ezáltal az árstabilitásnak a fenntartása az euroövezetben. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/1957
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rcius_27
http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3mai_szerz%C5%91d%C3%A9s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pai_Gazdas%C3%A1gi_K%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pai_Gazdas%C3%A1gi_K%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9g
http://hu.wikipedia.org/wiki/1992
http://hu.wikipedia.org/wiki/Maastrichti_szerz%C5%91d%C3%A9s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pai_Uni%C3%B3
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EKBR  Európai Központi Bankok Rendszere pénzü  A gazdasági és pénzügyi unióban részt 
vevő tagországok jegybankjai és az Európai Központi Bank alkotta intézményrendszer. 
Angolul: European System of Central Banks. 

EKE  Egyházi Könyvtárak Egyesülése egy  Hazai könyvtári szervezet. 
EKF  Eszterházy Károly Főiskola okt  Korábban: Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola, 

egy időben Ho Si Minh Főiskola. 1774-ben nyílt meg Egerben. 1989-ben felvette az épít-
tető, Eszterházy Károly püspök nevét. 

EKFG  electrocardiophonography angol; orv  Elektrokardiofonográfia. 
EKG  electrokardiográf görög; orv  A szív elektromos működésének vizsgálatához használt 

műszer. Segítségével olyan elváltozások is felismerhetők, amelyek különben észrevétle-
nek maradnának. 

EKG  elektrokardiogram görög; orv  Angolul: electrocardiogram ECG 
EKGP  Egyesült Kisgazda- és Polgári Párt pol  Magyar politikai párt. Alapítva: 1993. nov. 

6-án. 1994. évi országgyűlési választáson nem jutott be a törvényhozásba. 
EKH  Esélyegyenlőségi Kormányhivatal közig  A minisztérium neve 2004 októberétől Ifjú-

sági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium lett. A minisztérium az 
esélyegyenlőség előmozdításáért folytatott tevékenységet is végez, a 2004. okt. 29. nap-
jától megszüntetett Esélyegyenlőségi Kormányhivatal általános jogutódjaként. Alapvető 
feladata, hogy kialakítsa és működtesse a lakosság szociális védelmi rendszerét, illetve 
a hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének megteremtéséhez szükséges esz-
közrendszert, valamint elősegítse a családok jólétének növekedését. 

EKHK  Európai Közösségek Hivatalos Közlönye firat  Angolul: Official Journal of the Eu-
ropean Communities. OJ 

EKIK  Európai Katolikus Információs Központ szerv  Franciául: Office Catholique 
d’Information et d'Initiative l’Europe. OCIPE 

EKKI  Európai Kutatási Koordinációs Iroda szerv  Angolul: European Research 
Coordination Agency. EUREKA 

EKKR  Európai Képesítési Keretrendszer okt  A képesítések megértésének új módja. Köz-
ponti eleme az a nyolc referenciaszint, amely azt írja le, amit a tanuló tud, megért és ké-
pes megtenni – vagyis a tanuló „tanulási eredményeit” –, tekintet nélkül arra a rend-
szerre, amelyben az adott képesítést megszerezték. 

ekl  eklézsia görög, latin; vall  Egyház, egyházközség. A keresztény hívek összességének 
vmelyik szervezett közössége. 

EKM  Elektromos Készülékek és Mérőműszerek Gyára ipar  1949-ben több vállalat össze-
vonásából alakult villamosipari üzem, amely elektromos műszereket és mérőeszközö-
ket gyártott. Telephelye Budapest volt. 

e-könyv  elektronikus könyv tud, irod, okt  Elsősorban az interneten jelenik meg, és moni-
torról olvasható, de ki is nyomtatható. 

EKP  Egyesült Kereszténypárt pol  1937 januárjában alakult a Keresztény Gazdasági és 
Szociális Párt, a Nemzeti Legitimista Néppárt, a Keresztény Ellenzék és a Keresztény 
Községi Párt egyesülésével. Az egység nem tartott sokáig: 1938 folyamán a szélsőjobb-
oldali képviselők kiváltak és megalakították a Keresztény Nemzeti Szocialista Frontot. 

EKP  Európai Közös Piac szerv  Angolul: European Common Market. ECM 
EKSZE  Egészségügyi Kommunikációs Szakemberek Egyesülete egy  Feladataik: piackuta-

tás: rendszeres időközönként lebonyolítják Háziorvos Kutatásaikat, gyógyszerreklá-
mokhoz való viszonyukról és számítógép-használatukról; programfejlesztés: igény sze-
rint vállalják a marketingmunkával, eladási adatokkal kapcsolatos egyedi programok 
kifejlesztését, valamint Lotus Notes rendszerben alkalmazások készítését; internetes fej-
lesztés: vállalják internetes honlapok elkészítését, rendszeres karbantartását, online 
marketingakciók lebonyolítását. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Ho_Si_Minh
http://hu.wikipedia.org/wiki/1774
http://hu.wikipedia.org/wiki/Eger
http://hu.wikipedia.org/wiki/1989
http://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%BCsp%C3%B6k
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EKTF  Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola okt  Az Eszterházy Károly Főiskola korábbi 
neve. EKF 

EKÜ  Európai Környezetvédelmi Ügynökség körny  Az Európai Unió környezetvédelmi 
információs intézménye. 1994-ben Koppenhágában hozták létre. A tagállamoknak és az 
Unión kívüli országoknak adatokat szolgáltat a kontinens környezeti állapotáról. Ango-
lul: European Environment Agency, EEA. 

EKV  Európai Környezetvédelmi Védjegy körny  Az E betűvel ellátott virág formájú véd-
jegy célja az, hogy a fogyasztókat segítse a környezetbarát termékek megtalálásában, és 
ezáltal növekedjék ezek forgalma. (Az EU csak a védjegy feltüntetésének feltételeit ha-
tározza meg; az illetékes nemzeti hatóságok „adományozzák” az egyes termékeknek.) 

el  elemi ált  Egyszerű, alapvető; természeti erők okozta elemi kár; viharos, tomboló, szinte 
megfékezhetetlen. 

el  elemi okt  Régebben a legalsó fokú iskola. 
él  élettan tud  A biológiának az életműködéssel foglalkozó ága. 
EL.  Erdészeti Lapok firat  Az Országos Erdészeti Egyesület által megjelentetett folyóirat. 
ELA  European logistics Association angol; szöv  Európai Logisztikai Szövetség. 1984-ben 

jött létre. Az MLE (Magyar Logisztikai Egyesület) alapító tagja. MLE 
ELABA  Eskadrila Lake Borbene Avijacije szerb; had  Könnyű harci repülőszázad. 
ELASZ  Ellinikosz Laikosz Apelevtherotikosz Sztratosz görög; had  Görög Nép Felszabadító 

Hadsereg. 1941. decemberben alakult. 1944 aug.-okt.-ében részt vett a megszálló csapa-
tok megsemmisítésében és kiűzésében. 1945 februárjában feloszlatták. 

elav  elavult ált  Ami kiment a divatból, a használatból; korszerűtlen; érvényét vesztett. 
elb.  elbeszélés irod  Kisepikai műfaj, mely terjedelmét tekintve a kisregény és a novella 

között helyezkedik el. 
elb.költ.  elbeszélő költemény irod  Az írói mondanivalót történésként előadó rövid prózai 

írásmű. 
ELDO  European Space Vehicle Lancher Development Organization angol; szerv  Európai 

Űrhajózási Fejlesztési Szervezet. 1962-ben Londonban alakult, célja: űrhajók, hordozó-
rakéták közös tervezése és kipróbálása. Székhelye: Neuilly-sur-Seine (Franciaország). 

ELDR  Európai liberális, demokrata és reformpártok frakciója az EP-ben pol  67 képviselőt 
felsorakoztató frakció a tagállamok liberális pártjait tömöríti, ideértve a magyarországi 
SZDSZ-t is. 

elektr.  elektromos vill  Szószerkezetek, összetételek előtagjaként villamos-; a villamosság-
gal kapcsolatos. 

élelm.  élelmiszer ált  Nyersen vagy elkészítve emberi táplálkozásra alkalmas anyag. 
Élet és Irod.  Élet és Irodalom firat  1957 óta megjelenő irodalmi és kulturális hetilap. 
Élet és Tud.  Élet és Tudomány firat  1946 óta megjelenő társadalom- és természettudomá-

nyi tárgyú hetilap. 
életr.  életrajz ált  Valakinek az életéről és tevékenységéről szóló mű. 
élett  élettan, fiziológia görög; tud  A biológiának az életműködéssel foglalkozó ága. 
elev.  elevated angol; orv  Megemelkedett. 
EL-FATAH  Harakar el-Tahrir el-Falasztin arab; pol  Palesztinai Felszabadítási Mozgalom. 

A palesztinai arab nemzeti felszabadítási mozgalom 1965-ben alakult legjelentősebb 
szervezete. Fegyveres harcot folytat az izraeli megszállás alatt álló arab területek felsza-
badításáért. 

ÉLGÉP  Élelmiszeripari Gépgyár és Szerelő Vállalat ipar  1964-ben alakult több gépipari és 
műanyag-feldolgozó vállalat összevonásából. Élelmiszeripari gépeket, tartozékokat, 
eszközöket gyárt. 

elh  elhunyt ált  Meghalt; halott személy. 
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ellenp  ellenpont zene  Vmely dallammal szembeállított, vele együtt hangzó szólam; együtt 
hangzó önálló szólamokra épített zenei szerkesztésmód. 

ellenz  ellenzék pol  Polgári demokratikus államban a nem kormányzó párt(ok) együttvé-
ve. 

elm  elmélet ált  Tapasztalatilag szerzett ismeretek, gondolatok elvi általánosítása a további 
gyakorlat alapvetéseként; a tények összefüggéseinek föltevésekkel való magyarázata. 

élm  élmény ált  Érzelmileg, lelkileg átélt esemény, történés; a személyiség kiterjedését 
szolgáló tapasztalat. 

ELMŰ  Elektromos Művek Rt. váll  Magyarországon, Budapesten és környékén a villamos 
energia szétosztását, a fogyasztókhoz való eljuttatását végzi. BFEM 

eln.  elnök ált  Szervezet, testület, bizottság legmagasabb rangú (választott) tisztségviselője, 
illetve vezetője; valamely tanácskozást, alkalmi bizottságot stb. vezető személy. 

elölj.sz.  elöljárószó nyelvtud  A névszó elé járuló és vele határozót alkotó szó(faj); prepozí-
ció. 

előzm  előzmény ált  Eseményt, jelenséget (okozatilag) megelőző dolog. Logikai következ-
tetésben az az ítélet, amelyből az új ismeret következik. 

ELPA  Automobile and Touring Club of Greece angol; egy  Görögország autó- és turista-
klubja. 

ELSZ  Európai Légitársaságok Szövetsége szerv  Angolul: Association of European Airli-
nes. AEA 

ELTA  Litván Távirati Iroda litván; hírk  Litván Távirati Iroda 
ELTE  Eötvös Loránd Tudományegyetem okt, tud  Mo. legrégebbi tudományegyeteme. 

1635-ben alapította Pázmány Péter Nagyszombaton hittudományi és bölcsészeti karral, 
majd jogi (1667) és orvosi (1769) karral bővült. 1777-ben Budára, onnan 1784-ben Pestre 
került. 1922-ben kapta Pázmány Péter nevét, az Eötvös Loránd nevet pedig 1949-ben. 
1950-ben a tudományegyetemek átszervezése folytán kivált az orvosi és hittudományi 
kar, bővült a természettudományi karral. 

ELTE BTK  Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar okt, tud  Az EL-
TE-nek az a kara, amelyen a filozófiai, történelmi, filológiai stb. tudományokat oktatják 
és művelik. 

ELV  Emission Limit Value francia; ált  Bizonyos károsanyag-kibocsátására megengedett 
határérték. 

ELV  expendable launch vehicle angol; csill  Egyszer felhasználható hordozórakéta. 
elvt.  elvtárs pol  A munkásmozgalomban, a munkásosztály politikai pártjaiban használt 

megszólítás. Az elvi egység, összetartozás, valamint a politikai hovatartozás kifejezője. 
Magyarországon az ellenzék már az 1840-es években is használta (pl. Kossuth Lajos is). 
A munkásmozgalomban a század végén terjedt el, Magyarországon a Tanácsköztársa-
ság alatt, majd 1945 után nagymértékben kibővült. 

EM  Easter Monday angol; vall  Húsvéthétfő. Krisztus feltámadása ünnepének (húsvét) 
második napja. 

EM  Egészségügyi Minisztérium közig  A Népjóléti Minisztériumból hozták létre 1950. dec. 
16-án. 1987-től neve Szociális és Egészségügyi Minisztérium volt. EüM 

ÉM  Élelmezési Minisztérium közig  A Könnyűipari és Belkereskedelmi Minisztériumból 
1950. dec. 6-án leválasztott minisztérium. 1952. jan. 5-én Begyűjtési Minisztériummá és 
Élelmiszeripari Minisztériummá szervezték. Az élelmiszeripar szervezését, irányítását 
és ellenőrzését végző országos hatáskörű legfelsőbb szaikgazgatási szerv volt. 

ÉM  Élelmezésügyi Minisztérium közig  1957. febr. 1-jén hozták létre. 1967. ápr. 14-én fel-
adatait a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium vette át. 

ÉM  Élelmiszeripari Minisztérium közig  1952. jan. 5-től 1956. dec. 31-ig. 1957. febr. 1-től 
utóda az Élelmezésügyi Minisztérium. 
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ÉM  Építésügyi Minisztérium közig  Az építőipar, az építőanyag-ipar és az építésügy szer-
vezését, irányítását és ellenőrzését végző országos hatáskörű, legfőbb szakigazgatási 
szerv volt (1960–1967). 1967-től neve Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium volt. 

ÉM  Észak-Magyarország földr  Magyarország északi részén fekvő terület összefoglaló 
elnevezése. 

EM  Euntes in mundum enciklika latin; vall  II. János Pál pápa írásának rövidítése. 
EM  Európa Megállapodások pol, gazd  A közép- és kelet-európai országokkal megkötött 

társulási megállapodások. Megkülönböztető sajátosságuk a hagyományos társulási 
szerződésektől, hogy célként tartalmazzák a társulási viszonyt létesítő országok későbbi 
csatlakozását. Az iparcikkek forgalmát fékező különféle akadályok lebontását általában 
tízéves időtartamra irányozták elő. Ezt később lerövidítették. Megállapodást a követke-
ző országokkal kötöttek: Cseh-Szlovákia, Lengyelország, Magyarország (1991), Bulgária 
és Románia (1993), Észtország, Lettország, Litvánia, Szlovénia (1995). 

EM  Ezermester 2000 firat  Havonta megjelenő hobbikkal foglalkozó folyóirat. 
em.  emelet ált  A földszintnél magasabban található, egy szinten elhelyezkedő helyiségek 

sora. 
EMA  Első Magyar Alap tőzsde  A tőzsdén birtokában van az összes NABI részvény. 
EMA  European Monetary Agreement angol; pénzü  Európai Monetáris Egyezmény. 1958-

ban hozzák létre. Multilaterális elszámolású, rövid lejáratú hitelezésen alapuló nemzet-
közi pénzügyi szervezetként működött 1972 végéig. EMS 

ÉMA  Évek, művek, alkotók irod  Ybl Miklós-díjasok és műveik, 1953–1994. Budapest: ÉTK, 
1995. 

EMABIT  Első Magyar Általános Biztosító Társaság szerv  Bp.-en 1857-ben alakult rész-
vénytársaság. 

EMAG  Első Magyar Gazdasági Gépgyár ipar  Az egyik legrégibb mezőgazdasági gépeket 
gyártó, budapesti székhelyű gyár volt, 1963-ban felszámolták. 

e-mail  elektronikus levél angol; inf  Interneten továbbított levélüzenet. 
EMAS  Eco-Management and Audit Scheme angol; körny  Környezetvédelmi vezetési és 

hitelesítési rendszer. Lehetőséget teremtett azon vállalatok számára, amelyek környeze-
ti teljesítményük javítását tűzték ki célul, hogy önkéntesen közös európai uniós nyilván-
tartási rendszerben vegyenek részt, hitelesíttessék és nyilvánosságra hozzák környezet-
védelmi nyilatkozatukat. 

ÉMÁSZ  Észak-magyarországi Áramszolgáltató Vállalat ipar  Észak-Magyarországon a 
villamos energia elosztására, a hálózati rendszer fejlesztésére, építésére, karbantartás-
ára, üzemirányítására, üzemvitelére, üzemzavar-elhárítására alakult vállalat. 

EMB  Electromechanical Break angol; műsz  Bosch által kifejlesztett rendszer. A fékpofákat 
nem a fékfolyadék mozgatja, hanem kis elektromotorok. 

embers  emberség ált  Mások, különösen a rászorultak iránti jóindulat, segítőkészség; 
illendőség, tisztességtudás; becsület, tisztesség. 

embert.  embertan tud  Antropológia. Az ember származásával, természeti adottságaival, 
szervezeti felépítésével és alkati tulajdonságaival foglalkozó tudományág. 

EmBx  endometrial biopsy angol; orv  Méhnyálkahártya-biopszia. 
EMC  electromagnetic compatibility angol; csill  Elektromágneses kompatibilitás, elektro-

mágneses összeférhetőség. 
EMCF  European Monetary Cooperation Fund angol; pol, gazd  Európai Monetáris Együtt-

működési Alap. EMEA 
ÉME  Ébredő Magyarok Egyesülete egy  1918 novemberében alakult fajvédő, antiszemita, 

irredentista egyesület. Tagjai szervezték és vezették a Tanácsköztársaság alatt a fehér-
terror számos akcióját. A Tanácsköztársaság után szerepe fokozatosan csökkent. 1945 
februárjában feloszlott. 
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EME  Erdélyi Múzeum-Egyesület egy  Az EME sajátos, egyedi szervezeti felépítésű Egye-
sület, amelyet az erdélyi magyarság helyzete alakított ki. Integráló keretintézményként 
működik, ugyanakkor saját kutatócsoportjai vannak, és szolgáltató jellegű tudományos 
könyvtárakat is fenntart. 

EME  Európai Monetáris Egyezmény pénzü  Angolul: European Monetary Agreement. 
EMA 

EMEA  Európai Monetáris Együttműködési Alap pol, gazd  Az EMEA-t, amely a Közösség-
nek a Gazdasági és Monetáris Unió (GMU) megvalósítása érdekében tett egyik első 
kezdeményezése volt, 1973-ban hozták létre. Az 1970-es évek közepére sikertelenségbe 
fulladt, így az EMEA „használaton kívülre került”. Az Európai Monetáris Rendszer 
(EMR) részeként 1979-ben bevezetett ECU azonban újra életre keltette. Az EMEA-t 
1994. jan. 1-jén, a GMU második szakaszának elején felszámolták, feladatait pedig az 
Európai Monetáris Intézet (EMI) vette át. 

EMEA régió  Europe–Middle East–Africa angol; földr  Európa–Közel-Kelet–Afrika régió. A 
mobiltelefonok legnagyobb piaca. 

EMERGÉ  MRG, Magyar Ruggyantagyár ipar  Magyarország legnagyobb gumigyára, ala-
pítva 1895-ben. Főleg személyautó- és teherautó-abroncsokat, de háztartási és műszaki 
gumiárut is gyártott. 

EMG  electromyography angol; orv  Elektromiográfia. Az elektrodiagnosztika egyik ága, az 
izomműködéssel járó elektromos feszültségingadozásokat vizsgálja. 

EMG  Elektronikus Mérőkészülékek Gyára ipar  Magyarországon 1950-ben az Orion gyár-
ból alakult. Híradástechnikai és más ipari, orvosi ellenőrző és mérőműszereket, vala-
mint 1968 óta digitális számítógépeket gyárt. 

EMGE  Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület egy  1844. márc. 4-én alakult. Mezőgazdasági 
szakismereteket terjesztő, jogi személyiséggel bíró társadalmi szervezet. Eredeti nevébe 
1939. máj. 21-én kormányhatósági intézkedésre bevette a nemzetiségi jelzőt, utána Erdé-
lyi Magyar Gazdasági Egyesület, rövidítve EMGE. A bécsi diktátum után 1944-ig két 
szervezettel működött: Dél-Erdélyben Nagyenyed központtal, Észak-Erdélyben tovább-
ra is Kolozsvár központtal. 

EMGYSZ  Európai Motorkerékpár-gyártók Szövetsége szöv  Franciául: Association des 
Constructeurs Européens de Motocycles. ACEM 

EMI  Electrical and Musical Industries Ltd. angol; zene, ipar  1931-ben alapították London-
ban. Brit hanglemezgyártó és elektronikai vállalat. 

EMI  electromagnetic interference angol; fiz  Elektromágneses interferencia, elektromágne-
ses zavar. 

ÉMI  Építésügyi Minőségellenőrző Intézet szerv  1963-ban létesült Budapesten Építőipari 
Minőségvizsgáló Intézet néven. Feladata az építőanyag-ipar alapanyagai és gyártmá-
nyai, továbbá az építő-, szak- és szerelőipari munkák minőségellenőrzése. 

EMI  European Monetary Institute angol; pénzü  Európai Monetáris Intézet. Fő célja a kö-
zösségen belüli árfolyam-stabilitás megteremtése volt. 1994. jan. 1-től 1998. jún. 1-ig 
működő frankfurti székhelyű intézmény, az Európai Központi Bank elődje. 

EMKE  Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület egy  Tevékenysége: a romániai magyar 
közművelődési élet koordinálása, önszerveződő egyesületek ösztönzése, szakszövetsé-
gek létrehozása, támogatása (kórusmozgalom – Romániai Magyar Dalosszövetség, kép-
zőművészet – Barabás Miklós Céh, népművészet, könyvtármozgalom – Heltai Alapít-
vány, néptáncmozgalom – Romániai Magyar Táncszövetség). 

EMKE  Erdélyrészi Magyar Közművelődési Egyesület egy  A magyar nyelv és kultúra 
erdélyi terjesztésére és a szórványmagyarság érdekeinek védelmére létrejött egyesület 
(1885–1946). 1949-ben megszűnt, 1990-ben felújította tevékenységét. 

http://www.mimi.hu/eu/kozosseg.html
http://www.mimi.hu/eu/kozosseg.html
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eml  emlék ált  Az emlékezetben őrzött tudattartalom; a külső világ jelenségeiről a tuda-
tunkban őrzött képek összessége; régi időkből fennmaradt; vmely helyre v. vkire utaló, 
emlékeztető tárgy. 

eml  említ, említés ált  Röviden szóba hoz valakit, valamit. 
Emlékkv  Emlékkönyv kiadv  Brandenstein Béla (filozófus, 1901–1989) születésének száza-

dik évfordulójára rendezett emlékkonferencia anyagát tartalmazó kiadvány. Kiadja: 
Mikes International, Hága (Hollandia) 2005. 

Emlékkv  Emlékkönyv kiadv  Zalka János evangélikus győri megyés püspök püspökké 
történt fölszentelésének és püspöki széke elfoglalásának huszonötödik évfordulója al-
kalmából. Bp., Franklin, 1892. 

emlk  emlékkönyv ált  Díszes kötésű könyvecske, amelybe emléksorokat lehet írni; vkinek 
vmilyen évfordulójára írt tanulmányokat tartalmazó könyv. 

EMMA  Egységes Magyar Munkaügyi Adatbázis ált  Egyéni kódszám segítségével 2004. 
máj. 1. után információkat lehet kapni a saját munkaviszonyról. 

ÉMMMKE  Észtországi Magyarok „Munkácsy Mihály” Kulturális Egyesülete egy  
NYEOMSZSZ-tag, Székhelye: Tartu. NYEOMSZSZ 

EMMS  Electronic Mail and Message System angol; inf  Elektronikus levél- és üzenettováb-
bító rendszer. 

EMNSZ(NY)P  Egyesült Magyar Nemzeti Szocialista (Nyilaskeresztes) Párt pol  Gróf Pálffy 
Fidél 1936-ban e néven alakított pártot. A párt nevében gyakran szerepelt kiegészítés-
ként a „nyilaskeresztes” megnevezés is, ez esetben rövidítésként az EMNSZ(NY)P ta-
lálható rövidítésként. Listát csak Győr, Moson és Pozsony vármegyében indítottak. 

EMOGA  Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap mezg, pénzü  Feladata a 
mezőgazdaság modernizálása, szerkezetátalakítása, és az új típusú mezőgazdasági poli-
tika kiépítése. Az Európai Unió közös agrárpolitikáját szolgáló alap. Feladata a piactá-
mogatás és a mezőgazdasági szerkezetváltás elősegítése. Két részből áll: garanciaszek-
ciója folyósítja az ár- és exporttámogatásokat, orientációs szekciója pedig a mezőgazda-
sági racionalizálást, korszerűsítést és szerkezetváltást ösztönzi. EAGGF, FEOGA 

ÉMOP  Észak-Magyarországi Operatív Program gazd  2007. júl. 30-án az Európai Bizottság 
a 2007–2013-as időszakra operatív programot fogadott el az észak-magyarországi régió 
számára. Az operatív program a „konvergencia” célkitűzés keretében valósul meg, 
mintegy 1,063 milliárd euró összköltségvetéssel. 

EMOS  Eearth’s mean orbital speed angol; csill  Föld közepes pályamenti sebessége. 
EMP  Egyesült Munkáspárt szerv  Teljes nevén: Egyesült Országos Keresztényszocialista és 

Magyar Nemzeti Párt. Magyar politikai párt a két világháború közötti Csehszlovákiá-
ban. 1936. jún. 21-én alapították Érsekújváron. Egy része 1940-ben beolvadt a Magyar 
Élet Pártjába, a szlovákiai rész 1938. nov. 28-án feloszlott. 

EMP  electromagnetic pulse angol; fiz  Elektromágneses impulzus. 
EMR  Európai Monetáris Rendszer pénzü  European Monetary System. EMS 
EMS  emergency medical services angol; orv  Sürgősségi orvosi szolgáltatás (mentők). 
EMS  endometrial scrape angol; orv  Méhnyálkahártya-kaparás. 
EMS  European Monetary System angol; pénzü  Európai Monetáris Rendszer. 1979-ben az 

EGK (Európai Gazdasági Közösség) tagországai által létrehozott pénzügyi rendszer, 
amelynek célja a valutaárfolyamok stabilizálása és összehangolása. Az 
árfolyammechanizmusra (ERM), az európai valutaegységre (ECU), valamint az Európai 
Monetáris Együttműködési Alapra (EMCF) épülő rendszer. EMA 

EMS  Expanded Memory Specification angol; inf  Kiterjesztett memóriaszabvány. 
EMSZ  Európai Műsorszóró Szövetség szöv  Angolul: European Broadcasting Union. 

EBU 
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EMSZO  Egyházközségi Munkás Szakosztályok vall  Hivatásrendi jellegű katolikus szociá-
lis mozgalom Mo.-on. 1936-ban alakult Bp.-en. 1945-ben feloszlatták. 

EMSztT  Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár, I–XII nyelvtud  Szerk.: Szabó T. Attila. Budapest, 
Bukarest 1976–2010. 

EMT  Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság tud, okt  Tevékenysége: az erdélyi 
magyar műszakiak szakmai anyanyelvi képzése, továbbképzése, szakmai ismereteik 
bővítése, konferenciák, szakmai találkozók szervezése. Székhelye: Kolozsvár. 

EMT  Eureletric Magyarországi Tagozat egy  Egyesület. 25 jelentős magyarországi 
villamosenergia-ipari társaságot tömörít. Az EMT a brüsszeli székhelyű 
EURELECTRIC-nek, az európai villamos-energetikai vállalatok legjelentősebb szakmai 
és érdekvédelmi szervezetének magyar tagja. 2006. máj. 26-án tartotta az EMT egyesület 
éves rendes közgyűlését, amelyen elfogadták az előző évről szóló beszámolót, a 2006. 
évre szóló munkaprogramot és költségvetést. 

EMU  Economic and Monetary Union angol; szerv  Gazdasági és Monetáris Unió az EU-ban. 
GMU 

EMU  Együtt Magyarországért Unió pol  A választási szövetség 1996. szept. 20-án alakult a 
fővárosban hét parlamenten kívüli párt és 13 más szervezet közreműködésével. A részt 
vevő pártok közül az 1994-es választásokon csak a Köztársaság Párt kapott említésre 
méltó támogatottságot, így a választási szövetség programja is nagyrészt e pártból 
származott. Palotás János, a KP alakítója és elnöke a választások után lemondott, és ez-
úttal mint független jelölt indult. 

Én  Énekek éneke vall  Ótestamentumi irat, amely egy ifjú pár egymás iránti vonzalmát, 
szerelmét, vágyait, egymásra találását és szerelmének beteljesülését énekli meg drámai 
formában. 

EN  European Norm angol; ált  A CEN által elfogadott szabványok betűjele (pl. EN 228 az 
európai benzinszabvány). CEN 

En.  enema angol; orv  Beöntés. 
ENAR  Egységes Nyilvántartási és Azonosító Rendszer (állatnyilvántartás) ált  Az állatok 

több mint egy évtizedes múltra visszatekintő Egységes Nyilvántartási és Azonosítási 
Rendszerei a támogatási célokon túl tenyésztési, állat-egészségügyi és piacszabályozási 
igények kiegészítését is szolgálják. 

enc. vagy encikl.  enciklopédia latin; irod  Olyan, rendszerint nagy terjedelmű mű, amely 
összes lényegesnek, közérdekűnek és időszerűnek tartott ismereteket igyekszik átte-
kinthető rendszerben összefoglalni; Betűrendes egyetemes v. szakmai ismerettár. 

ENCORE  European Network for Conflict Resolution in Education angol; okt  Európai há-
lózat a nevelésben előforduló konfliktusok megoldására. 

ENDSZE  Egyesült Nemzeti Demokrata és Szabadelvű Ellenzék pol  Egyik fő alkotó pártja 
a Nemzeti Demokrata Párt (NDP). A Rassay-párttal közösen állítottak lajstromokat 
Egyesült Nemzeti Demokrata és Szabadelvű Ellenzék (ENDSZE) néven. Miskolcon az 
NDP pártmegnevezéssel indult, míg Monoron a „Liberális Ellenzék” elnevezést vallotta 
magáénak. 

énekk  énekkar zene  Kórus. Énekesekből álló együttes, amelyben a szólamokat többen, 
csoportosan éneklik. 

energ  energia görög, magyar; fiz  A testek (anyagi rendszerek) munkavégző képessége. 
Átvitt értelemben: tetterő, életerő, akaraterő. 

ENG  electronystagmography angol; orv  Elektronisztagmográfia. 
ENG  England angol; földr  Anglia. Területe: 130.439 km2. Főváros: London. Népcsoportok: 

angol, egyéb. Vallás: anglikán, egyéb. 
eng.  engedély ált  Valaminek a meg nem akadályozását tartalmazó nyilatkozat; hozzájáru-

lás; beleegyezés; nem ragaszkodik hozzá. 
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ENI  Ente Nazionale Idrocarburi (Róma) olasz; ipar  Olasz állami monopolvállalat., 1953-
ban alakult. Elsősorban olajiparban tevékenykedik, érdekkörébe tartozik az AGIP is. 

ENIC  European Network of Information Centres angol; inf  Nemzeti Információs Közpon-
tok Európai Hálózata nemzeti információs központokból áll. Ezen központok feladata 
információ és tanácsadás például az alábbi témákban: külföldi diplomák vagy más aka-
démiai vagy szakmai végzettségek elismerése; külföldi tanulmányi lehetőségek, diákhi-
telek. A nemzetközi hálózatot az Európa Tanács és az UNESCO kezdeményezésére 
hozták létre azzal a szándékkal, hogy elősegítsék az oktatói és hallgatói mobilitást, és 
megkönnyítsék a külföldön szerzett bizonyítványok és oklevelek elismerését. Magyar-
ország az ENIC hálózatnak 1994 óta tagja. 

Enlarg  Enlargement angol; pol, gazd  Bővítés az Európai Unióért. 
ENP  Európai Néppárt pol  Az Európai Néppárt 294 képviselőjével az EP legnagyobb frak-

cióját adja. A Néppárt az európai jobboldali pártokat tömöríti, a félig független (társult) 
brit konzervatívoktól eltekintve határozottan integrációpárti tömörülés. Ide tartozik 
Magyarországról a Fidesz és az MDF is. PPE 

ENSI  Environment and School Initiatives angol; okt  Környezeti és iskolai kezdeményezé-
sek A környezeti tudatosság kialakítását célzó alapvető pedagógiai premisszákat taglal-
ja és elemzést nyújt arról, hogyan merültek fel ezek a kérdések a munka során az isko-
lákban. 

ENSZ  Egyesült Nemzetek Szervezete szerv  Ötvenegy alapító ország által 1945. jún. 26-án 
San Franciscóban létrehozott szervezet. Alapokmánya 1945. okt. 24-én lépett hatályba. 
Feladata a világbéke fenntartása és a nemzetközi együttműködés fejlesztése. Székhelye: 
New York. 

ENSZ  Ellenállók Nemzetközi Szövetsége pol, szöv  Franciául: Fédération Internationale des 
Résistants FIR 

ENT  ear, nose and throat angol; orv  Fül, orr, gége. 
ENT  Egyházközségi Nővérek Társasága vall  Szent Péter Apostol Leányai. A szerzetesi 

intézmények egyik fajtája. 
ENV  Environmental Perception Test angol; ált  Környezeti érzékelési teszt. 
ÉNY  északnyugat földr  Észak és nyugat között levő égtáj. 
EO  Hewa Bora Airways angol; rep  Kongói Demokratikus Köztársaság légitársaságának 

jelzése. 
EOC  European Olympic Committee francia; sp  Európai Olimpiai Bizottság. 
EOCI  Extrahálható szerves klór latin; vegy  Általános keverékekekből, elegyekből, olda-

tokból a klór kivonása. 
EOE  Erdélyi országgyűlési emlékek I–XXI irod  Szilágyi Sándor (kiad.): Bp. 1875–1898. 
EOF  end of file angol; inf  Állomány vége. 
EOI  Expression of Interest angol; közg  Az érdeklődés kifejezése. Kutatásfejlesztési Keret-

programban használt EU-s rövidítés. 
EOKA  Ethniki Organosis Kipriakan Agonos görög; szerv  Ciprusiak Harcának Nemzeti 

Szervezete. A brit uralom megszüntetését, valamint Görögország és Ciprus egyesülését 
céljául kitűző ciprusi görög földalatti mozgalom. 1955-ben alakult, 1958-ban Ciprus 
függetlensége után megszűnt, majd újjáéledve 1971-ben gerillaharcot indított a Görög-
országhoz való csatlakozás érdekében a függetlenséghez ragaszkodó kormány ellen. 

EOM  extraocular movement angol; orv  A szem mozgása. 
EOMA  Egységes Országos Magassági Alapponthálózat geod  A II. világháború után kifej-

lesztett magyarországi felsőrendű szintezési hálózat. 
EOS  Earth Observing System angol; űrh  Földmegfigyelő műholdhálózat. 
EOSZ  Egyetemi Oktatók Szövetsége szöv  Angolul: Association (of) University Teachers. 

AUT 

http://eospso.gsfc.nasa.gov/
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EOTR  egységes országos térképrendszer földr, műsz  Magyarország egész területét ábrázo-
ló térképrendszer. Az ország területéről 1:1000 és 1:1.000.000 méretarányok között ké-
szített térképsorozatokból áll. 

EOVR  Egységes Országos Vetületi rendszer geod  1975-ben, a korábbi polgári célra hasz-
nált vetületi rendszerek helyettesítésére bevezetett vetületi rendszer. 

EOX  Extrahálható szerves halogének latin; vegy  Általános keverékekből, elegyekből, olda-
tokból a halogének kivonása. 

EP  Egységes Párt pol  Hivatalosan: Keresztény Kisgazda-, Földmíves és Polgári Párt. 1922–
1939. 

EP  Electronic Partner GmbH német; ipar  Német elektronikai kereskedelmi vállalat. 
EP  Entry Point angol; inf  Belépési pont. 
Ep  Epistulae latin; vall  Levelek (Canterburyi Szt. Anzelm művének latin címe és rövidíté-

se a katolikus új fordítás szerint). 
EP  European Parliament angol; pol, gazd  Európai Parlament. 1957 márciusában, a római 

szerződés aláírásával, megalakult az Európai Közösség. A gazdasági együttműködés 
megkövetelte a tagországok valutáinak stabilitását, ezért megfogalmazták egy közös 
valuta létrehozásának szükségességét, és 1979-ben létrehozták az Európai Monetáris 
Rendszert. 1989 és a kilencvenes évek első fele az unió életében is döntő változásokat 
hozott. E változások új értelmet adtak az Európai Unió gondolatának. Az új történelmi 
helyzet a Közös Piac tagországait is arra ösztönözte, hogy újraértelmezzék az Európa-
eszmét az 1992-es maastrichti szerződésben. EC 

EP DOC  Európai Parlament dokumentumai ált  A dokumentumok rövidítése. 
Ep.  epistola görög, latin; ált  Levél. 
Ep.  epistola görög, latin; vall, kat  Szentlecke, az evangéliumot megelőző szentírási részlet a 

szentmisében. 
ép.  építészet ép  Épületek megalkotására irányuló tevékenység; építmények, épületek 

tervezésével és fölépítésével foglalkozó tudomány. 
Ép. Közl.tud. K.  Építés- és Közlekedéstudományi Közlemények firat  Budapest (1957–

1968). 
ép. st.  építészeti stílus ép  Bizonyos korok, irányzatok, alkotók sajátos kifejezőeszközeinek 

összessége, kifejezésmódja az épületek, építmények tervezésében és fölépítésében. 
EPA  Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis inf  Hazai digitális könyvtár és gyűj-

temény. 
EPA  Environmental Protection Agency angol; körny  Az USA környezetvédelmi főhatósá-

ga. 
EPC  electric power converter angol; fiz  Elektromosteljesítmény-átalakító. 
EPC  European Political Cooperation angol; pol  Európai Politikai Együttműködés. Magyar 

rövidítése: EPE. 1970 óta létezett, lényege a tagországok külpolitikai vonatkozású in-
formációcseréje, fellépésük egyeztetése volt. 1993-ban felváltotta a CFSP. 

EPER  Európai Szennyezőanyag-kibocsátási Rendszer körny  Az EPER jelentés az IPPC 
hatálya alá tartozó cégek levegőbe és felszíni vízbe (közvetlenül és közvetetten) történő 
éves, megadott küszöbérték feletti kibocsátásait tartalmazza üzemenként, valamint 
szennyezőanyagonkénti és országos összesítésben. Az EPER adatszolgáltatás elsődleges 
célja a szennyezőanyag-kibocsátások felmérése és a jelentős kibocsátások nyilvántartá-
sa, az ipari tevékenységekről és azok szennyezőanyag-kibocsátásairól összehasonlítható 
adatok gyűjtése, és az adatok megküldése az EU Bizottságnak, amely összegzi és közzé-
teszi azokat. 

EPG  Electronic Programming Guide angol; inf  Elektronikus műsorkalauz, amely megjele-
níti az éppen futó műsor címét, tartalmát, a kezdési és befejezési időpontot. A digitális 
tévé szöveges adatszolgáltatása. 

http://www.mimi.hu/eu/kulpolitika.html
http://www.mimi.hu/eu/cfsp.html
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epil  epilógus görög ’befejezés’; nyelvtud  Utóhang. Epikai művek és drámák végén összefog-
lalja a mű tanulságait v. a nézők, olvasók jóindulatába ajánlja a művet. 

Epis.  episiotomy angol; orv  Epiziotómia. 
Epis. Med.  medial episiotomy angol; orv  Mediális epiziotómia. 
EPKT  Európai Püspöki Konferencia Tanácsa vall  Jelenlegi 34 európai püspöki konferencia 

elnökeit egyesíti. Elnöke 2006 októbere óta Dr. Erdő Péter bíboros, esztergom–budapesti 
érsek, Magyarország prímása. CCEE 

EPOSZ  Egyesült Parasztifjúság Országos Szövetsége szöv  Magyarországon 1948-ban 
alakult a parasztifjúság egységes tömegszervezeteként. Feladata a különböző ifjúsági 
szervezetek összefogása. 1950 júniusában megszűnt. 1956 októbere után rövid ideig is-
mét működött, majd szerepét a KISZ vette át. KISZ 

EPP  Energetikai Piacnyitási Program szöv  Feladatai: a hazai energiahatékonysági prog-
ramok működtetése: a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) Széchenyi Terv, 
majd Nemzeti Energiatakarékossági Programja keretében meghirdetett energetikai pá-
lyázatok teljes körű kezelése; a hazai energiastatisztika elkészítése, a nemzetközi ener-
giastatisztikai adatjelentések ellátása. 

EPP  Enhanced Parallel Port angol; inf  Párhuzamos kapu. Kétirányú adatcserét lehetővé 
tévő, párhuzamos kapu szabvány. 

EPP-ED  European People’s Party- European Democrats angol; pol  Európai Parlament 
Európai Néppárt – Európai Demokraták Frakciója. Jobbközép párt az Európai Parla-
mentben. PPE 

EPROM  Electrically programmable read-only memory angol; inf  Újraprogramozható tár-
típust jelöl. Olyan digitális áramkör, amelynek információtartalma megváltoztatható, 
majd újraprogramozható. 

EprotL  Erdélyi Protestáns Lap firat, vall  Egyháztársadalmi hetilap, melyet 1898-ban indí-
tott meg Kolozsvárt hivatalos közlönyeként az erdélyi ref. egyházkerület igazgatótaná-
csa. 

EPS  earnings per share angol; pénzü  Egy részvényre jutó nyereség. Számítási módja: a cég 
által adott időszakban elért adózott eredmény osztva a részvények számával. 

EPS  Encapsulated PostScript angol; inf  Beágyazott postscript állományformátum vektoros 
és raszteres képeknek. 

EPSO  European Personnel Selection Office angol; közig  Az Európai Személyzeti Felvételi 
Hivatal. 2003 januárjában kezdte meg működését Brüsszelben. A hivatal célja, hogy 
nyílt versenyvizsgák szervezésével magasan kvalifikált szakembereket toborozzon az 
Európai Bizottság, a Tanács, az Európai Parlament, az Európai Bíróság, az Európai 
Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága és az Európai 
Ombudsman Hivatala számára. 

ÉPSZER  Építő és Szerelőipari Rt. ép  Tevékenységi köre: teljes körű magasépítési tevé-
kenység, telephelye: Sárospatak. Alapítás éve: 1951. 

EPU  European Payments Union angol; pénzü  Európai Fizetési Unió. Nyugat-európai or-
szágok közötti multilaterális elszámolások lebonyolítására 1950. szept. 19-én létrehozott 
és 1958-ban megszűnt nemzetközi pénzügyi szervezet. 

Épüi.Szle.  Építésügyi Szemle firat  Kéthavonta megjelenő építésügyi szaklap. 
EQE  egyenlítői-guineai ekwele francia; pénzü  Elavult valutakód (XAF-fel helyettesítve). 
Equ  Equuleus latin; csill  Csikó. Csillagkép az égbolton. 
EQUAL  Equal Program angol; ált  Az EQUAL Program az Európai Unió által indított kö-

zösségi kezdeményezés. A program célja olyan új foglalkoztatáspolitikai módszerek al-
kalmazása, amelyek segítenek a munkaerőpiacon tapasztalható hátrányos megkülön-
böztetés és egyenlőtlenség leküzdésében. 

ER  Air Togo angol; rep  Togo légitársaságának jelzése. 
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Er  erbium svéd; vegy  A ritkaföldfémek csoportjába tartozó kémiai elem. Rendszáma: 68 (a 
svédországi Ytterby község nevéről). 

er  eredet ált  Ama körülmények, adottságok összessége, amelyekből valami származik; 
előidéző, létrehozó ok; folyóvíz forrása. 

ER  Értra földr  Eritrea, Eritrea Állam. Köztársaság Afrika északi részén. Területe: 121.144 
km2; főváros: Aszmara; hivatalos nyelv: arab, tigrinja; pénznem: nakfa; népcsoportok: 
tigrinja, tigre, afar, egyéb; vallás: szunnita mohamedán, eritreai monofizita keresztény. 

ER  expiratory reserve exspiratorikus angol; orv  Nély kilégzéssel kilélegezhető levegő. 
ER  Ramadán vége vall  Iszlám böjthónap vége. 
Er.  Az Erdő firat  Az Országos Erdészeti Egyesület által megjelentetett folyóirat. 
ErA  Eremitae Augustini latin; vall  Ágostonos remeték. Pápai klauzúrában élő, ünnepélyes 

örökfogadalmas apácák, az ágostonosok második rendje. A 17. század elején kb. 300 ko-
lostoruk volt, főleg Itáliában és Spanyolországban. A 13–18. században kolostoraik nagy 
része az ágostonos remeték joghatósága alatt állt, a tridenti zsinat után sok pápai jogha-
tóság alá került. 

ERBE  Erőmű Beruházási Vállalat ipar, ép  Magyarországon 1950-ben létesült, budapesti 
székhelyű vállalat. Feladata: villamos-, gőz-, víz- és atomerőművek létesítése, tervezése. 

érchg  érchegység földr  Kristályos kőzeteket, fémet, ásványokat tartalmazó hegy. 
ERCP  endoscopic retrograde cholangiopancreatography angol; orv  Endoszkópos retro-

grád (az áramlással ellenirányú) epevezeték- és hasnyálmirigy-ábrázolás. 
Erd  Erdély földr  Történelmi táj Romániában 1918 óta. Előtte Magyarországhoz tartozott. 

Területe: 99.600 km2. Lakosai: román, magyar, német, egyéb. 7 tartományra oszlik. 
erd  erdészet mezg  Az erdők élővilágának gondozásával és hasznosításával foglalkozó 

termelési ág. 
Erdélyi Múz.  Erdélyi Múzeum firat  Több kolozsvári folyóirat címe: Irodalmi és tudomá-

nyos folyóirat (1814–18); az Erdélyi Múzeum-Egylet tudományos folyóirata (1874–1918; 
1929–45). 

Erdélyi Prot. Közl.  Erdélyi Protestáns Közlöny firat  1881-től jelent meg a kolozsvári egy-
háztársadalmi hetilapként, majd 1889-től Protestáns Szemle címet viseli. 

ERDÉRT  Erdőgazdasági és Faipari Termékeket Értékesítő és Feldolgozó Vállalat ipar  Az 
ERDÉRT Zrt. több mint fél évszázada egyik legjelentősebb szereplője a magyar faipar-
nak és fakereskedelemnek. Legfőbb tevékenységi körük a fenyő-, lombos faanyagok, 
lap-lemez termékek feldolgozása, belkereskedelme és exportálása. 

Erdészeti L.  Erdészeti Lapok firat  Kiadás kezdete 1872-ben, majd ismét 1948-től. 
Erdészettud. Közl.  Erdészettudományi Közlemények firat  1961 óta jelenik meg Budapes-

ten, kiadja a Mezőgazdasági Kiadó. 
ERDF  European Regional Development Fund angol; pénzü, gazd  Európai Regionális Fej-

lesztési Alap. Feladata a regionális egyenlőtlenségek csökkentése, a régiók fejlődésének 
és szerkezetátalakításának segítése, a gazdasági és szociális kohézió támogatása. 

ErdISz  Erdélyi Irodalmi Szemle firat  1924–1929 között kiadott irodalmi folyóirat. 
ErdRLvt  Az Erdélyi Református Egyházkerület Gyűjtőlevéltára vall  Helyszíne: Kolozsvár. 
ErdTört  Erdély története irod  Főszerkesztő: Köpeczi Béla. I–III. Budapest, 1986. 
ered  eredet ált  Ama körülmények, adottságok összessége, amelyekből vmi származik, 

ered. 
ered  eredet földr  Folyóvíz forrása, forrásvidéke. 
éretts  érettségi ált  A középiskolai tanulmányok sikeres elvégzése után letehető záróvizs-

ga. Latinul: matura. 
ERFA  Európai Regionális Fejlesztési Alap gazd  Feladata a regionális egyenlőtlenségek 

csökkentése, a régiók fejlődésének és szerkezetátalakításának segítése, a gazdasági és 
szociális kohézió támogatása. 

http://www.mimi.hu/eu/gazdasagi_es_szocialis_kohezio.html
http://www.mimi.hu/eu/gazdasagi_es_szocialis_kohezio.html
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ERG  electroretinography angol; orv  Elektroretinográfia. 
erg.  energia fiz  Elvont, minden fizikai folyamattal és testtel összefüggésben álló, kiszá-

mítható mennyiség, amelynek összértéke a tapasztalat szerint minden esetben megma-
rad. Jele: E, mértékegysége: J (joule), a fizika egyik legfontosabb fogalma. 

Eri  Eridanus latin; földr  Erinadusz-folyó. Csillagkép az égbolton. Magyarországról soha-
sem látható. 

érint&  érintés chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
erk  erkély ép  Helyiségből nyíló, a fal síkjából kiugró, korláttal körülvett nyitott épületrész, 

nézőtéren az emeleti üléssorok összessége. 
ERM  Exchange Rate Mechanism angol; pénzü  Árfolyam-mechanizmus, valutaárfolyam-

rendszer. Az Európai Monetáris Rendszer árfolyamrendszere. Az EU tagországai valu-
táinak az ECU-hoz viszonyított árfolyamát az Európai Bizottság határozta meg. EMS 

ERM II  Exchange Rate Mechanism II angol; pénzü  Európai Monetáris Rendszer II. Az euró 
bevezetésével az Európai Monetáris Rendszer árfolyam-mechanizmusa. Az ERM he-
lyébe az ERM II lépett, amely az euró, valamint az euróövezetből kimaradó, de az árfo-
lyam-mechanizmusban részt venni kívánó tagállamok valutái közötti kapcsolatot bizto-
sítja. Az ERM II-ben való részvétel az euróövezethez csatlakozás feltétele. 

ERN  Eritrea – Nafka arab; pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
EROS  Expérience de Recherche d’Objets Sombres angol; csill  Gravitációs lencsekereső 

megfigyelési program. 
ERP  Enterprise Resource Planning angol; gazd, pénzü  Vállalati erőforrás-tervezés. Az ERP 

rendszerek a vállalaton belül felmerülő egyes funkciókat (humánerőforrás, marketing, 
pénzügy, logisztika stb.) fogják össze egy egységes rendszerbe és az egyes tranzakció-
kat egységesen és integráltan kezelhetővé teszik. 

ERP  European Recovery Program angol; gazd  Európai Újjáépítési Terv (Marshall-terv 
Marshall tábornok nevéről). Az USA kongresszusa 1948-ban elfogadott terve, amely hi-
vatalosan a II. világháborúban meggyengült európai országok gazdasági segítségét tűz-
te ki célul. Emellett azonban célja volt, hogy a nyugat-európai országoknak nyújtott ál-
lami segélyek és kölcsönök révén finanszírozza az amerikai árufeleslegek elhelyezését. 
1948–1952 között működött. A Szovjetunió elutasította a részvételt, nyomására kima-
radtak belőle a volt szocialista országok is. 

ERS  Environmental Research Satellite angol; tud  Környezetkutató mesterséges hold. 
érs  érsek vall  Katolikus, ill. némely protestáns országban az egyházmegye élén álló, eset-

leg több egyházmegyére felügyelő püspök. 
ERT  European Round Table of Industrialists angol; szerv  Európai Gyáriparosok Kerekasz-

tala. Az ERT negyvenöt európai iparvállalat vezetőjét tömörítő fórum, másfél billió eu-
rós összforgalommal, még és fél millió alkalmazottal világszerte. Legfőbb célja az euró-
pai ipar versenyképességének előmozdítása. 

ért.  értekezések tud  Terjedelmesebb tudományos dolgozat; tudományos kérdést fejtegető 
prózai mű, tanulmány. 

ért.  értekezlet ált  Valamely testület, szervezet tagjainak tanácskozása. 
Ért. a tört. tud. köréből.  Értekezések a történeti tudományok köréből kiadv  1867–1949. 

Kiadó: MTA. 
ÉrtNySzéptudK  Értekezések a Nyelv- és Széptudományok Köréből nyelvtud  Az MTA 

1867–1949 között megjelentetett kiadványa. 
ÉrtSz.  A magyar nyelv értelmező szótára I–VII nyelvtud  Szerk.: Bárczi Géza–Országh 

László. Budapest, 1959–1966. 
ERYCA  European Youth Information and Counselling Agency angol; szerv  Európai Ifjú-

sági és Tanácsadó Ügynökség. 

http://www.mimi.hu/eu/europai_monetaris_rendszer.html
http://www.mimi.hu/eu/ecu.html
http://www.mimi.hu/eu/europai_bizottsag.html
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ES  Easter Sunday angol; vall  Húsvétvasárnap. Krisztus feltámadása ünnepének (húsvét) 
első napja. 

Es  einsteinium német; vegy  A transzuránok közé tartozó, 1952-ben mesterségesen előállí-
tott radioaktív kémiai elem (A. Einstein német fizikus nevéről). 

ES  El Salvador, República de El Salvador spanyol; földr  Salvador, Salvadori Köztársaság: 
Közép-Amerikában. Területe: 21.041 km2; főváros: San Salvador; hivatalos nyelv: spa-
nyol; pénznem: salvadori colón; népcsoportok: mesztic, indián; vallás: római katolikus, 
egyéb. 

ÉS  Élet és Irodalom firat  Irodalmi és közéleti hetilap. 1957 óta jelenik meg. 
ES  Előcsatlakozási Stratégia pol, gazd  Helyesen: Csatlakozás Előtti Stratégia. Az Európai 

Tanács 1994-es esseni ülésén hozták létre a tagjelölt országok felkészülésének előkészí-
tésére. Részei: az Európa Megállapodások, a strukturált dialógus, a Phare és az 1995-ös 
cannes-i csúcson a tagjelölteknek átadott Fehér könyv a belső piaci szabályozás átvétel-
ének feladatairól. Angolul: Pre-Accession Strategy. 

es  esetleg ált  Lehetséges, hogy …; talán; mondjuk; tegyük fel; történetesen. 
ES  expert system angol; ált  Szakértői rendszer. 
ESA  Electronic Shock Absorption angol; inf  Beépített közbülső adattároló. Hordozható 

CD-lejátszókban található, a normálsebesség kétszeresével kapja az információt, de csak 
normál sebességgel továbbítja a digitál-analóg átalakító felé. Ezzel biztosítható, hogy a 
rázkódás v. ütődés következtében előálló adatleszakadás ne legyen hallható a felhasz-
náló számára. CD 

ESA  Entomological Society (of) America angol; egy  Amerikai Rovartani Társaság. 
ESA  European Space Agency angol; űrh  Európai Űrhajózási Ügynökség. 13 ország idő-

szakos közös űrhajózási hivatala. Az Európai Űrügynökség egy kormányközi szervezet, 
amely a világűr felderítésével foglalkozik. Célja az űrkutatás, különböző technológiák 
és alkalmazási területeik kizárólag békés célokra való fejlesztése. 1974-ben alakult. Köz-
pontja: Párizs. 

ESA  spanyol peseta spanyol; pénzü  Elavult valutakód. 
ESA, IRS  European Space Agency, Information Retrieval Service angol; űrh  Európai Űrha-

józási Ügynökség, Információkereső Szolgálat (Frascati, Olaszország). Adatbázis- és 
dokumentumszolgáltató szervezet. 

ESB  spanyol peseta (B) spanyol; pénzü  Elavult valutakód. 
ESC  Economic and Social Committee angol; szerv  Az EU Gazdasági és Társadalmi Bizott-

sága. Az érdekegyeztetés fóruma az Unióban. 
Esc  escudo portugál; pénzü  Portugáliában és a hozzá tartozott területeken, valamint Chi-

lében használatos pénzegység. 1 esc egyenlő 100 centavo. 
ESC  European single currency angol; pénzü  Egységes Európai Valuta – az euró. 
ESC  European Summit Conference angol; pol  Európai csúcstalálkozó. 
ESC  Eurovision Song Contest angol; zene  Eurovíziós Dalfesztivál. Európai országok tele-

víziós énekversenye. 
ESCAP  Economic and Social Commission for Asia and the Pacific angol; szerv  Ázsiai és 

Csendes-óceáni Gazdasági és Szociális Bizottság. Az ENSZ Gazdasági és Szociális Ta-
nácsának egyik regionális bizottsága, az 1947-ben alakult Ázsiai és Távol-keleti Orszá-
gok Gazdasági Bizottságának utódja (1974 óta). Feladata a térség gazdasági fejlődésé-
nek előmozdítása. 

ESCB  European System of Central Banks angol; pénzü  Központi Bankok Európai Rend-
szere. Az EU tagállamainak jegybankjaiból és az Európai Központi Bankból álló, 1998. 
jún. 1-jén felállított intézmény, amely a közös valuta bevezetésével az EU monetáris po-
litikájának meghatározó intézménye. Elsődleges célkitűzése az árstabilitás fenntartása. 
EKBR 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=ES&action=edit
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ESCS  Index of Economic, Social and Cultural Status angol; ált  Gazdasági, szociális és 
kulturális státusz indexe. 

ESDI  European Security and Defense Identity angol; ált  Európai Biztonsági és Védelmi 
Identitás. Az európai államok közös biztonságpolitikai és védelmi fellépése. Kidolgozá-
sa jelenleg van folyamatban, a különböző szervezetek és országok nem egységesen ér-
telmezik. Lényegében a NATO-tól független, ám annak technológiai hátterét adott eset-
ben felhasználó kezdeményezés lesz. EBVI 

ESDP  European Security and Defence Policy angol; ált  Közös Európai Biztonság- és Véde-
lempolitika. (Magyarul: KEBVP.) Az Unió a külső tevékenységeire irányadó alapelvek-
kel és célkitűzésekkel összhangban közös kül- és biztonságpolitikát határoz meg és hajt 
végre, amely a kül- és biztonságpolitika minden területére kiterjed. 

ESF  European Social Fund angol; gazd, pénzü  Európai Szociális Alap, a humánerőforrás-
fejlesztés eszköze. 

ESI Bus  Enhanced System Intelligence angol; inf  Fokozott rendszerintelligencia. 
Hifieszközök összeköttetési rendszere vezérlőjelek továbbítására az intelligens együtt-
működés céljából, pl. egyszerű egygombos kezelési funkciók kialakítására. 

ESKI  Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet (Medinfo) eü  Az intézet szakterületeinek 
programjaiból: egységes ágazati adatmodell kialakítása; az egészségpolitika legfonto-
sabb kérdéseit feldolgozó, nemzetközi kitekintést, összehasonlítást tartalmazó tanul-
mányok készítése; az egészségügyi technológia elemzések szakmai irányelveinek meg-
határozása, az új és létező technológiák értékelésének koordinálása; az egészségügy 
szereplőinek tájékoztatása. 

ESO  European Southern Observatory angol; csill  Európai Déli Obszervatórium (Chile). 8 
tagállam 1962-ben alapította egy a déli földgömbön lévő európai csillagászati obszerva-
tórium működtetésére. Az európai központ Garchingban (München) van. 

ESOC  European Space Operations Centre angol; had  Európai Űrhadműveleti Központ. 
ESOMAR  European Society of Opinion and Marketing Research angol; tud, szerv  Európai 

Közvélemény- és Marketingkutató Társaság. Nemzetközi tudományos szervezet. Ala-
pítva: 1948. szept. 17-én. 

ESP  Electronic Stability Program angol; műsz  A kormánykerék állásából kiszámítja a kí-
vánt haladási pályát. Ezt összehasonlítja a gépjármű valós haladási irányával, és ha kell, 
akkor a kerekek fékezésével korrigálja az autó irányát, hogy az a kívánt pályán halad-
jon. 

esp  esperes latin archipresbyter ’főpap’ szóból; vall  Katolikus egyházmegyei kerületet vezető 
pap. Protestáns egyházmegyét vezető lelkipásztor. 

ESP  extra sensory perception angol; ált  Érzékszerven kívüli érzékelés. A parapszichológia 
által természetfölöttinek tartott jelenségek egyik csoportja (a másik a pszichokinézis). 
Az ilyen képességgel rendelkező személyek állítólag képesek tudomást szerezni bizo-
nyos eseményekről v. tárgyakról a természettudományok által ma még megmagyaráz-
hatatlan módon. 

ESP  spanyol peseta spanyol; pénzü  Elavult valutakód, euróval helyettesítve. 
ESPAD  The European School Survey Project on Alcohol and Other Drogs angol; eü  Euró-

pai iskolavizsgálat a középiskolások alkohol- és drogfogyasztásáról. 
ESPIRIT  European Strategy for Research and Development in Information Technology 

angol; inf  Európai Stratégia az Információs Technológiák Kutatására és Fejlesztésére. 
ESR  erythrocyte sedimentation rate angol; orv  Vérsejtsüllyedés. 
ESRIN  European Space Research Institute angol; űrh  Európai Űrhajózási Ügynökség. 

ESA 
ESRO  European Space Research Organization angol; űrh  Európai Űrkutatási Szervezet 

kormányközi nemzetközi szervezet célja a részt vevő országok űrkutatási tevékenysé-
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gének koordinálása. 1962 júniusban alapították. Székhelye: Neuilly-sur-Seine (Francia-
ország). 

ESSA  Environmental Science Services Administration angol; met  Angol–amerikai mester-
séges hold elnevezése, amely az amerikai meteorológiai stb. intézmények főhatóságát 
jelöli. 

EST  electroshock therapy angol; orv  Elekrosokk-terápia. 
EST  Észtország földr  Észtország, Észt Köztársaság. Ország a Balti-alföldön. Területe: 

45.227 km2; fővárosa: Tallinn; hivatalos nyelv: észt; pénzneme: észt korona (1 kroon 
egyenlő 100 senti); népcsoportok: észt, orosz, ukrán; vallás: evangélikus, orosz ortodox, 
baptista. 

Est.Ch.  Észt Champion angol; sp  Észt győztes. Kutyakiállításon elnyerhető díj. 
ESTEC  Európai Űrkutatási és Technológiai Központ holland; űrh  Kutatóközpont 

Noordwijkben (Hollandia). Ugyanitt található az Űrtechnológiai Fejlesztési Központ. 
Esti Ú  Esti Újság firat  Pozsonyban 1939–1940-ben megjelenő közéleti folyóirat. 
ESZ  Európai Számvevőszék; Court of Auditors angol; pénzü  Az EU ötödik ún. fő szerve, 

amely az EU szerveinek, elsősorban a Bizottságnak a gazdálkodását ellenőrzi. Székhe-
lye Luxemburg. 

esz.  egyes szám nyelvtud  Egy személyt v. dolgot jelölő (nyelvtan). 
Ész.  északi szélesség földr  A Föld valamelyik pontjának az egyenlítőtől északra mért, 

szögmértékben 0–90 fokig kifejezett távolsága. 
ESzA  Európai Szociális Alap pénzü  Az 1960-ban létrehozott Alap az EU 

szociálpolitikájának legfontosabb eszköze. Az alapból szakképzést, átképzést és mun-
kahelyteremtést támogatnak. Angolul: European Social Fund. 

ESZAK  Európai Szén- és Acélközösség szerv  Más néven Montánunió. 1951-ben alapította 
Franciaország, az NSZK, Olaszország, Belgium, Luxemburg és Hollandia az acél- és 
szénkészletek kezelésére a tagállamok területén, hogy megelőzzenek egy újabb háborút. 
A szén- és acélipar központi ellenőrzése ugyanis lehetetlené teszi az egyes államok ön-
álló háborús felkészülését. Angolul: European Coal and Steel Community ECSC 

ESzB  Európai Szabványügyi Bizottság szerv  Comité Européen de Normalisation. CEN 
ESZC  Európai Szociális Charta pol  Az Európa Tanács 1989-ben elfogadott deklarációja. A 

csatlakozó országok vállalják, hogy garantálják a munkavállalók, a nők, a fogyatékosok, 
az idősek és a gyermekek jogait. A Charta továbbfejlesztett változata a Szociálpolitikai 
Jegyzőkönyv, amelyet a maastrichti szerződéshez csatoltak. Angolul: European Charter 
of Social Rights. 

ESZCSM  Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium közig  Mo.-on az Egészség-
ügyi Minisztérium és a Szociális és Családügyi Minisztérium összevonásával 2002. máj. 
27. és 2004. okt. 4-e között működött minisztérium. 

ESZDP  Egységes Szabadelvű Demokrata Párt pol  Függetlenségi Kisgazda-, Földmíves- és 
Polgári Párt („Rassay-párt”) (FKGFP), 1922. 

ESZE  Egyesült Szakszervezeti Ellenzék szerv  Mo.-on a szakszervezetekből kizárt és kivált 
dolgozókból, az ellenzéki csoportok összefogására 1931-ben alakult szervezet. 

eszk.  eszköz ált  Vmely művelet elvégzését lehetővé tevő v. megkönnyítő tárgy, szerszám, 
gép. 

eszkat.  eszkatalógia görög; vall  A hittudománynak azon ága, amely a világ sorsával és 
elmúlásának problémáival foglalkozik, valamint azzal, hogy mi lesz az emberekkel ha-
láluk után. 

ESZMK  Európai Szabad Magyar Kongresszus pol  Emigráns magyar politikai szervezet. 
1970. nov. 28–29-én jött létre. 

ÉSZOSZ  Értelmi Sérültek és Szakdolgozók Országos Érdekvédelmi Szövetsége szerv  
1992-ben alakult. A szervezet célja az értelmi fogyatékosok esélyegyenlőségének megte-

http://www.mimi.hu/eu/szocialpolitika.html
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 177 

remtése, hátrányos helyzetük csökkentése. Ennek érdekében az ÉSZOSZ szakmai kép-
zéseket, valamint konferenciákat szervez a szabadidő hasznos eltöltésére. 

eszp  eszperantó eszperantó ’reménykedő’; nyelv  Nemzetközi mesterséges segédnyelv. 1887-
ben alkotta L. Zamenhof lengyel orvos (1859–1917). 

ESZR  Egységes Számítógép Rendszer inf  Az egykori szocialista országokban 1972-ben 
megjelent számítógépcsalád, amelynek jellemzője a különböző típusok közti összekap-
csolhatóság. 

ESZSZ  Európai Szakszervezeti Szövetség szöv  1973-ban alakították meg. Huszonegy 
európai ország 41 millió dolgozóját tömöríti. Képviseli a tagság szociális, gazdasági és 
kulturális érdekeit, valamint őrködik az európai demokrácia fenntartása és megerősíté-
se fölött. Képviselői részt vesznek több EK- és EFTA-bizottság munkájában. ETUC 

Eszt  Eszter könyve vall  Ótestamentumi történeti mű, főhőse Eszter, Artaxerxész perzsa 
király felesége. 

eszt  esztétika görög, latin; műv  A művészet és a művészeti alkotások elmélete. 
ESZT  Európai Szabadkereskedelmi Társulás egy  Angolul: European Free Trade 

Association. EFTA 
Észt.  Észtország földr  Észt SZSZK. EST 
ET  Codex Juris Canonici latin; vall, kat  Egyházi Törvénykönyv. 
ET  Egyetemi Tanács szerv  Az Egyetem legfelsőbb döntési, javaslattételi, véleményező és 

ellenőrzési joggal rendelkező testülete. 
ET  Egyiptom földr  Egyiptomi Arab Köztársaság Afrika északi részén. Területe: 1.002.000 

km2; fővárosa: Kairó; hivatalos nyelv: arab; pénznem: egyiptomi font; népcsoportok: 
egyiptomi arab; vallás: szunnita mohamedán, kopt keresztény. 

ET  Elnöki Tanács közig  Az egykori Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa. A Magyar 
Népköztársaság országgyűlése által, az alkotmány alapján, tagjai közül választott, neki 
felelős és általa bármikor visszahívható államhatalmi szerv volt. Azokat a feladatokat is 
ellátta, amelyeket más országokban az államfő látott el. Egy elnökből, két elnökhelyet-
tesből és 17 tagból állt. Fő feladata az országgyűlés helyettesítése volt az ülések közötti 
időszakokban, a választások kiírása, az országgyűlés összehívása, törvények kezdemé-
nyezése, népszavazás elrendelése, az államhatalmi helyi szervek munkájának legfel-
sőbb fokon történő irányítása, nemzetközi szerződések kötése stb. 

ET  Emission Trading angol; körny  Elképzelés az Európai Unióban a károsanyag-kibocsátás 
olyan csökkentésére, hogy a cégek meghatározott mennyiséget bocsáthatnak ki; ha ezt 
túllépik, mások kibocsátási lehetőségét kell megvenniük. 

ÉT  Érzékeny Termékek gazd  Azon (nem mezőgazdasági) termékek, amelyek piacát az EK 
különösen erősen védi a külső országok szállítóinak versenyétől. Elsősorban textil- és 
acélipari termékek tartoznak ide. 

ÉT  Északi Tanács pol, szerv  Az északi országok fóruma. Az államok parlamentjei, vala-
mint az autonóm területek évente választott küldötteket delegálnak a tanácsba, akik ott 
országuk érdekeit képviselik. 1952-ben alapították, azóta tartanak éves találkozókat. A 
munkát öt szakbizottság koordinálja. A jogi alapokat 1962-ben a Szerződés a Dánia, 
Finnország, Izland, Norvégia és Svédország közötti együttműködésről, más néven a 
Helsinki Szerződés fektette le. A tanács feladatai a koordinációra és a tagállamok ál-
lamközi kapcsolatait érintő, nem kötelező érvényű ajánlások kidolgozására terjednek ki. 
A kormányoknak a tanács elé jelentési kötelezettségük van. 

ET  Ethiopian Airlines angol; rep  Etiópia légitársaságának jelzése. 
ET  Európa Tanács pol, szerv  Európai országok nemzetközi szervezete. 1949. máj. 05-én 

Londonban alakult. Célja az európai örökség és a demokratikus értékek védelme, vala-
mint az európai együttműködés előmozdítása (a gazdasági, szociális, kulturális, tudo-
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mányos és adminisztratív ügyek megvitatása, határozatok hozatala és az azokban való 
együttműködés). Székhelye: Strasbourg (Franciaország). Anggolul: Council of Europe. 

ÉT.  Élet és Tudomány firat  1946 óta megjelenő társadalom- és természettudományi tárgyú 
hetilap. Élet és Tud. 

ETA  European Tennis Association angol; sp  Európai Tenisz Szövetség. 1975-ben alakult 
meg. 

ETA  Euzkadi ta Askatatuna spanyol; pol  „Haza és Szabadság”. Baszk terrorista szervezet. 
1958-ban alakult. Független Baszkföld megteremtését követeli. Több súlyos merényletet 
követett el Spanyolországban. 

ETB  Etiópia – Birr amhara; pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
etc.  et cetera latin; ált  És így tovább. Felsorolás félbeszakításának jelzésére. 
ETF  European Training Foundation angol; ált  Európai Képzési Alapítvány. 
ETF  Exchange Traded Funds angol; tőzsde  Tőzsdén jegyzett indexkövető befektetési ala-

pok. 
ETH  Etiópia földr  Etiópia, Etióp Demokratikus Köztársaság: Afrika északi részén. Terüle-

te: 1.113.380 km2; főváros: Addisz-Abeba; hivatalos nyelv: ambara; pénznem: birr; nép-
csoportok: mintegy 80 etnikum, többek között ambara, oromo, tigrinja, gurage, ometo, 
szidamo, tigre, afar, szomáliai. 

Ethn  Ethnographia görög; ált  Néprajz. népr. 
Ethnogr.  Ethnographia görög; firat  Budapest. Megjelenik 1889 óta. A Magyar Néprajzi 

Társaság folyóirata. 
ÉTI  Építéstudományi Intézet ép, szerv  Mo.-on 1949-ben létesült, az 1947-ben alakult Épí-

téstudományi Központ (majd 1948-ban Építéstudományi és Tervező Intézet) budapesti 
székhelyű intézet. Feladata: az építőipar műszaki fejlesztését szolgáló tudományos ku-
tatás. 

ETI  Erdélyi Tudományos Intézet tud  1940 őszén, Erdély visszacsatolása után Kolozsvár 
székhellyel alapították azzal a céllal, hogy az 1920 után erősen visszaesett erdélyi ma-
gyar társadalomtudományi kutatásokat pótolja, ill. az újabb munkákat összefogja és 
irányítsa. Régészeti, nyelvészeti, történeti, irodalmi, földrajzi, élettani, embertani és 
néprajzi osztályai működtek. Rövid fennállása alatt viszonylag sok kiadványt jelentetett 
meg. A kiadványok többsége értékes forráspublikáció. 1941 őszétől a Teleki Pál Tudo-
mányos Intézet tagintézeteként működött. Tevékenysége az 1944–45. évi háborús ese-
mények és az új államhatárok miatt szűnt meg. 

ETI  Európai Technológiai Intézet szerv  Az európai egyetemek, illetve köréjük szervező-
dött innovációs központok munkájának összehangolására létrehozott intézmény. 

ETI  Extraterrestrial Intelligence angol; ált  Földön kívüli értelem. 
etim  etimológia görög; nyelvtud  A nyelvtudománynak az a része, amely a szavak eredeté-

vel foglalkozik (szófejtés); valamely szó eredeti jelentése, eredete. 
ETIOL.  etiology angol; orv  Etiológia, kóroktan. 
EtK.  Erdészettudományi Közlemények firat  A Mezőgazdasági Kiadó által megjelentetett 

folyóirat. 
ETMR  Egységes Távmérési Rendszer firat  Az Interkozmosz-program keretében kifejlesz-

tett telemetriai, illetve távmérési rendszer. Feladata: a műholdak adatainak összegyűjté-
se, rendezése, tárolása és továbbítása. 

etn  etnika görög; tud  Tudományos néprajz. A népi életmódot és műveltséget tanulmányo-
zó történeti és társadalmi tudomány. 

Etnog.  Etnográfia ált  Néprajz. népr. 
etnol  etnológia görög; tud  Egyetemes összehasonlító néprajz. Az elnevezés a francia Etno-

lógiai Társaság megalakulása (1839) óta terjedt el. 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=ETF&action=edit
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etnő.  elvtársnő pol  A munkásmozgalomban részt vevő nő. Kommunista vagy szociálde-
mokrata női párttagok megszólításaként, megnevezéseként. 

ETO  Egyetemes Tizedes Osztályozás kult  Dewey tizedes osztályozási rendszere. Világ-
szerte használatos könyvtári osztályozási rendszer, melyet Melvil Dewey (1851–1931) 
amerikai könyvtáros dolgozott ki 1873-ban. 

ETO  Egyetértés Torna Osztály (Győri Rába) sp  Első jogelődjét, a Magyar Vagon- és Gép-
gyár Dal- és Társaskör Egyetértés Torna Osztályát 1904 tavaszán alapították azzal a cél-
lal, hogy „kísérletet tegyenek a rúgólabda elsajátítására”. Székhelye: Győr. 

ETOH  ethanol angol; orv  Etanol (intoxikáció leírásánál használatos). 
etol  etológia görög; tud  Az állatok meghatározott helyzetekben történő jellegzetes viselke-

dését tanulmányozó tudományág; valamely nép vagy társadalom szokásainak szocio-
lógiai elemzése; magatartáskutatás. 

ETR  Eastern Test Range angol; űrh  Keleti lőtér. Az USA legnagyobb asztronautikai kísér-
leti telepe, amely alkalmas űrrepülőgép kiszolgálására is. 

etr  etruszk latin; ált  Az ókori Etruriának (a mai Toscanának) még felderítetlen eredetű 
lakói a latinok előtt. 

ETT  Egészségügyi Tudományos Tanács tud  Elméleti és gyakorlati orvostudományi mun-
ka irányítása, az egészségügyi dolgozók képzésének, továbbképzésének irányelvei, a 
orvostudományi egyetemi tanári állások és a kutatóintézetek vezető állásainak betölté-
se. Állást foglal az új gyógyító eljárások, új diagnosztikai módszerek alkalmazásának 
kérdésében, a Magyar Tudományos Akadémia illetékes osztályaival közösen gondos-
kodik az egészségügy tudományos tervének kidolgozásáról. 

ETTU  European Table Tennis Union angol; sp  Európai Asztalitenisz Unió. 1957. márc. 13-
án Stockholmban alakult meg. Első titkára a magyar Lakatos György volt. Az ETTU 
rendezi az Eb-ket, az EU-ligát, Szuper Ligát, az EU 12 versenyt, a BEK-et. 

ETUC  European Trade Union Confederation angol; szöv  Európai Szakszervezeti Szövet-
ség. 1973-ban alakították meg. Huszonegy európai ország 41 millió dolgozóját tömöríti. 
Képviseli a tagság szociális, gazdasági és kulturális érdekeit, valamint őrködik az euró-
pai demokrácia fenntartása és megerősítése fölött. Képviselői részt vesznek több EK és 
EFTA bizottság munkájában. EFTA, EK 

étv  étvágy ált  Bizonyos meghatározott táplálék kívánása. Átvitt értelemben vminek a 
megszerzésére irányuló erős vágy. 

Eu  európium Európáról elnevezve; vegy  A ritka földfémek csoportjába tartozó fémes kémiai 
elem. 1896-ban fedezte fel E. Demarcay francia kémikus. 

EU  Eurpoean Union angol; szerv  Európai Unió. Székhelye: Brüsszel. Nemzetközi szerve-
zet, amely az Európai közösségeket létrehozó európai integrációs szervezet. Elődei az 
1951-ben megalakított Montánunió, valamint az 1957-ben létrehozott Közös Piac és 
Euroatom. Alapítva: 1957, Rómában, székhelye: Brüsszel (Belgium). Új szakaszaként az 
1993. nov. 1-jén hatályba lépett Szerződés az Európai Unióról (SZEU) – maastrichti 
szerződés – nyomán jött létre. 2004. máj. 1-től újabb 10 ország csatlakozott hozzá. 

EU PKB  Európai Unió Püspöki Konferencia Bizottsága szerv  Az Európai Unió tizenöt 
tagországának püspöki konferenciái 1980-ban Brüsszel központtal létrehozták saját 
szervezetüket, amelynek legfőbb célja, hogy a közösség egészét érintő törvénykezési 
munka során érvényesüljenek a katolikus egyház szempontjai. COMECE 

Eu Szle  Európai Szemle firat  Negyedévente megjelenő folyóirat nemzetközi (európai) 
témákkal. 

Eu.  Európa földr  Világrész az északi félgömb nyugati felén. A második legkisebb konti-
nens, csak Ausztráliánál nagyobb. 
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EUA  European Unit of Account angol; pénzü  Európai elszámolási egység. Az Európai 
Gazdasági Közösségen belüli elszámolási egység. Értéke 1971-ig egy dollár volt, később 
a tagországok valutáihoz igazították. 1979 márciusában az ECU váltotta föl. 

EUA  examine under anesthesia angol; orv  Kivizsgálás érzéstelenítés alatt. 
EUB  Európai Utazási Biztosítási Rt. szerv  1907-ben alapult meg Magyarországon az Eu-

rópai Útipoggyász-biztosító Rt., a világ legelső, erre szakosodott biztosítója. A világhá-
ború és az államosítás után közel négy évtizedig szünetelt a tevékenysége Magyaror-
szágon, csak az 1989-ben, a Generali megjelenésével indult be újra a hagyományos 
utasbiztosítások értékesítése. 1997. jan. 1-jén új fejezet kezdődött társaságunk életében: 
ekkor alakult meg az önálló Európai Utazási Biztosító Rt., éppen kilencven évvel a leg-
első alapítás után. 

EUCD  European Christian Democratic Union angol; pol  Európai Kereszténydemokrata 
Unió. Célja, hogy összeköttetést teremtsen az európai országokokban a keresztényde-
mokrata nézetet valló politikai pártok, egyének között; elősegítse a nemzetközi kérdé-
sek kereszténydemokrata szellemben történő tanulmányozását, segítse a pártok közti 
tapasztalatcserét. Tanulmányi alkalmakat, kongresszusokat szervez. Székhelye Brüszel 
(Belgium). 

euch vagy euchar  eucharisztia görög; vall  Oltáriszentség: a katolikus és a görögkeleti 
vallás hittételei szerint a kenyér (ostya) és a bor színe alatt jelenvaló Jézus teste és vére; 
ilyen ostyát tartalmazó szentségtartó. 

EUF  eufemizmus görög, latin; nyelvtud, irod  Kellemetlen, durva v. illetlen fogalmakat kife-
jező szó helyett vmilyen szépítő, enyhébb árnyalatú szó, kifejezés, körülírás. 

EÚFB  Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank pénzü  Angolul: European Bank for 
Recontruction and Development. EBRD 

EUI  End User Interface angol; inf  Végfelhasználói felület. 
EUIA  EU Integrációs Albizottság szerv  Az ITKTB egyik albizottsága. ITKTB 
EUL  Efficient Unit Loads angol; logiszt  Hatékony egységrakomány. 
EULA  End User License Agreement angol; inf  Végfelhasználói licencszerződés. 
EUM  European Mediterranean Region angol; had  Európai mediterrán körzet. 
EUMETSAT  European Organisation for Exploitation of Meteorological Satellites angol; met, 

szerv  Meteorológiai Mesterséges Holdak Hasznosításának Európai Szervezete. Alapít-
va: 1986-ban. 

EUN  Európa Uniós Nagybizottság szerv  Az Országgyűlés európai ügyekkel foglalkozó 
bizottsága. 

EUPSZSZ  Európai Uniós Pályázati Szakértők Szövetség szöv  A Szövetség a közös gon-
dokkal, ismeret- és információhiánnyal küszködő nonprofit szervezetek, önkormány-
zatok, kis- és középvállalkozások számára nyújt segítséget úgy, hogy kapcsolódó prob-
lémáik megoldásra összehozza a pályázatírási gyakorlattal és a pályázati területeken 
szakmai kompetenciával rendelkező személyeket. Pályázati adatbankot működtet in-
formatikai rendszerekbe szervezve, amely a tagok számára a gyors tapasztalatcsere for-
rása. 

EUR  euró angol; pénzü  Az Európai Unió tagországaiban bevezetett (bevezetendő) egysé-
ges valuta elnevezése. Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. Az euró 
nevet 1995. dec. 15–16-án Madridban fogadták el, külső megjelenéséről 1996 decembe-
rében döntöttek. Váltópénze a cent (1 euró egyenlő 100 cent). 2002. jan. 1-től használa-
tos. Célja, hogy megkönnyítse az. Európai Unióhoz tartozó államok közötti szabad ke-
reskedelmet. 

EUR  European Region angol; had  Európai Régió. Az országok kormányzatai komoly erő-
feszítéseket tesznek azért, hogy tartsák a lépést felzárkózás és lemaradás tekintetében. 
Van észak-európai és kelet-közép-európai régió. 

http://lexikon.katolikus.hu/LINKEK/LINKEEEE/02ECET.HTML#e02010
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EURASEC  Euroasian Economic Community angol; gazd, szerv  Eurázsiai Gazdasági Kö-
zösség. Az öt eurázsiai ország részvételével működő közösség célkitűzése az 1995-ben 
aláírt vámegyezmény hatékony megvalósítása az érintett országok között. Alapítás éve: 
2000, székhelye: Szentpétervár, Oroszország. 

EURATOM  European Atomic Energy Commission angol; szerv  Európai Atomenergiai 
Bizottság. Rómában 1957-ben alakult. Célja: az atomenergia békés felhasználásának ku-
tatása. Székhelye: Brüsszel. CEEA 

EUREKA  European Research Coordination Agency angol; szerv  Európai Kutatási Koordi-
nációs Ügynökség. 

EURELECTRIC  The Union of the Electricity Industry angol; szöv  Villamosipari Szövetség. 
A villamosenergia-ipar európai nemzetközi szervezete, amelynek tevékenysége kiterjed 
annak minden ágazatára (termelés, átvitel, elosztás, kereskedelem stb.). Feladata, hogy 
elősegítse a villamosenergia-ipar fejlődését és versenyképességét, valamint a villamos 
energia szerepének növelését. 1999. dec. 7-én alakult meg, az UNIPEDE (Európai 
Villamosenergia-ipari Szövetség) és a korábbi EURELECTRIC (az EU-tagországok 
villamosenergia-ipari szervezete) egyesülésével. Székhelye: Brüsszel. 

EURES  European Employment Service angol; szerv  Európai Foglalkoztatási (Munkaügyi) 
Szolgálat. Az ÁFSZ 20 munkaügyi központból, a hozzájuk tartozó 173 kirendeltségből, 
valamint 9 regionális átképző központból áll. Feladataik közé tartozik: az Állami Fog-
lalkoztatási Szolgálatnál jelentkező munkanélküliek nyilvántartásba vétele; a munka-
nélküli járadék megállapítása és kifizetése; a munkaközvetítés és tanácsadás; továbbá 
információt és munkalehetőségeket kínál az EU- tagországok állampolgárainak. 

EUR-LEX  Európai uniós törvénytár angol; jog  A törvénytár rövidítése. 
EUROFEDOP  Európai Közalkalmazotti Szakszervezetek Szövetsége angol; szöv  1966-ban 

alakult Európában, és európai regionális szervezetként működik. A következő témákkal 
foglalkozik: közös részvétel a közszolgálati szférában, a közalkalmazottak szerepe a 
társadalomban, a számítástechnika hatása a közszolgálati területen, a privatizáció abból 
a szempontból, hogy vajon elbukott-e a közszolgálatiság, és magas szintű közszolgálati 
szerepvállalás Európa társadalmaiban, valamint a természetesen a foglalkoztatás etikája 
és új formái. 

Euro-GOOS  European Global Ocean Observation System angol; ált  Európai Globális Óce-
ánfigyelő Rendszer. 

EUROJUST  2002-ben alapított uniós szerv angol; szerv  Koordinálja a tagállamok határon 
átnyúló szervezett bűnözéssel szembeni erőfeszítéseit a nyomozás és a vádeljárás során. 

EUROLOG  Európai Logisztikai Szövetség ált  Alapítva: 1984-ben. 
EURONET  Europäisches Datennetz német; inf  Európai adathálózat. Európai online infor-

mációs hálózat. 1980-ban kezdte meg működését. 
EUROPIA  European Petroleum Industry Association angol; szerv  Az európai olajipar 

lobbiszervezete brüsszeli székhellyel. 
EUROPOL  European Police angol; közig  Európai Rendőrségi Hivatal. Európai központi 

bűnügyi, rendőrségi szervezet, koordinálja a tagországok együttműködését a bűnüldö-
zés, a terrorizmus és a kábítószer elleni küzdelem területén, közös adatbázissal rendel-
kezik. 

EUROSPACE  Groupement Industriel Européen d’Études Spatiales francia; űrh  Európai 
Ipari Űrkutatási Csoport. Néhány európai ország ipari vállalatainak és csoportjainak 
egyesülése űrkutatási tervek és eszközök előmozdítására. 1961 szeptemberében alakult 
meg. Székhelye: Párizs. 

EUROSTAT  European Statistical Office angol; szerv  Európai Statisztikai Hivatal. Feladata, 
hogy a Közösségről és a tagországokról hiteles beszámolókat adjon, és a központi dön-
téshozó szervezeteket ellássa a szükséges adatokkal. 

http://www.mimi.hu/eu/szervezet.html
http://www.mimi.hu/eu/szervezet.html
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EUROTEX  EUROTEX angol; inf  Az Ulsteri Egyetem adatbázisa, melyről az Unió kulcsdo-
kumentumainak teljes anyaga elérhető. 

EURYDICE  The information network on education in Europe angol; okt  Európai Oktatási 
Információs Hálózat. 

EUSA  Eight United States Army angol; had  Egyesült Államok Nyolcadik Hadserege. 
EUSZ  Az Európai Uniót létrehozó szerződés ált  Az Európai Unió ezen a néven 1992-ben 

jött létre az Európai Uniós Szerződéssel (ismertebb nevén a maastrichti szerződéssel); 
ez a szerződés 1993. nov. 1-jén lépett hatályba. Az Európai Unió számos jellegzetessége 
azonban már 1992 előtt is létezett; elődjeinek története az 1950-es évekre nyúlik vissza. 

EUT  Európai Újpestért Társaság ált  Társadalmi Szervezet Újpesten. 
EUTELSAT  European Telecommunications Satellite Organization angol; távk  Európai 

Távközlési Műholdszervezet (Párizs). A nyugat-európai országok által kormányközi in-
tézményként 1982-ben alakult űrtávközlési szervezet. 

EUV  extreme ultra violet angol; csill  Extrém ultraviola sugárzás. 
EUVE  Extreme Ultraviolet Explorer angol; csill  Extrém ultraibolya kutató. 
eü  egészségügy chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
eü.  egészségügy ált  Az egészségvédelemmel kapcsolatos ügyek összessége. 
EüM  Egészségügyi Minisztérium közig  A Népjóléti Minisztérium kettéválasztásával ala-

kult 1998. júl. 8-án. 2004-ig Magyarországon az egészségügy legfőbb államigazgatási 
szerve volt. Szervezte és ellenőrizte a betegségek megelőzésével, a lakosság betegellátá-
sával, a környezetből eredő egészségkárosító ártalmak megszüntetésével kapcsolatos 
feladatok megvalósítását, és meghatározta a lakosság szociális ellátottságának irányel-
veit. 

eV  elektronvolt görög; fiz  Az elektron- és magfizikában használatos munka-, illetve ener-
gia-mértékegység. Nem SI-egység, de elfogadott. 

EV  Evangelium vitae enciklika latin; vall  II. János Pál pápa írásának rövidítése. 
ÉV vagy év  érintésvédelem vill  Villanyáramnak élőlény testén való áthaladása és ennek 

káros hatása elleni védelem (áramütés elleni védelem). 
Év.  Élővilág firat  Közreadó: TIT Biológiai és Egészségügyi szakosztályai. 
EV.  Esztergom és Vidéke firat  1918. okt. 6 – 1919. máj. 18. megjelenő folyóirat. 
ev.  evangélikus görög, latin; vall  Lutheránus. evang. 
EVA  economic value added angol; pénzü  Gazdasági hozzáadott érték, gazdasági ered-

mény. 
EVA  Egyszerűsített vállalkozói adó pénzü  2002-től egy új adónem, az egyszerűsített vál-

lalkozói adó bevezetésére került sor. A hatályos jogszabályok értelmében a törvényi fel-
tételeknek megfelelő személyek, vállalkozások határozhatnak úgy, hogy adókötelezett-
ségüket több adónem helyett egy adó, az egyszerűsített vállalkozói adó megfizetésével 
teljesítik. Alapja az adóalany által az adóévben megszerzett összes bevétel. 

EVA  Extra vehicular activity angol; űrh  Űrséta. Járművön kívüli tevékenység. 
EVAL  evaluation angol; orv  Értékelés, felmérés. 
evang.  evangélikus görög, latin; vall  Lutheránus. 
EvangEgyhIsk.évk  Evangélikus Egyház és Iskola évkönyv ált  Adott év jellemző esemé-

nyeit, adatait, eredményeit összegező kiadvány. 
évf.  évfolyam firat  Időszaki lapnak egy évben megjelent összes száma. 
évf.  évfolyam okt  Főiskolán a tanulmányoknak egy-egy évi szakasza; ezt végző diákok 

összessége. 
évford  évforduló ált  Vmely események évenként visszatérő dátuma. 
EVIG  Egyesült Villamosgépgyár ipar  Mo.-on 1963-ban alakult több gyár összevonásából. 

Villamosmotorokat, bányamotorokat, különböző villamos forgógépeket és egyéb villa-
mos berendezéseket és szerszámokat tervez és gyárt. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/1992
http://hu.wikipedia.org/wiki/Maastrichti_szerz%C5%91d%C3%A9s
http://hu.wikipedia.org/wiki/1993
http://hu.wikipedia.org/wiki/November_1
http://www.katolikus.hu/roma/pe27.html
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ÉVIZIG  Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság szerv  Az észak-magyarországi terüle-
ten a vízügyi és gátügyi feladatokat ellátó szerv. 

EVK  Európai Védelmi Közösség had  Integrált európai haderő felállításának terve 1954-
ben. René Pléven francia miniszterelnök tervét a francia nemzetgyűlés leszavazta, tart-
va Nyugat-Németország újrafegyverzésétől. Helyette a Nyugat-Európai Uniót hozták 
létre. 

ÉvK.  Élelmiszervizsgálati Közlemények firat  Közreadó: Q & M Kft. 
évk.  évkönyv kult  Az ó- és a középkorban a történeti események évenkénti följegyzése; 

valamely év jellemző eseményeit, adatait, eredményeit összegező kiadvány; testület, 
szerkesztőség stb. évi működését ismertető, illetve munkatársainak írásait közlő éven-
kénti kiadvány. 

ÉVM  Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium közig  Magyarországon az egykori mi-
nisztérium elnevezése volt 1967-től a rendszerváltásig (1989). Azóta Építésügyi és Vi-
dékfejlesztési Minisztérium. 

évsz.  évszakok ált  A trópusi év négy része: tavasz, nyár, ősz, tél. 
EVT  Egyházak Világtanácsa vall, szerv  Programja szerint és formailag a keresztény egyhá-

zak közötti együttműködés előmozdítására alakult nemzetközi szervezet. 1948-ban 
Amszterdamban alakult. Székhelye: Genf. Angolul: World Council of Churches. 

EVTSZ  Európai Villamos Teméktanúsítási Szövetség szöv  Európai Villamos Terméktanú-
sítási Szövetség. 1998-ban alakult meg. Székhelye: Párizs. Célja a tagok tanúsítási tevé-
kenységének elősegítése és fejlesztése az elektrotechnika területén, közös tanúsítási je-
lek, engedélyek, tanúsítványok, minőségi jelzések kiadása. EEPCA 

EW  East-West Airlines angol; rep  Ausztrália egyik légitársaságának jelzése. 
EWG  Europäische Wirtschaftsgemeinschaft német; szöv  Európai Gazdasági Közösség. 

EEC 
EX  Eagle Airways angol; rep  Új-Zéland egyik légitársaságának jelzése. 
ex.  example angol; orv  Példa. 
ex.  exercise angol; orv  Tornagyakorlatok. 
exarch  exarcha görög; tört  A bizánci birodalom vmely itáliai v. afrikai tartományának 

kormányzója. 
exarch  exarcha görög; vall  Görögkeleti egyházmegye vezetője; püspök. 
exch  exchange angol; pénzü  Váltó. Törvény megszabta formában kiállított fizetési kötelez-

vény, értékpapír. 
Exch  Exchange angol; tőzsde  A londoni tőzsde neve. 
EXIMBANK  Export-Import Bank of Washington angol; pénzü  A külkereskedelem állami 

finanszírozására szolgáló speciális bank, 1934-ben alapították az USA-ban. Főleg hitelek 
és hosszúlejáratú kölcsönök adásával foglalkozik. 

EXIST  Energetic X-ray Imaging Survey Telescope angol; csill, űrh  Képalkotó röntgen táv-
cső (tervezett műhold). 

exp  expedíció latin; ált  Postán a levelek feldolgozását és továbbítását végző osztály. 
exp  expedíció latin; földr, tud  Ismeretlen területek v. jelenségek tanulmányozására szerve-

zett kutatóutazás; gyarmati hadjárat. 
exp  expedíció latin; had  Felkelések, lázadások leverésére, megtalálására küldött fegyveres 

alakulat. 
exp  expressz latin; ált  Soron kívül kézbesítendő postai küldemények jelzése. 
exp  expressz latin; közl  Különösen gyorsan közlekedő vonat v. hajó. 
Exp. Lap.  exploratory laparotomy angol; orv  Feltáró laparotómia, hasmetszés. 
Exp.Date  expiry date angol; orv  Lejárat napja. 
exped  expeditőr ált  Áruk, levelek stb. elküldését, feladását végző személy. 
expir  expiration angol; orv  Kilégzés. 
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expir  expiratory angol; orv  Kilégzési. 
ext.  external angol; orv  Külső. 
ext.  extremities angol; orv  Végtagok. 
ext. gen.  external genitalia angol; orv  Külső nemi szervek. 
Extel  Exchange Telegraph Company angol; hírk  Brit hírügynökség. 
EXW  EAS Airlines angol; rep  Nigéria légitársaságának jelzése. 
EYCD  European Young Christian Democrats angol; szöv  Ifjú Kereszténydemokraták Eu-

rópai Szövetsége. Az Ifjú Kereszténydemokraták Nemzetközi Uniójából önállósodott If-
jú Kereszténydemokraták Európai Uniója, 1984-től Ifjú Kereszténydemokraták Európai 
Szövetsége néven. Székhelye Brüsszel (Belgium). Célja a fiatal kereszténydemokraták 
európai szervezeteinek összefogása, egy igazságos, szabad és egységes európai társada-
lom kialakítása céljából. 

EYE  Eye All-Seeing angol; inf  Mindent látó szem. Egyfajta szerverkereső program. 
EYF  European Youth Forum angol; szerv  Európai Ifjúsági Fórum. EIF 
Ez  Ezékiel könyve vall  Prófétai megbízatását, jelképes cselekedeteket, látomásokat és 

fenyegető beszédeket tartalmaz. 
Ezd  Ezdrás könyve vall  A hazájukba visszatérőkről, Nehemiás két útjáról és látomások 

sorozatáról szól (összesen négy könyv). 
ezds.  ezredes had  Katonai főtiszti rendfokozat. Viselője ezredparancsnoki v. más hasonló 

magasabb parancsnoki beosztást tölthet be. Rendfokozatának jelzése: arany váll-lapon 
három ezüst csillag. 

ezr.  ezred had  A hadseregekben több zászlóaljból vagy századból álló katonai egység. 
Keletkezésük a feudalizmus bomlásának idejére esik.  sz., zlj. 

ezr.ford  ezredforduló ált  Az évezred utolsó évei és a következő évezred eleje együttvéve. 
 

  



 185 

F 
 

F  Faraday-szám jele angol; fiz  1 mólnyi ion képződéséhez, ill. semlegesítéséhez szükséges 
elektromos töltés nagyságát megadó szám (M. Faraday angol fizikus és kémikus nevé-
ről). 

f  fejezet irod  Írásműnek elkülönülő, nagyobb, önálló egysége, szakasza. fej. 
f  felderítő had  Vminek ismeretlen körülményeit tisztázó, az ellenség helyzetére, szándéka-

ira vonatkozó adatoknak a szerzését végző személy (katona). 
f  femto fiz  Az SI-mértékegységrendszerben használt prefixum, valamely mértékegység 10-

15-szerese. 
f  fent (fenn, fönt) ált  Magasabban levő helyen. Szövegben, írásműben: előzőleg. 
f  fermi olasz; fiz  A részecske- és az atommagfizikában korábban használatos hosszúság-

egység. 1 f egyenlő 10-15 m (E. Fermi olasz fizikus nevéről). 
F  fermiumtöltés, fermiumszám olasz; fiz  Az elemi részecskék jellemző adata. Tapasztalati 

törvényszerűség, hogy bármilyen folyamatban változatlan marad a részt vevő közönsé-
ges fermiumok és antifermiumok számának különbsége. 

F  fetto latin; ált  Valamely mértékegység ezerbilliomod része. 
F  fiat latin; ált  Legyen; történjék meg, végrehajtandó. 
F  Fighter angol; had  Vadászrepülőgép (bombázó). Kisméretű, nagy sebességű, jó 

manőverezőképességű, erős fegyverzetű, nagy magassági tartományú repülőgép. 
f  fillér pénzü  Váltópénzként a magyar forint pénzegység századrésze; régebben a korona 

és a pengő századrésze; az egykori Csehszlovákia legkisebb váltópénze; csekély össze-
gű. 

F  fluor latin; vegy  Zöldessárga, csípős szagú halogén, gázalakú nemesfém vegyi elem. 
F  folyóirat hírk  (Két)hetenként v. nagyobb időközönként megjelenő sajtótermék. 
F  force francia, német; fiz  Erő; vkinek az erős oldala. 
F  Force(s) francia; had  Erő(k), csapat(ok), kötelék(ek). 
f  forte olasz; zene  Zenében: erősen. 
F  Föld csill  A Naprendszernek a Naptól számított harmadik bolygója. A Napot egy trópu-

si év alatt kerüli meg. Saját tengelye körül 23 óra 56 perc és 4 másodperc alatt egyszer 
megfordul. Az Egyenlítőn mért kerülete: 40.075,704 km, felszíne: 510.100.000 km2. 

F  France, République Française francia; földr  Franciaország, Francia Köztársaság. Ókori 
neve: Gallia. Ország Nyugat-Európában. Területe: 551.000 km2. Fővárosa: Párizs (Paris). 
Hivatalos nyelv: francia; pénzneme: 2002. febr. 17-ig francia frank (1 franc egyenlő 100 
centime), azóta euró; népcsoportok: francia, német, korzikai és olasz; vallás: római kato-
likus, protestáns, mohamedán. 22 körzetre (région) és 96 megyére (departemen) oszlik. 

F  frequenza latin; vill  Frekvencia. Valamely periodikusan ismétlődő folyamat során az egy 
amper alatti teljes változások száma; sűrűség. 

F  Fuse angol; vill  Biztosíték – elektronikai alkatrész. 
F  lencsejellemző fényk  A vetített kép szélessége és a vetítési távolság közötti szorzószám. 
f.  felső ált  Egymáshoz viszonyítva függőleges irányban valakinél vagy valaminél maga-

sabban levő helyen. 
f.  fok ált  Némely mennyiség mérésének egysége (º); a kör 360-ad része, mint szög- és ív-

mérték (º). 
f.  folyó ált  Éppen folyamatban lévő. 
f.  folyó földr  Nagyobb, szélesebb medrű folyóvíz. 
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F.  Forrás firat  Évente 11 alkalommal megjelenő irodalmi folyóirat. 
F. m. vagy f.m.  Főbb műve(i) műv, tud  Vkinek legnagyobb, legjelentősebb munkájának 

eredménye. Művészi, tudományos alkotó munka kiemelkedő eredményei. 
F. sz.  főbb szerepei műv  Vkinek színpadi műnek, filmnek stb. a közönség számára megje-

lenítendő alakja, jelleme. 
F.A.  first aid angol; orv  Elsősegély. 
f.á.  folyó ár pénzü  A hatósági árszabályozó rendelkezéseknek megfelelően változó ár, 

szemben a meghatározott időpont bázisán számított változatlan árral. 
F.A.S. vagy F.S.A.  Fellow of the Art Society (Society of Arts) angol; műv  A művészetek 

társaságának tagja Angliában. 
F.B.  foreign body angol; orv  Idegen test. 
F.C.  Futball Club szerv, sp  Labdarúgó klub. Labdarúgást kedvelő (űző) emberek egyesüle-

te. 
f.d.  fatal dose angol; orv  Halálos adag. 
f.d.  focal distance angol; orv  Fókusztávolság. 
f.é.  folyó év ált  Éppen folyamatban levő évi. 
f.f.  force fluids angol; orv  Erőltetni kell a folyadékokat (betegnek). 
f.h.  folyó havi ált  Éppen folyamatban levő hónapi. 
f.h.  főiskolai hallgató okt  Nem egyetemi rangú, felsőoktatási intézményen tanuló személy. 
f.k.  felelős kiadó nyomd  Valamely nyomdatermékért jogilag felelős személy. 
F.m.  Fejér megye földr  Magyarországon a Dunántúl keleti részén fekszik. Területe: 4374 

km2; székhelye: Székesfehérvár. 
F.M.K.E.  Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesület műv  1883. évi nov. hó 20-án alakult 

egykori egyesület. Célja a magyar nemzeti eszme megvédése volt. 
f.o.b.  free on board angol; pénzü  ’Berakodva a fuvareszközbe’. Az áruszállítás költség-

megosztását szabályozó kereskedelmi szokvány az USA-ban. 
F.R.  flocullation reaction angol; orv  Pelyhesedési próba, Sachs-Georgi-próba. 
F.R.A.S.  Fellow of the Royal Astronomical Society angol; csill  Királyi Asztronómiai Társa-

ság Tagja Angliában. 
F.R.S.  Fellow of the Royal Society angol; tud  Királyi tudományos társaság tagja London-

ban. 
F.S.  faire sueivre francia; távk  Továbbítandó (a nemzetközi táviratozásban használt rövidí-

tés). 
F.S.  Ferenczi Sándor orv  Ideggyógyász (1873–1933), a pszichoanalitikus iskola egyik ma-

gyar képviselője. 
f.szerk  felelős szerkesztő nyomd  Valamely több munkatárssal készülő nyomdatermék 

munkálatainak jogilag is felelős szellemi irányítója. 
F.U.  follow-up angol; orv  A beteg megfigyelése. 
F.V.  felio verso latin; ált  A lap hátoldalán. 
F.Z.S.  Fellow of the Zoologikal Society angol; állat  A zoológiai társaság tagja Angliában. 
F/U  follow-up angol; orv  A beteg megfigyelése. 
F3  Faso Airways angol; rep  Burkina Faso egyik légitársaságának jelzése. 
F4  Albarka Air Services angol; rep  Nigéria légitársaságának jelzése. 
F48KGP  Független ’48-as Kisgazdapárt pol  Nem vált politikai tényezővé. 
F48KP  Függetlenségi ’48-as és Kossuth Párt (1920–1935) pol  Az októbristák politikai utód-

jaként működő pártra erős nyomás nehezedett, így Lovászy Márton még 1921 elején 
emigrációba kényszerült. A párt korábbi elnevezésébe bekerült Kossuth neve is. 

FA  fatty acid angol; orv  Zsírsav. 
FA  fluorescent antibody angol; orv  Fluoreszcens antitest. 
FA  Folklór Archivum, Budapest kiadv  A Magyar Néprajzi Kutatóintézet kiadványa. 
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FA.  Folia Archeologica. Archaeologica Hungarica Budapest latin; ált  A Magyar Nemzeti 
Múzeum Történeti Múzeumának Évkönyve, Budapest (1939–). Adott év jellemző ese-
ményeit, adatait, eredményeit összegező kiadvány. 

FÁBE  Felelős Állatbarátok Egyesülete állat  1993-ban kezdte meg tevékenységét Magyar-
országon. Főként gyermekeknek szóló programokat szervez, nagy hangsúlyt fektetve 
arra, hogy a felelős állattartásról szóló alapismeretek minél szélesebb körben elterjedje-
nek. Az Egyesület célja azt a gondolatot népszerűsíteni Magyarországon is, hogy a társ-
állattartás nem csak kedvtelés és öröm, hanem felelősség is. A gazdák feladata, hogy ál-
lataikat megfelelően táplálják, törődjenek velük, figyeljenek egészségükre, biztosítsák a 
számukra szükséges mozgást és vállalják az utódokkal járó kötelezettségeket. 

FAD  flavin-adenin-dinukleotid latin; vegy  A természetben igen elterjedt flavinenzimek 
nagyobb részének prosztetikus csoportja. 

FADEC  Full Authority Digital Engine Control angol; rep  Repüléstechnikai szakkifejezés. 
FADESA  Európa egyik vezető ingatlanfejlesztő vállalata spanyol; váll  Az egyik legna-

gyobb spanyol, családi vállalkozásként 25 éve indult ingatlanfejlesztő cége. 
FAE  Fuel Air Bomb angol; had  Olaj-levegő bomba. Olyan bomba, amely üzemanyagot 

permetez szét a levegőben, majd azt begyújtja. 
fag  fagott, fagotto olasz ’fanyaláb’; zene  A legmélyebb s legnagyobb hangterjedelmű fafú-

vó, kettős nyelvsíppal. 
FAGOSZ  Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség szöv  Gazdasági érdekképviseleti 

szervezet, mely szakmai és munkaadói érdekképviseletet lát el. 
FÁH  Fővárosi Államháztartási Hivatal közig  A hivatal nevének rövidítése. 
FAI  Fédération Aéronautique Internationale francia; sp  Nemzetközi Modellező Szövetség. 

1905. okt. 14-én alakult meg. Székhelye: Párizs. Magyarország is tagja. Irányítja az álta-
lános repülési, vitorlázórepülő, ballonrepülő, repülőmodellező, ejtőernyős, légügyi ok-
tatás, helikopter-, ürrepülési, műrepülő, orvos-egészségügyi, amatőr repülőgép-építő és 
sárkányrepülő ügyeket. 

faip.  faipar ált  A fa feldolgozásával foglalkozó iparágak összessége. 
faisk  faiskola ált  Fás és évelő növényeket szaporító és nevelő kertészeti üzem. 
fajelm  fajelmélet pol  Rasszizmus, olyan elmélet, nézet, amely a különböző emberfajták, 

népek között magasabb és alacsonyabb rendűeket különböztet meg. 
fajv  Fajvédő pol  Gömbös Gyula 1928. szept. elején feloszlatta a Magyar Nemzeti Függet-

lenségi (Fajvédő) Pártot. A párt maradéka módosított névvel, de tovább működött. 
fak  fakultás okt  Egyetemeknek meghatározott tudományok szerint elkülönülő tagozata 

(egyetemi kar). 
FÁK  Független Államok Közössége pol  A volt Szovjetunió 12 tagköztársaságából álló laza 

államszövetség. 1991. dec. 8-án, illetve dec. 21-én írták alá a létrehozásáról a dokumen-
tumot. Célja a tagországok gazdasági, külügyi, bevándorlásügyi, bűnüldözési, környe-
zetvédelmi politikájának, törvénykezésének összehangolása. Angolul: Commonwealth 
of Independent States. 

faksz  fakszimile; facsimile latin; ált  Hasonmás. Írott vagy nyomtatott szövegnek, képnek 
minden vonalát, kiterjedését, színét is hűen visszaadó, nyomás útján készült másolat. 

fam  familia latin; ált  Család. cs. 
FAME  Fatty Acid Methyl Esters angol; vegy  A biodízelként használható anyagok kémiai 

gyűjtőneve. 
FAMKAT  Magyar Fajtanemesítő Macskatenyésztők és Macskavédők Országos Társasága 

szerv  A társaság nevének rövidítése. 
fant.  fantasztikus görög, latin; ált  Szertelenül merész képzeletben született; olyan, mintha 

képzeletbeli volna, a szokásostól, természetestől eltérő; képzeletbeli világot ábrázoló; 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=FADEC&action=edit
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meghökkentő, elképesztő, rendkívüli, kísérteties, lidérces, csodás, mesés, képzelet szül-
te, délibábos, hihetetlen. 

FAO  Food and Agriculture Organization angol; szerv  Az ENSZ Élelmezésügyi és Mező-
gazdasági Szervezete. 1946-ban alakult meg. Székhelye: Róma. Feladata: mezőgazdasá-
gi termékek termelésének és elosztásának fejlesztése. 

FAQ  Frequently Asked Questions angol; inf  Gyakran ismételt kérdések. GyIK 
FAR  Fogvatartotti Alrendszer jog  Büntetés-végrehajtási nyilvántartó program. 
fasc.  fascikulus latin; orv  Köteg, nyaláb. 
fasc.,  fasciculus, fascicle angol; orv  Köteg. 
FAT  Felnőttképzési Akkreditáló Testület ált  A felnőttképzési tevékenységet végző intéz-

mények és a felnőttképzési programok akkreditációjának elvégzésére és ellenőrzésére a 
foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter létrehozta a Felnőttképzési Akkreditáló 
Testületet (FAT). A FAT független szakmai testület Miniszterekből, a miniszter által a 
minisztérium képviseletére kijelölt személyekből, valamint az egyházak, a gazdasági 
kamarák, a munkaadók, a munkavállalók, a helyi önkormányzatok, a felnőttképzési 
szakmai szervezetek képviselői, továbbá a felnőttképzés elismert szakértői közül felkért 
személyekből áll. 

FAT  File Allocation Table angol; inf  Állománykiosztási táblázat. 
FATNKSZ  Film és Audiovizuális Technika Nemzetközi Katolikus Szervezete szerv  Ango-

lul: International Catholic Organization for Cinema and Audiovisual. OCIC 
FAVI  Felszín Alatti Víz és a Földtani Közeg Nyilvántartási Rendszere ált  A rendszer ne-

vének rövidítése. 
FB  Felügyelő Bizottság ált  Valamilyen feladatra választott vagy kiküldött, gondoskodást, 

ellenőrzést végző kisebb testület. 
FBF  Fate Bene Fratelli latin; vall  Irgalmasok. Alapítójának, Giovanni Ciudad-nak halálát 

(1550. márc. 8.) követően meglepően gyorsan elterjedt Európában. Amerika meghódító-
it követve a eend átkelt az Atlanti-óceánon. A rend terjeszkedése két autonóm „kongre-
gáción” keresztül történt, Olaszországból és Spanyolországból. A 20. századra a rend 
eljutott mind az öt világrészre. Az irgalmas testvérek magyar földön 1650-ben 
Szepesváralján telepedtek meg. Vagyonuk nem volt, intézményeiket munkájukból és 
adományokból tartották fenn. 1989-ben megkezdődött a magyar tartomány újjászerve-
zése. Irgalmas testvérek Pécsett és Budán élnek. 

FBI  Federal Bureau of Investigation angol; szerv  Szövetségi (Bűnügyi) Nyomozóhivatal. 
Amerikai szervezet, amely elsősorban nemzetbiztonsági ügyekkel és kémelhárítással 
foglalkozik, bár felelőssége kiterjed bizonyos törvénysértésekre is, amelyek nem tartoz-
nak egyetlen más szervezet hatáskörébe sem. Alapítva: 1908, mai nevét 1935. júl. 1-től 
használja. 

FBN1  fibrillin-1 gén angol; orv  Ez a gén mutálva van a Marfan szindrómában és a MASS 
szindrómában. Az FBN1 gén kódolja a fibrillin-1 proteint. 

FBP  Független Balpárt (1931) pol  Szabadelvű Demokratikus Ellenzék (SZDE). 
FBras  Brazil Gyógyszerkönyv orv  A gyógyszerek és más gyógyászati készítmények elké-

szítésének, ellenőrzésének és minősítésének szabványa. 
FBS  fasting blood sugar angol; orv  Vércukorszint éhgyomorra. 
FC  Familiaris consortio latin; vall  Apostoli buzdítás (II. János Pál pápa írásának rövidíté-

se). 
FC  Filii Caritatis latin; vall  Szeretet Fiai. Klerikus kongregáció, a szerzetesi intézmények 

egyik fajtája. 
FC  Frame Capture angol; inf  Képkocka-megragadás. A számítógép képernyőjén megjele-

nő kép tárba emelése, hogy más alkalmazásokba importálható, manipulálható és nyom-
tatható legyen. 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=FAR&action=edit
http://www.katolikus.hu/roma/pe05.html
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FC  Fratres a Charitate latin; vall  Szeretetről nevezett Testvérek. A szerzetesi intézmények 
egyik fajtája. 

FC  Irgalmas testvérek vall  Istenes Szt. János szellemében 1571-ben alakult meg az Irgal-
mas rend. Segíteni kíván a rászoruló, betegségben, lelki vagy testi gyengeségben szen-
vedőkön. 

FC.  Folia Cryptogamica latin; firat  Győrffy István által 1924-ben kezdeményezett folyóirat. 
FCA  Farm Credit Administration angol; pénzü  Mezőgazdasági Hiteladminisztráció. Az 

USA-ban az 1920-as és 30-as években kialakított hivatal, amely megfelelő finanszírozás-
sal, elsősorban jelzálogok segítségével próbálta újjáéleszteni a mezőgazdaságot. 1953-
ban önálló lett, ma is működik. 

FCC  Federal Communication Comittee angol; hírk  Szövetségi Hírközlő Bizottság. Az USA 
szervezete, amelynek előírásait viszont az amerikai kontinens országai és Japán is hasz-
nálják. 

FCC  Institutum Filiorum a Caritate latin; vall  Kanossziánusok. Klerikus szerzetes kongre-
gáció. 1831-ben Itáliában alapították a szegény ifjúság gondozására és nevelésére. 1960-
ban nyertek pápai jóváhagyást. 1999-ben 30 házban 148 tag, köztük 109 pap élt. Női 
ága: kanossziánus nővérek. 

FCF  free cash flow angol; pénzü  Szabad pénzáramlás. 
FCS  Fiatalok Csereprogramja pol  Angolul: Youth Exchange Scheme. YES 
FD  fully dilated angol; orv  Teljesen kitágult. 
FDA  Food and Drug Administration angol; közig  Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerellen-

őrző Hatóság. 
FDC  Filiae Divinae Caritatis latin; vall  Isteni Szeretet Leányai. A közösség hivatása: szo-

ciális-karitatív, nevelő. Az alapító Franziska Lechner. A rend első magyar alapítása Bu-
dapesten volt. 1897. aug. 18-án a Kongregáció megkapta a Szentszéktől a végleges jóvá-
hagyást. Tevékenységi körük az alsó-, közép- és felső szintű oktatás, leánynevelés. Az 
önálló magyar tartomány 1918-ban létesült, ma a „Magyarok Nagyasszonya Tarto-
mány” nevet viseli. A közösség egyházjogi státusza: pápai jogú női szerzetes intéz-
mény. 

FDC  Fratres Doctrinae Christianae latin; vall  Keresztény Tanítás Testvérei. A szerzetesi 
intézmények egyik fajtája. 

FDD  Floppy Disk Drive angol; inf  Hajlékonylemez-meghajtó. 
FDDI  Fiber Distributed Data Interface angol; inf  ’Optikai szála elosztott adatcsatlakozás’. 

Optikai kábelt használó hálózati szabvány, mely max. 100 millió bit másodpercenkénti 
átvitelt is lehetővé tesz. 

FDGB  Freier Deutscher Gewrkschaftsbund német; szöv  Szabad Szakszervezetek Szövetsé-
ge Az egykori NDK kommunista szakszervezeti szövetsége. 

FDG-PET  fluoro-deoxyglükóz orv  Pozitronemissziós tomográfia. 
FDI  Foreign direct investment angol; pénzü  Külföldi működőtőke-befektetések. 
FDIF  Fédération Democratique Internationale des Femmes francia; szöv  Nemzetközi De-

mokratikus Nőszövetség. 1945-ben alakult, a nőmunkásszervezetek mellett számos fe-
minista szervezet is csatlakozott hozzá. Munkájának középpontjában a békéért folyta-
tott harc áll. 

FDJ  Freie Deutsche Jugend német; szerv  Szabad Német Ifjúság. Az egykori NDK kommu-
nista ifjúsági szervezete volt. 

FDM  Forenende Danske motorejere dán; szerv  Dánia autóklubja. 
FDM  frequency-division multiplexing angol; csill  Frekvenciaosztású nyalábolás. 
FDM  Institutum Fratrum BMV a Misericordia latin; vall  Irgalmas Szűz Testvérei. A szerze-

tesi intézmények egyik fajtája. 
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FDMA  frequency-division multiple access angol; csill  Frekvenciaosztású többszörös hozzá-
férés. 

FDP  Filii Divinae Providentiae latin; vall  Isteni Gondviselés Kis Fiai. A szerzetesi intéz-
mények egyik fajtája. 

FDP  Freie Demokratische Partei német; pol  Szabad Demokrata Párt. Németországban a 
nagy- és középipar, valamint a kereskedelmi tőkések egy részének pártja, amely 1956 
óta kormánykoalícióból kilépve formálisan ellenzéki politikát folytat. Helyi szervezetei 
1945-ben, országos szervezet 1948-ban alakult ki. 

fdr  földrész földr  A Föld szárazföldjeinek legnagyobb földrajzi területi egysége, kontinens, 
világrész. 

FDS  Filiae Divini Salvatoris latin; vall  Isteni Üdvözítő Leányai. A szerzetesi intézmények 
egyik fajtája. 

FDSZ  Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete szerv  1988-ban alakult. Önálló ágazati szak-
szervezet, az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT) alapító tagja és legnagyobb 
tagszervezete. Tevékenységi köre a teljes felsőoktatási alágazatra, a kutatási ágazatban 
az MTA által támogatott kutatóhelyekre és az ott dolgozó munkavállalókra terjed ki. 

Fe  ferrum latin; vegy  Vas. A vascsoportba tartozó, tiszta állapotban fényes, fehér, lágy, 
nyújtható fém. A 26. elem, olvadáspontja: 1535 ºC. A negyedik leggyakoribb elem. Ele-
mi állapotban nem fordul elő. Legfontosabb felhasználási területe a kohászat. 

FE  Föld és Ember firat  Budapest (1921–1930). 
Fe def.  iron deficiency angol; orv  Vashiány. 
FÉ.  Földmívelési Érdekeink kiadv  1883-ban Kőszegen megjelent kiadvány. 
FEACO  European Federation of Management Consultancies Associations angol; szöv  Eu-

rópai Menedzsment Tanácsadók Szövetsége. Ez a szervezet 23 európai ország tanács-
adó szövetségeit fogja össze, 3500-nál is több vezetési tanácsadó céget tömörít magába, 
tagjai majd 17 milliárd eurós forgalmat bonyolítanak évente. Ez a szervezet az idén ma-
gyarországi tagszervezetével (VTMSZ) közösen, Budapesten rendezte meg szokásos 
éves találkozóját, konferenciáját. Magyarország 1993 óta teljes jogú tagja. VTMSZ 

febr.  február latin; ált  Az év 2. hónapja, 28, szökőévben 29 napos. „Februa” tisztulási ün-
nepéről nevezték el. Régi magyar neve böjtelő hava. 

FECC  Federation Europeenne du Commerce Chimique francia; szöv  Vegyi anyagok Ke-
reskedelmének Európai Szövetsége. Székhelye: Brüsszel. 

FED  Federal Reserve Bank angol; pénzü  Az amerikai jegybank szerepét betöltő intézmény. 
FEEFI  Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet ált  Az intézet tevékenysége a 

mára kulcsfontosságúvá vált emberi erőforrás fejlesztés köré csoportosul: oktatási, kuta-
tási tevékenysége a gazdaság, a munka világa, a humán menedzsment, és a munkapszi-
chológia különböző relációit vizsgálja. 

FEFA  Felsőoktatási Fejlesztési Alap ált  Az alap nevének rövidítése. 
FEG  Fédération Européenne de Gymnastique francia; sp  Európai Torna Szövetség. FIG 
FÉG  Fegyver- és Gázkészülékgyár ipar  Magyarországon 1891-ben létesült Fegyver- és 

Gépgyár Rt néven, amelyből a II. világháború utáni államosítást követően a gyárt-
mányprofil szerint több vállalat alakult. Mai nevét 1965-ben vette fel. Vadász-, sport- és 
ipari fegyvereket, háztartási és közhasználati fémtömegcikkeket gyárt. 2000-ben 100%-
os külföldi tulajdonba került. 

FEH.  Folia Entomologica Hungarica angol; állat  Közreadó: Magyar Rovartani Társaság. 
Feladata: a rovartan általános művelése, elsősorban a Magyarországi rovarvilág kutatá-
sa és vizsgálata, valamint a rovartani ismeretek terjesztése; rendezvények szervezése 
(gyűlések stb.), valamint folyóirat kiadása a rovartan körébe tartozó megfigyelések és 
tanulmányok, a rovartani ismeretek terjesztése és a Társaság működésének ismertetése 
érdekében; társas rovargyűjtő kirándulások és összejövetelek stb. szervezése és rende-
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zése; kapcsolatok kialakítása és ápolása, kiadványcsere létesítése más hasonló célú bel- 
és külföldi szervezetekkel. 

FEI  Federation Equestre Internationale francia; sp  Nemzetközi Lovas Szövetség. 1921-ben 
alakult Brüsszelben. Székhelye: Bern. Fő feladata: szabályok készítése, kiadása, nemzet-
közi versenynaptár egyeztetése, jóváhagyása. 

FEIRO  Feigl Gyula és Rotter Lajos által az 1920-as évek elején alapított repülőgépgyártó 
üzem rep  1925-ben tönkrement. 

fej  fejezet ép  Oszlopot, pillért felül lezáró, díszes építészeti elem. 
fej.  fejezet irod  Írásműnek elkülönülő, nagyobb, önálló egysége, szakasza. 
fejed  fejedelem ált  Vmely művészeti ágnak hatalmas tekintélyű egyénisége. 
fejed  fejedelem tört  Királyi címet nem viselő helyi uralkodó. 
fejed  fejedelem vall, rég  Főpap. 
fejednő  fejedelemnő, fejedelemasszony tört  Női fejedelem. A fejedelem felesége. 
fejednő  fejedelemnő, fejedelemasszony vall  Apáca-fejedelemasszony. 
Fejér M. Hírlap  Fejér Megyei Hírlap firat  1956 óta Fejér megyében megjelenő közéleti 

folyóirat. 
fejl  fejlemény ált  Vminek az alakulásához új mozzanat, esemény, következmény. 
fejl  fejlemény biol  Képződmény, változat, képlet. 
FejMeKvt  Fejér Megyei Könyvtáros firat  Fejér megye könyvtárosainak és olvasóinak tájé-

koztatója. Megjelenik 1960 óta. 
FEK  Fegyveres Erők Klubja had  A honvédség, a határőrség, a rendőrség alkalmazottainak 

létesített egyesületi helyiség Magyarországon. 
FEKG  fetal electrocardiogram angol; orv  Fetális elektrokardiogram. 
FEKOSZ  Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetsége okt  A FEKOSZ egy a felsőokta-

tási kollégiumok számára létrehozott országos érdekvédelmi és szakmai szervezet. 
Megalakulásakor egyik céljaként azt tűzte ki, hogy a kollégiumokat olyan rangra emel-
je, amely méltó a kollégiumoknak az értelmiségivé válás folyamatában betöltött szere-
péhez. 

FÉKOSZ  Földmunkások és Kisbirtokosok Országos Szövetsége szöv  1945-ben alakult 
mint érdekvédelmi szervezet. Nagy szerepe volt az 1945-ben végrehajtott földreform el-
len fellépő reakciós erők elleni harcban. 1948-végén beolvadt a DÉFOSZ-ba. DÉFOSZ 

FÉL  Finnugor életrajzi lexikon műv, kult  Szerk. Domokos Péter, 1990. 
fel.  felelős ált  Aki a rábízott dologról, személyekről számot adni, a velük kapcsolatos 

anyagi, jogi stb. következményeket viselni köteles; valamiért okolható, valamiben bű-
nös. 

fel. vagy felügy.  felügyelő ált  Gondoskodást, illetve ellenőrzést végző személy; némely 
állami szervezetben alacsonyabb rangú tisztviselő címe. 

felhív6lak?  felhívhatlak? chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
felm  felmentés had  Vár vagy város felszabadítása ostrom alól. 
felm  felmentés jog  Bírói ítélettel bűntelennek nyilvánítanak. 
feln  felnőtt ált  A serdülőkoron túl levő. Ilyen emberre jellemző. 
felsz  felszólítás ált  Az a cselekvés, tény, hogy valakivel szemben kifejezik azt a határozott 

kívánságot, hogy tegyen meg valamit. 
felsz.m.  felszólító mód nyelvtud  Felszólítást, parancsolást, megengedést, tiltást kifejező 

igemód. Latinul: imperativus. 
felszab  felszabadulás ált  Vmely ország, ill. annak népe szabadságának visszanyerése, 

idegen elnyomás, külföldi uralom megszüntetése. 
felt  feltételes ált  Valaminek a létezéséhez, megvalósításához, fejlődéséhez szükséges kö-

rülményektől, tényezőktől függő. 
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felt.m.  feltételes mód nyelvtud  A cselekvés végrehajtása, a történés, a létezés, az állapot 
vmilyen feltételétől függő igemód. 

felügy  felügyelő ált  Ellenőrzéssel megbízott személy. 
FELV  Feline Leukemia Virus latin; állat  Immunhiányos (gyógyíthatatlan) betegség macs-

káknál, emberre veszélytelen. 
felv  felvétel ált  Fényképfelvétel, filmfelvétel, hangfelvétel. 
felv.  felvonás kult  Színműnek egy-egy nagyobb, egymástól szünettel elválasztott szaka-

sza. 
fem  feminizmus latin; ált  A nők egyenjogúságáért küzdő mozgalom. 
fem.  femoral angol; orv  Femorális. 
fem. pop.  femoral popliteal angol; orv  Femorális és popliteális. 
FEMKE  Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesület műv, kult  1883. nov. 28-án alakult 

Nyitrán Odescalchi Gyula herceg vezetésével. Fő feladatának a magyar nyelv és kultúra 
terjesztését tekintette a Felföld vegyesen lakott v. szlovák többségű megyéiben. A való-
di cél azonban a felföldi szlovák lakosság asszimilációja volt, ami a gyakorlatban azt je-
lentette, hogy a nyelvhatáron fekvő vegyes v. szlovák többségű helységek elmagyarosí-
tásával az etnikai határt fokozatosan északabbra akarták tolni. 

fényk  fényképészet, fényképezés fényk  Optikai úton fényérzékeny anyagra készített, ve-
gyi eljárással rögzített képkészítés. 

FÉNYSZÖV  Fényképész Szövetkezet fényk  Önkéntes társuláson alapuló, fényképész tevé-
kenység ellátására alakult szervezet. 

FEOGA  Fonds Européen d’Orientation et de Garantie Agricole francia; gazd, pénzü  Euró-
pai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciális Alap. EMOGA, EAGGF 

FEOR  Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere gazd  A korszerűsített foglalkozási 
osztályozás négyszámjegyes, decimális rendszer, tekintetbe veszi, hogy a piacgazda-
ságban a felhasználók köre a korábbinál sokkal bővebb, differenciáltabb, ezért lényegé-
ben a vállalható minimumot, a „közös nevezőt” alkotja. 

FÉP  Földlakók Élet Igazság Béke Szabadság Pártja – 1998. pol  Jánoshalmán alakult 1992. 
jún. 25-én. 

fest.  festészet műv  A képzőművészetnek sík felületen színekből és vonalakból esztétikai 
(szép, művészi, ízléses) hatású formákat alakító ága. 

FESZ  Felnőttkeresztelés egyszerűbb szertartása vall, kat  Katolikus szertartás rövidítése. 
FÉSZEK  Festők, Építészek, Szobrászok és Egyéb Komédiások Klubja műv  Budapest, ala-

pítva: 1901-ben. 
FET  Field Effect Transistor angol; műsz  Térvezérlésű tranzisztor. Működési elvében eltér a 

hagyományos tranzisztortól. Vezérlése elektromos térrel történik. 
FET  Future and Emerging Technologies angol; gazd  Jövőbeli és Kibontakozó Technológi-

ák. 
fet.  fetal angol; orv  Magzati. 
FEV1  forced expiratory volume/1 sec angol; orv  Erőltetett kilégzési másodperctérfogat. 
FEVOSZ  Főiskolás és Egyetemista Vállalkozók Országos Szövetsége szerv  A Főiskolás és 

Egyetemista Vállalkozók Országos Szövetsége célja a felsőoktatásban tanuló hallgatók 
szellemi potenciáljának elősegítése a gazdasági életben, az elméleti és a gyakorlati kép-
zés közötti szakadék áthidalása; a hallgatói vállalkozások létrehozásának támogatása, 
működési feltételeinek megteremtése, valamint versenyképességük növelése. A Szövet-
ség a magyar gazdaság és társadalom fejlődését elősegítő érdekképviseleti és érdekér-
vényesítő tevékenységet végez. 

ff  fekete-fehér ált  Nem színes. 

http://www.mimi.hu/eu/europai_mezogazdasagi_orientacios_es.html
http://www.mimi.hu/eu/europai_mezogazdasagi_orientacios_es.html
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ff  felsőfok nyelvtud  A melléknévnek az az alakja, amely a tulajdonságnak az összehasonlí-
tottak közötti legnagyobb mértékét fejezi ki; értékrendben a legmagasabb, legnagyobb 
rendű, rangú. 

FF  Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség gazd  Az OKPF jogutódaként alakult meg. A Főfelü-
gyelőség korábban a gazdasági és közlekedési miniszter, 2004 óta az Ifjúsági, Család-
ügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium irányítása alatt álló, önálló feladat- és 
hatáskörrel rendelkező központi hivatal. OKPF 

FF  form feed angol; inf  Lapdobás. A nyomtatóknál használt lapdobás rövidítése. 
ff  fortissimo olasz; zene  Zenében: erősebben. 
FFC  Folklore Fellows Communications, Helsinki angol; szöv  Az európai Folklór Szövetség 

nemzetközi kiadványsorozata Helsinki központtal. 
FFFS  Institutum Fratrum Franciscalium a S. Cruce loci Waldbreitbach latin; vall  Szent 

Keresztről nevezett Waldbreitbachi Ferences Testvérek. A szerzetesi intézmények egyik 
fajtája. 

FfG  Francia Guyana. Guyane Française francia; földr  Franciaország tengeren túli 
külbirtoka. T.: 83.534 km2; székhelye: Cayenne; hivatalos nyelv: francia. 

FFG  Institutum Fratrum Instructionis Christianae a S. Gabriele latin; vall  St. Gabriele-i 
Keresztény Iskolatestvérek. A szerzetesi intézmények egyik fajtája. 

ffi.  férfi ált  Hímnemű felnőtt személy. 
FFK  Főiskolai Főigazgatói Konferencia szerv  A főiskolák képviselőiből – azaz a főiskolai 

rektorokból és főigazgatókból – alakult szervezet, a főiskolák képviseleti szerve, mely 
véleményt nyilváníthat, illetve javaslatot tehet a felsőoktatást irányító közigazgatási és 
egyéb szervek részére a felsőoktatást érintő bármely kérdésben. Az új felsőoktatási tör-
vény hatálybalépése után beleolvadt a Magyar Rektori Konferenciába. 

ffkar  férfikar zene  Férfiakból álló énekkar. 
FFNF  Fiatal Filmesek Nemzetközi Fesztiválja ált  A filmfesztivál nevének rövidítése. 
FFNS  Fenntartható Fejlődés Nemzeti Stratégiája gazd  A nemzet évtizedekre szóló, hosszú 

távú, harmonikus fejlődésének, a gazdasági, a szociális és a környezeti szempontok 
együttes kezelése. Alapelve, hogy a jelen fejlesztéseit a hosszú távú hatások és célok 
szem előtt tartásával kell megtervezni és megvalósítani. 

FFP  fresh frozen plazma angol; orv  Friss fagyasztott plazma. 
FFr  francia frank pénzü  2002. febr. 17-ig Franciaország hivatalos pénzneme volt. Helyette-

sítve euróval. 
FFS  Fiatal Fotóművészek Stúdiója szerv  A Magyar Fotóművészek Szövetségének egyik 

szerve. 
FFSI  Institutum Fratrum Filiorum S. Joseph latin; vall  Bayozefiták. Laikus férfi szerzetes 

kongregáció. 1929-ben Ruandában alapították tanítás, szakképzés és szociális gondozás 
céljából. 1980-ban 15 helyen 99 testvér élt. 

ffsz  filmes főszerep ált  Filmben a legfontosabb szerep. 
FG  Bakhtar Afgan Airlines angol; rep  Afganisztán légitársaságának jelzése. 
FG  Falusi Gazda firat  1856–1894 között szerkesztett mezőgazdasági, gazdasági képes lap 

a magyar földművelők számára, egyúttal a Dél-magyarországi Méhészegylet közlönye. 
Vezérlapok a kisebb birtokosok, gazdák, gazdatisztek és jószágbérlők számára; 1856-
ban 8 füzet, 1857 első felében pedig további 8 füzet jelent meg belőle, azután hetilappá 
változott. Megjelent minden hó 1-jén és 15-én. Ára 2 Ft volt. Kéthetenként jelent meg 
Budapesten 1894-ig, ekkor a két lapot Gothard Sándor vette át és belőlük a Magyar 
Gazdák Lapját alakította. 

FG  filialis generatio latin; ált  Utódnemzedék. 
fg  főgondnok ált  Vmely intézmény gazdasági ügyeit intéző, épületére, helyiségeire felü-

gyelő megbízott személyek irányítását, felügyeletét végző személy. 
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FGDL  Guadeloupe (Francia Guadeloupe) francia; földr  Franciaország tengeren túli megyé-
je Dél-Amerikától északra a Karib-tengerben. Területe: 1780 km2; székhelye: Basse-
Terre. Népek: mulatt, néger, eu-i származású kreol; vallás: római katolikus. 

FGGE  First GARP Global Experiment angol; fiz  Első globális GARP-kísérlet. Az első kísér-
let, hogy kb. 1 éven át mérésekkel nyomon kövessék a teljes földi légkör jellemző álla-
potát és mozgását (1978. szept. – 1979. szept.). Részt vett benne az egykori Szovjetunió, 
az USA, néhány nyugat-európai ország és Japán. GARP 

fgr  finnugor nyelv  Az uráli nyelvcsalád egyik ágát alkotó, a magyarokat, a finneket, az 
észteket és a nyelvrokonaikat magába foglaló nyelvcsalád, illetve ehhez tartozó, vele 
kapcsolatos. 

FGY  Guyane Française francia; földr  Francia Guyana. Franciaország tengeren túli megyéje 
Dél-Amerika északkeleti részén. Területe: 91.000 km2; székhelye: Cayenne. Népek: né-
ger, mesztic, indián, francia, egyéb. Vallás: római katolikus. 

FGyK  Fogyatékos Gyermekekért Közalapítvány szerv  A közalapítvány feladata különö-
sen: közreműködik a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- és más fogyatékos gyermekek 
korai fejlesztésével és gondozásával, óvodai nevelésével, iskolai nevelésével és oktatá-
sával, fejlesztő felkészítésével kapcsolatos feladatok megvalósításában. 

FGYVÁN  A fasizmus Győr- és városkörnyéki áldozatainak névsora 1944–1945. tört  Győr: 
Városi Levéltár, 1995. 

FH  family history angol; orv  Családi kórtörténet. 
FH  felső határ ált  Értékrendben a legmagasabb, legnagyobb. 
FH  fetal heart angol; orv  Magzat szíve. 
fh  fundal height angol; orv  A méhfenék magassága. 
fh.  férőhely ált  Elhelyezésben egy embernek, illetve állatnak jutó hely. 
fh.  főiskolai hallgató okt  Nem egyetemi rangú, felsőoktatási intézményen tanuló személy. 

f.h. 
FHB  Földhitel- és Jelzálogbank pénzü  Általában jelzálog fedezete mellett hosszabb futam-

idejű hitel folyósításával foglalkozó bank, amely 1997-ben jött létre. 
Fhc vagy fhc  főherceg ált  Uralkodó család nem uralkodó legmagasabb rangú férfi tagja. 
fhdgy.  főhadnagy ált  A hadnagynál egy fokozattal magasabb rendfokozat fegyveres tes-

tületekben. Szakasz- v. századparancsnoki teendőket lát el, v. törzsekben tölt be segéd-
tiszti, hadműveleti tiszti beosztást. Rendfokozati jelzése: alapszínű váll-lapon két arany 
csillag. hdgy. 

FHENP  Frontharcosok Egyesült Nemzeti Pártja pol  A Frontharcos Szövetség politikai 
pártjaként szerveződött meg. 

fhg  főherceg ált  Uralkodó család nem uralkodó legmagasabb rangú férfi tagja. Fhc 
FHIC  Fratres Hospitaliarii Filii Immaculatae Conceptionis latin; vall  Conceptionisták. A 

szerzetesi intézmények egyik fajtája. 
Fhp  Felső Holtpont műsz  Belsőégésű motornál a dugattyú legfelső helyzete a forgattyús 

tengelyen. 
FHR  fetal heart rate angol; orv  A magzat pulzusa. 
FHR-UC  fetal heart rate, uterine contraction angol; orv  A magzat pulzusa, méhösszehúzó-

dások. 
FHT  fetal heart tones angol; orv  Magzati szívhangok. 
FI  Icelandair angol; rep  Izland légitársaságának jelzése. 
Fi.  Faipar ipar  Jelenleg hazánkban az egyetlen tudományos folyóirat, amely tudományos 

cikkeket közöl a hazai faipar területéről. A kiadványt a Faipari Tudományos Egyesület 
(FATE) indította 1951-ben. 
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FIA  Federation Internationale de l’Automobile francia; szöv  Nemzetközi Automobil Szö-
vetség. 1904-ben alakult szervezet, amely az autóversenyzés szervezésével foglalkozik. 
Székhelye: Párizs. Angolul: International Automobile Association. 

FIA  Fluoreszcens indikátoros analízis latin; vegy  Kémiai rövidítés. 
FIAA  Fédération Internationale Athlétique Amateur francia; sp  Nemzetközi Amatőr Atlé-

tikai Szövetség. IAAF 
FIABICI  Fédération Internationale des Administrateurs de Biens et Conseils Immobiliers 

francia; szöv  Nemzetközi Ingatlanszövetség (Ingatlanszakértők Nemzetközi Szövetsé-
ge). 

FIAC  Foire Inetrnationale d’Art Contemporain francia; műv  Nemzetközi Kortárs Művésze-
ti Vásár. A műkereskedők és művészeti galériák legrangosabb hazai seregszemléje. 

FIAC  International Amateur Cycling Federation angol; sp  Nemzetközi Amatőr Kerékpáros 
Szövetség. Az amatőr kerékpáros sport ügyeit intéző, irányító és szervező legfelsőbb 
sportszervezet. 

FIAMC  International Federation of Catholic Medical Associations angol; szöv  Katolikus 
Orvosi Egyesületek Nemzetközi Szövetsége. 1924-ben Római Katolikus Orvosok Nem-
zeti Szövetségeinek Központi Irodája néven alapították. 1936-ban Bécsben Katolikus 
Orvosok Nemzeti Szövetségeinek Nemzetközi Titkársága néven újjászervezték. Alap-
szabályát a Szentszék 1966-ban hagyta jóvá. Célja, hogy az orvostudományon belül 
felmerülő, főleg etikai kérdések tisztázásához a katolikus hit és erkölcs szemszögéből 
járuljon hozzá. Székhelye a Vatikánváros. 

FIAT  Fabbrica Italiana di Automobili Torino olasz; ipar  Gépkocsi- és egyéb gépgyártó 
(repülőgépek és más hadiipari termékek) monopólium. 1899-ben alakult. Székhelye: 
Torino (Turin). Magyarországon 1992 óta van jelen. 

FIB  Fédération Internationale de Baseball francia; sp  Nemzetközi Baseball Szövetség. 
IBA 

FIB  International Bowling Federation angol; sp  Nemzetközi Bowling Szövetség. A 
bowlingsport ügyeit intéző, irányító és szervező legfelsőbb sportszervezet. 

FIBA  Federation International Boxing Amateur francia; sp  Nemzetközi Amatőr Ökölvívó 
Szövetség. AIBA 

FIBA  Fédération Internationale de Basketball francia; sp  Nemzetközi Kosárlabda Szövet-
ség. 1932. jún. 18-án alakult Genfben. Irányítja, szervezi, népszerűsíti a kosárlabdaspor-
tot. Összehangolja a nemzetközi tornákat. 

FIBT  International Bobsleigh and Tobogganging Federation angol; sp  Nemzetközi Bob 
Szövetség. A szánkósport ügyeit intéző, irányító és szervező legfelsőbb sportszervezet. 

FICC  Fédération Internationale de Camping et de Caravanning francia; szöv  Kempingezők 
Nemzetközi Szövetsége. 1932-ben alakult Brüsszelben. Feladata a nemzetközi egyesüle-
tek tömörítése. 

FICP  Institutum Fratrum Instructionis Christianae de Ploërmel latin; vall  Ploërmeli Ke-
resztény Iskolatestvérek. A szerzetesi intézmények egyik fajtája. 

FID  Fédération Internationale de Documentation francia; szöv  Nemzetközi Dokumentációs 
Szövetség. 1937-ben Hágában alakult. Feladata a nemzetközi dokumentációs szabvá-
nyok gondozása és rendszeres bővítése. 

FID  Flame Ionisation Detector angol; kém  Lángionizációs detektor. 
FIDE  Fédération Internationale d’Echecs francia; sp  Nemzetközi Sakkszövetség. 1924-ben 

Párizsban alakult. A sakksport ügyeit intéző, irányító és szervező legfelsőbb sportszer-
vezet. 

FIDEM  Federation Internationale de Medal angol; szöv  Nemzetközi Éremművészeti Szö-
vetség. 
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Fidesz – MPSZ  Fidesz – Magyar Polgári Szövetség pol  2003-ban a párt más konzervatív–
jobboldali pártok és szervezetek bevonásával szövetséggé alakult, és nevét Fidesz – 
Magyar Polgári Szövetségre változtatta. Fidesz 

Fidesz  Fiatal Demokraták Szövetsége (1990–2006) pol  A felsőoktatási hallgatók politikai-
lag aktív csoportjainak radikális képviselői 1988. márc. végén megalakították a Fideszt. 
Célként a politikailag aktív, radikális és reformer ifjúsági csoportok összefogását hirdet-
ték meg. Kezdetben a politikai küzdelem alapvető terepe a Magyar Ifjúsági Szervezetek 
Országos Tanácsa (MISZOT) lett, amelyben a két szélső pólust a KISZ és a Fidesz jelen-
tette. 1995. ápr. végén megtartott kongresszusán a nevét megváltoztatta. 

FIDÉV  Fiatal Diplomások Életpálya Vizsgálata Projekt ált  BKÁE kutatócsoportja. 
BKÁE 

FIDH  Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme francia; szöv  Emberi 
Jogi Szervezetek Nemzetközi Szövetsége. Alapítás: 1922, Párizs. A szervezet elődjét 
Ludovic Trarieux francia szenátor kezdeményezésére alapították a Dreyfus-per elleni 
társadalmi tiltakozásképpen. 

FIE  Fédération Internationale d’Escrime francia; sp  Nemzetközi Vívószövetség. Székhelye: 
Párizs. 1913-ban alakult. A vívósport ügyeit intéző, irányító és szervező legfelsőbb 
sportszervezet. 

FIE  Fiatal Iparművészek Egyesülete szerv  A pályakezdő fiatal iparművészek szakmai 
összefogása és érdekképviseletére 1990-ben alakult országos szakmai egyesület. Elődje, 
az 1982-ben létrehozott Fiatal Iparművészek Stúdiója 1990-ig a Művészeti Alap része-
ként működött. Célja a fiatal iparművészek pályakezdésének támogatása, szakmai ér-
dekképviselete. 

FIFA  Federation Internationale de Football Association francia; sp  Nemzetközi Labdarúgó 
Szövetség. A világ labdarúgásának irányító szervezete, amely 1904. máj. 21-én Párizs-
ban 7 ország részvételével alakult meg. A FIFA rendezi a négyévenkénti labdarúgó vb-
t. Székhelye: Zürich. A világ legnagyobb taglétszámú sport-szakszövetsége. 

FIFG  Financial Instrument for Fisheries Guidence angol; pénzü  Halászati Orientációs 
Pénzügyi Eszköz. HOPE 

FIFO  First In, First Out angol; logiszt  Elsőként be, elsőként ki. A legkorábban bevételezett 
áru kerül először kiszállításra a raktárból. 

FIG  Fédération Internationale de Gymnastique francia; sp  Nemzetközi Tornaszövetség. 
Székhelye: Genf. 1881 júliusában alapult Európai Torna Szövetség (Fédération 
Européenne de Gymnastigue) néven. 1902-ben vette fel mai nevét. A férfi és a női tor-
nasport, illetve a ritmikus sportgimnasztika ügyeit intéző, irányító és szervező legfel-
sőbb nemzetközi sportszervezet. 

Figy  Figyelő firat  A Sanoma Budapest kiadó által hetente megjelentetett, Magyarország 
egyetlen tisztán üzleti-gazdasági témájú hetilapja. 

figy.  figyelmeztetés ált  Emlékeztet; vigyázatra, óvatosságra int; büntetést kilátásba he-
lyezve megró, megfedd. 

FIH  International Hockey Federation angol; sp  Nemzetközi Gyeplabda Szövetség. A gyep-
labdasport ügyeit intéző, irányító és szervező legfelsőbb sportszervezet. 1924-ben ala-
kult. 

FIH  Kinshasa angol; rep  Repülőtér jelzése (Kongói Demokratikus Köztársaság). 
FIHB  Fédération Internationale de Handball francia; sp  Nemzetközi Kézilabda Szövetség. 

Székhelye: Basel. A kézilabda ügyeit intéző, irányító és szervező legfelsőbb sportszer-
vezet. 

FIHB  Fédération Internationale de Handball francia; szöv  Nemzetközi Kézilabda Szövet-
ség. IHF 
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FIJ  Fédération Internationale de Judo francia; sp  Nemzetközi Cselgáncs Szövetség. A csel-
gáncs sport nemzetközi ügyeit intéző, irányító és szervező legfelsőbb sportszervezet. 
1956-ban alakult. 

FIJ  Fédération Internationale des Journalistes francia; szöv  Nemzetközi Újságíró Szövet-
ség. 

FIJC  Fédération Internationale de la Jeunesse Catholique francia; vall, szöv  Katolikus Ifjak 
Nemzetközi Szövetsége, alapítva: 1948-ban. A katolikus egyház nemzetközi ifjúsági 
szervezete. 

Fil  Filippiekhez írt levél vall  Filippi kereskedőváros felső Macedóniában. Lakóihoz intézte 
levelét Pál apostol, aki itt keresztény gyülekezetet alapított. A levél keletkezési ideje az 
1. sz. vége. 

fil.  filozófia görög; kult  A természet és a társadalom, a gondolkodás és a megismerés legál-
talánosabb törvényeit kutató és rendszerező tudomány, bölcselet. filoz. 

Fil.K.  Filológiai Közlöny firat  A Modern Filológiai Társaság és az MTA Modern Filológiai 
Bizottsága lapja. 1955-ben indult az Egyetemes Philologiai Közlöny folytatásaként, meg-
jelenik negyedévente. Kiadja a Balassi Kiadó. 

FILA  International Amateur Wrestling Federation angol; sp  Nemzetközi Amatőr Birkózó 
Szövetség (Párizs). 1921-ben alakult IAWF néven (International Amateur Wrestling 
Federation – Önálló Nemzetközi Birkózó Szövetség), csak az amatőr birkózósport kér-
déseivel foglalkozik. A FILA nevet 1954-ben vette fel. IAVS, IAWF. 

Filem  Filemonhoz írt levél vall  Kolosszéban élő jómódú keresztény, egy Pálnak 
tulajdoinított levél címzettje. Keletkezési ideje az 1. és a 2. sz. fordulójára tehető. 

filh  filharmonikus görög; zene  Kiváló művészekből álló szimfonikus zenekar. 
fill  fillér pénzü  Váltópénzként a magyar forint pénzegység századrésze; régebben a korona 

és a pengő századrésze; az egykori Csehszlovákia legkisebb váltópénze; csekély össze-
gű. f 

filmműv  filmművészet ált  A mozgófényképezés technikáján alapuló művészeti ág. 
Filmv.  Filmvilág firat  Havonta megjelenő művészeti folyóirat. 
FILO  First In, Last Out angol; logiszt  Elsőként be, utolsóként ki. A sorban elsőként bekerült 

elem távozik utoljára. 
filol  filológia, Philologia görög; nyelv, irod, tört  Vmely nép, népcsoport v. nyelvcsalád egész 

írott és íratlan irodalmát, nyelvét, esetleg hitvilágát stb. átfogó történeti tudomány, il-
letve tudományos módszer írott emlékek tanulmányozására. 

Filol. Közl.  Filológiai Közlemények kiadv  Vmely nép v. népcsoport nyelvével, irodalmá-
val és műveltségeinek minden más vonatkozásával az írott emlékek alapján foglalkozó 
tudományos kiadvány. 

filoz.  filozófia tud  A természet, a társadalom és a gondolkozás legáltalánosabb törvényeit 
kutató és rendszerező tudomány, bölcselet. fil. 

Filoz. Szle  Filozófiai Szemle kiadv  Filozófiai értekezéseket, írásokat, cikkeket tartalmazó 
kiadvány. 

FILT  Fédération Internationale de Lawn Tennis francia; sp  Nemzetközi Tenisz Szövetség. 
A teniszsport ügyeit intéző, irányító és szervező legfelsőbb sportszervezet. 

FIM  finn márka finn; pénzü  Elavult valutakód, euróval helyettesítve. 
FIM  Finomkerámiaipari Művek ipar  Mo.-on 1963-ban alakult a világhírnévnek örvendő 

magyar porcelángyárak egyesüléséből. 
FIM  International Motorcycling Federation angol; közl  Nemzetközi Motorkerékpár Szövet-

ség. 1904-ben Paconban alakult. A motorkerékpár sport ügyeit intéző, irányító és szer-
vező legfelsőbb sportszervezet. Évente világ- és kontinensbajnokságokat rendez. 

FIMCAP  International Federation of Catholic Parochial Youth Communities angol; szöv  
Katolikus Egyházközségi Ifjúsági Közösségek Nemzetközi Szövetsége. Alapítási előz-
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ményének egyik ága a római Katolikus Ifjúság Nemzetközi Titkársága (1921), másik ága 
a müncheni Nemzetközi Katolikus Ifjúsági Szövetség (1961). 1981-ben e két ágnak és 
egyházközségi ifjúsági szervezeteknek egyesüléséből, azok jogutódjaként létrejött a 
FIMCAP. Székhely: Antwerpen (Belgium). Legfontosabb célja, hogy nemzetközi kap-
csolatot teremtsen az országonkénti katolikus ifjúsági mozgalmak között. Csak az USA-
ban 6 millió tagja van. Közleménye: Youth of the World. 

FIMS  Fédération Internationale de Medicine Sportive francia; sp  Nemzetközi Sportorvos 
Szövetség. 

FIN  Finnország földr  Finnország, Finn Köztársaság. Államforma: köztársaság Észak-
Európában, területe: 338.144 km2; fővárosa: Helsinki; hivatalos nyelv: finn, svéd; pénz-
neme: 2002. febr. 28-ig finn márka (1 markka egyenlő 100 penniä); azóta euró; népcso-
portok: finn, svéd, lapp; vallás: evangélikus, ortodox. Svédül: Finland, Republiken 
Finland. 

FINA  Fédération Internationale de Natation Amateure francia; sp  Nemzetközi Amatőr 
Úszószövetség. 1900. júl. 20-án alakult meg Londonban. Székhelye: Jenkigtown (USA). 
Csak a versenyúszó, műugró, műúszó és vízilabda-versenysport irányító és felügyelő 
szerve. 

FINNAIR O/Y  Finn légiforgalmi társaság finn; rep  Alapítva: 1924-ben. 
Finno.  Finnország földr  Köztársaság Észak-Európában. FIN 
FIP  Feline Infectious Peritonitis latin; állat  Fertőző hashártyagyulladás macskáknál. A 

macskák egyik legveszélyesebb betegsége. 
FIP  International Pharmaceutical Federation szöv  Nemzetközi Gyógyszerészeti Szövetség. 
FIQ  Fédération Internationale des Quilleurs francia; sp  Nemzetközi Teke Szövetség. 1952-

ben alakult meg Hamburgban. A tekesport ügyeit intéző, irányító és szervező legfel-
sőbb sportszervezet. 

FIR  Fédération Internationale des Résistants francia; pol, szöv  Ellenállók Nemzetközi Szö-
vetsége. 1951-ben alakult. A fasiszta uralom és a II. világháború idején működött ellen-
állási mozgalmak harcosait, a partizánokat, a hitleri koncentrációs táborok egykori fog-
lyait, a mártírok és az elesett antifasiszta harcosok hozzátartozóit tömörítő nemzetközi 
szervezet. Székhelye: Bécs. 

FIR  Fiatalkori írások irod, tud  Ferenczi Sándor: A pszichoanalízis felé. 1897–1908. (S.a.r. és 
szerk.: Mészáros Judit). Osiris kiadó, Bp. 1999. 

FIR  Flight Information Region angol; rep  Meghatározott légtér, amelyben a repülésirányító 
központ felelős minden, a repüléssel összefüggő tájékoztatás megadásáért és egyéb 
szolgáltatásért. 

FIRA  International Amateur Rugby Federation angol; sp  Nemzetközi Amatőr Rögbi Szö-
vetség. A rögbisport nemzetközi ügyeit intéző, irányító és szervező legfelsőbb sport-
szervezet. 1934-ben alakult Párizsban. 

firat  folyóirat hírk  (Két)hetenként v. nagyobb időközönként megjelenő sajtótermék. F 
FIS  Fédération Internationale de Skí francia; sp  Nemzetközi Sí Szövetség. 1924-ben alakult. 

Székhelye: Bern. A sísport ügyeit intéző, irányító és szervező legfelsőbb sportszervezet. 
Angolul: International Ski Federation. 

FIS  Fiatal Iparművészek Stúdiója egy  A FISE elődje. 1982-ben alapították. 1990-ig a Művé-
szeti Alap részeként működött. 

FIS  Flight Information Service angol; rep  A repüléstájékoztató szolgálat jelölésére használt 
rövidítés. 

FISA  Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron francia; sp  Nemzetközi Evezős Szö-
vetség. 1892-ben alakult s egy év múlva már Eb-t rendezett Olaszországban. Az nem-
zetközi evezősport ügyeit intéző, irányító és szervező legfelsőbb sportszervezet. 
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FISB  Federation Internationale de Skibob francia; sp  Nemzetközi Síbob Szövetség. Alapít-
va 1961-ben. A síbobsport ügyeit intéző, irányító és szervező legfelsőbb sportszervezet. 

FISE  Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület egy  1990-ben alakult országos szakmai 
egyesület. 

FISEC  Fédération international sportive de l’enseignement catholique francia; sp  Katoli-
kus Nevelési Intézmények Nemzetközi Sportszövetsége. 1946-ban Párizsban alapítot-
ták. A katolikus iskolák és kollégiumok nemzeti sportegyesületeinek világszervezete. 
Szakmai tanulmányokkal, tapasztalatcserével és nemzetközi sporteseményekkel támo-
gatja az iskolai sporttevékenység ügyét; vizsgálja a sport és a katolikus nevelésügy ösz-
szefüggéseit. Székhelye Brüsszel (Belgium). Angolul: International Sporting Federation 
of Catholic Education. 

fiss.  fissura angol; orv  Hasadék. 
FISU  Fédération Internationale du Sport Universitaire francia; sp  Nemzetközi Egyetemi 

Sportszövetség. 1949-ben alakult. Universiade néven 1959-től kétévenként a felsőfokú 
oktatási intézetekben űzött sportágakban a hallgatók számára világversenyeket rendez. 

FISZ  Független Ifjúsági Szövetség pol  Ifjúsági politikai szervezet Magyarországon, 1945. 
júliusban alakult. 1948. márciusban feloszlott, 1989. szept. 15-én felújította tevékenysé-
gét. 

FIT  Foglalkoztatási és Információs Tanácsadó szerv  A FIT öninformációra épülő, komplex 
szolgáltatást nyújtó hely, amely elsősorban a pályaválasztás, pályakorrekció előtt álló 
személyek széles körű tájékoztatatását, helyes döntését segíti elő. 

FIT  International Trampoline Federation angol; sp  Nemzetközi Ugróasztal Szövetség. Az 
ugróasztalsport ügyeit intéző, irányító és szervező legfelsőbb sportszervezet. 

FITA  Fédération Internationale de Tir à l’Arc francia; sp  Nemzetközi Íjász Szövetség. Az 
íjászat sportjának ügyeit intéző, irányító és szervező legfelsőbb sportszervezet. 1931-ben 
alakult meg Lvovban. Még ebben az évben rendezték az első vb-t. 

FIVB  Fédération Internationale de Volleyball francia; sp  Nemzetközi Röplabda Szövetség. 
1947-ben alakult meg Párizsban. Székhelye: Lausanne. Mo. is alapító tag. A röplabda-
sport ügyeit intéző, irányító és szervező legfelsőbb sportszervezet. 

fiz.  fizika görög, latin; fiz  A mozgó anyag általános sajátságaival, alak-, térfogat-, és hal-
mazállapotbeli változásainak törvényeivel foglalkozó tudomány; ez mint tantárgy; isko-
lai óra. 

fiziol  fiziológia görög; tud  Élettan. Az élő szervezetben lezajló folyamatok okait és tör-
vényszerűségeit, a sejtek, szövetek, szervek működését kutató tudományág. 

FizSz  Fizikai Szemle firat  Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 1950 óta havonta megjelenő 
folyóirata. 

FJ  Air Pacific angol; rep  Fidzsi-szigetek légitársaságának jelzése. 
fj.  fjord norvég; földr  Meredek sziklafalak között benyúló keskeny tengeröböl. 
FJD  fidzsi dollár pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
FJI  Fiji, Republic of Fiji angol; földr  Fidzsi Köztársaság. Köztársaság Óceániában. Területe: 

18 km2; főváros: Suva; hivatalos nyelv: angol, fidzsi; pénznem: fidzsi dollár; népcso-
portok: fidzsi-szigeteki, indiai, egyéb; vallás: protestáns, római katolikus, hindu, szun-
nita mohamedán. 

FK  Fehér Könyv angol; jog  Angolul: White Paper. Az angol törvény-előkészítési gyakor-
latból átvett sajátos „műfaj”: valamely nagy horderejű kérdés tervezett kezelési módjá-
ról készült átfogó összeállítás, amely iránymutatásul szolgál a későbbi jogszabályalko-
tás számára az Európai Unióban. 

fk  fénykép fényk  Vkinek, vminek optikai úton fényérzékeny anyagra készített, vegyi eljá-
rással rögzített képe. 
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FK  Filológiai Közlöny firat  A Modern Filológiai Társaság és az MTA Modern Filológiai 
Bizottsága lapja. 1955-ben indult az Egyetemes Philologiai Közlöny folytatásaként, meg-
jelenik negyedévente. A lap fő feladatának a más nyelvű irodalmak közvetítését tartja, a 
régebbi és jelenkori külföldi irodalom fő irányaival, meghatározó jelenségeivel foglal-
kozik. 

FK  főiskolai kar okt  Nem egyetemi rangú felsőoktatási tanintézeten a rokon tudomány-
ágakat összefogó szervezeti egység. 

FK  Fővárosi Képtár kult  1889-ben jött létre a Fővárosi Képtár, Budapest képzőművészeti 
gyűjteménye. A Képtár kezdetben kifejezetten várostörténeti vonatkozású képzőművé-
szeti műveket gyűjtött, később a modern művészet is helyet kapott falai között. 

FK  Függetlenek Közössége pol  Száz magyar értelmiségi által kezdeményezett mozgalom-
ból kinőtt választástechnikai szervezet, amelynek célja a pártoktól független jelöltek ál-
lítása. 

FK SZSZSZR  Fegyeracija Koszmonavtyiki SZSZSZR orosz; űrh  Az egykori Szovjetunió 
Űrhajózási Szövetsége. 1979-ben Moszkva székhellyel alakult űrhajózási szervezet, az 
IAF tagja. IAF 

fk.  fiatalkorú ált  18 éves kort még nem betöltött személy. 
FKB  Füzesabonyi Könyvtárbaráti Társulás műv  1989-ben jött létre a Füzesabonyi Városi 

Könyvtár és vonzáskörzetéhez tartozó községi könyvtárak támogatására. 
FKBT  Fővárosi Közlekedésbiztonsági Tanács szerv  Személyeknek, illetve tárgyaknak 

járművekkel való rendszeres szállítása során az esetleges veszély elhárítására, kizárásá-
ra létesült szerv. 

FKF Zrt.  Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. váll  A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. Bu-
dapest Főváros Önkormányzatának tulajdonában közszolgáltatást végző gazdasági tár-
saság. Jogelődje, az 1895-ben létrehozott Köztisztasági Hivatal a hulladékgyűjtéssel, -
elszállítással és -lerakással kapcsolatos feladatokat 1912-től vette át teljes egészében. A 
szervezeti struktúra többször átalakult, 1996-ban részvénytársasággá, majd 2006-ban 
zártkörűen működő részvénytársasággá alakult. Célja, hogy partnereiket és leendő ügy-
feleiket mentesítsék a hulladékkezeléssel, köztisztasággal, közlekedőfelületek fenntartá-
sával, üzemeltetésével, takarításával járó gondoktól. 

FKFPP  Függetlenségi Kisgazda-, Földmíves és Polgári Párt pol  A Rassay Károly vezette 
liberális agrárdemokrata csoport 1921 áprilisában vált ki a kisgazdapártból és alakított 
önálló pártot. A fenti bonyolult elnevezést viszonylag ritkán használták, rendszerint 
csak Rassay-pártként emlegették őket. 

FKg  Független Kisgazda pol  A Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt folyó-
irata volt. 

FKGFP  Függetlenségi Kisgazda-, Földmíves- és Polgári Párt („Rassay-párt”) pol  A Rassay 
Károly vezette liberális agrárdemokrata csoport 1921 áprilisában vált ki a kisgazdapárt-
ból és alakított önálló pártot. A fenti bonyolult elnevezést viszonylag ritkán használták, 
rendszerint csak Rassay-pártként emlegették őket. 

FKGP  Független Kisgazdapárt pol  1929 végétől kezdve számos községben kezdődtek új 
paraszti politikai csoportosulások. E szerveződések integrálásaként bontott zászlót 1930 
októberében Békésen a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt. A megalaku-
lás után csatlakozásra hívták fel az Agrárpártot. A fúzióval a párt neve „Független Kis-
gazda-, Földmunkás- és Polgári Agrárpárt”-ra módosult. 2001 nyarán több kisgazda 
szervezet alakult. A földbirtokviszonyok 1947-es állapotának helyreállítása a párt 1990-
es követeléseinek sarokpontját jelentette. 

FKH  Fővárosi Közigazgatási Hivatal közig  A megyei (fővárosi) közigazgatási hivatal a 
kormány megyei szerve, amely az 1990-ben köztársasági megbízotti hivatal elnevezés-
sel létrehozott intézmény jogutódjaként funkcionál 1994-től. A megyei (fővárosi) köz-
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igazgatási hivatal államigazgatási feladatokat ellátó költségvetési szerv, amely közvet-
lenül a közigazgatási hivatal vezetőjének vezetése alatt álló szervezeti egységekből, to-
vábbá ágazati szakigazgatási szervekből áll. A hivatalvezető koordinációs és ellenőrzési 
jogkörébe tartoznak – a kormány eltérő rendelkezése hiányában – a területi államigaz-
gatási szervek, szervezeti és szakmai önállóságuk megtartásával. 

FKI  Fémipari Kutató Intézet szerv  1948-ban alakult Budapesten. 1976-ban beolvadt az 
ALUTERV-be. ALUTERV 

FKLGY  Fiatal Klubgyőztes állat  Kutyakiállításon elnyerhető díj. 
fkm  folyamkilométer földr  Folyam mentén kilométerenként feltüntetett, a torkolattól mért 

távolság. 
FKP  Francia Kommunista Párt pol  1920-ban alakult. Következetes harcot folytat a dolgozó 

osztályok életkörülményeinek javításáért, a tömegek demokratikus jogainak kiszélesíté-
séért. 1939 szeptemberében betiltották. A II. világháború után az ország legerősebb 
pártjává vált. Franciául: Parti Communiste Français, PCF. 

FKP  Független Kisgazdapárt pol  Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Agrárpárt. 
1930 őszén az Egységes Pártból kiváló képviselők alakították. FKGP 

FKRSZP  Független Keresztényszocialista Párt pol  Az 1919. márc. 21-e után feloszlatott 
Keresztény Szociális Néppárt keresztényszocialista csoportjából szerveződött 1919. aug. 
elején. A hónap végén a párt csatlakozott az Egyesült Keresztény Gazdasági Párthoz. 

FKSE  Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület kult  A pályakezdő magyar képzőművé-
szek szakmai szervezete. Az egyesület a fiatal magyar képzőművészek 40 éves múltra 
visszatekintő szakmai szervezete. Jelenlegi szervezeti formájában – mint egyesület és 
alapítvány – 1990 óta működik. 1999-ben alapítványuk elnyerte a közhasznú minősítést. 

FKSZ  Felsőoktatási Konferenciák Szövetsége szöv  Elsődleges feladatának tekinti a felső-
oktatási karok hallgatói önkormányzataival történő társadalmi-szakmai együttműkö-
dést. Felvállalja a felsőoktatásban tanulók speciális helyzetéből adódó érdekképviseleti 
feladatok ellátását, az intézmények, a kormányzati döntéshozók és a szakmapolitika 
irányában. Információkkal és szakmai tanácsokkal segítséget kíván nyújtani a felsőokta-
tásban tanuló hallgatók és az érintett hallgatói önkormányzatok részére a különböző 
pályázatokkal és forrásbevonási lehetőségekkel. 

FKT  Fejlesztési és Képzési Tanács szerv  A tanács nevének rövidítése. 
fl  femtolitre angol; orv  Femtoliter. 
FL  Femur Länge német; orv  A combcsont hossza: a magzat leghosszabb csontja, mérete a 

baba hosszanti növekedéséről ad információt. Jelentősége a BPD-értékhez hasonló. An-
golul: femur length. BPD 

FL  Florida angol; földr  Szövetségi állam az USA délkeleti részén. Területe: 151.934 km2. 
Székhelye: Tallahassee; beceneve: Verőfény állam, Mocsaras állam. 

FL  Fürstentum Liechtenstein német; földr  Liechtenstein, Liechtensteini Hercegség. Alkot-
mányos monarchia Közép-Európában. Területe: 160 km2. Fővárosa: Vaduz; hivatalos 
nyelv: német; pénznem: svájci frank; népcsoportok: liechtensteini, svájci, osztrák, né-
met; vallás: római katolikus, protestáns. 

fl.  fluids angol; orv  Folyadékok. 
FLAC  Free Lossless Audio Codec angol; inf  Szabad, veszteségmentes audiokodek. Az 

MP3-hoz hasonlóan hanganyagok tömörítésére használják, de azzal ellentétben a 
FLAC-kel való tömörítés veszteségmentes. 

flac.  flaccid angol; orv  Petyhüdt, ernyedt. 
flam  flamand nyelv  Belgium északi felének lakói, a hollandhoz közel álló nyelven beszél-

nek. 
flex.  flexion angol; orv  Hajlítás. 
flex.  flexor angol; orv  Hajlító. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Kodek
http://hu.wikipedia.org/wiki/MP3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vesztes%C3%A9gmentes_t%C3%B6m%C3%B6r%C3%ADt%C3%A9s
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FLIR  Forward Looking Infrared angol; had  Előrenéző infravörös felderítő készülék. 
FLK, GBFI  Malvinas, Falkland Islands and Dependencies angol; földr  Falkland (Malvin)-

szigetek és tartozékai. Nagy-Britannia belső önkormányzattal rendelkező külbirtoka 
Dél-Amerikától keletre. Területe: 12.173 km2; székhelye: Stanley; pénzneme: 1 Falkland-
szigeti font egyenlő 100 pence. Népek: angol és skót leszármazottak. Vallás: anglikán, 
római katolikus; nyelv: angol. Spayolul: Islas Malvinas. 

FLN  Front de Libération Nationale francia; pol  Nemzeti Felszabadítási Front. Az 50-es 
évek elején alakult Algéria Franciaországtól való függetlenségéért harcoló szervezet, 
amely propagandával és a harctéren is egyaránt működött. 2002-ben tartott parlamenti 
választáson abszolút többséget szerzett az alsóházban. 

flops  floating-point operation per second angol; inf  Lebegőpontos művelet/másodperc. A 
lebegőpontos aritmetikában és általában a számítógép sebességének egyik mérőszáma, 
amely a másodpercenként elvégzett lebegőpontos műveletek számát adja meg. 

Fm  fermium olasz; vegy  A transzuránsorozat tagja. Radioaktív elem, rendszáma: 100. Elő-
ször 1955-ben svéd fizikusok állították elő (elnevezése: E. Fermi olasz fizikusról). 

FM  finger movement angol; orv  Ujjmozgás. 
FM  flight model angol; sp  Repülőmodell. 
fm  folyam földr  A nagyobb folyók elnevezése. 
FM  Földművelésügyi Minisztérium földr  1889. jún. 16. és 1967. ápr. 14. között, majd 1990 

májusától 1998. júl. 8-ig működő minisztérium. 
FM  frequency modulation angol; fiz  Frekvenciamoduláció. A hullámmozgás szisztemati-

kus változtatása az amplitúdó módosítása nélkül. 
fm.  folyóméter ált  Valamiknek, valaminek a hosszát egyvégtében mérve, összeadva: mé-

ter. 
Fm.  Földművelés firat  Egykori folyóirat. 
fm.  földműves ált  A földet saját maga művelő ember; parasztt. földm. 
FMA  Filiae Mariae Auxiliatricis latin; vall  Segítő Szűz Mária Leányai, Szalézi Nővérek. 

1872. aug. 5-én alapította Bosco Szt. János és Szt. Mazzarello Mária Olaszországban. 
Magyarországon 1937. szept. 8-án telepedtek le a nővérek Oladon (Vas megye). 1989. 
okt. 24-én Dr. Paskay László, Esztergomi Bíboros, Prímás, Érsek úr hitelesítette, hogy a 
rend 1950-ben létezett Magyarországon, s ennek alapján dec. 4-én a Magyar Népköztár-
saság visszaadta működési engedélyét. 

FMAR  Martinique francia; földr  Franciaország tengeren túli megyéje a Karib-tengeren. 
Területe: 1100 km2; székhelye: Fort-de-France. Népek: néger, mulatt, ázsiai, fehér. Val-
lás: római katolikus. 

FMAY  Mayotte francia; földr  Franciaország tengeren túli társult területe Madagaszkár 
szigetétől északra. Területe: 374 km2; székhelye: Dzaoudi; népek: malga, francia. 

FMBK  Freiburgi Magyarok Baráti Köre kult, egy  Kulturális egyesület Freiburgban. 
FMC  Free movement of capital angol; pénzü  A tőke szabad áramlása az Európai Unióban. 
FMCap  Fratres Minorum Capuccinorum latin; vall  Kapucinusok. kapuc 
FMConv  Fratres Minores Conventuales latin; vall  Minoriták, fekete ferencesek, 

konventuálisok. OFMC 
FMDD  Filii Matris Dei Dolorosae latin; vall  Doloristák. Laikus férfi szerzetes kongregáció. 

1880-ban Lengyelországban alapították a munkásifjúság nevelésére és szociális munká-
ra. 1934-ben nyertek pápai jóváhagyást. 1980-ban 5 házban 17 testvér élt. 

FMDP  Független Magyar Demokrata Párt pol  Magyar politikai párt. 1947. jún. 21-én ala-
kult. 1949. febr. 23-án csatlakozott a Magyar Függetlenségi Népfronthoz, s ezzel eltűnt a 
közéletből. 1989. máj. 5-én újjáalakult. 

FME  Finnországi Magyarok Egyesülete egy  NYEOMSZSZ-tag, székhelye: Veikkola. Köz-
reműködik a határon túli magyarsággal összefüggő feladatok ellátásában. Feladata töb-

http://www.mimi.hu/informatika/lebegopontos.html
http://www.mimi.hu/informatika/aritmetika.html
http://www.mimi.hu/informatika/lebegopontos.html
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bek között: a közösség együttműködésének támogatása; rendszeres tájékoztatás a ma-
gyarságot érintő fontos ügyekről, eseményekről és fejleményekről; érdekképviselet 
azokban a kérdésekben, amelyek a tagszervezetek többségét érintik. NYEOMSZSZ 

FME  Functioning market economy angol; gazd, pénzü  Működő piacgazdaság az Európai 
Unióban. 

FMEA  failure modes and effects analysis angol; csill  Hibatípus- és hatáselemzés. 
FMECA  failure modes effects and critically analysis angol; csill  Hibatípus-, hatás-, és kriti-

kusállapot-elemzés. 
FMGY  Finnországi Magyar Gyülekezet vall  Protestáns gyülekezet Tamperében. 
FMI  Congregatio Filiorum B.M.V. Immaculatae latin; vall  Szeplőtelen Szűz Mária Luçoni 

Fiai. A szerzetesi intézmények egyik fajtája. 
FMIC  Franciscanae Missionariae Immaculatae Conceptionis latin; vall  Ferences Mária 

Missziós Nővérek. A szerzetesi intézmények egyik fajtája. 
FMis  Fratres de Misericordia latin; vall  Irgalmasság Testvérei. Laikus férfi szerzetes kong-

regáció. 1856-ban Montabaurban (Westerwald) alapította Lötschert Ignác betegápolás 
céljára. 1888-ban nyertek pápai jóváhagyást. 1980-ban 15 házban 122 tag, 1996-ben 9 
házban 73 tag élt. 

FMJFC  Fédération Internationale des Jeunesses Féminines Catholiques francia; vall  Fiatal 
Katolikus Nők Világszövetsége. Alapítva: 1926-ban, a katolikus egyház nemzetközi ifjú-
sági szervezete. 

FMK  Fővárosi Munkaügyi Központ szerv  1997. jan. 1-jétől az addig középirányítói felada-
tokat ellátó Országos Munkaügyi Központ átalakult Országos Munkaügyi Módszertani 
Központtá, majd 2000. jan. 1-jétől Országos Munkaügyi Kutató- és Módszertani Köz-
ponttá. A munkaerő-piaci szervezet felépítése 2001. júl. 1-jétől ismét megváltozott. 

FML  Fejér Megyei Levéltár tört  1787-ben alapították a Fejér vármegye jegyzőkönyveinek, 
a szolgabírók jelentéseinek, a megyei összeírásoknak, a nemesi közgyűlés elé terjesztett 
ügyek iratainak rendszerbe foglalására. 

FMM  Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium közig  A 2006. évi LV. törvény 
rendelkezései alapján a Szociális és Munkaügyi Minisztérium ellátja a szakképzéssel 
kapcsolatos, valamint a volt Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium, to-
vábbá a volt Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium feladatait. 
Fontos feladata, hogy gondoskodik a munkaadói- és munkavállalói érdekképviseletek 
között születő megállapodások végrehajtásáról, illetve gyakorolja a kollektív szerződé-
sekkel kapcsolatos rá ruházott jogokat, valamint egyéb foglalkoztatáspolitikai és nem-
zetközi feladatokat is ellát. 

FMM  Fratres de Misericordia de Montabaur latin; vall  Montabauri Irgalmas Testvérek. A 
szerzetesi intézmények egyik fajtája. 

FMMA  Fratres de Misericordia S. Mariae Auxiliatricis latin; vall  Trieri Irgalmas Testvérek. 
A szerzetesi intézmények egyik fajtája. 

FMMM  Congregatio Fratrum B.M.V. Matris Misericordiae latin; vall  Irgalmas Szűz 
Tilburgi Testvérei. A szerzetesi intézmények egyik fajtája. 

FMMN  Ferences Mária Missziós Nővérek vall  A szerzetesi intézmények egyik fajtája. 
FMN  flavin-mononukleotid latin; vegy  A riboflavin foszforsavval képzett, fényre érzékeny 

észter. 
FMPE  Franciaországi Magyar Protestáns Egyház vall  Istentiszteletek helyszíne: Eglise 

Reformée de France Paroisse de Paris. 
FMPE  Független Magyar Presbiteriánus Egyház vall  Székhelye: Las Vegas. 
FMR  Független Magyar Rádió, Torontó hírk  A torontói Független Magyar Rádió nevének 

rövidítése. 



 204 

FMS  Fiatal Művészek Stúdiója kult  1985 és 1999 között Budapesten, a Magyar Televízió-
ban működött egy kísérleti filmes műhely, az FMS. 

FMS  Flexible Manufacturing System angol; inf  Rugalmas gyártórendszer. Számítógéppel 
vezérelt gyártórendszer. 

FMSz  Fejér Megyei Szemle firat  Székesfehérvár (1964–1989). Földrajzi Értesítő, Budapest 
(1952–). 

FMT VB  Fejér Megye Tanácsa Végrehajtó Bizottság közig  Az 1950-es tanácsi törvény alap-
ján a tanácstagok sorából választott vezető testület. Székhelye: Székesfehérvár. A rend-
szerváltással megszűnt. 

FN  Regional Air Lines angol; rep  Marokkó egyik légitársaságának jelzése. 
fn.  főnév nyelvtud  Élőlényt, tárgyat vagy elvont dolgot jelölő szó(faj). 
FNA  Freetown angol; rep  Repülőtér jelzése (Sierra Leone). 
FNC  Nouvelle-Calédonie francia; földr  Új-Kaledónia. Franciao. tengeren túli társult terüle-

te Ausztrália keleti partjainál. Területe: 19.103 km2; székhelye: Nounéa. Pénzneme: CFP 
frank. Népek: melanéziai, francia, polinéziai, indonéz, vietnami. CFP 

FNDL  Fratres Nostrae Dominae Lurdensis latin; vall  Lourdes-i Miasszonyunk Testvérei 
(Belgium). Laikus férfi szerzetes kongregáció. 1830-ban Renaix-ban (Belgium) alapította 
Stephan-Modest Glorieux az ifjúság nevelésére, betegek és szegények gondozására. 
1892-ben nyertek pápai jóváhagyást. 1980-ban 53 helyen 492 tag, 1999-ben 44 helyen 293 
tag élt. 

FNEB  Fővárosi Népi Ellenőrzési Bizottság közig  1957 végén alakult az 1956 decemberében 
megszűnt Állami Ellenőrzés Minisztériuma helyett. Országos hatáskörű szerv a külön-
böző rendelkezések végrehajtásának ellenőrzésére, a jelentkező hibák felfedezésére, a 
mulasztásért felelős személyek megállapítására. 1989. dec. 31-én jogutód nélkül meg-
szűnt. KNEB 

FNLA  Frente Nacional de Libertação de Angola portugál; pol  Angolai Nemzeti Felszabadí-
tási Front. Szélsőséges nacionalista politikai mozgalom és párt Angolában 1962–1985 
között. 

FNNKIK.  Fertődi Növénynemesítési és Növénytermesztési Kutató Intézet Közleményei firat 
 Utóbb: A Fertődi Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Intézet Kht. Közleményei. 

FNO  Funkcionális állapotok Nemzetközi Osztályozása orv  A (Funkcionális állapotok) 
Fogyatékosság Nemzetközi Osztályozása (FNO) lehetővé teszi, hogy mind a károso-
dást, mind a tevékenységet és részvételt egyénenként regisztrálni lehessen. 

fnő  főnöknő ált  Női vezető, főnök. 
fnő  főnöknő vall  Apácafőnöknő. 
FNP  Független Néppárt pol  A Wágner Károly vezette alakulat Észak- és Dél-Pesten állí-

tott listát. 
FNRJ  Federativna Narodna Republika Jugoslavija szerb; földr, tört  Az egykori Jugoszláv 

Szövetségi Köztársaság. YU 
Fº  Fahrenheit-fok rövidítése német, magyar; met  Hőmérőbeosztás, amelynek 0 pontja a 

Fahrenheit által észlelt legalacsonyabb hőmérséklet (–17,78 Cº), 100-as pontja pedig az 
emberi test akkor normálisnak tartott hőmérséklete (37,8 Cº). A köztük lévő távolságot 
100 egyenlő részre osztották, ennek egy osztásrésze a Fahrenheit-fok. (G. D. Fahrenheit 
német fizikus nevéről.) 

FO  Fiber Optic angol; inf, hírk  Száloptika. Üvegszál optikai fényvezető; a nemzetközi adat-
forgalmat már ma is sok ezer kilométeren száloptikai hálózatok közvetítik, ez többnyire 
egyetlen fényhullámhosszon történik. 

FO  Force Ouvrière francia; szerv  „Munkáserő”. A francia szocialista párt befolyása alatt 
álló szakszervezeti egyesülés. 1948 áprilisában alakult, miután kiléptek a CGT-ből. 
CGT 

http://www.mimi.hu/informatika/optikai.html
http://www.mimi.hu/informatika/halozat.html
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FO  Western New South Wales Airlines angol; rep  Ausztrália egyik légitársaságának a 
jelzése. 

FOB  Free on Board angol; ker  Olajtermék tengeri szállításával kapcsolatos kereskedelmi 
kifejezés; azt a földrajzi pontot (kikötőt) jelöli, ahonnan a költség és a kockázat a vevőt 
terheli. 

fog  fogadalom ált  Vminek a teljesítésére vagy vállalására ünnepélyes nyilatkozattal tett 
ígéret, illetve hatóság, bíróság előtt esküt helyettesítő nyilatkozat. 

fog  fogalom ált  Gondolati forma, amely a dolgok, jelenségek közös, lényeges jegyeit tük-
rözi vissza. 

fogalm  fogalmazó ált  1950-ig a magyar közhivatalokban előadói, érdemi munkát végző, 
főiskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselő. 

fogl.  foglalkozás ált  Megélhetést nyújtó rendszeres tevékenység, munka. 
fogorv  fogorvos orv  Fogorvoslásra képesített orvos. 
Fogorv. Szle.  Fogorvosi Szemle firat  A Magyar Fogorvosok Egyesületének hivatalos 

lapja. Megjelenik 1936. dec. óta. 
fogy  fogyasztás ált  A termelt javak felhasználása. 
FOK  Földműves-szövetkezetek Országos Központja (1946–1948) szerv  A szervezet nevé-

nek rövidítése. 
FOKA  Folyamszabályozó és Kavicskotró Vállalat ipar  Magyarországon elsősorban a fo-

lyamszabályozás érdekében végzett tevékenység, a mederben lerakódott fölösleges 
anyagok, valamint a sokoldalúan hasznosítható homokos kavicskitermelésével foglal-
kozó szervezet. 

FolArch  Folia Archaeologica latin; firat  Régészeti szaklap, Budapest. 
Folia Ethn.  Folia Ethnographica görög; firat  A budapesti Pázmány Péter Tudományegye-

tem néprajz tanszékének idegen nyelvű folyóirata (1949–1950). Orosz, angol, francia 
nyelven közölt tanulmányokat. 

folk  folklór angol; tud  Néprajzi tudományág; szellemi néphagyomány, népi mondások, 
színjátékok, népmesék, népköltészet. 

foly  folyamat(os) ált  Változások, történések, egységes összefüggő sora megszakítás nél-
kül; tartósan ismétlődő. 

folyóir  folyóirat hírk  (Két)hetenként v. nagyobb időközönként megjelenő sajtótermék. F 
folyt.köv.  folytatása következik ált  Valamit részletekben, folytatásokban közölnek v. mu-

tatnak be. 
fon  fonetika görög; tud  A beszédhangok alaki tulajdonságaival foglalkozó tudományág. 
FONESZ  Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége sp  Legfontosabb feladatai közé tartozik 

a fogyatékosok sportjának érdekképviselete az állami szervek, a helyi önkormányzatok, 
a sportközalapítványok, a sportszövetségek és más társadalmi szervezetek irányába, 
ezen kívül gondoskodik a fogyatékosok sportját érintő állami támogatások felosztásáról 
a tagszervezetek között. 

FoQ  fokú chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
For  Fornax latin; csill  Kemence. Csillagkép az égbolton. 
ford.  fordítás, fordította, fordító ált  Vki egy adott szöveget más nyelven mond el v. ír le. 
forg.  forgalom ált  Az árutermelés viszonyai között az adásvételek, tehát a pénz közvetíté-

sével végbemenő cserék összessége; az áruk és személyek helyváltoztatása; számvitel-
ben egy adott időszakban eladott áruk értékének összege. 

form  formátum ált  Kifejezés az alaknagyság megjelölésére. 
forr.  forradalom ált  A forradalom gyorsan jövő, megrázó társadalmi jelenség, amely telje-

sen átalakítja a társadalmi és politikai intézményrendszert, vagy komoly kulturális, 
gazdasági áttörést hoz. 
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Fortisz  Forgalmi és Rampatisztek Szakmai Szakszervezete szerv  A Budapest Airport 
egyik szakszervezete. 

Fortran  Formula Translation angol; inf  A Fortran egy programozási nyelv, amelyet első-
sorban matematikai számítások (pl. mérnöki alkalmazások) megkönnyítésére fejlesztet-
tek ki. Maga a Fortran szó két angol szó speciális rövidítése: FORmula TRANslation. 
Eredetileg csupa nagybetűvel írták (FORTRAN-nak), csak később tértek a ma is elfoga-
dott nagy kezdőbetűs (Fortran) írásmódra. A Fortran volt az első ún. magas szintű 
programozási nyelv. Ezt a programozási nyelvet az IBM cég fejlesztette ki az ötvenes 
években. 

FOSZK  Fogyasztási Szövetkezetek Országos Központja szöv  A szövetkezetek 1898-ban 
alakultak, céljuk elsősorban falusi szövetkezeti boltok létesítése, ezek révén a kis- és kö-
zépbirtokos parasztok anyagi helyzetének javítása volt. Az Országos Központ ezen 
szövetkezetek összefogására létesült. 

fotogr  fotográfia görög; fényk  A fénykép vagy fényképezés szokásos elnevezése. 
fotóműv  fotóművészet fényk  A művészi szintet elérő fényképezés. 
Fotóműv.  Fotóművészet firat  Kéthavonta megjelenő, fotózással foglalkozó szaklap. 
FOV  Field Of View angol; csill  Látómező. 
FÖD  Fazekas Öregdiákok sp  NB II-es férfi kosárlabdacsapat volt. 
föd  föderáció latin; ált  Szövetség, szövetkezés; államszövetség. 
FÖDERDATENBANK  Az Osztrák Kereskedelmi Minisztérium adatbázisa kis- és középvál-

lalkozóknak német; pénzü  Az adatbázis nevének rövidítése. 
főea.  főelóadó ált  Az előadónál egy fokozattal magasabb rangú köztisztviselő. 
főegyhm  főegyházmegye vall  Magasabb fokú egyházi kormányzati egység. 
főesp  főesperes vall  Egyházmegyei kerületet vezető főpap. 
főfelügy.  főfelügyelő ált  A felügyelőnél egy fokozattal magasabb rangú tisztviselő. 

felügy 
FőgimnÉrt  Kiskunhalasi ev. ref. Főgimnázium Értesítője tört  Kiskunhalasi református 

Főgimnázium Értesítője (1907–1924). 
főhg  főherceg tört  A Habsburg családnak vmely – nem uralkodó – férfi tagja. 
Főig  Főigazgatóság szerv  Directorate-General, DG – az Európai Bizottság szervezeti egy-

sége. A főigazgatóságok egy-egy szakterülettel (pl. környezetvédelem, mezőgazdaság, 
versenypolitika, bővítés) foglalkoznak, felügyeletüket a főbiztosok látják el. A főbiztos-
ok száma kevesebb, mint a főigazgatóságoké, ezért egy főbiztos több DG-t is felügyel-
het. 1999-ig római számmal jelölték őket (pl. DG VI, mezőgazdaság), azóta áttértek a te-
vékenységi kör alapján történő jelölésre (pl. Környezetvédelmi Főigazgatóság v. DG). A 
főigazgatóságok igazgatóságokra, az igazgatóságok osztályokra tagolódnak. 

főig.  főigazgató ált  Némely állami intézményben, hivatalban a vezető, illetve a főtisztvise-
lő; 1950 előtt a tankerület vezetője. 

főisk.  főiskola okt  Meghatározott pályára előkészítő felsőfokú szakoktatási intézmény. 
Érettségire, illetve vele egyenértékű középiskolai végzettségre épül. 

főisp  főispán államig  A 15. századtól a vármegyei, illetve városi törvényhatóság élén álló 
kinevezett (királyi) tisztviselő. A főispánság 1950-ben szűnt meg. 

FőkonzLvt  Az Erdélyi Református Főkonzisztórium levéltára tört  Az Erdélyi Református 
Egyházkerület Gyűjtőlevéltárában, Kolozsvárott. 

földbirt  földbirtok ált  Valakinek a tulajdonában levő nagyobb földterület. 
földbirt  földbirtokos ált  Nagyobb földterület tulajdonosa. 
Földg.  A Földgömb firat  Évente 8 alkalommal megjelenő ismeretterjesztő folyóirat. 
FöldK.  Földrajzi Közlemények firat  Földrajztudománnyal foglalkozó folyóirat. 
földm.  földműves ált  A földet saját maga művelő ember; paraszt. 
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földr.  földrajz földr  A Föld felszínével, éghajlatával stb. mint földi környezetünkkel fog-
lalkozó tudomány; ez mint tantárgy. 

Földr. Ért.  Földrajzi Értesítő firat  Kiadja az MTA Földrajztudományi Kutató Intézet. Szak-
területe: földrajz, természettudományok. 

Földr. K  Földrajzi Közlemények firat  Kiadja a Magyar Földrajzi Társaság. Földr. Közl. 
Földr. Közl.  Földrajzi Közlemények firat  Kiadja a Magyar Földrajzi Társaság. Szakterüle-

te: Földrajz, természettudományok. Budapest (1873–). 
földt.  földtan tud  A Föld anyagi, szerkezeti felépítésével és fejlődéstörténetével, a föld és a 

földkéreg összetételével és történetének törvényszerűségeivel foglalkozó tudomány: 
geológia. 

Földtani Közl.  Földtani Közlöny firat  Kiadja: Magyarhoni Földtani Társulat. 
főmérn  főmérnök ált  A mérnöknél magasabb rangú tisztviselő, műszaki vezető. 
FÖMI  Földmérési és Távérzékelési Intézet szerv  Elkészíti az ország parlagfű-

veszélyeztetettségi térképét távérzékelés és a lefolytatott eljárások alapján. 
főmts  főmunkatárs ált  Tudományos munkatársnál egy fokozattal magasabb rangú kuta-

tó, illetve folyóiratnak, hírlapnak stb. nevesebb irányító munkatársa. 
fön  föníciai tört  Az ókori Föníciának sémi nyelvű egykori lakói. föníc. 
főn  főnök ált  Közösség, szervezeti, igazgatási egység vezetője. 
föníc.  föníciai tört  Az ókori Föníciának (azaz a Földközi-tenger mai libanoni–szíriai part-

vidékének) sémi nyelvű egykori lakói. 
főok  főoltárkép vall  A szentélyben, illetve a főhelyen álló oltár felett elhelyezett kép. 
főol  főoltár vall  A szentélyben, ill. a főhelyen álló oltár. 
főoszt  főosztály ált  Valamely feladatkörbe tartozó ügyeket intéző, osztályokra tagozódó 

hivatali osztály. 
főoszt.vez.  főosztályvezető ált  Főosztály élén álló tisztviselő. 
főoszt.vez.h.  főosztályvezető-helyettes ált  A főosztály élén álló tisztviselőt távollétében v. 

elfoglaltságában helyettesítő személy. 
főpolgm  főpolgármester ált  1872-től 1950-ig, valamint 1990-től Budapest főváros vezető 

tisztviselője. 
főrend  főrendező ált  Rendezvény lebonyolításával megbízott személyek irányítója. 
főszegyh  főszékesegyház ép, vall  Központi nagyobb jelentőségű érseki vagy püspöki 

templom. 
főszerk.  főszerkesztő ált  Szerkesztőség vezetője, illetve egy-egy kiadvány munkálatainak 

felelős szellemi vezetője, irányítója. 
főtan  főtanácsos ált  Magasabb rangú állami vagy városi tisztviselőnél egy fokozattal ma-

gasabb rangú tisztviselő. 
FŐTÁV Rt.  Budapesti Távhőszolgáltató Részvénytársaság szerv  Budapesti 

távhőszolgáltató. Az energetika körébe tartozó szolgáltatást végző vállalat. Hőenergia 
lakossági, közületi, illetve ipari felhasználók számára (fűtés és melegvíz-ellátás). 

Főtitk-Főmb  Főtitkár-főmegbízott ált  Angolul: Secretary-General/High Representative, 
Mr/Ms CFSP. Az amszterdami szerződés létrehozta az Európai Unió közös kül- és biz-
tonságpolitikai kérdésekkel foglalkozó főmegbízottjának tisztségét. A főmegbízott sze-
mélyében azonos a Tanács főtitkárságát (Secreteriat General of the Council) vezető fő-
titkárral, azonban főmegbízottként csak a CFSP területén jár el. (Ezért nevezik Mr/Ms 
CFSP-nek is.) Ilyenkor a hivatalos szövegekben főtitkár-főmegbízottként utalnak rá. 
Feladata elsősorban a döntés előkészítésben való részvétel. Önálló tárgyalásokat csak a 
Tanács elnökségének megbízásából folytathat. 

főtörzsm  főtörzsőrmester ált  A legmagasabb rendfokozatú tiszthelyettes (fegyveres testü-
letben). 
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főv.  főváros földr  Az a város, amelyben a legfőbb állami szervek székelnek (parlament, 
országgyűlés, minisztériumok stb.). 

Főv. Közl.  Fővárosi Közlöny firat  Évente 18 alkalommal megjelenő szaklap. 
Főv.Bír.  Fővárosi Bíróság jog, szerv  Az az igazságügyi hatóság, testület, amely a fővárosi 

peres ügyekben dönt, illetve bűnügyekben ítélkezik. 
FővL.  Fővárosi Lapok firat  1865-ben meginduló, eleinte naponta, 1897-től két-három na-

ponta megjelenő szépirodalmi témájú lap. 
FP  Fejlesztési Program – ENSZ gazd, pénzü  Angolul: United Nations Development Prog-

ram. UNDP 
fp  forráspont műsz  Az a hőfok, amelyen valamely folyadék forrni kezd. 
FP  Framework Programme angol; közg  Keretprogram. Kutatásfejlesztési Keretprogramban 

használt európai uniós rövidítés. 
FP  Fratres Piae Congregationis a Praesentatione latin; vall  Mária Bemutatásának Testvérei 

(Írország). A szerzetesi intézmények egyik fajtája. 
FP5  Fifth Framework Programme angol; közg  Ötödik Keretprogram. Kutatásfejlesztési 

Keretprogramban használt európai uniós rövidítés. 
FP5 EUROATOM  EUROATOM KP angol; tud  A „Kutatás és képzés a nukleáris energia 

területén” c. program rövid neve. 
FPA-biztosítás  free from particular average angol; szerv  ’Mentes a részleges károktól’. 

Nemzetközi tengeri szállítmánybiztosítási klauzula. 
FPAL  full term, premature, abortion, living angol; orv  Érett, koraszülött, aborció, élő. 
FPG  fasting plasma glucose angol; orv  Éhomi vércukor. 
FPI  Felsőoktatási Pályázatok Irodája szerv  Az Oktatási Minisztérium pályáztató szerveze-

te. 
fpk  főparancsnok kat  A haderőnek, illetve valamely nagy egységnek vagy katonai jellegű 

szervezetnek legfőbb vezetője. 
fpkság  főparancsnokság kat  A főparancsnoknak és közvetlen munkatársainak szervezeti 

közössége, hivatala. 
FPÖ  Freiheitliche Partei Österreichs német; pol  Ausztria Szabadságpártja. Osztrák jobbol-

dali nemzeti liberális politikai párt. Alapítva: 1955. október. 
FPS  first person shooter angol; inf  Első személyű lövöldözős játék. 
FPS  foot – pound – second angol; fiz  Brit mértékegységrendszer, amelynek alapegységei a 

láb (foot), a font (pound) és a másodperc (second). SI, CGS, MKSA 
fps  frame per secundum angol; inf  Képkocka per másodperc. 
FPSJ  Fraternité des Petites Soeurs de Jésus francia; vall  Jézus Kistestvérei Női Szerzetes 

Közösség. A rendet 1939-ben alapította – Charles de Foucauld lelkisége nyomán – 
Magdeleine, Jézus Kistestvére (Magdeleine Hutin 1898–1989). Magyarországon 1972-
ben telepedtek le. 

FPSZ  Független Polgárok Szövetsége szöv  A főváros XVII. kerületében szerveződött az 
1994-es önkormányzati választásokra (akkori neve Polgári Választási Szövetség). 

FPU  Floating Point Unit angol; inf  Matematikai társprocesszor. 
FR  Fides et ratio enciklika latin; vall  II. János Pál pápa írásának rövidítése. 
FR  Fiscal restrictions angol; pénzü  Pénzügyi megszorítások az Európai Unióban. 
Fr  francium Franciaország nevéről; vegy  Az alkálifémek csoportjába tartozó, a természetben 

rendkívül ritka, főleg mesterségesen előállított radioaktív elem. Rendszáma: 87. (M. 
Perey francia vegyésznő állította elő először 1939-ben és Franciaország újkori latin ne-
véről nevezte el.) 

FR  Ryanair (Dublin) angol; rep  Írország egyik légitársaságának jelzése. 

http://www.katolikus.hu/roma/fidrat.html
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Fr. vagy fr.  francia francia; tört  A tömegében Franciaországban élő, újlatin nyelvet beszélő 
(nép), illetve ehhez tartozó, vele kapcsolatos, reá jellemző; e nép nyelve; nyel és iroda-
lom, mint tantárgy; ennek tanórája. 

Fr.o.  Franciaország földr  Ország Nyugat-Európában. F 
FRA  Fontes Rerum Austriacarum latin; irod  1849-től Bécsben megjelenő történeti kiad-

vány. 
fra  fráter latin; vall  Testvér. Olaszországban a szerzetesek keresztneve előtt álló szócska. 
fract.  fractional angol; orv  Tört. 
FRAIT  Francia afar és issza terület francia; földr  Franciaország külbirtoka. Hivatalos nyelv: 

francia. 
FRC  functional residual capacity angol; orv  Funkcionális reziduális kapacitás. 
FrÉ.  Földrajzi Értesítő firat  Közreadó: Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudomá-

nyi Kutató Intézet. Szakterület: földrajz, természettudományok. 
FREE  Felsőoktatásban Rászorulók Esélyegyenlőségért Alapítvány szerv  Az alapítvány 

nevének rövidítése. 
frekv.  frekvencia latin; fiz  Fizikában a rezgések számának és időtartamának hányadosa, 

megadja az egységnyi idő alatt történt rezgések számát. Egysége a hertz. 
FRELIMO  Frente de Libertaçāo de Moçambique portugál; pol  Mozambiki Felszabadítási 

Front. Mozambiki felszabadítási mozgalom és párt. Alapítva: 1962-ben. 
FRESIP  Frequency of Earth-Sized Inner Planets angol; csill  Föld méretű belső bolygók 

gyakorisága. 
FREU  Réunion francia; földr  Franciaország tengeren túli megyéje Madagaszkár szigetétől 

keletre. Területe: 2512 km2; székhelye: Saint-Denis. Lakossága: kreol, mulatt, indián, kí-
nai; vallás: római katolikus, mohamedán. 

FRF  francia frank pénzü  Elavult valutakód, euróval helyettesítve. 
FrK.  Földrajzi Közlemények firat  Közreadó: Magyar Földrajzi Társaság. 
FRO  Franciaország földr  Ország Nyugat-Európában. F 
FROLINAT  Front de liberation national du Tohade francia; pol  Csádi Nemzeti Felszabadí-

tási Front. 1966-ban alapított politikai és katonai szervezet Csádban. 
FROM  Fusible ROM angol; inf  Kiégetéssel programozott ROM. 
front.  frontal frontalis angol; orv  Homlokirányú. 
FrPol. (FPO)  Francia Polinézia földr  Franciaország tengerentúli társult területe a Csendes-

óceán középső térségében. Területe: 4167 km2; Székhelye: Papeete; pénznem: CFP frank, 
lakossága: polinézek, európaiak, kínaiak; hivatalos nyelv: francia és tahiti. Franciául: 
Polynésie Française. 

FRR  flight readiness review angol; rep  Repülési készenlét áttekintése. 
FRSZ  Független Rendőr Szakszervezet szerv  Az FRSZ minden állami hierarchiától füg-

getlenül, párt-semlegesen, a demokratikus elvek betartásával, az esélyegyenlőség és az 
általános szolidaritás elveit konzekvensen betartva tevékenykedik. Az FRDÉSZ politi-
kai pártoktól és felekezetektől független. 

frsz.  forgalmi rendszám közl  Közúti gépjárműveken és csónakokon betűkből és számok-
ból álló nyilvántartási jelzés. 

fs  fajsúly fiz, kém, vegy  A homogén (egynemű) anyagok súlyának és térfogatának hánya-
dosa. 

FS  finger stick angol; orv  Ujj megszúrása. 
FS  Fruchtsackdurchmesser latin; orv  A petezsák átmérője, amely az ötödik terhességi 

héttől látható, a terhesség korai bizonyítéka. 
FSA  Congregatio Fratrum a S. Aloysio Gonzaga latin; vall  Gonzága Szent Alajos Testvérei 

(Hollandia). Laikus férfi szerzetes kongregáció. 1840-ben Hollandiában alapították az if-
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júság nevelésére. 1922-ben nyertek pápai jóváhagyást. 1980-ban 24 házban 233 tag; 
1995-ben 15 házban 120 tag élt. 

FSAT  Terres Australes et Antarctiques Françaises francia; földr  Francia Déli és Antarktiszi 
területek a Déli-sarknál. Területe: 7567 km2; székhelye: Port-aux-Français. 

FSC  Institutum Fratrum Scholarum Christianarum latin; vall  Keresztény Iskolatestvérek. 
A közösség hivatása: tanítás, nevelés. De la Salle Szt. János (1651–1719) 1680-ban 
Reimsben hozta létre azzal a céllal, hogy tagjai az iskolában és az élet más területein 
magukat egészen az ifjú nemzedék nevelésének szenteljék. Az intézményt a Szentszék 
1725-ben hagyta jóvá. Hazánkban 1894-ben Csornán, 1896-ban Budapesten nyitottak is-
kolát, később még egy fiú polgári iskolát bentlakással (Szent József Fiúnevelő Intézet). 
Egyházjogi státusza: pápai jogú férfi szerzetes intézmény (laikus). Bíróságon bejegyzett 
önálló jogi személy. 

FSCH  Fratres Scholarum Christianarum de Hibernia latin; vall  Ír Keresztény Iskolatestvé-
rek. FSC 

FSCI  Soeurs de la Sainte-Famille du Sacré-Coeur Iesu latin; vall  Jézus Szent Szíve Sztent 
Családjának Nővérei Kongregáció. A szerzetesi intézmények egyik fajtája. 

FSCJ  Figli del Sacro Cuore di Gesù olasz; vall  Missioni Africane di Verona. Jézus Szent 
Szívének Misszionáriusai. Főként Közép-Afrikában dolgozó térítő szerzetesrend. Ala-
pítva 1867-ben Veronában. 

FSF  Free Software Foundation angol; inf  Szabad Szoftver Alapítvány. 
FSH  follicle-stimulating hormone angol; orv  Folliculusstimuláló hormon. 
FSI  Fuel Stratified Injection angol; műsz  Közvetlen benzinbefecskendezés. A befecskende-

zéskor a közös nyomócsöves dízelmotoroknál bevett módszert alkalmazzák, vagyis a 
hengerekbe egy nyomástároló csőből jut az üzemanyag. 

FSK  frequency shift keying angol; fiz  Frekvenciabillentyűzés, frekvenciakapcsolásos mo-
duláció. 

FSM  Fédération Syndicale Mondiele francia; szöv  Szakszervezeti Világszövetség. WFTU 
FSM  Micronesia, Federated States of Micronesia angol; földr  Mikronézia, Mikronéziai 

Szövetségi Államok. Államszövetség Óceániában. Területe: 720,6 km2; főváros: Palikir; 
hivatalos nyelv: angol; pénznem: amerikai dollár; népcsoportok: mikronéz, fehér; val-
lás: keresztény, törzsi vallású. 

FSMI  Congregatio Filiorum S. Mariae Immaculatae latin; vall  Szeplőtelen Szűz Mária Fiai 
(Róma). Férfi szerzetes kongregáció. 1828-ban alapították tanításra, főként papnevelő 
intézetekben és missziókban tevékenykednek. 1857-ben nyertek pápai jóváhagyást. 
1999-ben 18 házban 106 tag, köztük 92 pap élt. 

FSMS  Field Service Management System angol; ált  Helyszíni Munkavégzést Ütemező és 
Optimalizáló Rendszer. Kialakítása 2002 végén indult el az E.On Hungária Rt. tagválla-
latainál. 

FSP  Congregatio Fratrum a S. Patricio latin; vall  Szent Patrik Testvérei. A szerzetesi in-
tézmények egyik fajtája. 

FSPM  Saint Pierre et Miquelon francia; földr  Saint Pierre és Miquelon, Franciaország ten-
geren túli társult területe Kanada keleti partjainál. Területe: 242 km2; székhelye: Saint 
Pierre; lakosai: franciák; vallás: római katolikus. 

fsz  főbb szerepei műv  Színművész legfontosabb, kiemelkedő szerepei. 
fsz  főszerep műv, ált  Színműben, filmben stb. a legfontosabb szerep. Átvitt értelemben 

valamiben való döntő hatású részvétel, szerep. 
FSZ  Fúziós Szerződés jog  Merger Treaty, nevezik Egyesítő Szerződésnek is – az Európai 

Gazdasági Közösség, az Európai Szén- és Acélközösség, valamint az Európai Atomkö-
zösség Tanácsait, illetve Bizottságait egyesítő szerződés (1965), 1967. évi hatállyal. (Az 
Európai Parlament és az Európai Bíróság már létrehozása óta mindhárom Közösség kö-
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zös szerve volt.) A Fúziós Szerződés az Európai Unió elsődleges jogforrásai közé tarto-
zik. 

FSz.  Felsőoktatási Szemle firat  Tudományos és műszaki tájékoztatás: könyvtár-és infor-
mációtudományi szakfolyóirat (1963–1988). 

fsz.  félsziget földr  A szárazföldből tóba, tengerbe stb. benyúló földdarab. 
fsz.  folyószám ált  Nyilvántartásbeli tételeket jelölő sorszám. 
fsz.  földszint ép  Épületnek a föld színével (nagyjában) egy vonalban levő szintje; több 

szintű nézőtér, előadóterem legalsó szintje. fszt. 
FSZDP  Független Szociáldemokrata Párt pol  Az MSZDP jobboldali irányultságával és a 

pártelnök Petrasovits Anna személyi politikájával elégedetlenek egy része a novemberi 
kongresszuson kilépett, és Ruttner György vezetésével Független Szociáldemokrata 
Párt néven új pártot alapított. 

FSzEK  Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár irod, tört, tud  Az 1904-ben alapított Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtár tagkönyvtárai együttesen biztosítják Budapest területén a közkönyvtári 
ellátást. A Központi Könyvtár ellátja a nagyvárosi nyilvános közkönyvtár feladatait, or-
szágos szakkönyvtárként részt vesz a tudományos és szakkönyvtári ellátásban, első 
osztályú tudományos szakkönyvtárként támogatja a kutatómunkát és az oktatást. 

fszla  folyószámla pénzü  Az üzletfél tartozásairól és követeléseiről folyamatosan vezetett 
nyilvántartás; takarékpénztári csekkszámla. 

FSZN  Ferences Szegénygondozó Nővérek vall  Alapítva 1920-ban Egerben. Szerzeteskö-
zösségeiket 1950 és 1990 között feloszlatták, működésünket betiltották, új tagok felvéte-
le nem volt lehetséges. A közösség gyorsan gyarapodott, 1936-tól országos méretűvé 
vált. Első rendházuk Esztergomban nyílt. Közösségi életük 1990-ben indulhatott újra. 

FSZT  Fővárosi Szállítási Tanács szerv  Az egykori Fővárosi Tanács hozta létre 1972-ben, 
majd 1983-ban átalakította. Az FSZT más kiegészítő tevékenysége (pl. nyomdai szolgál-
tatás) mellett elsősorban tanulmányok, felmérések készítésével, műszaki szaktanács-
adással foglalkozik. Ezen kívül a forgalomtechnikai okok miatt behajtási korlátozással 
szabályozott területekre – általános vagy súlykorlátozás, koncentrált rakodóterületek, 
várakozási korlátozások stb. – behajtási, illetve rakodási hozzájárulásokat készít elő 
döntésre és bonyolítja a jóváhagyott hozzájárulások kiadását, azok nyilvántartását. 

fszt.  földszint ép  Épületnek a föld színével (nagyjában) egy vonalban levő szintje; több 
szintű nézőtér, előadóterem legalsó szintje. 

Ft  forint pénzü  A Magyar Köztársaságban és némely más országban használatos pénz-
nem. 

FT  France Télécom francia; távk  Franciaországban működő telekommunikációs társaság. 
FT  full term angol; orv  Érett. 
FT 30 index  Financial Times index angol; pénzü  Brit részvényindex, amely 30 vezető brit 

vállalat részvényeinek árváltozásait rögzíti. 1935 óta számítják. 
ft.  főtiszt ált  A tisztnél egy fokozattal magasabb rangú egykori postai, illetve vasúti tiszt-

viselő; a katonaságnál őrnagy, (al)ezredes, 1949 előtt (fő)hadnagy, százados. 
FTA  fluorescent treponemal antibody angol; orv  Szifiliszre használt teszt. 
FTC  Air Affaires Tchad angol; rep  Csád légitársaságának jelzése. 
FTC  Ferencvárosi Torna Club sp  Magyarországon 1899-ben alakult sportkör. 1901-ben az 

FTC kezdeményezte a Magyar Labdarúgó Szövetség megalakítását. MLSZ 
FTD  Fluorescent Tube Display angol; műsz  Fluoreszcens kijelző. Audio- és 

videokészülékek kezelőlapján alkalmazott technika. Mindenféle fényviszonyok között 
világosan olvasható, tiszta kijelzést ad. 

FTI  Földmérő és Talajvizsgáló Intézet szerv  Magyarországon 1950-ben létesült, budapesti 
székhelyű intézmény. Komplex mérnöki előtervezést és előkészítést végez. 

FtK. vagy Ft.Közl  Földtani Közlöny firat  Közreadó: Magyarhoni Földtani Társulat. 
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ftörm.  főtörzsőrmester ált  A legmagasabb rendfokozatú tiszthelyettes a katonaságnál, 
rendőrségnél, tűzoltóságnál (belügyi szerveknél). 

FTP  File Transfer Protocol angol; inf  Adatállomány átviteli szabályzat. Állomány, adat-
csomag, adatsor átvitelét lebonyolító szabványosított protokoll, amely az adatátvitel 
adott környezetére illeszkedő menetrendjét határozza meg. 

FTP  forward test post angol; csill  Előretolt ellenőrző állomás. 
FTS  Favourite Track Selection angol; inf  ’Kedvenc műsorszám kiválasztása’. Segítségével 

egy sor műsorszámot programozhatunk tetszőleges sorrendben akár több CD-ről is a 
CD-lejátszó vagy CD-I memóriájába. 

FTSE index  Financial Times Stock Exchange index angol; tőzsde  Közkeltű nevén: 
„Footsie”. Részvényindex, amely 100 vezető brit vállalat részvényeinek árváltozásait 
rögzíti. 1982 óta számítják. 

FTT  failure to thrive angol; orv  Elégtelen gyarapodás. 
FTT  Felsőoktatási és Tudományos Tanács szerv, okt  Az oktatási miniszter – a felsőoktatás 

fejlesztési, finanszírozási és kutatás-fejlesztési kérdéseiben – döntés-előkészítő, vélemé-
nyező és javaslattevő független szakértői testülete. A felsőoktatási intézmény oktatási és 
tudományos kutatási autonómiájának megvalósítását segíti. 2006. júl. 1-től önálló jogi 
személyként, mint kiemelkedően közhasznú szervezet folytatja munkáját. Székhelye: 
Budapest. 

FTV  Felsőoktatási Törvény jog, okt  Az új FTV 2006. márc. 1-jén lépett hatályba. Az Oktatá-
si Minisztérium álláspontja szerint a jogszabály nyomán átalakul a felsőoktatás képzési 
szerkezete, és európai szinten a korábbiaknál jobban átjárhatóvá válnak a képzések. 
Megváltozik az intézmények irányítása és finanszírozása, megerősödik az intézményi 
autonómia és nő a gazdálkodás szabadsága. A hallgatói jogok kiterjesztésével és a tá-
mogatási rendszer kiszélesítésével a törvény biztosítja a jogbiztonságot, erősíti az esély-
egyenlőséget. 

F-U  follow-up angol; orv  A beteg megfigyelése. 
FUB  functional uterine bleeding angol; orv  Funkciós méhvérzés. 
FUF  Finnisch-ugrische Forschungen német; firat  Helsinkiben megjelenő folyóirat. 
fund  fundamentum latin; ált  Alap, alapzat, támasz. 
FUO  fever of unknown origin, fever of undetermined origin angol; orv  Ismeretlen eredetű 

láz. 
FUSE  Far Ultraviolet Spectroscopic Explorer angol; csill, űrh  Távoli ultraibolya spektro-

szkópiai megfigyelő (műhold). 
fuv  fuvaros ált  Járművön való szállítást foglalkozásszerűen végző személy. 
fúv  fúvós zene  Fúvással megszólaltatott hangszer; ezen játszó zenész. 
FUVOSZ  Fuvarozó Vállalkozók Országos Szövetsége szöv  A magánszemélyeknek közúti 

személyszállítását, illetve a közúti árufuvarozást végzőknek 1982-től kötelező volt a 
KIOSZ-tagság, amely 1990-ben szűnt meg. A FUVOSZ- t 1992. okt. 27-én Szolnokon 
alapították. Önkéntes alapon tömöríti a közúti közlekedési szolgáltatással, valamint 
szállítmányozási és infrastruktúra-szolgáltatással foglalkozó vállalkozókat, vállalkozá-
sokat, szakmai szervezeteket és érdekképviseleteket. KIOSZ 

Függ Ú  Független Újság firat  Békéscsabán megjelenő közéleti folyóirat volt. 
függ.  függelék ált  Írásműhöz kapcsolódó kiegészítő rész; láncról függő apró dísz; kará-

csonyfára akasztható sütemény vagy csokoládé; nyúlvány, járulékos szerv. 
függ.  független ált  Mástól nem alárendelt viszonyban levő, vele kapcsolatban közvetlenül 

nem álló. 
függv.  függvény mat  A matematikai analízis alapvető fogalma, amelyet széleskörűen 

alkalmaznak a természettudományokban, a műszaki tudományokban és a gyakorlati 
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élet számos területén. A függvény egy olyan változó mennyiség, melynek értéke egy 
másik változó mennyiség értékétől függ. 

Fül.sz.  Fülöp-szigetek földr  Köztársaság a Hátsó-indiai-szigeteken. RP 
FÜPI  Független Pedagógiai Intézet szerv  A Független Pedagógiai Intézet tanácsadással, 

szakértői munkával, pályázatsegítő szolgáltatásokkal, akkreditált továbbképzésekkel, 
kiadványokkal segíti a pedagógusok munkáját. 

fv  felvonás kult  Színműnek egy-egy nagyobb, egymástól szünettel elválasztott szakasza. 
felv. 

fv.  függvény mat  A matematikai analízis alapvető fogalma. függv. 
FVC  forced vital capacity angol; orv  Forszírozott kilégzési térfogat. 
FVC  functional vital capacity angol; orv  Funkcionális vitálkapacitás. 
FVF  Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség szerv  1991-ben, az Országos Kereskedelmi és Piaci 

Főfelügyelőség jogutódaként alakult meg. A szervek vizsgálata egyebek mellett kiter-
jed: az áruk forgalmazására és szolgáltatások nyújtására, az áruk és szolgáltatások mi-
nőségére, az áru biztonságossági követelményeknek való megfelelésének tanúsítására, 
az áru mérésére – ideértve a mérőeszköz hitelességét is –, elszámolására, valamint a ki-
állított számla, illetve nyugta helyességére, a megállapított hatósági árak alkalmazására, 
a fogyasztók tájékoztatására, a közterületi árusításra, szolgáltatás nyújtására vonatkozó 
rendelkezések megtartására. 

FVM  Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közig  1998. júl. 8-án a Földműve-
lési Minisztériumból alakult, székhelye: Budapest. Feladata a mezőgazdaság, a halászat, 
a vadászat, az erdészet, a területfejlesztés és az építésügy legfelső szintű ágazati irányí-
tása. 

FVS vagy fvs.  fehérvérsejt orv  A vérben jelenlevő, vérszínezéket (hemoglobint) nem tar-
talmazó, ezért „színtelen” vagy „fehér” sejtek. Képződésének helye a csontvelő, lép és 
nyirokcsomók. Ezen sejtek száma bizonyos betegségekben megszaporodhat vagy csök-
kenhet. 

FVV  Fővárosi Villamosvasút Vállalat szerv  Magyarország legnagyobb városközlekedési 
üzeme, a főváros nagytömegű személyforgalmát bonyolítja le. 1949-ben alakult a 
BSZKRT-ből. BSZKRT 

FW  fetal weight angol; orv  A magzat súlya. 
Fw  Forward inf  Továbbított levelet jelöl. Az e-mail tárgymezőjének elejére kerül automa-

tikusan, amikor a beérkezett e-mailt egy harmadik címzettnek vagy címzetteknek to-
vábbítjuk. 

FWF  Wallis et Futuna francia; földr  Wallis és Futuna. Franciaország tengeren túli társult 
területe a csendes-óceáni szigetvilágban. Területe: 274 km2; székhelye: Matā’utu; pénz-
nem: CFP frank, népek: polinéziai, európai és egyéb. 

Fx  fracture angol; orv  Törés. 
FYI  For Your Information angol; inf  Az e-mailek gyakori eleme, leginkább akkor használa-

tos, ha valaki megjegyzés nélkül továbbít egy e-mailt. Magyarul: tudósításul, tudomá-
sulvétel végett „figyelmedbe, figyelmébe, szíves tájékoztatásul”, „csak hogy tudd”. 

fz  forzato olasz; zene  Zenében: hangsúlyozott erővel.  
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G, Gy 
 

G  galéria latin; ép  Karzat. Árkádos folyosó. 
G  galéria latin; műv  Képtár, képzőművészeti múzeum. 
G  gauss német; fiz  A mágneses indukció mértékegységének a gaussnak a rövidítése (Karl 

Friedrich Gauss nevéről). Definíciója: ha egy drót 1 G mágneses indukciójú térben az 
indukcióvonalakat metszve 1 cm/sec sebességgel mozog, akkor a drótban 10-8 V 
elektromos erő indukálódik. 

G  giga görög; fiz  A milliárd prefixum jele. Mértékegységekhez járuló prefixum. Valamely 
mértékegység milliárdszorosát jelöli. Értéke: 109. 

G  Govemment expenditure angol; közg  Az állam vásárlásai funkciói ellátásának 
érdekében. 

G  gram angol; ált  Gramm. Mértékegység. g 
g  gramm görög; fiz  Súlymérték, a súly alapmértékegysége a CGS-rendszerben. 1 cm3 4 ºC 

hőmérsékletű víz súlya: 1 gramm egyenlő 1/1000 kg. gr 
G  gravida angol; orv  A terhességek száma. 
G  Guanin latin; orv, vegy  A DNS- és RNS-molekulák felépítésében részt vevő bázis. 
G  Guayana angol; földr  Vidék Dél-Amerika északi részén. Lakói: őslakó indiánok, 

betelepített négerek, malájok, indiaiak és kínaiak, sok a mulatt. 
g  nehézségi gyorsulás fiz  A nehézségi erő hatására mozgó test gyorsulása. Értéke a Föld 

különböző helyein más és más (az egyenlítőn kisebb, mint a sarkokon). 
G  Pro insipiente latin; vall  Gaunilo könyve a balgatag nevében (Canterburyi Szt. Anzelm 

művének latin címe és rövidítése a katolikus új fordítás szerint). 
G  République gabonaise francia; földr  Gaboni Köztársaság Közép-Afrikában. Területe: 

267.667 km2; fővárosa: Libreville; pénzneme: CFA frank; nyelvek: francia, fang, myene, 
nzebi. Népcsoportok: fang, mpongve, mbete, punu; vallás: római katolikus, afrikai 
keresztény, protestáns, szunnita mohamedán. 

G  Súly fiz  A Föld gravitációs vonzása miatt a testekre függőlegesen lefelé ható erő. 
Mértékegysége: N (newton). 

G.  Gazdálkodás firat  Közreadó: Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium, Magyar 
Agrártudományi Egyesület. Agrárgazdasági Társaság. Szakterület: gazdaság, 
közgazdaságtudomány, mezőgazdaság. 

G.B.M.K.  Gestüt-Buch német; állat  Ménes-Könyv rövidítése. A Magyar Lovasegylet és a 
Jockey Club für Österreich által közösen kiadott magyar–német nyelvű angol telivér 
ménestörzskönyv címének rövidítése. 

G.d.K.  General der Kavallerie német; had  Lovassági tábornok. Az osztrák–magyar és a 
német hadseregben a lovassági tábornok rövidítése. 

G.M.T.  Grenwich Mean Time angol; ált  Greenwichi középidő. 
G.O.B.  good ordinary brand angol; ker  A korábbi szállítások során megszokott jó 

minőségre utaló kikötés a kereskedelmi szerződésekben. 
g.p.  General Practitioner latin; ált  Általános orvos. 
g.s.w.  gunshot wound angol; orv  Lőtt seb. 
G/E  gastroenteritis angol; orv  Gasztroenteritisz. 
G/EFA  Zöldek/Európai Szabad Szövetsége pol  Párt az Európai Parlamentben. Az Európai 

Parlamentben (ötödik ciklusában) a képviselők számát tekintve a negyedik 
képviselőcsoport. 45 mandátuma van. 
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G/W  glucose and water angol; orv  Glükóz és víz. 
G-6-PD  glucose-6-phosphate dehydrogenase angol; orv  Glükóz-6-foszfát-dehidrogenáz. 
G8 csoport  Group of Eight angol; szerv  Az állandó intézményi keretek nélküli 

csoportosulás a hét legfejlettebb ipari ország, illetve Oroszország állam- és 
kormányfőinek 1975 óta tartó évenkénti konferenciáját jelenti. Székhelye: Trinity Col-
lege, Toronto (kapcsolattartó központ). 

Ga  gallium Gallium nevéről; vegy  Az alumíniumcsoportba tartozó vegyi elem. A 31. elem. 
Széles hőmérséklet-tartományba tartozó kékesfehér színű, lágy, nyújtható fém. 
Olvadáspontja: 29 ºC, forráspontja: 2400 ºC. 

GA  Georgia angol; földr  Szövetségi állam az USA délkeleti részén, Területe: 152.571 km2; 
székhelye: Atlanta; beceneve: Őszibarack állam, Dél birodalmi állam. 

GA  Ghana Airways francia; rep  Ghánai légiforgalmi társaság. 
GAA  Gaelic Athletic Association angol; sp  Gael Atlétikai Szövetség. Az Ír Nacionalisták 

nemzeti újjászületési mozgalmat indítottak: 1884-ben megalakult a GAA, amelynek 
célja a hagyományos, „történelmi” ír sportok népszerűsítése. 

GAAP  generally accepted accounting procedures angol; pénzü  Általánosan elfogadott 
számviteli elvek. 

GAB  General Arrangement to Borrow angol; pénzü  Az IMF Általános Hitelegyezménye. A 
Nemzetközi Valutaalap az ENSZ 1945-ben létrehozott washingtoni székhelyű 
szervezete által 1962-ben intézményesítette a Tízek Csoportjától felvehető 6 milliárd 
dollárig terjedő összegek kölcsönzési rendjét. 

GAB  République Gabonaise francia; pénzü  Gabon, Gaboni Köztársaság: Afrika déli részén. 
T.: 267.667 km2; főváros: Libreville; hivatalos nyelv: francia; pénznem: CFA frank 
(afrikai valutaközösségi frank); népcsoportok: mintegy 40 etnikum, többek között fang, 
mpongve, mbete, punu; vallás: római katolikus, afrikai keresztény, protestáns, szunnita 
mohamedán, törzsi vallású. 

GAC  General Affairs Council angol; szerv  Általános Ügyek Tanácsa. A tagállamok 
külügyminisztereit tömöríti az Unió egyik legnagyobb múltra visszatekintő szervezete. 
Üléseit havonta tartja. 2002 júniusa óta külön alkalommal tárgyalják az általános 
ügyeket és a külpolitikai kérdéseket. Az általános ügyek közé azok tartoznak, amelyek 
több szakpolitikát is érintenek. Ilyen például a bővítés, a költségvetés alapjainak 
előzetes tervezése v. az intézményi kérdések. 

GAC  German Association of Cities angol; szöv  Német Nagyvárosok Szövetsége. 
Székhelye: Köln. 

GADA  glutaminsav decarboxylase angol; orv  Ellenes antitestek. 
GAIA  Global Astrometric Interferometer for Astrophysics angol; csill, űrh  Globális 

asztrometriai interferométer asztrofizikai kutatásokhoz (űrszonda). 
GAIN  A vetítővásznakkal kapcsolatban használt fogalom ált  A fényerősítés mértékét adja 

meg. Például az 1,5-ös érték azt jelenti, hogy a vászon a fehér falhoz képest 
másfélszeres erősséggel tudja visszaverni a fényt. 

GAISF  General Association of International Sports Federations angol; szerv  Olimpiai 
Sportágak Szövetsége. AGFIS 

Gal  Galatákhoz írt levél vall  Pál apostol levele a galatákhoz, azaz Galácia (Közép-
Kisázsia) északi részének kelta eredetű lakóihoz. Keletkezési ideje i.sz. 1. század 
második felére tehető. 

GALEX  Galaxy Euolution Explorer angol; űrh  ’Galaxisfejlődés-kutató’. Amerikai 
ultraibolya űrtávcső, 2003. ápr. 28-án indították Föld körüli pályára. 

galv  galvanizálás olasz; orv  Villanyozás, villanykezelés. 
galv  galvanizálás olasz; vegy  Műszaki tárgyaknak fémmel való bevonása elektrolízis útján. 
GAMESZ  Gazdasági-Műszaki Ellátó Szervezet szerv  A szervezet nevének rövidítése. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/1884
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Gamma GT  gamma-glutamyltransferase angol; orv  GGT, γGT, gamma-glutamil 
transzpeptidáz. 

gar  garancia ált  Jótállás, szavatosság, kezesség, általában biztosíték vmilyen kötelezettség, 
ill. szolgáltatás teljesítésére, tényleges v. jogi helyzet megóvására. 

Garf.  Garfield firat  Havonta megjelenő, gyermekeknek szóló rajzos, szórakoztató 
folyóirat. 

GARP  Global Atmospheric Research Program angol; tud  Világméretű Légkörkutatási 
Program. A 70-es évek második felében kibontakozó nemzetközi légkör-megfigyelési és 
kutatási vállalkozás. Megvalósítását az űrhajózási technika gyors fejlődése tette 
lehetővé. 

GAS  general adaptation syndrome angol; orv  Általános adaptációs szindróma. 
GATE  Gödöllői Agrártudományi Egyetem okt  Magyarországi agrár-felsőoktatási 

intézmény. Az 1945-ben létesített Magyar Agrártudományi Egyetem Budapesti 
Agrártudományi Karának jogutódaként jött létre Gödöllőn 1950-ben. Oktatási 
rendszere magába foglalja az agrártudományok, az agrár-műszaki tudományok, az 
agrár-ökonómia (gazdaságosság, ésszerű gazdálkodás), valamint az agrár-tanárképzés 
szakterületeit. 

GATM  German Association of Towns and Municipalities angol; szöv  Német Város- és 
Községszövetség. Székhelye: Berlin. 

GATS  General Agreement on the Trade in Services angol; gazd, pénzü  Általános 
Egyezmény a Szolgáltatások Kereskedelméről. 

GATT  General Agreement on Tariffs and Trade angol; gazd, pénzü  Általános Vám- és 
Kereskedelmi Egyezmény. 1948-ban lépett életbe. Multilaterális (többoldalú) 
kereskedelmi egyezmény, a nemzetközi kereskedelem fontos jogi eszköze. Székhelye: 
Genf. Mo. 1973 óta tagja. 

GAW  Global Atmospheric Watch angol; met  Globális Légköri Figyelő. A meteorológiai 
megfigyelési világprogram egyike. 

Gazd és Stat.  Gazdaság és Statisztika firat  A Központi Statisztikai Hivatal gazdasági és 
közgazdaságtudományi témákkal foglalkozó, kéthavonta megjelenő folyóirata. 

gazd  gazdálkodás gazd, pénzü  Gazdasági műveletek céltudatos megszervezésére, a 
rendelkezésre álló anyagi javak és munkaerő ésszerű felhasználására irányuló 
tevékenység. 

Gazd  gazdaság chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
Gazd. L.  Gazdasági Lapok firat  Pénzügyekkel, közgazdasággal, kereskedelemmel, 

piaccal, üzlettel foglalkozó lapok összessége. 
gazd.  gazdasági ált  Anyagi javak termelése, elosztása és felhasználása erre vonatkozó; 

vele összefüggő. 
Gb  Gabon francia; földr  Republique du Gabon. Egykori köztársaság a Francia Közösségen 

belül, 1959-ben alakult, 1960-ban nyerte el függetlenségét. Székhelye: Libreville, lakói: 
bantu négerek. 

GB  gallbladder angol; orv  Epehólyag. 
GB  gigabyte angol; inf  1024 megabyte, 1.073.741.824 byte (230) 
GB  United Kingdom, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland angol; földr  

Egyesült Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága. Államforma: 
alkotmányos királyság. Területe 242.900 km2; fővárosa London; hivatalos nyelv: angol; 
pénznem: angol font (1 pund sterling egyenlő 100 pence); népcsoportok: angol, skót, ír, 
walesi; vallás: anglikán, római katolikus, skót presbiteriánus, metodista. 

GBA  Alderney földr  Alderney. Brit korona alá tartozó, teljes belső önkormányzattal 
rendelkező terület, Franciaország partjainál elterülő sziget. Területe: 7,9 km2; székhelye: 
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Saint Anne’s; pénzneme: alderey-i font (1 pound egyenlő 100 pence); nyelvek: angol, 
francia; népcsoportok: angol, francia. 

GBG  Guernsey and Its Dependencies angol; földr  Guernsey és tartozékai. Nagy-Britannia 
önkormányzattal rendelkező külbirtoka Franciaország partjainál elterülő 
szigetcsoporton. Területe: 83,1 km2. Fővárosa: St. Peter Port. Pénzneme: giernsey-i font 
(1 pound egyenlő 100 pence); nyelvek: angol, francia; népcsoportok: angol, francia. 
Franciául: Dgèrnésy et dependances. 

GBIO  British Indian Ocean Territory angol; földr  Brit Indiai-óceáni Terület. Nagy-
Britannia külbirtoka Indiától délre. Területe: 60 km2. Nagy része katonai támaszpont. 

GBJ  Jersey angol; földr  Jersey. Nagy-Britannia önkormányzattal rendelkező külbirtoka. 
Franciaország partjainál elterülő szigetcsoport. Területe: 116,1 km2; fővárosa: St. Helier; 
pénzneme: jersey-i font (1 pound egyenlő 100 pence); nyelvek: angol, francia; 
népcsoportok: angol, francia. 

GBM  Isle of Man angol; földr  Man. Közvetlenül a brit korona alá tartozó terület az Ír-
tengerben. Területe: 572 km2; székhelye: Douglas; hivatalos nyelv: angol; népcsoportok: 
angol, gael; pénznem: Man-szigeti font (1 pound egyenlő 100 pence). 

GBN  Global Benchmarking Network angol; inf  Benchmarking Világhálózat. Szoftver- és 
hardvereszközök, valamint komplett rendszerek effektív teljesítményének 
meghatározására alkalmas program. 

GBP  Nagy-Britannia – font sterling angol; pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány 
szerinti valutakód. 

GBPC  Pitcairn Islands angol; földr  Pitcairn-szigetek. Nagy-Britannia külbirtoka 
Polinéziában. T.: 36,5 km2; székhelye: Adamstown; pénzneme: új-zélandi dollár; népek: 
polinéziai, angol. 

GBS  gallbladder series angol; orv  Epehólyag-sorozat. 
GC  Gas Chromatography angol; kém  Gázkromatográfia, műszeres analítikai módszer. 
GCA  Rebública de Guatemala spanyol; földr  Guatemala, Guatemalai Köztársaság: Közép-

Amerikában. Területe: 108.889 km2; főváros: Guatemala; hivatalos nyelv: spanyol; 
pénznem: quetzal; népcsoportok: indián, mesztic, zambó, európai, fekete; vallás: római 
katolikus, protestáns. 

GCA-rendszer  Ground Controlled Approach system angol; rep  Földi ellenőrzésű 
megközelítési rendszer. Repülőgépleszállás-biztosító eljárás rossz látási viszonyok 
között. 

GCC  Cooperation Council of Arab States of the Gulf angol; szerv  Öböl-menti Államok 
Együttműködési Tanácsa. 1981-ben megalakult Perzsa (Arab)-öböl partján fekvő 
országok együttműködését biztosító szervezet. Székhelye: Abu Dhabi (Szaúd-Arábia). 

GCC  Gnu Compiler Collection angol; inf  Eredetileg GNU C Compiler-ként indult, és 
ennek a projektnek köszönheti a fejlődését sok nyílt forrású operációs rendszer, többek 
között a Linux és a nyílt BSD-k is. 

GCJ  GNU Compiler for Java angol; inf  A GNU GCC (GNU Complier Collection) 
fordítójának része. Segítségével olyan programokat készíthetünk, amelyek gond nélkül 
futnak a Java virtuális gépen. 

GCPD  General Catalogue of Photometric Data angol; csill  Fotometriai adatok általános 
katalógusa. 

GC-spektrum  Gázkromatográfos nyomgázelemzés görög; vegy  Gázelegyek 
szétválasztására szolgáló eljárás. 

GCVO  Grand Cross of the Victorian Order angol; had  Viktória-rend nagykeresztje. Brit 
katonai kitüntetés. 

GCVS  General Catalogue of Variable Stars angol; csill  Változócsillagok Általános 
Katalógusa. Az azonosított és típusba sorolt változócsillagok katalógusa. A 

http://hu.wikipedia.org/wiki/GNU
http://hu.wikipedia.org/wiki/C
http://hu.wikipedia.org/wiki/Compiler
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ny%C3%ADlt_forr%C3%A1sk%C3%B3d
http://hu.wikipedia.org/wiki/Oper%C3%A1ci%C3%B3s_rendszer
http://hu.wikipedia.org/wiki/Linux
http://hu.wikipedia.org/wiki/BSD
http://hu.wikipedia.org/wiki/GNU
http://hu.wikipedia.org/wiki/GCC
http://hu.wikipedia.org/wiki/Java_virtu%C3%A1lis_g%C3%A9p


 218 

katalógusban csak olyan változócsillag szerepelhet, amelynek típusba sorolása 
egyértelmű, és maga a csillag pontosan azonosítható. 

Gd  gadolínium finn; vegy  A ritkaföldfémek csoportjába tartozó vegyi elem. Rendszáma: 
64. 1880-ban fedezte fel J. Ch. Marignac svájci kémikus, és Gadolin finn vegyészről 
nevezte el. 

GDC  Game Developers Conference angol; szerv  Játékfejlesztők Tanácskozása. 
GDE  Gaborone angol; rep  Repülőtér jelzése (Botswana). 
GdF  Gaz de France francia; szerv  Az egyik francia gázszolgáltató vállalat Mo.-on. Az Égáz 

Rt. és a Dégáz Rt. révén érdekelt. 
GDI  Gasoline Direct Injection angol; műsz  Közvetlen üzemanyag-befecskendezési 

rendszer. Alapelve ugyanaz, mint az FSI-rendszernek. Mitsubishi autókban nevezik 
így, ez a cég jelentkezett először személyautóban ezzel a technológiával. 

GDP  Gross domestic product angol; pénzü  Bruttó hazai termék (hozzáadott érték). 
Valamely nép jóléti fokának mértékegysége, amelynek kiszámítása háromféleképpen 
lehetséges: teljesítmény-módszer, jövedelmi módszer, kiadások módszere. 

GDP  guanozin-foszfát görög, latin; vegy  A guanozin mono-, di- és trifoszforsavval 
észteresített nukleotid-származékainak gyűjtőneve. 

GDR  German Democratic Republic angol; földr  Német Demokratikus Köztársaság. 
NDK 

GDR  Global Depositary Receipt angol; tőzsde  Globális letéti igazolás. Az értékpapír 
számlákon tartott értékpapírokat egy értéktárban helyezik el, amelyről letéti igazolást 
állítanak ki, és az értékpapírokkal történő tranzakciók számlák között mozognak. 

Ge  a germánium német; vegy  A széncsoportba tartozó kémiai elem. A 32. kémiai elem. 
Olvadáspontja: 937 ºC. Félfém. Különösen ezüsttel, illetve rézzel, vassal együtt fordul 
elő az ércekben. Félvezető tulajdonsága miatt tranzisztorokban használják. (Nevét 
Németország latin nevéről kapta.) 

GE  gastroenterology angol; orv  Gasztroenterológia. 
GE  General Electric angol; ipar  A GE sokoldalú technológiai, média- és pénzügyi 

szolgáltató cég, amelynek legfőbb termékei, tevékenységei: repülőgép-hajtóművek, 
áramfejlesztő, víztisztító, biztonság-technológiai és egészségügyi képalkotó 
berendezések, vállalati és lakossági pénzügyi szolgáltatások, televíziós műsorkészítés, 
illetve csúcstechnológiájú anyagok. A céget Thomas A. Edison alapította 1878-ban, Edi-
son Electric Light néven. 1892-ben az Edison General Electric és a Thomson Houston 
Electric cégek összeolvadásával jött létre a General Electric. A GE regionális központja 
Brüsszelben, Belgiumban van. A cég Magyarországon 1989-től van jelen. 

GE  Graphic Equaliser angol; ált  Grafikus kiegyenlítő. A hangspektrum alakítására 
alkalmas szerkezet, illeszthető a kocsibelső v. a szoba akusztikus tulajdonságaihoz. 

GE  Gravissimum Educationis latin; vall  „Gravissimum Educationis” kezdetű deklaráció a 
keresztény nevelésről. A II. vatikáni zsinat okmánya. 

GE  Gravissimum educationis latin; vall  Nyilatkozat a keresztény nevelésről. A II. vatikáni 
zsinat dokumentuma. 

GE  Grúz Köztársaság földr  Grúz Köztársaság a Kaukázusban. T.: 69.700 km2; fővárosa: 
Tbiliszi; hivatalos nyelv: grúz; pénzneme: lari; nemzetiségek: grúz, örmény, adzsár, 
orosz, azeri, abház, oszét; vallás: grúz ortodox, orosz ortodox, örmény gregoriánus, 
mohamedán. 

GE  Guernsey Airlines angol; rep  Csatorna-szigetek egyik légitársaságának jelzése. 
Ge.  Georgikon okt, műv  Gróf Festetics György alapította 1797-ben Keszthelyen, tudós 

színvonalú mezőgazdasági tanintézet; ennek az intézetnek a lapja. 
GEFSZ  Gazdasági Együttmködés és Fejlesztés Szervezete szerv  Angolul: Organization for 

Economic Cooperation and Development. OECD 

http://www.katolikus.hu/zsinat/ge.html
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GEL  grúz lari grúz; pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
Gem  Gemini latin; csill  Ikrek. Csillagkép az égbolton. 
GEM  Gravissimum educationis momentum latin; vall, kat  A II. vatikáni zsinat 

nyilatkozata a keresztény nevelésről. 
GEMS  Global Environmental Monitoring System angol; körny  Globális környezeti moni-

toring rendszer. Az egész Földre kiterjedő megfigyelőhálózat. Az ENSZ 
Környezetvédelmi Programja. 1975-ben hívták életre. 

gen  generáció latin; ált  Nemzedék. Az élőknek a származási rendben egymást követő 
csoportja. 

gen  general angol; ált  Általános. 
gen  generális latin; kat  Tábornok. 
gen  generális latin; tört  Rendfőnök; vmely lovagrend legfelsőbb elöljárója, feje. 
gen  generális latin; vall  Rendfőnök; vmely katolikus férfi szerzetesrend legfelsőbb 

elöljárója. 
gen  generatív latin; ált  Létrehozó, nemző. 
gen  generatív latin; nyelvtud  Vmely nyelv szerkezeteit rekurzív szabályokkal felsorolni és 

a nyelvet ilyen módon leírni szándékozó (elmélet, nyelvtan). 
gen  genetika görög; orv  Örökléstan. Az élettannak az átöröklés jelenségeivel foglalkozó 

ága. 
gen  genitivus latin; nyelvtud  A névszók ragozásában a birtokos eset. 
genit.  genitalia angol; orv  Nemi szerv. 
genl  general angol; ált  Általános. 
GEO  geostationary earth object angol; csill  Geostacionárius objektum. 
geod.  geodézia görög; földr  Földméréstan. A Föld felületének és létesítményeinek 

vízszintes és magassági felmérésével s ezek alapján azok helymeghatározásával és 
ábrázolásával foglalkozó tudomány. 

GeodKart  Geodézia és Kartográfia firat  A Magyar Földmérési, Térképészeti és 
Távérzékelési Társaság lapja. 

geof  geofozika görög, latin; tud  A földnek és légterének fizikai jelenségeivel foglalkozó 
tudományág. 

geogr  geográfia görög ’földleírás’; földr  A természeti és gazdasági földrajzi ismeretek 
összessége. 

geol.  geológia görög, latin; tud  A Föld anyagi és szerkezeti felépítésével, 
fejlődéstörténetével és az élővilágnak a földtani változásokat kísérő kialakulásával 
foglalkozó tudomány. 

geom.  geometria görög; tud  Mértan; tudományág, a matematika része. 
GEOS  Geodetic Earth Orbiting Satellite angol; földr  Geodéziai keringő hold. Amerikai 

geodéziai műholdtípus. A holdak lézertükörrel borítottak. 
geot  geotechnika görög; tud  A földnek mint építőanyagnak a tulajdonságait vizsgáló 

műszaki tudományág. 
gép.  gépészet tud  Gépek szerkesztésével, működésével, felhasználásával foglalkozó 

tudományág. 
gépgy.  gépgyártás ipar  Gépek nagyüzemi gyártása. 
gépip.  gépipar ipar  A legfőbb termelési eszközöket, gépeket, szerszámokat előállító, 

gyártó iparág. 
gépj.  gépjármű közl  Olyan sínpályához nem kötött, közúton közlekedő jármű, amelyet 

gépi erő hajt. 
gépk.  gépkocsi műsz  Gépkocsival, gépjárművel kapcsolatos. gk. 
GEQ  Guinea Ecuatorial, República de Guinea Ecuatorial spanyol; földr  Egyenlítői-Guinea, 

Egyenlítői-Guineai Köztársaság: Afrika déli részén. Területe: 28.051 km2; főváros: Mala-
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bo; hivatalos nyelv: spanyol; pénzneme: CFA frank (afrikai valutaközösségi frank); 
népcsoportok: fang, bubu; vallás: római katolikus, protestáns, törzsi vallású, felekezet 
nélküli. 

GERD  gastro esophageal reflux disease angol; orv  Gastro-oesophageális reflux-betegség. 
germ  germán latin; nyelvtud  Az indoeurópai nyelvcsalád egyik ágát alkotó, tömegében 

Közép-, Észak- és Nyugat-Európában élő v. onnan származó (népek csoportja), illetve e 
néphez tartozó, velük v. nyelvükkel kapcsolatos. 

germ  germán latin; vegy  A germánium hidrogénvegyülete. 
Gest.  hét, gesztációs latin; orv  Terhességi hét. 
Gestapo  Geheime Staatspolizei német; tört  Titkos Államrendőrség a náci birodalomban. 
GeV  gigaelektronvolt görög; fiz  109 eV. A nagyenergiájú fizikában használt energiaegység. 
GEV  Gyümölcs-Zöldség Göngyölegellátó és Gyártó Országos Szövetkezeti Vállalat szerv  

1952-ben budapesti székhelyű vállalat volt. Szabványméretű gyümölcs-zöldség, 
valamint állatszállító göngyöleget, rakodólapot, szállítókonténert, ketrecet stb. gyártott. 

GF  Gazdasági Főtanács közig  1945 után Magyarországon, a Minisztertanács szerveként 
létrehozott, első átfogó jellegű gazdasági irányító hatóság. 1949-ig működött. 

GF  Gazdasági Füzetek firat  Érkövy Adolf által 1862-ben kiadott és szerkesztett 
mezőgazdasági szaklap. Nyolc füzet jelent meg. 

GF  Good Friday angol; ált  Nagypéntek. A húsvét előtti péntek, a Krisztus szenvedésére és 
halálára való emlékezés ünnepe. 

GFC  A Gazdasági Minisztérium vállalkozási célelőirányzatai közig  1/2001. (I. 5.) GM 
rendelet. 

ggl.  ganglion angol; orv  Idegdúc, dúcok. 
ggll.  ganglia angol; orv  Idegdúcok, dúcok. 
GGT  gamma-glutamyltransferase angol; orv  GGT, γGT, Gamma GT, gamma-glutamil 

transzpeptidáz. 
GH  Gazdasági Hivatal szerv  Egy intézmény gazdasági ügyeit intéző szervezeti egység. 
GH  Ghana Airways angol; rep  Ghána légitársaságának jelzése. 
GH  Ghana, Republic of Ghana angol; földr  Ghána, Ghánai Köztársaság: Afrika északi 

részén. Területe: 238.537 km2; főváros: Accra; hivatalos nyelv: angol; pénznem: cedi; 
népcsoportok: akan, moszi, eve, gurma, joruba; vallás: protestáns, törzsi vallású, római 
katolikus, afrikai keresztény, szunnita mohamedán. 

GH  growth hormone angol; orv  Növekedés hormon. 
gh.  geheim német; ált  Titkos. Ismeretlenül maradó; csak a beavatottaktól ismert; engedély 

nélküli; névtelenül. 
GHC  Ghána – Cedi angol; pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód, 

egyenlő 100 pesewa. 
GHG  Greenhouse gases angol; vegy  Azokat a gázokat – alapvetően a szén-dioxidot – értik 

ez alatt, amelyeket az általános felmelegedésért felelősnek tartanak. 
GHPV  goose haemorrhagic polyomavirus latin; állat  Libák vérömléses polyomavírusa. 
GI  Air Guinee angol; rep  Guinea légitársaságának jelzése. 
GI  gastro-intestinal angol; orv  Gyomorral és a belekkel kapcsolatos. 
GI  Greenpeace International angol; szerv  Globális környezetvédő szervezet, mely az 

amszterdami Greenpeace Internationalből és 27 nemzeti és regionális irodából áll 
világszerte, így összesen 41 országban van jelen. Ezek a nemzeti és regionális irodák 
nagyjából önállóan teremtik elő pénzügyi forrásaikat (magánszemélyek adományaiból). 
A GI koordinálja a világméretű kampányokat, figyelemmel kíséri a nemzeti és 
regionális irodák fejlődését és munkáját. Minden GI irodát közvetlenül el lehet érni 
telefonon vagy e-mailen. Azokban az országokban, ahol nincs iroda, a GI tartja a 
kapcsolatot a támogatókkal és az adományozókkal. 
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GIB  Air Guinée angol; rep  Guinea légitársaságának jelzése. 
GIB, GBZ, GBGI  Gibraltar angol; földr  „Tarik sziklája”, Gibraltár. Az Egyesült Királyság 

önkormányzattal rendelkező tartozéka az Ibériai-félsziget délnyugati részén. Területe: 
6,5 km2; székhelye: City of Gibraltar; hivatalos nyelv: angol (spanyol, arab, olasz, 
portugál); pénzneme: gibraltári font (1 pound egyenlő 100 pence); népcsoportok: angol, 
spanyol, olasz, máltai, portugál. 

GID  Csoportazonosító inf  A UNIX rendszerben minden felhasználó be van osztva egy 
csoportba. A GID annak a csoportnak az azonosítója, amelybe a felhasználó tartozik. 

GIF  Graphic Interchange Format angol; inf  Grafikus állományformátum raszteres 
képeknek. Általánosan elterjedt, szabványos formátum raszteres számítógépes képek 
tömörített tárolására. 

GIGO  Garbage In, Garbage Out angol; inf  Szemét be, szemét ki. Értelmetlen adatok 
értelmetlen eredményt adnak. Számítógép intelligenciahiányának jellemzése. 

gimn.  gimnázium(i) görög; okt  „Gyakorlótér”. A magasabb fokú általános műveltséget 
nyújtó és egyetemi, főiskolai tanulmányokra előkészítő középiskolák neve. A 16–17. 
században fejlődött ki a középkori egyetemek egyik ágából, a facultas artium alsó 
tagozatából, a grammatikát (görög ’nyelvtan’), retorikát (görög, latin ’szónoklattan’) és 
dialektikát tanító triviumból (latin ’a középkosi hét szabad művészet tanításának alsó 
foka – nyelvtan, szónoklattan, dialektika’). 

GIS  Geographic Information Systems angol; inf  Földrajzi Információs Rendszerek. 
Helyben kötött földrajzi adatok számítógépes kezelésére alkalmas információs 
rendszer. 

GIST  Gastrointestinal Stromal Tumor angol; orv  Gasztrointesztinális strómális tumor. 
gk.  gépkocsi közl  Három v. több futókerékkel vagy lánctalpas futóművel felszerelt, 

többnyire benzin v. dízelüzemű gépjármű. 
gka  gordonka zene  Vonós hangszer, a hegedűcsalád tenor hangja. A 16. században 

kezdték építeni, de csak a 18. században tudott nagyobb teret hódítani. Hangszíne a 
romantikusoknál jutott teljes méltánylásra. Zenekaron kívül kamaraegyütteseknek is 
fontos tagja, és mint szólóhangszer is szerepel. 

GKE  Geodéziai és Kartográfiai Egyesület szerv  1956-ban alapított társaság. 1991 óta neve: 
Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság. MFTTT 

GKI  Gazdaságkutató Intézet szerv  1928-ban alakult. Fő feladata az volt, hogy a gazdaság 
állapotának és a rövid távú fejlődés lehetőségeinek elemzésével segítse a 
gazdaságpolitika megalapozását, a gazdaság növekedését. A rendszerváltás után, 1992 
közepén a kormány megszüntette. 1992 októberében létrehozta a GKI Gazdaságkutató 
Részvénytársaságot. Ma már mint GKI Zrt. piacvezető a független magyar 
makrogazdasági elemzések és előrejelzések piacán. 

GKM  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium közig  1998. júl. 8-án hozták létre. 
Feladatkörébe az ipar, a kereskedelem, az idegenforgalom és a közlekedés irányítása 
tartozik. 

GKP  Görög Kommunista Párt pol  1918-ban megalakult Szocialista Munkáspárt, amely 
1924-ben a Kommunista Párt nevet vette fel. Többször illegalitásban volt (1936, 1947). 

GKS  galaktikus kozmikus sugárzás angol; csill  Galaktikus kozmikus sugárzás. 
gkv.  gépkocsivezető közl  Gépkocsi vezetésére jogosított (ill. ezzel foglalkozó) személy. 
GL  Gazdasági Literatura firat  Érkövy Adolf által 1840-ben szerkesztett és kiadott 

mezőgazdasági szaklap. 
GL  Gronlandsfly dán; rep  Grönland légitársaságának jelzése. 
gl.  glandula, gland angol; orv  Mirigy. 
gl.  gleccser német; földr  Magas hegységben, a sarkvidéken jéggé fagyott hónak a lejtőkön 

lassan lecsúszó tömege; jégár. 
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GLAST  Gamma Ray Large Area Space Telescope angol; csill  Gammasugár nagyfelületű 
távcső (műhold). 

GLC  gázkromatográfia görög; vegy  A kromatográfia egyik módszere, amelyet A. J. Martin 
és A. T. James fedezett fel 1952-ben. 

gliss  glissando olasz; zene  Zenében: egyik hangról a másikra gyorsan csúszva. 
gll.  glandulae, glands angol; orv  Mirigyek. 
GLONASS  Global Navigation Satellite System angol; műsz  Globális Navigációs 

Műholdrendszer. Orosz helymeghatározó navigációs műholdrendszer, a GPS orosz 
változata. 

GLP  Good Laboratory Practice angol; orv  Helyes laboratóriumi gyakorlat. 
GLS  General Logistics Systems angol; szerv  Európa harmadik legnagyobb csomagszállító 

vállalata. Székhelye: Amszterdam. Hazánkban 1998 áprilisa óta működik a GLS Hunga-
ry Kft. 

GLSH  General Logistics Systems Hungary Kft. angol; szerv  1998. áprilisban alapított 
csomagfeldolgozó és szolgáltató cég Magyarországon. 

GLSIH  General Logistics Systems International Holding angol; szerv  Angol királyi posta 
érdekkörébe tartozó csomagfeldolgozó és szolgáltató cég. 

Glu  glutaminsav latin; vegy  A fehérjékben elterjedt aminosav; fontos élettani szerepe van, 
elsősorban az agy működésében. 

gluc  glucose angol; orv  Glükóz. 
GM  Gazdasági Minisztérium közig  A GKM feladata, hogy a rendelkezésére álló 

gazdaságpolitikai eszközökkel elősegítse egy, az egységes európai piacon és a 
globalizálódó világgazdasági környezetben egyaránt versenyképes, gyors növekedésre 
képes, magas hozzáadott értéket előállító, innovatív, tudásalapú gazdaság kialakulását, 
amely az EU fejlett országaihoz való felzárkózás záloga. 

gm.%  grams per 100 c.c angol; orv  Gramm per 100 köbcentiméter. 
GMA  grand mal attack angol; orv  Grand mal roham. 
GMAT  Greenwich Mean Astronomical Time (12 hours behind) angol; csill  Greenwichi 

csillagászati idő (GMT/UT 12 óra). 
Gmb.  Gambia földr Ország Afrika északi részén. WAG 
GmbH  Gesellschaft mit beschränkter Haftung német; szerv  Német nyelvű cégnevekben: 

korlátolt felelősségű társaság. kft. 
GMC  General Medical Council angol; szerv  Orvosi Főtanács. Hatósági testület Angliában, 

amely az orvosok szakmai színvonalát és gyakorlatát felügyeli. 
GMC  General Motors Corp angol; ipar  Az USA legnagyobb autógyára. Elődvállalatát 1908-

ban alapították. Jelenlegi nevét 1916-ban jegyezték be. 
GMC  giant molecular cloud angol; csill  Óriási molekulafelhő. 
GMC  Government Mail Center angol; inf  Kormányzati levelező központ kommunikációs 

szerver, a kommunikációs hálózat központi számítógépe a Miniszterelnöki Hivatalban. 
GM-cső  Geiger–Müller számlálócső (kiváltószámláló) fiz  Ionizáló sugárzások, ill. 

elektromos töltésű részecskék észlelésére és megszámlálására szolgáló műszer. Az 
atomfizika egyik legfontosabb mérőeszköze. Nevét feltalálóiról kapta. 

GME  General Motors Europe német; ipar  Európa egyik legnagyobb autógyártó vállalata. 
Székhelye: Zürich. 

GME  Genfi Magyar Egyesület kult, egy  Kulturális Egyesület Genfben. 
GMK  Gazdasági Munkaközösség szerv  Anyagi javak termelésére alakult társulás, 

szervezet. 
GMOS  Gemini Multi-Object Spectrograph angol; csill  Gemini Multiobjektum Spektrográf. 
GMP  Good Manufacturing Practice angol; gyógysz  Termékgyártás helyes gyakorlata. A 

gyógyszergyártási gyakorlatra vonatkozó irányelveket írja le. 

http://www-glast.stanford.edu/
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GMT  Greenwich Mean Time angol; ált  Greenwichi középidő. A nyugat-európai zónaidő, 
amely meggyezik a greenwichi nullameridiánhoz tartozó helyi középnapidővel. 

GMU  Economic and Monetary Union angol; szerv  Gazdasági és Monetáris Unió. Az 
egységes piac logikus kiegészítője és jelentős politikai mérföldkő az egyesült Európához 
vezető úton. 

GN  Air Gabon angol; rep  Gabon légitársaságának jelzése. 
GNA  Ghana News Agency angol; hírk  Ghanai hírügynökség. 
GNB  Guiné-Bissau, República da Guiné-Bissau portugál; földr  Bissau-Guinea, Bissau-

Guineai Köztársaság. 1446-ban fedezték fel a portugálok, 1973-ig portugál gyarmat volt. 
Köztársaság Nyugat-Afrikában. Területe: 36.125 km2. Fővárosa: Bissau. Népessége: 
balanté, mandingó, malinke, mandzsákó, pepel, fulbe, néger és mulatt. Vallás: zömében 
törzsi vallás, szunnita mohamedán, kis része keresztény. Hivatalos nyelve: portugál. 
Pénzneme: peso, illetve CFA frank (afrikai valutaközösségi frank). 

GNC  general nursing care angol; orv  Általános nővéri kezelés. 
GNE  guineai syli volof; pénzü  Elavult valutakód (XOF-fel helyettesítve). 
GNF  guineai frank francia; pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
GNI  Gross National Income angol; tőzsde  Bruttó nemzeti jövedelem, a GDP-ből 

származtatott mutató, amely az egyes gazdasági szektorok, illetve a külföldről kapott és 
külföldre fizetett elsődleges jövedelem (munkabér, kamat, földjáradék, osztalék) 
egyenlegének az összege. 

GNIRS  Gemini Near Infrared Spectrograph angol; csill  Gemini közeli-infravörös 
spektrográf. 

GNP  Gross National Product angol; gazd, pénzü  Bruttó nemzeti termék. Hasonló a 
kiszámítása, mint a GDP-nek, de tartalmazza a lakosok külföldi gazdasági 
tevékenységéből származó jövedelmet is. 

GNU  A Free Software Fundation alapítvány operációs rendszere angol; inf  Legfontosabb 
tulajdonsága, hogy szabadon másolható és terjeszthető. 

GNU  GNU is not UNIX angol; inf  A GNU nem UNIX (önmagára hivatkozó rövidítés). 
GNV  Gabčikovo–Nagymaros Vízlépcsőrendszer ép  A Duna magyarországi és szlovákiai 

közös szakaszának komplex hasznosítási tervjavaslata. 
GOELRO-terv  Goszudarsztvennaja Komisszija po Elektrifikaciji Rossziji orosz; szerv  

Oroszország villamosításának állami bizottsága. Lenin kezdeményezésére 1920-ban 
létrehozott perspektivikus (távlati) népgazdasági terv. A szovjet állam villamosításának 
és ennek alapján az ország gazdasága fejlesztésének 10-15 évre szóló nagyszabású 
programja volt. 

gondn.  gondnok(ság) ált  Valamely intézmény gazdasági ügyeit intéző, épületére, 
helyiségeire felügyelő megbízott személy; cselekvőképtelen vagy korlátozottan 
cselekvőképes, illetve távollevő személy anyagi (és személyi) ügyeinek intézésére 
bíróságtól kirendelt személy; ilyen feladatot ellátó szerv. 

GONG  Global Oscillation Network Group angol; csill  A Nap rezgéseit megfigyelő hálózat. 
GOODS  Great Observatories Origins Deep Survey angol; csill  Nagy obszervatóriumok 

galaxisfelmérő kutatóprogramja. 
gör.  görög tört  Zömében Görögországban élő, indoeurópai nyelvű (nép), illetve ehhez 

tartozó, vele kapcsolatos; görög nyelv; görög ember; görög nyelv és irodalom mint 
tantárgy. 

gör.kat.  görög katolikus vall  Görög szertartású római katolikusok: a görögkeleti 
egyházból kiszakadt hívők, akik a 15–18. században testületileg újból csatlakoztak a 
római katolikus egyházhoz (ezért: görög egyesültek v. unitusok). r.k. 

gör.kel.  görögkeleti vall  Kelet-Európában kialakult és elterjedt, a pápa fennhatóságát el 
nem ismerő keresztény (vallás, egyház), illetve vele kapcsolatos; ilyen vallású személy. 

http://www.mimi.hu/eu/egyseges_piac.html
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Gör.o.  Görögország földr  Görögország, Köztársaság a Balkán-félszigeten. GR 
GOSNIC IPR  Goszudarsztvennij Naucsno-iszszledovatyelnij centr izucsenyij prirodnik 

reszurszov orosz; tud  Természeti erőforrások vizsgálatának állami tudományos 
kutatóközpontja. Egykori szovjet állami intézmény a természeti erőforrások kutatására, 
főleg űreszközökkel. 1974-ben létesült Moszkvában. 

GOSZ  Gimnáziumok Országos Szövetsége szöv  Az oktatók és tanárok érdekvédelmi 
szövetsége. 

GOSZPLAN  Goszudarsztvennij planovij komitét orosz; szerv  Állami Tervbizottság. Az 
egykori Szovjetunió népgazdaságának központi tudományos tervgazdasági szerve 
1921-ben Lenin kezdeményezésére alakult. Kidolgozta a népgazdaság fejlődésének 
folyó és hosszú távlati terveit és ellenőrizte végrehajtásukat. 

GOSZT  Goszudarsztvennij Obscseszojuznij Sztandart orosz; közig  Az egykori „Szovjet 
Minisztertanács mellett működő Szabványügyi Hivatal” által kibocsátott, állami össz-
szövetségi szabványok neve és azok jelölése. 

GOT  glutamic-oxaloacetic transaminase angol; orv  Glutamin-oxálacetsav-transzamináz. 
GP  general paralysis angol; orv  Általános paralízis. 
GP  General Pausa olasz; zene  Zenében: szünet az egész zenekar számára. 
GP  General Practitioner latin; ált  Általános orvos. 
GP  Georgia-Pacific angol; ipar, szerv  Atlantai papír- és építőanyag-ipari óriás. 
Gp  gép chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
GP  Green Paper angol; pol  Az ún. Zöld Könyv, az Európai Bizottság által kiadott 

dokumentum angol nevének rövidítése. ZK 
GPC  Gélpermeációs kromatográfia francia, latin, görög; vegy  Gáz- vagy folyadékelegyek 

szétválasztására szolgáló vegyi eljárás. 
GPP  Gazdaságpolitikai Párt pol  A párt szerint az újjáépítés feladatai intenzívebb 

gazdaságpolitikával oldhatók meg, a liberális gazdaságpolitika mellett ez megkívánja a 
törvényes rendet, amely csakis a legfőbb állami tekintély jogaiba való visszahelyezése 
árán érhető el. 

GPRS  General Packet Radio Service angol; hírk, inf  Általános rádiós csomagkapcsolt 
szolgáltatás. 

GPS  Global Positioning System angol; műsz  Globális (műholdas) helymeghatározó 
rendszer. Az egész földfelszínre kiterjedő műholdas helymeghatározó rendszer. 1980-
ban fejlesztették ki az USA-ban, eredetileg katonai célra, később a polgári életben is 
elterjedt (pl.: gépkocsikba épített helymeghatározásra). 

GPU  Goszudarsztvennoje Polityicseszkoje Upravlenyije orosz; pol  Állami Politikai 
Ügyosztály. Az egykori szovjet állam államvédelmi szerve, amely a Csekából alakul 
1922 februárjában. 1922 decemberében az OGPU (Egyesült Állami Politikai Ügyosztály) 
nevet vette fel, 1934-ben feladatkörét a Belügyi Népbiztosság vette át. 

GPU  Graphics Processing Unit angol; inf  Grafikus processzor. 
GR  Aurigny Air Services angol; rep  Csatorna-szigetek egyik légitársaságának jelzése. 
GR  Garantált reagens francia, latin; vegy  Kémszer; vegyelemzésben a vegyi anyagok 

jelenlétének és mennyiségének meghatározására szolgáló vegyszer. 
GR  Görögország földr  Görögország, Köztársaság a Balkán-félszigeten. Területe: 131.957 

km2. Fővárosa: Athén (Athína). Hivatalos nyelv: újgörög; pénzneme: 2002. febr. 28-ig 
drachma, azóta euró; népcsoportok: görög, macedón, török, cigány, vlah (aromán). 
Vallás: ortodox, mohamedán. 

gr  gramm görög; fiz  Súlymérték, a súly alapmértékegysége a CGS-rendszerben. 1 cm3 4 ºC 
hőmérsékletű víz súlya: 1 gramm egyenlő 1/1000 kg. CGS 

GR  gravity angol; fiz  Tömegvonzás, nehézkedés. 
gr. vagy Gr  gróf ált  A bárónál egyel magasabb rangú főnemes. 
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grad  graduális latin; ált  Fokozatos, fokonként emelkedő. 
graf  grafika görög; műv  Művésztől származó saját kezű rajz, metszet, karc. 
graf  grafika görög; nyomd  A nyomdai és sokszorosító eljárások gyűjtőneve. 
gramm  grammatika görög; nyelvtud  Vmely nyelv szabályainak rendszerezésével és 

ismertetésével foglalkozó tanítások összessége. 
gran.  granulátum latin; ált, állat  Szemcséssé alakított termék; préselt takarmány. 
GRANAT  Russian Space Observatory for gamma-ray and X-ray astronomy angol; csill  

Orosz űrobszervatórium gamma- és infravörös csillagászati kutatásokért. 
grat!  gratulálok! chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
gratula!  gratulálok! chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
GRAV  Groupe de Recherche d’Art Visuel francia; műv, szerv  Párizsban 11 művész által 

alapított, 1960–1968 között működött művészcsoport. 
grav.  gravitáció latin; fiz  Tömegvonzás; a Föld vonzereje. 
Grav.  pregnancy angol; orv  Terhesség. 
GRD  görög drachma görög; pénzü  Elavult valutakód, euróval helyettesítve. 
greg  gregorián latin; zene  a római katolikus egyház egyszólamú, hangszerkíséret nélküli 

liturgikus kórus vagy szóló éneke latin nyelven. 
GRL  Grönland földr  Dánia önálló önkormányzattal rendelkező autonóm területe. 
grnő  grófnő ált  Grófi születésű nő, illetve gróf felesége. 
GRO  Compton Gamma Ray Observatory angol; csill  Compton Gamma-sugár 

Obszervatórium. A Föld körül keringő önműködő űrobszervatórium. 1991-ben 
állították 450 km magas pályára, 2000. jún. 4-én megsemmisítették. 

GRO  Gazdasági Rendészeti Osztály szerv  1945-ben alakult, 1948-ban jogutódja a BM ÁVH 
lett. 

Grön.  Grönland földr  Dánia önálló önkormányzattal rendelkező autonóm területe. 
Területe: 2.175.600 km2; Székhelye: Nuuk (Godthab); hivatalos nyelv: eszkimó, dán; 
népek: eszkimó, dán. Eszkimó nyelven: Kalaallit Nunaat. 

GROWTH  Növekedés ált  A „Versenyképes és fenntartható növekedés” című tematikus 
program rövid neve (Európai Unió). 

GRS  Gratissimam sane apostoli levél latin; vall  II. János Pál pápa írásának rövidítése. 
Gru  Grus latin; csill  Daru. Csillagkép az égbolton. 
Grúz.  Grúzia földr  Georgia, Grúz SZSZK. Az egykori Szovjetunió tagállama a Kaukázus 

vidékén. Területe: 69.700 km2. Népek: grúz, örmény, orosz, tatár, oszék. Fővárosa: 
Tbiliszi. 

GS  Gaudium et Spes latin; vall  Az Egyház és a mai világ c. konstitúció. A II. vatikáni 
zsinat okmánya. 

GSFC  Goddard Space Flight Center angol; űrh  Az USA egyik legfontosabb űrkutató és 
műholdmegfigyelő központja (Greenbelt, Maryland állam). Feladatai: műholdak 
fejlesztése, kipróbálása, vizsgálata, startelőkészítése, műholdak követése, 
adatfeldolgozás, tudományos értékelés stb. 

GSK  GlaxosmithKline angol; orv  Európa legnagyobb gyógyszergyártója. 
GSM  Global System for Mobile Communications angol; távk  Második generációs 

távközlés. Globális mobil távközlési rendszer. Földkörüli vezeték nélküli 
kommunikációs rendszer. Népszerű, európai mobil telefonrendszer. A nemzetközi 
rádiótelefonos kommunikáció nemzetközi szabványa. 

GSO  geostationary satellite orbit angol; csill  Geostacionárius pálya. 
GSP  Generalized System of Preferences angol; ker  Általános Preferenciarendszer. 

Vámkedvezményes rendszer, amely támogatja a készáruk és feldolgozott 
mezőgazdasági termékek fejlődő országokból az Unióba történő exportját. 1971-ben 
vezették be. 

http://www.katolikus.hu/roma/pe24.html
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GST  Greenwich Sideral Time angol; csill  Greenwichi csillagászati idő. 
GSZB  Gazdasági és Szociális Bizottság; szerv  Economic and Social Committee, ESC – a 

munkavállalók és a munkaadók képviseleti szerveinek tanácskozó fóruma az EU-ban. 
Tagjait a Tanács négyéves időszakra nevezi ki. Fő feladata a gazdasági és társadalmi 
intézményes érdekképviselet. 

GSZT  Gazdasági és Szociális Tanács szerv  Az ENSZ szerve. Feladata a nemzetközi 
együttműködés előmozdítása gazdasági, szociális, kulturális, nevelésügyi és 
egészségügyi téren. Angolul: Economic and Social Council. 

GT  Gazdasági Tudósítások firat  1841-től Magyar Gazda néven működött tovább. 1848-ig 
jelent meg. 

GT  GB Air angol; rep  Gibraltár légitársaságának jelzése. 
GT  Guardian of the Treaties angol; jog  A szerződések őre (az Európai Bizottság). 
gt.  drop angol; orv  Csepp. 
GT.  Gazdasági Tanügy firat  A Bartók Béla gazdasági iskola igazgatótanára 1885-ben 

Gazdasági Tanügy címmel lapot indított meg, amely azonban kevesebb mint egy év 
alatt megszűnt. 

Gt.tr.  gait training angol; orv  Járás gyakorlása. 
GTAF  General Technical Assistance Facility for the Implementation of the Europe Agree-

ment angol; szerv  Az Európai Megállapodás megvalósításához nyújtott általános 
szakmai segítség. 

GTB  Gazdasági és Társadalmi Bizottság szerv  Az érdekegyeztetés fóruma az Unióban. 
ESC 

GTC  Globe Trade Center angol; szerv  Lengyel Ingatlanfejlesztő. Elsősorban építőipar és 
ingatlankezelés piacán veti meg a lábát. 2000-től GTC Hungary Ingatlanfejlesztő Rt. 
néven Magyarországon is van leányvállalata. 

GTE  Gépipari Tudományos Egyesület egy  Önálló jogi személy, önkormányzattal 
rendelkező társadalmi szervezet, kiemelkedően közhasznú szervezetként működik. 
Alapítási éve 1949. Az 1867-ben alapított Magyar Mérnökegylet (1872 óta Magyar 
Mérnök és Építészegylet) hagyományainak örököse, célja különösen a magyar ipar, 
ezen belül a gépipar és a kapcsolódó szakterületek területén dolgozó szakemberek és 
szerveztek összefogása, szakismeretük fejlesztése, információkkal való ellátása, az 
információcsere feltételeinek megteremtése. 

GTK  Gazdaság Tudományi Kar okt  Felsőoktatási intézményekben főként 
közgazdaságtannal foglalkozó szervezeti egység. 

GTK  GIMP Toolkit angol; inf  Olyan widget-készletet jelöl, amely eredetileg a GIMP 
rajzprogramhoz készült. Ma már számos alkalmazás, többek között a GNOME és XFce 
desktop környezet épül rá. 

GtL.  Gazdatisztek Lapja firat  Egykori folyóirat. 
GTO  geostationary transfer orbit angol; csill  Geostacionárius átmeneti pálya. 
GTT  glucose angol; orv  Tolerancetest. 
gtts.  drops angol; orv  Cseppek. 
GU  genitourinary angol; orv  Nemi és vizeleti szervekkel kapcsolatos. 
Guat.  Guatemala földr  Köztársaság Közép-Amerikában. GCA 
GUE/NGL  Európai Egyesült Baloldal/Északi Zöld Baloldal frakciója az EP-ben pol  

Baloldali csoport 55 képviselővel; olasz, francia, görög kommunistákat és skandináv 
baloldaliakat tömörít. Egy részüktől az eurószkepticizmus sem áll távol, a görög 
kommunisták például meg vannak róla győződve, hogy az Európai Unió imperialista 
vállalkozás, amelynek egyedüli célja a nemzetközi nagyvállalatok érdekeinek védelme 
és realizálása. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/GIMP
http://hu.wikipedia.org/wiki/Alkalmaz%C3%A1s_%28sz%C3%A1m%C3%ADt%C3%A1stechnika%29
http://hu.wikipedia.org/wiki/GNOME
http://hu.wikipedia.org/wiki/XFce
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GUI  Graphical User Interface angol; inf  Grafikus felhasználói felület. a 
számítástechnikában olyan, a számítógép és ember közti kapcsolatot megvalósító 
elemek összessége, amelyek a monitor képernyőjén szöveges és rajzos elemek 
együtteseként jelennek meg. 

GUID  Globally Unique Identifier angol; inf  Globálisan egyéni azonosító. Egy 
szoftveralkalmazások által használt álvéletlen (pszeudo-random) szám. Minden 
generált GUID egyedisége „matematikailag garantált”. 

Gulag  Glavnoje Upravlenyije Iszpravityelno-Trudovih Lagerej orosz; szerv  Javító 
Munkatáborok Központi Igazgatósága. Rabok számára szervezett 
kényszermunkatáborok, amelyek a szovjet titkosszolgálat egyik osztályának irányítása 
alatt állnak. 

GUM  Territory of Guam angol; földr  Guam. Az USA önkormányzat nélküli területe a 
mikronéziai szigetvilágban. Területe: 549 km2; székhelye: Agana. 

gúny  gúnyos(an) ált  Rosszalló ítéletnek az ítélet tárgyát nevetségessé tevő kifejezése. 
GUT  Grand Unification Theory angol; csill  Nagy egyesített elmélet (a 3 kölcsönhatásra). 
GUTs  Grand Unified Theories angol; fiz  Nagy egyesítéselméletek. Azoknak a spekulatív 

elméleteknek egyik osztálya, amelyek egységbe kívánják foglalni a gyenge és az 
elektromágneses kölcsönhatást a kvantum-színdinamika és a Glashow–Wemberg–
Salam-elmélet összekapcsolása révén. 

GUY  Republic, of Guyana angol; földr  Guyana, Guyanai Köztársaság: Dél-Amerikában. 
Területe: 214.969 km2; főváros: Georgetown; hivatalos nyelv: angol; pénznem: guyanai 
dollár; népcsoportok: indiai, fekete, mesztic, indián; vallás: hindu, protestáns, római 
katolikus, szunnita mohamedán. 

GVH  Gazdasági Versenyhivatal szerv  Fő feladata a versenytörvény betartása és 
betartatása, a versenyfelügyeleti eljárások, a versenykultúra fejlesztése, irányítása. 

GVOP  Gazdasági versenyképességi operatív program gazd  A GVOP célja a gazdasági 
versenyképesség növelése az Európai Unió forrásainak felhasználásával. A program a 
gazdasági szférát, elsősorban a kutatás-fejlesztést, innovációt, illetve az információs 
gazdaság, társadalom területét támogatja. 

GW  República da Guiné-Bissau portugál; földr  Bissau-Guinea. Köztársaság Nyugat-
Afrikában. Fővárosa: Bissau; pénzneme: CFA frank; nyelvek: portugál, volof, kreol, 
törzsi nyelvek; népcsoportok: balanté, fulbe, mandzsákó, mandinka, pepel; vallások: 
törzsi vallás, szunnita mohamedán. CFA 

GWG  Game was Good angol; chat, SMS  Jó játék volt. 
GWP  guineai peso volof; pénzü  Elavult valutakód (XOF-fel helyettesítve). 
Gy  gray angol; fiz  Az elnyelt radioaktív sugárzásnak, a tárgy tömegegységre jutó elnyelt 

sugárzási energiájának SI-mértékegysége. 1 Gy egyenlő 1 J/kg. 
GY  Guyana Airways Corporation angol; rep  Guyana légitársaságának jelzése. 
gy  gyalog ált  Vki a saját lábán jár, megy. 
gy  gyalog sp  A sakkjáték egyik figurája. 
gy  gyermek ált  Nem felnőtt személy, szülő(k) közvetlen leszármazottja, valakinek az 

ivadéka. 
Gy  Gyógyászat irod, tud  Folyóirat. 
Gy.  Gyógyszerészet firat  A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság lapja. Megjelenik 

havonta. 
gy.sz.  gyártási szám ált  Gyárból származó, onnan eredő terméken lévő egyedi szám. 
gyak  gyakori, gyakran ált  Viszonylag kis időközökben ismétlődve, illetve ismételve, sok 

helyen előforduló. 
gyak.  gyakorlat(i) ált  Valamely készség elsajátítását, fejlesztését vagy megőrzését szolgáló 

cselekvés. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A1m%C3%ADt%C3%A1stechnika
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A1m%C3%ADt%C3%B3g%C3%A9p
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ember
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kapcsolat
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Monitor&action=edit
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szoftver
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81lv%C3%A9letlen&action=edit


 228 

gyarm.  gyarmat ált  Valamely állam által meghódított, igazgatott és kizsákmányolt ország 
v. terület; politikailag és gazdaságilag függő helyzetű ország. 

gyártm.  gyártmány ált  Gyárilag készült termék; valakinek a készítménye. 
GYD  guyanai dollár angol; pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
GYD  Gyermekmisék direktóriuma vall, kat  Directorium de missis cum pueris, 1973, 

magyarul: 1975. 
GYED  gyermekgondozási díj ált  Az anya, illetve a gyermekét egyedül nevelő apa által 

1985 márciusától igénybe vehető, jövedelemarányos társadalombiztosítási ellátás, 
amely a gyermek 2 éves koráig járt. Intézménye 1995. jún. 30-án megszűnt. 

GYEKE  Győri Egyetemért Közhasznú Egyesület okt  A 2000 ősze óta létező GYEKE 
szervezi és bonyolítja le az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK) rendezvényei 
közül például a következőket: Felkészítő Napok, Gólyabál, Felező Bál. Ezeken kívül 
egyéb EHÖK-rendezvények szervezésében, lebonyolításában is részt vesznek, beleértve 
a szponzorszerzést is. Az egyesület részt vállal az egyetemi polgárság mindennapjaiban 
is, például öntevékeny körök, szervezetek támogatásával. Az egyesület célja, 
tevékenysége a Gyermek- és Ifjúságvédelem mellett a győri diákság kulturális életének 
fellendítése. 

GYEKIF  Győr Egyházmegyei Katolikus Ifjúsági Fórum vall  A Győr-Moson-Sopron 
Megyei Bíróság által bejegyzett szervezetként 2004. nov. 14-től működik, de addig is 
végzett aktív tevékenységet: a 14–28 éves korosztály számára kulturális, sport- és lelki, 
mentális felkészítő programokat szervez, valamint célja a katolikus világnézet és 
értékrend megjelenítése, az emberi közösség és szolidaritás felvállalása is. Az egyesület 
felvállalja, hogy segít oktatási és kulturális programok szervezésében, illetve tanácsadás 
nyújtásában. Célja továbbá a katolikus értékek megőrzése és elmélyítése, valamint a 
katolikus ifjúság érdekvédelme és érdekképviselete. 

GYÉL vagy GYFL  Gyulafehérvári Érseki és Főkáptalani Levéltár tört, irod, tud  Fenntartó: 
Gyulafehérvári Főegyházmegye. 

gyerm  gyermek ált  Nem felnőtt személy, szülő(k) közvetlen leszármazottja, valakinek az 
ivadéka. gy. 

GYES  gyermekgondozási segély ált  Magyarországon 1967-ben vezették be a szülési 
szabadságot (1985–1995 között a GYED folyósítását) követő időszakra. A saját 
háztartásban nevelt gyermek harmadik életévének betöltéséig jár. GYED 

gyezr  gyalogezred kat  1946 előtt: az ezredtörzsből, 3–4 gyalogos zászlóaljból és más 
fegyvernemi alegységekből álló egység. 

GYF  A győri fotográfia 150 éve fényk  Nagy István. Győr: Pro-Press Bt, 1994. 
GyF  Gyulafehérvár pénzü  Gyulafehérvár pénzverdéjének jele 19. századi pénzérméken. 
GyFBPFI  Győr a feudalizmus bomlása és a polgári forradalom idején irod  Balázs Péter. 

Bp.: Akad.K. 1980. 
Gyi  weight gain index angol; orv  Gyarapodási index. 
GYIA  Gyermek és Ifjúsági Alapprogram ált  A gyermekek testi, lelki, szellemi fejlődését 

segítő programok, azon belül különösen: a gyermekek szabadidejének egészséges 
eltöltésével kapcsolatos tevékenységek, a gyermekek iskolán kívüli nevelésével 
összefüggő tevékenységek, a gyermekek testi és lelki egészségét veszélyeztető 
jelenségek elleni fellépéssel kapcsolatos kezdeményezések, a honismereti, a 
helyismeretet elősegítő, a haza szeretetére nevelő programok, a természeti és épített 
környezet megóvását, védelmét segítő programok szervezése. 

GYIHT  A győri izraelita hitközség története 1930–1947. vall, irod  Budapest, Magyar 
Izraeliták Országos Képviselete, 1979. 

GyIK  Gyakran Ismételt Kérdések inf  Az adott honlap legfontosabb szabályait, rendjét 
tartalmazza, kérdések és a rájuk adott válaszok formájában. FAQ 
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GYISM  Gyermek, Ifjúsági és Sportminisztérium közig  Az Ifjúsági és Sportminisztérium 
neve 2002. máj. 27-től. 2004. okt. 4-én megszűnt, mert Ifjúsági, Családügyi és 
Esélyegyenlőségi Minisztérium néven összevonták az Esélyegyenlőségi 
Kormányhivatallal. 

Gyk.  Gyümölcskertész firat  1897-ben megjelent gyümölcstermesztéssel, szőlészettel és 
borászattal foglalkozó szaklap. 

GYKFT  A Győri Katolikus Főgimnázium története irod  Acsay Ferenc. Győr: 
Győregyházmegyei Alap Ny., 1901. 

GYKSZ  Gyermekkeresztelés szertartása vall  Ordo baptismi parvulorum, 1969, magyarul: 
1973. 

GYKTAT  A győri királyi Tudomány-Akadémia története irod  Németh Ambrus. Győr: 
Győregyházmegye könyvsajtója, 1898–1904. 

GYKVÉM  Győr katolikus vallásos életének múltja vall  Bedy Vince. Győr: 
Győregyházmegyei Alap Nyomdája, 1939. 

GyMS m.  Győr-Moson-Sopron megye földr  Magyarország északnyugati részén elterülő 
államigazgatási egység. Területe: 4009 km2; székhelye: Győr. 

GYMVEL  Győr megye és város egyetemes leírása tört  Győr: Franklin, 1874. 
GYN  gynecology angol; orv  Nőgyógyászat. 
GyŐ1  Győri ötvösség 1523–1700. irod  N. Mészáros Júlia. Győr: Városi Művészeti 

Múzeum, 1998. 
GyŐ2  A győri ötvösség 1700–1800. irod  Grotte András–N. Mészáros Júlia. Győr: Városi 

Művészeti Múzeum, kézirat. 
GyŐ3  Győri ötvösség 1800–1871. irod  Grotte András. Győr: Városi Művészeti Múzeum, 

kézirat. 
GYÓGYINFOK  Egészségügyi Minisztérium Gyógyító Ellátás Információs Központja szerv  

Feladata: a gyógyító-megelőző ellátás és a vele kapcsolatos közgazdasági folyamatok 
szervezése, kódrendszerek fejlesztése, alkalmazásba vételének koordinálása és országos 
hasznosításának előkészítése, ágazati adatgyűjtés és feldolgozás, ágazati adatbázisok 
készítése, adatokkal való feltöltése. 

Gyógyped. Szle  Gyógypedagógiai Szemle firat  Negyedévente megjelenő 
gyógypedagógiai szaklap. 

Gyógyped.  Gyógypedagógia okt  Testileg vagy szellemileg fogyatékos gyermekek 
nevelése; ennek tudománya. 

gyógysz.  gyógyszer eü  Betegségek gyógyítására, illetve megelőzésére való szer. 
GyOK  Gyáriparosok Országos Központja szerv  Az 1902-ben alapított GyOSz 

(Gyáriparosok Országos Szövetsége) nevet megváltoztatva vette fel a GyOK nevet. 
1947-ben megszűnt. még GyOSz 

Győri Sz  Győri Szemle firat  Gálos Rezső (1885–1954.) irodalomtörténész, az 
irodalomtudomány kandidátusa által szerkesztett folyóirat. 

GyOSz  Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége szöv  1902-ben alakult, mint a magyar 
ipari nagytőkések érdekképviseleti szerve. 1944-ben nevét GyOK-ra (Gyáriparosok 
Országos Központja) változtatta, 1948-ben megszűnt. 1990-ben ismét megalapították, 
majd 1998-ban a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége néven egyesült a 
Magyar Munkaadói Szövetséggel. 

GYPT  A győregyházmegyei Papnevelés története irod, tört  Bedy Vince. Győr: 
Győregyházmegyei Alap Nyomdája, 1937. 

gyság  gyalogság had  Gyalog harcoló, könnyű fegyverzetű fegyvernem. 
GySEV  Győr–Sopron–Ebenfurti Vasút közl  Magyarország és Alsó-Ausztria közötti 

forgalmat lebonyolító vasútvállalat. 1879-ben kezdte meg működését. A két állam közös 
érdekeltsége. A vasútvonal hossza a Fertő vidéki helyiérdekű vasúttal együtt 223 km. 
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GYSMFHÉ  Győr-Sopron megye forradalmi harcosainak életrajzgyűjteménye irod, tört  
Győr: MSZMP Győr-Sopron megyei Bizottsága, 1975. 

GYSZA  Győri színházi adattár 1945–1989 irod, tört  Győr: Kisfaludy Károly Megyei 
Könyvtár, 1989. 

GYSZKVKJ  Győr szabad királyi város közgyűlési jegyzőkönyve irod, tört  Győr: Városi 
Levéltár. 

GYSZKVPI  Győr szabad királyi város polgármesteri iratok irod, tört  Győr: Városi 
Levéltár. 

GYSZKVSZKMJ  Győr Szabad Királyi Város Szentháromság Közkórházának múltja és 
jelene 1749–1928 irod, tört  Petz Aladár. Győr: Győregyházmegyei Alap Nyomdája, 
1929. 

GYSZT  A győri székeskáptalan története irod, tört  Bedy Vince. Győr: Győregyházmegyei 
Alap Nyomdája, 1938. 

GyT  Győri Tanulmányok firat  Győrben 1973 óta megjelenő folyóirat. 
GYTK  Gyógyszerésztudományi Kar okt  Gyógyszerészeket képző egyetemi tagozat. 
GYTKN  Győr története a kezdetektől napjainkig irod, tört  Győr: Városi Levéltár, 1997. 
gyűjt.  gyűjtemény ált  Bizonyos tárgyaknak rendezett összessége; összegyűjtött és 

rendezve kiadott művek összessége. 
gyül  gyületkezet ált  Összegyűlt személyek összessége. 
gyül  gyületkezet vall  Az istentiszteletre összegyűltek együttese. 
gyv  gyermekvers irod  Gyermekeknek írt vers. 
GYVM  Győr és vidékének munkásmozgalma 1900–1918 irod, tört  Lónyai Sándor. Győr: 

MSZMP Győr-Sopron megyei Bizottsága, 1982. 
GYVT  Győr városépítéstörténete irod, tört  Borbíró Virgil–Valló István. Bp.: Akad. K. 1956. 
GYVZÉ  Győr város zenei élete irod, tört  Petz Lajos. Győr: Győr Ének- és Zeneegylet, 1930. 
GYWPVGT  A győri Wilhelm Pieck Vagon- és Gépgyár története irod, tört  Ifj. Gárdonyi 

Géza–Kölkedi István–Kiss Rudolf–Iróffy Kázmér. Győr: Wilhelm Pieck Vagon- és 
Gépgyár, 1956. 

GYZ  Győr zenéje a 17–18. században irod, tört, zene  Bárdos Kornél, Budapest, Akadémiai 
Kiadó, 1980.  



 231 

H 
 

H & M  Hennes & Mauritz svéd; ált  Nagynevű svéd divatáruházlánc. 
H  Haiti földr  Köztársaság Közép-Amerikában. RH 
H  harcálláspont had  Az a hely, ahonnan a parancsnok(ság) a harcot irányítja. 
h  hegy földr  A dombnál magasabb és meredekebb földfelszíni kiemelkedés. 
h  hekto görög; ált  Az utána álló mértékegység százszorosa. 
h  helyett ált  Vkit, vmit helyettesítve, illetve helyettesítésére. 
h  helyettes ált  Rangban, hatáskörben a vezető után következő és ennek helyettesítésére 

jogosult; ideiglenesen kinevezett; aki valakit munkájában alkalmilag helyettesít; fel-
adatkörében egy időre pótol valakit; kifejezés, képlet változójának helyébe egy adott 
számot vagy kifejezést ír be. 

H  henry angol; vill  A kölcsönös és az önindukciós együttható egysége. Az induktivitás SI-
mértékegysége. Zárt áramkörnek az induktivitása, amelyben a másodpercenként egy 
amperrel változó áram egy voltos feszültséget kelt. (J. Henry amerikai fizikus nevéből.) 

H  hidrogén vegy  A periódusos rendszer első eleme, a legkisebb atomsúlyú, a legegysze-
rűbb szerkezetű vegyi elem, színtelen, szagtalan gáz, a legkönnyebb kémiai elem. A vi-
lágegyetem 90%-át hidrogén alkotja. 

H  history angol; orv  Kórtörténet. 
h  hívő vall  Istenhívő, vallásos. 
H  hogy chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
h  hora latin; ált  Óra (időegység, a nap 1/24 része) szokásos jele. 
H  hospital latin; eü  Kórház. Fekvő betegek gyógyítására berendezett, a betegségek kivizs-

gálására és kezelésére szakosodott egészségügyi intézmény. A középkorban alakultak, 
amikor a gazdagokat otthon, a szegényeket a szegényházhoz csatolt kórházakban látták 
el. A 18. században alapítványi kórházakat építettek. Az orvostudomány fejlődését kö-
vetően egyre fejlettebb és specializáltabb kórházak létesültek. 

H  hotel francia; ált  Szálloda: átutazó vendégeknek szobákat kiadó nagyobb vendéglátó-
ipari üzem. 

H  hour angol; ált  Óra mint mértékegység. h (hora) 
H  Hungary földr  Magyar Köztársaság. Területe: 93.036 km2. Független állam Közép-

Európában a Duna-medencében. 19 megyére oszlik. Fővárosa: Budapest. Lakossága fő-
ként magyar (92%), több nemzeti kisebbség él (cigány, német, szlovák, horvát, román, 
szerb, szlovén, görög, ukrán). Hivatalos nyelv a magyar. Fő vallások: római katolikus 
(67%), református (20%), evangélikus (4%), görög katolikus (3%), zsidó (1%). Pénznem: 
forint egyenlő 100 fillér. Nagyobb városai: Miskolc, Debrecen, Szeged, Pécs, Győr, 
Kecskemét. 

H  mágneses térerősség jele fiz  A mágneses teret, elsősorban annak keletkezési körülmé-
nyeit jellemző, a térkoordinátáktól és az időtől függő vektormennyiség. Mértékegysége 
az oersted, illetve az amper/méter. 

h  Planck-állandó német; fiz  Hatáskvantum. A mikrofizikában alapvető fontosságú univer-
zális fizikai állandó jele. 

H vagy h.  hétfő ált  A hét első napja. 
H vagy HI  Hawaii angol; földr  Szövetségi állam az USA Csendes-óceáni partján. Területe: 

16.759 km2. Székhelye: Honolulu; beceneve: Viszlát állam. 
H&C  hot and cold angol; orv  Forró és hideg. 
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h.  hágó földr  Hegygerincen mély bevágódás, amelyen út vezet át. 
H.  Hangya firat  A Szövetkezet és Szövetségi Hitelbank által kiadott (egykori) folyóirat. 
h. n.  hely nélkül ált  A hely megjelölése nélkül. 
H.B.M.  His (Her) Britannic Majesty angol; ált  Ő Brit Felsége rövidítése. 
h.c.  honoris causa latin; ált  Tiszteletbeli (állás, cím stb.). 
H.C.  House of Commons angol; ált  Az angol parlament alsóházának rövidítése. 
h.d.  at bedtime angol; orv  Lefekvés előtt. 
H.D.  hearing distance angol; orv  Hallótávolság. 
H.L.  House of Lords angol; ált  Az angol parlament felsőházának rövidítése. 
H.m.  Heves megye földr  Magyarországon az Északi-középhegység közepét és a hozzá-

csatlakozó alföldi peremet magábafoglaló, a Tiszáig elterülő államigazgatási egység. 
Területe: 3638 km2; székhelye: Eger. 

H.M.  His Majesty angol; ált  Őfelsége (az angol király címe). 
h.m.  hoc mense v. hujus mensis latin; ált  E hónapban rövidítése. 
H.M.P.  hoc monumentum posuit latin; ált  Állította ezt az emléket rövidítése. 
H.R.H.  His Royal Highness angol; ált  Ő királyi fensége Angliában használt rövidítése. 
H.R.I.P.  hic requiescit in pace latin; ált  Itt nyugszik (békében). 
H.R.S.T.  heat, reddening, swelling, tenderness angol; orv  Melegség, vörösödés, dagadás, 

érzékenység. 
H.s.  hora somni latin; orv  Lefekvéskor. Angolul: at bedtime. 
h.sz.  helyezési szám ált  Versenyben elért, pontozott sorrendi hely. 
h.sz.  helyrajzi szám ált  Ingatlanok telekkönyvi nyilvántartási száma. 
H/A  headache angol; orv  Fejfájás. 
h/o  history of angol; orv  Valaminek a kórtörténete. 
H2O  water angol; ált  Víz. 
H2O2  hydrogen peroxide angol; orv, vegy  hidrogén-peroxid. 
H4  Inter Islands Airlines angol; rep  Zöld-foki Köztársaság légitársaságának jelzése. 
Ha  hahnium német; vegy  (O. Hahn német kémikus nevéről.) Mesterséges transzurán elem. 

Az IUPAC ajánlása (1997) szerint neve: dubnium (Db). 
HA  Hawaiian Airlines angol; rep  Az USA egyik légitársaságának jelzése. IUPAC 
ha  hektár görög ’száz’, ill. latin ’tér’ szavakból; földr  Terület mértékegység: 1 hektár egyenlő 

100 ár egyenlő 10.000 m2 egyenlő 1,738 kh (katasztrális hold). 
HA TV  Hungarian American TV angol; hírk  Székhelye: New York 
há.  hajóállomás ált  Vízi útvonalon hajók kikötésére kiépített állomás. 
Ha.  Hazánk firat  1848-ban a Kisalföldön kiadott folyóirat. 
Ha.  Hazánk firat  1945. okt. 18-án a Demokrata Néppárt által kiadott lap. Egyszer jelenhe-

tett csak meg. 
Hab  Habakuk próféta könyve vall  Kispróféta. Jövendöléseket és Habakuk imáját tartal-

mazza. 
HACCP  Hazard Analysis Critical Control Point angol; körny  Veszélyességi Analízis Kriti-

kus Ellenőrzési Pontok. Nemzetközileg elfogadott módszer az élelmiszerek biztonságá-
nak megteremtésére, a lehetséges kockázatok, veszélyek megállapítása, értékelése és 
kezelése révén. A rendszert a hatvanas években az amerikai űrkutatási program kereté-
ben fejlesztette ki a Pillsbury vállalat az Űrkutatási Hivatallal (NASA) és a hadsereg 
Natick laboratóriumával közösen. Céljuk az volt, hogy az űrhajósokat 
szennyezésmentes, biztonságos élelmiszerekkel lássák el az űrutazás során. Az új szem-
léletű élelmiszer-biztonsági rendszer elveit 1971-ben hozták nyilvánosságra. 

had.  hadügy had  A hadsereg és a honvédelem ügyeivel kapcsolatos. 
haditud.  haditudósítás had  A hadszíntérről rendszeresen és részletesen küldött értesítés, 

tájékoztatás, beszámoló. 
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hads.  hadsereg had  Több hadtestből álló magasabb katonai hadműveleti egység. Tágabb 
értelemben egy egész ország katonai erejét nevezik hadseregnek. hds. 

Hadtört. Közl.  Hadtörténelmi v. Hadörténeti Közlemények firat  A hadtudománnyal, a 
hadviselés tapasztalataival foglalkozó negyedévente megjelenő hadtudományi lap. 

HÁÉV  Hajdú-Bihar megyei Építőipari Vállalat szerv, ép  Magyarországon elsősorban Haj-
dú-Bihar megyében építőipari tevékenységet ellátó vállalat. 

hagiogr  hagiográfia görög; vall  A szentek életének leírása és kutatása. 
HAH  Moroni angol; rep  Comore-szigeteki repülőtér jelzése. 
HAHA  Hajdúsági Hallgatói Önkormányzatok Kulturális Egyesülete egy  Célja, hogy Haj-

dú-Bihar megye több mint 22.000 hallgatója minél színvonalasabb rendezvényeket és 
szolgáltatásokat kaphasson. 

HajdBihMeKvtT  Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka irod  A Hajdú-Bihar megyei téka 
jogutódja. Közreadó: Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár. Szakterület: dokumentá-
ció, könyvészet, könyvtárak. 

HAJDU Rt.  Hajdúsági Iparművek Rt. ipar  Motoros és hőtechnikai háztartási készülékeket 
gyártó vállalat Magyarországon. Alapítva: 1952-ben. 

hal  halászat ált  Foglalkozás, illetve iparszerű halfogás. 
HALCA  Highly Advanced Laboratory for Communications and Astronomy angol; csill  

’Igen fejlett kommunikációs és csillagászati laboratórium’. Japán mesterséges hold, me-
lyet 1997. febr. 12-én indítottak pályájára. 

hallg.  hallgató ált  Aki valakinek az előadását vagy a rádiót hallgatja; egyetem, főiskola 
diákja vagy valamely tanfolyam résztvevője. 

Hamász  Arab Buzgalom arab; pol  Palesztin földalatti politikai szervezet, 1980-as évek 
közepén jött létre. Erősen vallási orientációjú, szélsőséges mozgalom, amely ellenzi az 
Izraellel való kibékülést. Izrael 1989-ben törvényen kívül helyezte, de mai is működik. 

hangj.  hangjáték ált  Rádióban való előadásra írt színjátékszerű mű, illetve ennek műfaja. 
HAPAG  Hamburg-Amerikanische Packetfahrt-Actien-Gesellschaft német; közl  Hamburg-

Amerika Linie. Az egykori NSZK legrégibb hajózási társasága. 1847-ben alapították, 
székhelye: Hamburg. 1919-ben a versailles-i szerződés értelmében hajóparkját csaknem 
teljes egészében át kellett adni a győzteseknek. 1920–26-ban amerikai tőke segítségével 
újjászervezték. 1945-ben hajóparkját ismét elvesztette, majd ismét hajóépítésekbe kez-
dett. 

Harm  Harmonizáció görög, latin; jog  Más néven: jogharmonizáció – az EU-tagországok 
összehangolják azokat a gazdaságpolitikai, jogi, adminisztratív intézkedéseiket, ame-
lyek pl. a belső piac vagy a gazdasági és monetáris unió zökkenőmentes működtetésé-
hez feltétlenül szükségesek. Ahol erre nincs alapvetően szükség, ott a vezérelv a köl-
csönös elismerés elve. A jogharmonizáció minden belépni kívánó ország számára köte-
lező. 

HartRAO  Hartebeesthoek Radio Astronomy Observatory angol; csill  Hartebeesthoek 
Rádiocsillagászati Obszrevatórium. 

haszn.  használatos ált  Valamit a gyakorlatban alkalmazó, igénybe vevő. 
Hat  Határozat ált  az Európai Unió egyik kötelező erejű jogszabályfajtája, amelyet akkor 

alkalmaznak, amikor az előírás nem valamennyi, hanem csak néhány tagállamra vo-
natkozik. 

hat.  határozat ált  Hatóság, szerv írásos végzése; testületileg hozott döntés; ezt tartalmazó 
irat. 

hat.  hatóság(i) ált  Önálló jogkörű szerv, intézmény; ezt képviselő testület v. személy(ek). 
hat.n.  határozott névelő nyelvtud  Névelő, amely a tárgy alacsony fokú egyénítettségét 

jelzi, azaz ismeretlenként mutatja be. A magyar nyelvben ezek: a, az. 
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hat.sz.  határozószó nyelvtud  Vmilyen körülményt kifejező és határozóként használt 
szó(faj). 

hatlan n.  határozatlan névelő nyelvtud  Névelő, amely a tárgy magas fokú egyénítettségére 
utal, azaz ismertként mutatja be, vagy ismertnek tekinti. A magyar nyelvben ez: egy. 

hav.  havasok ált  Csúcsain nyáron is havas, magas hegység. 
HAWB  House Air Waybill angol; ált  Házi szállítmányozási (fuvar-) levél. A szállított áru 

főbb adatait tartalmazó okmány. 
házf  házfőnök vall  Férfi szerzetesek rendházának elöljárója. 
háziip.  háziipar ált  A dolgozó otthonában vagy szövetkezetben idegen munkaerő alkal-

mazása nélkül, saját maga által vagy háztartásában élő családtagjaikkal, általában kézi 
erővel folytatott kisipari tevékenység. 

HazK.  Hazánk és a Külföld firat  1865-től megjelenő szépirodalmi folyóirat volt. 
HAZOP-módszer  hazard and operability study angol; ált  Üzemek, berendezések műkö-

dése közben fellépő veszélyek felismerésére és kiküszöbölésére kidolgozott tanulmány 
és eljárás. 

Hb  hemoglobin görög, latin; orv, él; Vörös vérfesték; a vörösvérsejtek oxigéntszállító, vastar-
talmú fehérjéje. 

HB  Honvédelmi Bizottság had  Az Országgyűlés honvédelmi ügyeivel foglalkozó bizott-
sága. Alakult: 1950 novemberében. 

HB  Horizontal Branch angol; csill  Horizontális ág (a HRD-n). 
HB  Hungária Biztosító szerv  Teljes nevén Alianz Hungária Biztosító. 1986. júl. 1-jén az 

Állami Biztosító szervezetéből vált ki. Kár-, élet-, vagyon- stb. biztosítással foglalkozó 
egyik intézmény. Ipari, gépjármű-, exporthitel-, valamint viszontbiztosítások kerültek 
állományába. 

HB Rt.  Hazai Bank Rt. pénzü  Az 1945 előtti Magyarország jelentős finánctőkés érdekeltsé-
ge. 1894-ben a Pesti Hazai Első Takarékpénztár alapításaként jött létre. 

HB.m.  Hajdú-Bihar megye földr  Magyarországon a Tiszántúl keleti, középső részén fek-
szik. Területe: 6212 km2; székhelye: Debrecen, Magyarország harmadik legnagyobb vá-
rosa. 

HBCS  Hospital Billing Collection Service angol; pénzü, eü  A fekvőbeteg-ellátó intézmé-
nyek finanszírozására használt súlyozás. 

HBF  hepatic blood flow angol; orv  Májon átáramló vér mennyisége. 
HBmMK  Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Közleményei firat  Debrecen. A debreceni Déri 

Múzeum kiadványa. 
HBN  Hajdú-Bihari Napló firat  Hajdú-Bihar megyében megjelenő napilap. 
HBO  Hiperbar oxigenizáció latin; orv  Hatására az O2 a vérben és az érzősejtek tápfolya-

dékában is a szokásos mennyiség többszörösére nő. A belsőfül elégtelen vérellátású, ha-
lódó területei újra „feltöltődnek” oxigénnel. A HBO terápia bevethető (főleg korai stá-
diumú betegeknél) egyedüli kezelésként, de használható az infúziós terápiával együtt 
is. Infúziós terápiára nem, vagy nem eléggé reagáló páciensnél alkalmazott HBO-k 
gyakran eredményeznek lényeges javulást, vagy akár teljes gyógyulást. Minél rövidebb 
a tünet(ek) megjelenése és a terápia megkezdése közötti időintervallum (ideális esetben 
kevesebb mint 5–10 hét), annál jobb eredménnyel lehet számolni. 

HBO  Home Box Office angol; méd  Mozicsatorna, amely 1991. szept. 28-án kezdte meg 
magyar nyelvű előfizetéses műsorának sugárzását Magyarországon. 

H-bomba  hidrogénbomba had  Működése azon alapszik, hogy a hidrogénizotópok atom-
magjainak hélium atommaggá való egyesülése során lejátszódó termonukleáris reakció 
közben igen rövid idő alatt nagy mennyiségű energia szabadul fel. 

Hbösz  Hajdúböszörmény földr  Hajdú-Bihar megyei város. Lakosságszám: 32.209 fő (2007. 
jan. 1.). 
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HBP  high blood pressure angol; orv  Magas vérnyomás. 
HBSC  Health Behaviour in School-aged Childre angol; eü  Egészség-magatartás az iskolás-

korú gyerekek között: az Egészségügyi Világszervezet nemzetközi összehasonlító vizs-
gálata. 

HC  head circumference angol; orv  Fejkörfogat. 
hc. vagy Hc.  herceg ált, tört  Főnemesi cím. Az uralkodó család nem uralkodó férfi tagja. 

Latinul: Dux. 
HCB  hexaklór-benzol tartalmú növényvédőszer görög, latin; vegy  Csávázószer (vetőmagot 

kórokozóitól megszabadító szer). 
hcg  hercegség ált  Herceg által kormányzott ország(rész). 
HCH  hexaklór-ciklohexán görög, latin; vegy  Hatásos rovarölő szer. Eredményesen használ-

ják az állati rühösség orvoslására. 
HCH  Hungaria Champion angol; állat  Felnőtt magyar győztes. Kutyakiállításon elnyerhető 

díj. 
HCM  Hypertrophic Cardiomyophaty angol; állat  Szívizom-elfajulás. Gyakori, halálos be-

tegség macskáknál. 
HCPAA  Hungarian Catholic Priests’ Association in America angol; egy  Magyar Katolikus 

Papok Egyesülete. Az Amerikában élő magyar katolikus papok szenátusa. 1973-ban 
alakult Yonkersben (New York állam). Szabályzata szerint tagja lehet minden magyar, 
magyar származású és magyarok között dolgozó római katolikus pap. A nagy távolsá-
gok miatt azonban a HCPAA csak az USA keleti részében élő papokat foglalta magá-
ban, Clevelandben, Nyugat-Amerikában és Kaliforniában önálló magyar katolikus papi 
szervezetek alakultak. 

HCV  human coronavirus latin; orv  Emberi coronavírus. 
HCVD  hypertensive cardiovascular disease angol; orv  Magas vérnyomásos szív- és érrend-

szeri betegség. 
Hd  head angol; orv  Fej. 
HD  Henry Draper Catalog angol; csill  Henry Draper színképkatalógus. A kilenc kötetből 

álló Henry Draper Katalógus 225.300 csillag égi koordinátáit, fényességét és színképtí-
pusát tartalmazó katalógus. 

Hd  Hodgkin’s disease angol; orv  Hodgkin-betegség. 
HDD  Hard Disk Drive angol; inf  Merevlemez-meghajtó. 
HDD  head-down display angol; műsz  Műszerfalon elhelyezett kijelző. 
HDF  Hubble Deep Field angol; csill  Hubble mély-ég felmérés (HST). 
hdf.  hadifogoly had  Háborúban foglyul ejtett ellenséges katona. 
hdgy.  hadnagy had  Katonai cím, az alhadnagy után követkő második tiszti fokozat. Jelzé-

se: fegyvernemi színnek megfelelő alapon egy arany csillag. 
HDJ  Hermányi Dienes József Szépprózai munkái irod  Sajtó alá rendezte S. Sárdi Margit. 

Budapest, 1992. 
HDL  high density lipoproteins angol; orv  Nagy sűrűségű lipoprotein. 
HDLC  high level data link control angol; csill  fontos (magas szintű) adatok átvitelének 

módszere. 
hdm.  hadművelet had  Hadseregcsoportok, seregtestek összehangolt harcászati tevékeny-

sége. 
hdo  hadoszlop had  Támadásra felvonuló seregtest. 
Hdo  hadosztály had  Több dandárból vagy 2–4 zászlóaljból, illetve az ezredtörzsből és több 

közvetlen alosztályból összetevődött szervezési egységből álló nagyobb katonai egység. 
HDPE  High-Density Polyethylene angol; ipar  Nagysűrűségű polietilén. Műanyagipari 

alapanyag. 
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HDR  hengervetület déli rendszer geod  Az 1908-ban bevezetett három érintő elhelyezésű 
szögtartó, ferde tengelyű hengervetület egyike. 

hds.  hadsereg had  Több hadtestből álló magasabb katonai hadműveleti egység. Tágabb 
értelemben egy egész ország katonai erejét nevezik hadseregnek. 

hdt.  hadtest kat  Több hadosztályból álló egység. 
HDTV  High Definition Television angol; műsz  Nagyfelbontású televízió. Így nevezik azo-

kat a televíziós rendszereket, amelyek a bevezetett műsorszóró rendszerek 500-600 so-
ros képfelbontásnál lényegesen nagyobb felbontást alkalmaznak a jobb képminőség és a 
szélesvásznú képformátum érdekében. 

He  hélium görög ’nap’ szóból; vegy  A 2. rendszámú elem, a legkönnyebb nemes- vagy inert 
gáz. –269 ºC-on cseppfolyósodik. A radioaktív átalakulásban nagy fontosságú, de hasz-
nálják hegesztésnél védőgázként, fénycsövek és gázhőmérők töltésére. 

HE  Hessen német; földr  Szövetségi állam Németországban. 
HE  Hét esztendő kiadv  A győri Kisfaludy Kör negyedik évkönyve: 1934–1940. Győr: 

Győregyházmegyei Alap Nyomdája, 1956. 
HÉ  Hozzáadott érték üzl  Üzleti rövidítés. 
HEAO  High Energy Astronomical Observatory angol; csill  Nagy Energiájú Csillagászati 

Obszervatórium. A NASA Föld körüli pályára állított csillagászati mesterséges holdjai-
nak neve. 

héb.  héber ált  A bibliában Izrael népének egyik neve. 
héb.  héber tört  Az ókori zsidóság sémi nyelve az izraeli rítusban, illetve az e nyelvhez 

tartozó. 
HEBC  Magyar Európai Üzleti Tanács szerv  1998-ban alakult az ERT kezdeményezésére. 

Az HEBC például az alábbi ERT vállalatok magyarországi legfelső vezetőjének üzleti 
tanácsa: BT, Electrolux, Ericsson, MOL, Nestlé, OMV, Philips, SAP. Célja: folytatni a re-
formokat a sikeres EU-integráció érdekében, és hozzájárulni az Európai Unió Lisszabo-
ni Célkitűzésében foglaltak eléréséhez a versenyképesség és növekedés terén. ERT, 
MOL, OMV, SAP 

HEBÜ  Hőszolgáltató és Energetikai Berendezéseket Üzemeltető Kft. szerv  Szegedi székhe-
lyű cég. 2005. márc. 15-i hatállyal üzletrészét 100%-ban megvásárolta a DÉMÁSZ Rt. 

HEENT  head, eyes, ears, nose, throat angol; orv  Fej, szemek, fülek, orr, torok. 
HÉF  Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum szerv  A védelmi felülvizsgálat helyzetéről, illet-

ve a haderő-átalakítás aktuális feladatairól és egyéb honvédelmi feladatokról rendsze-
resen megtartott értekezlet. 

HEFOP  Humánerőforrás-fejlesztéri Operatív Program gazd  A HEFOP átfogó céljai: a 
gazdaság igényeinek megfelelő képzéssel növelni az emberek versenyképességét a 
munkaerő-piacon, elősegíteni a társadalmi beilleszkedést. 

hegyv  hegyvidék földr  A dombnál magasabb és meredekebb földfelszíni kiemelkedések-
kel körülvett egységes földrajzi terület. 

HEL (GBSH)  Saint Helena angol; földr  Szent Ilona. Nagy-Britannia külbirtoka Afrikától 
keletre. Területe: 122 km2; székhelye: Jamestown; pénzneme: angol font; népek: angol, 
német, néger, mulatt, kínai, indiai, maláj; vallás: anglikán; nyelv: angol. 

HELIR  Hírlapelőfizetési és Lapellátási Iroda szerv  Bel- és külföldi hírlapok előfizetéses 
terjesztésével foglalkozó iroda volt. Megszűnt a 90-es évek végén. 

HELLP syndrome  HELLP-szindróma angol; orv  Hemolízis, megemelkedett májenzimek 
és alacsony vérlemezke-szint szindróma. Az esetek 25%-ában preeclampsia és 
eclampsia komplikációja. 

HELPDESK  Segítségkérés angol; inf  A HELPDESK-nek címzett küldeményekben kérdé-
seket lehet feltenni a a KIIF hálózaton belüli felhasználók elérésére, üzemeltetésre stb. 
vonatkozóan. Minden intézmény és a KIIF hálózat külön HELPDESK-kel rendelkezik. 
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helyn  helynök vall  Püspöknek, érseknek vhova kihelyezett állandó helyettese, ill. új püs-
pök v. érsek kinevezéséig ennek teendőit ellátó pap. 

Hem  Hematology angol; orv  Hematológia. 
Hem Pro  hematology profile angol; orv  Hematológiai profil. 
Hep. Lock  Heparin lock angol; orv  Heparin zár. 
HÉR  hengervetület északi rendszer geod  Az 1908-ban bevezetett három érintő elhelyezésű 

szögtartó, ferde tengelyű hengervetület egyike. 
Her  Hercules latin; csill  Herkules. Csillagkép az égbolton. 
HER2  human epidermal growth factor receptor 2 angol; orv  2-es típusú humán 

epidermális receptor. 
hern.  hernia angol; orv  Sérv. 
HEROSZ  Hermann Ottó Természet és Állatvédő Egyesület (Országos Szövetség) egy  

Herman Ottó, a nagy polihisztor és természettudós hozta létre az egyesületet 1882-ben. 
Magyarország első, sokáig egyetlen állatvédő egyesülete Európában is az elsők között 
alakult meg. Az egyesület nehéz időszak után 1967-ben szerveződött újjá. A HEROSZ a 
helyi állatvédelmi problémák megoldására létrejött közhasznú szervezet, tevékenysége 
az ország egész területére kiterjed, budapesti központja mellett 14 helyi szervezete mű-
ködik, ezeknél zajlik az állatvédelmi munka. Az egyesület legfőbb célja az élővilág vé-
delmének fejlesztése. 

HESS  High Energy Stereoscopic System angol; fiz  ’Nagy energiájú sztereoszkopikus be-
rendezés’ a kozmikus sugárzás földfelszíni vizsgálatára. 2002–2003-ban állították 
üzembe Gamsbergben (Namíbia) (V. F. Hess nevéről). 

HESSI  High Energy Solar Spectroscopic Imager angol; ált  V. F. Hess nevéről. 
Hét  A Hét firat  Társadalmi, Irodalmi és Művészeti Közlöny (Budapest). 
het  hettita tört  Az i.e. 2. évezredben Kis-Ázsiában és Észak-Szíriában élt, indoeurópai 

nyelvű nép, illetve ehhez tartozó, vele kapcsolatos. 
HET  Hobby Eberly Telescope angol; csill  Hobby Eberly távcső (Texas). 
HETE  High Energy Transient Explorer angol; űrh  ’Nagy energiájú tranzienseket kutató’ 

nemzetközi űrszonda. 2000. okt. 9-én indították útra. 
HÉV  helyiérdekű vasút közl  Másodrangú, szerényebb igényű, elsősorban a helyi szükség-

leteket kielégítő vasút (régen: vicinális). Hazánkban az első 1877-ben indult meg. 
Heves MNÚ  Heves Megyei Népújság firat  1958–1964 között Heves megyében megjelenő 

közéleti napilap volt. 
hex.  hexa görög; firat  Szóösszetételek előtagjaként a vele összetett fogalomnak hatszorosát 

jelöli. 
Hf  hafnium Koppenhága latin nevéről; vegy  A titáncsoportba tartozó, fémes tulajdonságú 

ritka elem. Rendszáma: 72. Felfedezése a magyar Hevesy György és a holland D. Coster 
nevéhez fűződik. Az atomiparban árnyékoló köpenyek előállítására használják, mivel a 
neutronokat nagymértékben elnyeli. 

HF  high ferquency angol; fiz  A rádiófrekvenciás elektromágneses hullámok tartományá-
ban a nagyfrekvenciás sáv jelölésére szolgáló betűjel. 

HF  Horizontal Frequency angol; fiz  Vízszintes frekvencia. Más néven sorfrekvencia, azaz 
ennyi soron képes végigfutni az elektronsugár másodpercenként. Jól használható a mo-
nitor teljesítményének leírására. 

HFGY  Hungária Fajta Győztes állat  Kutyakiállításon az egyfajta kutyák közül elnyerhető 
díj. 

HFSz  Hazai Fésűsfonó- és Szövőgyár ipar  Mo. egyik legnagyobb fésűsfonó és gyapjúszö-
vő üzeme volt. 1922-ben alapították. Telephelye Budapest volt. 
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Hg  higany vegy  Régi magyar néven: kéneső. A cinkcsoportba tartozó kémiai elem. Rend-
száma: 80. Szobahőmérsékleten folyékony, ezüstfehér, nagy fajsúlyú fém. Vegyületei-
nek használata nagyon elterjedt. 

Hg Rt.  Hitelgarancia Rt. pénzü  Alapítva: 1992-ben. 
hg.  hegység földr  Völgyekkel és medencékkel tagolt, nagy területű földfelszíni kiemelke-

dés. Önálló szerkezeti és alaktani tájegység, a Föld belső erői hozzák létre. 
HGB vagy Hgb  hemoglobin angol; orv  A vörösvérsejtek fő alkotóeleme, az oxigén és a 

széndioxid szállítására szolgál.  
Hgmm  higany-milliméter met  A légnyomás egysége: 1 mm magasságú higanyoszlopnak a 

tengerszinten mért nyomása. 
hgnő  hercegnő ált  Hercegi születésű nő, illetve herceg felesége. 
HGO  hepatic glucose output angol; orv  Máj glükóztermelése. 
hgprím  hercegprímás vall  Magyarországon régebben a legfőbb római katolikus egyházi 

rang viselője, az esztergomi érsek. 
hgyv  hegyvidék földr  Hegyekkel borított egységes földrajzi terület. 
HH  Hagyományok Háza kult  A Kárpát-medencei néphagyomány ápolására és továbbélte-

tésére létrehozott NKÖM-intézmény. 
HH  hard of hearing angol; orv  Nagyothalló. 
HH  hosszúhullám fiz  A 150–285 kHz közötti frekvenciatartomány elnevezése, amelyet 

főként a műsorszóró rádióadók, valamint hajók stb. használnak. A hullámhossz: 2000–
1052,63 m. 

HH  HungarHotels ált  Hungária Szálloda Részvénytársaság Magyarországon. 
HH  Somali Airlines angol; rep  Szomália légitársaságának jelzése. 
HH.  Herba Hungarica firat  Budapesten megjelenő gyógynövényekkel kapcsolatos szakfo-

lyóirat volt. 
HHH  Hármashatár-hegy sp  A Műegyetem Sportrepülő Egyesület sportrepülőterének nem 

hivatalos rövidítése. 
HHP  Hubble Heritage Project angol; csill  Hubble Örökség Program (HST). 
HHRF  Hungarian Human Rights Foundation angol; szerv  Magyar Emberjogi Alapítvány. 

Székhelye: New York. MEA 
hi.  határidő ált  Meghatározott időtartam, amely alatt bármikor, de legkésőbb annak lejár-

táig valamely cselekményt teljesíteni kell. 
hi7etlN  hihetetlen chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
HIC  Hidrofób kölcsönhatás kromatográfia görög; vegy  A vizet nem kedvelő, víztaszító 

tulajdonságú elegyek szétválasztására szolgáló abszorpciós v. megoszlásos vegyi eljá-
rás. 

HÍD  Ausztráliai Hagyományőrző, Ifjúsági, Diák- és Kulturális Szövetség kult  Székhelye: 
Lindfield. 

HIDA scan  hepatobiliary scan angol; orv  Máj és epevezeték szkennelése. 
hidro-  víz, vízi görög; ált  Szóösszetételekben előtag. 
Hidrol. Közl.  Hidrológiai Közlemények firat  A víz körforgásának, a felszíni és felszín 

alatti vizeknek a fizikai, statikai és dinamikai jelenségeivel foglalkozó kiadvány. 
HIFI  high fidelity sound system angol; műsz  Magas fokú hanghűségű rendszer. Olyan 

hangvisszaadó egységek összessége, amelyek a hallható frekvenciák (20–20.000 Hz) és 
amplitúdók teljes skáláján, a lehető legtökéletesebb minőségben képesek visszaadni va-
lamely élőzenei előadást. 

HIFO  Highest-in-first-out angol; tőzsde  A készletekből mindig a legmagasabb forgalmi 
értékűt használják fel előbb. 

HIIA  Hungarian Institute of International Affairs angol; szerv  Magyar Külügyi Intézet. 
MKI 
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hip  hipo- görög; ált  Szóösszetételek előtagjaként a vele összetett fogalomnak a kelleténél 
kisebb mértékét jelöli. 

hír  híradástechnika műsz  Az elektrotechnikának a beszéd, zene, kép és jelek továbbításá-
val kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteket magában foglaló ága. 

hird.  hirdetés ált  Gazdasági és kereskedelmi vonatkozású vagy magántermészetű (nem 
kötelező érvényű) közlemények közhírré tétele. 

hírk.  hírközlés(i) ált  Egymástól távollevő személyek üzenetváltásának, valamint közérde-
kű események közhírré tételének módja. 

hírl  hírlap ált  Újság, különösen napilap. 
His  histidine angol; orv  Hisztidin. 
hist.  histology angol; orv  Szövettan. 
Hist.  Historia firat  A Historia Alapítvány évente 10 alkalommal megjelenő történelmi 

tartalmú folyóirata. 
hist.  history angol; orv  Kórtörténet. 
hisz  háziipari szövetkezet szöv, ipar  A dolgozó otthonában vagy szövetkezetben folytatott 

kisipari tevékenységet összefogó szövetkezet. 
hiszM  hiszem chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
HISZÖV  Háziipari és Népi Iparművészeti Szövetkezetek Országos Szövetsége szöv  A 

háziipari szövetkezeteket összefogó szövetség. háziip 
HITK  A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei, Újvidék firat  A jugoszláviai 

magyarság (elsősorban a Vajdaságban lakók) nyelvének, irodalmának, művelődéstörté-
netének és folklórjának tanulmányozására kiadott időszakos folyóirat (1969–75). 

hitokt  hitoktató vall  Hitoktatással foglalkozó személy. 
HIV  Human Immunodeficiency Virus latin; orv  Emberi immunhiányt okozó vírus. Az 

emberi immunrendszer összeomlását okozhatja, a betegség neve AIDS. AIDS 
hiv.  hivatal(i) ált  Meghatározott jellegű közügyeket intéző, irányító intézmény. 
hiv.sz.  hivatkozási szám ált  Az a szám, amellyel valamire hivatkoznak. 
HJCH  Hungária Junior Champion angol; állat  Fiatal magyar győztes. Kutyakiállításon 

elnyerhető díj. 
HJD  Heliocentric Julian Date angol; csill  Heliocentrikus Julián Dátum. Epochának egy jól 

észlelt minimum időpontját szokták választani. Jele: E. Az epocha tehát egy nulla fázis-
hoz tartozó időpillanat, HJD-ben kifejezve. 

Hk  a fényerősség régebbi egysége fiz  Hefner-gyertya (F. Hefner-Alteneck nevéről). Ma 
már nem használatos. 

HKD  hongkongi dollár angol; pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
HKD  Hrvatsko knjižničarsko društvo horvát; szerv  Horvát könyvtári szervezet. 
HKR  hengervetület középső rendszer geod  Az 1908-ban bevezetett három érintő elhelye-

zésű szögtartó, ferde tengelyű hengervetület egyike. 
HKT.  Hazai és Külföldi Tudósítások firat  Az első Pesten megjelenő magyar újság (Hazai 

Tudósítások) címe 1808-tól. HT 
HL  Hadtörténelmi Levéltár had, tört, irod  A Hadilevéltár első írásos említésének dátuma 

1918. nov. 11. Ez a levéltár alapítási időpontja. Az 1919. jan. 20-án kelt szervezési rende-
letben Hadtörténelmi Levéltár és Múzeum megnevezés szerepel. Ezt követően hol kö-
zös, hol önálló szervezetben működött a két intézmény. Jelenleg a Hadtörténeti Intézet 
és Múzeum elnevezésű intézmény szervezeti kereteiben működik önálló igazgatóság-
ként a Hadtörténelmi Levéltár. Állami szaklevéltárként feladata a magyar katonai múlt 
írásos emlékeinek gyűjtése, őrzése és feldolgozása. 

HL vagy HUM  Humerus Länge német; orv  A felkarcsont hossza. 
hl.  hektoliter latin; ált  Űrmérték. 1 hektoliter egyenlő 100 liter. l (liter) 

http://www.mimi.hu/csillagaszat/epocha.html
http://www.hkdrustvo.hr/
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HLA  human leukocyta antigén latin; orv  Az emberi fő hisztokompatibilitási komplex anti-
gének történeti okokra visszavezethető elnevezése. 

HLA  Johannesbourg angol; rep  Dél-Afrika egyik repülőterének jelzése. 
Hló  háló chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
HM  Air Seychelles angol; rep  A Seychelle-szigetek légitársaságának jelzése. 
HM  hand movement angol; orv  Kézmozgás. 
HM  Honvédelmi Minisztérium had, közig  1948. ápr. 7-én létrehozott minisztérium Egy 

ország néphadseregének szervezését, feltöltését, kiképzését, ellátását és tevékenységét 
irányító legfőbb államigazgatási szerv. 

HM  Hotel Mode angol; ált  Szálloda üzemmód. Segítségével szállodában használt tévéké-
szülékeknél korlátozható a hangerő és letilthatók az üzembe helyezési műveletek. 

HM HVK  Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar had  Békében a Honvédelmi Mi-
nisztérium szervezetének részeként működik a Honvéd Vezérkar, amely az ország ka-
tonai védelemre való felkészítésének felső szintű tervező-szervező, illetőleg a Magyar 
Honvédség katonai tevékenységének felső szintű vezető szerve. 

HMBX  High-Mass X-Ray Binary angol; csill  Nagy tömegű röntgen kettőscsillag. 
HMD  hyaline membrane disease angol; orv  Hialin membrán betegség. 
HMDK  Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége szerv  Székhelye: Eszék. Köz-

reműködik a határon túli magyarsággal összefüggő feladatok ellátásában. Feladata töb-
bek között: a közösség együttműködésének támogatása; rendszeres tájékoztatás a ma-
gyarságot érintő fontos ügyekről, eseményekről és fejleményekről; érdekképviselet 
azokban a kérdésekben, amelyek a tagszervezetek többségét érintik. 

HMÉ  A Hajdúsági Múzeum Évkönyve ált  Hajdúböszörmény (1973–). 
HME TV  Hungarian Magazine Extra TV angol; hírk  Székhelye: New York. 
HML  Heves Megyei Levéltár műv, tud  Eger város levéltára 1687 után kezdett működni a 

város főjegyzőjének vezetésével. A 18. század közepétől az aljegyző vette át az 
archiváriusi teendőket. A városi levéltárnok tisztsége 1841-től vált önállóvá. 

HMLtK  A Heves Megyei Levéltár Közleményei firat  Eger (1972–). 
HmM  Heves megye műemlékei I–III. irod, tört  Szerk.: Dercsényi Dezső–Voit Pál. Eger, 

1969–1978. 
HMPSZ  Horvátországi Magyar Pedagógusok Szövetsége szöv  Székhelye: Eszék. 
HMS  Her/His Majesty’s Ship angol; had  Őfelsége, az angol uralkodó hadihajója. 
HMS  hypothetical mean strain angol; orv  Feltételezett feszültség, megerőltetés – mikrobio-

lógiában használt rövidítés. 
HMSZ  Hollandiai Magyar Szövetség szöv  NYEOMSZSZ-tag. Székhelye: Amszterdam. 

Közreműködik a határon túli magyarsággal összefüggő feladatok ellátásában. Feladata 
többek között: a közösség együttműködésének támogatása; rendszeres tájékoztatás a 
magyarságot érintő fontos ügyekről, eseményekről és fejleményekről; érdekképviselet 
azokban a kérdésekben, amelyek a tagszervezetek többségét érintik. NYEOMSZSZ 

HMSZ  Horvátországi Magyarok Szövetsége szöv  Székhelye: Eszék. Közreműködik a hatá-
ron túli magyarsággal összefüggő feladatok ellátásában. Feladata többek között: a kö-
zösség együttműködésének támogatása; rendszeres tájékoztatás a magyarságot érintő 
fontos ügyekről, eseményekről és fejleményekről; érdekképviselet azokban a kérdések-
ben, amelyek a tagszervezetek többségét érintik. 

HMSZIK  Hollandiai Magyar Gyermek- és Ifjúsági Kör egy  Hétvégi Magyar Iskola és Ját-
szóház. Székhelye: Utrecht. 

HMTMT  Horvátországi Magyar Tudományos és Művészeti Társaság egy  Székhelye: Zág-
ráb. 

Hmvhely  Hódmezővásárhely földr  Csongrád megyei város. Lakosságszám: 47.735 fő 
(2007. jan. 1.). 
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HMXB  High-Mass X-ray Binary angol; csill  Nagy tömegű röntgen kettőscsillag. 
hn  hímnem nyelvtud  Sok nyelvben férfit, hím állatot stb. jelentő és velük kapcsolatos név-

szók kategóriája. 
HN  República de Honduras spanyol; földr  Hondurasi Köztársaság Közép-Amerikában. 

Területe: 112.492 km2; főváros: Tegucigalpa; hivatalos nyelv: spanyol; pénznem: 
lempira; népcsoportok: mesztic, indián, fekete; vallás: római katolikus, protestáns, 
egyéb. 

Hn.  Hírnök firat  1837–1845 között megjelenő, konzervatív beállítottságú folyóirat. 
HNA  Kínai Hainan légitársaság rep  Kína egyik légitársasága. 
Hnánás  Hajdúnánás földr  Hajdú-Bihar megyei város. Lakosságszám: 18.360 fő (2007. jan. 

1.). 
Hnap  holnap chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
HNB  Hágai Nemzetközi Bíróság szerv  Az ENSZ legfőbb bírói szerve, ahova a vitás kérdé-

sekben a tagállamok fordulhatnak. Alapítva: 1946. ICJ 
HNEG  haemorrhagic nephritis and enteritis in geese angol; állat  Libák vérzéses vese- és 

bélgyulladásának kórképe. 
HNF  Hazafias Népfront szerv  A magyar nép összes dolgozó rétegét összefogó tömegmoz-

galom volt. Résztvevői lehettek mindazok, akik hívei voltak a népi demokratikus rend-
nek, a szocialista társadalom építésének és a békének. Külön tagsága nem volt. 1954-ben 
alakult a Magyar Függetlenségi Népfront utódaként. MNFF 

HNP  Hortobágyi Nemzeti Park földr  1973. jan. 1-jén hozta létre az Országos Természetvé-
delmi Hivatal hazánk első nemzeti parkjaként. 

Ho  holmium Holmia, Stockholm latin nevéről; vegy  A ritkaföldfémek csoportjába tartozó 
kémiai elem. Rendszáma: 67. 

HOB  head of bed angol; orv  Az ágy fej felőli része. 
HODOSZ  Honvédségi Dolgozók Szakszervezete szerv  Érdekvédelmi, érdekképviseleti, 

önsegélyező és szociális (üdültetési) feladatot is ellátó társadalmi szervezet. A 
HODOSZ a Honvédelmi Minisztériumhoz és a Magyar Honvédséghez kötődő honvéd-
ségi köztisztviselők, munkavállalók, közalkalmazottak, a HM érdekeltségű gazdasági 
és társadalmi szervezetnél dolgozók, az e területekről (jogelődjeitől) kivált nyugdíjasok, 
munkanélküliek és ezek szakszervezeti szerveződéseinek önkéntes, egyenrangú tömö-
rülése. 

holl  holland nyelv  Tömegében Hollandiában élő, nyugati germán nyelvet beszélő nép, 
illetve ehhez tartozó, vele kapcsolatos; holland ember, nép, nemzet; e nép nyelve; Hol-
landiából származó. NL 

Holl.  Hollandia földr  Ország Nyugat-Európában. NL 
Holl.Ant.  Holland Antillák földr  Hollandia tengerentúli autonóm területe a Karib-

szigeteken. Területe: 800 km2; székhely: Willemstad; hivatalos nyelv: holland. Hollan-
dul: Nederlandse Antillen. NL 

HOLMES  Home Office Large Major Erquiry System angol; inf  Belügyminisztériumi Széles 
körű Központi Információs Rendszer. 1980-ban Nagy-Britanniában bevezetett számító-
gépes rendszer, amelyet a bűnüldözésben használnak. 

HOM Népr. Kiadv.  A Herman Ottó Múzeum Néprajzi Kiadványai kiadv  Miskolc (1958–). 
HOMÉ  A Herman Ottó Múzeum Évkönyve irod, tud, műv  Miskolc (1957–). 
HOMK  A Herman Ottó Múzeum Közleményei firat  Miskolc (1955–). 
Hon  A Hon firat  Politikai és közgazdászati napilap. 
HON  Republica de Honduras spanyol; földr  Köztársaság Közép-Amerikában. Területe: 

112.088 km2; fővárosa: Tegucigalpa; pénzneme: lempira; nyelvek: spanyol, angol, 
garifuna, indián nyelvek; népcsoportok: mesztic, indián, fekete; vallások: római katoli-
kus, protestáns. Angolul: Republic of Honduras. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/1973
http://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Orsz%C3%A1gos_Term%C3%A9szetv%C3%A9delmi_Hivatal&action=edit
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Orsz%C3%A1gos_Term%C3%A9szetv%C3%A9delmi_Hivatal&action=edit


 242 

Honism  Honismeret firat  Kéthavonta megjelenő, történelmi tartalmú folyóirat. 
HONSZ  Hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége szöv  

Szociális és karitatív jellegű szervezet. Tevékenysége: önszervezés, tagjai számára ki-
rándulások szervezése, ünnepi koszorúzásokon való részvétel. 

honv.  honvéd ált  A honvédség tagja; szűkebb értelemben rendfokozat nélküli harcos. 
(Kisfaludy Károly alkotta nyelvújítási szó, amelyet először az 1848–49-es szabadságharc 
katonáinak megnevezésére használtak). 

HOPE  Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz pénzü  FIFG, strukturális alap. Alapvető 
célja, hogy hozzájáruljon a halászattól függő területek revitalizációjához, a halászati 
ágazat versenyképességének javításához azáltal, hogy segíti a halászati termékek minő-
ségének javítását és a halászathoz kapcsolódó marketingtevékenységet. Angolul: Finan-
cial Instrument for Fisheries Guidence. 

Hor  Horologium görög, latin; csill  Ingaóra. Halvány csillagokból álló csillagkép a déli ég-
bolton. 

HOR  Horvátország földr  Parlamentáris köztársaság Európában, a Balkán-félszigeten. 
CRO 

horiz.  horizontal angol; orv  Vízszintes. 
HOSZ  Hallássérültek Országos Szövetsége szöv  Gyakorlatilag az országban működő ösz-

szes hallássérült szervezetet összefogja. Munkájukban kiemelt szerepet kap az ifjúsági 
kulturális és oktatási tevékenység. A siketek és nagyothallók iskoláiból kilépők pálya- 
és szakmairányítását végzik. Kulturális tevékenységi körben színjátszó és művészeti 
csoportokat, klubokat működtetnek. A kommunikációt segítő tevékenység körében 
jeltolmácsszolgálatot tartanak fenn, közreműködnek a jeltolmácsképzésben. Üdültetést 
szerveznek, közreműködnek a segédeszközök terjesztésében, kiterjedt nemzetközi kap-
csolatokat tartanak fenn. 

HOTAS  Hands on Throttle and Stick angol; had  Minden fontos kapcsoló a gázkarra és a 
botkormányra van integrálva, így azt a pilótának nem kell elengedni harci cselekmény 
közben. 

HÖK  Hallgatói Önkormányzat (felsőoktatási intézményekben) szerv  A hallgatók függet-
len érdekképviseleti szerve. A hallgatók érdekeit képviseli a főiskolai és egyéb fórumo-
kon. 

HÖKAP  Helyi önkormányzati kármentesítési alprogram ált  ISPA előcsatlakozási támoga-
tási eszköz (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession). 

HÖKOSZ  Hallgatói Önkormányzatok Országos Szövetsége szerv  Az Országos Felsőokta-
tási Érdekképviseleti Szövetség utódszervezete 1995. márc. óta. Az egyetemi és főiskolai 
hallgatói önkormányzatok érdekképviseleti és koordinációs szerve. 

HölF.  Hölgy Futár (Hölgyfutár) firat  Az első irodalmi lap a szabadságharc bukása után 
(1849–1864). (Új Hölgyfutár Revue, Budapest, 1985–92.) 

hőm.  hőmérséklet ált  Valaminek hő szempontjából tekintett állapota. 
HÖOK  Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája szerv  Feladatuk, hogy minden 

olyan problémával foglalkozzanak, amely országosan érinti a felsőoktatásban tanuló-
kat. Céljuk a magyar felsőoktatás színvonalának emelése, és ezzel párhuzamosan a 
hallgatóság részére nyújtott tanulmányi és szociális szolgáltatások magas színvonalá-
nak biztosítása. Folyamatosan részt vesznek a felsőoktatásra vonatkozó jogalkotásban, 
és együttműködnek más hallgatói, érdekképviseleti szervekkel. 

Hőr  Határőr firat  Havonta megjelenő katonai folyóirat. 
HŐR  határőr(ség) had  1903-ban a magyar kormány engedélyt kapott arra, hogy a határok 

őrizetére felállítsa a Magyar Királyi Vámőrséget. Ezt a szervezetet 1932-től Magyar Ki-
rályi Határőrséggé szervezték át. A II. világháború után az államhatár őrizetét a külön 
szolgálati ágként működő Határrendőrség látta el. 1950. jan. 1-jével a Határőrséget be-

http://www.mimi.hu/eu/fifg.html
http://www.mimi.hu/eu/strukturalis_alap.html


 243 

olvasztották az Államvédelmi Hatóságba. 1990-től megkezdődött a hivatásos határőri-
zet kiépítése. A határőr kerületek igazgatóságokká szerveződtek, 1998 áprilisában az 
utolsó sorkatonák is leszereltek a Határőrségtől. 2008 januárjában a Határőrség beépült 
a rendőrség kötelékébe. 

HŐR OPk  Határőrség Országos Parancsnoksága szerv  A Határőrség történetében 1989-től 
történelmi jelentőségű változások kezdődtek. A nyugati és déli határon megszűnt a 
nyomsáv, lebontották az osztrák határon az elektromos jelzőrendszert. 1989-ben Ma-
gyarország csatlakozott a menekültek helyzetére vonatkozó 1951. évi Genfi Egyez-
ményhez. 1990-től megkezdődött a hivatásos határőrizet kiépítése és ezzel együtt a Ha-
tárőrség szervezetének gyökeres átalakítása. A határőr kerületek igazgatóságokká szer-
veződtek, áprilisban az utolsó sorkatonák is leszereltek a Határőrségtől. 2008 januárjá-
ban a határőrség beépült a rendőrség kötelékébe. 

HÖTOSZ  Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságok Országos Szövetsége szöv  A hivatásos 
önkormányzati tűzoltóságok országos, önkéntes alapon létrehozott társulása, érdekei 
képviseletére és védelmére, a munka szakmai színvonalának és hatékonyságának javí-
tására, a szükséges anyagi, személyi és tárgyi feltételek megteremtésének társadalmi 
elősegítésére. A Szövetség jogi személyként, demokratikus elvek alapján működő, párt-
politikailag, vallási- és világnézeti kérdésekben semleges, tagjainak egyenlőségén ala-
puló szervezet. 1991-ben alakult Gödöllőn. 

HÖTOSZ  Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságok Országos Szövetsége szöv  1991-ben 
Gödöllőn alakult meg az egyesülési jogról szóló, 1989. évi II. törvény alapján a hivatásos 
önkormányzati tűzoltóságok országos önkéntes alapon létrehozott társulásaként, érde-
kei képviseletére és védelmére. Célja a munka szakmai színvonalának és hatékonysá-
gának javítása, a szükséges anyagi, személyi és tárgyi feltételek megteremtésének tár-
sadalmi elősegítése. 

HP  A hisztéria és a pathoneurózisok tud, irod  Ferenczi Sándor: Pszichoanalitikai értekezé-
sek. Dick Manó, Budapest, 1919. 

HP  Harmadik Pillér pol  A maastrichti szerződés által létrehozott Európai Unió harmadik 
eleme. Eredetileg az igazság- és belügyi együttműködést jelentette, az amszterdami 
szerződés életbe lépése óta azonban csak a rendőrségi és büntetőjogi együttműködésre 
vonatkozik. A vízum-, a bevándorlási és a menekültpolitika, a polgári ügyekben való 
igazságügyi együttműködés és a határellenőrzés átkerült az első pillérbe, vagyis az EK 
hatásköre alá. 

HP  Hewlett-Packard angol; inf  Információtechnológiai és számítógépes képfeldolgozással 
kapcsolatos termékeket kínál mind magán-, mind üzleti felhasználásra. 

HP  Honvédelmi Párt pol  A párt programjának alapja a területi integritás nyílt, egyértelmű 
követelése, minden más konszolidációs feladat csak a revízió után oldható meg. 

HP  horsepower angol; fiz  Lóerő. Értéke 75 méterkilogrammnyi munka másodpercenként. 
LE 

hp.  házaspár ált  Férj és feleség együttesen. 
hPa  Hectopascal (1 hPa egyenlő 1 mbar) tud  100 Pa. A nyomás mértékegysége az SI-

rendszerben. 
HPA  Hungarian Petroleum Association angol; ipar  A magyar olajipari cég hivatalos angol 

neve. 
HPGy  Hazai Pamutszövő Gyár ipar  1925-ben Újpesten (Budapest) létesült textilipari üzem 

volt. Elsősorban tarkán szőtt árukat készített. 
HPI  Hírlap- és Postaszállítási Igazgatóság hírk  Magyarországon a hírlapok és postakül-

demények szállításával foglalkozó intézmény volt. A posta átszervezésével megszűnt. 
HPI  history of present illness angol; orv  A jelen betegség kórtörténete. 
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HPJ  Hungária Prima Junior angol; állat  Fiatal magyar első. (CAC és CACIB kiállításon 
kapható, fiatal osztályban a CAC v. CACIB helyett.) Magyar kutyakiállításokon elnyer-
hető cím, a 9-15 hónapos kutyák kategóriájában. CAC, CACIB 

HPL  human placental lactogen angol; orv  Humán placenta-laktogén. 
HPLC  high pressure/performance liquid chromatography angol; kém  Nagy nyomá-

sú/hatékonyságú folyadékkromatográfia. 
HPP  Harvard Photographic Photometry angol; csill  Harvard fotografikus fotometria. 
HPTLC  high performance thin layer chromatography vegy  Nagyteljesítményű vékonyré-

teg-kromatográfia. 
HPV  High Production Volume angol; vegy  Azon (vegyi)anyagok gyűjtőneve, melyekből 

legalább 1000 tonnát forgalmaznak évente az EU-ban. 
HPV  human papilloma virus angol; orv  Humán papilloma vírus. 
HR  Friendly Islands Airlines angol; rep  Tonga légitársaságának jelzése. 
HR  heart rate angol; orv  Pulzus. 
HR  Horizontal Resolution angol; inf  Vízszintes felbontás. A sorok számának növekedésé-

vel nő a felbontás és a tévékép minősége. 
HR  Horvátország földr  Horvátország, Horvát Köztársaság: a Balkán-félszigeten. Területe: 

56.610 km2. Fővárosa: Zágráb (Zágreb); hivatalos nyelv: horvát; pénzneme: kuna; nép-
csoportok: horvát, szerb, bosnyák, magyar (1%); vallás: római katolikus, protestáns, or-
todox, mohamedán. 

HRD  Hertzsprung–Russell-diagram angol; csill  Csillagfejlődési diagram, amely egy grafi-
konon a csillagok és a csillagcsoportok legszembetűnőbb tulajdonságait (szín, 
luminozitás, abszolút magnitúdó, felszíni hőmérséklet, színképosztály) mutatja. 

HRE  Harare angol; rep  Repülőtér jelzése (Zimbabwe). 
HRE  Hypo Real Estate angol; pénzü  Németország második legnagyobb jelzálog-hitelező 

csoportja. 
HRK  horvát kuna szerb; pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
HRMG  Human Resources Management Group angol; ált  Az EU Emberi Erőforrás Munka-

csoportja. 
HROS  High Resolution Optical Spectrograph angol; csill  Nagyfelbontású Optikai Spekt-

rográf. 
hrsz.  helyrajzi szám ált  Az ingatlanok tulajdonképpeni nyilvántartási száma. hsz. 
HRT  hormone replacement therapy angol; orv  Hormonpótló terápia. 
HRW  Humán Rights Watch angol; szerv  Emberi jogi szervezet, székhelye: New York. 
HS  Egységes vámtarifaszám gazd, pénzü  A magyar vállalkozásoknak és szervezeteknek 

2004. máj. 1-jétől a közösségi vámtarifát kell alkalmazniuk, amely minden adónemre, 
kötelezettségre megszorító, illetve kereskedelempolitikai intézkedésre vonatkozóan 
konkrét vámtarifaszám szerint tartalmaz rendelkezéseket. Hogy számlázni lehessen, 
ismerni kell az áru egységes integrált tarifáját. 

Hs  hassium vegy  Mesterségesen előállított transzurán elem. Nevét Hessen tartományról 
kapta. Rendszáma: 108. 

HS  Holu Saturday angol; ált  Nagyszombat. A húsvét előtti szombat, a húsvéti örömünnep 
kezdete. 

HS  hora somni angol; orv  Lefekvéskor. 
HSCSD  High Speed Circuit Switched Data angol; fiz  Nagysebességű áramkörökkel kap-

csolt adatok. 
HSG  hysterosalpingography angol; orv  A méh és a petevezetékek kontrasztanyagos rönt-

genvizsgálata. 
HSI  Hang Seng Index angol; tőzsde  Hong Kong-i tőzsdeindex. 
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HSMS  High Speed Meteor Scatter angol; csill  Nagysebességű meteor-nyomvonalas össze-
köttetés. 

HSO  Herschel Space Observatory angol; csill  Herschel Űrtávcső. 
HST  Hubble Space Telescope angol; űrh, csill  Hubble Űrtávcső. 
HSZ  Házasságkötés szertartása vall, kat  Ordo celebrandi matrimonium, 1969, magyarul: 

1971. 
hsz.  házszám ált  Lakott területen levő ház sorszáma. 
Hszoboszló  Hajdúszoboszló földr  Hajdú-Bihar megyei város. Lakosságszám: 23.830 fő 

(2007. jan. 1.). 
HT  Air Tohad angol; rep  Csád légitársaságának jelzése. 
HT  Hazai Tudósítások firat  Az első Pesten megjelenő magyar újság. 1806-ban indította 

Kultsár István. 1808-tól címe: Hazai és Külföldi Tudósítások. 1839-ben szűnt meg. 
ht  high technology angol; ált  Fejlett, magas szintű technológia, gyártási eljárás. A legkor-

szerűbb vívmányok alkalmazását jelenti. 
HT  Holy Thursday (Maundy Thursday) angol; ált  Nagycsütörtök. Húsvét előtti csütörtök, 

a nagyhét kiemelkedő időszakának „első szent napja”. 
Ht.  heart angol; orv  Szív. 
Ht.  height angol; orv  Magasság. 
HT.  Hidrológiai Tájékoztató egy  Közreadó: Magyar Hidrológiai Társaság. 
htáb  honvédtábornok kat  Honvédségi állományú tábornok. 
htb.  háztartásbeli ált  Saját háztartásában dolgozó, munkaviszonyban nem álló nő (ritkán 

férfi). 
HTCC  Hungarian Telephone and Cable Corporation angol; hírk  Magyar Telefon és Kábel 

Társaság. Dán TDC tulajdonában lévő telefontársaság Magyarországon. 
HTG  Haiti – Gourde angol; pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
HTG  Híradástechnikai Gépgyár ipar  Magyarországon 1963-ban létesült másik két gyárral 

való egyesüléséből. Híradástechnikai és egyéb célgépeket, szerszámgépeket, autó- és 
garázsipari berendezéseket gyártott. 

Htha  hátha chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
htl  határozatlan ált  Meg nem határozott mennyiségű, tartalmú. 
HTMH  Határon Túli Magyarok Hivatala közig  Alapítás: 1992. A kormány irányítása alatt 

álló országos hatáskörű szerv, felügyeletét a külügyminiszter látja el. Főbb feladatai: 
részvétel a határon túli magyarokkal kapcsolatos kormányzati döntések előkészítésé-
ben, a kisebbség-politikai koncepció kialakításában, illetve e koncepció érvényesülésé-
nek elősegítése; közreműködés a minisztériumok határon túli magyarsággal kapcsola-
tos tevékenységében; részvétel a határon túli magyarokat érintő jogszabály-tervezetek 
véleményezésében, javaslattétel a határon túli magyarok költségvetési támogatására, il-
letve magyar–magyar kapcsolattartás. 

HTML  Hypertext Markup Language angol; inf  Webes kiadványok forrásszövegének szab-
ványos, úgynevezett html címkékre alapozott nyelve. (Az Interneten használt WWW-
oldalak megjelenítését és kapcsolatait leíró szabvány nyelvezet.) WWW 

HTN  hypertension angol; orv  Magas vérnyomás. 
HTO  háztartási tüzelőolaj ált  Közvetlen otthoni szükségletre használt olyan olaj, amely-

nek elégetésével hőt fejlesztenek. 
Htra  hátra chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
HTT  Air Tchad angol; rep  Csád légitársaságának jelzése. 
Htt  Huntington angol; orv  A Huntington-kórban szerepet játszó fehérje. 
Htt. Oszt.  Helytartótanácsi Osztály szerv  Magyar királyi országos levéltár helytartótanácsi 

osztálya. 
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HTTP  Hypertext Transfer Protocol angol; inf  Hipertext átviteli protokoll. Gazdagépek, 
kiszolgálógépek és az egyéni felhasználó gépek közötti láncszöveges (hipertext) kom-
munikáció protokollja (A WWW felhasználóinak számítógépein futó böngészőprog-
ramok és a webkiszolgálók közötti kommunikáció menetét és szabályait meghatározó 
protokoll.) WWW 

Htul  hátul chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
hu.  huszár had  Könnyűlovassághoz tartozó lovas katona. 
hu.  huszár sp  Sakkban a ló. 
HUD  Head-Up Display angol; had, rep  A pilóta előtt levő üveglap, amelyen a fontosabb 

repülési adatok vannak kijelezve. 
HUF  magyar forint pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
Hung  Hungarica latin; ált  Olyan mű, amely Magyarországon magyar vagy idegen nyel-

ven jelenik meg, illetve amely külföldi, de magyar vonatkozásokat tartalmaz. 
HUNG  Hungarica Adatbázis inf  Az Országos Széchényi Könyvtár Hungarica Névkatasz-

tere az interneten. 
Hung.  Hungaria latin; ált  Magyarország latin neve. Mo. 
HUNI  Hungarika Információ inf  Adatbázis. Célja, hogy tájékoztatást adjon a határainkon 

kívül élő magyarság tudományos, alkotó tevékenységéről, kulturális életéről, politikai 
és gazdasági helyzetéről, a külföldi kutatók, írók, publicisták magyar vonatkozású köz-
leményeiről, a magyarországi kutatók, írók, publicisták külföldi magyar vonatkozású 
közleményeiről, a magyar tudományosság nemzetközi visszhangjáról. 

HUNRA  Hungarian Reading Association angol; szerv  Magyar Olvasástársaság. Hazai 
Könyvtári szervezet. 

HV  Hölgyvilág firat  Az Axel Springer Kiadó által kéthetente megjelentetett folyóirat. 
Hv. m.  Heves megye földr  Magyarországon az Északi-középhegység közepét és a hozzá-

csatlakozó alföldi peremét foglalja el a Tiszáig. Területe: 3638 km2; székhelye: Eger. 
hv?  hogy vagy? chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
HVB  Helyi Választási Bizottság ált  Országgyűlési képviselő-választásra választott, illetve 

kiküldött testület Magyarországon. 
HVB  Hypo-Vereinsbank német; pénzü  Németország második legnagyobb hitelintézete. 
HVCA  Hungarian Venture Capital Association angol; egy  Magyar Kockázati- és Magántő-

ke Egyesület. MKME 
HVD  hypertensive vascular disease angol; orv  Magas vérnyomásos érbetegség. 
hvg  Heti Világgazdaság firat  1978 óta megjelenő gazdasági, társadalmi, politikai hetilap. 

Kiadja a HVG Rt., Budapest. 
HVK  Hazafias Választási Koalíció pol  Választási pártként különböző társadalmi szerveze-

tek együttműködési koalíciójaként alakult meg 1989 decemberében. Legfontosabb tag-
jai: Hazafias Népfront, a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége 
(METESZ), a nemzetiségi szövetségek, a nyugdíjasok szövetségei stb. 

HVSE  Haladás Vasas Sportegyesület sp  Magyarországon, 1919-ben Szombathelyen ala-
kult városi sportegyesület. Jogelődje a MÁV Haladás Dal- és Önképző Egyesület. 

HW  Hardware angol; inf  Hardver. 
Hx  history angol; orv  Kórtörténet. 
Hya  Hydra görög, latin; csill  Északi Vízikígyó. A legnagyobb kiterjedésű csillagkép az 

északi égbolton. 
Hyi  Hydrus görög, latin; csill  Déli Vízikígyó. Csillagkép az déli égbolton. 
Hz  hertz fiz  A frekvencia mértékegysége: 1 mp-re jutó rezgések száma (c/s: ciklus per 

secundum). H. R. Hertz német fizikusról. 
Hzas  házas chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1rsadalom
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HZDS  Hnutie za demokratické Slovensko szlovák; pol  Szlovák politikai mozgalom, 1991-
ben jött létre. 

Hzi  házi chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
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I, Í 
 

I  interest angol; pénzü  Kamatláb. A 100 pénzegység után egy évre járó, százalékban kifeje-
zett, kölcsönbe adott v. letétbe helyezett pénzösszeg használatáért fizetendő díj. 

I  investment angol; közg  Beruházás. Az állóalapok bővítése, pótlása; üzemek, intézmények 
létesítésére, fenntartására, fejlesztésére fordított kiadás, ebből épülő új létesítmény; tő-
kebefektetés. 

I  Isztrebityel orosz; had  Vadászrepülőgép. 
I  Italia, Repubblica Italiana olasz; földr  Olaszország, Olasz Köztársaság. Területe: 301.323 

km2; fővárosa: Róma; hivatalos nyelv: olasz; pénznem: 2002. febr. 28-ig olasz líra (1 lira 
egyenlő 100 centesimo), azóta euró; népcsoportok: olasz, szárd, rétoromán, német és 
francia; vallás római katolikus. 

I  jód görög, francia; vegy  A halogéncsoportba tartozó, szürkésfekete (sötét ibolyaszínű), 
fémfényű, erős szagú kristályos elem. 

I&D  incision and drainage angol; orv  Bemetszés és váladék/folyadékelvezetés. 
I&O  intake and output angol; orv  Bevitel és kivitel. 
I.  Időjárás met  Az Országos Meteorológiai Szolgálat szakfolyóirata. 
I. f.  ismertebb filmjei kult  Valakinek legjelentősebb, a közönség számára is ismertebb film-

jei. 
i. h.  infectious hepatitis angol; orv  Fertőző májgyulladás. 
I.C.N.  In Christi Nomine latin; ált  Krisztus nevében rövidítése. 
i.cs.  ifjúsági csúcs ált  Fiatal férfi vagy nő által, a fiatalok körében, korcsoportjában elért 

legjobb, legnagyobb teljesítmény. 
i.d.  during the day angol; orv  Napközben. 
I.D.A.  Immortalis Dei auspicio v. auxilio latin; ált  A halhatatlan Isten védelme alatt v. 

segítségével. 
i.e.  id est latin; ált  Annyi mint. a.m. 
i.e.  időszámításunk előtt ált  Krisztus születésének időpontja előtt. a.Chr.n. 
I.G.F.AG  Interessengemeinschaft Farbenindustrie Aktiengesellschaft német; vegy  A német 

vegyipar legnagyobb monopolista egyesülése volt. 1925–26-ban több német vegyipari 
vállalatból létesült. A II. világháború után a győztes hatalmak 12 vállalatot létesítettek 
belőle. 

i.h.  idézett hely ált  Valahonnan származó szöveget, mondanivalót szó szerint ismételve 
közöl. 

i.m.  idézett mű ált  Mástól v. máshonnan származó művészeti alkotás közlése. 
i.m.  intramuscularis intramuscular angol; orv  Izomba, intramuszkulárisan. 
I.N.C.  in nomine Christi latin; ált  Krisztus nevében. 
I.N.D.  In Nomine Dei v. Domini latin; ált  Isten vagy az Úr nevében. 
I.N.J.  In nomine Jesu latin; vall  Jézus nevében. 
I.N.R.I.  Iesus Nazarenus, Rex Iudaeorum latin; vall  Názáreti Jézus, a zsidók királya. Pilá-

tus parancsa alapján a Jézus keresztfájára erősített felirat (gyakori felirat feszületeken). 
I.N.S.T.  In Nomine Sanctae Trinitatis latin; vall  A Szentháromság nevében. 
i.s.  intercostal space angol; orv  Bordaköz. 
i.sz.  időszámításunk szerint ált  Helytelenül: i.u. (időszámításunk után). Régebben Kr.u. 

(Krisztus születése után) jelölés volt használatos, bár egyes országokban még ma is ezt 
használják; Krisztus születésének időpontjától számított. 
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i.t.a.  Initial Teaching Alphabet angol; ált  Az angol nyelv oktatására használt egyszerűsí-
tett, 44 jelből álló jelrendszer elnevezéséből kialakított betűszó, amelyet James Pitman 
(1901–1985) brit pedagógus gondolt ki 1959-ben, hogy segítse a gyerekeket az olvasás-
tanulás korai szakaszában. 

I.tv.  Ifjúsági törvény ált  Az 1971. évi IV. törvény, amely meghatározta az egykori Magyar 
Népköztársaság ifjúságpolitikájának céljait, alapelveit, szabályozta az állami szervek, 
intézmények, vállalatok és szövetkezetek feladatait az ifjúság szocialista nevelésében, 
megállapította az ifjúság alapvető jogait és kötelességeit. 

i.u.  időszámításunk után ált  Helyesen: i.sz. i.sz. 
i.v.  intravenously angol; orv  Intravenás, intravénásan. 
I/E  inspiratory/expiratory angol; orv  Belégzéses/kilégzéses. 
I/O  Input/Output angol; inf  Bemenet/kimenet. 
I/O bus  Input/Outpu bus angol; inf  = Bemeneti/kimeneti busz. B/K 
I2O  Inteligent Input/Output: angol; inf  Segítségével operációs rendszertől független esz-

közvezérlők írhatóak. 
IÁ  Intervenciós Ár pénzü, gazd  több mezőgazdasági termény esetében a termelői árak nem 

eshetnek egy meghatározott szint alá. Ez az intervenciós ár. A tagállamok hatóságainak 
a közös agrárpolitika keretében az intervenciós áron minden fölkínált mennyiséget meg 
kell vásárolniuk. Ily módon az intervenciós ár egyfajta árgaranciát jelent a termelők 
számára. 

IA  intra-arterially angol; orv  A verőérbe, intraarteriálisan. 
IA  Iowa angol; földr  Szövetségi állam az USA északi középső részén. Területe: 145.747 km2; 

székhelye: Des Moines; beceneve: Sólyomszem állam. 
IÁ  irányár pénzü  A közös mezőgazdasági politika egyik jellemző árnagysága. Azt az – 

elméleti – árat jelenti, amelyen az adott termék előállítói akkora jövedelemhez jutnának, 
mint az ipari foglalkoztatottak. 

IA  Iraqi Airways angol; rep  Irak légitársaságának jelzése. 
Ia  príma latin; ker  Első osztályú, elsőrendű, kiváló, a legjobb minőségű (kereskedelmi 

jelzés). 
iá.  irányár pénzü  Egy árunak árhatóságilag megállapított, tájékoztató jellegű, hozzávető-

leges, pénzben kifejezett értéke. 
IAA  insulin autoantibodies angol; orv  Inzulin-autoantitestek. 
IAA  International Academy of Astronautics angol; csill  Nemzetközi Asztronautikai Aka-

démia (Párizs). A Nemzetközi Asztronautikai Szövetség mellett (IAF) 1960 óta működő 
nemzetközi tudományos egyesület. Feladata az információcsere lehetőségeinek biztosí-
tása a szakterület tudósai között. Megszervezője az USA-ban élő magyar származású fi-
zikus, Kármán Tódor. IAF 

IAA  Internationale Automobil-Ausstellung német; kult  Nemzetközi Autókiállítás. 
IAAF  International Amateur Athletic Federation angol; sp  Nemzetközi Amatőr Atlétikai 

Szövetség. Az atlétikai sportág legfelsőbb szintű nemzetközi szervezete. 1912 júliusában 
17 ország részvételével Stockholmban alapult. Egyik legfontosabb feladata a világre-
kordok hitelesítése. 

IABA  International Amateur Boxing Association angol; sp  Nemzetközi Amatőr Ökölvívó 
Szövetség. AIBA 

IABP  intra-aortic baloon pump angol; orv  Intraaortális ballonpumpa. 
IAEA  International Atomic Energy Agency angol; szerv  Nemzetközi Atomenergia Ügy-

nökség. Az ENSZ alá tartozó nemzetközi ügynökség, amely az atomenergia békés cé-
lokra való felhasználását célzó kutatásokat és fejlesztéseket támogatja. 1957-ben alapí-
tották, székhelye: Bécs. 
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IAF  International Astronautical Federation angol; csill  Nemzetközi Asztronautikai Szövet-
ség (Párizs). 1950-ben alakult szervezet, amely összefogja az egyes országokban műkö-
dő, asztronautikával foglalkozó társadalmi szervezeteket. 

IALS  International Adult Literacy Survey angol; ált  Nemzetközi felnőtt írásbeliségi mérés 
16–65 évesek körében. 

IAP-index  Index of Atmospheric Purity angol; körny  Levegőtisztasági index, amelyet a 
levegőszennyezés biológiai indikátorainál használnak. 1970-ben dolgozta ki Le Blanc és 
De Sloover. 

IAS  Indicated Air Speed angol; rep  Műszer szerinti sebesség jelölésére használt rövidítés. 
IAS  Institute for Advanced Study angol; tud  Felsőfokú Tudományfejlesztés Intézete. 1930-

ban alapított a Princetoni Egyetem mellett működő kutaóintézet. Albert Einstein és 
Neumann János is tagja volt. 

IAS  international accounting standards angol; pénzü  Nemzetközi számviteli szabványok. 
IASH  International Association of Scientific Hydrology angol; szerv  Nemzetközi hidroló-

giai társaság. 
IAT  international atomic time angol; ált  Nemzetközi atomidő. 
IATA  International Air Transport Association angol; rep  Nemzetközi Légifuvarozási Szö-

vetség. Az 1919-ben alakult Internationale Air Traffic Association utódaként 1945-ben 
alakult nemzetközi szervezet. Székhelye: Montreal. Tevékenységi körébe tartoznak töb-
bek között a polgári légiközlekedés forgalmi, pénzügyi, műszaki, jogi, biztonságtechni-
kai stb. kérdései. 

IATC  International Air Transport Convention angol; rep  Nemzetközi Légi Szállítási 
Egyezmény (Montreal). Polgári légiforgalmi társaságok nemzetközi szervezete. 1919-
ben alapították International Air Traffic Association néven. Jelenlegi nevét 1945-ben vet-
te fel. Feladata a légiforgalmi vállalatok közötti együttműködés előmozdítása, az érde-
kek egyeztetése, szállítási tarifák egyeztetése stb. 

IAU  International Astronomical Union angol; csill  Nemzetközi Asztronómiai Unió. 1919-
ben létrehozott nemzetközi tudományos szervezet. Székhelye: Párizs. Fő feladata a 
nemzetközi együttműködés szervezése a csillagászat területén, égitestek és azok felszíni 
alakzatainak elnevezése. 

IAVS  Internationaler Amateur Verband für Schwerathletik német; sp  Nemzetközi Birkózó 
Szövetség. Az első birkózó szövetség, alapítva: 1913-ban. Ekkor még magába foglalta a 
súlyemelést és a kötélhúzást is. Első elnöke a magyar Tatich Péter volt. IAWF. 

IAW  International Alliance of Women angol; szöv  Nemzetközi Nőszövetség (Athén). 1904-
ben alapították. Nem kormányközi nemzetközi szervezet. Célja, hogy kivívja a nők 
egyenjogúságát az élet minden területén. 

IAWF  International Amateur Wrestling Federation angol; sp  Önálló Nemzetközi Birkózó 
Szövetség. 1921-ben jött létre Lausanne-ban. 1954-től a francia elnevezést használja: 
Fédération Internationale de Lutte Amateur (FILA). Székhelye: Lausanne. Jogelődje a 
Nemzetközi Amatőr Nehézatlétikai Szövetség, Internationaler Amateur Verband für 
Schuerathletik (IAVS), alapítva: 1913-ban Berlinben. 

IB  Iberia spanyol; rep  Spanyolország légitársaságának jelzése. 
IB  infectious bronchitis latin; állat  A csirkék fertőző bronchitis betegsége. 
IB  Intéző Bizottság ált  Egyesület, szervezet folyó ügyeinek intézésével, valamely feladatra 

választott v. kiküldött kisebb megbízott testület. 
IBA  International Baseball Federation angol; sp  Nemzetközi Baseball Szövetség. Hasonló 

játékot már 1300 környékén játszottak Angliában. A baseball sport ügyeit intéző, irányí-
tó és szervező legfelsőbb sportszervezet. 

IBBSE  Ifjúsági Barlangtúra és Barlangi Sportterápia Egyesület sp  A Barlangi Sportterápia 
programban krónikus légúti megbetegedéses gyermekek (és családjuk) vehetnek részt. 
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Ennek a korábban még nem alkalmazott terápiának a lényege, hogy az aktív sporttevé-
kenység és a barlangi klíma gyógyító hatása együtt fokozottan érvényesül. Feladata 
még, hogy barlangtúrákat szervez, az Egyesület erre kínál lehetőséget a barlangászás 
műfajában; iskolák, munkahelyi, egyházi közösségek, baráti társaságok jelentkezésére 
számítva. 

IBBY  International Board on Books for Young People angol; szerv  Gyermekkönyvek Nem-
zetközi Tanácsa. Nonprofit szervezet, amely világszerte képviseli azokat, akik könyvet 
adnak a gyerekek kezébe. Legfőbb céljai, hogy a gyermekkönyvek révén előmozdítsa a 
nemzetek kölcsönös megértését, hogy a gyerekek a világon mindenütt irodalmi és mű-
vészi értelemben magas színvonalú könyvekhez jussanak, hogy elősegítse a minőségi 
gyermekkönyvek kiadását és terjesztését, és hogy ösztönözze a gyerekirodalommal 
kapcsolatos kutatást és tudományos munkát. 

IBBY-jutalom  IBBY-jutalom pol  A Gyermekkönyvek Nemzetközi Tanácsának jutalma. 
IBBY 

IBD  inflammatory bowel disease angol; orv  Gyulladásos bélbetegség. 
IBDV  infectious bursitis disease virus latin; állat  A csirkék gumboró betegségének vírusa. 
IBF  International Badminton Federation angol; sp  Nemzetközi Tollaslabda Szövetség. A 

tollaslabda sport ügyeit intéző, irányító és szervező legfelsőbb sportszervezet. 
IBF  International Boxing Federation angol; sp  Nemzetközi Ökölvívó Szövetség Az ökölví-

vó sport ügyeit intéző, irányító és szervező legfelsőbb sportszervezet. 
IBM  International Business Machines Corp. angol; gazd, pénzü  1911-ben alapított, számító-

gépeket gyártó konszern az USA-ban (Armonk). Számos leányvállalata működik az 
USA-n kívül is. 

IBMV  Institutum Beatae Mariae Virginis latin; vall  Angolkisasszonyok szerzetesrend. A 
közösség hivatása: oktatás-nevelés. A közösség jogi személy. Ward Mária alapította a 
rendet 1609-ben. Az volt a célja, hogy az Egyháznak segítsen a hit terjesztésében és vé-
delmében részben a leányifjúság nevelésével, részben más apostoli és szociális munká-
val. Lelkiségi sajátossága: szemlélődés a tevékenységben, a belső fegyelmet egyesítve a 
külső szabadsággal Szt. Ignác szellemében. Magyarországra Pázmány Péter hívta a 
rendet 1628-ban. A közösség nemzetközi központja Romában, magyarországi központja 
Budapesten van. 

IBP-program  International Biological Program angol; biol  Nemzetközi Biológiai Program. 
1964-ben indult nemzetközi kutatási program. Célkitűzése: felmérni a szárazföldek, 
tengerek és édesvizek szervesanyag-produkcióját, meghatározni a produkciót befolyá-
soló tényezőket, felmérni a természeti erőforrások várható hozamát stb. 

IBR  Irányított Betegellátási Rendszer eü  Az ún. managed care szervezetek biztosítottjaiktól 
előre rögzített, egységes szolgáltatási csomagért egységes díjakat szednek, egyéb téren 
magánbiztosítóként funkcionálnak, így szolgáltatásokat nyújtanak, illetve vásárolnak. A 
betegek az egészségügyi szolgáltatóknak csak egy meghatározott, az adott szervezettel 
szerződött csoportját kereshetik fel, azoknál vehetik igénybe az ellátást. 

IBRD  International Bank for Reconstruction and Development angol; pénzü  Nemzetközi 
Újjáépítési és Fejlesztési Bank, Világbank. Feladata: fejlesztési segítség befektetések út-
ján. Székhelye: Washington. Alapítva: 1944-ben Bretton Woodsban. 

IBS  irritabe bowel syndrome angol; orv  Irritábilis bélszindróma. 
IBSF  International Billiards and Snooker Federation angol; sp  Nemzetközi Biliárd és 

Snooker Szövetség. A biliárd sport ügyeit intéző, irányító és szervező legfelsőbb sport-
szervezet. 

IBU  International Badminton Union francia; sp  Nemzetközi Tollaslabda Szövetség. IBF 
IBUSZ  Idegenforgalmi, Beszerzési Utazási és Szállítási Részvénytársaság kult  Feladata: 

egyéni és társas utazások szervezése országon belül és külföldön, autóbusz különjára-
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tok indítása, külföldi repülő- és hajójegyek beszerzése, fizetővendég-szolgálat, autóköl-
csönzés, pénzváltás stb. 1902-ben alapították Általános Idegenforgalmi és Utazási Válla-
lat néven, jelenlegi nevét 1926-ban vette fel. 

IBV  infectious bronchitis virus latin; állat  Csirkék fertőző bronchitisének vírusa. 
IBVS  Information Bulletin on Variable Stars angol; csill  A Nemzetközi Csillagászati Unió 

kiadványa 1961 óta. 
IC  Codex Iuris Canonici latin; vall  Egyházi Törvénykönyv. 
IC  Indian Airlines angol; rep  India légitársaságának jelzése. 
IC  Inflatable Curtain angol; műsz  A Volvo által kifejlesztett függönylégzsák. 
IC  inspiratory capacity angol; orv  Belélegzési kapacitás. 
IC  Institutum a Charitate latin; vall  Rosminiánusok. A szerzetesi intézmények egyik fajtá-

ja. 
IC  Integrated Circuit angol; fiz  Integrált áramkör. Egyetlen kis félvezető lapkán kialakított 

sok tranzisztort, diódát, ellenállást stb. tartalmazó nagy bonyolultságú eszköz. 
IC  InterCity angol; közl  A közlekedésben előre váltott helyjeggyel biztosított ülőhelyes 

vasúti kocsikból álló szerelvény. Csak nagy forgalmú vasútállomásokon áll meg. 
IC  Intergovernmental Conference angol; közig  Kormányközi konferencia az EU-ban. 
IC  Ionkromatográfia görög; vegy  Az ionkromatográfia, amint neve is mutatja, minőségi és 

egyúttal mennyiségi analitikai módszere az ionok meghatározására. 
ICA  Internation Cube Association angol; sp, kult  Nemzetközi Kocka Társaság. 
ICA  International Cooperative Alliance angol; szöv  Nemzetközi Szövetkezeti Szövetség 

(Genf). 1895-ben alapították Londonban. Célja a szövetkezetek autonómiájának bővíté-
se, fejlődésük előmozdítása, információcsere. 

ICA  islet cell antibody angol; orv  Szigetsejtellenes antitestek. 
ICAA  International Council on Alcohol and Addictions szerv  Nemzetközi Alkohol- és 

Szenvedélybetegség-kongresszus: 2005. okt. 23–28. között Budapesten tartotta negy-
vennyolcadik kongresszusát. 

ICANN  Internet Corporation for Assigned Names and Numbers angol; inf  Bejegyzett Ne-
vek és Számok Internetes Korporációja. Fő feladata: az ún. „dotcom” címek túltengése 
és az egyébként azonos nevű, a világhálóra törekvő vállalatok mind gyakoribb ütközé-
sének kiküszöbölése, új utótagok bevezetése. 

ICAO  International Civil Aviatic Organization angol; rep  Nemzetközi Polgári Repülésügyi 
Szervezet. Az ENSZ szakosított intézménye. Feladata: Nemzetközi Repülésbiztonság 
fejlesztése. 1944. dec. 7-én Chicagóban írták alá. 1947. ápr. 4-én lépett érvénybe. Székhe-
lye: Montreal. 

ICATU  International Confederation of Arab Trade Unions angol; szöv  Arab Szakszerveze-
tek Nemzetközi Szövetsége. Arab államok szakszervezeteit tömörítő szervezet, 1956-
ban alakult. 

ICBL  International Campaign to Ban Landmines angol; szerv  Nemzetközi Kampány a 
Taposóaknák Betiltásáért. 1992-ben alapított nemzetközi szervezet. 

ICBM  Intercontinental ballistic missile angol; kat  Interkontinentális ballisztikus rakéták. 
Nagy hatótávolságú, nukleáris töltettel ellátott rakéta, amelyet 1950-től folyamatosan 
fejlesztettek ki az USA-ban és a volt Szovjetunióban. ICEM 

ICC  immuno-competent cell angol; orv  Immunkompetens sejt. 
ICC  International Chamber of Commence angol; szerv  Nemzetközi Kereskedelmi Kamara. 

CCI. 
ICC  International Criminal Court angol; szerv  Székhelye: Hága. Az ENSZ-szel kapcsolat-

ban álló független szervezet. 2002. júl. 1-jén kezdte meg működését. 

http://ica.saw.hu/
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ICCC  International Conference of Catholic Charities angol; vall, szerv  Katolikus szeretet-
szolgálatok nemzetközi konferenciája, tanácskozása. Meghatározott időközönként, vál-
takozó helyszínen megtartott tanácskozás. 

ICCG  International Catholic Conference of Guiding angol; szerv  Leánycserkészek Nem-
zetközi Katolikus Konferenciája. 

ICCM  International Council of Museums angol; kult  Nemzetközi Múzeum Szövetség. 
ICEM  Európai Kormányközi Migrációs Bizottság szerv  Alapítva: 1951-ben Brüsszelben, 

székhelye: Genf (Svájc). IOM/OIM 
ICEM  Intercontinental ballistic missile angol; kat  Interkontinentális ballisztikus rakéták. 

Nagy hatótávolságú, nukleáris töltettel ellátott rakéta, amelyet 1950-től folyamatosan 
fejlesztettek ki az USA-ban és a volt Szovjetunióban. 

ICE-program  International Cometary Explorer (ICE) project angol; űrh  Nemzetközi 
Üstököskutató. Az első űreszköz, amely találkozott egy üstökössel, áthaladva a 
Giacobini-Zinner üstökös por- és ioncsóváján (1985. nov. 11.). Eredetileg 1978-ban bo-
csátották fel International Sun-Earth Explorer néven, hogy a Nap és Föld közötti L 1-es 
librációs pontban tanulmányozza a napszelet. 

ICESat  Ice, Cloud and Land Elevation Satellite angol; űrh  Jég-, felhő- és földfelszín-
szintmagasságmérő hold. 2003. jan. 13-án felbocsátott, amerikai mesterséges hold. 

ICF  Intercontainer-Inetrfrigó francia; logiszt  Svájci páneurópai kombinált fuvarozási vas-
útvállalat. 

ICF  International Canoeing Federation angol; sp  Nemzetközi Kajak-kenu Szövetség. A 
kajak-kenu sport ügyeit intéző, irányító és szervező legfelsőbb sportszervezet. 1946-ban 
alakult meg Stockholmban. Elődje az IRK. IRK 

ICF  International Curling Federation angol; sp  Nemzetközi Jégteke Szövetség. 1970-ben 
alakult. Elődje Grand Club nevét 1843-ban Royal Caledonian Curling Clubra változtat-
ták. A jégteke sport ügyeit intéző, irányító és szervező legfelsőbb sportszervezet. 

ICF  intracellular fluid angol; orv  Sejten belüli folyadék. 
ICFTU  International Conference of Free Trade Unions angol; szöv  Szabad Szakszervezetek 

Nemzetközi Szövetsége. Nyugat-Európa, USA és a Brit Nemzetközösség szakszervezeti 
szövetségeinek egyesülete. Székhelye: Brüsszel, alapítva: 1949-ben. SZSZNSZ 

ICI  Imperial Chemical Industries PLC angol; vegy, szerv  1926-ban alapított brit vegyipari 
vállalat. 

ICJ  International Comission of Jurists angol; szerv  Nemzetközi Jogászbizottság. 1952-ben 
alapított nemzetközi bizottság, székhelye: Chătelaine, Genf. 

ICJ  International Court of Justice angol; szerv  Nemzetközi Bíróság. Az ENSZ legfőbb bírói 
szerve, ahova a vitás kérdésekben a tagállamok fordulhatnak. Alapítva: 1946, székhe-
lye: Hága. 

ICM  International Congress of Mathematicians angol; szerv  Matematikusok Nemzetközi 
Kongresszusa. 

ICMC  International Catholic Migration Commission angol; szerv  Nemzetközi Katolikus 
Migrációs Bizottság. 

ICMCI  International Council of Management Consulting Institutes angol; szerv  Vezetési 
Tanácsadó Intézetek Nemzetközi Tanácsa. Vezetési Tanácsadók Nemzetközi szerveze-
te, amelynek Magyarország 1993 óta teljes jogú tagja. 

ICMP  Internet Control Message Protocol angol; inf  Internetes irányítóüzenetek protokollja. 
ICNIRP  International Commission of Non-ionizing Radiation Protection angol; szerv  Nem-

ionizáló Sugárzás Elleni Védelem Nemzetközi Bizottsága. 
ICOM  International Council of Museums (Párizs) angol; szerv  Az UNESCO keretében 

1948-ban a múzeumok nemzetközi együttműködésének megszervezésére létesült nem-
zetközi szervezet. UNESCO 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=ICMP&action=edit
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ICOMOS  International Council of Monuments of Sites (Párizs) angol; szerv  Az UNESCO 
keretében 1964-ben létesült nemzetközi műemlékvédelmi szervezet. UNESCO 

ICP  Inductively Coupled Plasma angol; kém  Induktív kapcsolású plazma. 
ICPD  International Conference on Population and Development angol; szerv  Népesedési 

és Fejlődési Nemzetközi Konferencia. Kairóban, 1994-ben tartott tanácskozás. 
ICPI  intracerebral pathogenicity index angol; állat  Intracerebrális patogenitási index. 
ICPO  International Criminal Police Organization angol; szerv  Bűnügyi Rendőrség Nem-

zetközi Szervezete. INTERPOL 
ICQ  I Seek You angol; inf  ’Kereslek’. Az izraeli Mirabilis által kidolgozott új 

csevegőszolgáltatás az interneten. 
ICRC  International Comittee of Red Cross angol; szerv  Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsá-

ga; A Vöröskereszt és a Vörös Félhold Szervezetek Nemzetközi Föderációja. 1919-ben 
alapították. Székhelye: Genf (Svájc). 

ICT  Information and communication technology angol; inf  Az infokommunikációs techno-
lógia kifejezés rövidítése angol mozaikszóval. 

ICT  insulin coma therapy angol; orv  Inzulin-kóma terápia. 
ICTU  Irish Congress of Trade Unions angol; szerv  Ír Szakszervezetek Kongresszusa, ame-

lyet évenként tartanak. 
ICU  Intensive Care Unit angol; orv  Intenzív osztály. MICU, SICU, PICU, NICU 
ICUP  International Catholic Union of the Press angol; szerv  A Sajtó Nemzetközi Katolikus 

Uniója. UCIP 
ICW  International Council of Women angol; szerv  1888-ban Washingtonban alapított nem-

zetközi szervezet. Székhelye: Párizs. Franciául: Conseil International des Femmes. 
ICS  intercostal space angol; orv  Bordák közti terület. 
ICCS  International Catholic Conference of Scouting angol; szerv  Nemzetközi Katolikus 

Cserkészkonferencia. 
ICSEM  Ifjúsági, Családügyi és (Szociális) Esélyegyenlőségi Minisztérium közig  A Gyer-

mek, Ifjúsági és Sportminisztérium és az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal összevoná-
sával 2004. okt. 4-én létrehozott minisztérium. 

ICSID  International Council of Societes of Industrial Design angol; szerv  Nemzetközi szer-
vezet az ipari formatervezési társaságok együttműködésének fenntartására. Székhelye: 
London. 

ICSU  International Council of Scientific Unions angol; szerv  Tudományos Szövetségek 
Nemzetközi Tanácsa. A mai nevén 1931 óta működik (elődje 1919-ben alakult meg 
Brüsszelben). Feladata: a nemzeti és a nemzetközi kutatások előmozdítása és koordiná-
lása. Székhelye: Róma. 

ID  Idaho angol; földr  Szövetségi állam az USA északnyugati részén. Területe: 216.422 km2; 
székhelye: Boise; beceneve: Drágakő állam. 

id  idem latin; ált  Ugyanaz; szintén, pontosan az. 
ID  identification angol; orv  Azonosítás. 
ID  infectious disease angol; orv  Fertőző betegségek. 
ID  intradermal angol; orv  Intradermális. 
id. vagy Id.  idősebb ált  Két azonos nevű személy, különösen apa és fiú megkülönbözteté-

seként: a korosabbik vagy az előbb élt. 
IDA  Interchange of Data between Administrations angol; ált  Az Európai Unió IDA prog-

ramja. Feladata a Közösség és az rurópai uniós tagállamok közigazgatási szervei, vala-
mint ezen szervek és a magánszektor közti adatcsere. A mostani programszakasz kö-
zéppontjában hálózatok átjárhatósága, a kapcsolódó szolgáltatások, eszközök és hálózat 
biztonsága áll, valamint egy közös telematikus interfész irányába történő elmozdulás. 
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Az IDA továbbá arra is törekszik, hogy a közigazgatási hálózatok előnyeit éreztesse az 
európai uniós vállalatokkal és állampolgárokkal. 

IDA  International Development Association angol; szerv  Nemzetközi Fejlesztési Társulás. 
Szervezet, amely a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bankhoz tartozó, de különálló 
intézmény. Székhelye: Washington. 1960-ban hozták létre, hogy segítse a világ legsze-
gényebb országait. 

IDB  Inter-American Development Bank angol; szerv  Amerika-közi Fejlesztési Bank. Regio-
nális fejlesztési bank. 1959-ben alakult meg, működését 1960-ban kezdte meg. Tagja a 
latin-amerikai országok többsége (Kuba kivételével) és az USA. Gazdaságfejlesztést 
megalapozó kölcsönöket nyújt. 

IDC  International Data Corporation angol; szerv  Nemzetközi adatvállalat. 
IDE  Integrated Disk Environment angol; inf  Integrált lemezkörnyezet. 
IDEA program  IDEA program közig  A Belügyminisztérium közigazgatási reform projekt-

je. A program keretében meghatározták azokat a koncepcionális elemeket, amelyek a 
közigazgatás fejlesztésének fő irányait kijelölik. A reform középpontjában az önkor-
mányzati önállóság megtartása, az önállóság védelmében a gazdasági és finanszírozási 
szabályok átalakítása, a kistérségek, városok, régiók új szerepének felépítése, a térségi 
szemlélet kibontakoztatása áll. 

ideigl.  ideiglenes ált  Átmeneti, nem végleges. 
IDF  International Diabetes Federation angol; szöv  Nemzetközi Diabétesz Szövetség. 
IDG  International Data Group angol; szerv  A világ legnagyobb informatikai kiadóvállalata. 

Székhelye Boston. 
IDM  Intelligent dance music angol; zene  Intelligens tánczene. A kilencvenes évek elején 

kezdett elterjedni a techno egy stílusaként. Míg az energikus, kemény hangzású techno 
erősen táncparkett-irányultságú volt, addig az IDM a fejet, az agyat célozta meg kissé 
lassabb, kevésbé agresszív és sokkal dallamosabb, művészi és improvizatívabb hangzá-
sával. 

IDR  indonéz rúpia angol; közg  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
IDTV  Integrated Digital Television angol; inf  Analóg és digitális adások vételére egyaránt 

alkalmas tv-vevő. 
IE  Internet Explorer angol; inf  A Microsoft Internet Explorer (rövidítve IE v. MSIE) egy 

grafikus webböngésző, amely jelenleg a Microsoft Windows operációs rendszerek ré-
szét képezi. Az Internet Explorer a legelterjedtebb böngészőprogram. 

IE  Irányelv ált  Direktíva, az EU Tanács vagy a Bizottság által kiadott sajátos jogszabály; 
általában valamennyi európai uniós tagország számára előír bizonyos kötelezettséget, 
de a teljesítés módját a tagország belső jogszabályalkotására bízza. 

IE  Solomon Islands Airways angol; szerv  Salamon-szigetek légitársaságának jelzése. 
IEA  International Association for the Evaluation of Education Achievement angol; szöv  

Oktatási Teljesítményértékelés Nemzetközi Szövetsége. 
IEA  International Energy Agency angol; szerv  Nemzetközi Energia Ügynökség (Párizs). Az 

1973-as olajválság után 1974 novemberében alakult. Célja, hogy közös olajpolitikát ala-
kítson ki. 

IEA–ISC  International Association for the Evaluation of Educational Achievement – Inter-
national Study Center angol; szöv  Oktatási Teljesítményértékelés Nemzetközi Szövet-
sége – Nemzetközi Kutató Központ. 

IEB  Inter-Európa Bank Részvénytársaság pénzü  Magyarországi bank. 1989. jún. 15-e óta 
működik. Jogelődje az Interbank Rt (alapítva: 1988), korábban az Intervest Külkereske-
delmi Hitelintézet (alapítva: 1981). Elsőrendű feladata a vállalati ügyfélkör számára tel-
jes körű banki szolgáltatás. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://hu.wikipedia.org/wiki/Windows
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IEC  International Elektrotechnical Comission angol; szerv  Nemzetközi Elektrotechnikai 
Bizottság; szabványosító szerv: a szabványosításban elismert tevékenységet végző 
szerv. 

IEEE  Institute of Electrical and Electronic Engineers angol; szerv  Villamosmérnök és Elekt-
ronikai Mérnökök Intézete. Elődje az AIEE (American Institute of Electrical Engineer) 
1884-ben alakult. A vezetékes távközlés, világítás és energia területét látta el, az IRE 
(Institute of Radio Engineers) a vezeték nélküli távközléssel foglalkozott. A két intéz-
mény 1963. jan. 1-jén egyesült, és megalakult az IEEE. 

IEP  ír font angol; pénzü  Elavult valutakód, euróval helyettesítve. 
IETM  Informal European Theatre Meeting angol; szerv  Kortárs színházi és táncművészetek 

szakmai hálózata. Európai Informális Színházi Találkozó. Olyan elsősorban független, 
hivatalos rendelkező szervezetekből álló európai hálózatot takar, amely 45 ország kép-
viseletében több mint 400 tagot tömörít. Az 1981-ben kötődésekkel nem brüsszeli köz-
ponttal létrehozott intézmény tagjai között a színházi előadóművészetek területén tevé-
kenykedő magánszemélyek és szervezetek találhatóak, s közös céljuk a nemzetközi 
együttműködésekből fakadó előnyök kölcsönös kihasználása. 

IF  Iparművészeti Főiskola okt  Az 1880-ban alapított Országos Magyar Királyi Iparművé-
szeti Iskola utóda. Díszítő-festő, díszítő-szobrász, belsőépítész és textil szakon képeznek 
hallgatókat. 

IF.  Illustrierte Flora német; kiadv  Az 1800-as évek közepén megjelenő német, növénytannal 
(virágokkal) foglalkozó művészi kivitelű hetilap volt. 

IFABO  Internationale Fachausstellung für Büro Organisation német; műsz  Nemzetközi 
Számítástechnikai és Kommunikációtechnikai Szakkiállítás és vásár. Minden évben 
megrendezésre kerül. 

IFAD  International Fund for Agricultural Development angol; pénzü  Nemzetközi Mező-
gazdasági Fejlesztési Alap. 1977-ben jött létre, székhelye: Róma. Az ENSZ szakosított 
nemzetközi pénzügyi intézete. Feladata: fejlődő országok mezőgazdasági termelésének 
növelése adományok és hitelek útján. 

IFAP  International Federation of Agricultural Producers angol; szöv  Mezőgazdasági Ter-
melők Nemzetközi Szövetsége. 

IFB  Ipari Fejlesztési Bank pénzü  A bank nevének rövidítése. 
IFC  International Finance Corporation angol; szerv  Nemzetközi Pénzügyi Társaság. Fel-

adata: a magántőke nemzetközi áramlásának segítése. Székhelye: Washington. 1956. júl. 
25-én alakult meg. 

IFCU  International Federation of Catholic Universities angol; szöv  Katolikus Egyetemek 
Nemzetközi Szövetsége. Róma, 1948–: 1924-től folyó előkészítés után XII. Pius pápa 
alapította. Legfőbb célja a katolikus egyetemek közötti kapcsolatok erősítése és a kap-
csolattartás más nemzetközi szervezetek felé. Kutatásokat folytat részben római kutató-
központja révén például az alábbi témakörökben: a katolikus felsőoktatás helyzete, 
egyetemi autonómia, katolikus egyetemek és a fejlődő országok kapcsolata. Székhelye 
Párizs (Franciaország). Negyedéves kiadványa a Quarterly Newsletter, évkönyve az 
Annuarium Foederationis Universitatum Catholicarum. 

IFE  International Food Exhibition angol; kult  Nemzetközi Étel-, Ital- és Vendéglátó-ipari 
Kiállítás. Minden évben más-más országban megrendezésre kerülő nemzetközi kiállí-
tás. 

IFER  Irrevocably fixing of exchange rates angol; pénzü  Árfolyamok visszavonhatatlan 
rögzítése az EU-ban. 

IFF  Indentification of Friend or Foe angol; had  Idegen-barát felismerő rendszer. Repülőgép 
hovatartozását, adatait meghatározó berendezés. 

IFG  impaired fasting glucose angol; orv  Kóros éhomi glükóz. 
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ifj.  ifjúsági ált  Ifjúknak, fiataloknak való. 
ifj. vagy Ifj.  ifjabb ált  Két azonos nevű személy, különösen apa és fiú megkülönböztetése-

ként: a fiatalabbik v. a később élt. 
IFKA  Iparfejlesztési Közalapítvány gazd, pénzü  Az Iparfejlesztési Közalapítvány jogelődjét 

(Ipar Műszaki Fejlesztéséért Alapítvány) 1990-ben az Ipari és Kereskedelmi Minisztéri-
um az Ipari Fejlesztési Bankkal (CorvinBank Rt.) közösen hozta létre. 

IFKA MIK  Iparfejlesztési Közalapítvány Minőségfejlesztési Központ szerv  Főként minő-
ségirányítási és szervezetfejlesztési eszközök és módszerek elterjesztésével foglalko-
zik, felkészíti a hazai vállalkozásokat az Európai Minőség Díj megpályázására. 1994 
áprilisától működik az Ipar Műszaki Fejlesztéséért Alapítvány (IMFA) önállóan gaz-
dálkodó szervezeti egységeként. Legfőbb tevékenységük: a Közoktatás Minőségéért 
Díj szervezése, valamint oktatások, tréningek, és tapasztalatcserék lebonyolítása; 
Nemzeti Minőség Klub működtetése; kormányzati tanácsadás; Nemzeti Partner Szer-
vezetként az EFQM hivatalos képviselete Magyarországon. 

IFLA 2007  World Library and Information Congress: 73rd IFLA General Conference and 
Council „Libraries for the future: Progress, Development and Partnerships” angol; kult  
2007. aug. 19–23. között Durban, Dél-Afrikában tartott könyvtári konferencia. 

ifm  iratfolyóméter ált  A levéltári anyag „mértékegysége”. 
IFMA  Internationale Farrad- und Motorrad-Austellung német; kult  Nemzetközi Kerékpár 

és Motorkerékpár Kiállítás. Németországban évente megrendezett kiállítás, ahol 
aközúti és a sportjárműveket is bemutatják. 

IFOAM  International Federation of Organic Argiculture Movement angol; szöv  
Biogazdálkodók Világszövetsége, alapítva: 1972-ben. 

IFOFSAG  International Fellowship of Former Scouts and Guides angol; szerv  Öregcserké-
szek és Öregcserkész-leányok Nemzetközi Baráti Társasága. Célja a cserkészek segítése. 
Elvei hasonlóak, mint a cserkészmozgalom általános szabályai, például tisztelet az em-
beri élet értékeinek, munkálkodás az igazság és béke szellemében. Székhelye: Brüsszel 
(Belgium). Szervezetét a kétévente tartott Közgyűlés által választott Tanács irányítja. 
Konzultatív tagja az UNESCO-nak. Tagok csak volt cserkészek lehetnek. Közleménye a 
negyedéves The Fellowship Bulletin (ang.), Bulletin de l’Amitié (francia). 

IFOR  International Forces angol; had  Nemzetközi rendfenntartó kötelékerő. Bárhol a vilá-
gon elhelyezhető ENSZ békefenntartó erő. 

IFR  Instrument Flight Rules angol; rep  A műszeres repülési szabályok jelölésére használt 
rövidítés. 

IFRC, ICRC  International Federation of the Red Cross and Red Crescent Organization, 
International Comittee of Red Cross angol; szerv  Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága; 
a Vöröskereszt és a Vörös Félhold Szervezetek Nemzetközi Föderációja. 

IFRS  International Financial Reporting Standards angol; pénzü  Nemzetközi pénzügyi 
jelentési szabvány. A számvitelre vonatkozó szabványok. Az Európai Unió által elfoga-
dott rendelkezés kötelezi az EU tőzsdéin jegyzett vállalatokat, hogy a 2005-től készíten-
dő konszolidált pénzügyi beszámolóik megfeleljenek a Nemzetközi Pénzügyi Jelentési 
Szabványoknak. 

ig.  igazgató ált  Intézmény, vállalat stb. felelős vezetője, illetve a vezető tisztviselője. 
ig.  igazolvány ált  Személyazonosságot, tagságot, valamire vonatkozó jogot stb. igazoló 

hivatalos irat; valamiről szóló hivatalos igazolás. 
IGBT  Insulated Gate Bipolar Transistor angol; műsz  A teljesítménytechnikában alkalma-

zott nagyteljesítményű félvezető eszköz. Az 1980-as évektől fejlesztették ki. 
IGC  Intergovernmental Conference angol; szerv  Kormányközi konferencia. A jelentős, 

reformléptékű változások előkészítésére a Tanács kormányközi konferencia összehívá-
sát kezdeményezheti. Az ott javasolt változtatásokat az Európai Tanácsnak is el kell fo-

http://www.ifla.org/IV/ifla73/index.htm
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A1mvitel
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gadnia, sőt a tagállamok parlamentjeinek is jóvá kell hagynia (ez utóbbit nevezzük rati-
fikálásnak). 

IGE  Írók Gazdasági Egyesülete egy  1932–1944-ig fennálló szervezet volt, amely a Horthy-
korszak korabeli íróknak nyújtott gazdasági, szociális, jogi segítséget. Hivatalos taglistá-
ja nem volt, mindenki írónak számított, akinek bárhol művei jelentek meg. 

IGFET  Insulated Gate Flied Effect Tansistor angol; fiz  Szigetelt kapu (vezérlő) elektródás 
térvezérlésű tranzisztor. MOSFET 

igh.  igazgatóhelyettes ált  Intézmény, vállalat stb. felelős vezetője, illetve a vezető tisztvi-
selője után következő és ennek helyettesítésére jogosult személy. 

ign  igenév nyelvtud  Igének bizonyos képzőkkel alkotott, különösen névszói vagy határo-
zói szerepű, de igei természetét is őrző származéka. 

IGY  International Geophysical Year angol; ált  Nemzetközi Geofizikai Év. 1957. aug. 1. – 
1958. dec. 31. közötti nemzetközi geofizikai tudományos együttműködés elnevezése. 

IH  A Magyar Köztársaság Információs Hivatala közig, inf  Az Információs Hivatal polgári 
hírszerző szolgálat, amely elsődlegesen az országhatáron kívül tevékenykedik. Általá-
nos rendeltetése, hogy a külföldre vonatkozó v. külföldi eredetű bizalmas információk 
megszerzésével segítse elő a Magyar Köztársaság nemzeti érdekeinek érvényesülését, 
működjék közre az ország szuverenitásának biztosításában és alkotmányos rendjének 
védelmében. 

IH  infectious hepetitis angol; orv  Fertőző májgyulladás. 
IH  International House Nyelviskola és Tanárképző Központ okt  Az intézet a londoni köz-

pontú International House World Organisation tagja, amelynek munkáját az anyainté-
zet folyamatosan figyelemmel kíséri. Az International House elkötelezett híve a minő-
ségi nyelvoktatásnak, államilag és nemzetközileg elismert nyelvvizsga-
bizonyítványokat és tanári okleveleket szerezhetnek a hallgatók. 

IHD  intermittent dialysis angol; orv  Intermittáló hemodialízis. 
IHD  ischemic heart disease angol; orv  Isémiás szívbetegség. 
IHF  International Handball Federation angol; sp  Nemzetközi Kézilabda Szövetség. 1946 

júliusában alakult meg Koppenhágában. Székhelye: Basel. A kézilabdasport ügyeit in-
téző, irányító és szervező legfelsőbb sportszervezet. 

IHM  Informatikai és Hírközlési Minisztérium közig  2002. máj. 27-én létrehozott miniszté-
rium. Feladata az információs társadalommal összefüggő egységes kormányzati straté-
gia kidolgozása, a szakmai tevékenység koordinálása és felügyelete. 

II  Janair angol; rep  Az USA egyik légitársaságának a jelzése. 
IIB  Ideiglenes Intéző Bizottság pol  1956 novemberében alakult a Politikai Bizottság utód-

jaként. 1957. júniusban megszűnt, ismét a Politikai Bizottság vette át szerepét. 
IIER  Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer pénzü  A mezőgazdasági kifizetések jo-

gosságát ellenőrző rendszer az Európai Tanács határozata alapján. Létrehozva: 1992. 
IIF  Információs Infrastruktúra Fejlesztés ált  Magyar Információs Társadalom Stratégia 

(MITS) egyik központi kiemelt programja. 
IIHF  International Ice Hockey Federation angol; sp  Nemzetközi Jégkorong Szövetség. Ala-

pítva: 1908-ban. Mo. is alapító tag volt. A jégkorongsport ügyeit intéző, irányító és szer-
vező legfelsőbb sportszervezet. Világ- és Európa-bajnokságokat rendez. 

IISL  International Institute of Space Law angol; űrh  Nemzetközi Világűrjogi Intézet (Pá-
rizs). 1959-ben az IAF által alapított szervezet. Feladata: összejövetelek és kollokviumok 
rendezése a világűr-tevékenység jogi vonatkozásairól, tervezetek készítése a világűrjog 
problémáiról. 

IJF  International Judo Federation angol; sp  Nemzetközi dzsúdó Szövetség. A dszúdósport 
ügyeit intéző, irányító és szervező legfelsőbb sportszervezet. Megalakult: 1956-ban. 
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IK  Ifjúsági Könyvkiadó irod  Az Ifjúmunkás Szövetség Központi Bizottságának irányítása 
alatt Erdélyben 1948-tól megindul az Ifjúsági Könyvkiadó (1952-től kolozsvári magyar 
szerkesztőséggel). 

ik  igekötő nyelvtud  Igének v. igével képzett névszónak a jelentést módosító összetételi 
előtagja. 

IKb  Idegennyelvű Könyvesbolt kiadv  Olyan kereskedelmi egység, ahol nem magyar nyel-
vű könyveket és kiadványokat árusítanak. 

IKB  Ideiglenes Központi Bizottság pol  1956 novemberében alakult a Központi Vezetőség 
helyett. 1957. júniusban szerepét a Központi Bizottság vette át. KB, KV 

IKE  Ifjúsági Keresztyén Egyesület vall  Olyan ifjúsági civil szervezet, amely a keresztyén 
értékrendet képviseli, Erdélyben a Református Egyház keretén belül működik és tevé-
kenysége ökumenikus jellegű. Az IKE programjait a sokféleség jellemzi. Egyaránt he-
lyet kap a bibliatanulmányozás, közösségépítő és -fejlesztő programok, sporttevékeny-
ségek, zenei rendezvények, missziós tevékenységek, amelyeket különböző szakosztály-
ok koordinálnak. 

IKE  IK-együttműködés űrh  Interkozmosz-együttműködés. Az egykori szocialista orszá-
gok által 1966-ban létesített űrkutatási együttműködés, amely lehetővé tette a tagor-
szágok űrkutatási tudományos elképzeléseinek megvalósítását és népgazdasági hasz-
nosítását. 

IKEuSZ  Ifjú Kereszténydemokraták Európai Szövetsége szöv  Célja a fiatal keresztényde-
mokraták európai szervezeteinek összefogása, egy igazságos, szabad és egységes euró-
pai társadalom kialakítása céljából. EYCD 

ikgr  ikonográfia görög; műv, tört  Vmely történeti személy hiteles képmásainak, ill. vmely 
tárgykörre vonatkozó képzőművészeti ábrázolások összessége. 

IK-hold  Interkozmosz-hold űrh  Az egykori szocialista országok Interkozmosz-
programjának keretében felbocsátott mesterséges hold elnevezése. Feladata: a földi io-
noszféra, a magnetoszféra vizsgálata, napfizikai, illetve nagy energiájú kozmikus su-
gárzással kapcsolatos kutatások, technikai mérések végzése. Magyar gyártmányú alkat-
részei is vannak. 

IKI AN SZSZSZR  Insztyitut Koszmicseszkih Isszledovanyíj Akagyemiji Nauk SZSZSZR 
orosz; űrh  Az egykori Szovjetunió Tudományos Akadémiájának Űrkutatási Intézete 
(Moszkva). A hatvanas évek végén létrehozott kutatóintézet. Feladata többek között a 
mesterséges égitestek tervezése, létrehozása, a világűr vizsgálata, elméleti asztrofizikai 
kutatások, adatszolgáltatás. 

IKIM  Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium közig  1990. máj. 16-án az Ipari 
Minisztérium és a Kereskedelmi Minisztérium összevonásával alakult meg az Ipari és 
Kereskedelmi Minisztérium, majd feladatköre kibővült az idegenforgalommal, és lett 
IKIM. IKM, Ip.M., KeM 

IKKA  IBUSZ Külföldi Kereskedelmi Akció ker, pénzü  Egyfajta csekk volt, amellyel a tulaj-
donos bevásárolhatott a kizárólag dollárért árusító boltokban. Ezeket a csekkeket a ma-
gyarok a külföldi rokonoktól kapták, az 50-es években. 

IKM  Ipari- és Kereskedelmi Minisztérium közig  Magyarországon 1990. máj. 16-án létreho-
zott minisztérium az Ipari Minisztérium és a Kereskedelmi Minisztérium összevonásá-
val. Feladatköre kiegészült az idegenforgalommal, neve Ipari, Kereskedelmi és Idegen-
forgalmi Minisztérium lett. 

IKM  István Király Múzeum kult  Székesfehérváron található. Az 1873-ban alapított köz-
gyűjtemény jelentős régészeti, néprajzi, újkortörténeti és páratlan 20. századi képzőmű-
vészeti anyagot tartalmaz. 

IKN.  Iparos és Kereskedő Napló firat  A Pesti Napló melléklete. 
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IKS  International Kodály Society angol; szerv  Nemzetközi Kodály Társaság. (Budapest). 
1975-ben Kecskeméten alakult intézmény. 

IKSZ  Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség szöv, vall  Az IKSZ elsődleges feladatának 
tartja a keresztény értékek világi képviseletét saját korosztálya, a fiatalok között. 

IKSZ  Informatikai és Könyvtári Szövetség szerv  Hazai könyvtári szervezet. 
IKSZ  Iszlám Konferencia Szervezete pol  A szervezet eredeti célja az összes muszlim állam 

közötti együttműködés erősítése, a muszlim szent helyek megóvása és a palesztin ügy 
támogatása. Alapítva: 1969-ben Rabatban. Székhelye: Dzsidda (Szaúd-Arábia). OIC 

IKT  Információs és Kommunikációs Technológia inf  A technológia rövidítése. 
IKUE  Internacia Katolika Unuigo Esperantista eszperantó; szerv  Katolikus Eszperantisták 

Nemzetközi Uniója. Párizsban 1910-ben Nemzetközi Katolikus Eszperantista Unió (In-
ternational Catholic Esperantist Union) néven alapították. Célja a katolikus eszperantis-
ták összefogása. A katolicizmus szempontjából fontos dokumentumokat megjelenteti 
eszperantó nyelven. Előmozdítja, hogy katolikus tanintézményekben bevezessék az 
eszperantó nyelv oktatását. Székhelye: Róma. Tagja az Eszperantó Világszövetségnek. 
Havi folyóirata az Espero Katolika; évkönyve a Jarlibro. Angolul: International Union of 
Catholic Esperantists. 

IK-űrrepülés  Interkozmosz űrrepülés űrh  Űrrepülési kísérletek, amelyekben az egykori 
szocialista országok vettek részt. Fő feladata az egykori szocialista országok űrhajósje-
löltjeinek képzése, kutatómunka. 

IKV  Ingatlankezelő Vállalat szerv  Újabb nevén: Ingatlankezelő és Vagyonkezelő Zártkörű 
Részvénytársaság. Fő feladata: Ingatlankezelés és takarítás, értékesítés, épületfelújítás, 
karbantartási és korszerűsítési tevékenység. 

IL  Iljusin orosz; rep  Iljusin Szergej Vlagyimirovics szovjet repülőgép-tervező által tervezett 
repülőgépek rövidítése (számmal együtt). 

IL  Illionis angol; földr  Szövetségi állam az USA északi-középső részén. Területe: 145.928 
km2; székhelye: Springfield; beceneve: Préri állam, Lincoln földje. 

IL  Izrael földr  Izrael Állam: köztársaság a Közel-Keleten, a Földközi-tenger partján. T.: 
20.770 km2. hivatalos nyelv: héber, arab. Pénznem: új sékel; nemzetiségek: zsidó, palesz-
tin; vallás: zsidó, szunnita mohamedán, keresztény. Fővárosa: Jeruzsálem. 

ILC  International Law Comission angol; jog, szerv  Nemzetközi Jogi Bizottság. Az ENSZ 
közgyűlése által alapított, 1949-től működő bizottság. 

ill.  illetve, illetőleg ált  Pontosabban mondva, helyesebben. 
illeg.  illegális ált  Ami hatósági tilalom s üldözés ellenére, titkon létezik, működik; föld-

alatti; nem törvényesen létező. 
ILO  International Labour Organization angol; szerv  Nemzetközi Munkaügyi Szervezet. 

Célja: a társadalmi igazságosság. 1919-ben alakult meg Versailles-ban. 1946-ban az 
ENSZ első szakosított szervezete lett. Székhelye: Genf. 

ILP  Independent Labour Party angol; pol  Angol reformista párt. 1893-ban hozták létre. 
Célkitűzése a munkásosztály parlamenti képviseletének biztosítása, a nyolcórás mun-
kanap és a társadalombiztosítás bevezetése, az adórendszer reformja stb. 1933–36 kö-
zött baloldali befolyás miatt hanyatlani kezdett, majd megszűnt. 

ILP  izraeli font angol; pénzü  Elavult valutakód (ILR-rel helyettesítve). 
ILPF  Internet Law and Policy Forum angol; inf  Internet Jogi és Biztonsági Konferencia. 

Security versus Privacy: 2002. szept. 18–19. között megtartott konferencia. 
ILR  izraeli régi sékel héber; pénzü  Elavult valutakód (ILS-sel helyettesítve). 
ILS  Istrument Landing System angol; rep  Műszeres leszállító rendszer. A leszállópálya 

nagy pontosságú megközelítését vezérlő rádiótechnikai rendszer. 
ILS  új izraeli sékel héber; pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
IM  Ifjúsági Magazin firat  Fiataloknak szóló, Magyarországon havonta megjelenő folyóirat. 
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IM  Igazságügyi Minisztérium jog, közig  1848. ápr. 7-én létrehozott minisztérium. Az igaz-
ságügyi politika irányító szerve. Közreműködik a törvények, törvényerejű rendeletek és 
más jogszabályok előkészítésében, gondoskodik a jogszabálygyűjtemények, jogsza-
bálymutatók és jogi szakkönyvek kiadásáról, az igazságügyi dolgozók továbbképzésé-
ről, ellátja az igazságügyi nemzetközi jogi feladatokat, felügyeleti joga van a bíróságok, 
a közjegyzők, a bírósági végrehajtók stb. felett. 

IM  Inter Mirifica latin; vall  „Inter Mirifica” kezdetű dekrétum a tömegtájékoztatási eszkö-
zökről. A II. vatikáni zsinat okmányának, dokumentumának rövidítése. 

IM  Internal market angol; közg  Belső piac az Európai Unióban. 
IM  intramuscular, intramuscularis angol; orv  Izomba, intramuszkulárisan. 
IM  Intramuscularis latin; állat  Az izomban lévő, az izomba adható; injekció: az izomba 

végzett befecskendezés, rendszerint tömeges izomba történő befecskendezés. 
IM  Iparművészeti Múzeum kult, műv  1872-ben létesült az iparművészeti technikák törté-

netét képviselő tárgyak gyűjtésére. 
IM PJSZ OHIM  Pártfogó Felügyelői és Jogi Segítségnyújtó Szolgálatának Országos Hivatala 

jog  A „nép ügyvédje” néven ismertté vált intézményrendszer. Célja az, hogy az állam 
mindazok jogainak érvényre juttatásához segítséget adjon, akik arra hátrányos helyze-
tükből kifolyólag egyébként nem lennének képesek. 

IMAP  Internet Mail Access Protocol angol; inf  levelezéskor használható levélküldő és -
fogadó protokoll. 

IMAX  technológia angol; ált  Az IMAX technológia gyökerei a ’67-es montreali EXPO-hoz 
nyúlnak vissza, ahol a fő attrakciók a több filmvászonra egyszerre vetített filmek voltak. 
Kanadai filmesek és vállalkozók egy kis csoportja elhatározta, hogy olyan új rendszert 
tervez, amely a kényelmetlen többvetítős rendszer helyett egyetlen, nagyon erős vetítőt 
használ. Az első állandó IMAX vetítőrendszert 1971-ben Torontóban építették fel. 

IMC  Institutum Missionum a Consolata latin; vall  Consolata Misszionáriusok, Torinói 
Misszionáriusok. A szerzetesi intézmények egyik fajtája. 

IMCO  Iner-Governmental Maritime Consultative Organization angol; szerv  Az ENSZ 
Kormányközi Tengerészeti Tanácsadó Szervezete. Célja: tengerészeti biztonsági 
együttműködés. Megalakulásáról a szerződést 1948-ban írták alá, de csak 1956-ban ala-
kult meg. Feladata a nemzetközi kereskedelmi hajózás kérdéseinek szabályozása, köl-
csönös tájékoztatás hajózási, műszaki és az emberi életnek a tengeren való biztonsága 
stb. ügyekben. Székhelye: London. 

IMDG Code  Code maritime international des marchandises dangereuses francia; közl  
Nemzetközi tengerhajózási kódex a veszélyes anyagokra. 

IMF  Initial Mass Function angol; csill  Kezdeti tömegfüggvény (csillagok kialakulásánál). 
IMF  International Monetary Fund angol; pénzü  Nemzetközi Valutaalap. Az ENSZ szakosí-

tott pénzügyi szervezete. Székhelye: Washington. 1944-ben hozták létre azzal a céllal, 
hogy elősegítse a nemzetközi pénzügyi együttműködést, a kereskedelem növekedését, 
a valutaárfolyamok stabilitását, és hogy segítse a rászoruló államokat. 

IMFA LFK  Az IMFA Logisztikai Fejlesztési Központja pénzü, gazd  Azért jött létre 1992-
ben, hogy elősegítse a Világbank Termékpiac-fejlesztési Projekt célkitűzéseinek megva-
lósítását. Az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium alapította. Legfontosabb céljai: annak 
tudatosítása, hogy a hatékony logisztikai módszerek ismerete és alkalmazása alapvető 
fontosságú a hazai termelő és szolgáltató szervezetek gazdasági sikereinek eléréséhez; 
logisztikai szakmai szervezetek, oktatási intézmények, gyakorlati szakemberek együtt-
működésének elősegítése, illetve a fejlett logisztikai módszerek és azok alkalmazásával 
elérhető eredmények bemutatása. 

IMG  international medical graduate angol; orv  Külföldön végzett orvos. 
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IMHO  In My Humble Opinion angol; inf  „Szerény véleményem szerint” (IRC-elésnél a 
hálón). 

IML  Insztitut Markszizma Leninizma orosz; tud  Marxizmus-Leninizmus Intézet. Az SZKP 
tudományos kutatóintézete. Előkészíti a marxizmus-leninizmus klasszikusainak, a párt-
történet anyagának és dokumentumainak kiadását, Marx, Engels és Lenin munkássága-
ival foglalkozik. 1931-ben alapították, mai nevét 1956 óta viseli. SZKP 

IML  Isteni Megváltó Leányai vall  A szerzetesi intézmények egyik fajtája. 
IMN  Isteni Megváltóról nevezett Nővérek, Niederbronni Nővérek vall  A kongregációt, 

amely 1866-ban megkapta a szentszék jóváhagyását, Eppinger Erzsébet alapította 1849-
ben Niederbronban. Vállaltak szegénygondozást és házi betegápolást is. Simor János 
1867-ben a nővéreket önálló szerzetesrenddé tette. Ekkor gyors fejlődés indult meg. Az 
1920-as években nagy iskolák nyíltak, 1947-saját betegápoló-képző iskola is alakult. 
1948-ban államosították az iskoláikat. 1990-ben visszakaptak például egy óvodát, két ál-
talános iskolát, és a budai Szent Margit Gimnáziumot. A rend központja: Róma; Olasz-
ország, A magyar tartomány központja Budapest. 

IMO  In My Opinion angol; inf  „Véleményem szerint” (IRC-elésnél a hálón). 
IMO  International Maritime Organization angol; közl, szerv  Nemzetközi Tengerészeti Szer-

vezet. Feladata a kereskedelmi hajózás technikai és gazdasági vonatkozású kérdéseinek 
nemzetközi egyeztetése. Alapítva: 1948-ban Londonban. Székhelye: London. 

IMO  International Meteorogial Organisationtion francia; met  Nemzetközi Meteorológiai 
Szervezet. Alapítva 1905-ben. WMO 

IMP  Interplanetary Monitoring Platform angol; űrh  Amerikai mesterséges holdak, amelye-
ket elnyújtott ellipszispályára küldve a magnetoszféra, a szoláris és kozmikus sugárzá-
sok vizsgálatára használnak. 

imp.  imperializmus latin; ált  Monopolkapitalizmus: a kapitalizmusnak hozzávetőlegesen 
a 20. század fordulóján kezdődő történelmi szakasza, a kapitalizmus legfelsőbb, egyben 
utolsó foka. Fő jellegzetessége, hogy a szabad versenyt a monopóliumok uralma váltja 
fel. 

imp.  impression angol; orv  Benyomás. 
IMPROVING  „Humán kutatási potenciál és a társadalmi-gazdasági tudásbázis fejlesztése” 

c. horizontális program rövid neve angol; ált  Fejlesztés az Európai Unióban. 
IMS  Intelligent Manufacturing Systems angol; szerv  Intelligens Gyártórendszerek (EU). 
IMSZ  Ifjúmunkás Szövetség szöv  Fiatal munkások szövetsége Romániában. Románul: 

U.T.M. – Uniunea Tineretului Muncitoresc. 
IN  Indiana angol; földr  Szövetségi állam az USA keleti részén. Területe: 93.715,5 km2; szék-

helye: Indianapolis; beceneve: Bunford állam. 
In  indium latin; vegy  A galliumcsoportba tartozó ezüstfehér, igen puha fém. Rendszáma: 

49. Önálló ásványa nincs. Hőmérők töltésére, optikai tükrök készítésére és különleges 
csapágyfémek ötvözőanyagaként használják. 

IN  intra nasalis latin; állat  Orron át, intranazálisan. Állatorvoslásban az aktív immunizálás 
egyik módja az orr nyálkahártyájára történő vakcinabevitel. 

In.  inch(es) angol; ált  2,54 centiméter. Angol hosszmérték. 
INA  Irish News Agency angol; hírk  Ír hírügynökség. 
INC  Indian National Congress angol; szerv  Indiai Nemzeti Kongresszus. Széles alapokon 

nyugvó politikai szervezet, alapítva 1885-ben. 1947 óta vezető politikai párt Indiában. 
Vezetői között volt M. K. Gandhi és Dzsaváharlál Nehru is. 

INC  Iraqi National Congress angol; szerv  Irak Nemzeti Kongresszusa. 
Inc.  AB incomplete abortion angol; orv  Nem teljes terhességmegszakadás. 
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INCO2  International Cooperation 2 angol; ált  Nemzetközi Együttműködés 2: „A Közös-
ségben folyó kutatás nemzetközi szerepének megerősítése” című horizontális program 
rövid neve (Európai Unió). 

incr.  increased angol; orv  Megemelkedett. 
incr.  increasing angol; orv  Emelkedő. 
IND  India angol; földr  India, Indiai Köztársaság: Dél-Ázsiában. Területe: 3.287.365 km2; 

főváros: Újdelhi; hivatalos nyelv: hindi, szankszrit, urdu, angol, valamint 24 nagyobb 
nyelv több száz dialektusban; pénznem: indiai rúpia; népcsoportok: hindi, bihári, 
radzspur, muzulmán, bengáli, maráti, tamil, telugu, adivaszik, gudzsráti, kannada, 
orija, malajálam, pandzsábi, asszámi, egyéb; vallás: hindu, mohamedán, keresztény. 
Angolul: Republic of India. 

Ind  Indus latin; csill  Hindu. Halvány csillagokból álló csillagkép a déli égbolton. Magyar-
országról soha nem látszik. 

ind.  indulás ált  Valaki v. valami menni, haladni kezd, útra kel; menetrendszerű útját 
megkezdi; valamely helyváltoztatással járó tevékenységbe kezd. 

Ind.Ethn.  Index Ethnographicus latin; firat  a Néprajzi Múzeum könyvtári tájékoztatója 
(1956–). Rotaprint eljárással készül, folyóirat formájában évi két számban jelenik meg, a 
VI. évfolyamtól a Néprajzi Múzeum és az MTA Néprajzi Kutató Csoportjának közös ki-
adásában. Éves magyar néprajzi bibliográfiát, elhunyt néprajzkutatók irodalmi mun-
kásságának bibliográfiáját és kisebb szakcikkeket közöl. 

INEM  International Network for Environmental Management angol; szerv  Nemzetközi 
Környezettudatos Vállalatirányítási Hálózat. Nemzetközi felmérés a környezettudatos 
vállalatirányítás helyzetéről. 

INES  Indicators of Education Systems angol; ált  Oktatási rendszerek indikátorai. 
Inev.  AB inevitable abortion angol; orv  Elkerülhetetlen terhességmegszakadás. 
inf  informatika latin; inf  Értesülés, hír, adat, tájékoztatási anyag megszerzésével, rendezé-

sével, tárolásával és feldolgozásával összefüggő ismeretek összessége. 
inf.  inferior angol; orv  Alsó. 
inf.  infúzió orv  Folyadék bejuttatása a szervezetbe, vénába. 
Infl  infláció latin; chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
infl.  infláció latin; geol  A száraz területekről kifújt por felhalmozódása. 
infl.  infláció latin; közg  Pénzromlás, pénzhígítás; a forgalomban levő papírpénz mennyisé-

gének rendkívüli megnövekedése és az ezzel kapcsolatos gyors elértéktelenedés. Az 
áruforgalom lebonyolításához szükségesnél nagyobb mennyiségű papírpénz kibocsátá-
sa, ami a papírpénz értékcsökkenésére, következésképpen az árak általános növekedé-
sére vezet. 

infl.  influenza olasz; orv  Vírus által előidézett járványos fertőző betegség. 
Info  információ latin; chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
Infrastr  Infrastruktúra latin; közg  Minden olyan berendezés és hálózat, amely a szállítás-

hoz és hírközléshez szükséges, azaz szárazföldi szállítási (közúti, vasúti), belvízi szállí-
tási (folyók, csatornák), tengeri szállítási (kikötők), légifuvarozási (repülőterek), vízel-
osztási, energiaelosztási (villanyáram, olaj, gáz) és távközlési (telefon, rádió, televízió, 
telematika stb.) hálózatok, beleértve a műholdakat is. 

Infrastr  Infrastruktúra latin; tud  Finomszerkezet; legfinomabb, végső struktúra. 
INGY  Ideiglenes Nemzetgyűlés pol  1944. nov. – 1945. november. 
INH  izonikotinsavhidrazid latin; orv  A tuberkulózis gyógyszerének rövidített neve. 
inj  injured angol; orv  Sérült. 
inj.  injection angol; orv  Injekció. 
inj.  injekció latin; orv  Befecskendezés: valamely oldat bejuttatása a szervezetbe fecskendő 

segítségével diagnosztika, gyógyítás v. érzéstelenítés céljából. 
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INK  Ideiglenes Nemzeti Kormány pol  1944. dec. – 1945. november. 
INLA  Irish National Liberation Army angol; pol  Ír Nemzetei Felszabadító Hadsereg. Az Ír 

Köztársasági Szocialista Párt militarista szárnya, kisebbfajta katonai jellegű csoportosu-
lás, amely néhány kegyetlen terrorakciót is végrehajtott. 

INNOVATION/SMEs  Innováció/KKV-k angol; ált  „Az innováció előmozdítása, a KKV-k 
keretprogramban való részvételének ösztönzése” című horizontális program rövid ne-
ve. KKV 

INR  indiai rúpia angol; pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
INR  international normalized ratio, coagulant response time angol; orv  Nemzetközi nor-

malizált hányados. 
inspir  inspiration angol; orv  Belélegzés. 
inspir.  inspiratory angol; orv  Belélegzési. 
int.  integrál latin; ált  Egységesítés, beilleszkedés; egyes részek egyesülése egy egésszé; 

összegeződés; egyfajta számítás során kapott függvény vagy számérték. 
int.  internus, internal angol; orv  Belső. 
int. vagy Int.  intézet ált  Valamely sajátos feladat ellátására szervezett intézmény; felsőfo-

kú oktatási intézmény tanszékének ilyenszerűen működő tudományos munkaközössé-
gei, illetve ennek helyiségei; iskolás gyermekeket, fiatalokat oktató és nevelő bennlaká-
sos tanügyi intézménye; fiatalkorú bűnözők javító nevelésére és oktatására létesített 
zárt intézet. 

INTAS  International Association – for the promotion of cooperation with scientists of the 
independent states of the former Soviet Union angol; szerv  Nemzetközi Társulás – a 
korábbi Szovjetunió független államainak tudósaival való együttműködés előmozdítá-
sára. 

Integr  Integráció latin; közg  az a folyamat, amelynek során több nemzetgazdaság „össze-
nő”, a köztük lévő különbség mindinkább eltűnik, az egymás közti gazdasági (majd ké-
sőbb egyéb) kapcsolatok is mindinkább közelítik az országon belüli kapcsolatok sajá-
tosságait. 

Intel  Integrated Electronics angol; szerv  Integrált elektronika. Jelenleg a legnagyobb pro-
cesszorgyártó cég. 

INTELSAT  International Telecommunications Satelite Consortium angol; űrh  Nemzetközi 
Távközlési Műhold konzorcium. Nemzetközi Távközlési Műhold szervezet. Alapítva 
1964-ben Washingtonban. Nemzetközi műholdas tömegkommunikációs rendszer, 
amely rádió- és televízió-műsorokat, valamint más információkat továbbít. Magyaror-
szág 1994-ben vált résztulajdonossá, a taliándörögdi földi állomás 1993 óta a rendszer 
része. 

INTERCHIM  Nemzetközi Vegyipari Együttműködés Szervezete szerv  Működését 1969-
ben kezdte meg. Feladata: műszaki-tudományos együttműködés a vegyipari termékek-
ben mutatkozó szükségletek kielégítésére, koordinálására. Az egykori KGST keretében 
működött. Székhelye: Halle. 

INTERREG  Community Initiative Concerning Border Areas angol; ált  Határokon átnyúló 
programok. 

INTERFLUG  Gesellschaft für Internationalen Flugverkehr (Berlin) német; rep  Az egykori 
NDK állami tulajdonú nemzeti légitársasága. Alapítva 1954-ben Deutsche Lufthansa 
néven. A német egység megvalósulásával jogutód nélkül megszűnt. NDK 

INTEROBS  International Observation angol; űrh  Nemzetközi obszervatórium. Nemzetkö-
zi összefogás mesterséges holdak megfigyelésére. Magyar kezdeményezésű program. 
Célja, hogy lehetővé tegye mesterséges holdak pályaelemeinek és pályaelem-
változásainak kiszámítását vizuális észlelésekből. 
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INTERPOL  Organisation Internationale de la Police Criminalle francia; szerv  Bűnügyi 
Rendőrség Nemzetközi Szervezete. 1923-ban Bécsben alakult nemzetközi bűnüldöző 
szervezet 1946-ban alakult jogutódja. Feladata a köztörvényes bűncselekmények meg-
akadályozása, felderítése, megelőzése. Magyarország 1984 óta tagaja. Székhelye 1946–
87 között Párizs volt, azóta Saint-Cloud, Franciaország. Angolul: International Criminal 
Police Organization. 

intm  intézmény ált  Valamely közösségi célra létesített, bizonyos személyi kerettel rendel-
kező társadalmi vagy állami szervezet. 

INTOSAI  International Organisation of Supreme Audit Institutions angol; szerv  Számve-
vőszékek Nemzetközi Szervezete. Magyarország 1968 óta tagja a szervezetnek, amely 
1953-ban alakult meg Havannában. A független és autonóm szervezet legfőbb feladata 
a számvevőszékek együttműködésének fejlesztése és irányítása. 185 tagot számlál, és az 
ENSZ nem kormányközi tanácsadó szerve. 

INTUC  Indian National Trade Union Congress angol; szerv  Indiai Nemzeti Szakszervezeti 
Kongresszus. 

IO  intraosseous angol; orv  Csontba, csonton belüli. 
IOC  Internacional Olympic Committee francia; sp  Nemzetközi Olimpiai Bizottság. Az 

olimpiai játékok lebonyolítására, az egyes nemzeti olimpiai bizottságok működésének 
összehangolására hivatott nemzetközi szerv. 1894-ben alapította P. de Coubertin báró. 
Székhelye: Lausanne. 

IOCS  Input-Output Control System angol; inf  Számítógépes ellenőrző művelet. 
IOE  International Organization of Employers angol; szerv  Munkáltatók Nemzetközi Szer-

vezete (Genf). Alapítva: 1920-ban. Célja a munkáltatói törekvések megvalósításának 
elősegítése és a munkaadók érdekeinek védelme nemzetközi fórumokon. Magyaror-
szág 1999 óta vesz részt a munkájában. 

IOF  Internationale Orientierungslauf Fédération francia; sp  Nemzetközi Tájékozódási Futó 
Szövetség. 1946-ban alakult. A tájékozódási futó sport ügyeit intéző, irányító és szerve-
ző legfelsőbb sportszervezet. 

IOM/OIM  International Organization for Migration angol; szerv  Nemzetközi Migrációs 
Szervezet. Az eredetileg Európai Kormányközi Migrációs Bizottság (ICEM) néven lét-
rehozott szervezet 1989-es átalakulásakor kapta új nevét. Feladata: közreműködni a na-
gyobb embercsoportokat, területek lakosságát megmozdító elvándorlások problémái-
nak megoldásában, koordinálni a be- és kivándorlási, menekültügyi és letelepedési jog-
alkotást, a nemzeti szintű szabályozást és gyakorlatot. Alapítva: 1951-ben Brüsszelben, 
székhelye: Genf (Svájc). 

IOP  intraocular pressure angol; orv  A szemben lévő nyomás. 
IOSZ  Ifjúmunkások Országos Szövetsége pol  A Magyarországi Szociáldemokrata Párt és 

és a Szakszervezeti Tanács által alakított ifjúsági szervezetekben jött létre 1918. nov. 30-
án Budapesten, mint a Magyarországi Ifjúmunkások Szabadszervezetének utóda. Fő 
feladata: a gazdasági érdekvédelmi harc és a szocialista oktató-nevelő munka. 1918. dec. 
30-án elszakadt a Szociáldemokrata Párttól. 1919. ápr. 6-án felvette a Kommunista Ifjú-
munkások Magyarországi Szövetsége nevet. 

IP  Airlines Of Tasmania angol; rep  Ausztrália egyik légitársaságának jelzése. 
IP  Inter Pici közl  Általában megyeszékhelyek között közlekedő olyan vasúti szerelvény, 

amely csak nagyobb városok vasútállomásain áll meg. 
IP  Internet Protocol angol; inf  Internetprotokoll. Az internet (és internetalapú hálózat) 

egyik alapvető szabványa (avagy protokollja). Ezen protokoll segítségével kommuni-
kálnak egymással az internetre kötött csomópontok (számítógépek, hálózati eszközök, 
webkamerák stb.). 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Internet
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%A1l%C3%B3zat&action=edit
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szabv%C3%A1ny
http://hu.wikipedia.org/wiki/Protokoll
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IP  intraperitoneális latin; állat  Állatoknál a hashártyán belüli injekció: a hasüregbe 
(intraabdominálisan) adott injekció. 

IP  The Institute of Petroleum angol; ipar  Az API angol megfelelője, londoni központtal. 
API 

ip.  ipar(i) ált  Az anyagi termelésnek a többi ágazattól, elsősorban a mezőgazdaságtól 
elkülönülő, a gazdaságnak a természeti kincsek, nyersanyagok kitermelésére és feldol-
gozására, illetve különféle szolgáltatások nyújtására kiterjedő önálló ágazata. 

ip. forr.  ipari forradalom ált  A kézműipari manufaktúrától a gépesített gyári iparhoz 
vezető átmeneti gazdaságtörténeti korszak. A 18. század második felében vette kezdetét 
Angliában és a 19. század első felében ért véget. 

Ip.M.  Ipari Minisztérium közig  Budapest, 1981. jan. 1-jén létrehozott minisztérium. Ma-
gyarországon az ipar irányítását, az iparpolitika kidolgozását intéző legfelsőbb állami 
szerv volt 1990. máj. 16-ig, amikor a Kereskedelmi Minisztériummal történő összevonás 
eredményeként létrejött az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium. IKM. KeM 

IPA  India Press Agency angol; hírk  Indiai hírügynökség. 
iparműv.  iparművészet műv  Művészi dísz v. használati tárgyak készítése. 
IPC  International Paralympic Committee angol; sp  Nemzetközi Paralimpiai Bizottság. A 

mozgássérült sportolók nemzetközi képviseletére hozták létre 1989-ben. Székhelye: 
Bonn (Németország). 

IPD  Inter pupillar distance angol; orv  Pupillák közötti távolság. 
IPE  Nemzetközi Olajtőzsde tőzsde  Székhelye: London. 
IPFI  Institutum Parvulorum Fratrum Iesu latin; vall  Jézus Kistestvérei (Foucauld). A ren-

det 1939-ben alapította Magdeleine, Jézus Kistestvére (Magdeleine Hutin, 1898–1989). 
Hivatásuk a szemlélődő életmód: egyszerű názáreti élet. Három-négy főből álló testvé-
riségeiket kétkezi munkájukból tartják fenn. Központi házuk Rómában van. 
Magdeleine, Jézus Kistestvére 1956 szeptemberében járt először Magyarországon. A 
„vasfüggöny” mögött élő népeket különösen a szívében hordozta. Magyarországon 
1972-ben alakult meg az első testvériség. Egyházjogi státusza: pápai jogú női szerzetes 
intézmény. 

IPI  International Press Institute angol; hírk  Nemzetközi Sajtóintézet (Bécs). 1950-ben ala-
kult. Az írott és az elektronikus sajtó, valamint a hírügynökségek nemzetközi szerveze-
te. 

IPJ  interphalangeal joint angol; orv  Ujjpercek közti ízület. 
IPM  Interpress Magazin firat  Magyarországon megjelenő, részben szórakoztató, részben 

tudományos-ismeretterjesztő színes havilap. Kiadja a World Communication Kft.. 
IPMA  International Project Management Associationnel angol; szerv  Projektmenedzserek 

és tanácsadók képzésével és vizsgáztatásával foglalkozó szervezet. 
IPO  Az IPO az „Initial Public Offering” rövíditése angol; tőzsde  Magyarul „(Kezdeti) Nyil-

vános Kibocsátás”. Ez az az esemény, amikor az illető társaság részvényeit először lehet 
nyilvánosan jegyezni – még a tőzsdei bevezetést megelőzően. 

IPOSZ  Ipartestületek Országos Szövetsége szöv  Érdekképviseleti és érdekvédelmi szerve-
zet. 1990-ben alakult a KIOSZ jogutódjaként. Célja a kisiparosok munkaadói, gazdasági, 
szakmai érdekeinek képviselete, védelme, érvényesítése. KIOSZ 

IPPB  intermittent positive pressure breathing angol; orv  Intermittáló pozitív nyomású 
légzés. 

IPPC  Integrated Pollution Prevention & Control angol; körny  Környezetvédelmet szolgáló 
jogszabály (1996/61/EC direktíva). 

IPPV  intermittent positive pressure ventilation angol; orv  Intermittáló pozitív nyomású 
ventiláció. 
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IPR  Intellectual Property Rights angol; közg  Szellemi Tulajdonjogok. A Kutatásfejlesztési 
Keretprogramban használt európai uniós rövidítés. 

IPS  International Polar Sequenz angol; csill  Nemzetközi Fényességkatalógus. 
IPSG  Innovation Public Service Group angol; szerv  Az Európai Unió Innovatív Közszolgá-

lati Munkacsoportja. Feladata a közigazgatás fejlesztését szolgáló modellkísérletek elő-
segítése, végzése, tapasztalatok rendszerezése és közzététele. Felvilágosítást nyújtanak 
a munkacsoportok tevékenységéről, a csoportüléseken meghozott, a hazai közigazgatás 
fejlesztését szolgáló, valamint a tagállamok közötti közszolgálati együttműködést elő-
segítő döntésekről, továbbá a tagállamok e területeken elért eredményeiről. Feladata a 
közigazgatás fejlesztését szolgáló modellkísérletek elősegítése, végzése, tapasztalatok 
rendszerezése és közzététele. 

IPU  Inter-Parliamentary Union angol; szerv  Interparlamentáris Unió. 1889-ben alakult 
Párizsban. Célja, hogy a személyes kapcsolatok ápolásával közös cselekvésre buzdítsa a 
képviselőiket országaik és népeik együttműködésének előmozdítására, a demokratikus 
intézmények fejlesztésére, a béke erősítésére. Székhelye: Genf. 

IPV  Poliomyelitis megelőzésére használt polio vakcina latin; orv  Hatástalanított polio 
vírust tartalmaz. Ezt az vakcinát a bőr alá adják be. 

IQ  intelligence quotient angol; ált  Intelligenciahányados. Alkalmazkodó válaszadási ké-
pesség új szituációkra (gyors felfogás, okosság, szellemi teljesítőképesség). Úgy számít-
ható ki, hogy a mentális kort elosztják az aktuális (kronologikus) korral. 

IQD  iraki dinár angol; pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
IR  infrared angol; orv  Infravörös. 
IR  Infravörös fiz  Vörösön inneni, a színképben a vörös színen innen fekvő; láthatatlan, 

ködben el nem nyelődő, hőhatású sugár(zás). 
IR  inspiratorikus reserv, inspiratory reserv angol; orv  Mély belégzéssel belélegezhető leve-

gő. 
IR  Instant rew angol; műsz  Azonnali nézés. Egyes videomagnók azon szolgáltatása, hogy 

gyorstekerés közben is gyorsan ellenőrzik a szalag helyzetét. 
IR  Irán földr  Irán, Iráni Iszlám Köztársaság. Területe: 1.648.000 km2; fővárosa: Teherán; 

hivatalos nyelv: perzsa; pénznem: rial; nemzetiségek: perzsa, azeri, kurd, giláni, lur, 
mázenderáni, arab, türkmén, beludzs; vallás: mohamedán, egyéb. 

IR  Iranair angol; rep  Irán légitársaságának jelzése. 
Ir  irídium görög, latin; vegy  A platinafémek csoportjába tartozó ezüstfehér színű, kemény, 

rideg, nehezen megmunkálható ritka fémes elem. Rendszáma: 77. Platinához ötvözik. 
Sebészeti műszerek, tégelyek, porcelán és üveg festésére használják. A méter és a kilo-
gramm etalonjai is platina-irídiumból készültek. 

IR light  infrared light angol; orv  Infravörös fény. 
ir.  iroda ált  Üzemnek, intézménynek stb. az ügykezelést végző szerve; sajátos szolgáltatá-

si feladatot ellátó hivatalos szerv(ezet); iroda helyiségei. 
ír6sz  írhatsz chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
IRA  Irish Republican Army angol; pol  Ír Köztársasági Hadsereg. Ír nacionalisták által 1919-

ben alapított britellenes, katonai jellegű gerillaszervezet, fő célkitűzése az Írországban 
állomásozó brit haderők elleni harc. 

IRAM  Institute Radio Astronomie Millimetrique francia; csill  Franciaország és Németor-
szág által közösen alapított obszervatórium a milliméteres hullámhossztartományban 
végzett csillagászati megfigyelések céljára. 

IRAS  Infrared Astronomical Satellite project angol; csill, űrh  Infravörös Csillagászati Mű-
hold program. Az első olyan küldetés, amelynek célja, hogy a világegyetemet az elekt-
romágneses spektrum termális infravörös tartományban vizsgálja. 1983-ban bocsátották 
fel, 300 napig működött. 
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IRAT-nívójutalom  az IRAT nívójutalma ált  Az Írók Szakszervezetének nívójutalma. 
IRC  Innovation Relay Centre angol; közg  Innovációközvetítő Központ. Kutatásfejlesztési 

Keretprogramban használt európai uniós rövidítés. 
IRC  International Red Cross angol; szerv  Nemzetközi Vöröskereszt. Székhelye: Genf. A 

Nemzetközi Vöröskeresztet 1862-ben hozták létre abból a célból, hogy a háborúk idején 
védelmet biztosítson a sebesülteknek és a betegeknek, valamint az őket ellátó szemé-
lyeknek és infrastruktúrának. A Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága elnevezést 1880-
tól használják. Franciául: La Croix Rouge Internationale. 

IRC  Internet Relay Chat angol; inf  Internetes valós idejű társalgás. Beszélgetést szervező 
szolgáltatás az interneten, amely csatornákat működtet, amelyeken több bekapcsolódó 
felhasználó írásbeli társalgást folytathat valós időben. 

IRCAM  Institut de Recherche et de Coordination Acoustique, Musique francia; szerv  Zene-
szerzői alkotómunkát és akusztikai kísérleteket, tudományos kutatást magában foglaló 
nemzetközi központ. Alapítva: 1975, székhelye: Párizs. 

IRDS  idiopathic respiratory distress syndrome angol; orv  Ismeretlen eredetű espiratorikus 
distressz szindróma. 

irg  irgalmas ált  A bajban lévőn segítő, könyörülő; megbocsátó, kegyelmes. 
irg  irgalmas vall  Irgalmas rend: gyógyítással foglalkozó kat. szerzetesrend, ehhez tartozó. 
IRK  Internationale Repräsentantenschaft für Kanusport német; sp  Kajak-kenu Sport Nem-

zetközi Képviselete. 1924. jan. 19-én alakult meg Koppenhágában. Utódja az ICF. ICF 
IRL  Ireland, Republic of Ireland angol; földr  Írország, Ír Köztársaság a Brit szigeteken. 

Területe: 70.273 km2; fővárosa: Dublin; hivatalos nyelve: angol, gael (ír); pénznem: 2002. 
febr. 9-ig ír font (1 pfund egyenlő 100 pence); azóta euró; vallás: római katolikus, angli-
kán. 

IRMA  intraretinal microvascular abnormalities angol; orv  Intraretinalis microvascularis 
abnormalitás. 

IRO  International Refugees Organization angol; szerv  Nemzetközi Menekültügyi Szerve-
zet, 1946-tól 1952-ig az ENSZ intézményeként működött; a háború következtében hazá-
juktól elszakadt személyek hazatelepítésével, illetve letelepítésével foglalkozott. 

irod.  irodalom ált  Valamely közösség, korszak nyelvi formát öltő, írott termékeinek ösz-
szessége; valamely nép szépirodalmával vagy a világirodalommal foglalkozó tantárgy. 

Irod. Szle  Irodalmi Szemle firat  A szlovákiai magyar írók 1958 óta Pozsonyban megjelenő 
folyóirata. 

irod. tört.  irodalomtörténet irod  Az irodalomtudomány egyik ága: az irodalom fejlődési 
folyamatát vizsgálja. 

Irod. Újság  Irodalmi Újság firat  A Magyar Írók Szövetségének 1950–56 között megjelenő 
hetilapja. 

Irod.tört. Közl.  Irodalomtörténeti Közlemények firat  Az MTA Irodalomtudományi Intézet 
1896 óta negyedévente megjelenő irodalmi tartalmú folyóirata. 

Irod.Tud.  Irodalomtudomány irod, tud  Az MTA Irodalomtudományi Intézetének könyv-
sorozata. 

irodaig.  irodaigazgató ált  Segédhivatalt, iktatót vezető tisztviselő. 
irodt.  irodalomtörténet, irodalomtudomány irod  A szépirodalom fejlődésével, irodalmi 

művek keletkezésével, íróival stb. foglalkozó tudományág; az irodalommal foglalkozó 
tudományágak összessége; az ilyen tárgyú (tan)könyv. 

IRQ  Interrupt Request angol; inf  Megszakításkérés. 
IRQ  Irak földr  Irak, Iraki Köztársaság a Közel-Keleten. Területe: 438.317 km2; fővárosa: 

Bagdad; hivatalos nyelv: arab; pénznem: iraki dinár; nemzetiségek: arab, kurd, török, 
perzsa, asszír; vallás: mohamedán, római katolikus, protestáns. 

IRR  internal rate of return angol; pénzü  Belső megtérülési ráta. 
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irreg.  irregular angol; orv  Rendezetlen, nem rendszeres, rendszertelen. 
IRSP  Irish Republican Socialist Party angol; pol  Ír Köztársasági Szocialista Párt. Politikai 

párt, amely a hivatalos Sinn Féinből kiszakadva alakult meg 1947-ben. Legkiemelke-
dőbb egyénisége Bernadette McAliskey volt. 

IR-spektrum  Infravörös spektrum latin; fiz  Értelmezése: balról jobbra haladjunk (csökke-
nő hullámszám), jellemző kötés-rezgéseket keressünk, próbáljuk megerősíteni a funkci-
ós csoportokat további abszorpciókkal, ha lehetséges, hasonlítsuk egy ismert spektrum-
hoz. 

IRST  Infrared Search and Track System angol; had  Infravörös kereső-célzó rendszer. 
IRU  International Road Transport Union angol; logiszt  Nemzetközi Közúti Fuvarozási 

Egyesület. A nemzetközi közúti árufuvarozásban működő érdekvédelmi szervezet. 
Alapítva: 1948-ban, székhelye: Genf. 

IRV  inspiratory reserve volume angol; orv  Belégzési tartalék térfogat. 
IS  Incredible Surround angol; műsz  Hihetetlen térhangzás. Eljárás a tévé- vagy 

audiokészülék hangjának feltupírozására. Olyan érzetet kelt, mintha a hangszórók sok-
kal távolabb volnának egymástól, mint a valóságban, és ezzel fokozza a térhatást. 

IS  Intelligence Service angol; hírk  Angol hírszerző szervezet. 
IS  intercostal space angol; orv  Bordaköz. 
IS  Izland földr  Izland, Izlandi Köztársaság. Köztársaság: Észak-Európában, terület: 

103.000 km2; fővárosa: Reykjavik; hivatalos nyelv: izlandi; pénzneme: izlandi korona (1 
korona egyenlő 100 aurar); népcsoportok: izlandi, egyéb skandináv, amerikai; vallások: 
evangélikus, egyéb keresztény. 

ISA  Industry Standard Architecture angol; ált  Ipari szabvány-architektúra. Korai PC-
alaplapok és kártyaáramkörök felépítése. 

ISA  International Federation of National Standardizing Association angol; szöv  Nemzeti 
Szabványbizottságok Nemzetközi Szövetsége volt 1926–42 között. Szerepét 1946 óta az 
ISO vette át. ISO 

ISA  International Socioligical Association angol; szerv  Nemzetközi Szociológiai Társaság. 
Az UNESCO keretei között létesült 1949-ben. Kongresszusait háromévenként tartja. 
UNESCO 

ISAF  International Security Assistance Force angol; kat, szerv  Nemzetközi Biztonsági Köz-
reműködő Erők. Afganisztánban állomásozó nemzetközi biztonsági erők. 

ISAS  Institute of Space and Astronautical Science of Japan angol; űrh  Japán Aeronautikai 
és Űrkutatási Intézet. Alapítva: 1981-ben, a tokiói egyetem hasonló nevű intézetének új-
jászervezésével. Tudományos célú űrjárművek és hordozórakéták fejlesztéséért felelős. 

ISBN  International Standard Book Numbering or Number angol; ált  Könyvek Nemzetközi 
Azonosító Számozása v. Száma. Publikált (nyomtatott) könyveken található tízjegyű 
számok rendszere. Nemzetközileg 1971-ben fogadták el, leegyszerűsíti az azonosítást és 
a rendszerezést, mivel minden könyv címlapjának és fedelének hátoldalára rányomtat-
ják saját egyedi számát. 

ISCED  International Standard Classification of Education angol; okt  Az oktatás nemzetkö-
zi standard osztályozási rendszere. 

ISDN  Integrated Services Digital Network angol; távk  Integrált Szolgáltatású Digitális 
Hálózat. Digitális elven működő távközlési hálózat. 

ISE  International Securities Exchange angol; tőzsde  Az egyik amerikai opciós tőzsde. 
ISEI  International Socio-Economic Index of Occupational Status angol; ált  A foglalkozási 

státusz nemzetközi szocioökonómiai indexe. 
ISESCO  Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization angol; szerv  Iszlám 

Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezet. Iszlám országok számára létrehozott 



 270 

szervezet az oktatás, a tudományok és a kultúra területére. Alapítva: 1980, Iszlámábád; 
székhelye: Rabat (Marokkó). 

ISF  Internationale Schulsport Föderation német; szöv  Nemzetközi Iskolasport Szövetség. 
Magyarország 1988 óta tagja. 

ISFET  Ion Sensitive Field Effect Transistor angol; elektr  Ionok érzékelésére használt térve-
zérelt tranzisztor. 

ISJ  izlandi régi korona angol; pénzü  Elavult valutakód (ISK-val helyettesítve). 
ISK  izlandi korona angol; pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
isk.  iskola(i) latin; okt  Főként a gyermekek és az ifjúság képzésére szolgáló közintézmény. 

Feladata: segíteni és irányítani a tanulók fejlődését. Elsődleges célja az ismeretek elsajá-
títtatása. 

ISM  Ifjúsági és Sportminisztérium szerv  Magyarországon az Országos Testnevelési és 
Sporthivatal jogutódjaként 1999-ben létrehozott minisztérium. Főbb feladatai: közre-
működik az ország nevelési, oktatási, kulturális, képzési, továbbá a sportra vonatkozó 
koncepciók kidolgozásában, ellátja a sportági igazgatási feladatokat, a fogyatékosok 
sportjával összefüggő feladatokat. 2002. máj. 27-től elnevezése Gyermek, Ifjúsági és 
Sportminisztérium. 2004-ben az ifjúságpolitika különvált a sporttól. OTSH 

ISM  InterStellar Matter angol; csill  Csillagközi anyag. 
ism.  ismeret ált  A gondolkodás útján megértett és emlékezetbe vésett tények és a belőlük 

fakadó általánosítások. Elsajátítása minden iskolai oktatás elsődleges célja. 
ism.  ismertette ált  Kifejtett, ismertté tett valamit. 
ism.  ismétlés ált  Visszatérés az elsajátított v. bizonyos kérdéskörre vonatkozó anyagra. 

Célja az elsajátított anyag egységeinek felfrissítése, megerősítése az emlékezetben, átte-
kintése és rendszerezése v. újabb anyagrészre való áttérés előkészítése. 

ISO  Infrared Space Observatory angol; csill, űrh  Infravörös csillagászati mesterséges hold. 
1995. nov. 17. – 1998. máj. 16. között végzett méréseket. 

ISO  International Organization for Standardiztion angol; szerv  Nemzetközi Szabványügyi 
Szervezet. Az ISA szerepét vette át. 1946 óta a szabványosítás nemzetközi csúcsszerve-
zete. Nem „nemzetközi szabványokat”, hanem csak ajánlásokat dolgoz ki, amelyeket 
azonban a legtöbb nemzet saját szabványaiban figyelembe vesz. Székhelye: Genf. 
ISA 

ISP  Internet Service Provider angol; inf  Internetszolgáltató. Webkapcsolatot és más – in-
ternethasználattal összefüggő – szolgáltatást ellátó intézmény. Egyedi azonosító szám-
mal (IP-address) rendelkező, az internetre csatlakoztatott számítógép, amelyen keresz-
tül egy szolgáltató internethozzáférést biztosít ilyen számmal nem rendelkezők részére. 

ISPA  Instrument for Structural Policies for Pre-Accession angol; ált  Az előcsatlakozási 
szakaszban lévő országok strukturális felzárkózását segítő eszköz. 

ISPM  International Solar Polar Mission angol; űrh  Nemzetközi nappólus-misszió. 1990. 
okt. 6-án felbocsátott űrszonda. 

ISRF  Internat Squarsh Rackets Federation angol; sp  Nemzetközi Fallabda Szövetség. A 
fallabdasport ügyeit intéző, irányító és szervező legfelsőbb sportszervezet. 

ISS  Injury Severity Score angol; orv  Sérülés súlyossági értéke. 
ISS  International Space Station angol; űrh  Nemzetközi űrállomás. Nemzetközi együttmű-

ködéssel működtetett, 1998 novemberében felbocsátott űrállomás. 
ISSN  International Standard Serial Number angol; ált  Nemzetközi folyóirat-számozási 

szabvány. 
IST  Information Society Technologies angol; inf  Információs társadalmi technológiák. Az 

információs társadalom fogalmának kiterjedtsége miatt nincs egyszerű definíciója. Kö-
zös alapja azonban minden esetben az új, sosem látott gyorsasággal fejlődő informatikai 
és hírközlési technológia (ICT) alkalmazása. 

http://gisfigyelo.geocentrum.hu/informatika/kisokos_internet.html
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IST  insulin shock therapy angol; orv  Inzulinos sokkterápia. 
ISTC  International Student Travel Confederation angol; szöv  Nemzetközi Diák Utazási 

Szövetség. 1949-ben alakult. A Szövetség nonprofit szervezet. Célja, hogy a személy-
azonosításra is alkalmas nemzetközi diákigazolvánnyal kedvezményeket, csereprogra-
mokat biztosítson, és ezzel lehetővé tegye és növelje az utazási kedvet. A nemzetközi 
diákigazolvány (ISC) kiváltása feljogosítja a tulajdonost a diákkedvezmények igénybe-
vételére külföldön, mint például: kedvezményes hívások és internetezés, illetve repülő-
jegy vásárlásakor kedvezmények. 

ISU  International Skating Union angol; sp  Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség. A korcso-
lyasport ügyeit intéző, irányító, szervező legfelsőbb sportszervezet. 

ISV  Virgin Islands of the US angol; földr  Amerikai Virgin-szigetek. Az USA önkormányzat 
nélküli területe a Nagy-Antillákon. Területe: 354,8 km2; Székhelye: Charlotte Amalie. 

isz  indulatszó nyelvtud  A beszélő érzelmét, akaratát felkiáltásszerűen, nem fogalmi tarta-
lommal kifejező szó(faj). 

ISZ  Iparfejlesztési Szervezet (ENSZ) szerv  Feladata: ipar, főleg a gyáripar fejlesztésének 
meggyorsítása a fejlődő országokban. Székhelye: Bécs. UNIDO 

Isz. vagy isz.  ipari szövetkezet szerv  Kisárutermelőknek és fogyasztóknak önkéntes társu-
láson alapuló, valamely ipari tevékenység ellátására alakult szervezete. 

ISZB  ischemic heartdisease latin; orv  Ischaemiás szívizombetegség. 
ISZIH  Igazságügyi Szakértői Intézetek Hivatala ált  A szakértői intézményekkel kapcsola-

tos igazgatási, gazdálkodási feladatokat látja el, valamint biztosítja az Igazságügyi 
Szakértői és Kutató Intézetek megfelelő szintű működtetéséhez szükséges feltételeket. 

IT  Information Technology angol; inf  Információtechnológia(i). Alapvető feladata az in-
formáció átvitele, tárolása során az információ tömörítése és védelme. 

IT vagy It  Irodalomtörténet inf  A Magyar Irodalomtörténeti Társaság és a tudományegye-
temek irodalomtörténeti intézeteinek negyedévente megjelenő folyóirata. 

IT.  igazgatótanács szerv  Intézmény, vállalat stb. felelős igazgatási szervezete. 
ITA  International Tennis Association angol; sp  Nemzetközi Tenisz Szövetség. 
ITDH  Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési közhasznú társaság közig  A Gazda-

sági és Közlekedési Minisztérium háttérintézménye (a 2000–2004-es kormányban). 
ITER  Internatiomal Thermonuclear Experimental Reactor angol; szerv  Nemzetközi Kísérle-

ti, termonukleáris rendszer. Felépítéséről 2004 novemberében még csak tárgyalások 
folytak az Európai Unió, Oroszország, Kína, az USA, Dél-Korea és Japán részvételével. 
Megépítése várhatóan 4,7 milliárd euróba fog kerülni. 

ITF  International Tennis Federation angol; sp  Nemzetközi Tenisz Szövetség. 1913. márc. 1-
jén alakult meg Párizsban. A teniszsport ügyeit intéző, irányító és szervező legfelsőbb 
sportszervezet. 

ITGV  intrathoracic gasvolume angol; orv  Intrathoracalis gázvolumen. 
ITIM  Itonout Izrael Meagudet héber; hírk  Izraeli hírügynökség. 
ITJ  Ipari termékek és szolgáltatások jegyzéke ált  A gazdasági tevékenységek egységes 

ágazati osztályozási rendszerét, az osztályozása elemeinek tartalmi meghatározását, 
szakmai kódokat, belföldi termékek osztályozását tartalmazó jegyzék. 

ITK  Idegennyelvi Továbbképző Központ okt  A központ nevének rövidítése. 
ITKE  Ideges tünetek keletkezése és eltűnése és egyéb értekezések a pszichoanalízis köréből 

tud  Ferenczi Sándor könyve. 
ITKTB  Információs Társadalom Koordinációs Tárcaközi Bizottság szerv  együttműködik az 

információs társadalommal összefüggő egységes kormányzati stratégia és annak meg-
valósítására vonatkozó intézkedési terv kidolgozásában és érvényesítésében. Feladata 
többek között figyelemmel kísérni a hazai és nemzetközi támogatások, programok, pá-
lyázatok lebonyolítását, elősegíteni az informatikai és hírközlési tárgyú nemzeti szab-
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ványok kidolgozását, koordinálni az informatikai biztonság megvalósításához szüksé-
ges technológiai fejlesztéseket, valamint a tárcák európai integrációs ágazati politikáit 
az információs társadalommal összefüggésben. 

ITL  olasz líra pénzü  Elavult valutakód, euróval helyettesítve. 
ITOS  Imported Tiros Operational Satellite angol; űrh  Tökéletesített Tiros szolgálati hold. 

Amerikai meteorológiai holdsorozat. 1970–74 között 6 db holdat bocsátottak fel a légkö-
ri hőmérséklet szondázására, a felhőtakaró fényképezésére, a Napból érkező proton-
áramok vizsgálatára. 

ITP  idiopathic thrombopenic purpura angol; orv  Idiopátiás trombopéniás purpura. 
ITSO  International Telecommunications Satellite Organization angol; űrh  Intelsat Nem-

zetközi Űrtávközlési Szervezet. Alapítva: 1964-ben Washingtonban, 2001-ben átszervez-
ték. 

ITSZ  Ideiglenes Törvénykezési Szabályok ált  A 19. századi magyar jog modernizációjának 
fontos, polgári átalakulását hozó forrása (1861–1896). 

ITT  International Telephone and Telegraph Corporation angol; távk  1920-ban alapított 
amerikai távközlési monopolvállalat (New York). Hírközlési rendszerek, telefon-, telex-, 
távíró-, rádióhálózatok kiépítésével foglalkozik. 

ITTF  International Table Tennis Federation angol; sp  Nemzetközi Asztalitenisz Szövetség. 
1926. dec. 12-én alakult meg Londonban. Az egyik legnagyobb nemzetközi sportági 
szakszövetség. A szövetség a sportág legfőbb szerve. Az asztalitenisz ügyeit intéző, irá-
nyító és szervező legfelsőbb sportszervezet. 

ITU  International Telecommunication Unio angol; távk  Nemzetközi Távközlési Unió. Az 
1865-ben létrehozott Telegráf Világegyesület jogutódjaként 1932-ben a nemzetközi táv-
író és rádiótávíró szerveiből jött létre. Az ENSZ keretén belül 1947 óta működik, segíti a 
világméretű együttműködést a telekommunikáció minden területén, mint pl.: a rádió-
frekvenciák elosztásában és szabályozásában. Székhelye: Genf. 

IU  international unit angol; orv  Nemzetközi egység. 
IUC  intrauterine catheter angol; orv  Méhen belüli katéter. 
IUCE  International Union of Catholic Esperantists angol; szerv  Katolikus Eszperantisták 

Nemzetközi Uniója. IKUE 
IUCN  International Union for Conservation of Nature and Natural Resources angol; egy  A 

Természet és a Természeti Erőforrások Megőrzésének Nemzetközi Egyesülete (Morges, 
Svájc). 1948-ban alakult. Elősegíti a természeti források védelmét, tudományosan figyeli 
azok állapotát. 

IUCP  intrauterine contraceptive device angol; orv  Méhen belüli fogamzásgátló eszköz. 
IUD  intrauterine device angol; orv  Méhen belüli eszköz. 
IUE  International Ultraviolet Explorer angol; csill, űrh  1978–1996 között működő közös 

amerikai és nyugat-európai ultraibolya csillagászati mesterséges hold. 
IUFD  intrauterine fetal death angol; orv  Méhen belüli magzathalál. 
IUGR  intrauterine growth retardation angol; orv  Méhen belüli visszamaradás a növeke-

désben. 
IUP  intrauterine pregnancy angol; orv  Méhen belüli terhesség. 
IUPAC  International Union of Pure and Applied Chemistry angol; egy  Tiszta és Alkalma-

zott Kémiai Tudományok Nemzetközi Egyesülete (Elméleti és Alkalmazott Kémia 
Nemzetközi Uniója). 

IUSY  International Union of Socialist Youth angol; szerv  Nemzetközi Szocialista Ifjúsági 
Unió. 1946-ban alapított, a Szocialista Internacionálé mellett működő szervezet. 

IUTP  intrauterine term pregnancy angol; orv  Méhen belüli teljesen kihordott terhesség. 
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iü.  igazságügy(i) közig  A legfőbb jogalkotási és jogszolgáltatási feladatok végrehajtására 
irányuló államhatalmi, illetve államigazgatási tevékenység; az idevágó ügyek összessé-
ge. 

IV  Intra venam latin; állat  Vénába adott (pl. injekció, vagy infúzió). 
IV  intravenously angol; orv  Intravenás, intravénásan. 
IV  invasive ventilation angol; orv  Invazív lélegeztetés. 
IV pump  perfuzor angol; orv  Gyógyszerpumpa. 
IVB (GBVI)  British Virgin Islands angol; földr  Brit Virgin-szigetek. Nagy-Britannia 

külbirtoka a Karib-tengeren. Területe: 151 km2; székhelye: Road Town; pénzneme: USA 
dollár (1 dollár egyenlő 100 cent); népek: néger, mulatt; vallás: protestáns. 

IVB  Ifjúsági Világbajnokság sp  Valamely sportágban a világ legjobb fiataljai számára 
meghatározott időközökben rendezett nemzetközi verseny. 

IVC  inferior vena cava, vena cava inferior angol; orv  Alsó üres visszér. 
IVC  intravenous cholangiogram angol; orv  Intravénás cholangiogram. 
IVD  intervertebral disc angol; orv  Csigolyák közti lemezek. 
IVECO  Industrial Vehicles Corporation angol; ipar  Haszon- és tehergépjárműveket gyártó 

olasz vállalat, 1975-ben jött létre. 
IVF  in vitro fertilisation angol; orv  Üvegcsében történő megtermékenyítés. 
IVIG  intravénás immunoglobulin angol; orv  Ezek az immunoglobulinok proteinek, ame-

lyek az emberi vérben találhatók és segítenek a szervezetnek különböző fertőzések le-
győzésében. Az IVIG sok ember plazmájából van kivonva, akik antitesteket termeltek 
különböző mikroorganizmusok ellen. A plazmát adományozó személyek szigorú ki-
vizsgálásokon esnek át az IVIG biztonsága érdekében. 

IVP  intravenous pyelogram angol; orv  intravénás pyelogram. 
IVPI  intravenous pathogenicity index latin; állat  intravénás patogenitási index. 
IVR  Interactive Voice Response angol; inf  interaktív beszédalapú válaszadó: Az interaktív 

beszédalapú válaszadó rendszerek a nagy mennyiségű információt digitalizált formá-
ban a számítógép merevlemezes egységén vagy CD lemezen tárolják. 

i-VTEC  Intelligent- Variable valve Timing and lifting Electronic Control system angol; műsz 
 Bütyökváltással módosított szelepkiemelés és elektronikus szelepnyitásiidő-
változtatás. 

IVU  intravenous urogram angol; orv  Intravénás urogram. 
IVUS  intravascular ultrasound angol; orv  Éren belüli ultrahang. 
IWF  International Weightlifting Federation angol; sp  Nemzetközi Súlyemelő Szövetség. 

1920-ban alakult meg. Székhelye: Budapest. A súlyemelősport ügyeit intéző, irányító és 
szervező legfelsőbb sportszervezet. 

IWS  Intel Wireless Series angol; távk  Intel vezeték nélküli sorozat. 
IWSF  International Water Ski Federation angol; sp  Nemzetközi Vízisí Szövetség. 1946-ban 

alakult. A vízisísport ügyeit intéző, irányító és szervező legfelsőbb sportszervezet. 
IWW  Industrial Workers of the World angol; szöv  „Világ Ipari Munkásai”. Anarcho-

szindikalista jellegű szakszervezeti szövetség az USA-ban. 1905-ben alapították, ipar-
áganként tömörítették a szakképzettséggel nem rendelkező munkásokat, tekintet nélkül 
a nemzetségükre és fajukra. 1920 után lassan elvesztette tagságát, és elszigetelődve szűk 
szektává vált. 

IY  Yemenia Yemen Airways angol; rep  Jemen légitársaságának jelzése. 
IYCW  International Young Christian Workers angol; szerv  Keresztény Ifjúmunkások Inter-

nacionáléja. 1945-ben alakult. Székhelye: Brüsszel (Belgium). Legfontosabb célja, hogy a 
keresztény ifjúmunkásokat a munkásság ügye iránti elkötelezettségre és összefogásra 
nevelje. Tagja az ENSZ-intézményeknek és az Európai Tanácsnak, illetve a Nemzetközi 
Katolikus Szervezetek Konferenciájának és a Nemzetközi Ifjúsági Szervezetek Európai 
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Koordinációs Irodájának. Közleményei: Info (negyedévente angolul, franciául, spanyo-
lul), Africa Info (évente angolul, franciául), Continental Bulletin of America (évente 
franciául, spanyolul). 

IYRU  International Yacht Racing Union angol; sp  Nemzetközi Vitorlás Szövetség. 1907-ben 
alakult meg Londonban. A nemzetközi versenyek lebonyolítását, vitorlázó sport ügyeit 
intéző, irányító és szervező legfelsőbb sportszervezet. 

Iz  Izaiás könyve vall  Hatvanhat fejezetből álló könyv. Beszédtöredékeket, a nép Jahve 
iránti hálátlanságait, új isteneszme körvonalait, Immánuel történetét, történeti esemé-
nyeket, vigasztaló jellegű írásokat, a messiási korszak boldogságát olvashatjuk benne. 

Izl.  Izland földr  Köztársaság Észak-Európában. IS 
izr.  izraelita latin; ált  Zsidó vallású, illetve e felekezethez tartozó, vele kapcsolatos; ilyen 

személy. 
Izr. Magy. Irod. Társ. Évk.  Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Évkönyve tud  Első száma 

1895-ben jelent meg. 1919–1928 között szünetelt. 
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J 
 

J  áramsűrűség fiz  Valamely fizikai mennyiség áramának térbeli eloszlását jellemző vek-
tormennyiség. Mértékegysége: A/m2. 

J  Jahvista héber; vall  (Helytelenül: Jehovista) 1874-ben Charles Taze Russell által alapított 
vallási szekta. 

J  Jakt svéd; had  Vadászrepülőgép-típus. 
j  járás közig  Területi igazgatási egység volt Magyarországon. Egy járás több községet fog-

lalt magában. 
j  jobb ált  A szív oldalával ellentétes oldalon, ezzel azonos irányban levő. 
J  joint angol; orv  Ízület. 
J  joule angol; fiz  A munka egyik mértékegysége. Az 1 amper erősségű elektromos áram 1 

volt feszültségkülönbség esetén 1 másodperc alatt 1 joule munkát végez. (J. Joule angol 
fizikus nevéből.) 

J  Nihon koku v. Nippon japán; földr  Japán. Területe: 377.819 km2; főváros: Tokió; hivata-
los nyelv: japán; pénznem: jen; népcsoportok japán, koreai; vallás: sintoista, buddhista, 
keresztény. 

j.lev  járatlevél állat  Marhalevél. Közokirat volt, amely igazolta, hogy a rájegyzett állatokra 
vonatkozó tulajdonjogot és azt, hogy az állat(ok) szállításának, átruházásának állat-
egészségügyi szempontból nincs akadálya. 

j.tan  járási tanács közig  A járás területére kiterjedő illetékességgel működő hivatal, intéz-
mény. j 

J2EE  Java 2 Platform Enterprise Edition angol; inf  Fejlesztői platform, amely nagyvállalati 
alkalmazások készítéséhez és üzemeltetéséhez nyújt segítséget szabványos, újrahaszno-
sítható komponensek széles skálájával, és azzal, ahogyan a középső réteg a szoftverek 
működésével kapcsolatos teendők jó részét automatikusan ellátja. 

JA  Jamaica angol; földr  Alkotmányos monarchia Közép-Amerikában. Területe: 10.991 km2; 
főváros: Kingston; hivatalos nyelv: angol; pénznem: jamaicai dollár; népcsoportok: feke-
te, mulatt, indiai, fehér, egyéb; vallás: protestáns, római katolikus, felekezeten kívüli, 
rasztafariánus, egyéb. 

JA-díj  József Attila-díj ált  A Minisztertanács által 1950-ben alapított díj. A József Attila-díj 
kiemelkedő irodalmi tevékenység elismerésére adományozható. 1990-től a díjat évente, 
márc. 15-én, tizenhárom személy kaphatja. 

JAF  Journal of American Folklore, Bloomington angol; kiadv  Népi hagyományokkal, nép-
szokásokkal foglalkozó Bloomingtonban megjelenő kiadvány. 

JAI.  Journal of the Anthropological Institute angol; kiadv  Londonban 1872 óta megjelenő, 
embertannal, az ember természeti adottságaival, szervezeti felépítésével és származásá-
val foglalkozó tudományos kiadvány. 

Jak  Jakab levele vall  A katolikus levelek között szerepel egy írás, amelynek szerzője ma-
gát Jakabnak nevezi. Erkölcsi buzdítások, prédikációk szerepelnek benne. Keletkezési 
ideje bizonytalan, talán a 2. század elejére tehető. 

JAKL  József Attila Kör Lexikona tud, irod  Szerk. Agócs Sándor, 1985. 
JAL  Japan Air Line francia; rep  Japán légiforgalmi társaság. 
JAM  Just A Minute angol; inf  „Egy pillanat” (IRC-elésnél a hálón). 
JAMA  Japanese Automobile Manufacturers Association angol; szerv  A japán autógyártók 

lobbiszervezete. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Minisztertan%C3%A1cs
http://hu.wikipedia.org/wiki/1950
http://hu.wikipedia.org/wiki/1990
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rcius_15
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JAMÉ  Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve tud  Nyíregyháza (1960–). 
jan.  január latin; ált  Az év első hónapja, 31 napos. Janus római isten nevéből v. a latin 

ianua (ajtó) szóból származott. Régi magyar neve Vízöntő v. Nagyboldogasszony hava. 
Janus Pannonius Múz. Évk.  Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, Pécs tud  1956-tól 

megjelenő múzeumi kiadvány. 
jap.  japán ált  Tömegében Japánban élő mongoloid nép, illetve ehhez tartozó, vele kapcso-

latos; ilyen nyelv; ilyen személy. 
JAR  Java Archive angol; inf  Platformfüggetlen archívumformátum, amely több állományt 

egyetlen HTTP tranzakció során letölthetővé tesz a kliens böngészőjébe, továbbá támo-
gatja a tömörítés és a digitális aláírások használatát is. 

Járm.Jav.  Jármű Javító ipar  A vasút gördülőanyagát javító és karbantartó üzemi vállala-
tok közkeletű elnevezése. 

JAT  Jugosslavenski Aero Transport szerb; rep  Az egykori Jugoszlávia légiforgalmi társa-
sága. 

JATE  József Attila Tudományegyetem Szeged okt  Felsőoktatási intézmény Magyarorszá-
gon (Szegeden). Működését 1921-ben kezdte Szegeden az 1872-ben alapított kolozsvári 
Ferenc József Tudományegyetemnek Szegedre történt elhelyezésével. 1940 őszén az 
egyetem ismét Kolozsváron működött és Szegeden Horthy Miklós Tudományegyete-
met állítottak fel. 1951. febr. 1-jén az orvosi karból önálló Orvostudományi Egyetem lett. 
JATE nevet 1963 szeptemberében vette fel. 2001-től a JATE foglalja magába az összes 
szegedi felsőoktatási intézményt. Neve: Szegedi Tudományegyetem. 

JATO  Jet Assisted Take Off angol; had  Felszállás startrakétával (régi bombázók, mai robot-
repülőgépek felszállási módja). 

jav.  javitás ált  Az a cselekvés, művelet, amikor valamit (elromlott tárgyat) igyekeznek 
ismét használhatóvá tenni; dolgozatjavítás. 

Java RMI  Remote Method Invocation angol; inf  Java nyelven írt, de különböző gépeken 
futó alkalmazások objektumainak együttműködését lehetővé tevő szabvány, amely a 
kérések során objektumok átadását is lehetővé teszi. 

Javszer  Javító-Szerelő Vállalat (Fővárosi) szerv  A Fővárosi Tanács által 1959-ben alapított 
fővárosi vállalat. Feladatként kapta, hogy a budapestiek részére lakás-karbantartási és -
felújítási munkákat végezzen, tevékenysége akkor teljes egészében átfogta az építőipari 
szakmákat. 1984-ben a Fővárosi Tanács a Javszert megszüntette, és 12 különböző profi-
lú kisvállalatot hozott létre belőle. A le nem védett Javszer megjelölést azonban ma is 
több kisebb-nagyobb cég használja a nevében valamilyen formában. 

JAX-RPC  Java API for XML-based Remote Procedure Calls angol; inf  Átvitelfüggetlen 
API XML alapú távoli eljáráshívások protokolljának megvalósítására, amellyel elosztott 
környezetben a kliensek más rendszereken is képesek XML-alapú eljárásokat meghívni. 

Jb.  Jahrbuch (-bücher) német; tud  Évkönyv. Valamely év jellemző eseményeit, adatait, 
eredményeit összegező kiadvány. 

jb.  járásbíróság jog  Az egykori járási székhelyen működő, első fokú bíróság. 
JBNP  Johan Béla Népegészségügyi Program ált  A program a testi, lelki, szociális jólétet 

tűzte ki célul, amely a szűkebb és tágabb társas környezetben biztosítja az egyén számá-
ra a tevékenykedést és a részvételt az általában elvárható szinten. 

JbRGZM  Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums német; tud  Német-római 
Központi Múzeum Évkönyve, Mainz. 

JCA API  J2EE Connector Architecture angol; inf  Skálázható, biztonságos és 
tranzakcionális eljárások definíciója: heterogén, J2EE rendszerek komponenseinek 
szabványos kapcsolódási módját írja le. 

JCMT  James Clerk Maxwell Telescope (Hawaii) angol; csill  James Clerk Maxwell-távcső. 
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JD  Julian Date angol; ált  Julián Dátum. Dátummegadási mód, amelynél a napokat folya-
matosan számolják i.e. 4713. jan. 1-től. Megadja, hogy a szóban forgó időpont a kezdő 
dátumtól hányadik napra esik. Az űrkutatásban sokszor használják ennek módosított 
változatát. MJD 

JDAM  Joint Direct Attack Munition angol; had  Műholdas irányítású, irányított bombák. 
JDBC  Java Database Connectivity angol; inf  Java adatbázis-összekötő. 
JE  Manx Airlines angol; rep  Man légitársaságának jelzése. 
jegyz.  jegyzet ált  Írásban rögzített vázlatos följegyzés(ek); felsőfokú oktatási intézmény 

előadásának szövegét tartalmazó följegyzés, illetve sokszorosított kiadvány; lap alján, 
esetleg mű végén a szöveget magyarázó, forrásokat idéző stb. megjegyzés. 

Jel  Jelenések könyve vall  Más néven: Apokalipszis. Újtestamentumi irat. Az első keresz-
tények problémáit, életmódját, eszmevilágát tükrözi. Keletkezési idejét a 90-es évekre 
teszik, de alapelemei 68-69-ben íródtak. Szerzője ismeretlen. 

jel  jelentés ált  Tudtul vagy hírül ad, közöl valamit. 
JEPQ  Junior Eysenck Personality Questionnaire angol; ált  Eysenck-féle személyiség-

kérdőív gyermekeknek. A dokumentum csak oktatási célra használható fel. 
Jer  Jeremiás könyve vall  A Jahvéhoz hűtlen királyok megfenyegetését, Jeremiás életének 

egyes részleteit, fenyegető jövendöléseket tartalmaz. 
JESZ  Járműkiszolgálók Érdekvédelmi Szervezete szerv  A Budapest Airport egyik szak-

szervezete. 
JET  Joint European Torus angol; tud  Magfúziós kutatóberendezés. Egy hatalmas tokamak 

típusú kísérleti magfúziós reaktorra épül, amelyet 1983-ban helyeztek üzembe az angli-
ai Abingdonban. 

JfA  Jahrbuch für Altertumskunde német; ált  Évkönyv, Wien. 
JFET  Junction Field Effect Transistor angol; fiz  Záróréteges, térvezérlésű tranzisztor. Mű-

ködése egy záró irányú feszültség által létrehozott, úgynevezett csatorna elektromos tér 
által történő vezérlésén alapul. 

Jg  jég chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
JG  Swedair svéd; rep  Svédország légitársaságának jelzése. 
JGA  juxtaglomeruláris apparatus angol; orv  glomerulákhoz közel álló szerkezet. 
JGC  jutaglomelural cells angol; orv  juxtaglomeruláris granulált sejtek. 
Jgd.bester  Fiatal Győztes angol; állat  Kutyakiállításon elnyerhető díj. 
JGyTF  Juhász Gyula Tanárképző Főiskola (Szeged) okt  A Juhász Gyula Tanárképző 

Főiskola Magyarország legrégebbi tanárképző intézménye. 1873-tól képeztek tanáro-
kat Budapesten. 1928-ban került Szegedre a tanárképzés. 1964-re alakult ki az a négy-
éves, kétszakos képzés, amely ma is folyik a főiskolán. 1973-ban, a centenárium alkal-
mából vette fel az intézmény Juhász Gyula szegedi költő nevét. Az intézmény fő fel-
adata a kétszakos általános iskolai tanárok négyéves képzése. Emellett azonban új, 
úgynevezett „nem tanári” szakokkal is foglalkozik (pl. kulturális menedzser, média, 
mentálhigiénés szakember képzés). 

JHA  Justicie and Home Affairs angol; jog  Bel- és Igazságügyi Együttműködés az EU-ban. 
Elemei: vízumpolitika, külső határellenőrzés Menekültügyi és bevándorlási politika. 

JIB  Djibuti angol; rep  Dzsibuti repülőterének jelzése. 
jidd  jiddis jiddis; ált  Kelet-Európa és Amerika zsidó lakossága egy részének régebbi német 

elemekből álló, szláv és héber sajátosságokkal kevert nyelve. 
JIM  Joint Inclusion Memorandum angol; ált  Társadalmi befogadásról szóló közös memo-

randum. Társadalmi esélyegyenlőségről szóló részeinek továbbgondolása, amely speci-
fikusan összegyűjti a helyzetleírást, a legnagyobb kihívásokat, illetve a fejlesztésre szo-
ruló területeket. 

http://www.lib.jgytf.u-szeged.hu/jgy/
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jjv.  járási jogú város közig  Magyarországon közigazgatási rang volt. Az olyan város, 
amelynek tanácsa közvetlenül a megyei tanácsnak alárendelten működött a járási ta-
nácsnak megfelelő jogállással. Az 1971. évi tanácstörvény értelmében megszűnt. 

JKP  Japán Kommunista Párt pol  1922-ben, illegális körülmények között alakult. 1945-től 
legálisan működik. 

JKSZ  Jugoszláv Kommunisták Szövetsége földr  1919-ben alakult az egykori Jugoszláviá-
ban. 1952-ig Jugoszlávia Kommunista Pártja néven működött. 1921–45 között illegali-
tásban volt. Működését több ország kommunista pártja is bírálta. 

JkT  Jacobus Kapteyn Telescope angol; csill  Jacobus Kapteyn-távcső. 
jkv.  jegyzőkönyv ált  Gyűlésen, tárgyaláson stb. elhangzottaknak (vázlatos) írásbeli rögzí-

tése; hivatalos cselekmény körülményeit írásban rögzítő okirat; jegyzetfüzet, notesz. 
JL  Japan Airlines japán; rep  Japán légitársaságának jelzése. 
JM  Air Jamaica angol; rep  Jamaica egyik légitársaságának jelzése. 
JMD  jamaicai dollár pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
JMS API  Java Message Service angol; inf  Hordozható, üzenetalapú, Java nyelven írt al-

kalmazások készítését lehetővé tevő API a nyelvhez, amely üzleti adatok és események 
aszinkron továbbítását valósítja meg az alkalmazások között. 

JMSz  Jezsuita Menekültügyi Szolgálat szerv  Egy olyan nemzetközi katolikus szervezet, 
amelynek az a küldetése, hogy segítse, szolgálja és megvédje azoknak a menekülteknek 
a jogait, akiket erőszakos módon elüldöztek v. kitelepítettek lakóhelyeikről. JRS 

Jn  János evangéliuma vall  Újtestamentumi evangélium. Jézus Krisztus működését írja le. 
Keletkezése 100 utánra tehető. 

JNB  Johannesbourg rep  Dél-Afrika egyik repülőterének jelzése. 
JNDI  Java Naming and Directory Interface angol; inf  API-k gyűjteménye a különböző név- 

és címtárszolgáltatások (pl. LDAP, NDS) igénybevételéhez. 
JNSZ m.  Jász-Nagykun-Szolnok megye földr, közig  Megye az Alföld központi részén, a 

Tisza középső folyásánál fekszik. Területe: 5571 km2; székhelye: Szolnok. 
Jo  Joel könyve vall  A kispróféták egyike. Egy Júdeában pusztító sáskajárásról, Jahve nap-

járól, a világ végéről és a nagy ítéletről beszél. 
JO  Johanniter Orden angol; vall  Johannita Rend. Protestáns szervezet, alapítva 1099-ben 

Jeruzsálemben. 
Jób  Jób könyve vall  Ótestumentumi irat, amely arra keresi a választ, hogy miért szenved 

az ártatlan és miért él jól a bűnös. 
JOC  Jeunesse Ouvriére Chrétienne francia; vall, szerv  Keresztény munkásfiatalok. Keresz-

tény Munkásifjú Mozgalom. Célja a fiatal munkások nevelése, segítése, hogy megtanul-
janak apró lépésekkel javítani saját életükön. A mozgalom kortárssegítő csoportokat, 
munkakeresők számára klubot működtet, valamint párkapcsolati tréningeket tart. 

JOD  jordán dinár pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
Jogászegyl. Szle  Jogászegyleti Szemle firat  1947-től megjelent jogi szakmai folyóirat. 
jogt.  jogtudomány tud  A joggal foglalkozó tudományágak összessége. 
Jogtud. Közl.  Jogtudományi Közlöny firat  Az MTA Állam- és Jogtudományi Bizottságá-

nak jogtudománnyal foglalkozó folyóirata. 
Joh  Johannita lovagrend, máltaiak vall  A johanniták vagy ispotályosok kettős betegápoló 

és katonai jellege, valamint hierarchikus szervezete csak később alakult ki. 1530-ban bir-
tokba vették Málta szigetét Gozo szigetével és az észak-afrikai Tripolival együtt. 1798-
ban előbb Napóleon, majd két évvel később a Britek foglalták el a szigetet, s el kellett 
hagyniuk azt. 1834-ben végleg Rómában telepedtek le úgynevezett Máltai Palotában, 
amely azóta is területenkívüliséget élvez. A rend legfőbb feladatai a betegség, a sze-
génység, a társadalmi elszigeteltség elleni harc. Magyarországon a rendhez tartozik a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat, az MMSZ. MMSZ 

http://hu.wikipedia.org/wiki/1530
http://hu.wikipedia.org/wiki/1798
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nap%C3%B3leon
http://hu.wikipedia.org/wiki/1834
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Jón  Jónás könyve vall  Jónás könyve egyike a Biblia prófétai könyveinek, mind a zsidó, 
mind a keresztény kánonban a Kispróféták közé tartozik. Az Isten elhívása elől mene-
külő, majd saját igaza érdekében még Istennel is perbe szálló próféta története. 

JOSZ  Jelnyelvi Tolmácsok Országos Szövetsége szöv  1994-ben alakult meg, azzal a céllal, 
hogy a Magyarországon tevékenykedő jelnyelvi tolmácsok önálló, szakmai érdekvé-
delmi szervezete legyen. Főbb célkitűzései: a Magyarországon tevékenykedő jelnyelvi 
tolmácsok szakmai érdekvédelmének biztosítása, illetve a hazai jelnyelvi tolmácsszol-
gálat minőségi szinten tartása. Főbb tevékenységei: a tagság érdekképviseletének fo-
lyamatos ellátása, a tagság számára rendszeres találkozók (évente két közgyűlés), fó-
rumok, továbbképzések szervezése, a magyar jelnyelv elismertetése, illetve a siket és 
nagyothalló emberek társadalmi elfogadtatása. 

Józs  Józsue könyve vall  Józsue által vezetett honfoglalás egyes jelentős epizódjait beszéli 
el. A könyvet nem Józsue, hanem egy ismeretlen szerző írta. 

jöv  jövedelem ált, pénzü  Bármely forrásból eredő (rendszeres) bevétel. 
JP  Japanese Pharmacopoeia angol; gyógysz  Japán Gyógyszerkönyv. Japán gyógyszerészeti 

kultúrájának színvonalát elsősorban a gyógyszerellátás, a gyógyszerészi működés 
szabványát tükrözi. A Japánban forgalmazott gyógyszerekre vonatkozó előírásokat tar-
talmazó kiadvány, előírja a hivatalos gyógyszereket, minőségüket, illetve a galenuszi 
(növényi, állati v. ásványi anyagokból előírt módon készített) gyógyszerek elkészítési 
módját. A gyógyszerek és más gyógyászati készítmények elkészítésének, ellenőrzésé-
nek és minősítésének szabványa. 

JP  Trans Continental Airlines angol; rep  Az USA egyik légitársaságának jelzése. 
JPEG, JPG  Joint Photographic Experts Group angol; fényk  Grafikus állományformátum, 

illetve az ezt kifejlesztő csoport. 
JPL  Jet Propulsion Laboratory angol; tud  Sugárhajtás Laboratórium. A Kaliforniai Műsza-

ki Egyetemen (Pasadena, USA) működő intézet. Rakétahajtóművek és űreszközök fej-
lesztésével foglalkozik. 

JPM  Janus Pannonius Múzeum, Pécs kult  A múzeum az ország egyik legnagyobb, legso-
koldalúbb múzeuma. 1904 óta vesz részt a múlt emlékeinek gyűjtésében, tudományos 
feldolgozásában. 

JPMÉA  Janus Pannonius Múzeum Évkönyve kult, műv  Pécs (1957–). 
JPTE  Janus Pannonius Tudományegyetem (Pécs) okt  Felsőoktatási intézmény Mo.-on. 

Legkorábbi elődje alapítva 1367-ben. Közvetlen jogelődjét a Pozsonyban működő Er-
zsébet Tudományegyetemet 1921-ben helyezték Pécsre. Mostani nevét 1982-ben vette 
fel. 

JPY  japán jen japán; pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
JQ  Trans Jamaica Airlines angol; rep  Jamaica egyik légitársaságának jelzése. 
jr.  junior latin; ált, sp  Fiatal, illetve ifjúsági versenyző. 
JRASB.  The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland (Hertford) 

angol; kiadv  1822-ben Londonban megalakult Ázsiai társaság kiadványa, amely Ázsia 
földrajzának, történelmének, az ázsiai vallások; nyelvek, erkölcsök és irodalmak vizsgá-
lására szakosodott. 

JRC  Joint Research Centre angol; tud  Közös Kutatóközpont. Az Európai Unió politikai 
döntéshozatali folyamatához fogyasztóorientált tudományos és műszaki segítséget 
nyújt, támogatást biztosít a meglévő politikák végrehajtásához és nyomon követéséhez, 
és reagál az új politikák támasztotta igényekre. 

JRE  Java Runtime Environment angol; inf  Java alkalmazások futtatását lehetővé tevő 
rendszer, amelynek részei a JVM, az alaposztályok és egyéb szükséges állományok. A 
Java SDK része. SDK 
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JRS  Jesuit Refugee Service angol; szerv  Jezsuita Menekültügyi Szolgálat. Egy olyan nem-
zetközi katolikus szervezet, amelynek az a küldetése, hogy segítse, szolgálja és megvéd-
je azoknak a menekülteknek a jogait, akiket erőszakos módon elüldöztek v. kitelepítet-
tek lakóhelyeikről. A JRS nemzeti és nemzetközi szolgáltatásait egy nemzetközi iroda 
támogatja, amelynek székhelye Rómában van. Ezt a szervezetet 1980 novemberében 
hozta létre a Jézus Társasága (jezsuita rend) és 2000. márc. 19-én a Vatikán állam mint 
alapítványt hivatalosan is bejegyezte. 

JS  Chosonminhang Korean Airways angol; rep  Korea légitársaságának jelzése. 
JS  JavaScript angol; inf  Programozási nyelv: egy objektumorientált script nyelv, amelyet 

weblapokon elterjedten használnak. 
JSF  Joint Strike Fighter angol; had  Közös támadó- vagy vadászgép. 
JSFC  Johnson Space Flight Center angol; űrh  Houstoni űrközpont. Houston amerikai 

város (Texas állam) közelében felállított űrrepülés-irányító és kiképző központ. Építését 
1965-ben fejezték be. Biztosítja az amerikai emberes űrrepülések zavartalan lebonyolítá-
sát. 

JSFOu  Journal de la Société Finno-Ougrienne, Helsinki finn; firat  A Finnugor Társaság 
1886-tól megjelenő folyóirata. 

JSOW  Joint Stand Off Weapons angol; had  Modern taktikai robotrepülőgépek. 
JSP  Java Server Pages angol; inf  Servletekre épülő technológia, amely a tartalom és a meg-

jelenítés szétválasztását és dinamikus oldalgenerálást céloz meg úgy, hogy a megjelení-
tendő HTML oldalt egy Java servlet állítja elő. 

JSV  Jótékonysági és Segélyezési Világszövetség szerv  Angolul: Cooperative for American 
Remittance to Europe. CARE 

JSZK  Jugoszláv Szövetségi Köztársaság földr  Az egykori Jugoszlávia nevének rövidítése. 
JSZSZK 

Jszlászló  Jászszentlászló földr  Bács-Kiskun megyei község. Lakosságszám: 2628 fő (2007. 
jan. 1.). 

JSZSZK  Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság földr  Az egykori Jugoszlávia nevé-
nek rövidítése. JSZK 

JT  Játékvezetői Testület sp  Sportmérkőzések vezetésére képesített sportemberek szerve-
zett csoportja. 

JT  Jézus Társasága vall  Jezsuiták. A jezsuita rend alapítója Loyolai Szt. Ignác. Rendalkot-
mányukat III. Pál pápa 1540-ben hagyta jóvá. Magyarországon a jezsuiták tevékenysé-
gének Mária Terézia vetett véget. 1814-ben VII. Pius pápa visszaállította a jezsuita ren-
det. A II. világháború után több kommunista országban újra betiltották a Jézus Társasá-
gát, közöttük Magyarországon is. A jezsuita rend magyarországi működése csak 1989-
ben válhatott ismét legálissá. A rend adminisztratív központja Budapesten található. 
CJ 

jt.  jogtanácsocs ált  Vállalat, intézmény jogi szakértője. 
jt.  joint angol; orv  Ízület. 
JTA  Java Transaction API angol; inf  Tranzakciókat megvalósító API Java alkalmazások és 

J2EE szerverek számára. 
JTK  Jogtudományi Kar jog, tud  Joggal foglalkozó, jogot oktató egyetemi részleg. 
JTS  Jet Thrust Stochiometric angol; műsz  Közvetlen benzin-befecskendezési rendszer. 
JU, JAT  Jugoslovenski Aerotransport szerb; rep  Az egykori Jugoszlávia légitársaságának 

jelzése. 
jub  jubileum latin; ált  Nevezetes v. örvendetes esemény (kerek) évfordulója, emlékünne-

pe, évforduló; különösen egyes kerek (10, 25, 50 stb.) évfordulókon rendezett emlékün-
nep v. örömünnep. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Loyolai_Szent_Ign%C3%A1c
http://hu.wikipedia.org/wiki/III._P%C3%A1l_p%C3%A1pa
http://hu.wikipedia.org/wiki/1540
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1ria_Ter%C3%A9zia
http://hu.wikipedia.org/wiki/1814
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=VII._Pius&action=edit
http://hu.wikipedia.org/wiki/II._vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BA
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kommunista
http://hu.wikipedia.org/wiki/1989
http://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest
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Júd  Júdás levele vall  25 versből álló újtestamentumi irat, amely a tévtanítóktól akarja 
megóvni a keresztényeket. Címzése szerint a szerzője Júdás, Jakab testvére, viszont az 
1. század végén keletkezhetett, így szerzője ismeretlen. 

Jud  Judit könyve vall  Nabukodonozor asszír király vezérének, Holofernésznek a hódítá-
sait írja le. 

jud.  judet román; közig  Megye. Nagyobb államigazgatási egység. 
jug.  jugoszláv ált  Az egykori Jugoszláviához tartozó, vele kapcsolatos. 
júl.  július latin; ált  Az év hetedik hónapja, 31 napos. Julius Caesarról nevezték el. Régeb-

ben Szt. Jakab havának is hívták. 
jun.  junior latin; ált, sp  Fiatal, illetve ifjúsági versenyző. jr. 
jún.  június latin; ált  Az év hatodik hónapja, 30 napos. Valószínűleg Juno római istennőről 

nevezték el. Régi magyar neve Szt. Iván hava. 
jv.  játékvezető sp  Sportmérkőzések vezetésére képesített sportember. 
JVM  Járványügyi Védekezési Munkabizottság szerv  Feladata: áttekinteni az ország jár-

ványügyi helyzetét, valamint a járványügyi felkészülés aktuális kérdéseit és feladatait. 
JVM  Java Virtual Machine angol; inf  Java virtuális gép. Szoftver, amely felel a javás alkal-

mazások futtatásáért. 
JVP  jugular venous pressure (USA, CAN) angol; orv  Juguláris vénanyomás. 
JVP  jugular venous pulse angol; orv  Juguláris vénapulzus. 
JVSZ  Joint Venture Szövetség szerv  A Magyarországon bejegyzett külföldi részvételű 

társaságok érdekképviseletére, működésük és a gazdasági életbe való beilleszkedésük 
elősegítésére alakult. 1986-ban klubként létrehozott, majd szövetséggé fejlődött szerve-
zet önkéntesen belépő tagsággal, politikamentesen és nem nyereségorientált alapon 
működik. 

JY  Jersey European Airways földr  A Csatorna-szigetek egyik légitársaságának jelzése. 
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K 
 

K & H  Kereskedelmi és Hitelbank pénzü  1987. jan. 1-jén kezdte meg működését Budapes-
ten. 1996. jan. 1-vel magába olvasztotta az IBUSZ Bankot. Vállalkozások finanszírozásá-
val, lakossági hitelek nyújtásával és befektetési banki szolgáltatásokkal foglalkozik. 

K  kálium arab; vegy  Az alkálifémek közé tartozó kémiai elem. Rendszáma: 19. Szürkés 
színű, puha fém. Igen reakcióképes. Élettani szempontból is fontos, fotocellák rétege-
ként alkalmazzák. Olvadáspontja 63 ºC. A legreakcióképesebb fémek egyike. 

K  Kambodzsa földr  Kambodzsa, Kambodzsai Királyság. Alkotmányos monarchia az In-
dokínai-félszigeten. Területe: 181.035 km2; fővárosa: Phnom Pénh; hivatalos nyelv: 
khmer; pénznem: riel; népcsoportok: khmer, kínai, csam; vallás: buddhista, szunnita 
mohamedán. 

k  kánon görög, latin; ált  Hivatalos jegyzék; szigorúan megállapított szöveg. 
k  kánon görög, latin; műv  Eszményi arány; egy bizonyos korban kötelezőnek tartott kép-

zőművészeti módszerek vagy szabályok összessége. 
k  kánon görög, latin; vall  A mise középső, állandó, legfőbb része, illetve ennek szövege; a 

szentírási szövegek megváltozhatatlan összessége; a Bibliához tartozónak elismert 
könyvek jegyzéke. 

k  kánon görög, latin; vall, kat  Egyházi jogszabályok, előírások összessége, jegyzéke. 
k  kánon görög, latin; zene; Ugyanazt a dallamot több egymás után induló szólamban meg-

szólaltató énekes zenemű. 
k  karát ált  A drágakő-kereskedelem súlyegysége. ct 
K  katód görög; fiz  Negatív elektród, ahonnan a negatív áram kiindul. 
K  Kelet földr  Égtáj. Az észak-déli irányra merőleges; a délről keletre történő forgás pozitív 

irányítású, azaz az óramutató járásával ellentétes. A Nap a Föld körüli látszólagos for-
gás során keleten kel fel. 

K  Kelvin angol; fiz  A termodinamikus hőmérséklet SI-mértékegysége, amelyben a zérus 
helyett az abszolút nullapont (–273º) a kiinduló érték. 

K  kidney angol; orv  Vese. 
K  kiegészítő alapképzés okt  Tanfolyamokon, továbbképzéseken az addig megszerzett 

tudás kiegészítését szolgáló képzési forma. 
k  kilo görög; fiz  Az utána álló mértékegység ezerszerese. 
K  kinetic energy angol; fiz  Mozgási energia. Egy test mozgásából eredő energiája, skaláris 

mennyiség, mértékegysége J (joule). Egy m tömegű vagy sebességgel mozgó test moz-
gási energiája K egyenlő mv2. 

K  Követel közg  Üzleti könyvben, számlán stb. a követeléseket feltüntető. 
K  ok angol; inf  Jól van, rendben. Szleng a chatnyelvben. 
K  potassium angol; orv  Kálium. 
K vagy k  körül ált  Időpont, hely esetében, a jelzett időben, korban, v. mennyiségben. 
K vagy k.  kedd ált  A hét második napja. 
K.  Kert firat  Egykori folyóirat volt. 
k.  kódex latin; ált  Kéziratos, többnyire képekkel díszített, gyakran kéziratos könyv. 
k.  kódex latin; jog  Törvénykönyv, illeve szabályok, irányelvek foglalata, gyűjteménye. 
k.  kötet ált  Könyv alakban bekötött lapok egységet alkotó egésze; terjedelmes írásműnek, 

sorozatnak egy-egy külön bekötött része. 
K. K.  Királyi Könyvek irod  A magyar királyi országos levéltárban levő Királyi Könyvek. 
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K.E.m.  Komárom-Esztergom megye földr  Magyarország legkisebb megyéje a Dunántúl 
északi részén. Területe: 2254 km2. Székhelye: Tatabánya. 

k.j.  knee-jerk (reflex) angol; orv  Térdreflex. 
k.m.f.  kelt, mint fent ált  A fenti keltezésre utaló záradék. 
k.m.n.  külön meghatározás nélkül, külön megnevezés nélkül ált  Külön meghatározás 

nélkül, külön megnevezés nélkül. 
k.o.  knock out angol; sp  Kiütés. Ökölvívásban olyan ütés, amely után az ellenfelet kiszá-

molják. 
k.u.k.  kaiserlich und königlich német; ált  Császári és királyi. Ezzel jelölték az Osztrák–

Magyar Monarchia idején a közös osztrák–magyar állami intézményeket és vállalato-
kat. Átvitt értelemben a Habsburgok előtti behódolás gúnyos megjelölése volt. 

K.V.  mint pénzverdei jegy annyi mint Kolozsvár pénzü  Előfordul Báthory Gábor 1613-ból 
származó aranyán, Apafi Mihály 1667. és 1671. évi tallérjain, I. Lipót erdélyi aranyain és 
háromkrajcárosain (1695–1699), valamint II. Rákóczi Ferenc 1705. évi veretű aranyain. 

K+F  Kutatás-fejlesztés ált  A kreatív tudásbázis célzott, szisztematikus bővítése. 
K2  Mount Godwin Austen angol; földr  K2 v. Godwin Austen. A világ második legmaga-

sabb hegycsúcsa és egyben a Karakorum-hegység legmagasabb pontja ÉK-
Pakisztánban, magassága: 8611 m. 

K4-es Biz  K4-es Bizottság pol  A harmadik pillérben az Európai Unió Tanács üléseit előké-
szítő bizottság, hasonló a COREPER-hez. A testületet létrehozó maastrichti szerződés 
vonatkozó cikkelyének száma alapján nevezik K4-es bizottságnak, hivatalos neve 
egyébként: Koordináló Bizottság. COREPER 

KA  Key Actions angol; közg  Kulcsakciók. Kutatásfejlesztési Keretprogramban használt EU-
s rövidítés. 

kA  kiloamper görög, francia; fiz  Az áramerősség mértékegysége, az amper ezerszerese. 
A (amper) 

KA  Kohéziós Alap pénzü, körny  A maastrichti szerződés által létrehozott támogatási alap. 
Célja a környezetvédelmi és a transzeurópai hálózatok kiépítését segítő beruházások 
támogatása. Csak azok a tagországok (Görögország, Írország, Portugália és Spanyolor-
szág) részesülhetnek a támogatásában, amelyeknek vásárlóerő paritáson számított 
GNP-je (Nettó Nemzeti Össztermék) nem éri el az EU-s átlag 90%-át. A 2000 és 2006 kö-
zötti időtartamra 18 Mrd euróban határozták meg a forrásai nagyságát. Angolul: 
Cohesion Fund. 

KA  Közös Adatobjektumok inf  Közös Adatobjektumok rövidítése az informatikában. 
KA  Közös Akció pol  Common action: a maastrichti szerződés előírja, hogy a közös kül- és 

biztonságpolitika keretében közös akciókat határozhat el az Európai Tanács. Ha a dön-
tés egyhangú, akkor az valamennyi tagország állásfoglalásaira és lépéseire nézve köte-
lező. A társult országok csatlakozhatnak a CFSP-t illető közös akciókhoz. 

KÁ  Közös Álláspont pol  Common position: a közös kül- és biztonságpolitika, valamint az 
igazság- és belügyi együttműködés keretében az európai uniós tagállamok egyeztetett 
közös állásfoglalása. A társult országok csatlakozhatnak a CFSP-t illető közös állás-
pontokhoz. 

Ka.  Kisalföld firat  Győrben megjelenő, Győr-Moson-Sopron megyei napilap. 
ká.  kutatóállomás ált  Tudományos problémát, összefüggést, feladatot végző kirendeltség, 

telep. 
KÁA  Kossuth-díjasok és Állami Díjasok almanachja, 1948–1985. irod  Szerk. Darvas Pálné, 

Dr. Klement Tamás, Dr. Terjék József, 1988. 
KÁESZANB  Katolikus Ápolónővérek és Egészségügyi-Szociális Asszisztensek Nemzetközi 

Bizottsága szerv  Angolul: International Catholic Committee of Nurses and Medico-
social Assistants. CICIAMS 



 284 

kal  kalendárium latin; ált  Olvasmányokat, időjóslást, álomfejtést tartalmazó naptár; folyó-
iratnak naptárral ellátott vegyes tartalmú évkönyve. 

kal  kalifátus arab, latin; ált  Egyes mohamedán uralkodók és egyházfők birodalma, méltó-
sága. 

kal.  calorie latin color ’hő’ szóból; fiz  Kalória. A hő régebbi egysége a termodinamikában. 
Jele: cal egyenlő 4,187 joule (SI-mértékegység). Definíciója szerint az a hőmennyiség, 
amely 1 g víz 14,5-ről 15,5 ºC-ra való melegítéséhez szükséges. 

KALÁSZ  Katolikus Asszonyok-Lányok Szövetsége vall  Katolikus szociális mozgalom volt 
Mo.-on 1935–1946 között. 

KÁLISZ  Kötelező Általános Ipari Számlakeret pénzü  Magyarországon az iparvállalatok 
összes gazdasági műveletének rögzítéséhez szükséges könyvviteli számláknak, azaz 
tartalmának és összefüggéseinek rendeletileg kötelező csoportosítása. 

KALOT  Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Testülete vall  1935-ben kezdték 
szervezni Szegeden. 1946-ban betiltották. 1988. nov. 24-én II. Rákóczi Ferenc Katolikus 
Népfőiskolai Szövetség néven újjáalakították a mozgalmat. 

KAM  Kommunikációs Antropológiai Munkacsoport szerv  Tevékenysége: a romániai ma-
gyar társadalom vizsgálata a kulturális antropológia módszerével. 

KAMOT  Kárpátaljai Magyar Oktatásért Szülői és Pedagógus Tanács okt, szerv  Székhelye: 
Ungvár. 

Kan.  Kanada földr  Alkotmányos monarchia Észak-Amerikában. CDN 
Kanadai Mmunkás  Kanadai Magyar Munkás firat  Emigrált magyarok 1929–1967 között 

megjelenő folyóirata Hamiltonban. 
KANJ  Kanjiža földr  Magyarkanizsa. Az egykori Magyarországon, Horgostól és Martonos-

tól délre fekvő, szép parkjáról és gyógyfürdőjéről ismert város. Most Szerbia-
Monenegróhoz tartozik. 

KAO  Kuiper Airborne Observatory angol; csill  Kuiper repülőgép obszervatórium. Repü-
lőgép fedélzetére telepített infravörös távcső. 

KÁOKSZI  Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény okt  2004. január 1-
jétől, a KÁOKSZI megszűnésével az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 
(OKTV) és az érettségi vizsgák szervezési feladatait az Országos Közoktatási Értékelési 
és Vizsgaközpont (OKÉV) látja el. 

kap  kapacitás latin; ált  Befogadóképesség, űrtartalom. 
kap  kapacitás latin; vill  Vezetőnek a töltés és a feszültség hányadosával kifejezett árambe-

fogadó képessége. 
kap  kapitány ált  Magasabb rangot viselő személy. 
kap  kapitány ált  Várkapitány, hajóskapitány, csapatkapitány. 
KAP  Közös Agrárpolitika mezg, pénzü  Angolul: Common Agricultural Policy. CAP 
kap.  kapitalizmus gazd, pol, tud  A termelőeszközök magántulajdonán s a termelőeszkö-

zöktől megfosztott, munkaerejüket eladni kényszerülő bérmunkások szabad kizsákmá-
nyolásán alapuló társadalmi-gazdasági rend. Fő jellemzője a tőkés árutermelés, amely-
ben az emberi munkaerő is áruvá válik. 

kap6sz  kaphatsz chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
kapcs.  kapcsolatos ált  Két dolog közötti viszonyban, összefüggésben levő. 
KAPIF  Krajowa Agencja Prasowa Forograficzna lengyel; hírk  Varsói központú hír- és fotó-

ügynökség. 
kapsz  kapszula latin; orv  Ostyából készített tokocska a kellemetlen ízű gyógyszerek bevé-

teléhez. 
kapsz  kapszula latin; űrh  Az űrhajó nyomásálló kabinja. 
kápt  káptalan vall, tört  Püspökség, székesegyház mellett működő tanácsadó papi testület. 

Ennek gyűlése, tanácskozása, illetve ez mint hiteles hely. 
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kapuc  kapucinus vall  A ferencesek rendjének az az ága, amelynek tagjai szakállt viselnek. 
kar  karakter görög ’véset’ szóból; ált  Jellem. Vkire jellemző állandó lelki, akarati tulajdonsá-

gok összessége. Vkinek erkölcsi elvekhez való szilárd ragaszkodásban megnyilvánuló 
magatartása. Jelleg, jellegzetesség. 

kar  karát ált  A drágakő-kereskedelem súlyegysége. ct 
KAR  Károli Gáspár revideált fordítása vall  „Károli Biblia”. Bibliafordítás. 
karb  karbonátok latin; vegy  A szénsav szabályos sói. 
karb.  karbantartó ált  Tárgyat, eszközt, építményt gondozó, gondoskodó, megfelelő álla-

potban tartó; erre vállalkozó személy, üzem stb. 
kard  kardinális vall  Kardinális. Cím, amely eredetileg a jelentősebb római templomok 

állandó papjait, később a pápa után a legnagyobb katolikus egyházi méltóság viselőit il-
leti meg. bíbs 

KÁRINFO  Az OKKP feladataihoz kapcsolódó kármentesítési informatikai rendszer inf  A 
rendszer nevének rövidítése. 

karm  karmelita vall  A 12. században, a Szentföldön levő Karmel hegyen alapított szigorú 
szabályzatú szerzetesrend. 

karth  karthauzi vall  Néma barát. Hallgatási fogadalmáról ismert szigorú szerzetesrend. 
Azon katolikus szerzetesrend, amelynek tagjai hallgatási fogadalmat tesznek (a francia-
országi Chartreuse [sártrőz] kolostor nevéről). 

kat  katalógus görög, latin; okt, rég  Tanulók névjegyzéke. 
kat  katalógus görög, latin; tud  Könyvek, műtárgyak stb. rendszeres jegyzéke. 
kat.  katonai had  A hadsereghez tartozó; a hadseregre jellemző; ott szokásos. 
Kat. Szle  Katolikus Szemle firat  A Szent István Társulat negyedévente megjelentetett 

folyóirata. 
kat. vagy Kat  katolikus ált  A katolicizmus a kereszténység fő irányzata, a legnagyobb 

múlttal és hagyománnyal bíró világvallás. r.k. 
kat.h.  katasztrális hold olasz, német; ált  1600 négyszögöl; földmérésben területmérték: 

olyan négyzet, amelynek oldala egy öl (kb.: 1,9 m). 
katak  katakomba görög, latin; tört  Őskeresztényeknek föld alatti folyosókból, üregekből 

álló titkos temetkezési helye. 
KATAL  Külföldi könyvek katalógusa adatbázis 1987 kult  Az Országos Széchényi Könyv-

tárba 1987 után bekerült, külföldön megjelent könyvek jegyzéke. 
Katpol  HM Katonapolitikai Osztálya had  1945. márciusban alakult. Jogutódja 1950. janu-

ártól az ÁVH. ÁVH 
KatSzl  A magyar katonai szleng szótára (1980–1990) kiadv  A Debreceni Kossuth Lajos 

Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének kiadványa. Debrecen, 1991. 
KAW  Kriegsarchiv Wien német; had, tört  Bécsben található Hadilevéltár. 
Kaz.  Kazahsztán, Kazah SZSZK földr  Köztársaság Közép-Ázsiában. KZ 
KB  Keleti Bővítés(ek) pol, tört  az Európai Unió soron következő, a közép- és kelet-európai 

országokkal, valamint Máltával, Ciprussal és Törökországgal történő kibővülése. Való-
színűleg több lépcsőben kerül rá sor. 

Kb  kilobit angol; inf  1024 bit. 
KB  kilobyte angol; inf  1024 byte. 
KB  Közjóléti Bizottság szerv, pol  1789–94 között a francia forradalom idején a jakobinus 

diktatúra kormányzati szerve. 1795 októberében feloszlott. Franciául: Comité de Salut 
Public. 

KB  Központi Bizottság pol  Valamely kommunista vagy szocialista pártnak választott, 
legmagasabb irányító szerve. 

KB  pénzérme jelzése pénzü  A Körmöcbányán 1926 előtt nyomott pénzérméken a pénzve-
rőre utaló rövidítés. 
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kb.  körülbelül ált  Nem egészen pontosan, de majdnem; valószínűleg. 
KBI  key business indicator angol; ált  Kulcsfontosságú üzleti indikátor. 
KBIR  Környezetbiztonsági Infromációs Rendszer inf  A környezetbiztonsági, kármegelő-

zési és kárelhárítási feladatok ellátását irányító, szervező és végrehajtó szervezet. 
KBK  Kisvasutak Baráti Köre szerv  1994-ben alakult. 2002-ben közhasznú, majd 2005-ben 

kiemelkedően közhasznú minősítést kaptak. Legfontosabb céljai: A keskenynyomközű 
vasutak rohamos fogyásának megakadályozása, illetve a hazai és Kárpát-medencei kis-
vasutak népszerűsítése. Az egyesület a fenti célok biztosítása és megvalósítása érdeké-
ben felméri ezen vasutak állapotát, megóvja járműveiket, illetve műszaki emlékeiket, 
valamint állandó kiállításokat rendez. Ezen kívül együttműködésre törekszik valam-
ennyi, a vasút ügyét képviselő és e téren tevékenykedő szervezettel, továbbá a 
keskenynyomközű vasutak üzemeltetőivel. 

KBK  Különleges Biztonságú Körletrész kat  Katonai rövidítés. 
KBO  Kuiper Belt Object angol; csill  Kuiper-öv objektum (kisbolygó). 
K-bomba  kobaltbomba had  A sugárhatás fokozására kobalt tartalmú anyaggal borított 

atombomba vagy hidrogénbomba; a sugárhatás fokozására radioaktívvá váló kobaltot 
is tartalmazó hidrogénbomba. 

kböző  különböző ált  Nem azonos, más-más, eltérő; különféle; valaminek minden mástól 
való különbsége. 

Kbps  kilobit per secundum angol; inf  Kilobit/másodperc. Az adatátvitel sebességének 
mértékegysége. A másodpercenként továbbított kilobitek számát adja meg. 

KC  Cook Islands International angol; rep  Ausztrália egyik légitársaságának jelzése. 
kcal  kilokalória görög; fiz  1 kg víznek 1 ºC-kal való fölmelegítéséhez szükséges hőmennyi-

ség. 
KCK  Középiskolás Cigányfiatalok Klubja szerv  A Pécsett kollégiumokban élő fiatalok 

szabadidős és identitástudatukat fejlesztő programjainak szervezésén túl korrepetálta-
tásukra és ösztöndíjazásukra is gondot fordít. 

KCl  potassium chloride angol; orv  Kálium-klorid. 
kcm  köbcentiméter latin; fiz  Egy-egy cm szélességű, hosszúságú és magasságú kocka 

térfogatának megfelelő űrmérték. 
Kčs  Koruna cseh; pénzü  Korona. Az egykori Csehszlovákia pénzneme. 
kcs.  korcsoport ált  Meghatározott években született személyek összessége. 
KD  Közép-Dunántúl földr  A Dunántúl középső részét magába foglaló terület. 
kd.  középdöntő sp  Az elődöntő és a döntő közötti forduló. 
KDÁDA  Kossuth-díjasok és Állami Díjasok almanachja, 1948–1985. irod  Budapest, Aka-

démiai Kiadó, 1988. 
KDB  Közbeszerzési Döntőbizottság közig  Feladata: a közbeszerzésekkel kapcsolatos jog-

sértő v. vitás ügyek miatti jogorvoslat intézése. 
KDE  Kool Desktop Environment angol; inf  A későbbiekben K Desktop Environment lett a 

betűszó jelentése. A KDE egy grafikus felhasználói környezet, tehát egy olyan, sokféle 
programból, komponensből és dokumentumból álló környezet, mely lehetővé teszi a 
számítógép könnyű kezelését. 

KDE  Korcsolyázó Diáksport Egyesület, Szeged sp  Az egyesület 2004 nyarán alakult meg. 
Célja egy tömegsport beindítása a szegedi iskolákban, óvodákban. Szegeden és környé-
kén tömegsport-rendezvényeket szerveznek az ifjúság megmozgatására. 

KDNP  Kereszténydemokrata Néppárt – 1990–1998. pol  Az 1947-es választások legna-
gyobb ellenzéki pártjának, a Demokrata Néppártnak utódaként alakult 1989 májusában. 
A KDNP (újjá)alapításában aktívan részt vettek a DNP 1947 utáni parlamenti képvise-
lői. 

http://w.mimi.hu/informatika/adatatvitel.html
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KDNP  Kereszténydemokrata Néppárt – 1994. pol  Az Antall-kormány kisebbik koalíciós 
partnereként számottevő változások nélkül élte meg a parlamenti ciklust. Mivel a kis-
gazdák bizonytalan koalíciós partnerré váltak, megnőtt a KDNP kormányon belüli sú-
lya. 

KDNP  Kereszténydemokrata Néppárt – 1998. pol  A párt szakadatlan belső harcokban 
töltötte el a ciklust. A program és a személyi ambíciók okozta nézeteltérések fokozato-
san kikerültek a rendezett politikai viták keretei közül. A konfliktusok elfajultak, az 
ügyek egy része bíróság elé került, és egymást követték a frakcióból, illetve a pártból 
való kizárások. 1997 őszére a mérsékelt szárny kilépett a frakcióból, így megszűnt a párt 
önálló parlamenti frakciója. 

KDOP  Közép-Dunántúli Operatív Program gazd  A KDOP átfogó célja, hogy a régió a 
gazdasági-társadalmi innováció, az állandó megújulás elemeinek hatékony alkalmazá-
sával a magyar régiók közötti kiváló gazdasági helyzetét és jövedelemtermelő képessé-
gét megőrizze. 

KDRFT  Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács szerv  1999. dec. 10-én alakult meg. 
Alapvető célja, hogy Közép-Dunántúli Régió az innováció régiójává válva mintegy 
magtérségként meghatározó szerepet töltsön be a hazai modernizációban. 

KDSZ  Könyvtári és Dokumentációs Szakirodalom irod  1985. második fele előtt megjelent 
könyvtár- és információtudományi anyagot tartalmazó nyomtatott formában megjelenő 
szakirodalom. 

KDVVI  Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság szerv  Magyarországon a Duna középső 
folyásán a vízügyi, gátügyi feladatokat ellátó vízügyi szervezet. KÖVIZIG 

KE  Kaposvári Egyetem okt  Felsőoktatási intézmény. 2000. jan. 1-jén jött létre több főisko-
lai kar és kutatóintézet egyesülésével. 

KE  Kárpátok Európája pol, tud  A részt vevő országok: Magyarország, Ausztria, Csehor-
szág, Szlovákia. Az együttműködés területei: gazdasági kapcsolatok; a közlekedés és 
hírközlés infrastruktúrája; környezetvédelem, idegenforgalom; a tudomány, művelő-
dés, egészségügy, sport és civil kapcsolatok. 

KE  Keresztény Ellenzék – 1928. pol  A Friedrich István vezette párt. 
KE  Keresztény Ellenzék – 1939. pol  Hagyományosan a Friedrich István által 1928-ban 

alapított pártot jelentette. 
KE  Korean Air koreai; rep  Korea egyik légitársaságának jelzése. 
KE  Kölcsönös Elismerés gazd, pol  Tulajdonképpen a jogharmonizáció egyik sajátos esete. 

A kölcsönös elismerés annak megnyilvánulása, hogy az európai uniós tagállamok mi-
nőségi, egészségügyi stb. előírásai egyenrangúak. A kölcsönös elismerés alapján írta elő 
az Európai Bíróság, hogy egy olyan terméket, amelyet valamelyik tagországban jogsze-
rűen állítanak elő, akkor is forgalomba lehet hozni egy másik tagországban, ha e termék 
az ottani előírásoknak nem felel meg, így a tagországoknak nem kell hosszadalmas jog-
szabályalkotással bajlódniuk. 

Ke.  Kertészet firat  Hetente megjelenő, több mint 50 éves hagyománnyal rendelkező kerté-
szeti szaklap. A kertész szakma hetilapja elsősorban az ágazatban dolgozó agrárvállal-
kozók, a gyakorló kertészek, a közvetlen szakmai irányítók, induló kisvállalkozók, az 
oktatási intézmények hallgatói számára készül. 

KE.m.  Komárom-Esztergom megye földr  Magyarország legkisebb megyéje. Területe: 2254 
km2. Székhelye: Tatabánya. 

KEB  Központi Ellenőrző Bizottság pol  Valamely kommunista v. szocialista pártnak a 
munkája és tevékenysége felülvizsgálatát végző szerv. 

KEBVP  Közös Európai Biztonság- és Védelempolitika ált  Angolul: European Security and 
Defence Policy. ESDP 
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KÉE  Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, Budapest okt  1853-ban alakult felsőoktatási 
intézmény, a Haszonkertészképző Gyakorlati Tanintézet jogutóda. A 2000-ben lebonyo-
lított felsőoktatási integráció során az egyetem önállóságát elveszítve a Szent István 
Egyetem része lett, 2003-ban pedig a Budapesti Corvinus Egyetem szervezeti egysége 
lett. 

KEH  Köztársasági Elnöki Hivatal pol  A köztársasági elnök munkaszervezete, amely segíti 
őt feladatainak ellátásában, hivatalos kapcsolatot tart az érintett közjogi méltóságokkal, 
hivatalos szervekkel, társhatóságokkal; részt vesz a köztársasági elnök hivatalos belföl-
di és külföldi programjainak előkészítésében és lebonyolításában, illetve a hivatalos 
szerveket, médiát, állampolgárokat érintő hivatalos kapcsolattartásban; biztosítja a 
személyes adatok védelmét, az állami és szolgálati titok védelmét, ellátja a Sándor-
palota kezelésével és fenntartásával, üzemeltetésével járó feladatokat, illetve kétfős tit-
kárságot tart fent a volt köztársasági elnök részére. 

KEHI  Kormányzati Ellenőrzési Hivatal pol, közig  A KEHI elsősorban ellenőrzési feladato-
kat végez, amely kiterjed például a kormány döntései végrehajtásának ellenőrzésére; a 
központi költségvetés bevételei és kiadásai, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai, to-
vábbá a gazdálkodó szervezeteknek, a közalapítványoknak, az alapítványoknak és – a 
pártok kivételével – a társadalmi szervezeteknek a központi költségvetésből juttatott 
pénzeszközök felhasználásának ellenőrzésére, illetve a kormány irányítása alatt álló 
központi költségvetési szervek saját (intézményi) bevételei tervezésére. KEI 

KEI  Kormányzati Ellenőrzési Iroda pol, közig  A KEHI jogelődje. KEHI 
KEIKNSZ  Katolikus Egyházközségi Ifjúsági Közösségek Nemzetközi Szövetsége szöv  

Angolul: International Federation of Catholic Parochial Youth Communities. 
FIMCAP 

KEK  A Katolikus Egyház Katekizmusa görög, latin; vall  A Római Katolikus Egyház tanítá-
sának összefoglalása. Megjelent franciául 1992-ben, magyarul 1995-ben. 

KÉK  Keresztény Élet Közössége vall  A föld sok országában létező és működő laikus kö-
zösség. Eredete 1540-re vezethető vissza, amikor Loyolai Szt. Ignác és társai kezdemé-
nyezésére a világ különböző tájain laikus közösségek jöttek létre. A Loyolai Szt. Ignác-i 
lelkiségű, pápai jogú világi lelki mozgalom 2004-ben kezdett újjászerveződni. Olyan 
csoportokból áll, amelyekben az emberek a hit útját járják. Székhelye: Budapest. 

KÉK  Kortárs Építészeti Központ ép  Célja: párbeszéd kezdeményezése az építészetről, a 
városról és kultúrájáról, valamint az építészetről szakmán belül és kívül egyaránt, a 
kortárs magyar építészet bekapcsolása a nemzetközi életbe. Székhelye: Budapest. 

KEK  Közép-Európai Kezdeményezés had  Angolul: Central European Initiative. CEI 
KEK  Kupagyőztesek Európa-kupája sp  A labdarúgásban a BEK sikere nyomán 1960-ban 

indított kieséses mérkőzéssorozat, amelyben az európai országok kupadöntőinek győz-
tesei indulhatnak. Ha az azonos a bajnokcsapattal, akkor a kupadöntő vesztesei vesz-
nek részt. Más labdajátékokban is megrendezik. BEK 

KÉL KFL  Kalocsai Érseki és Főkáptalani Levéltár – Kalocsai Érseki Gazdasági Levéltár vall, 
tört  Fenntartó: Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye. 

KELER  Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt. tőzsde  Egy zártkörűen működő részvény-
társaság, a magyar pénz- és tőkepiaci infrastruktúra működésének kulcsfontosságú in-
tézménye. 

KelN  Kelet Népe firat  A „népi írók” orgánumaként 1935–42 között megjelenő szépirodal-
mi, kritikai és társadalomtudományi folyóirat. KN 

kém  kémia latin, arab; vegy  Az anyagok belső szerkezetével, minőségi átalakulásaival 
foglalkozó tudomány. 

KeM  Kereskedelmi Minisztérium közig, ker  A Külkereskedelmi, illetve a Belkereskedelmi 
Minisztérium 1987 decemberében létrehozott minisztérium. Magyarországon áruk 
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adásvételére irányuló gazdasági tevékenységet végző szervek összességét irányító in-
tézmény volt 1990. máj. 16-ig, amikor feladatkörét az Ipari- és Kereskedelmi Minisztéri-
um (IKM) valamint a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok minisztériuma vette át. 

Kém. Közlem.  Kémiai Közlemények firat  A több mint 100 éves kémiai folyóirat havonta 
jelenik meg. Magyar kutatók eredeti tudományos közleményeit tartalmazza és így ala-
pos ismertetést ad a legújabb kémiai kutatási eredményekből. 

Kém. L.  Kémiai Lapok firat  A Magyar Kémikusok Egyesületének lapja. 
KEMER  Közlemények az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárából firat  Megje-

lenik Kolozsváron. 
KENSZ  Katolikus Egyetemek Nemzetközi Szövetsége szöv  Angolul: International 

Federation of Catholic Universities. IFCU 
KENU  Katolikus Eszperantisták Nemzetközi Uniója szerv  Célja a katolikus eszperantisták 

összefogása. A katolicizmus szempontjából fontos dokumentumokat megjelenteti esz-
perantó nyelven. IKUE 

KEOKH  Külföldieket Ellenőrző Országos Központi Hivatal szerv  Országos szerv, amely-
nek feladata a Magyarországon élő vagy a Magyarországra beutazó nem magyar ál-
lampolgárok nyilvántartása, ellenőrzése, részükre a beutazási tartózkodási és letelepe-
dési engedélyek kiadása. 

KEOP  Környezet és Energia Operatív Program körny  A program az EU 2007 és 2013 kö-
zötti költségvetési tervezési időszakára vonatkozó Új Magyarország Fejlesztési Terv 
(ÚMFT) – EU-terminológia szerint Nemzeti Stratégiai Referenciakeret (NSRK) – átfogó 
céljának, horizontális politikáinak, valamint hat tematikus és területi prioritásának vég-
rehajtását szolgáló operatív programok egyike. 

Kép.Újs.  Képes Újság firat  Hetente megjelenő képes magazin, folyóirat. Kiadja a Editorial 
Vagyonkezelő és Tanácsadó Kft. 

képv.  képviselő, képviselet ált  Valakit, valamit, valahol más nevében teljesítő, de a meg-
bízóra irányuló jogügyletet ellátó személy vagy testület. 

ker.  keresztény ált  A krisztusi tanokon alapuló egyistenhívő vallás valamely egyházához 
tartozó személy. 

ker.  kerület ált  Az állam egyik igazgatási-területi egysége; valamely síkidomot határoló 
vonaldarabok hosszának összege. 

Ker. Magvető  Keresztény Magvető firat  Az Erdélyi Unitárius Egyház 1861-ben indított 
folyóirata. 

Ker. Múz.  Keresztény Múzeum kult, tört, vall  Az esztergomi Keresztény Múzeum Ma-
gyarország leggazdagabb egyházi gyűjteménye, amely több évszázad európai és ma-
gyarországi emlékeit őrzi. 

ker. vagy keresk.  kereskedelem ált  A javak cseréjének, a különböző termelési ágak, va-
lamint a termelők és a fogyasztók közötti forgalomnak lebonyolítására irányuló tevé-
kenység. 

Ker.Bank v.KB.  Kereskedelmi Bank pénzü  Gazdálkodó egységekkel kapcsolatban álló 
üzleti bankok gyűjtőneve. Irányításukat a jegybank végzi. Magyarország első KB-ja a 
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank volt (al.: 1841-ben). 

Ker.pol  Kereskedelempolitika ker, gazd  (itt:) Valamely ország, illetve az EU külkereske-
delmi forgalmát szabályozó elveinek összessége. Az EK közös kereskedelempolitikája a 
hetvenes évek elején alakult ki. 

Ker.progr  Keretprogram (kutatási) pénzü, gazd  az Európai Unió tudomány- és technoló-
gia-politikájának alapvető dokumentuma, amely e politika céljait, prioritásait és az el-
érésükhöz (megvalósításukhoz) rendelkezésre bocsátott pénzeszközök nagyságát tar-
talmazza, négyéves időtartamra vonatkozóan. Az I. keretprogramot 1984-ben fogadták 
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el; jelenleg az V. (1998–2002) megvalósítása folyik. (A programoknál kétéves időbeli át-
fedés volt; 1990-ben vette kezdetét a III. keretprogram megvalósítása.) 

ker.szoc.  keresztényszocialista pol  A munkásmozgalmat az egyház befolyása alá vonni 
igyekvő polgári politikai irányzatot valló, hozzá tartozó. 

KERAVILL  Kerékpár, Rádió és Villamossági Kiskereskedelmi Vállalat szerv  Magyaror-
szágon 1950-ben alapított vállalat. A 60-as években behálózta az egész országot. Mo.-on 
először a KERAVILL-nál lehetett hitelre vásárolni a 80-as években. 2004 decemberében 
jogutód nélkül megszűnt. 

kérd.m.  Kérdő mód nyelvtud  Igemód. 
kérd.nm  kérdőnévmás nyelvtud  Kérdésre vonatkozó szófaj. 
KERMI  Kereskedelmi Minőségellenőrző Intézet szerv  Az összes belkereskedelmi forga-

lomba kerülő áru laboratóriumi minőségi ellenőrzését, vizsgálatát és jóváhagyását vég-
ző vállalat. Jogelődjét 1883-ban alapították. A KERMI nevet 1952-ben vette fel, 1995. okt. 
1-től neve: KERMI Minőségellenőrző és Szolgáltató Kft. 

kerség  kereszténység ált, vall  A krisztusi tanokon alapuló egyistenhívő vallás; e vallás 
követőinek összessége. 

kerszoc  keresztényszocialista pol  A munkásmozgalmat az egyház befolyása alá vonni 
igyekvő polgári politikai irányzat. 

Kertb.Mag.  Kertbarát Magazin firat  Kéthavonta megjelenő, kertművelés témájú folyóirat. 
Kertészeti Szle  Kertészeti Szemle firat  1928-ban megjelent kertépítéssel, kertészettel, 

arborétumokkal foglalkozó szaklap. 
KES  kenyai shilling német; pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
KÉSZ  Közép-európai Építő- és Szerelőipari KTSz ép  Építő- és szerelőipari szövetkezet, 

kecskeméti székhellyel, de országos, sőt európai építkezésekben is részt vesz. Jelenlegi 
nevét 2005 októberében vette fel. 

KESZI  Katolikus Egyetemi Szociális Iroda szerv, vall  Az Országos Magyar Katolikus Főis-
kolai Diákszövetség keretében a katolikus diákkollégiumok újjászervezésére alakított 
testület. 1946 februárjában 3 diáklány tagja vállalta, hogy a rászorultaknak ebédet főz az 
Üllői út 24. számú kollégium konyháján. 1945. szeptemberben több leány- és fiúkollégi-
umot nyitottak. A bentlakók jelképes összegért szállást kaptak, csak hívőket vettek 
fel.1946 júliusában a Katolikus Egyetemi Szociális Iroda helyiségét megszállták. A KE-
SZI rövidítés azután Központi Egyetemi Szociális Irodát jelentett. 

KÉT  Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács szerv  A valamennyi közszolgálati alkalmazot-
tat érintő bérpolitikai, munkaügyi és foglalkoztatási kérdésekkel foglalkozik. 

KETI  Kisipari Exportra Termeltető Iroda szerv  1955-ben alakult vállalat volt. Feladata volt 
a magánkisiparosok termelésének megszervezése, ösztönzése exportcikkek előállításá-
ra. 

Kettős 0  Zéró sebesség és zéró magasság had  Katapultülések jellemzője, hajófedélzeti 
üzemeltetésnél létfontosságú, ugyanis le- és felszállásnál bármikor szükség lehet rá. 

keV  kiloelektronvolt görög, latin; fiz  Az atommagfizikában használatos energiaegység. 
KÉVE  Magyar Képzőművészek és Iparművészek Egyesülete egy  1907-ben alakult mű-

vészegyesület. 1945-ben megszűnt. 
KEVIÉP  Kelet-magyarországi Vízügyi Építő Vállalat szerv  1966. július 1-jén jött létre az 

Országos Vízügyi Főigazgatóság utasítása alapján a vizek hasznosítását és kártételeinek 
elhárítását szolgáló vízgazdálkodási létesítmények kivitelezésére. 

kf  körzeti felügyelő ált  Meghatározott területre kiterjedő, valamilyen tevékenység, rend, 
tisztaság felügyeletével megbízott személy. 

kf  középfok nyelvtud  Tulajdonságnak az alapfokban kifejezettnél nagyobb mértékét jelölő 
nyelvtani alak; tudásnak, készségnek közepes mértéke, fokozata. 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Kf&action=edit
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kf.  kötöttfogás sp  A birkózásnak az a fajtája, amelyben csak deréktől felfelé szabad az 
ellenfelet megfogni. 

KFDT  Kempelen Farkas Digitális Tankönyvtára inf, kult  Hazai digitális könyvtár és gyűj-
temény. 

KFF  Környezetvédelmi Főfelügyelőség körny  A Környezetvédelmi Minisztérium aláren-
deltségében 2002-től működő hivatal. 

KFKGP  Kiegyezés Független Kisgazda-, Földműves- és Polgári Párt pol  Az FKGP szaka-
dása után 1993. nov. 19-én jegyezték be Debrecenben. Jelölteket elsősorban Kelet-
Magyarországon állított. 

KFKI  Központi Fizikai Kutatóintézet szerv, fiz  Az MTA 1950-ben alapított tudományos 
kutatóintézete. Az alapkutatásokon túl konkrét gazdasági célokra irányuló kutatásokat 
is végzett. 1991-ben megszűnt. MTA 

KFOR  Kosovo Force angol; had  Koszovóban tartózkodó ENSZ békefenntartó erők elneve-
zése. 

kft.  korlátolt felelősségű társaság szerv  Olyan csoport, amelyben a tagok mindegyike csak 
betétjének mértékében (korlátozottan) felel a társaság tartozásáért. 

KFTV  Katolikus Filozófiai Társaságok Világuniója szöv  Angolul: World Union of Catholic 
Philosophical Societies. WUCPS 

kg  kilogramm görög; fiz  A tömeg SI-alapegysége. Definíciója szerint etalon test. A Súlyok 
és Mértékek Nemzetközi Irodájában (Párizs) őrzött platina-irídium henger tömegével 
egyenlő. 

Kg.  Kertgazdaság firat  Közreadó: Magyar Mezőgazdaság Kft. Szakterület: mezőgazdaság. 
KG.  Kerti Gazdaság firat  1850-es években megjelenő országos, gazdászati témájú szaklap. 
KGB  Komityet Goszudarsztvennoj Bezopasznosztyi orosz; pol  Állambiztonsági Bizottság. 

1954-től a volt Szovjetunió titkosrendőrségi szervezetként felelős volt a belső és külső 
rendért és biztonságért. Feladatai közé tartozott a kommunista párt, az államapparátus 
és a hadsereg fontosabb tagjainak védelme, a disszidensek megfigyelése, a külföldi 
kémkedés és a kémelhárítás. 1991-ben megszűnt. 

KGFB  kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás ált  Magyarországon gépjármű – és segéd-
motoros kerékpár – csak akkor vehet részt a forgalomban, ha üzembentartója érvényes 
felelősségbiztosítással rendelkezik. 

KGI  Környezetgazdálkodási Intézet körny  1989-ben létrejött sokoldalú, környezetvédelmi 
szakmai intézmény. 

KGL  Kigali szuahéli; rep  Ruandai repülőtér jelzése. 
KGM  Kohó- és Gépipari Minisztérium közig  Magyarországon az 1950. dec. 16-án alakult 

Nehézipari Minisztériumból vált ki. 1953-ban egyesült a Középgépipari Minisztérium-
mal. Feladata a kohó- és gépipar szervezése, irányítása és ellenőrzése volt, országos ha-
táskörrel. 1980. dec. 31-én beolvadt az Ipari Minisztériumba. 

KGO  Kozmikus Geodéziai Obszervatórium csill, űrh  Magyarországon az egykori Mező-
gazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Országos Földügyi és Térképészeti Hivatala 
által létesített űrkutatási intézmény Penc községben. 1975-ben kezdte meg működését, 
hivatalos megnyitása 1976-ban volt. Fő feladata: a Magyarországra háruló kozmikus 
geodéziai feladatok ellátása az átvonuló mesterséges holdak megfigyelése révén. 

KGP  Kisgazdapárt a Kisgazda Szövetség Pártja pol  A Független Kisgazdapárt néhány 
vidéki szervezete ezen a néven szervezett új pártot (2002–2006). 

KGS  Kirgizisztán – kirgiz szom kirgiz; pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti 
valutakód. 

KGST  Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa gazd, pol, pénzü  1949. jan. 25-én Moszkvában 
Sztálin kezdeményezésére alapították. Feladata látszólag a keleti blokk gazdasági integ-
rációja volt. Székhelye: Moszkva. Tíz tagállama volt, 1991-ben feloszlott. 

http://www.hik.hu/index.asp?r=261
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KgSz.  Közgazdasági Szemle firat  Havonta megjelenő közgazdasági szaklap. Közreadó: 
Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Bizottsága. Szakterület: gaz-
daság. közgazdaságtudomány. 1895-től 1949-ig megjelenő tudományos folyóirat. 1949–
1954 között Magyar–Szovjet Közgazdasági Szemle volt a neve. 1954-től az MTA lapja. 

KGSZP  Keresztény Gazdasági és Szociális Párt (1926–1935) pol  1926 elején egyesült az 
1923-ban újraszerveződött két keresztény alakulat, a Keresztény Nemzeti Gazdasági 
Párt (KNGP) és a Keresztényszocialista Párt (KRSZP). A KRSZP 1923 májusában alakult 
újjá. A KNGP 1923 decemberében bontott zászlót. Programja a Bethlen-rendszerbe il-
leszthető konzervatív politikai katolicizmus agrárius és legitimista beütésekkel. 

KGY  Kőbányai Gyógyszerárugyár szerv  Mo. legnagyobb gyógyszergyára. 1901-ben alapí-
totta Richter Gedeon vegyész. 1923-tól Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. 1948-ban ál-
lamosították. 1994 szeptemberétől fokozatosan privatizálták. Mai nevén: Richter Gede-
on Gyógyszeripari Vállalat. 

KGY  közgyógyellátottak részére térítésmentesen rendelhető orv  Orvosi rövidítés. 
KH  középhullám hírk  Az 525–1605 kHz közötti frekvenciasáv elnevezése, amelyet jó hul-

lámterjedési viszonyai miatt főleg műsorszóró rádióadók használnak. A hullámhossz: 
571,43–186,92 m. 

KH  Közvetett Hatály jog  az EU-tagállamok bíróságai kötelesek a jogot oly módon alkal-
mazni, hogy a közösségi irányelvekben lefektetett célkitűzések megvalósuljanak. 

KH  Közvetlen Hatály jog  az EK rendeleteit hatályba lépésük után azonnal alkalmazni kell 
valamennyi tagországban; nincs szükség arra, hogy a nemzeti törvényhozások külön 
jogszabályt alkossanak átvételükre. 

Kh  Kulcsosház ált  Olyan szállás, szálló, turistaház, ahol felügyeletet ellátó személy nem 
tartózkodik, a ház kulcsát valahol előre kell átvenni. 

kh.  katasztrális hold ált  1600 négyszögöl; földmérésben területmérték: olyan négyzet, 
amelynek oldala egy öl (kb.: 1,9 m). kat.h. 

Kh.  keleti hosszúság földr  A greenwichi délkörtől keletre levő. 
KHB  Kereskedelmi és Hitelbank Rt. pénzü  Kereskedelmi bank Magyarországon. Holland–

belga tulajdonban van, 2001. júl. 1-vel jegyezték be. A pénzügyi szolgáltatások teljes kö-
rével foglalkozik. 

KHB  Közép-európai Hitelbank pénzü  CIB Hungária Bank Rt., Budapest. 1988-ban alapí-
totta a Közép-európai Nemzetközi Bank Rt és részvényesei Közép-európai Hitelbank Rt 
néven. 1991-től, mint Közép-európai Hitelbank működik. CIB 

KHFC  Kispest-Honvéd Football Club sp  Budapest Honvéd Sport Egyesület 1949. dec. 18-
án alakult meg több sportegyesületből. Az utóbbi évtizedekben a legnagyobb magyar-
országi sportegyesület volt. 

KHI  Katolikus Hivatásgondozó Intézet vall  A Magyar Katolikus Püspöki Kar által létreho-
zott és fenntartott intézet, amely a papi és szerzetesi hivatások ébresztésével, gondozá-
sával foglalkozik, illetve az ezzel kapcsolatos munkát fogja össze. 

KHI  Központi Hírlap Iroda szerv  Bel- és külföldi lapok előfizetésével foglalkozó intéz-
mény volt Mo.-on. A Posta átszervezésével megszűnt. 

KHM  Közlekedési és Hírközlési Minisztérium közig  A Közlekedési, Hírközlési és Építés-
ügyi Minisztériumból 1990. jún. 2-án létrehozott minisztérium. 1990. szept. 15-én neve 
Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi minisztérium lett. 

KHÖT  Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulása szerv  Székhelye: Ungvár. Köz-
reműködik a határon túli magyarsággal összefüggő feladatok ellátásában. Feladata töb-
bek között: a közösség együttműködésének támogatása; rendszeres tájékoztatás a ma-
gyarságot érintő fontos ügyekről, eseményekről és fejleményekről; érdekképviselet 
azokban a kérdésekben, amelyek a tagszervezetek többségét érintik. 
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Kht.  Közhasznú társaság szerv  Mindenki számára hasznos, a közérdeket szolgáló munkát 
végző szervezet. 

KHV  Kozmetikai és Háztartásvegyipari Vállalat szerv  Magyarországon 1963-ban létesült 
több gyár összevonásával. Kozmetikai és háztartási termékeket gyárt. 

KHVM  Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium közig  1990. szept. 15-én létreho-
zott minisztérium. Belőle alakult 2000. jún. 26-án a Közlekedési és Vízügyi Minisztéri-
um. 

KI  Koch Industries német; vegy  Műtrágya- és cellulózipari cég. 
KI  Kommunista Internacionálé pol  A kommunizmus ideológiáját valló szerv, a nemzetkö-

zi munkásmozgalom irányító szerve. 
kiad.  kiadta, kiadás ált  Nagyobb írásmű kinyomtatásra előkészítése és közrebocsájtása. 
kiadv  kiadvány ált  Kiadott, közzétett sajtótermék; ügyiratnak az ügyfél részére kiadott 

példánya. 
KialfKvt  Kisalföldi Könyvtáros kiadv  Közreadó: Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár. 
kiáll  kiállítás ált  Művészi alkotások, ipari, mezőgazdasági termékek stb. nyilvános bemu-

tatása. 
KiBkül  kibékül chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
KIE  Keresztény Ifjak Egyesülete pol  1919-ben a protestáns reakció egyik fő terjesztője. 
kieg.  kiegészítés ált  Az a művelet, hogy valakinek, valaminek a hozzáadásával, -

tevésével, -toldásával teljessé vagy teljesebbé tesz valamit. 
kif  kifejezés ált  Valaki gondolatot, érzést, érzelmet, hangulatot szavakba foglal, ábrázol, 

megjelenít. 
KIFE  Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Szövetség vall, szöv  A KIFE a német AKSB 

(Arbeitsgemeinschaft Katholisch-Sozialer Bildungswerke) kezdeményezésére 1994 dec-
emberében olyan katolikus szervezetek hozták létre, amelyek tevékenysége vagy annak 
egy része az ifjúsági és felnőttképzéshez kapcsolódik. A Szövetség működését 1998 vé-
géig az AKSB Mittelosteuropa projektje tette lehetővé. E projekt fő célja: képzési struk-
túrák kialakítása és a katolikus társadalmi tanítás közvetítését szolgáló képzések kidol-
gozása Közép-Kelet-Európa országaiban. 

KIG  Közigazgatási jog jog  Magyarország jogrendszerének hatályban levő egyik jogszabá-
lya. 

KII  Keresztény Ifjúmunkások Internacionáléja szerv  Angolul: International Young Christi-
an Workers. IYCW 

kij.m.  kijelentő mód nyelvtud  Igemód. 
KIK  Kikinda földr  A Vajdaságban, Észak-Bánátban lévő település. Fontos közlekedési 

csomópont. Lakosainak összetétele: szerb, magyar, egyéb. A település egykor Magyar-
országhoz tartozott. 

kik  kikötő közl  Vízi járművek kikötésére nagyobb víz partján kiépített hely, az ehhez tar-
tozó létesítmények összessége; jól kiépített nagy repülőtér (légi kikötő). 

KIKNT  A Kisfaludy Irodalmi Kör negyedszázados története: 1908–1933 irod, tört  Bászel 
Ernő–Kemény József. Győr: KIK, 1933. 

KIM  Katolikus Ifjúsági Mozgalom vall  A KIM országos ifjúsági társadalmi szervezet, 
amely egyesület formájában alakult meg 1989-ben abból a célból, hogy a katolikus ifjú-
ság érdekeit országos fórumokon képviselje. Országos, egyházmegyei és helyi katolikus 
ifjúsági megmozdulásokhoz társadalmi-szervezeti és pénzügyi-technikai háttér biztosí-
tásában szeretne segíteni. 

KIMSz  Kommunista Ifjúmunkások Magyarországi Szövetsége pol, szöv  Az Ifjúmunkások 
Országos Szövetségéből (IOSZ) 1919. ápr. 6-án alakult tömegszervezet. A Tanácsköztár-
saság bukása után illegálisan működött. 1944. okt. 28-án a KISZ (Kommunista Ifjúsági 
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Szövetség), 1945 februárjában MADISZ (Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség), 
majd 1957. márc. 21-én ismét a KISZ nevet vette fel. IOSZ, KISZ, MADISZ 

kinev  kinevezés ált  Az az eljárás, hogy valaki állás betöltésével, illetve hivatali tevékeny-
ség ellátásával megbíz valakit. 

KIOP  Strukturális Alapok Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program körny. 
közl  Három ágazatban: a környezetvédelem, az energetika és a közlekedés területein 
teszi lehetővé fejlesztések megvalósítását uniós társfinanszírozással. A program célul 
tűzi ki környezetvédelmi és közlekedés-infrastrukturális beruházások megvalósítását 
Magyarországon a Kohéziós Alapból történő fejlesztésekkel összhangban, a hátrányos 
helyzetű térségek telekommunikációs infrastruktúrájának javítását, illetve az egészség-
ügy infrastrukturális fejlesztését. 

KIOSZ  Kisiparosok Országos Szövetsége (Szervezete) szöv  1945-ben alakult, a kisiparosok 
érdekképviseleti és érdekvédelmi szervezete. Jogutódja az IPOSZ. IPOSZ 

KIPA  Katholische Internationale Presseagentur német; hírk  Katolikus Nemzetközi Hírügy-
nökség. Alapítva: Olten (Svájc), 1917–1950. A katolikus világ első nemzetközi hírügy-
nöksége. Eleinte magánvállalkozás, kiterjedt nemzetközi tudósítóhálózattal és hírcsere-
kapcsolatokkal. 1950-től szerepét átvette Fribourg (Svájc) központtal a Fédération des 
agences de presse catholique (FAPC), majd a Katolikus Hírügynökségek Nemzetközi 
Szövetsége. 

KipM  Könnyűipari Minisztérium közig  Az elsődlegesen fogyasztási cikkeket termelő ipar-
ágakat irányító országos szerv volt. 

KIR  Kiribati földr  Köztársaság Óceániában. Területe: 810,5 km2; főváros: Bairiki; hivatalos 
nyelv: angol, i-kiribati (gilbertese); pénznem: ausztrál dollár; népcsoportok: kiribati 
mikronéz, vegyes; vallás: római katolikus, protestáns, bahái, egyéb. 

KIR  központi idegrendszer angol; orv  Angolul: CNS, central nervous system. 
kir.  király ált  Monarchikus állam uralkodója, államfője. 
kir. vagy kirend  kirendeltség ált  Intézménynek, vállalatnak a székhelyén kívül működő 

képviselete, részlege. 
KIRI  Republic of Kiribati angol; földr  Köztársaság az óceániai szigetvilágban. Területe: 832 

km2; fővárosa: Bairiki; pénzneme: ausztrál dollár; nyelvek: angol, i-kiribati; népcsoport-
ok: kiribati mikronéz, vegyes; vallások: római katolikus, protestáns. 

kirné  királyné ált  A király felesége. 
kirnő  királynő ált  Királyként uralkodó nő; sakkjátékban a vezér. 
kirság  királyság ált  Királyi méltóság, tisztség. 
kirság  királyság tört  Az a monarchikus államforma, amelyben a király az államfő. 
Kisalf.  Kisalföld földr  Síkság Magyarországon, a Dunántúl északnyugati részén. Területe: 

7000 km2. 
kísérl.  kísérlet ált  Természeti folyamat, jelenség mesterséges előidézése tudományos meg-

figyelés végett; valaminek a megvalósítására, elvégzésére, létrehozására irányuló pró-
bálkozás. 

Kisf Társ. Évl. Új f  Kisfaludy Társaság Évlapjai Új folyam firat  Kiadó: Kisfaludy Társaság. 
1868–1876. Mind szépirodalmi, mind irodalomelméleti s történeti műveknek helyt ad a 
társaság állandó lapja, a Kisfaludy Társaság Évkönyve című évkönyv. 

Kisk.  Kiskegyed firat  Az Axel Springer Kiadó által kiadott, hetente megjelenő női maga-
zin. 

Kisk.Konyh.  Kiskegyed Konyhája firat  Az Axel Springer Lapkiadó által havonta megje-
lentetett, gasztronómiai tartalmú képes folyóirat. 

KISOSZ  Kiskereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége szöv  1946-
ban a magyar magánkereskedők önkéntes tagságán alapuló demokratikus tömegszer-
vezete ellátja a magánkereskedők szakmai érdekvédelmét. Elődje, az OMKE (Országos 
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Magyar Kereskedelmi Egyesülés) 1904-ben jött létre. Többször megszűnt, majd külön-
böző néven ismét megalakult. A Kiskereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképvi-
seleti Szövetsége nevet 1994-ben vette fel. 

kisreg.  kisregény irod  A regénnyel azonos jellegű, de kisebb terjedelmű elbeszélő mű. 
KISTEX  Kispesti Textilgyár szerv  Az 1907-ben alapított, Magyarország egyik legjelentő-

sebb fonó-, szövő- és kikészítő gyára volt. 
KISZ  Kommunista Ifjúsági Szövetség pol  1957 márciusában megalakult, mint az MSZMP 

irányítása alatt álló, az eddigi ifjúsági szervezeteket összefogó ifjúsági szervezet. 
MSZMP 

KISZ  Kommunista Ifjúsági Szövetség pol  Kommunista Ifjúmunkások Magyarországi Szö-
vetségének átszervezése után, 1944. okt. 28-án alakult Kommunista Ifjúsági Szövetség 
nevének rövidítése, amely a felszabadulásig illegálisan működött. 

KIT  Keresztény Ifjúsági Találkozó vall  Felekezetre való tekintet nélkül keresztény fiatalok 
találkozója változó színhellyel. 

KiU  Krieg in Ungarn német; irod, tört  Prágay János honvéd alezredes Fornet Károly volt 
honvéd őrnaggyal megírta a szabadságharc történetét. A művet angol nyelven The 
Hungarian revolution címmel, német nyelven Der Krieg in Ungarn címmel 1850-ben adták 
ki New Yorkban. 

kiv.  kiváltságos ált  Különleges helyzetet biztosító jogot, elbírálást, elbánást élvező. 
kiv.  kivétel ált  A megszokottól, szabályostól való eltérés; aki, ami valamiben nem tartozik 

a többi közé; kivételes bánásmód; az a cselekvés, hogy valakit, valamit kivesznek vala-
miből, valahonnan. 

kiv.  kivitel ált  Műszaki alkotást, ipari terméket valamilyen formában, módon elkészít; 
valaminek a megvalósítása; létesítmény, termék megalkotása, eredménye, külső formá-
ja. 

KJ  knee-jerk (reflex) angol; orv  Térdreflex. 
KJNT  Kriza János Néprajzi Társaság szerv  Tevékenysége: a romániai magyar néprajzosok 

összefogása, a gyűjtőmunka irányítása, ösztönzése, tudományos tanácskozások szerve-
zése, könyvtár és dokumentációs központ működtetése. 

kjog  kánonjog jog, vall  Bizonyos világi ügyeket is szabályozó katolikus egyházjog. 
KJSZ  Közegészségügyi-Járványügyi Szolgálat szerv  Magyarországon létesült közegés-

zségügyi-járványügyi intézmény. Hasonló feladatokat lát el, mint a KÖJÁL, de labora-
tóriummal nem rendelkezik. KÖJÁL 

KJTÉA  Katona József Társaság Évkönyve kiadv  A társaság jellemző eseményeit, adatait, 
eredményeit összegző kiadvány. Kecskemét, 1933. 

kjv  közúti járművásár ker  Kijelölt helyen, időszakosan tartott, közúti járművek bemutatá-
sával járó, nagyobb arányú adásvétel, üzletkötés. 

KK  Katolikus Karitász ált  Intézményként közcélú humanitárius szervezet, amely korra, 
nemre, felekezeti hovatartozásra való tekintett nélkül segíti a rászorulókat szociális, 
egészségügyi intézmények fenntartása és különböző segélyprogramok, akciók útján. 

KK  Kísérletügyi Közlemények firat  A 19. század végén induló Kísérletügyi Közlemények 
című folyóirat, amely tudományos igényű, tudományos kérdésekkel foglalkozó szűk ré-
teg számára nyújtott publikálási lehetőséget, és kínált számukra olvasnivalót. 

kk  középkor tört  Az európai történelemben a feudalizmus korát magában foglaló időszak, 
amelyet 476-tól 1640-ig (régebben 1492-ig) számítanak. 

KK  knee kick angol; orv  Térdreflex. 
KK  Kolozsvári Közlöny firat  Kolozsvár (1856–1873, 1882–1886). 
KK  konvergenciakritériumok pénzü, gazd  Azon feltételek összefoglaló neve, amelyek alap-

ján 1998 márciusában eldöntötték, hogy mely tagországok vehetnek részt az EMU har-
madik szakaszában, az euró bevezetésében. A kritériumok az inflációra, a kamatlábra, a 

http://hu.wikipedia.org/wiki/1850
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költségvetési deficitre, az államadósság arányára, valamint az árfolyam stabilitására ír-
nak elő bizonyos mértékeket. 

KK  Koppenhágai Kritériumok gazd, pénzü  Az Európa megállapodást aláírt közép- és ke-
let-európai országok csatlakozásához az Európai Tanács 1993. júniusi, koppenhágai 
ülésén megfogalmazott általános feltételek. Röviden: 1) a működő demokrácia, a jogál-
lamiságot és az emberi jogok érvényesülését garantáló intézmények stabilitása; 2) mű-
ködő piacgazdaság megléte, 3) egy adott ország tudjon megbirkózni az Unión belül ér-
vényesülő versenyviszonyokkal és piaci erőkkel, 4) a tagsággal járó kötelezettségek, kü-
lönösen a politikai, gazdasági és monetáris unió célkitűzéseinek vállalása, 5) az Unió 
alkalmassága új tagok befogadására. 

KK  Kormányközi Konferencia szerv  A jelentős, reformléptékű változások előkészítésére a 
Tanács kormányközi konferencia összehívását kezdeményezheti. Az ott javasolt változ-
tatásokat az Európai Tanácsnak is el kell fogadnia, sőt a tagállamok parlamentjeinek is 
jóvá kell hagynia (ez utóbbit nevezzük ratifikálásnak). 

KK  Közép-európai Kupa sp  Közép-Európában csapatsport-versenyeken elnyerhető díj 
volt. 

KK.  Kísérletügyi Közlemények firat  Az FM Mezőgazdasági Kísérletügyi Központ Bizott-
sága által kibocsátott, 1898. júl. végén alapított szakfolyóirat. 

KK92, KK94, KK96  Ki kicsoda? irod  főszerk. Hermann Péter, 1992, 1994, 1996. 
KKA  Közösségi Kapcsolat Alapítvány szerv  A közösségfejlesztéssel kapcsolatos informá-

ciókat gyűjti, gondozza és hozzáférhetővé teszi a közösségi munka iránt érdeklődők, 
valamint a közösségfejlesztő szakemberek számára regionális és helyi közösségfejlesz-
tői hálózatokkal, műhelyekkel együttműködve. Alapítva: 1991-ben. 

KKACs  Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig? irod  I. kötet, A–K, szerk. Simon Anita, Tál 
Mariann, Csíkszereda, 1996. 

KKB  Kormányzati Koordinációs Bizottság szerv  Feladata: a katasztrófák elleni védekezés 
irányítása, szervezete és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni vé-
dekezés. 

KKBP  Közös Kül- és Biztonságpolitika gazd, pénzü  Az Európai Unió második fontos alko-
tóeleme, pillére, amelyet a maastrichti szerződés az Európai Politikai Együttműködés 
továbbfejlesztéseként intézményesített. CFSP 

KKE  Koncentrikus Körök Európája pol  az 1980-as évek végének európai politikai változá-
sai hívták életre. Eszerint a legbelső kör a gazdasági és politikai tekintetben egyaránt in-
tegrált, egységes belső piacot képező, politikai, gazdasági és pénzügyi uniót alkotó Eu-
rópai Unió. Ezt fogják körbe az EFTA-államok, amelyek bár szorosan kötődnek az Eu-
rópai Unióhoz, nem minden integrációs lépést hajtanak végre. A harmadik koncentri-
kus kört a demokratizálódó közép- és kelet-európai országok alkotják. Az egész rend-
szert – negyedik körként – az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet (ma 
már Szervezet, vagyis az EBESZ) struktúrája fogja körbe. 

KKEO  Közép- és Kelet-Európai Országok földr  Angolul: Central and Eastern European 
Countries. CEECs 

Kkfháza  Kiskunfélegyháza földr  Bács-Kiskun megyei város. Lakosságszám: 31.653 fő 
(2007. jan. 1.). 

KKFNP  Kisgazda, Kisiparos, Földműves Nagyatádi Párt pol  A párt 1929 őszén alakult 
Csoór Lajos szervezésében, aki célul tűzte ki a Nagyatádi által vezetett kisgazdapárt új-
jászervezését. A parasztság hangulatváltozását kísérő radikalizálódás, a földreform kö-
vetelésének propagandája után a hatóságok a párt lapját betiltották, a Nagyatádi köré-
ből itt szereplő mérsékeltek pedig elhagyták a pártot. A Dénes István vezette MFMP-vel 
való fúziós tárgyalások sem vezettek eredményre. Ezek után a párt működése gyakorla-
tilag megszűnt. 
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KKH  Ki kicsoda a hírközlésben? firat  Szerk. Bodrits István, Viczián János. Szekszárd, 1994. 
KKH  Közigazgatásszervezési és Közszolgálati Hivatal közig  A Hivatal kijelölt munkatár-

sai részt vesznek az EU Innovatív Közszolgálati Munkacsoportjában (IPSG), az Emberi 
Erőforrás Munkacsoportban (HRMG), a Common Assessment Framework (CAF) Szak-
értői Hálózatban (CAF Network), felvilágosítást nyújtanak például a munkacsoportok 
tevékenységéről, a csoportüléseken meghozott, a hazai közigazgatás fejlesztését szolgá-
ló, valamint a tagállamok közötti közszolgálati együttműködést elősegítő döntésekről. 
A hivatal feladata a közigazgatás fejlesztését szolgáló modellkísérletek elősegítése, vég-
zése, tapasztalatok rendszerezése és közzététele. 

Kkhalas  Kiskunhalas földr  Bács-Kiskun megyei város. Lakosságszám: 30.177 fő (2007. jan. 
1.). 

KKI  Központi Kárrendezési Iroda szerv  1998. ápr. 1-jén alakult meg, mint az OKKH (Or-
szágos Kárpótlási és Kárrendezési Hivatal) jogutódja. 2006. jan. 1-től jogutódja az Igaz-
ságügyi Hivatal. 

KKK  Könyv, Könyvtár, Könyvtáros firat  Megjelenteti az Országos Széchényi Könyvtár. 
Szakterület: dokumentáció, könyvészet, könyvtárak. 

KKK  Közös Kutatóközpont gazd, pénzü  Kutatásfejlesztési Keretprogramban használt eu-
rópai uniós rövidítés. 

KKK  Központi Kémiai Kutatóintézet kém  1954-ben létrehozott kutatóintézet. 
KKK  Ku-Klux-Klan angol; pol  Szélsőséges, reakciós, fajüldöző terrorista szervezet az USA-

ban. A déli államokban alakult meg 1865-ben. Eredeti célja a négerek jogfosztottságának 
és elnyomásának megszüntetésére irányuló mozgalmak elfojtása volt. Az 1870-es évek-
ben megszüntették, de 1915-ben újjászervezték. 

KKKP  Ki kicsoda Kassától Prágáig? irod  Szerk. Szőke József, Viczián János. Szekszárd, 
1993. 

KKM  Kereskedelmi és Közlekedési Minisztérium közig  1935. aug. 1-jén létrehozott minisz-
térium. 1945. nov. 15-én ebből alakították a Kereskedelmi és Szövetkezetügyi, valamint 
a Közlekedésügyi Minisztériumot. 

KkM  Külkereskedelmi Minisztérium közig  A Kereskedelmi és Szövetkezetügyi Miniszté-
rium kettéválasztásával 1949. jún. 11-én alakult minisztérium. A külkereskedelem szer-
vezését, irányítását és ellenőrzését végző legfőbb szakigazgatási szervezet. 1953. júl. 4-
én a Belkereskedelmi Minisztériummal összevonták, Bel- és Külkereskedelmi Miniszté-
rium néven. 1954. júl. 6-án ismét önálló minisztériummá vált. A Külkereskedelmi Mi-
nisztériumból és a Belkereskedelmi Minisztériumból hozták létre 1987. dec. 18-án a Ke-
reskedelmi minisztériumot. 

Kkmajsa  Kiskunmajsa földr  Bács-Kiskun megyei város. Lakosságszám: 11.974 fő (2007. 
jan. 1.). 

KKMeKvtÉvk.  A Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár jubileumi évkönyve: 1898–1998. irod  
Szerkesztő: Horváth József. Győr: Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár, 1998. 10 év jel-
lemző eseményeit, adatait, eredményeit összegző kiadvány. 

Kkmét  Kecskemét földr  Bács-Kiskun megye székhelye. Lakosságszám: 110.091 fő (2007. 
jan. 1.). 

KKMF  Kandó Kálmán Műszaki Főiskola okt  A ma már a Budapesti Műszaki Főiskola 
keretein belül működő Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar méltán folytatja 
jogelődjének, a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Műszaki Főiskola oktatási, képzési fel-
adatait. A villamosmérnöki alapképzés mellett a kar gondozásában lehetőség nyílik to-
vábbi szakképzések elvégzésére is a műszaki szakoktató szakon és a mérnök-
asszisztens szakon. 

KKMF  Ki kicsoda a mai magyar filmművészetben? irod  Főszerk. Papp Sándor, 1983. 
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KKN  Központi Közmű Nyilvántartó közig  Az önkormányzat illetékes építésügyi hatósági 
részlege keretében v. megbízása alapján működő szervezet, amely a település közmű-
nyilvántartását vezeti. 

KKP  Kínai Kommunista Párt pol  1921 júliusában alakult a Kommunista Internacionálé 
szervezőinek közreműködésével. 

KKP  Partido Communista de Cuba spanyol; pol  Kubai Kommunista Párt. 1925-ben alakult 
politikai párt, 1965-ben újjászerveződött. 

kkt.  közkereseti társaság gazd  Gazdasági társaság: két vagy több személy közös cégnév 
alatt folytat közös, üzletszerű gazdasági tevékenységet. Nem jogi személy, de önálló 
jogalany. 

KKV  Kis- és középvállalkozások gazd  A mikro-, kis- és középvállalkozások jelentős szere-
pet töltenek be az ország gazdasági életében. A legtöbb vállalkozás a szolgáltatások te-
rületén tevékenykedik, ezt követi az ipar és a mezőgazdaság. 

KL  Kecskeméti Lapok firat  Kecskeméten hetente megjelenő helyi lap. 
KL  KLM holland; rep  Hollandia egyik légitársaságának jelzése. KLM 
KL.  Kertészeti Lapok firat  1886–1912, 1924–1933 években megjelent kertészeti témájú 

szaklap. 
klassz  klasszikus latin; ált  Mintaszerű, tökéletes, remek. 
klassz  klasszikus latin; irod, műv, zene  A görög-római ókorra vonatkozó, vele kapcsolatos. 
klassz  klasszikus latin; műv  A művészeti klasszicizmust követő. 
klassz  klasszikus latin; tud  Gazdasági, társasági, szellemi jelenség, tevékenység virágko-

rát létrehozó. 
KLD  A Káldi-féle revideált fordítás vall  Bibliafordítás. 
kler  klerikus görög, latin; tört  Írástudó, egyetemi ismeretekkel rendelkező személy a kö-

zépkorban, főleg világi pap. 
kler  klerikus görög, latin; vall  Papi személy; katolikus papnövendék. 
KLGY  Klubgyőztes állat  Kutyakiállításon elnyerhető díj. 
klin  klinika görög, latin; eü  Tanítási és kutatási célokat is szolgáló egyetemi kórház. 
KLK  Kossuth Lajos kapitányai irod  Bóna Gábor. Bp., Zrínyi, 1988. 
KLKF  Kossuth Lajos Katonai Főiskola okt  1996-ban a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egye-

tem részévé vált. 
KLM  Koninklijka Lechtvaart Maatschappij NV holland; rep  Holland Királyi Légiforgalmi 

Társaság. A világ legrégibb repülőtársasága, 1919-ben alapították. 2004 májusában 
egyesült az Air France francia légitársasággal. 

KLMT  Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság kult, műv  Tevékenysége: a romániai ma-
gyar és közös érdekeltségű műemlékek védelme, kiállítások, előadások, konferenciák 
szervezése, szakmai tanácsadás, restaurálási engedélyek beszerzése, műemlékvédelmi 
tevékenység díjazása. 

Klny.  Különlenyomat nyomd  Kiadvány részeként megjelent közleménynek az szedésről 
készített, önállóan kiadott lenyomata. 

KLÖM  Kossuth Lajos Összes Művei ált  Kossuth Lajos életművének nagyobb része mind-
máig kiadatlan. Az első életműkiadás még Kossuth életében, az életmű tudományos 
igényű kiadása csak 1948-ban, a forradalom és szabadságharc centenáriumán kezdődött 
meg. 

Km  Air Malta angol; rep  Málta légitársaságának jelzése. 
KM  Az egykori Kulturális Minisztérium közig  A Művelődésügyi minisztérium kettéválá-

sával 1974. jún. 21-én alakult minisztérium. 1980. jún. 27-én Művelődési minisztérium 
néven összevonták az Oktatási minisztériummal. 

km  kilométer görög; fiz  Hosszúság (távolság) mérésének egyik gyakorlati egysége. Nagy-
sága: 1000 méter. 

http://gisfigyelo.geocentrum.hu/kisokos/kisokos_kozmunyilvantartas.html
http://gisfigyelo.geocentrum.hu/kisokos/kisokos_kozmunyilvantartas.html
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KM  Kirov Művek ipar  Oroszul: Kirovszkij Zavod. Volt Putyilov Művek. Az egykori SZU 
egyik legrégibb és legnagyobb nehézipari üzeme. 1801-ben épült Szentpéterváron. 

KM  Könnyűipari Minisztérium közig  1949. jún. 11-én alapították az Iparügyi Minisztéri-
umból. 1952. jan. 5-én kettévált Könnyűipari Minisztériumra és A Helyi Ipar miniszté-
riumára, majd 1953. júl. 4-én egyesült Könnyűipari Minisztérium néven. Ebből lett a 
Könnyűipari és Élelmiszeripari Minisztérium (1957. jan. 1–31.), amelyet 1957. febr. 1-jén 
ismét feloszlattak és létrejött a Könnyűipari Minisztérium, valamint az Élelmezésügyi 
Minisztérium. Az előbbi 1981. jan. 1-jén az Ipari Minisztérium része lett. A könnyűipar 
szervezését, irányítását és ellenőrzését végző országos hatáskörű, legfőbb szakigazgatá-
si szerv volt. 

KM  Közlekedési Minisztérium közig  1983. júl. 1-jén hozták létre. 1989-ben összevonták az 
Építésügyi és Városfejlesztési Minisztériummal, hatásköre egy részét a Közlekedési, 
Hírközlési és Építésügyi Minisztérium vette át. 

Km.  Kertészmérnök firat  Folyóirat volt, hasonló, mint a Kertészet és Kertépítészet. 
km

2
  négyzetkilométer ált  Területmérték: olyan négyzet, amelynek oldala 1 km; ekkora 
terület. 

kmb.  körzeti megbízott ált  Meghatározott területre kiterjedő valamilyen munkakört betöl-
tő személy. 

KMCSSZ  Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség szöv  Alapítás: 1991. Székhelye: Munkács. 
KMEDSZ  Kárpátaljai Magyar Egészségügyi Dolgozók Szövetsége szöv  Székhelye: Csap. 
KMENP  Kispolgárok és Munkások Egységes Nemzeti Pártja pol  Dinich Vidor vezette 

listája Észak-Pesten indult. 
KMF  comore-szigeteki frank pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
KMIK  Kortárs magyar írók kislexikona, 1959–1988 irod  Főszerkesztő: Fazakas István, 1990. 
kmk.  közveszélyes munkakerülés ált  Akinek életformája olyan munkakerülés, amely a 

társadalomra, az emberekre nézve veszélyes. 
KMKBE  Katalán–Magyar Kulturális és Baráti Egyesület egy  Székhelye: Barcelona. 
KMKE  Kárpátaljai Magyar Könyvtárosok Egyesülete egy  Alapítás: 1997. Székhelye: Ung-

vár. 
KMKSZ  Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség szöv  A Kárpátalján élő magyar kisebb-

ség érdekvédelmi tömegszervezete. Alapítva: 1989. febr. 26-án Ungváron. 
KMKT  Kanadai Magyar Kulturális Tanács szerv  Kanadai Magyar Közösségi Szolgálat. 

Közreműködik a határon túli magyarsággal összefüggő feladatok ellátásában. Feladata 
többek között: a közösség együttműködésének támogatása; rendszeres tájékoztatás a 
magyarságot érintő fontos ügyekről, eseményekről és fejleményekről; érdekképviselet 
azokban a kérdésekben, amelyek a tagszervezetek többségét érintik. 

KMM  Keresztény Munkásifjú Mozgalom vall, szerv  Franciául: Jeunesse Ouvriére 
Chrétienne, JOC 

KMM-JOC  Keresztény Ifjúmunkás Mozgalom egy  2002. febr. 10-én alapították. Az 1948-
ban beszüntetett KIOE szellemi örökségének tekinti magát. A fiatal munkások v. mun-
kás életre készülő fiatalok közösségeinek egyesülete. JOC 

kmn  külön meghatározás nélkül, külön megnevezés nélkül ált  Külön meghatározás nél-
kül, külön megnevezés nélkül. 

KMNE  Kárpátok Magyar Népi Együttes egy  Kárpátok Hungarian Folk Ensemble. Székhe-
lye: Washington (United Magyar House). 

KMOP  Közép-Magyarországi Operatív Program gazd  A KMOP átfogó célja, hogy a régió 
a gazdasági-társadalmi innováció, az állandó megújulás elemeinek hatékony alkalma-
zásával a magyar régiók közötti kiváló gazdasági helyzetét és jövedelemtermelő képes-
ségét megőrizze. 
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KMP  Kommunisták Magyarországi Pártja pol  1918. nov. 20-án alakult, a magyarországi 
munkásosztály új típusú forradalmi pártjaként. 1944-ben az MKP nevet vette fel. 
MKP 

KMPSZ  Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség szöv  A Kárpátalján élő magyar peda-
gógusok érdekvédelmi szervezete. Székhelye: Beregszász. 

KMRE  Kanadai Magyar Református Egyház vall  Székhelye: Calgary (Kanada). 
KMRET  Közép-magyarországi Regionális Egészségügyi Tanács szerv  Létrehozásának 

célja a regionális szintű egészségpolitikai koordináció kialakítása az egészségügy fő 
szereplői között. RET 

KMSZ  Krími Magyarok Szövetsége szöv  (Krími Magyar Baráti Társaság.) Alapítás: 1997. 
Székhelye: Szimferopol. Közreműködik a határon túli magyarsággal összefüggő felada-
tok ellátásában. Feladata többek között: a közösség együttműködésének támogatása; 
rendszeres tájékoztatás a magyarságot érintő fontos ügyekről, eseményekről és fejlemé-
nyekről; érdekképviselet azokban a kérdésekben, amelyek a tagszervezetek többségét 
érintik. 

KMSZF  Kárpátaljai Magyar Szervezetek Fóruma szerv  Székhelye: Beregszász. Közremű-
ködik a határon túli magyarsággal összefüggő feladatok ellátásában. Feladata többek 
között: a közösség együttműködésének támogatása; rendszeres tájékoztatás a magyar-
ságot érintő fontos ügyekről, eseményekről és fejleményekről; érdekképviselet azokban 
a kérdésekben, amelyek a tagszervezetek többségét érintik. 

KMT  Nagy-Budapesti Központi Munkástanács pol  1956. novembertől 1956. decemberig. 
KMTT  Kárpátaljai Magyar Tudományos Társaság tud  Székhelye: Ungvár. 
KMTT  Kijevi Magyar Tudományos Társaság tud  Kijevi Magyar Ház, Székhelye: Kijev. 
KMÚSZ  Kárpátaljai Magyar Újságírók Szövetsége szöv  Alapítás: 1998. Székhelye: Ungvár. 
KMYC  Királyi Magyar Yacht Club (egykori) sp  Az I. világháború előtt, 1913-ban alakult 

vitorlásklub. 1924-ben felvették az International Yacht Racing Union tagjai közé. 
KMZSE  Kárpátaljai Magyar Zsidók Egyesülete egy  Székhelye: Ungvár. 
KN  kalauz nélküli (jármű) közl  Olyan vonat, villamos, autóbusz stb., ahol az utasok jegyét 

nem alkalmazott kezeli. 
KN  Kelet Népe firat  A „népi írók” orgánumaként 1935–42 között megjelenő szépirodalmi, 

kritikai és társadalomtudományi folyóirat. 
kn  knot angol; közl  Csomó. A tengeri hajózásban használt sebesség-mértékegység. 1 csomó 

egyenlő 1 tengeri mérföld/óra. 1 csomó egyenlő 1,852 km/óra. 
KN  Környezeti nevelés okt  Az egyik legdinamikusabban fejlődő területe a pedagógiának. 

Egyre több és több területtel keresi meg kapcsolódási pontjait, egyre komplexebb meg-
közelítésmódokat alkalmaz. 

KN  Saint Kitts and Nevis, Federation of Saint Kitts and Nevis angol; földr  Saint Kitts és 
Nevis, Saint Kitts és Nevis Államszövetség. Alkotmányos monarchia Közép-
Amerikában. Területe: 266,6 km2; főváros: Basseterre; hivatalos nyelv: angol; pénznem: 
kelet-karib dollár; népcsoportok: fekete, mulatt, fehér; vallás: anglikán, metodista, 
egyéb protestáns. 

KNDK  Koreai Népi Demokratikus Köztársaság földr  Szocialista Népköztársaság Ázsiában 
(Észak-Korea). DVRK 

KNEB  Központi Népi Ellenőrzési Bizottság közig  1957 végén alakult az 1956 decemberé-
ben megszűnt Állami Ellenőrzés Minisztériuma helyett. Országos hatáskörű szerv a kü-
lönböző rendelkezések végrehajtásának ellenőrzésére, a jelentkező hibák felfedezésére, 
a mulasztásért felelős személyek megállapítására. 1989. dec. 31-én jogutód nélkül meg-
szűnt. 

KNF  Konjunktív normálforma latin; tud  A matematikai logika egy területén, a 
nulladrendű logikán belül definiálható fogalom, egy logikai műveletet leíró olyan ítélet-

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Nulladrend%C5%B1_logika&action=edit
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Logikai_m%C5%B1velet&action=edit
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logikai formulát jelent, amely a művelet változói vagy negáltjai diszjunkcióinak 
konjunkciója. 

KNFP  Keresztény Nemzeti Függetlenségi Párt pol  1939 márciusában jelentette be önálló 
működését. A párt 30 képviselővel rendelkezett, java részük korábban Bethlen csoport-
jához tartozott. 

KNH  Katolikus Nemzetközi Hírügynökség hírk  Németül: Katholische Internationale 
Presseagentur. KIPA 

KNIVNV  Katolikus Nevelési Intézmények Volt Növendékeinek Világszervezete szerv  
Angolul: World Organization of Former Pupils of Catholic Education. OMAAEEC 

knk  kanonok vall  A káptalanhoz tartozó magasabb rangú pap. 
KNMSz  Katolikus Női Misszió Szervezete szerv  Temesvári kulturális és jótékonysági nő-

egyletként Szociális Missziótársulat Szervezet néven alakították. Utóbb a központot Ko-
lozsvárra helyezték, nevét Katolikus Női Misszió Országos Szervezete névre változtat-
ták Célja a katolikus nők vallásos, szociális, segítő és gazdasági munkára szervezése és 
kiképzése. Rendszeresen segélyezett sokgyermekes családokat, a világválság idején be-
vezették az értelmiségi szegények ingyenkonyháját is, állásközvetítő irodát, cselédott-
honokat tartottak fönn. Világnézeti előadások sorozatot rendeztek a nagyközönségnek. 

KNOSz  Katolikus Nőegyesületek Országos Szövetsége szöv  Budapest, 1918–1949: a hazai 
katolikus nőegyesületek összefogásának központi szervezete. 1923. okt. 9-én a Katoli-
kus Nőegyesületek Országos Szövetsége átszervezésekor és névváltoztatásával alakítot-
ták. 1931. dec. 4-én elkészült alapszabályai szerint célja a katolikus nőszövetkezetek kö-
zötti kapcsolat megteremtése és ápolása. 1949. nov. 19-én Kádár János belügyminiszter 
a Szent Gellért Társasággal és a Szent Vince Szeretet Egyesülettel együtt föloszlatta, ja-
vait elkobozta. 

KNP  Kiskunsági Nemzeti Park földr  A Duna–Tisza közén, Pest és Bács-Kiskun megyében 
fekvő nemzeti park. Alapítva: 1975. Területe 56.761 ha. A Duna–Tisza közének termé-
szeti, táji és néprajzi értékeit őrzi. A táj igen gazdag földtani, növénytani, állattani és 
víztani értékekben. 

KNPE  Katolikus Női Patronázs Egyesület egy  Az első európai női egyesület a bűnöző 
leányok megmentésére. Működött: 1909–1946. A fiatalkorúak bírósága mellett külön 
irodája volt. Tagjai részt vehettek a tárgyalásokon, és az ítélet után intézték a fiatalok 
ügyeit. Börtönlátogatásra is kaptak engedélyt. Fiúk számára megfelelője az 1908-ban 
alapított Országos Katolikus Patronázs Egyesület. 

KNSZF  Keresztény Nemzeti Szocialista Front pol  A Független Kisgazdapárt és az Egye-
sült Kereszténypárt szélsőjobboldali képviselőinek kiválásával alakult meg 1938-ban. 
1939 tavaszán a párt tagjainak egy része belépett a MÉP-be, másik részük egyesült a 
Nemzeti Fronttal. 

KNT  Katolikus Nők Tanácsa szerv  Budapest, 1912–1914. A katolikus nők összefogására 
alapították. 1914-ben Ernszt Sándor Katholikus Caritas Női Csoportja néven beolvasz-
tották a Katolikus Népszövetségbe. 

KNT  Keresztény Női Tábor pol  A párt már 1918-ban megalakult és 1923-tól szorosan kap-
csolódott az Országos Keresztényszocialista Párthoz. Programszerű megnyilatkozásaik 
leginkább a két világháború közötti keresztényszocializmussal mutattak rokonságot. 

KNV  Káldi-Neovulgáta fordítás vall  Bibliafordítás. „Jeromos-féle fordítás”. Szent Jeromos 
Bibliatársulat, 1996. 

KNV  Katolikus Nőszervezetek Világuniója szerv  Angolul: World Union of Catholic 
Women’s Organizations WUCWO 

Kº  Kelvin (fok) angol; met  Hőmérsékleti skála: az abszolút nulla foknál kezdődő hőmér-
sékleti skála. Beosztása gyakorlatilag a 0 pont eltolásától eltekintve megegyezik a Celsi-
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us-skáláéval, azonban elvileg különbözik. Abszolút hőmérsékleti skálának is nevezik. 
(Kelvin Thomson William angol természettudósról.) 

kodek  kóder + dekóder inf, hírk  Felhasználásával az AVCHD videokamerák kiváló minő-
ségben képesek rögzíteni nagyfelbontású képet 8 centiméteres DVD lemezre. 

KOENSz  Katolikus Orvosi Egyesületek Nemzetközi Szövetsége szöv  Alapítva: 1936. 
Székhelye a Vatikánváros. FIAMC 

koh.  kohászat ipar  Másképpen metallurgia. A vas, valamint a többi fém gyártásának és az 
ezzel foglalkozó alkalmazott tudománynak elnevezése. 

Kohm  kilóohm görög; fiz  A villamos ellenállás mértékegysége. 1 kohm egyenlő 1000 ohm. 
KOI  Kémiai Oxigénigény (COD angol, CSB német rövidítés) vegy  A kémiai oxigénigény 

(KOI) a szennyvízben lévő, erős oxidálószerrel oxidálható oldott és szuszpendált 
szervesanyag térfogategységenkénti – szabvány által előírt körülmények közt meghatá-
rozott – oxigénigénye (oxigénfogyasztás g/m3-ben). Oxigénfogyasztás: a vízben levő 
anyagok redukálóképessége, amelyet az oxigénfogyasztás mérésével állapítanak meg. 
COD 

KOK  Katasztrófavédelmi Oktatási Központ okt  1948-ban kezdődött meg az állami tűzol-
tóság tagjainak kiképzése. Az évtizedek folyamán többször változott a tanintézet elne-
vezése, majd 1981. ápr. 1-től BM Tűzoltó Kiképző Központ lett, 1993–95 között pedig a 
polgári védelmi képzés is a tanintézet feladatai közé tartozott. Ebben az időszakban az 
intézet neve BM Tűz- és Polgári Védelmi Intézetre változott. Az intézet 2000. jan. 1-től 
feladatként a katasztrófavédelmi felkészítés rendszerének kialakítását kapta, és a neve 
BM Katasztrófavédelmi Oktatási Központra változott. 

KOKOSZ  Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége okt  A 
KOKOSZ utódja az OKTH által 1983-ban szervezett oktatóközponti hálózatnak. A fő 
feladatok: a környezeti tudatosság és érzékenység fejlődésének és a 
környezetharmonikus magatartásnak a megerősítése; az oktatóközpontok hálózatának 
képviselete; a szövetség tevékenységének koordinálása; információszerzés és -
áramoltatás az oktatóközpontok segítése érdekében; hazai és nemzetközi szakmai kap-
csolatok kialakítása és ápolása. 

kol  kolónia latin; ált  Idegen államba kivándorolt vagy oda helyezett azonos nemzetiségű-
ek csoportja; az ókori római birodalom polgárainak települése valamely meghódított te-
rületen. 

Kol  Kolosszeiekhez írt levél vall  Pál apostolnak tulajdonított kánoni irat. A keresztény 
tanítással összeegyezhetetlen nézetek tisztázására írta a levelet az első század vége felé. 

kol.  kolostor vall  Rendház: katolikus szerzetesrend lakóháza. 
KOLBIZ  Kollégiumi Bizottság ált  A kollégium működését, szabályait, közösségi életét a 

kollégisták önkormányzati szervei irányítják. A kollégium fő döntéshozó szerve a köz-
gyűlés. A két közgyűlés között az irányító feladatot a választott önkormányzati testület, 
a KOLBIZ végzi. 

koll.  kollégium latin; okt  Egyetemek, főiskolák, képzők, iskolák bentlakásos nevelési in-
tézménye. Fő feladata, hogy minden lehetőséget megadjon ahhoz, hogy az ott lakók ta-
nulmányaik ideje alatt feladataikra alaposan felkészülhessenek. 

kom  komédia görög, latin; irod, műv  Színjáték, színi előadás; nevetséges és feltűnést keltő 
esemény, jelenet. 

KOMA  Közoktatási Modernizációs Közalapítvány pénzü, gazd  A közalapítványt 1995-ben 
alapította a Magyar Köztársaság kormánya. Legfontosabb célkitűzései a közoktatásban 
jelentkező pedagógiai problémák vizsgálata, pedagógiai megoldások és eljárások kifej-
lesztése, a pedagógus-továbbképzés megalapozását célzó kutatások, fejlesztések ösz-
tönzése, az intézményi értékelési és minőségbiztosítási rendszerek kialakításával össze-
függő feladatok, fejlesztések segítése, illetve az iskola és a fenntartó kapcsolatát javító, a 
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diákság és a szülők demokratikus kultúráját erősítő projektek támogatása (diákönkor-
mányzatok, szülői munkaközösségek, iskolaszék). 

komb  kombináció latin; ált  Csoportosítás, összeállítás, elképzelés, találgatás. 
komb  kombináció latin; mat  Adott számú elemből meghatározott számú elem minden 

lehetséges módon történő kiválasztása. 
komb  kombináció latin; sp  Támadásra irányuló összjáték. 
KOMÉP  Komárom Megyei Építőipari Vállalat ép  Elsősorban Komárom megyében, legin-

kább építőipari tevékenységet végző vállalat. 
Kominform  Kommunista és Munkáspártok Tájékoztató Irodája pol  Több európai kom-

munista és munkáspárt által 1947 októberében Lengyelországban létrehozott nemzet-
közi szerv. Célja a kommunisták tapasztalatcseréjének megszervezése és a kommunista 
pártok munkájának összehangolása volt. 1956-ban megszűnt. 

Komintern  Kommunista Internacionálé pol  A kommunista pártok nemzetközi szervezete. 
Alapítva: Moszkvában 1919. márc. 2-án. 1943-ban feloszlatták. 

Komit  Komitológia ált  Comitology: szó szerint: bizottságosdi. Az Európai Unió bonyolult 
döntés-előkészítő mechanizmusát szokták ezzel jellemezni. 

komm  kommunikáció latin; ált  Tájékoztatás, közlés. Információk közlése v. cseréje 
vmilyen erre szolgáló eszköz, illetve jelrendszer útján. 

komm.  kommunista latin; pol  A szocializmus felépítése utáni osztály nélküli társadalmi, 
gazdasági rendszert valló, megvalósításáért harcoló személy, párt. 

KOMP  komprehenzív latin; ált  Összefoglaló, összefogó; röviden, a lényeget kiemelve 
áttekint. 

KOMT  Közalkalmazottak Országos Munkaügyi Tanácsa szerv  A kormány, a közalkalma-
zottakat képviselő szakszervezetek és a közalkalmazottakat foglalkoztató intézménye-
ket fenntartó önkormányzatok megbízott képviselőinek országos, ágazatközi egyeztető 
fóruma. 

konc  koncentráció latin; ált  Figyelemnek egy dologra, tárgyra való irányítása. 
konc  koncentráció latin; kat  Csapatösszevonás. 
konc  koncentráció latin; vegy  Oldat töménységi foka. 
konf  konferencia latin; ált  Továbbképző tanfolyam keretében tartott összejövetel, megbe-

szélés; tudományos, politikai stb. tanácskozás, értekezlet. 
konf  konfiguráció latin; ált  A viszonyok, körülmények alakulása, állása. 
konf  konfiguráció latin; vegy  Térszerkezet; az atomok térbeli elrendeződése a molekulá-

ban. 
konf  konfirmáció latin ’megerősítés’ szóból; vall  A serdülők ünnepélyes befogadása az egy-

ház teljes jogú tagjai közé (a katolikus vallás bérmálásának megfelelője). 
kongr  kongregáció latin; vall  A Vatikán legfőbb kormányzati hatóságainak neve. 
kongr  kongregáció latin; vall  Katolikus hitbuzgalmi egyesület. 
kongr.  kongresszus latin; ált  Nagyszámú meghívott résztvevőnek nagy fontosságú kérdé-

sekről tartott (tudományos) tanácskozása; valamely párt legfelsőbb szerve, illetve ennek 
tanácskozása; némely államban a törvényhozó testület. 

kons  konspiráció latin ’összeesküvés’ szóból; pol  Politikai jellegű titkos szervezetek felépítési 
rendszere és működési módszerei; összeesküvés, titkos szövetkezés vezető politikai 
személyiség ellen vagy az állami, társadalmi rend erőszakos megdöntésére. 

konst  konstitúció latin; ált  Testalkat, alkat, felépítés; alaptermészet, lelki alkat. 
konst  konstitúció latin; vegy  A vegyület fizikai és kémiai sajátságainak együttese. 
konst  konstitúció latin; rég  Alkotmány. 
kontemp  kontemplatív latin; ált  Szemlélődő, elmélkedő, elmélyedő. 
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Konting  Kontingens latin; gazd  Mennyiségi korlátozás. Az Európai Unió meghatározza, 
hogy valamilyen árucikkből vagy árucsoportból valamely külső ország termelői meny-
nyit szállíthatnak be az egységes piacra. 

konv  konvent latin; tört  A francia forradalom törvényhozó testülete. 
konv  konvent latin; tört, vall  A magyar ref. egyház legfőbb kormányzó és végrehajtó szer-

ve. 
KOP  Konzervatív Párt, Gazdák és Polgárok Szövetsége pol  A Torgyán Józseffel szakító 

kisgazdák egy része megalakította a Konzervatív Kisgazdapártot. A szervezetet 1993 
szeptemberében már a fenti néven jegyezték be Szeged székhellyel. 

KOP  Környezeti Operatív Program körny  Az Európai Unió következő költségvetési terve-
zési időszakának környezetvédelmi támogatásai a Környezeti Operatív Program (KOP) 
prioritási és célrendszerén keresztül jelennek meg hazánkban. 

Kor.NDK  Koreai Népi Demokratikus Köztársaság földr  Szocialista Népköztársaság Ázsiá-
ban (Észak-Korea). DVRK 

kórh  kórház eü  Fekvő betegek gyógyítására berendezett, a betegségek kivizsgálására és 
kezelésére szakosodott egészségügyi intézmény. H 

korm.  kormány ált  Az államban a legfőbb végrehajtó hatalmat gyakorló szerv, illetve az 
államigazgatás legfőbb szerve; járműveken az útiránytartását és irányváltoztatását biz-
tosító berendezés. 

Korm.köz  Kormányközi ált  Angolul: intergovernmental. Azok a megállapodások, illetve 
kooperációs formák, amelyeket nem az EK szervezeti keretei között hoznak vagy hajta-
nak létre, hanem a tagállamok kormányai között. 

kormság.  kormányzóság ált  Államfői hatalmat gyakorló, az államfő helytartója hivatali 
tisztsége, illetve működése; kormányzói hivatal. 

korr  korrekció latin; ált  Javítás, helyesbítés, helyreigazítás; fokozatosan vagy bizonyos 
mértékben jobbá tesz. 

KorSz  Korunk Szava firat  Gróf Széchényi György politikus 1931-ben fiatal katolikus írók-
kal és újságírókkal létrehozta a Korunk Szava c. folyóiratot. 

Kő.  Könyvtáros firat  1951-ben Könyvbarát címmel indult könyvtári folyóirat. 
KÖÉT  Közoktatási Érdekegyeztető Tanács szerv  Célja, feladata: a közoktatás területén 

dolgozó közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalók közösségét képviselő rep-
rezentatív szakszervezetek, továbbá az országos önkormányzati szövetségek és a nem 
önkormányzati iskolafenntartók, valamint a közoktatásért felelős ágazati minisztérium 
képviselői között a közalkalmazotti és egyéb munkaügyi kapcsolatok, különösen az 
anyagi, szociális és kulturális, valamint az élet és munkakörülményeket érintő jogokkal 
és kötelezettségekkel összefüggő kérdések ágazati szintű egyeztetése. 

KÖFA  községfejlesztési adó pénzü  Az önkormányzatok által beszedett adó, amely a köz-
ség(ek) rendezésére, a lakosság gazdasági, kulturális és egészségügyi szükségleteinek 
kielégítésére irányul. 

KÖFE  Környezetvédelmi Felügyelőség körny  Magyarországon 2002-től a környezetvéde-
lem területi hatósága. A Környezetvédelmi Minisztérium alárendeltségében működik. 

KÖFI  Környezetvédelmi Fejlesztési Intézet körny  Jelenleg már a KGI része. 
KÖGÁZ  Közép-dunántúli Gázszolgáltató és Szerelő Vállalat szerv  A gáz energiaelosztásá-

ra, a hálózati rendszer fejlesztésére, építésére, karbantartására, üzemirányítására, 
üzemvitelére, üzemzavar-elhárítására alakult vállalat. 

KÖH  Kulturális Örökségvédelmi Hivatal kult  A hivatal hatáskörébe tartozik a műemlék-
védelemmel, régészeti örökség védelmével, illetve a műtárgyvédelemmel kapcsolatos 
hatósági, tudományos és egyéb közszolgálati feladatok ellátása. 

KöHÉM  Közlekedési, Hírközlési és Építésügyi Minisztérium Budapest közig  Az Építés-
ügyi és Városfejlesztési minisztérium és a Közlekedési minisztérium összevonásából 
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1989-ben létrehozott minisztérium. Belőle alakult 1990. máj. 23-án a Közlekedési és Hír-
közlési minisztérium. 

KÖJÁL  Közegészségügyi-Járványügyi Állomás (Felügyelet) eü  Mo.-on a közegészség-
ügyi, járványügyi és fertőtlenítési feladatok ellátására alakított intézet. 

költ.  költészet irod  Az irodalomnak a költői műveket magába foglaló ága; költő költemé-
nyeinek összessége; valamely műben érzelmi és képzeleti gazdaság, líraiság; valamiben 
megnyilvánuló fölemelő szépség, varázs. 

költ. vagy költny.  költemény irod  Verses irodalmi mű; kitalált, költött dolog; zenemű, 
irodalmi ihletésű programzenei műfaj. 

KöM  Környezetvédelmi Minisztérium közig  1990. jún. 2. és szept. 15. között működött 
minisztérium. 1998. júl. 8-án ismét megalakult a KTM-ből. KTM 

KöMaL  Középiskolai Matematikai Lapok firat  1893-ban hozta létre Arany Dániel. A ma-
tematikai folyóiratot 1925-től 1938-ig Faragó Andor adta ki. 1947-ben Soós Paula indí-
totta újra a kiadást Szegeden, és a lapok egyik szerkesztőjeként is közreműködött. 

KÖNKOMP  Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programiroda szerv  Az irodát 1999-
ben, egy, a környezeti neveléssel kapcsolatos állam szerepvállalásról szóló együttmű-
ködési megállapodással alapította az Oktatási, valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium. 2005. dec. 31-én megszűnt. 

KÖNYVÉRT  Könyvértékesítő Vállalat irod  Állami nagykereskedelmi vállalat. Alapítva: 
1971-ben. Feladata: könyvek és nyomtatványok készletezése, propagandája, ezek eljut-
tatása a könyvkereskedelmi hálózatba, könyvtárakba. 1985-ben Téka Könyvértékesítő 
és Könyvkiadó Vállalat néven újjászervezték. 

Könyvszle  Könyvszemle firat  Könyv- és sajtótörténeti folyóirat. 
könyvt.  könyvtár ált  Nagyobb mennyiségű könyvnek rendszerezett (közhasználatra 

szánt) gyűjteménye; ennek épülete, helyiségei. 
KÖOÉSZ  Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége szöv  Az önkormányzati 

választások után, 1990. november 22-én alakult meg Jászberényben a Kisvárosi Önkor-
mányzatok Országos Érdekszövetsége. Legfontosabb tevékenységük a kisvárosok hely-
zetének folyamatos figyelemmel kísérése, a településfejlesztés, a támogatási lehetőségek 
feltárása, az együttes segítségnyújtás és részvétel a jogalkotási munkában. 

körny  környezet ált  A valakit, valamit körülvevő (természeti) tárgyak összessége; az élő-
lény életfeltételeit megszabó külső tényezők összessége. 

Környvéd vagy Környv.  Környezetvédelem firat  Havonta megjelenő, környezetvéde-
lemmel foglalkozó szaklap. 

körz.  körzet ált  Valamely középpont körüli, meghatározott sugarú terület; meghatározott 
területre kiterjedő szervezeti v. (köz)igazgatási egység. 

KÖSZ  Községi Önkormányzatok Szövetsége szöv  A KÖSZ arra törekszik, hogy lényege-
sen javítsa a szövetség munkájának hatékonyságát, tegye eredményesebbé mindazokat 
a kezdeményezéseket, „akciókat”, amelyek az önkormányzati működésük során nap 
mint nap megfogalmazódnak. Feladatának tartja továbbá, hogy segítse a kistelepülési 
önkormányzatokat belső szolgáltatásaik színvonalának emelésével, konkrét szakmai 
közreműködéssel, a jó gyakorlati megoldások közreadásával, „a jog útvesztőiben való 
eligazítással” stb. 

köt.  kötet ált  Könyv alakban bekötött lapok egységet alkotó egésze; egységbe foglalt 
írásművek gyűjteménye; terjedelmes írásműnek, sorozatnak egy-egy külön, bekötött ré-
sze. 

KÖTIVÍZIG  Közép-tiszai Vízügyi Igazgatóság szerv  Magyarországon a Tisza középső 
folyásán a vízügyi, gátügyi teendőket ellátó vízügyi szervezet. 

KÖTUKI  Közúti Közlekedési Tudományos Kutató Intézet szerv  Magyarországon az egy-
kori közlekedési és postaügyi minisztérium felügyelete alatt működő kutató vállalat. 
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Alapítási éve: 1971. Alaptevékenysége többek között a közúti tevékenység társadalmi-
gazdasági kapcsolati rendszerének, mozgástörvényeinek, tervszerű arányos fejlesztésé-
nek vizsgálata, a közúti közlekedés fejlesztését szolgáló döntések előkészítése, útháló-
zat-fejlesztés, forgalombiztonság stb. 

kötv.  kötvény pénzü  Állam vagy közület által kibocsátott, valamely értékről szóló köte-
lezvény; biztosítás megkötését igazoló és feltételeit rögzítő okirat, illetve értékpapír. 

köv.  következő ált  Az ezután jövő, sorra kerülő; aki, ami most jön, most kerül sorra; az 
ezután elmondandó rész. 

KÖVET  Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület egy  Az Egyesület országos szak-
mai, kiemelkedően közhasznú közfeladatot ellátó társadalmi szervezet, jogi személy, fő 
tevékenysége a megelőző környezetvédelem elősegítése, elsősorban a gazdálkodói szfé-
rában. 

KÖVIZIG  Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság szerv  Magyarországon a Duna közép-
ső folyásán a vízügyi, gátügyi feladatokat ellátó vízügyi szervezet. 

köz.  közepes ált  Két határérték, véglet között azonos távolságra, időre, helyre (pontra) 
stb. mért egyenlő távolság, idő, hely (pont) stb. 

középisk.  középiskola ált  Középfokú általános ismereteket, illetve szakképzettséget nyúj-
tó, rendszerint egyetemi v. főiskolai tanulmányokra is előkészítő iskola(típus). 

Közért  Községi Élelmiszerkereskedelmi Rt. szerv, ker  E vállalat egyik jogelődje volt Buda-
pest Székesfőváros Községi Élelmiszerárusító Üzeme, amely 1911-ben jött létre. Az 
üzem 1948. máj. 15-éig működött és az akkor megalakított Közért három alapítójának 
egyike lett. Alapítólevele szerint a Községi Élelmiszerkereskedelmi Rt. elsődleges fel-
adata a közellátás biztosítása volt. 1969-ben egy részük a Spar-hálózat része lett. 1994-
ben egy részüket rt.-vé alakították, a többit jogutód nélkül megszüntették. 1995-ben a 
Belvárosi Közért Rt. is a felszámolás sorsára jutott. 

közg.  közgazdasági ált  Egy ország gazdasági élete, gazdálkodása. 
Közgazd. Szle.  Közgazdasági Szemle firat  A Magyar Tudományos Akadémia Közgazda-

ságtudományi Bizottságának folyóirata. Szakterület: gazdaság. közgazdaságtudomány. 
közgtan  közgazdaságtan tud  Közgazdaságtudomány, illetve ez mint tantárgy. 
Közgy  Közgyűlés pol  Angolul: Assembly. 1952 és 1962 között csak az ESZAK, 1958–1962-

ben az EURATOM és az EGK parlamenti képviselőtestülete is. 1962-től Európai Parla-
mentnek nevezik. 

közig.  közigazgatási ált  Államigazgatás: az államhatalom rendelkező, végrehajtó, szerve-
ző, irányító tevékenysége. 

közig.egys  közigazgatási egység ált  Államigazgatási szervezet kisebb önálló része. 
közj.  közjegyző ált  Az igazságszolgáltatási szervezet kötelékébe tartozó, a bíróságokon 

működő közszolgálati alkalmazott, aki különböző közhitelű okiratokat készít, tanúsít-
ványokat állít ki, peren kívüli ügyeket bonyolít le, névaláírásokat és másolatokat hitele-
sít. 

közl.  közlekedés, közlekedésügy ált  Személyek és javak szállításával foglalkozó anyagi 
termelés egyik ága. Nélkülözhetetlen közvetítője a termelésnek és a fogyasztásnak. 

közl.  közlemény ált  Tudósítás, beszámoló; fontos tanácskozás után kiadott tájékoztató; 
újsághír; közérdekű tudnivaló. 

közl.  közlöny ált  Napilap, hetilap, folyóirat. 
közp.  központ ált  Kisebb egységekből álló szervezet működését irányító, összehangoló 

felsőbb szerv; területnek a közepe, középső része; telefonközpont; középpont. 
közt.  Köztársaság(i) ált  Állam- és kormányforma, amelyben a monarchiával szemben az 

állam- és kormányfőt az alkotmány értelmében bizonyos időszakokra nevezik ki. 
közs.  község közig  Közigazgatási egység; a legalsóbb szintű állami szervek tevékenységi 

területe. 
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KP  Air Cape angol; rep  Dél-Afrika légitársaságának jelzése. 
KP  kápé chat, SMS  Készpénz. 
kp  káplán latin; vall  Segédlelkész. 
kp  káplán latin; vall, rég  Valakinek udvari papja. 
KP  Kommunista Párt pol  A szocializmus felépítése utáni osztály nélküli társadalmi, gaz-

dasági ideológiát valló, megvalósításáért harcoló párt. 
KP  Közös Piac gazd  Az integrációnak az a fokozata, amelyen a tagországok nem állítanak 

akadályt az áruk és szolgáltatások, a munkaerő és a tőke egymás közötti áramlásának 
útjába. 

KP  Köztársaság Párt pol  A vállalkozók, tőkések és neves értelmiségiek által 1992 novem-
berében alapított szervezet. Amerikai típusú választási alakulatként elsősorban prag-
matikus pártként határozta meg magát, megkülönböztetésül a mind a historizáló, mind 
az ideológiai alapokon szerveződő pártoktól. 

kp.  készpénz ált  Bankjegyekben vagy érmékben azonnal rendelkezésre álló közvetlen 
fizetőeszköz. 

kp.  kilopond görög, latin; fiz  Kilogrammsúly, erőkilogramm. Fizikában és a technikai gya-
korlatban az erő és a súly új mértékegysége. Egy kp az az erő, melyet egy kg tömeg a 
45. szélességi fokon és a középtengerszint magasságán a Föld vonzóerejének hatására 
kifejt. 

kpc  kiloparszek görög; csill  1000 pc. pc 
KPD  Kommunistische Partei Deutschlands német; pol  Németország Kommunista Pártja. 

1918. dec. 30-án alakult. 1933 márciusában feloszlatták, de illegalitásban továbbra is 
működött. 1945-ben ismét legális lett, majd 1956. aug. 17-én betiltották. 

KPDP  Korrupcióellenes Polgári Demokrata Párt (2002–2006) pol  Szoó Sándor 1998-ban a 
MIÉP gyöngyösi képviselőjelöltje volt, majd pártjával szakítva 2001-ben létrehozta a 
Korrupciómentes Magyarországért Mozgalmat. A választásokon való részvétel céljából 
alakította meg a KPDP-t, amelynek elnöki posztját is ő tölti be. 

KPI  key performance indicators angol; ált  Kulcsfontosságú teljesítményjelzők. 
KPI  Központi Papnevelő Intézet vall  Katolikus papnevelő Intézetet. 1805-ben alapították 

Pesten. Az egyházmegyés papság nevelésének egyházmegyék fölötti intézménye. 
KPIR  Központi Piacfelügyeleti Információs Rendszer inf  A Rendszer a veszélyes v. a jog-

szabályokban támasztott feltételeknek nem megfelelő termékekre vonatkozó informáci-
ókat tartalmazza. Célja, hogy a fogyasztókra veszélyes termékekről és azok gyártóiról 
gyűjtsön információkat az ilyen termékeknek a forgalomból történő kivonása érdeké-
ben. 

KPM  Kommunisták Magyarországi Pártja pol  1918 novemberében alakult a munkásság 
tömegeit tömörítő párt. Célja a proletárdiktatúra kivívásáért folytatott küzdelem volt. 

KPM  Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium közig  Magyarországon a közlekedés- és 
postaügy szervezését, irányítását és ellenőrzését végző országos hatáskörű, legfőbb 
szakigazgatási szerv volt. A Közlekedési Minisztériumból 1949. jún. 11-én alakult mi-
nisztérium. 1952. jan. 5-én kettévált Közlekedési, valamint Postaügyi Minisztériumra. 
1953. júl. 4-én egyesítették. 1983. júl. 1-jén átszervezték és létrehozták a Közlekedési Mi-
nisztériumot. 

kpna  kápolna vall, ép  Alkalmilag használatos kisebb templom, illetve templomnak vagy 
más épületnek oltárral ellátott külön helyisége. 

KPNO  Kitt Peak National Observatory angol; csill  Kitt Peak Nemzeti Obszervatórium. 
KPOP  Kispolgárok Országos Pártja pol  A korábban liberális demokrata Szilágyi Lajos 

által vezetett szervezet a választás előtt elfogadta a miniszterelnök kormánytámogató 
invitálását, és Berettyóújfalun ellenjelölt nélküli mandátumhoz jutott. 

KPÖ  Kommunistische Pertei Österreichs német; pol  Ausztria Kommunista Pártja. 
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KPSZTI  Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet szerv  1992-ben már 
szükségesnek mutatkozott a létszámban megszaporodott katolikus közoktatási intéz-
mények szakmai tevékenységének összehangolása. Ezért az 1950. okt. 5-én létrehozott 
Katolikus Középiskolai Főhatóság 1992-től Katolikus Iskolai Főhatóság lett. 1997-ben a 
Magyar Katolikus Püspöki Kar e szervezet jogutódjaként létrehozta a Katolikus Peda-
gógiai Szervezési és Továbbképzési Intézetet, amely pedagógiai szolgáltatással össze-
függő szervezési és továbbképzési feladatokat lát el. A KPSZTI alapvető célja a katoli-
kus közoktatási intézmények szakmai színvonalának emelése. 

KPTI  Központi Pedagógus Továbbképző Intézet szerv  1952-ben Budapesten alakult a 
pedagógusok szakmai, pedagógiai, világnézeti-politikai továbbképzésének céljából. 

KPVDSz  Kereskedelmi, Pénzügyi és Vendéglátó-ipari Dolgozók Szakszervezete szerv  Az 
1951-ben alakult KPDSZ-hez 1957-ben csatlakoztak a vendéglátó-ipari dolgozók is, így 
jött létre a KPVDSZ. 

KPW  észak-koreai won pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
KQ  Kenya Airways angol; rep  Kenya légitársaságának jelzése. 
Kr  kár chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
KR  Kriminológia görög, latin; jog  Bűnügytan. A bűnözés okaival, valamint a bűnözés ellen 

irányuló megtorló, védekező és megelőző rendszabályokkal foglalkozó tudományág. 
Kr  kripton görög; vegy  A 36. elem, a nemesgázok között a negyedik, színtelen, szagtalan 

gáz. A levegőből állítják elő. Mínusz 150 ºC-on cseppfolyósodik s a légkörnek kb. 
0,0001%-át alkotja. A kriptontöltésű izzólámpában használják. 

kr.  krónika görög, latin; irod  Egy család története. 
kr.  krónika görög, latin; irod, média  Az eseményeket időrendben, tényközlő formában rög-

zítő történeti mű. Fontosabb eseményeket naplószerűen közlő rovat. 
Kr.e.  Krisztus előtt ált  Krisztus születése előtt; az i.e. (időszámításunk előtt) régebbi rövi-

dítése. 
Kr.Közt.  Krakkói Köztársaság földr  1815–46 között szabad állam. 1846-ban Ausztria beke-

belezte. 
Kr.u.  Krisztus után földr  Krisztus után; Krisztus születése után; az i.sz. (időszámításunk 

szerint) régebbi rövidítése. 
KRB  Központi Revíziós Bizottság pol  Különböző pártok (MKP, MDP, MSZMP) ellenőrző 

bizottsága. 
KRE  Kárpátaljai Református Egyház vall  Székhelye: Beregszász. 
KRE  Keresztény Ellenzék pol  Ezzel az elnevezéssel indultak a két keresztény ellenzéki 

párt, az AFP és a KRSZP által közösen támogatott jelöltek. A Szövetséges Keresztény El-
lenzék (SZKRE) elnevezést a Budán és Dél-Pesten indított közös lista viselte. 

KREEP  holdkőzet vegy  Káliumban (K), ritka földfémekben (REE) és foszforban (P) gaz-
dag bazaltváltozat, amely a Holdról 1969–1972 között került a Földre űrszondák révén 
(382 kg). 

KRESZ  Közlekedésrendészeti Szabályok ált  A közúti közlekedés rendjének szabályzata, 
rendelet, amely magában foglalja a közúti közlekedéssel kapcsolatos összes előírást. 

KRFIP  Keresztény Földmíves és Iparos Párt pol  Az elnevezést – a jegyzőkönyvek tanúsá-
ga szerint – négy jelölt használta. A párt programjáról a történeti irodalomban nem ta-
lálható említés. 

KRGEP  Keresztény Gazdasági Ellenzéki Párt pol  A Tabon induló, szélsőjobboldali menta-
litástól sem mentes Turcsányi Egon ezt a pártmegjelölést használta. 

krist  kristály görög ’jég’ szóból; vegy  Térrácsos szerkezetű, sík lapokkal határolt, rendezett 
belsőszerkezetű, rendszerint átlátszó vagy csillogó anyag. 

krit  kritika ált  Műre, alkotásra vonatkozó, sajtóbeli értékelő ítéletek, hibák rámutatásának 
összessége. 
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KRNEP  Keresztény Nemzeti Ellenzéki Párt pol  Ezen a néven indítottak ellenzéki listát 
jobboldali politikusok Miskolcon. 

KRNF  Keresztény Nemzeti Front pol  Miskolcon a NEP és az FKGP között közvetlenül a 
választások előtt megállapodás született egy közös lista felállításáról. 

krón  krónikus görög, latin; orv  Idült, hosszas, vagy ilyen természetű, tartósan kellemetlen, 
káros szenvedélynek megrögzötten hódoló. 

kron  kronológia görög; ált  Időrend, időbeli sorrend. 
kron  kronológia görög; tud  Az időmérés és az időszámítás tudománya. 
KRP  Kommunisták Romániai Pártja pol  Alakult 1921-ben. 1924-ben illegalitásba vonult. 
krstlk, hivj fl!  kerestelek, hívj fel! chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
KRSZ  Kriminalisztika latin; jog  Bűnügyi nyomozástan; a bűncselekmények elkövetési 

módjait, eszközeit, valamint a bűncselekmények felderítésének módszereit tanulmá-
nyozó gyakorlati tudományág. 

KRSZP  Keresztény Szocialista Párt pol  A KNEP kisebbségben maradt része önálló párt-
ként működött tovább, és mérsékelt ellenzéki politikát folytatott, a párt azonban csak 
laza körvonalakkal működött. A pártot egykorúan a „KNEP kisebbségi pártja”-ként 
emlegették a leggyakrabban. 

KRSZP  Keresztény Szocialista Párt pol  Az 1919. márc. 21-e után feloszlatott Keresztény 
Szociális Néppárt keresztényszocialista csoportjából szerveződött 1919. aug. elején. A 
hónap végén a párt csatlakozott az Egyesült Keresztény Gazdasági Párthoz. 

KRT  Khartoum angol; rep  Repülőtér jelzése (Szudán). 
krt.  körút ált  Nagyobb városokban ív alakú, széles, hosszabb út; több helységnek v. na-

gyobb területnek határozott célú bejárása. 
KRTvH  Katolikus Rádió és Televízió Hálózat szerv  Katolikus médiaszervezet. CRTvN 
Krtya  kártya chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
KRW  dél-koreai won koreai; pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
krz.  körzet ált, földr  Vmely központ körüli, meghatározott sugarú terület; meghatározott 

területre kiterjedő szervezeti v. igazgatási egység. 
KS  Kansas angol; földr  Szövetségi állam az USA-ban. Területe: 213.089 km2; székhelye: 

Topeka; beceneve: Napraforgó állam. 
KS  Képes Sport firat  Hetente megjelenő sportlap. 
KS  Kirgiz Respublikaszi kirgiz; földr  Kirgiz Köztársaság Közép-Ázsiában. Területe: 

198.500 km2; fővárosa: Bişkek; hivatalos nyelv: kirgiz; pénznem: kirgiz szom; népcso-
portok: kirgiz, orosz, üzbég, ukrán, tatár; vallás: szunnita mohamedán, orosz ortodox. 

KSA  Szaúd-Arábia földr  Szaúd-Arábia, Szaúd-arábiai Királyság: a Közel-Keleten. Terüle-
te: 2.240.000 km2. Fővárosa: Rijad; hivatalos nyelv: arab; pénznem: szaúdi riyal; nyelvek: 
arab, angol; nemzetiségek: szaúdi arab, jemeni arab; vallás: mohamedán. 

KSC  Kecskeméti Sport Club sp  Bács-Kiskun megye legnagyobb sportegyesülete. 1972. 
dec. 22-én alakult a Kecskeméti Dózsa, valamint a Vízmű, Volán, Fémmunkás Petőfi SC 
és a Kecskeméti Torna Egylet összevonásából. Székhelye: Kecskemét. 

KSC  Kennedy Space Center angol; űrh  Kennedy Űrközpont. 
KSH  Központi Statisztikai Hivatal szerv  Országos hatáskörű, önálló intézmény. Jogelődje 

1848-ban létesült, azóta különböző neveken szerepelt. Fő feladata: az ország társadalmi 
és gazdasági életének egészére kiterjedő statisztikai munka szervezése, irányítása és el-
lenőrzése. 

KSI  Központi Sportiskola okt, sp  Csanády Árpád Központi Sportiskola, Általános iskola és 
Gimnázium. A KSI kizárólag a sportneveléssel foglalkozik. Ez az iskola olyan diákokat 
vesz fel, akik valamilyen sporteredményt is fel tudnak mutatni, és pályájuk további se-
gítése érdekében az oktatást itt a sport szempontjából rugalmasabban művelik. 
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KST  Kölcsönös Segítő Takarékpénztár pénzü  Még a szocialista rendszerben is a szakszer-
vezetek, munkahelyi kollektívák kezdeményezésére voltak közösségi megtakarítások, 
pénztárak, amit KST néven ismerhettünk. Ezek a pénzek a havi rendszeres munkaválla-
lói fizetésből kerültek levonásra. A megtakarításokat elsősorban a közösség rászorult 
tagjai vették igénybe. 

ksz  kisipari szövetkezet szöv  Kisüzemben, műhelyben kézi szerszámokkal v. egyszerű 
gépekkel valamely gazdasági tevékenységet folytató, önkéntes társuláson alapuló szer-
vezet. 

KSZ  Kollektív Szerződés ált  A munkavállalók és a munkáltató között a szakszervezet 
közvetítésével kötött kétoldalú, közös megegyezésen alapuló, írásba foglalt megállapo-
dás, amelyből kölcsönös jogok és kötelezettségek következnek. 

KSZ  Konszolidált Szerződések pol, gazd, pénzü  Angolul: Consolidated Treaties. Az alapító 
szerződéseknek (vagyis az EK-t, az ESZAK-ot, az EURATOM-ot és az EU-t létrehozó 
szerződéseknek) a későbbi módosítások által átalakított szövege. A módosító szerződé-
sek a következők: az Egyesítő Szerződés (1967), a költségvetési szerződések (1970; 
1975), az Egységes Európai Okmány (1987), maga az Európai Uniót létrehozó maast-
richti szerződés (1993), az amszterdami szerződés (1999) és a csatlakozási szerződések 
(1973; 1981; 1986; 1995). Az évszámok az életbe lépés idejét jelölik. 

KSZ  Költségvetési Szerződések gazd, pénzü, pol  Angolul: Budget Treaties. Az EK költség-
vetési rendszerét szabályozó két szerződés (1970; 1975). 

ksz  kötőszó ált  (Tag)mondatokat v. mondatrészeket összekapcsoló szó. 
KSz.  Keleti Szemle firat  1900-ban Kunos Ignácz turkológus, a török nyelvészet kutatója, 

az MTA tagja és Munkácsi Bernát finnugor nyelvész, az MTA tagja által szerkesztett fo-
lyóirat volt. 

KSz.  Kertészet és Szőlészet firat  Közreadó: Magyar Mezőgazdaság Kft. 
KSzC  Katolikus Szociális Céh szerv  Angolul: Catholic Social Guild. CSG 
KSZF  Kertészeti és Szőlészeti Főiskola okt  1860–1880-ig Vincellér- és Kertészképző Gya-

korlati Tanintézet, majd Budai Vincellériskola, 1894-ben Kertészeti Tanintézet, 1939–43-
ig Kertészeti Akadémia. 1945-től az Agrártudományi Egyetem része, 1953-tól önálló fő-
iskola. 

KSzFÉ.  Kertészeti és Szőlészeti Főiskola Évkönyve kiadv  A Mezőgazdasági Kiadó által 
1957-ben kiadott, természettudomány, mezőgazdaság, borászat, szőlészet, zöldség-
gyümölcs témákkal foglalkozó kiadvány. 

KSZGP  Keresztény Szociális és Gazdasági Párt pol  Egyesülés révén jött létre 1919. aug. 
végén. 

KSZGYSZ  Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége szöv  A magyarországi 
környezetvédelmi vállalkozások szakmai érdekvédelmi szervezete. 

KSZKI  Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény szerv  Az önkormányzathoz tartozó 
oktatási, egészségügyi és szociális intézmények működését segítő szervezet, amely a 
rendszerváltást követően megszűnt GAMESZ (Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet) 
szerepkörét vette át 1996-ban történt megalakulásakor. 

KSzl.  Kertészeti Szemle firat  Füredi Jenő, a modern magyar kertészeti szaksajtó megte-
remtője által alapított kertészeti szaklap. 

KSZM  Kereskedelmi és Szövetkezetügyi Minisztérium közig  Magyarországon 1945. nov. 
15-én létrehozott minisztérium. 1949. jún. 11-én belőle alakult a Belkereskedelmi, vala-
mint a Külkereskedelmi Minisztérium. 

KSZSZ  Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége szöv  A szövetséget 1990-ben hozták 
létre. A hozzá tartozó tagszervezetek döntő többségükben a közszférában működnek, 
így tagjaik köztisztviselők, közalkalmazottak, illetve szolgálati viszonyban állók. Ez 
utóbbiakhoz tartoznak például a bírák, az ügyészek, a rendőrök, a tűzoltók, illetve a ha-
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tárőrök. A szövetséghez tartozó szakszervezetek taglétszáma nagyjából állandó. A tag-
szervezetek döntő többsége a konföderációk közül a Szakszervezetek Együttműködési 
Fórumához tartozik. A KSZSZ elnöke egyúttal a SZEF alelnöke is, egy tagszervezet fő-
titkára pedig a SZEF ügyvivője. 

KSzSzNTEuSz  Katolikus Szülők Szövetségei Nemzetközi Tagozatának Európai Szervezete 
szerv  Angolul: European Organization of the International Group of Catholic Parents’ 
Associations. OEGIAPEC 

KSZV  Kenderfonó és Szövőipari Vállalat ipar  1887-ben alakult a vállalat. Központja Új-
szegeden volt. Több ezer szegedi embernek adott munkát. 2004-ben a cég jogutódját 
(Heavytex) is felszámolták. A 11 hektáros területen 2007-től folyamatosan bevásárló-
központ épül. 

KSZVSZ  Katolikus Szülők Vallásos Szövetsége vall  A katolikus iskolákba járó tanulók 
szüleinek szervezete. Ez a szövetség volt az első, iskolával kapcsolatos szülői szervezet. 
Célja a katolikus iskolák védelme, támogatása. Mindszenty érsek elnöklete alatt 1945. 
okt. 17-én eldöntötték, a katolikus iskolák mellett megalakítják a szülők helyi csoportja-
it. A katolikus pedagógia alapkérdéseivel, illetve a szegény sorsú gyermekek és fiatalok 
tanulmányainak elősegítésével foglakoztak. 1948. jún. 16-án az egyházi iskolákat álla-
mosították. A KSZVSZ ezzel megszűnt. 

KT  Kari Tanács okt  Az egyetemi, főiskolai kar döntést hozó, véleményező, javaslattevő, 
vezető-ellenőrző testülete, amelynek munkájában a dékán vezetésével az oktatók, kuta-
tók és egyéb alkalmazottak, valamint a hallgatók együttesen vesznek részt. 

kT  kiloton görög; fiz  A robbanóerő mértékegysége. 1000 tonna trinitro-touol robbanóerejét 
kifejező mértékegység (a kilo és a tonna szavak összevonásából). Nukleáris fegyverek 
pusztító erejének meghatározására használják; ez 10 kT-tól több ezer kT-ig terjed. 

KT  Közbeszerzési Tanács szerv  Feladata: az államháztartás kiadásainak ésszerűsítése, a 
közpénzek felhasználása átláthatóságának és ellenőrizhetőségének megteremtése, to-
vábbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának biztosítása. 

KT  Közoktatás-politikai Tanács szerv  A Közoktatás-politikai Tanács az oktatásért felelős 
miniszter közoktatás-politikai döntés-előkészítő, véleményező és javaslattevő testülete. 

kt  külterület ált  Településnek a belterületen kívül levő része. 
KT  Külügyek Tanácsa szerv  A Külügyek Tanácsának ülésein az uniós külügyminiszterek 

a közös kül- és biztonságpolitika (CFSP) szellemében megpróbálják összehangolni a 
tagállamok álláspontját nemzetközi kérdésekben. CFSP 

KT  Külügyminiszterek Tanácsa szerv  1945-ben a potsdami konferencia által létrehozott 
nemzetközi szervezet. Feladata a békeszerződés előkészítése volt. 1949 szeptemberében 
beszüntette ténykedését. 

Kt.  1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól körny  A törvény 
megnevezésére használt rövidítés. 

Kt.  Közoktatási törvény jog  A törvény megnevezésére használt rövidítés. 
Kt.  Köztelek firat  A Gazdasági Lapok egészen a század végéig működött. Egy másik szín-

vonalas és a korszak agrár-szakirodalmának mértéket adó folyóirat, a Köztelek váltotta 
fel, amely egészen 1941-ig, a második világháború elejéig a mezőgazdaság és agrártu-
domány hivatalos orgánuma volt. GL 

kt. vagy kts.  kartárs ált  Velünk azonos munkahelyen v. pályán működő személy. 
KTB  Kari Tanulmányi Bizottság szerv  A hallgatók tanulmányi és vizsgaügyeiben a KTB 

jár el. A KTB döntési jogköre alapvetően az alábbiakra kiterjed ki: párhuzamos és rész-
képzés engedélyezése, szakok, illetve karok, intézmények közötti átvétel engedélyezé-
se, a hallgatói jogviszonnyal és a beiratkozási kötelezettséggel kapcsolatban a Tanulmá-
nyi és Vizsgaszabályzatban meg nem határozott esetekben döntéshozatal, a szakirány 
változtatási kérelmek elbírálása, a halasztott vizsga engedélyezése a vizsgaidőszakon 
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kívüli időpontban, kedvezményes tanulmányi rend engedélyezése, méltányosság enge-
délyezése. 

KTE  Kecskeméti Torna Egylet sp  Bács-Kiskun megye legnagyobb sportegyesülete. KSC 
KTE  Közlekedéstudományi Egyesület egy  Az 1949-ben alapított Egyesület önkéntes társu-

láson alapuló tudományos egyesület, amely országos társadalmi szervezetként műkö-
dik. Céljai: a közlekedés, a közlekedéstudomány elméleti és gyakorlati fejlődésének elő-
segítése, a közlekedéstudomány eredményeinek közzététele, népszerűsítése. A magyar 
közlekedéstudomány európai integrációjának elősegítése, a közlekedési kultúra fejlesz-
tése. 

Ktg  költség chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
ktg.  költség pénzü  Valamire fordított összeg, kiadás; költőpénz. 
KTI  Közgazdaságtudományi Intézet szerv  Céljai: a társadalom közös szükségleteinek 

kielégítését szolgáló tevékenység folytatása, tudományos tevékenység, kutatás, oktatás, 
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, környezetvédelem, fogyasztó-
védelem, az euroatlanti integráció elősegítése, műszaki vizsgálatok végzése, a jogsza-
bályokban előírt minőségellenőrzési, minőségbiztosítási és terméktanúsítási, nyilvántar-
tási feladatok ellátása, a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, 
fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó egyéb tevékenységek ellátása. 

ktk.  közös tanácsú község közig  Ha a kis települések földrajzilag közel estek egymáshoz v. 
egy-egy nagyobb község között helyezkedtek el, akkor e településeknek közös tanácsi 
intézménye lehetett. 

KTM  Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium közig  1990. szept. 15-én a Kör-
nyezetvédelmi Minisztériumból alakult minisztérium. Neve 1998. júl. 8-án ismét Kör-
nyezetvédelmi Minisztérium lett. 

KTMF  Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola okt  Alapítva: 1968-ban. Jogutódja a 
Széchenyi István Egyetem. SZIE 

ktor  kolostor vall  Rendház 
Kts.  Kortárs firat  1957-től havonta megjelenő irodalmi és kritikai tartalmú folyóirat. 
ktsg  költség pénzü  Valamire fordított összeg, kiadás; költőpénz. ktg. 
ktsz.  kisipari termelőszövetkezet szerv  szöv  Kisüzemben, műhelyben kézi szerszámok-

kal v. egyszerű gépekkel valamely gazdasági tevékenységet folytató, önkéntes társulá-
son alapuló szervezet. ksz 

KTV  Katolikus Tanárok Világszövetsége szöv  1910-ben Bochumban (Németország) alapí-
tották World Union of Catholic Educators néven. Célja a katolikus tanok nevelési és is-
kolaügyi vonatkozásainak tanulmányozása; információcsere a tanárok vallási és szak-
mai továbbképzéséről, valamint a személyes kapcsolatok elősegítése a katolikus iskolák 
tanárai között. UMEC 

KTV  Keresztény Tömegtájékoztatás Világszövetsége szöv  Célja egyházak, egyházi szerve-
zetek és egyének között előmozdítani a tömegtájékoztatási eszközök minden formájá-
nak (rádió, televízió, újságok, könyvek, filmek, kazetták, színház) hatékony fölhaszná-
lását az evangéliumi üzenet terjesztésére, különösen etikai és szociális tekintetben. 
WACC 

KÚ  Kis Újság firat  Politikai napilap (1887–1952). Képes napilapként indult, a bulvársajtó 
előfutárának tekinthető. 1945-től a Kisgazdapárt központi lapja. 

Ku  kurcsatovium latin; vegy  Mesterségesen előállított radioaktív elem. Rendszáma: 104. 
KU  Kuwait Airways angol; rep  Kuvait légitársaságának jelzése. 
KUB  kidney, ureter and bladder angol; orv  Vese, húgyvezeték és húgyhólyag (röntgen). 
kult.  kultúra kult  Az emberiség által létrehozott anyagi és szellemi értékek összessége; a 

művelődésnek valamely területe, illetve valamely korszakban, valamely népnél való 
megnyilvánulása. 
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KUM  Kultuszminisztérium közig  A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium elnevezése 
1945 előtt. 

KÚSZ  Katolikus Újságírók Szövetsége szöv  Székhelye Budapest. MAKÚSZ 
KUT  Képzőművészek Új Társasága műv  1924-ben alakult baloldali polgári szemléletű 

csoport Magyarországon. 1949-ig működött. 
kut.  kutatás ált  Tudományos probléma, összefüggés megállapítása, kérdések megoldása 

érdekében folytatott szakszerű tevékenység. 
kut. áll.  kutatóállomás ált  Kérdések megoldása érdekében szakszerű, sajátos tevékenysé-

get, feladatot végző kirendeltség, telep. 
Kuv  kutyavásár állat  Kijelölt helyen, időszakosan tartott, kutyák bemutatásával járó, na-

gyobb arányú adásvétel, üzletkötés. 
Kuv.  Kuvait földr  Állam a Közel-Keleten. KWT 
KÜK  Kormányzati Ügyféltájékoztató Központ közig  A Kormányzati Ügyféltájékoztató 

Központ (ügyfélvonal) 2005. nov. 1-jén alakult. Az ügyfélvonal legfőbb feladatai: az ál-
lampolgárok, vállalkozások és egyéb szervezetek segítése egy központi telefonszámon 
keresztül, többcsatornás (szóban, e-mailben) tájékoztatás nyújtása, megkönnyíti az ügy-
félnek a megfelelő közigazgatási szerv megtalálását, valamint alapvető, a hatósági eljá-
rás során hasznosítható ismeretekkel látja el az ügyfeleket. 

kül  különleges ált  A maga nemében minden mástól különböző, kivételes; kiváló. 
küld  küldött ált  Közösségnek, szervezetnek, hatóságnak vhova delegált képviselője, meg-

bízottja. 
küldség  küldöttség ált  Valamely közösség küldötteinek csoportja. 
külf.  külföld(i) ált  A hazánkon kívül minden más ország; valamely ország szempontjából 

más ország(ok). 
külker.  külkereskedelem ker  Nemzetközi kereskedelem. Valamely országnak más orszá-

gokkal folytatott kereskedelme; az árucsere-forgalom olyan fajtája, amely az adott or-
szág határain túl fekvő területekkel bonyolódik le. 

kült  külterület ált  Településnek a belterületen kívül levő része. kt 
KüM  Külügyminisztérium közig  Magyarországon központi államigazgatási szerv, amely-

nek fő feladata többek között a Magyar Köztársaság külpolitikai célkitűzéseinek megva-
lósítása és külképviseleteinek irányítása. Az 1848. ápr. 7-én létrehozott minisztérium 
1949. aug. 11-ig működött, majd 1918. okt. 31-től ismét. 

KV  kávé chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
KV  Köchel-verzeichnis német; zene  Köchel-jegyzék. Wolfgang Amadeus Mozart műveinek 

listája, időrendi sorrendben. Nevét készítőjéről, Ludwig von Köchelről kapta. Az idő-
rendi sorrend mellett nagyon jól használható a különböző Mozart-művekre való hivat-
kozáshoz. 

kv  központi vezetőség ált  Intézmény, szervezet legmagasabb irányító szerve. 
KV  Központi Vezetőség pol  1944–1956 között működött. Szerepét az IKB vette át. IKB 
KV  Közvetlen Választás pol  Az Európai Parlament képviselőit 1979 előtt a nemzeti parla-

mentek delegálták, azóta a tagállamokban közvetlenül (az általános parlamenti válasz-
tásokhoz hasonlóan) az állampolgárok választják őket, ötéves időtartamra. 

KV  Külső Vámok gazd  Az Európai Gazdasági Közösség vámuniójának kiépülése – 1968. 
júl. 1. – után valamennyi tagállam közös vámokat alkalmaz a Közösségen kívülről im-
portált termékek esetében. 1975 óta valamennyi tagállam a teljes vámbevételét az EK 
közös költségvetésébe fizeti be. 

KV  Transkei Airways angol; rep  Dél-Afrika egyik légitársaságának jelzése. 
kv!  kérek választ! chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
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KVÁNP  Közösségi Vívmányok Átvételének Nemzeti Programja ált  Az Európai Bizottság 
által 1998-ban kidolgozott Csatlakozási Partnerségekben lefektetett feladatok és priori-
tások a tagjelölt országok általi megvalósításának programja. AÁNP 

Kvár  Kolozsvár földr  Erdély szíve, egyike a legrégibb erdélyi városoknak, az erdélyi ma-
gyarok kulturális központja, egyetemi város. Első írásos említése 1213-ból maradt fenn, 
lakosságának ma már csak 22,7%-a magyar, megmaradásunk szimbóluma a főtéri Szent 
Mihály-plébániatemplom és Fadrusz János 1902-ben elkészült Mátyás-szoborcsoportja. 
Legnépesebb magyar felekezete a református. 

KVFP  Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Rt. pénzü  Fő profilja: befektetések kis- és közép-
vállalkozásokba. 

KVI  Kincstári Vagyoni Igazgatóság pénzü  Az 1998. évi XC. törvény szerint a kincstári 
vagyonnal kapcsolatos jogviszonyban az államot képviseli mint központi költségvetési 
szervezet. 

Kvk  Könyvkiadó irod  Nyomtatott művek kiadásával foglalkozó személy, vállalat. 
KVM  Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium közig  1987. dec. 18-án létreho-

zott minisztérium, miután megszűnt az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hi-
vatal és az Országos Vízügyi Hivatal. Belőle alakult 1990. jún. 2-án a Környezetvédelmi 
Minisztérium. 

KVM  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium szerv  Mo.-on a Környezetvédelmi Mi-
nisztérium és a Közlekedési és Vízügyi Minisztérium egy részének összevonásával 
2002. máj. 27-én létrehozott minisztérium. 

KVM  Közlekedési és Vízügyi Minisztérium közig  2000. jún. 26-án létrehozott minisztéri-
um. 2002. máj. 27-én kettéválasztották. A vízügyi feladatkört a Környezetvédelmi és 
Vízügyi Minisztérium, a közlekedési feladatkört a Gazdasági és Közlekedési Miniszté-
rium vette át. 

KVO  keep vein open angol; orv  A vénát nyitva tartani. 
KVP  Környezetvédelmi Program (ENSZ) szerv  Célja a Föld természeti viszonyainak vé-

delme, különös tekintettel a klímára, a vizek, a talaj, a levegő és az ózonréteg állapotára. 
UNEP 

kvtár.  könyvtár ált  Nagyobb mennyiségű könyvnek rendszerezett (közhasználatra szánt) 
gyűjteménye; ennek épülete, helyiségei. könyvt. 

KvVM  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium szerv  Mo.-on a Környezetvédelmi 
Minisztérium és a Közlekedési és Vízügyi Minisztérium egy részének összevonásával 
2002. máj. 27-én létrehozott minisztérium. KVM 

kW  kilowatt elektr  Ezer watt. Az elektromos teljesítmény gyakorlati egysége. W 
KWD  kuvaiti dinár pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
kWh  kilowattóra görög, latin; fiz  Az energia (elsősorban villamos energia) egyik mérték-

egysége; ennyi munkát végez egy óra alatt az egy kilowatt teljesítménnyel dolgozó gép. 
KWIC  Kexword in context angol; ált  Kulcsszó a szövegkörnyezetben (könyv) olyan index, 

amelynél a kulcsszavak szövegkörnyezetben jelennek meg. 
kWó  kilowattóra fiz  Az energia (elsősorban villamos energia) egyik mértékegysége; ennyi 

munkát végez egy óra alatt az egy kilowatt teljesítménnyel dolgozó gép. kWh 
KWOC  Keyword Out of context angol; ált  Kulcsszó a szövegkörnyezeten kívül, külön 

oszlopban jelenik meg. 
KWT  Kuvait földr  Kuvait, Kuvait Állam: a Közel-Keleten. Területe: 17.818 km2; fővárosa: 

Kuvaitváros; hivatalos nyelv: arab; pénznem: kuvaiti dinár; nemzetiségek: kuvaiti arab, 
egyéb arab; vallás: mohamedán, keresztény, hindu. 

KY  Kentucky angol; földr  Szövetségi állam az USA-ban, Területe: 104.658 km2; székhelye: 
Frakfort; beceneve: Kékfű állam. 

KY  Waterwings Airways angol; rep  Új-Zéland egyik légitársaságának jelzése. 
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KYC  Keszthelyi Yacht Club sp  Mo.-on 1932-ben alakult vitorlásklub. 
KYD  kajmán-szigeteki dollár pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
KZ  Kazah Reszpublikaszi kazah; földr  Kazah Köztársaság Közép-Ázsiában. Területe: 

2.717.300 km2; főváros: Asztana; hivatalos nyelv: kazah; pénznem: tenge; nemzetiségek: 
kazah, orosz, ukrán, német, üzbég, tatár; vallás: szunnita mohamedán, orosz ortodox. 

KZT  kazahsztáni tenge kazah; pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
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L 
 

L  Grand-Duché de Luxembourg francia; földr  Luxemburg, Luxemburgi Nagyhercegség. 
Állam Nyugat-Európában. Államforma: alkotmányos monarchia (nagyhercegség); terü-
lete 2586 km2; fővárosa: Luxemburg; hivatalos nyelv: luxemburgi, francia, német; pénz-
nem: 2002. febr. 28-ig luxemburgi frank (1 franc egyenlő 100 centime), azóta euró; val-
lás: római katolikus, protestáns. Németül: Groβherzogtum Luxemburg. 

l  hosszúság fiz  Valaminek térbeli terjedelme; valaminek egyik végétől a másik végéig való 
távolsága, illetve valamely felület hosszabbik kiterjedése. 

L  labour angol; közg  Munka. Az embernek tudatos, célszerű tevékenysége. 
L  left angol; ált  Bal. Azon az oldalon v. azzal az oldallal azonos irányban lévő, ahol a szív-

dobogást érezzük. 
L  left angol; orv  Bal. 
L  lélekszám, lakosság száma ált  Valamely terület lakóinak, illetve nagyobb embercsoport 

tagjainak a száma. 
L  lelőhely ált  Olyan hely, ahol vmely természeti (ásványi) kincset vagy leletet találtak v. 

találni lehet. 
L  levelező képzés okt  Olyan oktatás, tagozat, amelyben a hallgatók csupán meghatározott 

időközönként vesznek részt előadásokon, konzultációkon. 
L  light angol; orv  Fény. 
L  line angol; geom  Vonal. Pontok sora, egydimenziós térbeli alakzat. 
L  Linea latin; geom  Vonal. L (line) 
l  liter görög ’súly’ szóból; fiz  A térfogat mértékegysége; 10 cm oldalhosszúságú kocka térfo-

gata; 1 kg 3,98 Cº hőmérsékletű víz térfogata 760 torr nyomáson. Etalonját Párizsban őr-
zik. 

L  liver angol; orv  Máj. 
L  livre sterling angol; pénzü  Font sterling. Pénznem Angliában. 
L  Longo olasz; zene  Alessandro Longo Domenico Scarlatti művei jegyzékének rövidítése. 
L  lower angol; orv  Alsó. 
L  Lucius. Praenomen latin; ált  Előnév. A római személynév az ókorban. 
L  lumbar angol; orv  Lumbáris. 
l  optikailag aktív, ismeretlen térszerkezetű vegyületek nevében a balra forgatást jelző betű-

jel latin laevus ’bal oldalú’; kém  Kémiában használt rövidítés. 
L  vertebra lumbalis, lumbar vertebra angol; orv  Ágyéki csigolya. 
l.  lap ált  Könyvet, füzetet, újságot alkotó papírlapok egyike; valamely tárgy sima felülete; 

lemezszerűen vékony tárgy. 
l.  lásd! ált  Nézd meg a jelzett helyen, hasonlítsd össze! 
l. y.  light year angol; csill  Fényév. 
l.a.  lege artis latin; orv  Szabály szerint. 
l.d.  lateris dextri latin; orv  Jobb oldal. 
l.e.  left eye angol; orv  Bal szem. 
l.f.d.  least fatal dose angol; orv  Legkisebb halálos adag. 
L.N.  lymph node angol; orv  Nyirokcsomó. 
L.O.C.  laxative of choice angol; orv  A helyzetre illő legjobb hashajtó. 
L.O.C.  loss of consciousness angol; orv  Eszméletvesztés. 
l.s.  lateris sinistri latin; orv  Bal oldal. 
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l.u.  lateris untriusque latin; orv  mindkét oldal, bilateral. 
L/C  commercial letter of credit angol; pénzü  Kereskedelmi hitellevél. 
l/min  liter per minute angol; orv  Liter per perc. 
L1  elegy chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
L9  Air Mali rep  Mali légitársaságának jelzése. 
LA  Lan Chile rep  Chile légitársaságának jelzése. 
La  lantán görög ’elrejtve lenni’ szóból; vegy  Az alumíniumcsoportba tartozó kémiai elem. 

Rendszáma: 57. 
LA  left atrium angol; orv  Bal pitvar. 
LA  local anaesthetic angol; orv  Helyi érzéstelenítő. 
LA  Lousiana földr  Szövetségi állam az USA déli részén. Területe: 123.673 km2; székhelye: 

Baton Rouge; beceneve: Pelikán állam, Cukor állam, Kreol állam. 
lab vagy labor  laboratórium latin; ált  Tudományos, különösen természettudományi vizs-

gálatok céljára berendezett helyiség, munkahely; az orvosi diagnózishoz szükséges élet-
tani, vegyi vizsgálatok végzésére való munkahely; olyan munkahely, ahol vegyszerek-
kel dolgoznak. 

Lac  Lacerta latin; csill  Gyík. Kis terjedelmű csillagkép az északi égbolton. 
lac.  laceration angol; orv  Szakadás, tépés, tépődés. 
lacr.  lacrimal angol; orv  Könnyel kapcsolatos. 
Lad  ladula ált  Arra utalt, hogy az iratokat ládában őrzik. 
LAD  Luanda rep  Repülőtér jelzése (Angola). 
LAD  lymphadenopaty angol; orv  Nyirokcsomó-bántalom. 
LAE  left atrial enlargement angol; orv  Bal pitvar megnagyobbodása. 
LAE  Lovacko Avijacijska Eskadrila szerb; had  Vadászrepülő-század. 
LAFTA  Latin American Free Trade Association angol; pénzü  Latin-amerikai Szabadkeres-

kedelmi Társulás. ALALC 
LAGEOS  Laser Geodynamics Satellite angol; űrh  Geodinamikai lézerhold. Amerikai geo-

déziai mesterséges hold. Feladata: stabil, jól meghatározott pályán mozogva geodéziai 
vizsgálatok végzése. 1976-ban bocsátották fel. 

LAK  laoszi kip pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
LAKÓTERV  Lakó- és Kommunális Épületeket Tervező Vállalat szerv  Mo.-on 1952-ben 

alakult tervezőintézet volt. Lakóépületeket, szállodákat, üdülőket, kollégiumokat stb. 
tervezett. 

LAKU  Lakáskultúra firat  1965 óta megjelenő, lakáskultúrával, lakásberendezéssel, kertépí-
téssel foglalkozó havilap. Kiadja az Axel Springer Lapkiadó Kft. 

lam.  laminectomy angol; orv  Laminektómia (a hátsó csigolyaív sebészeti eltávolítása). 
LAMOSZSZ  Latin-amerikai Magyar Országos Szervezetek Szövetsége szöv  Célja és fel-

adata: Latin-amerikai Magyar Országos Szervezetek összefogása, munkájuk összehan-
golása a magyar nyelv és kultúra megőrzése, művelése és ismertetése érdekében. Az or-
szágos tagszerveztek érdekképviselete Magyarország és a Nemzetközi Közösség szer-
veinél, a népek közötti megértés elősegítése, a tagszervezetek számára információs 
központ létesítése, rendszeres tájékoztatás az összmagyarságot érintő fontos ügyekről, 
eseményekről és fejleményekről. A szövetség önkéntesen végzett társadalmi munkát 
folytat. 

LAN  Local Area Network inf  Helyi hálózat. A hálózatba összekapcsolt számítógépek 
fizikai távolsága egymástól kicsi, többnyire házon belül valósul meg. 

LAN  lymphadenopaty angol; orv  Nyirokcsomó-bántalom. 
LANTIRN  Low Altitude Navigation and Targeting Infrared for Night system angol; had  

Kismagasságú infravörös navigációs és célzórendszer. 
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LAO  Laosz földr  Laosz, Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság: az Indokínai-félszigeten. 
Területe 236.800 km2; főváros: Vientián; hivatalos nyelv: lao; pénznem: új kip; népcso-
portok: lao, palaung-va, thai, mo, mon-khmer és mintegy 70 népcsoport; vallás: budd-
hista, törzsi vallású, keresztény, mohamedán. 

Lao.P.  Lao Presse hírk  Laoszi hírügynökség. 
lap.  laparotomy angol; orv  Laparotómia, a hasfal sebészeti metszése. 
LA-PAC  extrasystole angol; orv  Bal pitvari. 
lapcol  laparoscopic cholecystectomy angol; orv  Laparoszkópos epehólyag-eltávolítás. 
LAR  Large Adaptive reflector angol; csill  Nagy adaptív reflektor. 
LAR  Líbia földr  Líbia, Líbiai Arab Szocialista Népi Közösség. Köztársaság Afrika északi 

részén. Területe: 1.775.500 km2; fővárosa: Tripoli; hivatalos nyelv arab; pénznem: líbiai 
dinár; népcsoportok: arab, berber; vallás: szunnita mohamedán. 

LAR  Live Animals Regulations angol; ált  Élő állatok szabályzata, kézikönyve. A légi szállí-
tás területén az élő állatokra vonatkozó szállítási normák és feltételek szabályozása. 

LAS  League of Arab States angol; szerv  Arab Liga. Arab államok által alapított laza politi-
kai szervezet, összehangolja a gazdasági, kulturális és biztonsági terveket, hogy kiala-
kítsák az arab egységet. Alapítva: 1945. Székhelye: Kairó (Egyiptom). 

laser  lézer angol; fiz  Betűszó, a „Light Amplification by Stimulated Emission of 
Radiation” (fényfelerősítés sugárzás stimulált kibocsátása által) rövidítése. Egy olyan 
fényforrás, amely stimulált emissziót használ egybefüggő fénysugár létrehozására. 

lat.  lateral angol; orv  Oldalsó, lateralis. 
lat.  latin ált  Az ókori rómaiaktól a katolikus egyházban napjainkig használatos indoeuró-

pai nyelv, illetve ehhez tartozó, ezzel kapcsolatos; e nyelv és irodalom mint tantárgy. 
LAV  Linea Aeropostal Venezolana rep  Venezuelai légiforgalmi társaság. 
LAVH  laparoscopic assisted vaginal hysterectomy angol; orv  Laparoszkóppal segített 

vaginális (hüvelyen keresztüli) hysterectomia (a méh műtéti eltávolítása). 
lax  laxative angol; orv  Hashajtó. 
LB  large bowel angol; orv  Vastagbél. 
LB  Legfelsőbb Bíróság szerv, jog  A legfőbb igazságügyi hatóság, testület, amely peres 

ügyekben dönt, illetve bűnügyekben ítélkezik; ennek hivatali helye, épülete. 
LB  Liberia, Republic of Liberia angol; földr  Libéria, Libériai Köztársaság Afrika északi 

részén. Területe: 97.754 km2; főváros: Monrovia; hivatalos nyelv: angol; pénznem: libé-
riai dollár; népcsoportok: kpelle, bássza, grebo, gio, kru, mano, mandinka, loma és 
mintegy 16 népcsoport; vallás: keresztény, szunnita mohamedán, törzsi vallású. 

lb.  pound angol; pénzü  Font (súly egysége az Egyesült Államokban). 
LBA  Australian Long Baseline Array angol; csill  Ausztrál hosszúbázisú rendszer. 
LBBB  left bundle branch block angol; orv  Bal Tawara-szárblokk. 
Lbn.  Libanon földr  Köztársaság a Közel-Keleten. RL 
LBP  libanoni font pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
LBP  low back pain angol; orv  Lumbágó, derékfájás. 
LBP  low blood pressure angol; orv  Alacsony vérnyomás. 
LBT  Large Binocular Telescope angol; csill  Nagy binokuláris távcső. 2004-ben az arizonai 

Mount Graham csúcsán üzembe helyezett nemzetközi csillagászati óriástávcső. 
LBV  Libreville rep  Gaboni Repülőtér jelzése. 
LBV  Luminous Blue Variables angol; csill  Nagy fényteljesítményű kék változócsillagok. 
LBW  low birth weight angol; orv  Alacsony súly születéskor. 
LC  Liquid Chromatography angol; kém  Folyadékkromatográfia. 
LC  Loganair angol; rep  Az Egyesült Királyság egyik légitársaságának jelzése. 
LCA  anterior cruciate ligament angol; orv  Elülső keresztszalag. 
LCA  left coronary artery angol; orv  Bal koszorúér (verőér). 
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LCA  life-cycle analysis, Life-Cycle Assessment angol; orv  Életciklus-elemzés. 
LCD  Liquid Crystal Display angol; műsz  Folyadékkristályos elven működő képmegjelení-

tő. 
LCO  low cardiac output angol; orv  Alacsony perctérfogat. 
ld  lásd ált  Utalás arra, hogy vmit más helyen kell keresni, megnézni. 
LD  lethal dose angol; orv  Letális dózis, halálos adag. 
LD50  Letális dózis: halálos; a mérgező hatás értékszáma orv  Az a beadott méregmennyi-

ség, amelytől a kísérleti alanyok 50%-a elpusztul. 
LDAP  Lightweigth Directory Access Protocol angol; inf  Címtárkezelés. A DAP (Directory 

Access Protocol) egyszerűsített változataként definiált, fastruktúrában ábrázolható pro-
tokoll, amely egy hálózatban talált erőforrások (szervezetek, egyének, állományok v. 
akár eszközök) elhelyezkedésének egyértelmű meghatározására alkalmas. 

LDC  less developed country angol; ált  Legkevésbé fejlett országok. Nemzetek nagyon 
alacsony életszínvonallal; gyakran a „harmadik világ” országaiként emlegetik őket. 

LD-eljárás  Linz-Donawitz-eljárás (osztrák helységnévből) német; vegy  Az acél szélfrissíté-
ses gyártásának egyik korszerű módszere. 

LDFSZ  Légiforgalmi Dolgozók Független Szakszervezete szerv  A Budapest Airport egyik 
szakszervezete. 

LDH  lactate dehydrogenase, lactic dehydrogenase angol; orv  Laktát-dehidrogenáz. 
LDL  low density lipoprotein angol; orv  Alacsony sűrűségű lipoprotein, kis sűrűségű 

lipoprotein. 
Ldől  eldől inf  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
LDP  Liberális Demokrata Párt. Dzsijúminsutó Dzsimiutó japán; pol  Japán egyik vezető 

konzervatív politikai pártja, 1955 novemberében alakult. 
LDPD  Liberal-Demokratische Partei Deutschlands német; pol  Németország Liberális De-

mokrata Pártja. 1945-ben létrejött párt az egykori NDK-ban, amely a kispolgárság, a 
kézművesek és alkalmazottak egyes rétegeit tömöríti antifasiszta programmal. 

Lé  elé chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
LE  Laborem exercens enciklika latin; vall  II. János Pál pápa írásának rövidítése. 
LE  Lélekelemzés orv  Ferenczi Sándor: Értekezések a pszichoanalízis köréből. Dick Manó, 

Bp. 1918. 
LE  lóerő fiz  A teljesítmény egysége, kb. 736 wattos teljesítménynek felel meg. Régi, nem 

szabványos egység, amelyet a mérnöki tudományokban még használnak a gépek telje-
sítményének megadására. 

LE  lupus erythematosus angol; orv  Vörös farkas. 
LE  Magnum Airlines angol; rep  Dél-Afrika egyik légitársaságának jelzése. 
Lécci  légy szíves chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
LED  light emitting diode angol; inf  Fénykibocsátó dióda. Kicsiny félvezető dióda, amely 

fényt bocsát ki, ha elektromos áram halad rajta keresztül. Elektromos számítógép kijel-
zőjén, digitális órák számlapján használják. 

LED  nyomtató inf  Nyomtatási elvében a lézernyomtatóval megegyező berendezés. Az 
egyetlen különbség, hogy nem lézersugár végzi el a dob töltésének a megváltoztatását, 
hanem egy fénykibocsátó diódasor. 

LEF  Levij Front Iszkusztva orosz; műv  A művészet baloldali frontja. Konstruktivista beál-
lítottságú avantgárd orosz írói csoportosulás az 1920-as években. 1929-ben megszűnt. 

Leföl  Lefölözés pénzü  Az EK-n kívüli országokból származó mezőgazdasági import ese-
tében alkalmazott, vámszerű fizetési kötelezettség. A lefölözés az alacsony importára-
kat felemeli az EK-n belüli magas szintre, és így megvédi az EK termelőit az olcsóbb 
külső áruk versenyétől, emellett jelentős bevételt biztosít a költségvetésnek. A lefölözés 
nagysága a világpiaci árak szintjétől függően ingadozik. 
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Lég  elég chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
Legf.Bír.  Legfelsőbb Bíróság szerv, jog  A legfőbb igazságügyi hatóság, testület, amely 

peres ügyekben dönt, illetve bűnügyekben ítélkezik. LB 
Legf.Ü.  Legfőbb Ügyészség szerv  A jogrend biztosítására létrehozott legfőbb állami szer-

vezet; ennek helye, épülete. 
légó  légoltalom had  A lakosság szervezett tevékenysége a légitámadáskor várható veszé-

lyek és károk elhárítására, megelőzésére. 
Légttel  elégtétel chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
Lél  elél chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
lélekt. vagy lélt.  lélektan tud  A lelki jelenségekkel foglalkozó tudomány; valamely lelki 

alkatnak v. szellemi tevékenységnek jellemző vonásai együtt. 
LEMDE  Leuveni Egyetemi Magyar Diákegyesület egy  Székhelye: Leuven. 
LEMP  Polska Zjednoczona Partia Robotvicze lengyel; pol  PZPR: Lengyel Egyesült Mun-

káspárt. Lengyel politikai párt. 1948 decemberében alapították. Vezető szerepe volt, 
majd tömegbefolyását elvesztve 1990 januárjában feloszlatta magát. 

LEN  Ligue Européenne de Natation francia; sp  Európai Úszószövetség. A magyar Donáth 
Leó javaslatára alakult meg 1927-ben. A LEN az Eb-k rendezője. Eb 

lengy.  lengyel ált  A tömegében Lengyelországban élő, nyugati szláv nyelvű nép, illetve e 
néphez tartozó, vele kapcsolatos; lengyel nyelv; lengyel nyelv és irodalom mint tan-
tárgy. 

Lengy.  Lengyelország földr  Köztársaság Közép-Európában. PL. 
LEO  low Earth orbit angol; csill  Alacsony Föld körüli pálya. 
Lep  Lepus latin; csill  Nyúl. Csillagkép az égbolton. 
LES  lower esophageal sphingter angol; orv  A nyelőcső alsó záróizma. 
LET  Ladies European Tour angol; sp  A legnagyobb európai női golfszervezet. 
leuc.  leukocytes angol; orv  Fehérvérsejtek. 
lev.  levél ált  Távollevő személyhez intézett írásbeli közlés, értesítés. 
lev.  levél biol  Magasabb rendű növények zöld, lemezszerű szerve. 
lev.  levelező okt  Olyan oktatás, tagozat, amelyben a hallgatók csupán meghatározott idő-

közönként vesznek részt előadásokon, konzultációkon stb.; ilyen oktatásban részt vevő 
hallgató; tudományos akadémián a rendes tagnál egy fokkal alacsonyabb címmel felru-
házott tag; vállalatnál kereskedelmi levelezést végző alkalmazott. 

lev.lap.  levelezőlap ált  Postán boríték nélkül továbbítható, megszabott méretű kartonlap; 
9 x 14 cm méretű fénykép. 

Levélt. Közl.  Levéltári Közlemények firat  Kiadja a Magyar Országos Levéltár, témája: 
főként történelem. 

Levélt. Szle  Levéltári Szemle firat  Negyedévente megjelenő szaklap. 
lex  lexikon görög, latin; ált  Egy vagy valamennyi tudományág elemeit összefoglaló rend-

szerben tárgyaló, többkötetes mű. 
lex  lexikon görög, latin; rég  Szótár. 
LF  line feed angol; inf  Soremelés. 
LF  Linjeflyg rep  Svédország egyik légitársaságának jelzése. 
LFT’s  liver function tests angol; orv  Májműködési vérkivizsgálások. 
LFTS  lung function tests angol; orv  Tüdőműködési kivizsgálások. 
LFW  Lomé rep  Togói repülőtér jelzése. 
LFZE  Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem okt  Felsőfokú tanintézet. Országos Magyar 

Királyi Zeneakadémia néven nyílt meg 1875. nov. 14-én. 1925-től viseli a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Főiskola nevet. 2000-től Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. 

lg  large angol; orv  Nagy. 
lg  leg angol; orv  Láb. 
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LG  Lumen Gentium latin; vall, kat  „Lumen Gentium” kezdetű dogmatikus konstitúció az 
Egyházról. A II. vatikáni zsinat okmánya. 

LG  Luxair rep  Luxemburg légitársaságának jelzése. 
lg vagy log.  logaritmus mat  Egy szám adott alapra vonatkozó logaritmusa az a kitevő, 

amely megmutatja, hogy hányadik hatványra kell az alapot emelni, hogy az adott szá-
mot megkapjuk. 

lg.  ligament, ligamentum latin; orv  Szalag. 
LGA  large for gestational age angol; orv  Nagy a terhesség idejéhez képest. 
lggll.  lymphoglandulae angol; orv  Nyirokmirigyek. 
LGIB  Local Government International Bureau angol; szerv  Helyi Önkormányzatok Nem-

zetközi Irodája. Székhelye: London. 
lgl.  lymphoglandula angol; orv  Nnyirokmirigy. 
LGY  Lélekgyógyászat kult  Válogatott írások. Ferenczi Sándor (Vál.: Gulyás Katalin), Kos-

suth, Budapest, 1991. 
lh  lakóhely ált  Az a helység, ahol valaki lakik, illetve olyan épület, hely, ahol valaki vagy 

valami lakik. 
LH  Lufthansa rep  Németország légitársaságának jelzése. 
lh.  lépcsőház rep  Emeletes épületnek az a része, amelybe a lépcső be van építve. 
Lhagy  elhagy chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
LHrít  elhárít chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
LHrul  elhárul chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
LHT  left hypertrophy angol; orv  Bal hipertrófia. 
Li  lítium görög ’kő’ szóból; vegy  Az alkálifémek csoportjába tartozó ezüstfehér színű, puha 

fém. Rendszáma: 3. Vegyületeit használják hidrogén előállítására, kerámiai és üveg-
iparban, valamint a pirotechnikában. 

Lib  Libra latin; csill  Mérleg. Csillagkép az égbolton. 
Lib. don.  Liber Donattionum latin; tört, rég  A magyar királyi országos levéltárban levő 

Liber Donationum. 
Liber  liberalizáció pénzü  A gazdasági szereplők szabadságát, az országok közötti szabad 

versenyt fékező előírások (pl. vámok, mennyiségi korlátozások) lebontása. 
LIBOR  London Interbank Offered Rate angol; pénzü  Londoni bankközi kamatláb, amelyet 

a legjobb adósoknak számítanak fel. 
LIC  local interstellar cloud angol; csill  Lokális csillagközi felhő. 
LIDA 2007  Libraries in the Digital Age angol; kult  2007. máj. 28. és jún. 2. között 

Dubrovnikban és Mljetben (Horvátország) tartott könyvtári konferencia. 
LIDS  Linux Intrusion Detection System Patch angol; inf  Betörést Detektáló Rendszerfolt 

Linux rendszerre. 
Liecht.  Liechtenstein földr  Alkotmányos monarchia Közép-Európában. FL 
LIFO  Last In, First Out angol; inf  Utolsóként be, elsőként ki. Sorállási modell, ahol a követ-

kező elem a legutóbb bekerülő. 
lig.  ligamentum latin; orv  Szalag. 
ligg.  ligamenta latin; orv  Szalagok. 
LIGO  Laser Interferometer Gravitational-wawe Observatory angol; csill  Lézer 

interferométeres obszervatórium gravitációs hullámok megfigyelésére. (Az USA-ban 
helyezték üzembe 2003-ban.) 

LIH  left inguinal hernia angol; orv  Bal lágyéksérv. 
LILO  Last In, Last Out angol; inf  Utolsóként be, utolsóként ki. 
lim.  limesz latin; mat  Határérték rövidített jele. 
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LINEAR  Lincoln Near Earth Asteroid Research angol; csill  ’Lincoln földközeli 
kisbolygókutató program’. A Föld közelébe kerülő kisbolygók felfedezésére az 1990-es 
években az USA-ban indított megfigyelési program. 

liq.  liquid angol; orv  Folyadék. 
LIS  Land Information System angol; inf  Területi információs rendszer, a térinformatikai 

rendszerek egy alkalmazási esete. 
LIS  Liability Insurance Supplement angol; ált  Felelősségbiztosítás (csak az USA-ban). 

Kombinált biztosítás, amely a Hertz bérautóban, ill. a bérlő által más járművekben oko-
zott károkat fedezi egymillió USD összegig. 

LIS  Liberian Information Service rep  Libériai hírügynökség. 
LISA  Laser Interferometer Space Antenna angol; űrh  Lézer-interferométer űrantenna (gra-

vitációs hullámok megfigyelése). 
LISA  Library and Information Science Abstracts angol; hírk  A nemzetközi könyvtári cikk-

irodalom legjelentősebbnek tartott, nagy hagyományokkal rendelkező angol nyelvű re-
feráló lapja. A LISA online adatbázisát a Cambridge Scientific Abstracts szolgáltatja, 
Magyarországon egyedül a KSZK-ban használható. 

LISA  Low Input Sustainable Agriculture angol; mezg  Mérsékelt befektetéssel fenntartható 
mezőgazdaság. A környezetkímélő gazdálkodás egyik irányzata. 

LISP  LISt Processing angol; inf  Listafeldolgozás. Magas szintű számítógépes program-
nyelv, nem numerikus adatokkal való munkához tervezték. Gyökeresen eltér a hagyo-
mányos programozási nyelvektől, sokat használják a mesterséges intelligenciához kö-
tődő alkalmazásokban. 

Lit  Literatura firat  Az MTA Irodalomtudományi Intézetének folyóirata. 1974-ben, ne-
gyedéves folyóiratként indult, s főként az irodalmi modernség, a 20. századi magyar 
irodalom kérdéseinek vizsgálatát és az irodalomelméleti tájékozódást tekintette felada-
tának. 

lit  liturgia görög; vall  Egyházi szertartásrend. 
lit. mozg.  liturgikus mozgalom vall, kat  Liturgikus mozgalom a 19. századtól a II. vatikáni 

zsinatig. 
lit. ref.  liturgikus reform vall, kat  A II. vatikáni zsinat óta megjelent, liturgiát megújító 

római v. magyar püspökkari rendelkezések összessége. 
LITE  Light-Time Effect angol; csill  Fény-idő effektus. 
Litv.  Litvánia földr  Ország a Balti-alföldön. LT 
LJ  Sierra National Airlines rep  Sierra Leone légitársaságának jelzése. 
LK  Liturgikus konstitúció (Sacrosanctum concilium) vall, kat  A II. vatikáni zsinat rendel-

kezése a liturgiáról. 
LK  Loméi Konvenciók pol, gazd  Az EK-nak afrikai, csendes-óceáni és karibi fejlődő orszá-

gokkal (ACP) kötött társulási szerződései, amelyekben ez utóbbiaknak egyoldalúan 
kedvezményeket ad az Európai Unió piacaira való bejutáshoz, és emellett még segé-
lyekben is részesíti ezeket az országokat. A Loméi Konvenciók képezik az EU fejlődő 
országokkal szembeni politikájának a magját. A konvenciókat 1975 óta mindig ötéves 
időtartamra kötötték. A legutóbbi, 1990-ben aláírt IV. konvenció viszont már tíz évre 
szólt. Ez 2000-ben járt le, folytatásaként kötötték az ACP-EK Partnerségi Egyezményt. 
ACP 

Lk  Lukács evangéliuma vall  Lukács magas műveltségű pogászkeresztény volt. Újtesta-
mentumi evangélium. Jézus születésének hírüladásától Jézus mennybemeneteléig tart. 
Keletkezése 80 utánra tehető. 

LK  Luxemburgi Kompromisszum pol  Amikor 1965. júl. 1-jén nem sikerült a mezőgazda-
sági finanszírozásról megállapodni, Franciaország visszahívta a Tanácsból képviselőjét. 
(Ez volt az „üres szék politikája”.) 1966 januárjában Luxemburgban az a kompromisz-
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szumos állásfoglalás született, hogy amennyiben egy ország „nagyon fontos érdeke” fo-
rog kockán, kérheti, hogy döntést csak egyhangúlag hozzanak. (Azt nem határozták 
meg pontosan, hogy mi tekinthető „nagyon fontos érdek”-nek.) 

Lk.  Légkör firat  Az Országos Meteorológiai Szolgálat negyedévente megjelenő szaklapja. 
Alapítva: 1870-ben. 

LK.  Levéltári Közlemények firat  Közreadó: Magyar Országos Levéltár. Szakterület: törté-
nelem. 

LKE  Legnagyobb Kedvezmény Elve pol  A liberalizált nemzetközi kereskedelem egyik 
alapelve. A legnagyobb kedvezmény elve nemzetközi jogi szerződésben való biztosítá-
sa annak, hogy valamely ország szerződő partnerének megad minden olyan (jellemző-
en: vám-) kedvezményt, amelyet más partnereinek megadott. Érvényesülésének érde-
kessége, hogy ha a szerződés megkötése után más partnereknek például alacsonyabb 
vámok melletti importot tesz lehetővé, akkor ezt automatikusan kiterjeszti az előbbi 
szerződést aláíró partnerére is. 

LKP  Lengyelország Kommunista Pártja pol  1918 decemberében a Lengyel Királyság és 
Litvánia Szociáldemokráciája és a Lengyel Szocialista Párt baloldala egyesüléséből 
megalakult Lengyelország Kommunista Munkáspártja. 1925-től Lengyelország Kom-
munista Pártja. 

LKR  Srí Lanka-i rupee pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
LKS  liver, kidneys, spleen angol; orv  Máj, vesék, lép. 
LL  Bell-Air rep  Új-Zéland egyik légitársaságának jelzése. 
LL  lower lid angol; orv  Alsó szemhéj. 
LLE  left lower extremity angol; orv  Bal alsó végtag. 
LLG  left lateral gaze angol; orv  Bal oldalra nézés. 
LLL  left lower lobe angol; orv  Bal alsó lebeny. 
LLN  ellen chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
LLQ  left lower quadrant angol; orv  Bal alsó negyed. 
LLW  Lilongwe rep  Malawi repülőtér jelzése. 
LM  „Legenda Maior” vall  Szt. Bonaventúra: „Legenda Maior” című művének rövidítése. 
LM  elem chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
lm  lumen latin; fiz  A fényáram egysége. Egy candela egységnyi térszögbe kibocsátott 

fényárama. cd 
Lm1  elmegy chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
LMBIKSZ  Litvániai Magyarok „Báthory István” Kulturális Szövetsége szöv  

NYEOMSZSZ-tag. Székhelye: Vilnius (Litvánia). NYEOMSZSZ 
LMBT  Lettországi Magyarok „Balaton” Társasága szerv  NYEOMSZSZ-tag. Székhelye: 

Riga (Lettország). Közreműködik a határon túli magyarsággal összefüggő feladatok el-
látásában. Feladata többek között: a közösség együttműködésének támogatása; rend-
szeres tájékoztatás a magyarságot érintő fontos ügyekről, eseményekről és fejlemények-
ről; érdekképviselet azokban a kérdésekben, amelyek a tagszervezetek többségét érin-
tik. NYEOMSZSZ 

LMC  Large Magellanic Cloud angol; csill  Nagy Magellán Felhő. 
LMD  family doctor angol; orv  Családorvos. 
LME  Linux-felhasználók Magyarországi Egyesülete egy  1998 szeptemberében alakult. Az 

Egyesület a Linux-felhasználók érdekképviseleti, szakmai-tudományos, koordinációs, 
információs szervezete. Főbb céljai: a szabadon hozzáférhető és terjeszthető forráskódú 
Linux operációs rendszer és az ahhoz kapcsolódó programok, elsősorban a szabad 
szoftverek felhasználásával, alkalmazásával kapcsolatos ismeretek széles körű terjeszté-
se, oktatás, képességfejlesztés (az informatika területén), a szakterület magyar nyelvű 
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terminológiájának kidolgozása, a kapcsolódó információk és a szabadon felhasználható 
szakirodalom magyar nyelvre történő átültetése. 

LME  Louisianai Magyarok Egyesülete egy  Székhelye: New Orleans. Közreműködik a 
határon túli magyarsággal összefüggő feladatok ellátásában. Feladata többek között: a 
közösség együttműködésének támogatása; rendszeres tájékoztatás a magyarságot érin-
tő fontos ügyekről, eseményekről és fejleményekről; érdekképviselet azokban a kérdé-
sekben, amelyek a tagszervezetek többségét érintik. 

LMG  liquid methane gas angol; orv  Folyékony metángáz. 
LMi  Leo Minor latin; csill  Kis Oroszlán. Csillagkép az égbolton. 
LMKSZ  Lembergi Magyarok Kulturális Szövetsége szöv  Alapítva: 1989. Székhelye: Lem-

berg (Lviv, Ukrajna). 
LMLM  elemelem chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
LMP  last menstrula period angol; orv  Utolsó menstruáció. 
LMP  Lehet Más a Politika; pol  2009-ben alakult magyarországi politikai párt. Alapítónyi-

latkozata szerint a liberális, balközép és közösségelvű konzervatív politikai hagyomá-
nyokból is építkező, de önmagában koherens, ökológiai és radikális demokrata politikai 
irányvonalat követ. 

LMS  London Missionary Society angol; vall  1975-ben alapított evangélikus misszionárius 
társaság, eredeti célja a Csendes-óceán szigetein élő népek keresztény hitre térítése. 
Nagy hatással volt Tahitin, a Cook-szigeteken, Szamoán és Pápua Új-Guineában. Afri-
kában is végzett misszionáriusi tevékenységet. 

LMSZ  Lengyelországi Magyarok Szövetsége szöv  NYEOMSZSZ-tag. Székhelye: Podkowz 
Leine. Közreműködik a határon túli magyarsággal összefüggő feladatok ellátásában. 
Feladata többek között: a közösség együttműködésének támogatása; rendszeres tájé-
koztatás a magyarságot érintő fontos ügyekről, eseményekről és fejleményekről; érdek-
képviselet azokban a kérdésekben, amelyek a tagszervezetek többségét érintik. 
NYEOMSZSZ 

LMWH  low molecular weight heparin angol; orv  Véralvadásgátló. 
LMXB  Low-Mass X-ray Binary angol; csill  Kistömegű röntgen kettőscsillag. 
LN  Jamahiriya Libyan Arab Airlines rep  Líbia légitársaságának jelzése. 
LN  luna nuova angol; csill  Újhold. 
LNA  Liberian National Airlines rep  Libériai légiforgalmi társaság. 
LNA  Libyan News Agency hírk  Líbiai hírügynökség. 
LNC/LNB  Low Noise Converter/Low Noise Block Converter angol; műsz  Kis zajú (blokk) 

konverter. Műholdvevő antenna részegysége, mely a beérkező nagyfrekvenciás mű-
holdjelet egy alacsonyabb frekvenciasávba keveri le, hogy kisebb veszteségekkel továb-
bíthassuk a koaxiális kábelen a beltéri egységig. 

LNG  Liquified Nwatural Gas angol; vegy  Cseppfolyósított földgáz. A földgáz cseppfolyó-
sítva teherhajókban is szállítható. 

LNged  elenged chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
LNMP  last normal menstrual period angol; orv  Az utolsó normális menstruációs periódus. 
Lo  loopback interfész inf  Olyan virtuális hálózati interfész, mely visszahurkol önmagába. 
LO  LOT rep  Lengyelország légitársaságának jelzése. LOT 
lob.  lobus angol; orv  Lebeny. 
LOC  Line of Code angol; inf  A programkód egy sora. 
loc.  localitatea componentă orasului (municipiului) román; közig  Várost (megyei várost) 

alkotó település. 
log  logika görög; ált  A gondolkozás törvényszerűségei; ésszerű, következetes gondolko-

zás, józan ész; gondolkodásmód; ok-okozati összefüggés. 
LOL  Laughing Out Loud angol; inf  „Hangosan nevetni” (IRC-elésnél a hálón). 
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LOM  left otitis media angol; orv  Bal középfülgyulladás. 
LORAN  Long Range Navigation System angol; ált  Nagy hatótávolságú navigációs rend-

szer (repülés). 
LOS  Lagos rep  Repülőtér jelzése (Nigéria). 
LOS  length of stay angol; orv  A tartózkodás tartama (pl. kórházban). 
LOT  Polskie Linie Lotnicze lengyel; rep  Lengyel légiforgalmi társaság. 
Löl  elöl chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
LÖTOSZ  Létesítményi és Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetsége szöv  Célja: vállala-

ton belüli segítő tevékenység, szolgáltatás nyújtása, közigazgatás korszerűsítésével 
kapcsolatos tevékenység, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás. Alapítás éve: 
1995. 

LÖTOSZ  Létesítményi és Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetsége szöv  A szövetség 
1995-ben 9 szervezet – tűzoltóságok és ipari vállalatok – közreműködésével alakult 
meg. 

LP  Legislative power angol; jog  Törvényhozói hatalom az Európai Unióban. 
LP  light perception angol; orv  Fényérzékelés. 
LP  lumbar punction angol; orv  Lumbálpunkció, gerincnedvcsapolás. 
LP  luna piena angol; csill  Telihold. 
lpászt  lelkipásztor vall  Lelkész, keresztény pap. 
LPG  Liguified Petroleum Gas angol; műsz  Autógáz (PéBé). 
LPGA  Ladies Professional Golfers Association angol; sp  Női Hivatásos Golfozók Szövet-

sége. 
LPI vagy lpi  Line Per Inch angol; inf  A nyomtatás sortávolságának beállítására szolgáló 

érték. Megadja, hogy az adott üzemmódban a nyomtató egy hüvelyknyi (2,54 cm) tá-
volságra hány sort képes nyomtatni. 

LPN  licensed practical nurse angol; orv  Képesített gyakorlati nővér. 
LPPAM  Lelki problémák a pszichoanalízis tükrében kult  Válogatás Ferenczi Sándor ta-

nulmányaiból (szerk.: Linczényi Adorján, Magvető, Bp. 1982). 
LPSZ–VP  Liberális Polgári Szövetség – Vállalkozók Pártja pol  1992 márciusában a mun-

kaadók képviseletére alakult liberális centrumpárt, a Vállalkozók Pártja elnevezését ki-
bővítette. 

LPV  Long Period Variables angol; csill  Hosszúperiódusú változócsillagok. 
LQ  Letter Quality angol; inf  Levél minőségű (nyomtatás). 
LR  labor room angol; orv  Szülőszoba. 
Lr  laurencium vegy  A 103. elem, a transzuráok közé tartozik. 1961-ben állították elő a 

kaliforniai (USA) Berkeley Egyetemen. Nevét E. O. Lawrence atomfizikusról kapta. 
LR  light reflex angol; orv  Fényreflex. 
LR  Low Radiation angol; inf  Alacsony sugárzású. 
LRD  libériai dollár pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
LRI  De Liturgia Romana et Inculturatione vall, kat  az Istentiszteleti és Szentségi Kongre-

gáció instrukciója a Római Liturgiáról és az Inkulturációról (1994). 
LRI  Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság rep  Az igazgatóság nevének rövidítése. 
LRI-AMC  A Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság légtérgazdálkodó csoportjának jelölé-

sére használt rövidítés rep  Az LRI-AMC megnevezés 2001-től „HungaroControl-
AMC” megnevezésre változott. 

LRL  Lunar Receiving Laboratory angol; űrh  Steril laboratóriumrendszer az USA-ban. Az 
Apollo-program keretében épült azzal a céllal, hogy a Holdról visszatérő űrhajósok el-
különítését és a visszahozott anyagok steril tárolását lehetővé tegye. Miután bebizonyo-
sodott, hogy a Holdon nincs semmilyen szintű élet, a szigorú karantént megszüntették. 

LRQ  lower right quadrant angol; orv  Jobb alsó negyed. 
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LRU  Last Recently Used angol; inf  Legrégebben használt lapot cserélő memórialapozó 
eljárás. 

LS  Kingdom of Lesotho angol; földr  Muso Oa Lesotho, Lesothói Királyság Afrika déli 
részén. Területe: 30.355 km2; főváros: Maseru; hivatalos nyelv: angol, szeszotó; pénz-
nem: loti; népcsoportok: szotó; vallás: római katolikus, protestáns, egyéb keresztény, ősi 
vallású. 

LS  lumbosacrak angol; orv  Lumboszakrális, ágyéki-keresztcsonti. 
Ls.  loose angol; orv  Laza. 
LSB  Least Significant Bit angol; számtech  Legkisebb helyi értékű bit. 
LSB  left sternal border angol; orv  A szegycsont bal széle. 
LSB  Low Surface Brightness Galaxy angol; csill  Alacsony felszíni fényességű galaxis. 
LSD  Limited Slip Differential angol; műsz  Korlátozottan önzáró differenciálmű. Egy kerék 

kipörgése estén lép működésbe. A kapcsolat a féltengelyek között nem fix, hanem több-
lemezes tengelykapcsoló közvetítésével jön létre. 

LSD  lysergic acid diethylamide angol; vegy  Lizergsav-dietil-amid. Az 1960-as évek és a 70-
es évek elején elterjedt érzékcsalódást okozó szer. Erős hatását 1943-ban fedezte fel 
Albert Hoffmann, a Sandoz-cég vegyésze, amikor a szert kipróbálta saját magán. Az 
LSD-kultura kialakulása Timothy Leary nevéhez fűződik, akit 1963-ban elbocsátottak a 
Harvard Egyetemről. 

LSett  elesett chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
LSI  Large Scale Integrated angol; műsz  Nagy integráltsági fokú áramkör. Olyan integrált 

áramkör, amelynek lapkáján ezernél is több funkcionális áramköri elemet alakítottak ki. 
LSik  elesik chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
LSK  liver, spleen, kidneys angol; orv  Máj, lép, vesék. 
LSL  lesothói loti pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
LSO  left salpingo-oophorectomy angol; orv  Bal oldali petevezeték sebészeti eltávolítása. 
LSR  Local Standard of Rest angol; csill  Lokális nyugalmi pont (csillagok mozgásának 

viszonyításához). 
lsz  leltári szám ált  Vmely intézmény anyagainak és tárgyainak készletnyilvántartás 

szempontjából ellátott szám. 
LSZ  Letelepedési Szabadság pol  Annak lehetővé tétele, hogy az Európai Unió állampolgá-

rai más tagországokba átköltözhessenek, és ott ipari, mezőgazdasági vállalkozásba fog-
janak v. szellemi szabadfoglalkozásúként keressék kenyerüket. Bár 1970. jan. 1-je óta el-
vileg tilos volt a korlátozása, a foglalkozások gyakorlásának országonként eltérő feltét-
elei miatt ez nem valósult meg. A szakképesítések és diplomák kölcsönös elismerésének 
szabályozásával ez az akadály 1992 végéig a legtöbb szakma esetében elhárult. 

Lszi  légyszi chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
LT  levéltávirat távk  Mérsékelt díjjal távíró útján továbbított, de a rendes postakihordással 

egy időben kézbesített távirat. 
LT  Litván Köztársaság földr  Litvánia, Litván Köztársaság. Ország a Balti-alföldön. Terüle-

te: 65.301 km2; fővárosa: Vilna (Vilnius); hivatalos nyelv: litván; pénzneme: litas (1 litas 
egyenlő 100 centas); népcsoportok: litván, orosz, lengyel; vallás: római katolikus, orosz 
ortodox, protestáns. 

Lt.  left angol; orv  Bal. 
Lt.  light angol; orv  Fény. 
lt. vagy ltár  levéltár kult  Becses iratok megőrzésére létesített intézmény, illetve ennek 

épülete, helyisége(i). 
LTA  Lawn Tennis Association angol; sp  Tenisz Szövetség. 1905-ben alakult, majd 1909-ben 

csatlakozott a Brit Teniszszövetséghez, és így létrejött a Nemzetközi Tenisz Szövetség. 
LTA  Lett Távírati Iroda hírk  Az iroda rövidítése. 
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ltd.  limited angol; ált  Korlátolt felelősségű társaság. A kft. jogi személyiséggel rendelkező 
gazdasági társaság, amely előre meghatározott összegű törzsbetétekből álló törzstőké-
vel (jegyzett tőkével) alakul. 

LTE  Local Thermodynamic Equilibrium angol; fiz  Lokális termodinamikai egyensúly. 
LTH  luteotropic hormone angol; orv  Luteotrop hormon. 
LTL  litván litas pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
ltp.  lakótelep ált  Lakóházaknak egységet alkotó (egységes terv alapján épült), a település 

többi részétől elkülönülő csoportja. 
LTr  eltér chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
LTSC  low transverse Cesarean section angol; orv  Alacsony haránt irányú császármetszés. 
LTved  eltéved chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
Lu  lutécium vegy  Párizs római kori nevéből, Lutétiából. A lantanidák közé tartozó kémiai 

elem. Rendszáma: 71. 
LU  Theron Airways rep  Dél-Afrika egyik légitársaságának jelzése. 
LUA  left upper arm angol; orv  Bal felső kar. 
LUE  left upper extremity angol; orv  Bal felső végtag. 
LUF  lowest usable frequency angol; csill  Legkisebb használható frekvencia. 
LUF  luxemburgi frank pénzü  Elavult valutakód, euróval helyettesítve. 
LUL  left upper lobe angol; orv  Bal felső lebeny. 
LUN  Lusaka rep  Zambiai repülőtér jelzése. 
Lup  Lupus latin; csill  Farkas. Csillagkép az égbolton. 
LUQ  left upper quadrant angol; orv  Bal felső negyed. 
luth.  lutheránus latin; vall  Luther Márton nevéből. Evangélikus. A Luthert követő protes-

táns vallás, egyház, illetve vele kapcsolatos. 
Lux.Ch.  Luxemburg Champion állat  Luxemburgi Győztes. Kutyakiállításon elnyerhető 

díj. 
LV  left ventricle angol; orv  Bal kamra. 
LV  Lettország földr  Lettország, Lett Köztársaság. Ország a Balti-alföldön. Területe 64.589 

km2; fővárosa: Riga; hivatalos nyelv: lett; pénzneme: lats (1 lats egyenlő 100 santims) 
népcsoportok: lett, orosz, fehérorosz; vallás: evangélikus, római katolikus, orosz orto-
dox. 

LV  lumbar vertebra angol; orv  Ágyéki csigolya. 
LVE  left ventricular enlargement angol; orv  Bal kamra megnagyobbodása. 
LVEDP  left ventricular end diastolic pressure angol; orv  Bal kamrai nyomás a diasztolé 

végén. 
LVF  left ventricular failure angol; orv  Bal kamra elégtelensége. 
LVH  left ventricular hypertrophy angol; orv  Bal kamra hipertrófia. 
LVL  lett lat pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
LVR  Longitudinal Video Recording angol; műsz  Hosszirányú videofelvétel. 1974-ben mu-

tatták be. A hosszirányú jelrögzítés miatt 72 sávot helyeztek el a 180 perces műsoridő 
elérésére, amelyet oda-vissza játszva, sávról sávra lépkedve értek el. 

Lw  laurencium vegy  103-as rendszámú, a transzuránok közé tartozó, igen bomlékony 
kémiai elem. 1961-ben állították elő a kaliforniai Berkeley Egyetemen. (E. O. Lawrence 
amerikai atomfizikusról kapta nevét.) 

LW  Long Wave angol; műsz  Hosszú hullám. 
lx  lux latin ’világosság’ szóból; fiz  A megvilágítás egysége. Definíció szerint: 1 lux a megvi-

lágítás, ha 1 m2 felületre 1 lumen fényáram érkezik. 
LXX  Septuaginta latin; vall, kat  Hetvenes fordítás. Az Ószövetség legrégibb görög fordítá-

sának elnevezése (alexandriai fordítás). 
LY  ElAl Israel Airlines rep  Izrael légitársaságának jelzése. 
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LY%  lymphocyta-százalék orv  A lymphocyták aránya az összes fehérvérsejthez viszo-
nyítva. 

LYD  líbiai dinár (egyenlő 1000 dirham) pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti 
valutakód. 

Lyn  Lynx latin; csill  Hiúz. Csillagkép az égbolton. 
Lyr  Lyra latin; csill  Lant. Csillagkép az égbolton. 
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M 
 

M  forgatónyomaték fiz  Mechanikai mennyiség; valamely erő „forgatóképességének” 
nagyságát egy szorzat adja meg: nevezetesen az erő hatásvonala és a forgáspont közötti 
távolság a szorzata, M egyenlő N×m. Mértékegysége: Nm. 

M  Mach-szám mat  Az M a Mach-szám nem szabványos jele. Ma 
M  magnetization fiz  Mágnesezettség. A térfogategységre jutó mágneses nyomaték; az 

anyagot alkotó molekulák egyedi mágneses nyomatékából származik; mértékegysége: 
A/M, azt fejezi ki, hogy valamely anyag mennyire mágnesezett. 

m  magnitúdó latin; csill  Az égitestek fényessége egységének jele. 
m  magnitúdó latin; geod  A földrengések jellemzésére szolgáló egység. 
M  mandatory angol; inf  Kötelező. 
M  manual angol; fényk  Kézi mód. A fényképezőgép beállítása teljes egészében a felhaszná-

lóra van bízva. 
m  mass latin; fiz  Tömeg. Mindennemű anyag és energia lényegi tulajdonsága, a gravitáci-

ós mező forrása. Mértékegysége: kg. kg 
M  mátrix állat  A baromfipestis vírusának mátrix génje. 
M  maxwell fiz  A mágneses mező mértékegysége, J. C. Maxwell skót fizikus nevéről. 
M  measurement angol; fiz  Mérés. 
M  mega ált  Mértékegységek nevében: millió(szoros); nagy, erős. 
m  megye közig  Magyarországon és más országokban: államigazgatási egység. 
M  message angol; közg  Üzenet. 
M  Messier Catalog angol; csill  Messier-katalógus. 
m  méter fiz  A hosszúság SI-beli alapegysége. Definíciója: a kripton 86 atom 2 p10 és 5d5 

szintjei közötti átmenetnek megfelelő sugárzás vákuumbeli hullámhosszának 
1.650.763,73-szorosa. Általánosan használt többszöröse a km (1 km egyenlő 1000 m), 
törtrésze a cm (1 cm egyenlő 1/100 m) és a mm (1 mm egyenlő 1/1000 m). km; cm; 
mm 

M  Michelin angol; váll  Michelin gumigyár rövidítése. 
M  Milano pénzü  Mint osztrák pénzverdei jegy 1866-ig, 1, 5 és 25 krajcárosokon. 
M  mille latin; mat  Ezer. 
m  milli ált  Mértékegység nevében: ezredrész. 
M  millió angol; mat  Ezerszer ezer. 106. 

M  Mobilization (day) angol; had  A mozgósítás napja. 
m  mondat nyelvtud  A beszédnek az a legkisebb, rendszerint több szavas egysége, amellyel 

valamit kijelentünk, kívánunk vagy kérdezünk. 
M  Monologion latin; vall  Canterburyi Szt. Anzelm művének latin címe és rövidítése a 

katolikus új fordítás szerint. 
M  musculus latin; orv  Izom. 
M  múzeum műv  A művelődés (fejlődése) szempontjából értékes (mű)tárgyakat, emlékeket 

gyűjtő, tudományosan feldolgozó és kiállító intézmény. múz. 
m  műve(i) műv  Vkinek vmilyen művészeti alkotásai. 
M  Republic of Malta angol; földr  Málta, Máltai Köztársaság. Ország az Appennin-

félszigeten. Területe 315,6 km2; fővárosa: Valletta; hivatalos nyelv: máltai, angol; pénz-
nem: máltai líra (1 lira egyenlő 100 cent); népcsoportok: máltai, brit; vallás: római kato-
likus, anglikán. 
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M Demokr.  Magyar Demokrata firat  Hetente megjelenő politikai lap. 
M Hírm.  Magyar Hírmondó firat  Az első magyar nyelvű hírlap, amely Pozsonyban 1780-

ban jelent meg. 
M vagy m  male angol; ált  Férfi. 
M vagy m  married angol; ált  Házas. 
M vagy m  mass angol; orv  Daganat. 
M vagy m  molar angol; orv  Moláris. 
M vagy m  mother angol; ált  Anya. 
M vagy m  murmur angol; orv  Zörej. 
M&S  Marks & Spencer angol; ker  A legnagyobb brit divatáruházlánc. 
M&T  Measurement and Testing angol; közg  Mérés és anyagvizsgálat (generikus akció). 

Kutatásfejlesztési Keretprogramban használt európai uniós rövidítés. 
m.  magyar ált  Tömegében Magyarországon élő, finnugor nyelvű nép, illetve ehhez v. 

Magyarországhoz tartozó, vele kapcsolatos, rá jellemző; e nép nyelve; magyar nyelv és 
irodalom mint tantárgy. 

M.  Méh (Méhészet) firat  Közreadó: Magyar Mezőgazdaság Kft. Indulás 1955. Szakterület: 
mezőgazdaság, méhészet. Előzmény címe: Üzemi és háztáji méhészet. 

M.  mix angol; orv  Keverd össze. 
M.  morbus latin; orv  Betegség. 
m.  musculus latin; orv  Izom. 
m.  műhely ált  Kisipari munka végzésére való helyiség; gyárnak valamely termelési rész-

lege és ennek helyiségei; szellemi tevékenység színhelye. műh. 
M. Áll. Ft. Int.  Magyar Állami Földtani Intézet szerv  Magyarország legrégebbi, ma is mű-

ködő tudományos kutatóintézete 1869-ben létesült Magyar Királyi Földtani Intézet né-
ven. A MÁFI független, hiteles szakértői segítséget nyújt a törvényhozás, az államigaz-
gatás és az önkormányzatok részére. Főbb feladatai: az ország területének geológiai fel-
térképezése, alapadatok szolgáltatása a gyakorlati célú kutatás számára; vízföldtani, 
környezetföldtani, agrogeológiai, geokémiai, vízkémiai, mérnökgeológiai és egyéb gya-
korlati célú kutatások, fejlesztések végzése, céltérképek, földtani modellek készítése; ás-
ványi nyersanyagkészletek kiértékelése. 

m. e. d.  minimal effective dose angol; orv  Legkisebb hatásos adag. 
M. Egyet H  Magyar Egyetemi Híradó firat  1935–1939 között megjelenő folyóirat. 
m. f. d.  minimum fatal dose angol; orv  Minimális halálos adag. 
M. Hypert.  morbus hypertonicus latin; orv  Hypertónia, magas vérnyomás betegség. 
m. i. d.  minimum infective dose angol; orv  Legkisebb fertőző adag. 
M. Könyvszle  Magyar Könyvszemle firat  Könyv- és sajtótörténeti folyóirat. Közreadó: 

Irodalomtudományi Intézet, Országos Széchényi Könyvtár. Szakterület: dokumentáció, 
könyvészet, könyvtárak. 

M. Nyelv  Magyar Nyelv firat  Szily Kálmán által 1905-ben indított, negyedévente megjele-
nő, nyelvészettel foglalkozó folyóirat, a Magyar Nyelvtudományi Társaság lapja. 

M. Nyőr  Magyar Nyelvőr firat  Szarvas Gábor által 1872-ben indított, negyedévente megje-
lenő nyelvészeti folyóirat. 

M. Stat. Közl.  Magyar Statisztikai Közlemények firat  Budapest (1893–1901). 
m. t.  tympanic membrane membrana tympani angol; orv  Dobhártya. 
M.Bír.  Megyei Bíróság szerv, jog  Igazságügyi hatóság, testület, amely meghatározott terü-

leten (megye) peres ügyekben dönt, illetve bűnügyekben ítélkezik. 
m.cs.  magyar csúcs sp  A sportban magyar sportoló által elért országos csúcseredmény, 

csúcsteljesítmény. 
M.Csill.  Magyar Csillag firat  Szépirodalmi és kritikai folyóirat 1941 és 1944 között. 
m.d.  mano destra olasz; zene  Jobb kéz rövidítése a zenében. 
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M.D.  Medicinae Doctor latin; ált  Orvosdoktor. 
m.d.s.  misce, detur, signetur latin; orv  Keverd össze, add, jelezd (orvosi recepteken e há-

rom szó rövidítése). 
m.é.  múlt év ált  A mostani esztendőt, a beszélés időpontját, cselekvést, történést megelő-

ző. 
m.f.  mint fent ált  Éppen úgy, olyan, ahogy fent szerepel. 
m.f.plv.  misce, fiat pulvis latin; orv  Keverd, hogy por legyen rövidítése orvosi recepteken. 
m.g.  main gauche francia; zene  Balkéz rövidítése zenében. 
m.g.r.  murmurs, gallops, or rubs angol; orv  Zörejek, galoppritmus, súrlódások (szívben). 
M.H.  Művelődési Ház ált  A közművelődéssel kapcsolatos, a helyi közösség művelődését 

szolgáló intézmény. 
M.homorog  Magyarhomorog földr  Hajdú-Bihar megyei község. Lakosságszám: 1010 fő 

(2007. jan. 1.). 
M.I.N.D.  Mindent Isten nagyobb dicsőségére vall  Ritkábban használt magyar fordítása a 

Jézus-társaság jelmondatának. O.A.M.D.G. – Omnia ad maiorem Dei gloriam, Mindent 
Isten nagyobb dicsőségére. 

M.K.  Művelődési Központ ált  A közművelődéssel kapcsolatos, a helyi közösség művelő-
dését szolgáló intézmény. M.H. 

m.kir.  magyar királyi ált  Magyarország királyához tartozó, a magyar király birtokában 
levő; a magyar király családjához tartozó. 

M.Kszle  Magyar Könyvszemle firat  A magyar könyvtártudomány negyedévi folyóirata 
1876 óta jelenik meg. Kiadja az MTA könyvtártudományi főbizottsága. 

M.L.E.  Magyar Lovaregylet állat, sp  Budapesten székelő testület, amelynek célja a honi 
telivér lótenyésztés és versenyügy előmozdítása és tökéletesítése. Gróf Széchenyi István 
kezdeményezésére alakult 1827-ben, mint Pesti Versenyző Társaság. 1842-ben nevét 
Pesti Lovaregyletre, 1882-ben pedig Magyar Lovaregyletre változtatta át. 

M.M.  Mälzel metronomja zene  A zeneművek kezdetén használják. Mälzel 1816-ban szaba-
dalmaztatta találmányát. Függőleges ingarúd alsó végére kis súly van erősítve; az ingán 
40–208 fokig beosztott mérce található, amelyen kis súlygyűrű szolgál a kilengés nagy-
ságának szabályozására. 

m.p.  manu propia latin; ált  Saját kezűleg; saját kezű aláírás, kézjegy. 
m.p.  motu proprio latin; ált  Önszántából, saját kezdeményezésére. 
m.p.  motu proprio latin; vall  Egyszerű, nem megkeresésre kiadott pápai leirat. 
m.pp.vagy m. pr.  manu propria latin; ált  Saját kezűleg, saját kezével írott rövidítése. 
M.s.c.  mandatum sine clausula latin; ált  Korlátlan meghatalmazás rövidítése. 
M.sin.  mano sinistra olasz; zene  Bal kézzel rövidítése a zenében. 
M.Sz.  Magyar Színház firat  Egykori folyóirat. 
M.Szle  Magyar Szemle firat  Havonta megjelenő, társadalomtudománnyal foglalkozó 

tudományos folyóirat 1927 és 1944 között. A Magyar Szemle Társaság indította. 
M.T.  muscles and tendons angol; orv  Izmok és inak. 
M.Újs.  Magyar Újság firat  1867-ben indított politikai napilap. 1874-ben beolvadt az Egyet-

értésbe. 
M.Újs.  Magyar Újság firat  Csehszlovákiában (Pozsonyban) megjelenő, haladó polgári 

irányzatú hírlap (1932–38.). 
m.v.  mint vendég ált  Olyan személy, akit vendégnek hívnak meg, vendégként lép fel, 

szerepel, tart előadást. 
m

2
  négyzetméter ált  Területmérték: olyan négyzet, amelynek oldala 1 m; ekkora terület. 

m
3
  köbméter ált  Egy-egy méter szélességű, hosszúságú és magasságú kocka térfogatának 

megfelelő köb-, illetve űrmérték; ekkora mennyiség valamiből. 
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Ma  Mach number angol; fiz  Mach-szám. Egy test sebességét meghatározó szám. Definíció 
szerint a test és a hang maghatározott anyagban, általában levegőben való terjedési se-
bességének viszonya. Ernst Mach osztrák fizikusról. Az 1 Ma sebességgel mozgó repü-
lőgép gyorsasága éppen a hang sebességével egyenlő (331,5 m/s). 

MA  Marokkó földr  Marokkó, Marokkói Királyság. Monarchia Afrika északi részén. Terüle-
te: 458.730 km2; főváros: Rabat; hivatalos nyelv: arab; pénznem: marokkói dirham; nép-
csoportok: arab, berber; vallás: szunnita mohamedán. 

MA  Massachusetts angol; földr  Szövetségi állam az USA északkeleti részén. Területe: 
21.455 km2; székhelye: Boston; beceneve: Öböl állam, Régi telepes állam. 

má  mellékállomás távk  Távbeszélő alközponthoz csatlakozó, külső vonalról közvetlenül 
nem hívható telefonállomás. 

MA  mental age angol; orv  Szellemi kor. 
MÁ.  Magyar Állattenyésztés firat  Magyar állattenyésztők lapja. Közreadó: Magyar Mező-

gazdaság Kft. Szakterület: mezőgazdaság. 
má.  másodállás ált  A főállás mellett betöltött állás. 
MAB  Magyar Akkreditációs Bizottság szerv  Régebben OAB – Országos Akkreditációs 

Bizottság. A felsőoktatásban folyó képzés, tudományos kutatás, művészeti alkotótevé-
kenység minőségének értékelésére, valamint az intézményi minőségfejlesztési rendszer 
működésének vizsgálatára létrehozott független, országos szakértői testület. 

MABÉOSZ  Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége szöv  Mo.-on a bélyeggyűjtőket 
tömörítő, irányító, szervező önkéntes szervezet. 

MABI  Magánalkalmazottak Biztosító Intézete szerv  Az egykori Ferenc József Kereskedel-
mi Kórházból és a vidéki hasonló intézményekből szervezték országos intézménnyé 
1927–28-ban. 

MAB-program  Man and Biosphere-program angol; tud  1971–72-ben az UNESCO által 
indított nemzetközi kutatási program, amelynek fő célkitűzése az emberi környezet, a 
természeti erőforrások fokozottabb védelme a túlnépesedés és az ipari termelés növe-
kedésével járó káros hatásokkal szemben. 

MAC  Macedónia földr  Köztársaság a Balkán-félszigeten. MK 
MAC  Magyar Athletikai Club sp  A kontinens legelső sportegyesülete, 1875 áprilisában 

alakult. 1901-ben a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) alapító tagja volt. 1946-ban 
fasiszta klubnak bélyegezték és feloszlatták. Helyette megalakult a rövid életű Toldi 
Miklós Barátság Sportegyesület, amely megszűnése után más egyesületek szakosztálya-
iba olvadt. 1989-ben újjáalakult. MLSZ 

MAC  Maximum Allowable Concentration angol; orv  Megengedett maximális koncentrá-
ció. 

MAC  Multiplex Analoque Components angol; műsz  Színes televíziós rendszer, amelynél a 
luminancia, krominancia és hangjelek a szinkronizáló jelekkel együtt különálló kompo-
nensként, egymás után kerülnek adásra egy képsoron belül. Nagyobb sávszélességet 
igényel, mint a normális, de javított élességet és képminőséget nyújt. 

machinima  „Machine animation” ált  Egy újfajta filmkészítési módszer, amelyben kész, 
boltban vásárolható 3D-s játékokat használnak az animációk elkészítéséhez. 

MACHO  massive compact halo object angol; csill  A galaxisok halojában feltételezett, nem 
elhanyagolható tömegű, kisméretű, optikailag nem látható égitest. 

macro.  macrocytic angol; orv  Makrocitikus, nagysejtű. 
macro.  macroscopic angol; orv  Makroszkópikus, szemmel is látható. 
MAD  marokkói dirham pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
MAD  Piacra jutási adatbázis pénzü  EU-ban használt rövidítés. 
Mad.  Madagaszkár földr  Ország Afrikában. RM 
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MADI  Mozgás, Absztarkció, Dimenzió, Invenció Nemzetközi Társaság kult  A nemzetközi 
művészeti mozgalom 1946-ban indult Buenos Airesből. A konstruktivizmus geometri-
kus jellegét megőrizve többek között kilépett a kép síkjából, a téglalap szabta keretek 
korlátaival szakítva felvállalt valamennyi geometriai alakzatot, és vállalta a színek 
kontrasztja által kínált variabilitást. 

MADISZ  Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség pol  1944 végén a Kommunista Párt 
kezdeményezte egységes demokratikus ifjúsági szervezet. 1948 elejéig állt fenn. 

MADOS  Magyar Dolgozók Országos Sakkszövetsége sp  1945-ben alakult, 1951-től Orszá-
gos Társadalmi Sakk Szövetség néven működött. 1956-tól a MSSZ-ben újjáalakult. 
MSSZ 

Madpresse  Agence Madagascar-Presse hírk  Madagaszkári hírügynökség. 
MÁE  Magyar Ápolási Egyesület egy  1989-ben alakult meg a Magyar Kórházszövetségben 

korábban működött Ápolási Szekció jogutódjaként. Az egészségügyi szakdolgozók első 
független szakmai érdekképviseleti szervezete, napjainkban kiemelten közhasznú szer-
vezetként működik. Főbb céljai: a magyar ápolásügy képviselete a nemzetközi szint-
éren, ápolók szakmai és etikai érdekeinek képviselete hazánkban, az ápolás és gondo-
zás elméletének és gyakorlatának fejlesztése, az egészség építése, megőrzése, helyreállí-
tása az ápolási és gondozási munka révén. 

MÁE  Magyar Áruküldők Egyesülete egy  1993. dec. 8-án alapította néhány, az akkori cso-
magküldőpiacot meghatározó áruküldő cég. Az alapító cégek közös főbb céljai az áru-
küldő kereskedelem területén tevékenykedő tagok szervezése, összefogása, a szabad 
vállalkozások elősegítése, az etikai normák kialakítása, valamint azok betartásának 
szorgalmazása, adatvédelem, tisztességes adatkezelés, a vásárló bizalmának meg-, illet-
ve visszaszerzése, hatóságokkal, minisztériumokkal, postával való kapcsolattartás. 

MÁELGI  Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet szerv  1907-ben alapított földtu-
dományi kutatóintézet. 

MÁÉRT  Magyar Állandó Értekezlet pol, szerv  A határon túli magyar szervezetekkel való 
kapcsolattartás területén alapvetően új fejezetet nyitott a Magyar Állandó Értekezlet 
1999. februári megalakulása. E politikai konzultációs fórum létrejöttét a határon túli 
magyar szervezetek erre irányuló egyértelmű elvárásai mellett az tette lehetővé, hogy a 
korábbi magyar–magyar csúcstalálkozókon teljes konszenzus alakult ki a parlamenti 
pártok és a kormányzat képviselői között abban, hogy a magyar–magyar kapcsolatokat 
intézményesíteni szükséges. Egyik legfőbb feladata a határon túli magyar szervezetek-
kel való kapcsolattartás. 

MAF  mali frank pénzü  Elavult valutakód (XOF-fel helyettesítve). 
MAFC  Műegyetemi Atlétikai és Futball Club sp  1897-ben alapított sportegyesület, 1903-tól 

szerepel a mai nevén. A Budapesti Műszaki Egyetem sportköre. 
MÁFI  Magyar Állami Földtani Intézet tud  Magyarország legrégibb, napjainkban is műkö-

dő tudományos kutatóintézete. 1869-ben alapították Budapesten. 
Mafihe  Magyar Fizikushallgatók Egyesülete szerv  Politikamentes szervezet, amely a fizi-

kusképzés színvonalát, a nemzetközi kapcsolatokat hivatott ápolni, ennek megfelelően 
tagjai főleg fizikus, csillagász és fizikatanár szakos hallgatók. 

MAFILM  Magyar Filmgyártó Vállalat szerv  1964. jan. 1-jén alakult több filmgyár és stúdió 
egyesüléséből. Többszöri átszervezés után 1993-ban felszámolták. 

MÁFKI  Magyar Ásványolaj és Földgáz Kísérleti Intézet tud  1948-ban épült. Az intézet 
kezdetben Budapesten, a Műszaki Egyetemen működött, amíg központja és korszerű 
laboratóriumai 1952-ben Veszprémben fel nem épültek. 2006-ra már megszűnt, épületei 
a Pannon Egyetemhez tartoznak. 
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MAFL  Magyarországi Amerikai Futballcsapatok Ligája sp  A magyarországi amerikai 
futballt játszó csapatok hivatalos ligája. A liga 2005-ben alakult, és azóta rendez bajnok-
ságokat Hungarian Bowl néven. 

MAGOSZ  Magyar Gépgyártók Országos Szövetsége szöv  Szakmai, gazdasági és érdekvé-
delmi feladatokat ellátó országos szervezet. 

magy  magyarázat ált Vki szavakkal érthetővé igyekszik tenni vmit; valamit megmagyarázó 
közlés. 

Magy. Botan. L.  Magyar Botanikai Lapok firat  Természettudományokkal és botanikával 
foglalkozó szaklap. 

Magy. Filoz. Szle  Magyar Filozófiai Szemle firat  Az MTA Filozófiai Bizottságának folyó-
irata. Közreadó: MTA Filozófiai Bizottság. Indulás 1957. Szakterület: társadalomtudo-
mányok. 

Magy. Gyógyped.  Magyar Gyógypedagógia szemle firat  Közreadó: Magyar Gyógypeda-
gógusok Egyesülete. Indulás: 1973. Szakterület: nevelés és oktatás. 

Magy. Kém. F.  Magyar Kémiai Folyóirat firat  A több mint 100 éves Magyar Kémiai Folyó-
irat havonta jelenik meg. Magyar kutatók eredeti tudományos közleményeit tartalmaz-
za és így alapos ismertetést ad a legújabb kémiai kutatási eredményekből. 

Magy. Közgazd. Társ. Kvtára  Magyar Közgazdasági Társaság Könyvtára műv  A Buda-
pesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Központi Könyvtára 1948. 
okt. 1-jén alakult meg. 2004. szept. 1-től a könyvtár – egy újabb integrációt követően – a 
Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtár nevet viseli. 

Magy. Mérnök és Építész Egyl. Közl.  Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye firat  A 
Magyar Mérnök és Építész Egylet (MMÉE) 1867–1944 között működött, 1871-ig Magyar 
Mérnök Egyesület (MME) néven. Már az alapítás évében megindította közlönyét, 
amelyből a megszűnésig 78 évfolyam jelent meg. 

Magy. Műv.  Magyar Művészet firat  Szerkesztette: Lyka Károly (1869–1965) Kossuth-díjas 
művészettörténész, újságíró. A lap az első jelentős magyar művészeti folyóirat volt. 

Magy. Nemzet  Magyar Nemzet firat  Pethő Sándor által 1938-ban indított politikai napi-
lap. 

Magy. Radiol.  Magyar Radiologia firat  A Magyar Radiológusok Társaságának folyóirata. 
Magy. Századok  Magyar Századok firat  A Magyar Történelmi Társulat Kézikönyve – 

folyóirat. Első száma: 1867 augusztusában jelent meg. 
Magy. Szle.  Magyar Szemle firat  Szekfű Gyula által 1927-ben indított tudományos folyó-

irat. 
Magy. Techn.  Magyar Technika firat  Műszaki és gazdaságtudományi folyóirat. Kiadás: 

Budapest, 1948. 
Magy. Tört. Életr.  Magyar Történeti Életrajzok tört  A Magyar Történelmi Társulat a Ma-

gyar Tudományos Akadémia támogatásával jelentette meg a 19–20. század fordulóján 
jeles történelmi személyiségeink életrajzainak sorozatát. 

Magy. Tört. Tár.  Magyar Történelmi Tár kult  Magyar Országos Levéltár. 1756-ban jött 
létre azzal a céllal, hogy a fontos dokumentumokat őrzőhelye legyen, azaz a „nemzet 
emlékezete”. 

Magy. Tört. Társ.  Magyar Történelmi Társulat szerv  A történelem kutatóit, oktatóit és a 
történettudomány eredményei iránt érdeklődőket összefogó, érdekeiket képviselő, vé-
delmező társadalmi egyesület, amelynek célja, hogy a hazai történettudomány művelé-
sét előmozdítsa; szakmai fórumot biztosítson a kutatóknak, a történettudomány ered-
ményeit széles körben ismertté tegye, támogassa az oktató munkában való érvényesíté-
süket; a kutatóhelyeken kívül dolgozók kutatásait segítse, kifejezésre juttassa a történé-
szek véleményét a történettudomány és a történelemtanítás közérdekű kérdéseiről. 
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Magy. Tud.  Magyar Tudomány firat  Az MTA 1956 óta havonta megjelenő tudományos 
folyóirata, az 1841–1955-ig megjelent Akadémiai Értesítő utódaként. 

Magy. Zenei Szle  Magyar Zenei Szemle firat  Zenetudományi folyóirat, megjelenik évente 
négyszer. 

MAHART  Magyar Hajózási Részvénytársaság szerv  1954-ben alakult a MESZHART-ból. A 
Duna és hajózható mellékfolyóinak, valamint a Balatonnak személy- és áruforgalmát 
bonyolítja le. MESZHART 

MAHASZ  Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége szöv  Mo. leghosszabb ideje működő 
hanglemezkiadója. 1951. jún. 1-jén alapították. Utódja 1969-től a Hungaroton Music Rt. 
1975-ben az első műsoros kazetta, 1988-ban az első CD jelent meg. 1997-ben részben 
privatizálták. 

MÁHB  Magyar Állami Hitelbank pénzü  1945 előtt Magyarország legnagyobb pénzintézete 
volt. 1867-ben alapították. 1945 és 1948 között folyamatosan államosították. 

MAHIR  Magyar Hirdető hírk  1948-ban a különböző hirdetőszervek összevonásaiból ala-
kult központi hirdető és reklámvállalat. MH 

MAHONSZ  Magyar Hadigondozottak Országos Nemzeti Szövetsége szöv  Célja a hadi-
gondozottak ügyeinek segítése, megemlékezések tartása. 

MÁHZ  Magyar Állami Hangversenyzenekar zene  Elődje, a Székesfővárosi Zenekar 1923-
ban alakult. Neve 1998-tól Nemzeti Filharmonikusok. ÁHZ 

máj.  május latin; ált  Az év ötödik hónapja, 31 napos. Maia római istennőről nevezték el. 
Régi magyar neve pünkösd hava. 

MÁK  Magyar Államkincstár pénzü  Önálló gazdálkodási szerv. Az állami költségvetés 
végrehajtásának ügyviteli, nyilvántartási, információgyűjtési és szolgáltatási feladatait 
ellátó központi költségvetési szerv. 1996. jan. 1-jén jött létre. 

MÁK  Magyar Általános Kőszénbánya Rt. ipar  Magyarországon 1891-ben alapított legna-
gyobb tőkés bányakonszernjevolt. Bányáit 1945-ben, egyéb ipari érdekeltségeit 1947-ben 
államosították. 

MAK  Magyar Amerikai Koalíció $  Székhelye: Washington. Közreműködik a határon túli 
magyarsággal összefüggő feladatok ellátásában. Feladata többek között: a közösség 
együttműködésének támogatása; rendszeres tájékoztatás a magyarságot érintő fontos 
ügyekről, eseményekről és fejleményekről; érdekképviselet azokban a kérdésekben, 
amelyek a tagszervezetek többségét érintik. 

MAK  Magyar Autóklub szerv  Gépjármű-tulajdonosokat tömörítő szervezet. 1900 novem-
berében megalakult a Magyar Automobil Club. 1911-től Királyi Automobil Club, mai 
nevét 1960-tól viseli. 

MaK.  Magyar Kertész firat  1890–91-ben megjelent kertészeti szaklap. 
MAKACS  Magyar Katolikus Családegyesület szerv  Tevékenységének főbb területei: in-

formációtovábbítás, a családdal kapcsolatos tanítás kibontása és továbbítása, esetenként 
család témájú körlevelek kiadása, a családot és a házasságot tárgyaló konferenciák, elő-
adások, összejövetelek szervezése, képzések (például jegyesoktatás) szervezése, tájékoz-
tatás a közösségek, mozgalmak, szervezetek házaspárokért és családokért végzett tevé-
kenységéről, családtanácsadó és oktatási intézmények támogatása. 

MAK-érték  Maximale Arbeitsplatz-Konzentration német; eü  Maximális munkahelyi kon-
centráció. Az egészségre ártalmas kémiai anyagok elviselhetőségének határértéke. 

MAKKK  Magyar–Amerikai Kongresszusi Kapcsolatok Központja szerv  Center for 
Hungarian–American Congressional Relations (CHACR). Székhelye: Washington. Köz-
reműködik a határon túli magyarsággal összefüggő feladatok ellátásában. Feladata töb-
bek között: a közösség együttműködésének támogatása; rendszeres tájékoztatás a ma-
gyarságot érintő fontos ügyekről, eseményekről és fejleményekről; érdekképviselet 
azokban a kérdésekben, amelyek a tagszervezetek többségét érintik. 
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Makói Függ Ú  Makói Független Újság firat  Makón 1910–35, illetve 1937–39 között megje-
lenő közéleti napilap. 1922-től a címe: Makói Reggeli Újság. 

MAKSZ  Magyarországi Kommunikációs Ügynökségek Szövetsége szöv  A hazai kommu-
nikációs szakma 67 jelentős ügynökségét tömörítő szervezet. 

MAKSZAB  Magyar Könyvtári Szakirodalom Bibliográfiája kiadv  1985 második fele előtt 
megjelent könyvtár- és információtudományi anyagot tartalmazó, nyomtatott formában 
megjelenő szakirodalom. 

MakTel  Makedonski Telekommunikacii macedón; távk  A MATÁV érdekeltségi körébe 
tartozó első macedón mobilszolgáltató. Alapítva: 2004-ben. MATÁV 

MAKÚSZ  Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége szöv  Székhelye Budapest. A szövetség 
működési területe elsősorban Magyarország, de működését kifejti mindenhol, ahol ma-
gyar nyelven keresztény szellemben újságírás folyik. A szövetség nemzetközi szerveze-
teknél és nemzetközi szervezetek tagjaként is tevékenykedik. A szövetség célja, hogy a 
tömegtájékoztatásban, az irodalomban és a közszereplés során a keresztény világnézet, 
hit és erkölcs alapján tagjai révén az igazság igényeinek megfelelően történjék a tájékoz-
tatás a környezetről, hazánk életéről és a világ dolgairól. 1991 februárjában alakult. 

MAL  Magyar Alumíniumtermelő és Kereskedelmi Rt. ipar  1995-ben alapították. A társa-
ság timföld és alumínium ágazatai termékkapcsolataikban vertikálisan illeszkednek 
egymáshoz, kiaknázva azt, hogy a Magyarországon megtalálható és gazdaságosan ki-
termelhető bauxit teljes mennyisége hidráttá és timfölddé dolgozható fel. A társaság-
csoport termékeinek 70–75%-át nyugat-európai országokba exportálja. A MAL területé-
ről 2010. okt. 4-én kiömlő vörös iszap hatalmas pusztítást végzett a környező települé-
seken. 

MAL  Malajzia földr  Malajzia. Monarchikus államszövetség a Hátsó-indiai-szigeteken. 
Területe: 329.733 km2; főváros: Kuala Lumpur; hivatalos nyelv: maláj; pénznem: maláj 
ringgit; népcsoportok: maláj és egyéb bennszülött, kínai, indiai; vallás: szunnita moha-
medán, buddhista, taoista, konfuciánus, hindu, keresztény. 

Mal  Malakiás könyve vall  Az ószövetségi könyv kisebb jövendölések gyűjteménye. 
MÁL.  Magyar Állatorvosok Lapja firat  Közreadó: Magyar Mezőgazdaság Kft. Szakterüle-

te: biológia, mezőgazdaság. Az állatorvosok nagy hagyományokkal és nemzetközi sike-
rekkel rendelkező havilapja A lap 125 éve jelenik meg. 

Mald.  Maldív-szigetek földr  Köztársaság Elő-Indiától délre a Csendes-óceánban. MDV 
MALERT  Magyar Légiközlekedési Vállalat rep  1928-ban alakult magyar állami légifor-

galmi társaság. Forgalmát 1943-ban beszüntette, működését 1946-ban a MASZOVLET 
vette át. MASZOVLET 

Malév  Magyar Légiközlekedési Vállalat rep  1954-ben alakult, miután a MASZOVLET 
átadta a részesedését. MASZOVLET 

MALEZI  Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet vall, zene  Feladatának tekinti a liturgia 
ismeretének, szellemiségének, lelkiségének és gyakorlatának elmélyítését a II. vatikáni 
zsinat szellemében. Igazgatója 2011-ig Verbényi István volt. Latinul: Istituto Nazionale 
per la Liturgia e la Musica Sacra – Ungheria. 

MAlföld  Magyar Alföld firat  Társadalmi, politikai, közgazdasági, irodalmi és művészeti 
folyóirat. Megjelent évente tízszer, Hódmezővásárhelyen, 1935. márc. 15-től 1939. aug. 
19-ig. Kiadó: Hódmezővásárhelyi Szociáldemokrata Pártszervezet. 

Malmás  Magyaralmás földr, közig  Község Fejér megyében. Lakosságszám: 1538 fő (2007. 
jan. 1.). 

MaM.  Magyar Méh firat  Méhészeti szaklap. 
MAMSZ  Magyar Autó- és Motorsport Szövetség szöv  1978 óta irányítja Mo.-on a szövet-

ség ügyeit ezen a néven. Jogelődje 1900. nov. 30-án alakult Magyar Automobil Club né-
ven. 1909-től neve: Magyar Királyi Automobil Club. 1945-től Magyar Autó-, Motorke-
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rékpár és Motorcsónak Szövetség – ez utóbbi később kilépett. 1954-től 1978-ig Autó-
sport Bizottság néven működött. 

MAMŰ  Marosvásárhelyi Műhely műv  1978-1980 körül jött létre az Apolló kör (1975–1978) 
közvetlen szellemi örököseként. A már addig is jelentős képzőművészeti hagyományt 
felhalmozó városban, Marosvásárhelyen élő, kortárs európai művészeti törekvésekhez 
felzárkózni kívánó fiatal művészeit mozgósította. 

MAN  Metropolitan Area Network angol; távk, hírk, inf  Nagyvárosi hálózat. Egy egész vá-
rosra kiterjedő, a közintézményeket, vállalatokat és a lakosságot összekötő és kiszolgáló 
(nagysebességű) számítógépes (gerinc)hálózat. 

MANCI  Magyar és Nemzetközi Cikkek kult, tört  Adatbázis, amely a magyar könyvtár- és 
információtudományi periodikumok teljeskörű, kurrens és folyamatos retrospektív fel-
dolgozása alapján épül, a külföldi folyóiratokat pedig válogatva, 1986 óta dolgozza fel. 
Előállítója és forgalmazója a Könyvtári Intézet Szakkönyvtára. A tételek száma jelenleg 
kb. 40.000, mintegy 3000 tételnyi éves gyarapodással. Az adatbázist negyedévenként 
frissítik. 

mand  mandátum latin; ált  Társadalmi, különösen politikai jellegű megbízás, felhatalma-
zás, képviselői v. tanácstagi megbízatás. 

MANÉP  Magyar Nép Pártja pol  1998 januárjában Miskolc székhellyel bejegyzett párt; csak 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén működött. 

MANESZ  Magyar Nemzeti Ellenállási Szövetség szerv  1991 áprilisában alakult demokra-
tikus hazafias szervezet. 

MANP  Magyar Anyák Nemzeti Pártja pol  A Pápa székhellyel 1992-ben alakult párt a 
nemzet fogyásának megállítását tartja céljának. 

MÁO  Magyar Állami Operaház zene  Daljátékok és balettek előadására Bp.-en 1884-ben 
létesített színház. 

MAOE  Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete egy  Az 1992-ben a megszűnt Mű-
vészeti Alap tagságából alakult, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány mellett mű-
ködő országos egyesület. A képzőművészeti, tervező- és iparművészeti, fotóművészeti 
tagozatai mellett irodalmi és zenei tagozatai vannak. E területen a hivatásos alkotókat 
tömörítő, legnagyobb taglétszámú egyesület. Célja a tagság szociális támogatása, szak-
mai érdekképviselet, jogsegélyszolgálat, kiállítások szervezése. 

MAORT  Magyar-Amerikai Olajipari Rt. ipar  A Standard Oil Company of New Jersey 
amerikai monopólium tulajdonában levő vállalat. Termelését a dél-zalai olajmezőn 
1937-ben kezdte meg. 1949-ben államosításra került. 

MAOSZ  Magyar Amerikaiak Országos Szövetsége szöv  Közreműködik a határon túli 
magyarsággal összefüggő feladatok ellátásában. Feladata többek között: a közösség 
együttműködésének támogatása; rendszeres tájékoztatás a magyarságot érintő fontos 
ügyekről, eseményekről és fejleményekről; érdekképviselet azokban a kérdésekben, 
amelyek a tagszervezetek többségét érintik. 

MAOSZ  Magyarok Angliai Országos Szövetsége szöv  NYEOMSZSZ-tag. Közreműködik a 
határon túli magyarsággal összefüggő feladatok ellátásában. Feladata többek között: a 
közösség együttműködésének támogatása; rendszeres tájékoztatás a magyarságot érin-
tő fontos ügyekről, eseményekről és fejleményekről; érdekképviselet azokban a kérdé-
sekben, amelyek a tagszervezetek többségét érintik. NYEOMSZSZ 

MAP  Maghreb Arab Press arab; hírk  Marokkói hírügynökség. 
MAP  mean arterial pressure angol; orv  Átlagos arteriális nyomás. 
marc  marcato olasz; zene  Zenében: félhalkan. 
márc.  március latin; ált  Az év harmadik hónapja, 31 napos. Mars római istenről nevezték 

el. Régi magyar neve: böjtmás hava. 
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Margit-sz.  Margit-sziget földr  A Duna kis szigete Budapest belterületén, területe 0,75 km2. 
Neve a 11–12. században Nyulak szigete, a 19. században Palatinus-sziget. Mai nevét a 
20. században kapta. 

mart  martirológia görög; vall  A keresztény vértanúk története, az egyházi irodalomnak a 
középkorban elterjedt egyik fajtája. 

MASZ  Magyar Asztalitenisz Szövetség sp  Magyarországon az asztalitenisz sport ügyeit 
irányító legfőbb sportszervezet. MOASZ 

MASZ  Magyar Atlétikai Szövetség sp  1897. márc. 21-én alapították. Mo. legjelentősebb 
sportszervezete. Hatásköre és felelőssége közvetlenül kiterjed a sportág egész területé-
re. 

MÁSz  Márton Áron Szakkollégium okt  A Márton Áron Kollégiumot 1991-ben alapították 
(1999-től szakkollégium), azzal a céllal, hogy elhelyezést biztosítson a Budapesten tanu-
ló határon túli magyar hallgatóknak. Márton Áron erdélyi katolikus püspök a szakkol-
légium névadója, annak ellenére, hogy ez nem egyházi intézmény. 

MASZOBAL  Magyar–Szovjet Bauxit Alumíniumipari Részvénytársaság ipar  1949-ben 
alakult magyar–szovjet vegyes vállalat. 1955-ben a magyar államé lett. 

MASZOLAJ  Magyar–Szovjet Olajipari Részvénytársaság ipar  1946 és 1955 között fennál-
lott magyar–szovjet vegyes vállalat, amely a MASZOLOV és a MAORT üzemeiből jött 
létre. 1955-ben megszűnt. MASZOLOV, MAORT 

MASZOLOV  Magyar–Szovjet Nyersolaj Részvénytársaság ipar  1946-ban alakult, az Alföld 
térségében folytatott kutatásokat 1950-ig, majd a MAORT-tal megalakította a 
MASZOLAJ-at. MAORT, MASZOLAJ 

MASZOVLET  Magyar–Szovjet Légiforgalmi Társaság rep  Szovjet részvétellel alakult ál-
lami légiforgalmi vállalat. 1946-tól 1954-ig működött. A MALERT helyébe lépett, utóda 
a MALÉV. MALERT, MALÉV 

MAT  Magyar Alumíniumipari Tröszt ipar  1963-ban megalapították a magyar alumínium-
ipar egységes szervezetét, jogutódja a Hungalo Magyar Alumíniumipari Rt. 

MAT  Magyar Autonóm Tartomány földr  1952 szeptemberében a Román Népköztársaság-
ban alakult tartomány. 1960 decembere óta a Maros Magyar Autonóm Tartomány nevet 
viseli. MMAT 

mat.  matematika görög; tud  Rendezett tudásanyag, amely bizonyos – főleg számszerű és 
térbeli – viszonylatokkal kapcsolatos. 

mat.  materialista kult  Az anyag és a lét elsődlegességét, a világ anyagi egységét és meg-
ismerhetőségét valló világnézetet követő. 

Matád  Magyaratád közig  Község Somogy megyében. Lakosságszám: 923 fő (2007. jan. 1.). 
MATÁV  Magyar Távközlési Részvénytársaság távk  Mo. egyik vezető távközlési vállalata. 

1991. dec. 31-én alakult meg, miután a távközlés 1989. dec. 31-én különvált a Magyar 
Postától. 

MATÉ  Magyar agrártörténeti életrajzok tört  Budapest, Magyar Mezőgazdasági Múzeum, 
1987–1989. 

matem.  matematika tud  Rendezett tudásanyag, amely bizonyos – főleg számszerű és 
térbeli – viszonylatokkal kapcsolatos. mat. 

Matem. L.  Matematikai Lapok firat  A Bolyai János Matematikai Társulat folyóirata, ame-
lyet az MTA Matematikai Osztálya támogat. Alapította Arany Dániel 1894-ben. Első 
száma 1894. jan. 1-jén jelent meg. KöMaL 

MATESZ  Magyar Tekézők Szövetsége sp  1934-ben alakították meg. 1948-ban újjáalakult 
Magyar Tekézők Szövetsége néven. 1953 óta tagja a FIQ-nak. Szervezi a bajnokságokat, 
segíti a szakosztályokat, ápolja a nemzetközi sportkapcsolatokat. FIQ 

MAU  million accounting units angol; csill  Millió elszámolási egység. 
Maur.  Mauritania földr  Köztársaság Afrika északi részén. RIM 
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MÁV  Magyar Államvasutak közl  Az állam tulajdonában lévő vasúttársaság. Fő feladata a 
vasúton történő személy- és áruszállítás. 

MAVAD  Magyar Vadgazdálkodási és Kereskedelmi Részvénytársaság szerv  A szervezet 
nevének rövidítése. 

MÁVAG  Magyar Állami Vas-, Acél- és Gépgyárak ipar  1868-ban alapították. Magyaror-
szág legnagyobb bányászati, kohászati és gépgyártási vállalata volt. 1945 után, az álla-
mosítást követően, átszervezés során több gyár alakult belőle. 

MÁVAG  Mozdony-, Vagon- és Gépgyár ipar  Gépipari Vállalat Budapesten. Alapítva: 
1869-ben. 1873-ban a kincstáré lett. 1896 óta gyártott mozdonyokat. Az 1930-as évektől 
autóbuszokat, teherautókat, repülőgépeket és motorokat is gyártott. 1959-ben összevon-
ták a Ganz Vagon- és Gépgyárral, neve Ganz-MÁVAG Mozdony-, Vagon- és Gépgyár 
lett. 

MÁVAUT  Magyar Államvasutak Autóbusz Társaság közl  Az első országos hálózattal ren-
delkező céget, a Magyar Vasutak Autóközlekedési Részvénytársaságot (MAVART) a 
MÁV hozta létre 1927-ben. 1935-ben átalakult, a Magyar Államvasutak Közúti Gépkocsi 
Üzemévé (MÁVAUT). 1961-ben a KPM megalapította az Autóközlekedési Vezérigazga-
tóságot (AVIG). Majd e helyett megalakult az Autóközlekedési Tröszt (AKÖTRÖSZT). 
A tröszt pályázatot írt ki közös fantázianévre és emblémára. A pályázatok közül a Vo-
lán név és a Volán-csiga került elfogadásra. A sikeres pályáztatást követően 1970-ben 
megalakult a Volán Tröszt. 

MAVEP  Magyar Vállalkozó Egységpárt pol  A kecskeméti székhelyű párt 2002-ben alakult 
és indult a választásokon. Céljuk a magyar vállalkozók segítése, az autópályák építésé-
nek meggyorsítása és a válságágazatok (mezőgazdaság, oktatás, egészségügy) problé-
máinak megoldása. 

MAVIR  Magyar Villamosenergia-ipari Rendszerirányító Rt. szerv  A Magyar 
Villamosművek Rt (MVM) által létrehozott, 2000. okt. 19-én alapított intézmény az ösz-
szefüggő rendszerirányítási feladatok ellátására. MVM 

MAVOSZ  Magyar Vadászok Országos Szövetsége szöv  Az Országos Magyar Vadászati 
Védegylet 1881-ben alakult. 1944-ben időszakosan megszűnt. 1947-ben létrejött a 
MAVOSZ. 1989-től Országos Magyar Vadászati Védegylet néven működik tovább. 

MAWB  Master Air Waybill angol; ált  Szállítmányozási (fuvar-) levél. Olyan okmány, 
amely a szállított árura vonatkozó főbb jellemző adatokat tartalmazza. 

max  maximum ált  Valaminek a felső határa, csúcsa, legmagasabb foka, értéke, valamiből 
a legtöbb. 

max.  maxillary angol; orv  Maxilláris, felsőállcsonti. 
MAZSIHISZ  Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége szöv  A vallásos magyar zsidó-

ságának a rendszerváltás után megújult képviseleti szerve. 1991-ben vette fel a Magyar-
országi Zsidó Hitközségek Szövetsége nevet. A magyar állam, a társadalom, a többi 
egyház és a külföld felé képviseli a magyarországi vallásos zsidóság érdekeit. MIOK 

MB  megabyte angol; inf  1024 kilobyte, 1.048.576 byte (220). 
MB  Midstate Airlines angol; rep  Ausztrália egyik légitársaságának jelzése. 
mb  millibar görög; fiz  Mennyiség, a bar ezredrésze. b (bar) 
MB  Munkaügyi Bíróság szerv, jog  Magyarországon a munkaügyi jogvita és más jogviták 

első fokon történő elbírálására hivatott bíróság. 
mb.  magyarul beszélő (film) ált  Magyar nyelvű vagy magyarra szinkronizált filmek jelzé-

sére használt rövidítés. 
mb.  megbízott ált  Munkakört, valamely feladat elvégzését a kötelezettségekkel és jogok-

kal együtt valakire ráruházza. 
MBA  Magyar Belorvosi Archívum firat  A Magyar Belgyógyász Társaság 1947 óta kétha-

vonta megjelenő lapja. 
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MBA  Master of Business Administration angol; ált  Külföldi diploma. 
MBA  Mombasa rep  Kenya egyik repülőterének jelzése. 
Mbánh  Magyarbánhegyes közig  Község Békés megyében. Lakosságszám: 2529 fő (2007. 

jan. 1.). 
MBB  Magyar Beruházási Bank Rt. pénzü  A gazdasági fejlődést kölcsönök nyújtásával 

elősegítő pénzügyi szervezet; az állami költségvetési eszközökből megvalósuló beruhá-
zások finanszírozására hozták létre. 1948-tól 1972-ig létezett, 1972-ben felváltotta az Ál-
lami Fejlesztési Bank. ÁFB 

MBB  Messerschmitt-Bölkow-Blohm német; váll  Német repülőgép-gyártó vállalat volt. 
1923-ban alapították. A régi Messerschmitt Művek 1968-ban először Bölkow, majd 1969-
ben a Hamburger Flugzeugbauval egyesült, amely felvette a Messerschmitt-Bölkow-
Blohm nevet. Wilhelm Emil Messerschmitt 1898. jún. 26-án született Frankfurt am 
Mainban, ténylegesen a cég elnöke lett, de konstruktőrként is folytatott tevékenységet. 
1970-ben vonult nyugállományba. A német repüléstörténet kiemelkedő alakja 1978. 
szept. 15-én halt meg egy müncheni kórházban. 

MBC  maximum breathing capacity angol; orv  Maximális légzési kapacitás. 
Mber  ember chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
MBESZ  Mezsdunarodnij Bank Ekonomicseszkovo Szotrudnyicsesztva orosz; pénzü  Nem-

zetközi Gazdasági Együttműködési Bank. NGEB 
MBFB  Magyar Beruházási és Fejlesztzési Bank pénzü  Szakosított hitelintézet. MFB 
MBGy.  Magyar Bor és Gyümölcs firat  Szőlészettel és gyümölcstermesztéssel foglalkozó, 

1945 és 1949 között megjelenő szakmai és tanácsadó folyóirat. 
MBH  Magyar Bányászati Hivatal szerv  A bányászat állami szakigazgatási feladatait ellátó 

hivatal. 
MBiblSz  Magyar Bibliofil Szemle firat  A Lantos Rt. gondozásában 1924–1925-ben megje-

lent könyvészeti folyóirat. 
MBK  Magyar Baráti Közösség szerv  Működési területe az Egyesült Államok. 
MBL.  Magyar Botanikai Lapok firat  1902–1934. Kiadó: Flora Pannonica. Természettudo-

mánnyal és botanikával foglalkozó folyóirat. 
Mbóly  Magyarbóly közig  Község Baranya megyében. Lakosságszám: 1033 fő (2007. jan. 

1.). 
MbR  ember chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
MBR  Master Boot Record angol; inf  A merevlemez első 512 bájtja. 
MBSZ  Magyar Bankszövetség pénzü  1988 őszén több kereskedelmi bank kezdeményezte a 

Magyar Bankszövetség létrehozását. A Magyar Bankszövetség megalakulására 1989. 
febr. 17-én került sor. Az elfogadott alapszabály értelmében a tagjai azok a pénzintéze-
tek lehetnek, amelyek rendelkeznek a törvényben előírt minimális alaptőkével, és elfo-
gadják a szövetség alapszabályzatát. A szövetség legfontosabb feladata a tagjait érintő 
szakmai érdekek képviselete, érvényesítése harmadik személlyel szemben. Egyes fel-
adatok tekintetében koordináló szerepet tölt be a bankok modernizálási programjának 
végrehajtásában. 

MBSZ  Magyar Birkózó Szövetség sp  1921. márc. 16-án alakult Budapesten Magyar Birkó-
zók Országos Szövetsége néven. Mai nevén 1957 óta szerepel. 

MBT  A Magyar Bibliatársulat (revideált) fordítása vall  Bibliafordítás. 
MBT  Magyar Belgyógyász Társaság szerv  1958-ban alakult meg. Feladata: a tudományág 

hazai és külföldi eredményeit ismertetni, elősegíteni a tudomány eredményeinek gya-
korlati felhasználását, javaslatokat tenni a szakképzésre, szakmai folyóiratok szerkesz-
tésével elősegíteni a magyar kutatási eredmények minél szélesebb körű megismerteté-
sét belföldön és külföldön egyaránt. 



 341 

MC  Missionariae Caritatis latin; vall  Szeretet Misszionáriusai, Teréz Anya Nővérei. A rend 
célkitűzése a szegények legszegényebbjeinek szolgálata: a fizikai és lelki szegények, az 
éhezők és szomjazók, a ruhátlanok és hajléktalanok, a betegek megsegítése. Magyaror-
szágon 1989. jún. 16-án telepedtek le az első nővérek Érden. Ma az érdi jelenlétükön túl 
Miskolcon cigánymisszióval, Budapesten a rászorulókkal és hajléktalanokkal foglal-
koznak. 

MC  Principauté de Monaco francia; földr  Monaco, Monacói Hercegség. Ország Nyugat-
Európában. Területe 1,95 km2; fővárosa: Monaco-Ville; hivatalos nyelv: francia; pénz-
nem: francia frank (1 franc egyenlő 100 centime); népcsoportok: monacói, olasz, francia, 
egyéb; vallás: római katolikus, egyéb. 

MCC  Marylebone Cricket Club angol; sp  Krikett Klub az Egyesült Királyságban. 1787-ben 
alapította egy nemesi csoport. A klub 1969-ig tartotta fenna krikettszabályok megállapí-
tásának jogát. Központja Észak-Londonban van. 

MCC  Mercado Commún Centroamericano spanyol; ker  Közép-amerikai Közös Piac. 1960-
ban kötött egyezmény a közép-amerikai országok között. Célja a kereskedelem fejlesz-
tése, a belső vámok eltörlése és pénzügyi együttműködés. Székhelye: Guatemala. 

MCCC  Magyar Camping és Caravanning Club ált  A mo.-i kempinghelyeket összefogó, a 
kempingezés szabályait alkotó szervezet. 1965-ben alakult. 

MCCI  Missionarii Comboniani Cordis Iesu latin; vall  Jézus Szent Szívének Comboniánus 
Misszionáriusai. Klerikus missziós kongregáció. 1979-ben jött létre két Jézus Szívéről 
elnevezett kongregációból. Története: 1885-ben fogadalmas kongregáció volt Jézus 
Szent Szívének Fiai (FSCI) néven. Belőle 1923-ban kivált a német kongregáció Jézus 
Szent Szívének Misszionárius Fiai (MFSC) néven. 

MCDP  Magyar Cigányok Demokrata Pártja pol  A Jász-Nagykun-Szolnok és Pest megyei 
cigányok összefogását kezdeményező szervezet. 1998 januárjában jegyezték be Szolno-
kon, majd székhelye Cegléd lett. 

MCF  Magyarországi Cigányok Fóruma szerv  Országos cigány kisebbségi szervezet. 
MCG  Morphological Catalogue of Galaxies angol; csill  Galaxisok morfológiai katalógusa. 
mcg.  microgram görög; fiz  Mikrogram. 
MCI  Media Control Interface angol; inf  Médiavezérlő interfész. 
mCi  millicurie görög; fiz  A radioaktivitás mértékegysége. 
MCP  metacarpophalangeal joint angol; orv  Metakarpofalangeális ízület, a kézközép és az 

ujjpercek közötti ízület. 
MCTR  Military Aerodrome Control Zone angol; rep  A katonai repülőtéri irányító körzet 

jelülésére használt rövidítés. 
MCS  Magyarország családjai címerekkel és nemzedékrendi táblákkal kult  Nagy Iván. Bp., 

Helikon, 1987. 
MCSA  Multichannel Spectrum Analyzer angol; csill  Sokcsatornás színképelemző. 
Mcsanád  Magyarcsanád közig  Község Csongrád megyében. Lakosságszám: 1540 fő (2007. 

jan. 1.). 
MCSE  Magyar Csillagászati Egyesület egy  A magyar amatőr és szakcsillagászok szerveze-

te. 1946-ban történt az első megalapítása, amelyben nagy érdeme volt Kulin Györgynek. 
A TIT létrejöttekor beolvasztották. 1989. febr. 19-én, Kopernikusz születésnapján alapí-
tották meg újra az előző szervezet jogutódjaként. 

MCsillag  Magyar Csillag firat  Szépirodalmi és kritikai folyóirat 1941 és 1944 között. Ma-
gyarország német megszállása után szűnt meg. 

MCSMSZ  Moldvai Csángómagyarok Szövetsége szöv  Tevékenysége: a moldvai csángó-
magyarság érdekeinek képviselete, hovatartozás- és identitástudatuk ápolása. Székhe-
lye: Bacău. 
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MCSOSZ  Magyar Családok Országos Szövetsége pol  A pártot 1993. júl. 2-án jegyezték be 
Szigetszentmiklóson. 

MCsSz  Magyar Cselgáncs Szövetség sp  Elődje a Magyar Birkózó Szövetségen belül 1952-
ben alakult Országos Cselgáncs Társadalmi Szövetség néven. Mai nevét 1957-ben vette 
fel. Irányítja, szervezi a sportág egész hazai életét. 

MCsSz  Magyar Cserkész Szövetség szöv  1912-ben alapították Magyarországon. Elsősor-
ban a középiskolás fiatalok között volt kedvelt. Az I. világháború után felerősödtek bi-
zonyos nacionalista, militarista irányzatok. A rendszerváltás után újjászerveződött. 

MCSZDP  Magyarországi Cigányok Szociáldemokrata Pártja pol  Az MSZDP vezetésétől 
elhatárolódó baloldali és etnikai alapon szerveződő párt 1989. okt. elején kezdte meg 
működését. 

MD  Air Madagascar rep  Madagaszkár légitársaságának jelzése. 
MD  Maryland angol; földr  Szövetségi állam az USA keleti részén. Területe: 27.090 km2; 

székhelye: Annapolis; beceneve: Régimódi állam, Szabad állam. 
Md  mendelévium vegy  A természetben szabadon nem található transzuránok közé tartozó 

radioaktív kémiai elem. Rendszáma: 101. 1955-ben állították elő a kaliforniai Berkeley 
Egyetemen. (D. I. Mengyelejev orosz vegyész nevéről kapta nevét.) 

MD  Moldova földr  Moldova, Moldovai Köztársaság: Kelet-Európában. Területe: 33.700 
km2; fővárosa: Chişinău. Hivatalos nyelv: moldovai; pénznem: moldovai lej; népcso-
portok: moldovai, ukrán, orosz, gagauz. Vallás: román és orosz ortodox. 

MD  Mulieris dignitatem apostoli buzdítás latin; vall  II. János Pál pápa írásának rövidítése. 
MD  muscular dystrophy angol; orv  Izomdystrophia. 
MDB  Munkaügyi Döntőbizottság jog  Mo.-on a termelőmunka állami szervezésével, a 

munkaviszonyra vonatkozó jogszabályokkal foglalkozó, ilyen ügyeket intéző vitás ügy 
eldöntésére választott bizottság, illetve a munkaügyi jogvita egyeztetéses rendezésére, 
elbírálására a munkáltató és a szakszervezet képviselőiből létrehozott testület, amely 
1992-ben megszűnt. 

MDDCP  Magyar Dolgozók Demokratikus Centrum Pártja pol  Tápiószele község székhely-
lyel jegyezték be 1990. febr. közepén. 

MDF  Magyar Demokrata Fórum pol  1987. szept. 27-én Lakitelken alakult meg a Magyar 
Demokrata Fórum. Az MDF ekkor független szellemi-politikai mozgalomként elutasí-
totta mind a kormánypártiság, mind az ellenzékiség címkéit. A mozgalom szervezetté 
alakulását – ugyancsak Lakitelken – 1988. szept. 3-án határozták el, a párt elnöke Dávid 
Ibolya volt. A 2010-es választásokon a párt történelme során először a parlamenten kí-
vülre került, a teljes vezérkar lemondott, az új vezetés pedig visszatért a korábbi jobb-
oldali ideológiai gyökerekhez. 2011 áprilisában hivatalosan is felvette a Jólét és Szabad-
ság Demokrata Közösség nevet. 

MdG  Institutum a Sancta Maria de Guadalupe pro exteris missionibus latin; vall  Mexikói 
missziós szeminárium. A szerzetesi intézmények egyik fajtája. 

MDI  metered dose inhaler angol; orv  Meghatározott dózist adagoló inhalátor. 
MDI  Multiple Document Interface angol; ált  Az olyan grafikus alkalmazásokat jelöli, ame-

lyekben az alkalmazáshoz tartozó ablakok egyetlen főablakon belül helyezkednek el 
(néhány kivételtől eltekintve), ellentétben az SDI, vagyis egy dokumentumos felülettel, 
ahol a különböző ablakok függetlenek egymástól. 

MDKV  Miskolc–Diósgyőri Közúti Vasút Rt. közl  1922. jan. 1-i hatállyal az MDV közúti 
vasúttá minősült. MDV 

MDL  moldovai leu pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
MDNP  Magyar Demokrata Néppárt pol  Magyar politikai párt. Alapítva: 1996-ban. 2001 

novemberében vezető személyiségei több párt vezetőivel részt vettek a Centrum párt 
megalakításában, de 2002-ben nem kerültek a parlamentbe. A párt többször tett kísérle-

http://www.katolikus.hu/roma/pe16.html
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=SDI&action=edit
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tet a Fidesszel való választási együttműködésre, ezt azonban az MDF vezetése rendre 
megakadályozta. 

MDNSZ  Magyar Diákok Nemzeti Szövetsége szöv  1947. okt. 21-én alakult tömegszervezet, 
amely a középiskolás diákokat tömörítette. 1950 júniusáig, a DISZ megalakulásáig állt 
fenn. 

Mdnt.  midnight angol; ált  Éjfél. 
Mdombegyh  Magyardombegyház közig  Község Békés megyében. Lakosságszám: 304 fő 

(2007. jan. 1.). 
MDP  Magyar Dolgozók Pártja pol  1948–56 között a magyar munkásosztály pártjának 

neve. A vezetői által elkövetett hibák nagy károkat okoztak. Az 1956-os szabadságharc 
és forradalom leverése után Magyar Szocialista Munkáspárt néven szerveződött újjá. 
MSZMP 

MDS  myelodysplastic syndrome angol; orv  Myelodysplasia: csontvelő-rendellenesség, 
ahol a csontvelőben található őssejtek nem termelnek elegendő vérsejtet. 

MDT  mean death time angol; állat  Az átlagos idő órában kifejezve, amely alatt a minimális 
letális dózis megöli az embrionált tojást. 

MDV  Miskolc–Diósgyőri Helyiérdekű Vasút Rt. közl  1905. dec. 16-án alakult. A kormány-
zat a vasutat nem közúti vasútként, hanem helyi érdekű vasútként engedélyezte, való-
színűleg azért, mert Diósgyőr ebben az időben különálló község volt. 

MDV  Republic of the Maldives angol; földr  Maldív-szigetek. Köztársaság Elő-Indiától délre 
a Csendes-óceánban. Területe: 298 km2; fővárosa: Malé; pénznem: ruffyaa; nyelvek: 
divehi, angol; népcsoportok: szingaléz, arab és maláj eredetű keverék; vallások: szunni-
ta mohamedán. 

MÉ  Magyar Élet firat  Ausztráliában (Sydney-ben) megjelenő politikai és társadalmi heti-
lap. Heti hírek, elemzések, összefoglaló tárcák, interjúk, sport, humor, hirdetések, köz-
lemények olvashatóak benne. A lap foglalkozik a magyarországi helyzettel, és részlete-
sen beszámol az ausztráliai magyar egyesületek tevékenységéről is. 

ME  Maine angol; földr  Szövetségi állam az USA északkeleti részén. Területe: 86.153 km2; 
székhelye: Augusta; beceneve: Fenyőfa állam. 

ME  medical examiner angol; orv  Törvényszéki orvosszakértő. 
ME  Middie East Airlines angol; rep  Libanon légitársaságának jelzése. 
ME  middle ear angol; orv  Középfül. 
ME  Millenium Edition angol; ált  Millenniumi kiadás. 
ME  miniszterelnök pol  A kormány elnöke. 
ME  Miskolci Egyetem okt  Felsőoktatási intézmény Magyarországon. Elődje az 1949-ben 

alapított Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem. 1960-tól jelentősen fejlődött, elnevezé-
se 1990-től Miskolci Egyetem. 

Mé.  Méhészet firat  Közreadó: Magyar Mezőgazdaság Kft. Indulás 1955. Szakterület: me-
zőgazdaság, üzemi és háztáji méhészet. 

mE/l  milliequivalents per liter angol; orv  Milliekvivalens per liter. 
MEA  Magyar Emberjogi Alapítvány szerv  Hungarian Human Rights Foundation – HHRF. 

Székhelye: New York. Közreműködik a határon túli magyarsággal összefüggő felada-
tok ellátásában. Feladata többek között: a közösség együttműködésének támogatása; 
rendszeres tájékoztatás a magyarságot érintő fontos ügyekről, eseményekről és fejlemé-
nyekről; érdekképviselet azokban a kérdésekben, amelyek a tagszervezetek többségét 
érintik. 

MEASZ  Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége szöv  Társadalmi szervezet. Előd-
szervezete az 1945-ben alapított Magyar Partizánok Bajtársi Szövetsége. 1948-tól a Ma-
gyar Szabadságharcos Szövetség partizántagozataként működött tovább. 1956-ban Ma-
gyar Partizán Szövetség néven újjászervezték. Mai nevét 1982. jan. 9-én vette fel. 
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MEC  medical emergency clinic angol; orv  Sürgősségi orvosi klinika. 
mech.  mechanika görög, latin; ált  A testek mozgásával, illetve a testekre ható erőkkel fog-

lalkozó tudomány. 
med  medence földr  A földfelszín nagyobb kiterjedésű, természetes mélyedése. 
méd  média hírk  A mondanivaló kifejezésére használt fórumok (a sajtó, a rádió, a televízió 

és újabban a világháló) kifejezési formáiban létrejött nyilvános fórumok összessége. 
Med  Meditationes latin; vall  Elmélkedések (Canterburyi Szt. Anzelm művének latin címe 

és rövidítése a katolikus új fordítás szerint). 
med.  medialis, medial angol; orv  középen elhelyezkedő. 
Med.  medicine angol; orv  Belgyógyászat. 
Med.univ.  Medicus universalis latin; orv  Általános orvos. Betegek mindenre kiterjedő 

gyógyítására egyetemi képesítést szerzett, ezzel foglalkozó szakember. 
MEDA  Mediterranean Actions angol; közg  Mediterrán Akciók. Kutatásfejlesztési Keret-

programban használt EU-s rövidítés. 
MEDOSZ  Mezőgazdasági és Erdészeti Dolgozók Szakszervezete szerv  1952 januárjában 

alakult érdekvédelmi szervezet a Dolgozó Parasztok és Földmunkások Országos Szö-
vetsége utódaként. 

MEEI  Magyar Elektrotechnikai Ellenőrző Intézet szerv  Magyarországon 1943-ban létesült 
Magyar Elektrotechnikai Egyesület Vizsgáló Állomás néven. Ezen a néven 1957 óta 
működött. Feladata: híradástechnikai és műszeripari termékek és alkatrészek műszaki 
vizsgálata. 

MÉFB  Magyar Értelmiségi Forradalmi Bizottság pol  1956. okt. és 1956. nov. között műkö-
dött. Jogutódja a MÉFT. MÉFT 

MEFESZ  Magyar Egyetemisták és Főiskolások Egységes Szövetsége szöv, pol  A kommu-
nista fiatalok kezdeményezésére 1945 augusztusában indult szövetség. 1950-ben a DISZ 
megalakulásával megszűnt. 1956. okt. 22-én újjáalakult, de 1957 májusában beszüntette 
tevékenységét. 

MEFHOSZ  Magyar Egyetemisták és Főiskolai Hallgatók Országos Szövetsége szöv  1995. 
nov. 4-én alakult. Egyéni tagságon alapul, bármely egyetemi, főiskolai hallgató tagja le-
het. 

MEFI  Mezőgépfejlesztő Intézet szerv  Magyarországon 1950-ben létesült Budapest szék-
hellyel. Mezőgazdasági, valamint élelmiszeripari gépek és berendezések kutatásával, 
fejlesztésével, tervezésével foglalkozott. 

MEFS  Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség sp  A Szövetség a Magyar Köztársaság-
ban működő, a felsőoktatási intézményekben sporttevékenységet folytató jogi szemé-
lyek és magánszemélyek tevékenységét összehangoló, munkájukat elősegítő, önkor-
mányzati elven alapuló közhasznú szervezet. 

MÉFT  Magyar Értelmiség Forradalmi Tanácsa pol  A MÉFB jogutódjaként jött létre 1956 
novemberében. Megszűnt 1957 januárjában. MÉFB 

megh.  meghalt ált  Elhunyt. 
megh.  meghatalmazott ált  Az, akit valamire feljogosítanak, valamely jogkör, feladat ellá-

tására intézkedési jogot kap. 
megj.  megjelenés ált  Valaki, valami megjelenik, láthatóvá, észlelhetővé válik. 
Megregy  Magyaregregy közig  Község Baranya megyében. Lakosságszám: 833 (2007. jan. 

1.). 
Megres  Magyaregres közig  Község Somogy megyében. Lakosságszám: 652 (2007. jan. 1.). 
MegyhtVázl  Magyar Egyháztörténeti Vázlatok firat  A Magyar Egyház Történeti Enciklo-

pédia Munkaközösség folyóirata. Alapítás éve: 1989. 
MEH  Magyar Energia Hivatal szerv  Önálló feladattal és hatáskörrel rendelkező, országos 

hatáskörű közigazgatási szerv, amelynek irányítását a kormány, felügyeletét a gazda-
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sági és közlekedési miniszter látja el. A hivatal jogi személy, amely önállóan gazdálko-
dó központi költségvetési szervként működik. 

MÉH  Melléktermék- és Hulladékhasznosítási Tröszt szerv  Magyarországon az ócskavas, 
színesfém-, papír-, rongy-, gumi-, bőr stb. hulladékok megvásárlásával és értékesítésé-
vel foglalkozó vállalat. Mai elnevezése: MÉH Nyersanyag-hasznosító Rt. 

MEH  Miniszterelnöki Hivatal pol, közig  A miniszterelnök részére döntés-előkészítéssel 
kapcsolatos tevékenységet végez, illetve előkészíti a miniszterelnöki rendeleteket és ha-
tározatokat. A Miniszterelnöki Hivatal a kormány tevékenységével kapcsolatban első-
sorban annak működési feltételeit biztosítja, ennek keretében például elkészíti a kor-
mány munkatervének javaslatát, ellenőrzi a munkaterv végrehajtását, gondoskodik a 
kormány döntéseinek kihirdetéséről, közzétételéről, nyilvántartja a kormány rendeleteit 
és határozatait, valamint ellátja a kormányszóvivői feladatokat. 

MEIK  Magyar Ekvivalencia és Információs Központ szerv  Az Oktatási Minisztérium egyik 
főosztályaként működő Központ egyrészt külföldön szerzett bizonyítványok és okleve-
lek elismerésével foglalkozik, másrészt információval szolgál a magyar és a külföldi ok-
tatási rendszerekről. 

MEK  Magyar Elektronikus Könyvtár inf, kult  Hazai digitális könyvtár. Kiépítése Magyar-
országon 1995 elején kezdődött el. 

MEKB  Multilaterális Exportellenőrzési Koordináló Bizottság szerv  Székhelye: Párizs. 
COCOM 

MEKDESZ  Magyar Evangéliumi Keresztény Diákegyesületek Szövetsége szöv  1904 októ-
berében alakult meg. A nagy nemzetközi ökumenikus diákevangelizációs szervezet, a 
World Student Christian Federation magyarországi tagszervezeteként komoly missziói 
és ökumenikus tevékenységet végzett egyetemi hallgatók között. 

MÉKK  Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége szerv  Székhelye: Ungvár. Közremű-
ködik a határon túli magyarsággal összefüggő feladatok ellátásában. Feladata többek 
között: a közösség együttműködésének támogatása; rendszeres tájékoztatás a magyar-
ságot érintő fontos ügyekről, eseményekről és fejleményekről; érdekképviselet azokban 
a kérdésekben, amelyek a tagszervezetek többségét érintik. 

MEKKE  Magyar Elektronikus Könyvtárért Közhasznú Egyesület egy  Hazai könyvtári 
szervezet. 

MÉL  Magyar életrajzi lexikon kult, tört  Budapest, Akadémiai Kiadó, 1967–1994, főszer-
kesztő: Kenyeres Ágnes. 

MELASZ  Magyar Elektronikus Aláírás Szövetség inf  Céljai közé tartozik az elektronikus 
aláírás rokon technológiáinak népszerűsítése, széles körű hazai bevezetésük támogatá-
sa, elterjedésük elősegítése. A támogatni kívánt technológiák között megtalálható a 
nyilvános kulcsú kriptográfia, infrastruktúra és alkalmazások, az időbélyegzés, a titko-
sítás és az ezekhez szükséges eszközök. A szövetség e technológiák felhasználását kí-
vánja elősegíteni az infokommunikációban, valamint különböző üzleti folyamatok és 
szolgáltatások terén. 

mell  melléklet ált  (Hivatalos) levélhez, beadványhoz, újsághoz, folyóirathoz stb. csatolt 
kiegészítő nyomtatvány, irat, ajándék stb. 

mellékm vagy mm.  mellékmondat nyelvtud  A főmondatot kiegészítő, neki alárendelt 
mondat. 

melod.  Melodiárium görög, latin; irod, zene  18. századi magyar református kollégiumok-
ban készült kéziratos dalgyűjtemények. 

mélt.  méltóságos ált  Ember voltunknak és értékünknek fölemelő tudata, ennek megnyi-
latkozása; valaminek tiszteletet ébresztő volta; magas rangú személy. 

Mélyépterv  Mélyépítési Tervező Vállalat szerv  A talajszinten v. talajszint alatt végzett 
építkezés tervezésével foglalkozó vállalat Magyarországon. 
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MÉM  Magyar Élet Mozgalom pol  Politikai szervezet volt. 
MEM  Maximum Entropy Method angol; csill  Maximum entrópia módszer (kép- és idősor-

feldolgozás). 
MÉM  Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium közig  1967. ápr. 14-én létrehozott 

minisztérium. A mező-, és erdőgazdaságot, az elsődleges faipart, a földügyi igazgatást, 
az élelmiszeripart irányította. 1990. májustól neve Földművelésügyi Minisztérium, 
amelyből 1998. júl. 8-án hozták létre a FVM-et. FVM 

MÉMOSZ  Magyar Építőmunkások Országos Szövetsége szerv  Magyarországon az építő-
ipari munkások által 1904-ben alapított szervezet. 

MEMRI  Middle East Media Research Institute angol; hírk  Közel-keleti Médiakutató Intézet. 
Székhelye: Washington. 

Men  Mensa latin; csill  Táblahegy. Csillagkép az égbolton. 
MEO  Minőségi Ellenőrző Osztály szerv  Az előállítási, illetve gyártási folyamat során a 

termelt gyártmányok minőségének ellenőrzésével és minőségi fok szerinti szabályozá-
sával, a gyártmányok hasznavehetőségével foglalkozó vállalati szervezet. 

MEOE  Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete egy, állat  Feladata a az ebek fajtisztasá-
gának megőrzése, a fajtára jellemző bélyegek rögzítése, illetve javítása, az utódellenőr-
zés során az értéktelenek kiszűrése, illetve a hibák gyengítése. 

MEOSZ  Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége szöv, eü  1981-ben hoz-
ták létre a mozgáskorlátozott emberek sajátos érdekeinek képviseletére, védelmére és 
érvényesítésére. 

MÉP  Magyar Élet Pártja pol  A kormányzó Nemzeti Egység Pártjában 1938 novemberében 
bekövetkezett szakadás után a párt lényegében szétesett, majd 1939. febr. végén alakult 
meg a Magyar Élet Pártja. Csatlakozott hozzá az Egyesült Kereszténypárt fővárosi frak-
ciója is, Magyar Élet Keresztény Községi Párt néven. A kormánypárt és az Egyesült Ke-
reszténypárt között 1938 novemberében született megállapodás lehetővé tette, hogy a 
két párt között a harmincas évek elején megszakadt szoros kapcsolat valamelyest újra-
épüljön. 

MEP  Member of European Parlament angol; pol  Európai Parlament képviselője. Az egyes 
országokat (pártokat) az Európai Parlamentben képviselő személyek. 

MEP  Societas Parisiensis Missionum ad Exteras Gentes latin; vall  Párizsi Missziós Szemi-
nárium. Fogadalom nélküli kongregáció. 

MEPAR  Mezőgazdasági Parcellaazonosító Rendszer mezg  A rendszer az agrártámogatá-
sok eljárásainak kizárólagos országos földterület-azonosító rendszere. Kizárólagos ab-
ban az értelemben, hogy a földterülethez kapcsolódó részben v. egészben európai uniós 
támogatások igénylése során csak ennek az azonosítási rendszernek az adatait lehet 
használni. 

MÉPL  Modern építészeti lexikon ép, kult  Bp., Műszaki K., 1978. 
MERCOSUR, MERCOSUL  Mercado Común del Sur spanyol; pol  Dél-amerikai Közös Piac. 

Brazília és Argentína között 1986-ban megkötött kereskedelmi szerződés Uruguay és 
Paraguay csatlakozásával nemzetközi szervezetté fejlődött, amelynek célja a kereske-
delmi akadályok lebontása és az egységes vámtarifa kialakítása. Székhelye: Montevideo 
(Uruguay). Portugálul: Mercado Comun do Sul. 

mérn.  mérnök(i) ált  Műszaki egyetemen, főiskolán, agrártudományi egyetemen, főiskolán 
oklevelet szerzett szakember. 

MERT  Minőségi Ellenőrző Rt. szerv  1950-ben alakult. Export- és importáruk belföldön és 
külföldön történő minőségellenőrzésével foglalkozó intézmény. 

MÉS  Magyar Értelmi Fogyatékosok Sportszövetsége sp  Önkéntesek közreműködésével 
megvalósított tevékenység az értelmi fogyatékosok sportéletében: szervezés, képzés, 
adományszervezés, nyilvántartás. 
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MESE  Magyar Egyetemi és Főiskolai Sajtó Egyesület szerv  A hallgatók életében vezető 
szerepet töltenek be a felsőoktatási lapok, hiszen számukra ez jelenti az elsődleges in-
formációforrást. 

mest.  mesterséges ált  Emberi tevékenységgel, beavatkozással alkotott, előidézett, történő. 
ME-syndrome  Mialgiás Enkefalomielitisz latin, magyar; orv  ME-tünetegyüttes, az izom-

fájdalommal járó agyvelő-gerincvelő gyulladás rövidítése. Bizonyos vírusos fertőzése-
ket követő lázas állapot, tünetei: gyengeség, szétszórtság, izomfájdalom, depresszió, le-
vertség, fejfájás. 

MESZ  Magyar Egyesületek Szövetsége szöv  Székhelye: Beli-Manastir (Pélmonostor, 
Horváto.). Egész Horvátország területén vannak tagszervezetei, kultúregyesületei. Köz-
reműködik a határon túli magyarsággal összefüggő feladatok ellátásában. Feladata töb-
bek között: a közösség együttműködésének támogatása; rendszeres tájékoztatás a ma-
gyarságot érintő fontos ügyekről, eseményekről és fejleményekről; érdekképviselet 
azokban a kérdésekben, amelyek a tagszervezetek többségét érintik. 

MESZ  Magyar Evezős Szövetség sp  1893-ban alakult Magyar Evezős Egyletek Országos 
Szövetsége néven. Mai nevét 1923-ban vette fel. 1913. jan. 1-től tagja a FISA-nak. Az I. 
világháború alatt a tagsága megszűnt, a háború után ismét a FISA tagja lett. FISA 

MESZHART  Magyar–Szovjet Hajózási Részvénytársaság szerv  1946-ban alakult az MFTR-
ből. A Duna magyar szakaszának és hajózható mellékfolyóinak személy- és áruforgal-
mát bonyolította le. 1955-ben megszűnt, feladatát a MAHART látja el. MAHART, 
MFTR 

MET  Metropolitan Opera House angol; zene  Világhírű New York-i operaház. 1883-ban 
nyílt meg. 

met.  meteorológia görög; ált  Időjárástan, légkörtan. A légkörrel, a légköri jelenségekkel, az 
éghajlat és az időjárás tényezőivel foglalkozó tudomány. 

MÉTE  Magyar Élelmiszeripari Tudományos Egyesület egy  Az 1949-ben alapított egyesü-
let célja jogi és egyéni tagjai szakmai, tudományos érdekeinek szolgálata és védelme. 

metrop  metropolita görög, latin; vall  Katolikus püspök (érsek), akinek joghatósága egy-
házmegyéjén kívüli területekre is kiterjed; a görög-keleti egyházban rangban a pátriár-
ka után következő főpap. 

Mets.  metastasis angol; orv  Áttétek, metasztázisok. 
MeV  megaelektronvolt görög; fiz  Az atomfizikában használatos energiamennyiség. 1 MeV 

egyenlő 106 elektronvolt, az a kinetikai energia, amelyre 1 elektron akkor tesz szert, 
amikor 106 volt feszültségkülönbségen halad át. 

MEX  México, Estados Unidos Mexicanos spanyol; földr  Mexikó, Mexikói Egyesült Államok 
Közép-Amerikában. Területe: 1.953.162 km2; fővárosa: Mexikóváros; hivatalos nyelve: 
spanyol; pénznem: mexikói peso; népcsoportok: mesztic, indián, fehér; vallás: római ka-
tolikus, protestáns, felekezeten kívüli. 

mez. gazd.  mezőgazdaság ált  Növénytermesztés és élelmiszerek termelésére, bőr, szőr 
nyerésére v. igavonásra való állattenyésztés összefoglaló neve, az anyagi termelés egyik 
ága. 

Mezőgazd. Közl.  Mezőgazdasági Közlemények firat  Mezőgazdaság, természettudo-
mányok, biológia, vadászat témákban írásokat közlő, havonta megjelenő folyóirat. 

Mezőgép  Mezőgazdasági Gépgyártó és Szolgáltató Vállalat ipar  A gépiparban tevékeny-
kedik. A cég mezőgazdasági és autóipari alkatrészgyártással foglalkozik, a múltban el-
sősorban az agrárszféra jelentette felvevőpiacát, a jövőben azonban egyre nagyobb súly-
lyal szerepelnek az ügyfelei között a világ vezető autógyártói. 

mezőv.  Mezőváros tört  Városi kiváltságokkal felruházott nagyobb, de falusias település. 
MF  A Néprajzi Múzeum fonográffelvétele tud, zene, kult  1950-től a Kárpát-medence nép-

zenei gyűjteményét tartalmazó hanganyag. 
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MF  Magyar Front pol  1944 májusában alakult a magyar demokratikus pártok antifasiszta 
szövetsége. 1944 novemberében szétesett. 

mf  mérföld ált  Távolság mértékegysége. 
mf.  mezzoforte olasz; zene  Zenében: középerősen. 
MFA  Mezőgazdasági Fejlesztési Alap pénzü  Az Országgyűlés által 1992-ben létrehozott 

elkülönített állami pénzalapként működő alap. 
MFB  Magyar Fejlesztési Bank pénzü  Szakosított hitelintézet. Tulajdonosa a magyar állam. 

1991. dec. 1-jén mint Magyar Befektetési és Fejlesztési Bank kezdte meg működését. 
1997. jan. 1-ével jött létre a Magyar Fejlesztési Bank. Tevékenysége nem profitorientált. 

MFigyelő  Magyar Figyelő firat  Kritikai és társadalmi folyóirat (1911–18). 
MFMÉA  Móra Ferenc Múzeum Évkönyve kult  Szeged (1956–). 
MFMP  Magyar(országi) Földműves és Munkáspárt pol  A Magyarországi Munkáspárt 

1926 tavaszán már a fenti néven tette közzé programját. Kapcsolatot tartott fenn a libe-
rális politikusokkal. 

MFMPK  Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány pol, közig  A Minisztertanács jog-
utódjaként jött létre 1956 novemberében. Megszűnt az MT jogutódlásával 1973-ban. 
MT 

MFNF  Magyar Függetlenségi Népfront pol  A MNFF jogutódjaként jött létre 1949. február-
ban. A HNF jogutódlásával szűnt meg 1954 októberében. MNFF, HNF 

Mföld  Magyarföld közig  Község Zala megyében. Lakosságszám: 34 (2007. jan. 1.). Cseszt-
reg körjegyzőséghez csatlakozott község. 

MFP  Magyar Függetlenségi Párt pol  1947. aug. 4-én alakult. 1947. nov. 30-án megszűnt. 
1989 áprilisában ismét létrehozták. 

MFSC  Congregatio Missionariorum Filiorum Ss. Cordis Iesu latin; vall  Jézus Szent Szívé-
nek Missziós Fiai. Klerikusszerzetes kongregáció. 1854-ben alapította J. Chevalier. Cél-
juk a papi szolgálatban Jézus Szíve és Mária tiszteletének terjesztése missziók, lelkigya-
korlatok és iskolai oktatás által. 1869-ben nyertek pápai jóváhagyást. 1980-ban 465 ház-
ban 2568 tag, köztük 1890 pap; 1998-ban 300 házban 2308 tag, 1576 pap élt. 

mfszt.  magasföldszint ép  Több szintes épületben rendszerint az alagsor fölé épült, a föld-
szint szokványos magasságát meghaladó szint. 

MFT  Magyar Festők Társasága műv  1995 nyarán alakult meg, jelenleg a magyar festőmű-
vészek legnagyobb szakmai szervezete. 

MFTR  Magyar Királyi Folyam- és Tengerhajózási Rt. közl  1894-ben alapított tőkés hajózási 
vállalat. Elődje a Magyar Folyam- és Tengerhajózási Rt 1895. jan. 24-én jött létre. Neve 
1907-ben lett Magyar Királyi Folyam- és Tengerhajózási Rt. Az ország személy- és áru-
forgalmának jelentős részét bonyolította le a Dunán és a hajózható mellékfolyóin. 1946-
ban feladatát a MESZHART vette át. MESZHART 

MFTTT  Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság szerv  1956-ban alapí-
tott társaság. Elnevezése 1991-ig Geodéziai és Kartográfiai Egyesület (GKE) volt. 

MFVP  Magyar Fajvédő Párt pol  Az ellenforradalmi korszak híres-hírhedt fajvédője, Héjjas 
Iván, a „Rongyos Gárda” parancsnoka a Magyar Fajvédő Szövetség egy részéből e né-
ven alapított pártot. 

Mg  magnézium görög ’magnésziai kő’ szóból; vegy  Az alkáli földfémek közé tartozó fehér 
színű, puha, könnyen munkálható fém. Rendszáma: 12. Fontos szerepe van az anyag-
cserében. Főleg a fémiparban használják. 

MG  Magyar Grafika firat  Kiadja: Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület. Indulás: 
1957. 

mg  milligramm latin; ált  A gramm ezredrésze. 
MG  myasthenia gravis angol; orv  Miaszténia grávisz. 
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MG.  Magyar Gazda firat  Érkövy Adolf Adolf, gazdasági író által kiadott és szerkesztett 
mezőgazdasági szaklap 1859-től 1861 végéig. 

Mg.  Mezőgazdaság firat  Folyóirat. Kiadja a Magyar Mezőgazdaság Kft., szakterülete: 
mezőgazdaság. 

mg.  mezőgazdaság(i) ált  Növénytermesztés és élelmiszerek termelésére, bőr, szőr nyeré-
sére v. igavonásra való állattenyésztés összefoglaló neve, az anyagi termelés egyik ága. 
mez. gazd. 

Mg. Szöv.  mezőgazdasági szövetkezetek szöv, mezg  Olyan szervezet, amelyben a kister-
melők közösen dolgoznak. A szövetkezés a közös termelésre, a termény feldolgozására 
és értékesítésére, a szükséges termelőeszközök közös beszerzésére irányulhat. 

mg.%  milligrams per 100 cc angol; orv  Milligramm per 100 köbcenti (kb. 100 milliliter). 
Mg.Ak.  Mezőgazdasági Akadémia okt, tud  Mezőgazdasági szakembereket képző felsőok-

tatási intézmény volt Debrecenben, Keszthelyen és Mosonmagyaróváron. 
MGA  madagaszkári ariary pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
MGCP  Multinational Geospatial Co-production Program angol; ált  Nemzetközi Térinfor-

matikai Együttműködési Program. Az USA által készítendő térképészeti program, 
amelyhez az egyes országok hozzájárulása is szükséges. 

Mgéc  Magyargéc közig  Község Nógrád megyében. Lakosságszám: 925 fő (2007. jan. 1.). 
Mgencs  Magyargencs közig  Község Veszprém megyében. Lakosságszám: 580 fő (2007. 

jan. 1.). 
MGF  madagaszkári frank pénzü  Elavult valutakód (MGA-val helyettesítve). 
MgiK.  Mezőgazdasági Kutatások firat  Folyóirat. 
MgK.  Mezőgazdasági Közlemények firat  Folyóirat. 
MgKl.  Mezőgazdasági Közlöny firat  Bukarestben 1948. aug. 12-től megjelent napilap. Az 

Agerpres Buletin Economic (1947–1948) társlapja. 
MGL  Mongólia földr  Mongólia, Mongol Köztársaság Belső- és Közép-Ázsiában. Területe: 

1.566.500 km2; fővárosa: Ulánbátor; hivatalos nyelv: mongol; pénznem: tugrik; népcso-
portok: halha mongol, kazah, dörbed mongol, bajad, burját mongol, dariganga mongol; 
vallás: buddhista, sámánista, mohamedán. 

MGM  Metro–Goldwyn–Mayer Incorporated angol; kult, műv  Filmstúdió az USA-ban, New 
Yorkban. Amerikai filmgyártó vállalatcsoport. 1924-ben több vállalatból egyesült. A II. 
világháború után folyamatosan hanyatlott. 1990 végén a Pathé Communicatoins 
Incorporatedhez került. Ma filmek, szórakoztatóipari termékek terjesztésével foglalko-
zik. 

MgMt.  Mezőgazdasági Munkatudomány firat  Folyóirat. 
MGRS  Military Grid reference System angol; had  Katonai keresőhálózati rendszer. A 

NATO-tagállamok által használatos térképészeti pontosító rendszer. 
MGSZ  Magyar Grafikusművészek Szövetsége szöv, műv  1992-ben alakult meg Budapesten 

a Magyar Képző- és Iparművészek Szövetsége Képgrafikai Szakosztályának jogutódja-
ként. Fő feladatának tekinti a Magyarországon élő és kiemelkedő művészeti tevékeny-
séget folytató grafikusművészek szellemi és szakmai önállóságának megteremtését, ér-
dekeinek védelmét, a grafika hagyományainak ápolását. 

MGSz.  Magyar Gazdák Szemléje firat  1927–1942 között megjelenő folyóirat. 
MgSz.  Mezőgazdasági Szemle firat  Folyóirat. 
MgTechn  Mezőgazdasági Technika firat  Havonta megjelenő, mezőgazdaság technikájá-

val foglalkozó folyóirat. 
MGtSz.  Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle firat  Közreadó: Országos Magyar Gazdasági 

Egyesület. Szakterület: történelem, gazdaság, közgazdaságtudomány. 
MGy.  Magyar Gyümölcs firat  Folyóirat. 
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MGYK  Magyar Gyógyszerész Kamara szerv, eü  Feladatai közé tartozik, hogy a gyógysze-
részi hivatás tisztasága fölött őrködjék, védelmezze a hivatásukat megfelelően gyakorló 
gyógyszerészeket és elmarasztalja azokat, akik esküjüket, s ezzel a szakmai és erkölcsi 
szabályokat megszegik. 

MGYOSZ  Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége szöv  A Magyar Munkaadói 
Szövetség és a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége egyesülésével jött létre 1998. 
júl. 23-án. Országos gazdasági, munkaadói szövetség, amelynek célja olyan érdekképvi-
seleti és érdekérvényesítő tevékenység ellátása, amely a gazdasági és munkaadói érde-
kek megvalósulását segíti. A szövetség önkéntes társulással szerveződik. Legfontosabb 
célkitűzése a magyar gazdaság, versenyszféra szereplői közül a legszélesebb tagsági kör 
kialakítása és ennek révén egy kiterjedt és hiteles információs bázison alapuló, profesz-
szionális érdekképviseleti munka megteremtése. 

MGYOSZ  Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége szöv  A Magyar Munkaadói 
Szövetség és a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége egyesülésével jött létre 1998. 
júl. 23-án. Az MGYOSZ országos gazdasági, munkaadói szövetség, amelynek célja 
olyan érdekképviseleti és érdekérvényesítő tevékenység ellátása, amely a gazdasági és 
munkaadói érdekek megvalósulását segíti, és megteremti a Magyarországon működő 
tőke képviseletét is. A szövetség önkéntes társulással szerveződik. 

MGYSZ  Magyar Gyephoki Szövetség sp  1924-ben alakult. A II. világháború után a Jég-
sport Szövetségben tömörültek. 1957-ben alakult újjá. 

MGyTÉ.  Magyar Gyógyszertudományi Társaság Értesítője firat  A Magyar Gyógyszerész-
tudományi Társaság 1925 májusában indította első tudományos folyóiratát Magyar 
Gyógyszertudományi Társaság Értesítője címmel. A lap a II. Világháború miatt 1944 
szeptembere és 1947 áprilisa között nem jelent meg. A lap ismételt megjelenésénél már 
alcímként feltüntették az Acta Pharmaceutica Hungarica elnevezést, 1949-ben. Az 
MGyTÉ, a Gyógyszerésztudományi Értesítő és ezek folytatásaként az Acta 
Pharmaceutica Hungarica a mai napig a társaság magas szintű, elsősorban tudományos 
lapja. 

MH  Magyar Ház szerv  A Magyar Ház Rt. tulajdona. Közreműködik a határon túli ma-
gyarsággal összefüggő feladatok ellátásában. Rendszeresen tájékoztatást nyújt a ma-
gyarságot érintő fontos ügyekről, eseményekről és fejleményekről. Érdekképviseletet 
biztosít azokban a kérdésekben, amelyek a tagszervezetek többségét érintik. Székhelye: 
Los Chorros (Venezuela). Itt működik többek között a Mindszenty József Katolikus 
Egyházközség, a 35. számú Szent Erzsébet Cserkészcsapat, a 11. számú Szent István 
Cserkészcsapat és a Magyar Köztársaság Tiszteletbeli Konzulátusa. 

MH  Magyar Hirdető szerv  1948-ban a különböző hirdetőszervek összevonásaiból alakult 
központi hirdető és reklámvállalat. 

MH  Magyar Hírlap firat  Politikai napilap 1891–1938-ig. A lap újraindult ugyanezen cím 
alatt 196-ben. 

MH  Magyar Honvédség had  A Magyar Köztársaság hadseregének neve 1945–48 között és 
1990-től. Elődje a Magyar Királyi Honvédség volt. 1948–1990 között Magyar Néphadse-
reg volt. 1947-től létszámát fokozatosan minimumra csökkentették. 2004 novemberétől 
csak hivatásos személyzete van. 

MH  Marshall Islands, Republic of the Marshall Islands angol; földr  Marshall-szigetek, Mar-
shall-szigeteki Köztársaság. Köztársaság Óceániában. Területe: 181,3 km2; fővárosa: 
Dalap-Uliga-Darrit; hivatalos nyelv: angol; pénznem: USA dollár; népcsoportok: 
mikronéz, amerikai; vallás: protestáns, katolikus. 

MH  Medal of Honor angol; had  Becsületrend érem. Brit katonai kitüntetés. 
mh  meghalt ált  Elhunyt. megh. 
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MH LEP  Magyar Honvédség Légierő Parancsnokság had  Rövid története: A honi légvé-
delmi csapatok 1960 előtti szervezete ugyan megfelelt az akkori hadműveleti követel-
ményeknek, azonban az ország légterének biztonságos védelme – az 1960-as évek gaz-
dasági és politikai helyzetéből fakadóan – szükségessé és lehetővé tette a légvédelem 
folyamatos fejlesztését, a magyar légvédelmi haderőnem megalakítását. Ekkor rendsze-
resítették a kor színvonalán álló légvédelmi rakétakomplexumokat, az első hangsebes-
ség feletti repülőgépeket, valamint a korszerű rádiólokátor-állomásokat. 

MH ÖHK  Összhaderőnemi Hadműveleti Központ had  Feladatai: az MH béketámogató és 
válságreagáló műveletekben való részvételének összhaderőnemi szintű koordinálása. A 
részt vevő erők felkészítésének koordinálása, nemzeti vezetése, a végrehajtás szakmai 
felügyeletével összefüggő feladatok végzése. A fegyverzet-ellenőrzési feladatok végre-
hajtásának tervezése, szervezése, koordinálása és végzése, katasztrófavédelmi feladatok 
megoldásának tervezése, szervezése és koordinálása, a végrehajtásra kijelölt erők veze-
tése, és a HM Központi ügyeleti szolgálatok működtetése. 

MH ÖLTP  Összhaderőnemi Logisztikai Parancsnokság had  A Magyar Honvédség 
Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság önálló jogi személyiséggel 
rendelkező katonai szervezet. A költségvetési szerv alapítója és fenntartója a Magyar 
Köztársaság honvédelmi minisztere, felügyeleti szerve a Honvédelmi Minisztérium. 

MH SZFP  Magyar Honvédség Szárazföldi Parancsnokság had  Rendeltetése: a szárazföldi 
erők alapvető kötelessége a Magyar Köztársaság katonai védelme, az államhatár őrzése 
és védelme, valamint a nemzetközi szerződésből eredő katonai kötelezettségek (kollek-
tív védelmi feladatok, béketámogató műveletekkel kapcsolatos feladatok) teljesítése. 
Segítségnyújtás elemi csapás vagy jelentős katasztrófa esetén, valamint protokolláris 
feladatok ellátása. 

mh vagy mgh.  magánhangzó nyelvtud  Fonetikailag a magánhangzó egy olyan hang, ame-
lyet a szájon át szabadon kiáramló és a gége, a nyelv és az ajkak által nem akadályozott 
levegő képez. 

mh.  megállóhely ált  Olyan megjelölt hely, ahol a közlekedési járatok megállnak; csak 
személyforgalomra berendezett kisebb állomás. 

mh.  meghatalmazott ált  Az, akit valamire feljogosítanak, valamely jogkör, feladat ellátá-
sára intézkedési jogot kap. megh. 

MHB  Magyar Hitelbank Rt. pénzü  1986-ban jött létre. 1996-ban megvásárolta a holland 
ABN Amro Bank, amellyel 1997 szeptemberében összeolvadt. Neve: ABN Amro Bank 
Rt. lett. 

MHBK  Magyar Harcosok Bajtársi Közössége had, pol  1948. okt. 23-án Klagenfurtban ala-
kult emigrációs katonai szervezet. Az 1970-es években a politikai tevékenységét felvál-
totta a kulturális-közreműködési szervezőmunka. 

MHC  Major Histocompatibility Complex angol; orv  Az emberi fő hisztokompatibilitási 
komplex antigének történeti okokra visszavezethető elnevezése. HLA 

MHD  Magnetohydrodynamics görög, angol; fiz  Elektromos vezetőképességű folyadékok, 
ionizált gázok külső elektromágneses vagy más jellegű erőterek hatására bekövetkező 
mozgásával foglalkozó tudományág. 

MHD  Magyar Hajó- és Darugyár ipar  Magyarországon 1968-ban több vállalat összevoná-
sával alakult. Gyártmányai: tengeri áru- és teherszállító hajók, vontatóhajók, folyami 
személyhajók, vitorlás sporthajók stb. 

MHD-generátor  Magnetohidrodinamikus generátor fiz  Hőenergiából közvetlenül villa-
mos energiát fejlesztő energiaátalakító berendezés. 

Mhertelend  Magyarhertelend közig  Község Baranya megyében. Lakosságszám: 679 (2007. 
jan. 1.). 
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MHK  Munkára, Harcra Kész közig  Tömegsportmozgalom volt Magyarországon az 50-es 
évek elején. 

MHM  Societas Missionariorum S. Joseph de Mill Hill latin; vall  Mill Hill-i Szent József 
Missziós Társulat. Fogadalom nélküli kongregáció. 

MHonvéd  Magyar Honvéd firat  1956 óta a Honvédelmi Minisztérium által megjelentetett 
folyóirat. 

MHS  Magyar Honvédelmi Sportszövetség szöv, sp  A honvédelmi jellegű sportágak fejlő-
dését és irányítását végző szövetség volt. 

MHSZ  A magyar helyesírás szabályai nyelvtud  A Magyar Tudományos Akadémia által 
kiadott kötet, amely a magyar helyesírást szabályozza. 

MHSZ  Magyar Honvédelmi Szövetség szöv  Sport- és szabadidős tevékenységeket szerve-
ző országos félkatonai szervezet volt 1948 és 1990 között. Története során politikai 
okokból többször átalakult. A honvédelmi nevelésre, a katonai elő- és utóképzésre lét-
rehozott társadalmi szervezet Magyarországon. 1948–56 között Magyar Szabadsághar-
cos Szövetség néven működött, 1957-ben vette fel a Magyar Honvédelmi Szövetség ne-
vet. 1990 februárjában megszűnt, utódja a Magyar Technikai és Tömegsport Klubok 
Szövetsége lett. 

MHV  Magyar Hanglemezgyártó Vállalat zene  Magyarország leghosszabb ideje működő 
hanglemezkiadója. 1951. jún. 1-jén hozták létre. Utódja a Hungaroton Music Rt. 

MHz  megahertz görög; fiz  1.000.000 hertz. 
MI  Magyar Iparművészet firat  Negyedévenként megjelenő művészeti folyóirat. Kiadja a 

Magyar Művészeti Akadémia Alapítvány. 
MI  Magyar Írás firat  Szegeden 1921–1937 között megjelenő avantgárd szellemiségű kultu-

rális folyóirat. 
MI  mesterséges intelligencia ált  Angolul: Artificial Intelligence. 
MI  Michigan angol; földr  Szövetségi állam az USA északi részének közepén. Területe: 

151.579 km2; székhelye: Lansing; beceneve: Torkosborz állam, Nagy-tavak állam. 
mi  mile satutory angol; ált  Mérföld. Távolság mértékegysége. Angol mérföld: 1609 m; 

tengeri mérföld: 1852 m; magyar mérföld: 8354 m. 
MI  mitral incompetence/insufficiency angol; orv  Mitrális elégtelenség. 
MI  myocardial infarction angol; orv  Szívinfarktus. 
MI  Ordo Clericorum Regularium Ministrantium Infirmis latin; vall  Kamillánusok klerikus 

szerzetesrend. 1582-ben alapította Lellisi Szt.Kamill. 1586. márc. 18-án nyertek pápai jó-
váhagyást. A haldoklóknak segítenek, ezért másik nevük a Jó Halál Atyái. 1859-ben H. 
Dunant, a nemzetközi Vöröskereszt megalapítója nevezte el a rendet Vöröskeresztnek. 
A kamillánusok központja Rómában van. 1775-ben Győrött a Kálvária közelében temp-
lomot és kolostort építettek. 1785-ben házukat II. József föloszlatta. A rendszerváltozás 
után 1995-ben Nyíregyházán telepedtek le. Elsősorban betegeket, szenvedőket gondoz-
nak. CRMI, MinInf, CCam 

Mi.  Malomipar firat  Folyóirat. Szakirodalmi tájékoztató. Megjelenés: Malomkutató Kft., 
Budapest 1983–1992. Változó gyakorisággal jelent meg. 

MI.  Mezőgazdaság és Ipar firat  Folyóirat. 
MIC  Congregatio Clericorum Regularium Marianorum latin; vall  Mariánusok. A lengyel 

Stanisław Papczyński atya nevéhez fűződik a mariánusok kongregációjának megalapí-
tása a 17. század második felében, amely az első lengyel alapítású rend. Magyarorszá-
gon a királyi országrészben működtek (központjuk a pozsonyi kolostor volt), és a kato-
likus megújulást támogató főpapok és főurak támogatásával a 17. század során számos 
új rendházat nyitottak. 

Mic  Microscopium latin; csill  Mikroszkóp. Csillagkép az égbolton. 
micro  microcytic angol; orv  Kissejtű, mikrocitikus. 
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micro  microscopic angol; orv  Mikroszkópos, mikroszkopikus. 
MICU  Medical Intensive Care Unit angol; orv  Belgyógyászati intenzív osztály. 
MIDI  Musical Instruments Digital Interface zene, műsz  Elektronikus hangszerek és számí-

tógépek kapcsolatára vonatkozik. 
MIE  Magyar Információbrókerek Egyesülete szerv  Hazai könyvtári szervezet. 
MIE  Magyar Iparművészeti Egyetem okt  Az Országos Magyar Királyi Iparművészeti Ta-

noda egyetlen osztálya, a „műfaragászati tanműhely” 1880. nov. 14-én nyitotta meg ka-
puit, az 1870-ben alapított Országos Magyar Királyi Mintarajztanoda és Rajztanárké-
pezde – a mai Képzőművészeti Egyetem jogelődje – szervezeti egységeként. 1954-ben 
főiskola lett, majd 1971-től egyetem. 

MIÉNK  Magyar Impresszionisták és Naturalisták Köre műv  1908-ban alakult művésztár-
saság, amely az impresszionizmus és naturalizmus képviselőit akarta egyesíteni. 1910-
ben feloszlott. 

MIÉP  Magyar Igazság és Élet Pártja pol  Politikai párt Magyarországon. Az MDF-ből kilé-
pett vagy kizárt politikusok által 1993 júniusában létrehozott párt. 1994-ben nem jutott 
be az országgyűlésbe. 1998–2002 között ellenzékben politizált. MDF 

MIERT  Magyar Ifjúsági Értekezlet pol  Az RMDSZ ifjúsági szervezete. RMDSZ 
MIF  Macrophage Inhibitory Factor angol; orv  Makrofággátló faktor. 
MIGÉRT  Műszer- és Irodagépértékesítő Vállalat ipar  Vállalat Mo.-on. 
MIGSZ  Magyar Ipari Gáz Szövetség szöv  Alapítva: 2001. márc. 12-én. A felek megállapod-

tak abban, hogy támogatják az állami szabályozások, biztonságtechnikai, környezetvé-
delmi előírások megjelenését és részt vesznek azok kidolgozásában. Székhelye Buda-
pest. A MIGSZ nonprofit szervezet, bevételei a tagdíjból származnak. Legfontosabb cél-
jai: kapcsolattartás a nemzetközi gázszövetséggel (EIGA) és a magyar hatóságokkal; 
szabványügyek figyelemmel kísérése, illetve az ipari és egészségügyi gázok minőségel-
lenőrzésének korszerűsítése, figyelembe véve a nemzetközi gyakorlatot és ajánlásokat. 

Mik  Mikeás könyve vall  Kispróféta. Kb. i.e. 756–697 között élt. Hét részből álló könyvében 
bűnbánatra hívó és ítéleteket hirdető beszédeket, a megváltást, az üdvösség eljövetelé-
ről szóló jövendöléseket olvashatunk. 

MIKICS  Magyar Írószövetség Kárpátaljai Írócsoportja szerv  Székhelye: Ungvár. 
mikrobiol  mikrobiológia görög; tud  Az egysejtű szervezetekkel (mikroorganizmusokkal) 

foglalkozó tudományág. 
MIL  Magyar irodalmi lexikon kult  Budapest, Akadémiai Kiadó, 1963–1978, főszerkesztő: 

Benedek Marcell. 
MIL  Mensa International angol; szerv  1946-ban a Nagy Britanniában lévő Oxfordban alapí-

tották. A Mensa tagja az a magánszemély lehet, aki a szervezet pszichológusai által jó-
váhagyott intelligenciateszten kiemelkedő teljesítményt ér el. 

MIME  Multipurpose Internet Mail Extension angol; inf  Többcélú internetes levelezési kiter-
jesztés. Korszerű levelezőprogramoknál beállítható kiegészítés (kódolás), amely lehető-
vé teszi a magyar ékezetes betűk használatát. 

Min  Minerva firat  Az ún. szellemtörténeti irányt vezető tudományos folyóirat. 1922-től 
1940-ig jelent meg Pécsett. 

Min  Minerva tud, műv  Az európai uniós tagállamok minisztériumai közötti együttműkö-
dés, amely a kulturális és tudományos tartalmak digitalizálását hangolja össze. A prog-
ram célja egy közösen elfogadott európai platform kialakítása a digitalizálásra, 
metaadatokra és a hosszú távú megőrzésre vonatkozó ajánlások és irányelvek megfo-
galmazása formájában. 

Min  Minerva Kiadó szerv  1955-ben alapították, Magyarország egyik legismertebb kiadója. 
min  minutum latin ’kicsiny’; ált  Perc. Időmértékegység, a másodperc 60-szorosa. 60 perc 

egyenlő 1 órával. 
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Min 90  Minerva 90 okt  Felsőoktatási és Tanfolyamszervező Kft. 1989-ben alakult. Küldeté-
sük, hogy mindenkinek „házhoz vigyék” a tudást magas színvonalú oktatás formájá-
ban. Ennek érdekében országszerte szervezik a Budapesti Gazdasági Főiskola másod-
diplomás pénzügyi képzéseit. Céljuk az, hogy hallgatóinak – legyen az pályakezdő 
vagy tapasztalt szakember – minőségi, a mai szakmai sztenderdeknek megfelelő, piac-
képes tudást adjanak át. 

min.  minimum latin; ált  Legkisebb érték; mélypont, ellentéte a maximum. 
min.  miniszter ált  A kormány tagjaként valamely az államigazgatás, gazdaság ágát irányí-

tó legfelsőbb hatóság vezetője. 
min. eln.  miniszterelnök ált  A kormány elnöke. 
min. tan.  miniszteri tanácsos ált  A miniszterhez tartozó, magasabb rangú tisztviselő. 
mind1  mindegy chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
MinInf  Ordo Clericorum Regularium Ministrantium Infirmis latin; vall  Kamillánusok. 

MI, CRMI, CCam 
MINSZ  Magyar Ifjúság Népi Szövetsége szöv  1948. márc. 15-én megalakult, mint egységes 

ifjúsági szervezet, az ifjúság egyes szervezeteit összefogó szövetség. Szerepét 1950 júni-
usától a DISZ vette át. DISZ 

MIOK  Magyar Izraeliták Országos Képviselete szerv  1950–91 között a Magyar Izraeliták 
Országos Szervezetének legmagasabb képviseleti szerve. 

MIOT  Magyar Ifjúság Országos Tanácsa szerv  1946 márciusában kezdte meg működését, 
mint a demokratikus ifjúsági szervezetek összekötő bizottsága. A MINSZ megalakulá-
sával 1948-ban megszűnt. MINSZ 

MIP  Magyar Igazság Párt pol  A Ráckevén fellépő Tömösváry Tivadar Magyar Igazság 
Pártjához tartozónak vallotta magát. 

MIPS  Million Instructions Per Second angol; inf  Millió utasítás/másodperc. A számítógé-
pek működési sebességének mértékegysége. 

MIR  Magyar Irodalmi Ritkaságok irod  A MIR című kiadványsorozatának 63 kötetében 
(1930–44) a régi magyar irodalom számos értékét tették közzé. 

MIRV  Multiple Independently Targeted Reentry Vehicle angol; kat  Többszörös, önállóan 
irányított, légkörbe újra belépő hordozó. Nukleáris támadófej, amelyből a nagyméretű, 
ballisztikus támadórakéta elejébe több is beépíthető; az ezeket szétteríti a célterület fö-
lött. 

MIS  Management Information System angol; inf  Vezetői információs rendszer. 
misc  miscellanea latin; ált  Különfélék, egyveleg. 
misc  miscellanea latin; tud  Kisebb közlemények együttese. 
MÍSZ  Magyar Íjász Szövetség sp  1957-ben alakult. Fokozott fejlődésnek indult, 1957 őszén 

már megrendezték az első hivatásos országos bajnokságot. 
MISZF  Magyar Ifjúság Szabadfrontja pol  1944 novemberében alakult, a II. világháború 

idején tevékenykedő antifasiszta szervezet volt. 
MISZOT  Magyarországi Ifjúsági Szervezetek Országos Tanácsa szerv  1988 novemberében 

alakult. 
missz  misszió latin; ált  Megbízás, küldetés; hivatás, rendeltetés. 
missz  misszió latin; pol  Különleges céllal idegen országba küldött szakértők. 
missz  misszió latin; vall  Hittérítés, a keresztény hit terjesztése; hittérítő telep, állomás; 

kisebb egyházközségek lelki gondozása; nagyobb tömegek számára rendezett katolikus 
lelkigyakorlat és ájtatosság. 

MIT  Magyar Illusztrátorok Társasága szerv, műv  1994 júniusában alakult művészeti szak-
mai egyesület. Célja: magyarországi könyvillusztrátorok több évszázados hagyománya-
inak megőrzése, ezek összegyűjtése és ápolása, szervezett fellépés a műfaj szakmai el-
ismeréséért. Rangos könyvek megjelentetése, amelyek a magyar grafika legnagyobb ér-
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tékeit mutatják be a könyvillusztráció és a könyvterjesztés területein. A társaság művé-
szettörténészeket kér fel, hogy elméleti szinten foglalkozzanak az illusztráció történeté-
vel, annak fejlődési szakaszaival. 

MIT  Market if Touched angol; tőzsde  Nincs rá magyar kifejezés, körülbelül annyit tesz: ha 
eléri a piac. Az MIT-megbízás a stop megbízás ellentéte. A vételi MIT az aktuális ár alá, 
míg az eladási az ár fölé helyezendő. 

MIT  Massachusetts Institut Technology angol; ipar  Massachusettsi Ipari Gazdasági Egye-
tem. Többek között a világ fejlődését befolyásoló, egymással kölcsönhatásban álló té-
nyezők (népesedés, természeti kincsek, ipari termelés, élelmiszer mennyisége, környe-
zetszennyeződés) vizsgálatával foglalkozik. 

MIT  Massachusetts Institut Technology angol; okt  Massachusettsi Műszaki Főiskola. Élen-
járó műszaki fejlesztések, jelentős kutatási projektek gazdája. Kiemelkedő a kibernetika 
és a mesterségesintelligencia-kutatás területén. 

MIT  Massachusetts Institut Technology angol; nyelvtud  Nyelvészeti iskola körül csoporto-
suló amerikai nyelvészek elnevezése. Ők dolgozták ki a generatív nyelvtan koncepció-
ját. 

mit.  mitológia(i) görög; kult  Valamely nép isteni lényekről, hősökről, az ősidők eseményei-
ről szóló mondáinak, regéinek összessége. 

Mitr.I  mitral incompetence/insufficiency angol; orv  Mitrális elégtelenség. 
MJ  Másodlagos Jog jog  Az Európai Unióban a Miniszterek Tanácsa, illetve a Bizottság 

által kiadott rendeletek, irányelvek, határozatok, ajánlások és állásfoglalások összessé-
ge, amely az Európai Bíróság döntéseivel és az azokban megfogalmazott jogelvekkel 
egészül ki. Az elsődleges jogforrásokkal együtt az acquis communautaire fontos eleme. 

MJD  Modified Julian Day angol; ált  Dátummegadási mód, a Julián Dátum (JD) módosított 
változata, amelyet az űrkutatásban használnak. Az MJD folyamatosan számolja a napo-
kat, csak a kezdőpontot 2.400.000 nappal későbbre teszi és a dátumváltás nem a green-
wichi délben, hanem éjfélkor történik. JD 

MJSZ  Magyar Jégkorong Szövetség sp  1908-ban alakult meg Magyar Országos Korcso-
lyázó Szövetség néven. Később vált szét gyors-, műkorcsolya és jégkorongozásra. 

MJSZ  Magyar Judó Szövetség sp  Cselgáncs. A Magyar Cselgáncs Szövetség elődje a Ma-
gyar Birkózó Szövetség keretén belül alakult meg 1952-ben, mint Országos Cselgáncs 
Társadalmi Szövetség. 1957-től Magyar Cselgáncs Szövetségként működött. Mostani 
szervezettségi fokát 1973-ban érte el. 

mjv.  megyei jogú város közig  A legnagyobb magyarországi kiemelt városok. Megyei ön-
kormányzat feladat- és hatáskörrel felruházott települési önkormányzat. Hasonló vá-
rosok voltak a magyar történelemben a szabad királyi városok, 1871 után pedig a tör-
vényhatósági jogú városok. 

MJVSZ  Megyei Jogú Városok Szövetsége szöv  Az egyesülési jogról szóló törvény rendel-
kezéseivel összhangban alakult meg 1990. dec. 19-én. Az alapító okiratot 16 megyei jo-
gú város képviselője írta alá. Az alapszabály szerint a szövetség minden, a Magyar Or-
szággyűlés által megyei jogú rangra emelt város a tagja lehet, mára mind a huszonhá-
rom nagyváros élt is ezzel a jogával. Célja a megyei jogú városok önkormányzati jogai-
nak kollektív képviselete, érdekvédelme, érdekérvényesítésének előmozdítása, az ön-
kormányzati működés fejlesztése, hazai és nemzetközi önkormányzati szövetségekkel 
való együttműködés. 

MK  Air Mauritius rep  Mauritius légitársaságának jelzése. 
MK  Macedónia földr  Macedónia, Macedón Köztársaság. Köztársaság a Balkán-félszigeten. 

Területe: 25.713 km2. Fővárosa: Szkopje; hivatalos nyelv: macedón; pénznem: dénár; 
népcsoportok: macedón, albán, török, szerb, bosnyák. Vallás: ortodox, szunnita moha-
medán. 
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MK  Magyar Közlöny firat  A Magyar Köztársaság 1945-től megjelenő hivatalos lapja. Előd-
je a Budapesti Közlöny volt. A Magyar Közlönyben hirdetik ki a jogszabályokat, a nem-
zetközi szerződéseket, az országgyűlés, a kormány, az alkotmánybíróság, a köztársasá-
gi elnök határozatait és jogi iránymutatásait stb. 

MK  Magyar Köztársaság közig  Magyarország hivatalos állami neve. 1946. febr. 1. és 1949. 
aug. 20. között, majd 1989. okt. 23-tól. 

MK  Magyar Kupa sp  Versenyek, mérkőzéssorozatok neve. Az ilyen rendszerben lebonyo-
lított versenyek, mérkőzések győztesei továbbjutnak, vesztesei kiesnek. 

Mk  Márk evangéliuma vall  Újtestamentumi evangélium. Keresztelő Szt. János működésé-
től kezdődik, és Jézus feltámadásával fejeződik be. Eredeti nyelve (talán) görög, kelet-
kezési helye (talán) Róma. Az írás kezdeti ideje az i.sz. 1. század utolsó negyede lehet. 

mk  metrikus karát görög, latin; ált  A drágakő-kereskedelem súlyegysége. ct 
MK  Ministerium des Kriegswesens német; had  Hadügyminisztérium. A hadügyeket intéző 

minisztérium. 
MK KBH  Magyar Köztársaság Katonai Biztonsági Hivatal had  Elősegíti a Magyar Köztár-

saság nemzetbiztonsági érdekeinek érvényesítését, és ezáltal közreműködik az ország 
szuverenitásának biztosításában és alkotmányos rendjének védelmében. 

MK KFH  Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal had  A kormány irányítása alatt 
álló országos hatáskörű, önálló gazdálkodást folytató, a nemzetbiztonsági feladatok 
végrehajtására létrehozott fegyveres szerv. 

mk.  munkaközösség ált  (Szellemi) munka elvégzésére alakult alkalmi közösség; némely 
értelmiségi pályán a szakmába vágó megbízásokat vállaló társulás, szervezet. 

MKB  Magyar Kereskedelmi Bank pénzü  1950-ben alakult. 1987-től teljes körű kereskedel-
mi banki felhatalmazást kapott. 1994–96-ban privatizálták. Fő tulajdonosa a Bayerische 
Landesbank Girozentrale. 

MKB  Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. pénzü  A valamikori Pesti Magyar Kereskedelmi 
Bank bázisára támaszkodva bonyolította a külkereskedelmi forgalommal kapcsolatos 
fizetéseket. Ma már egyéb tevékenységet is végez. 

MKBR  Magyar költészet Bocskaytól Rákócziig irod  Sajtó alá rendezte: Esze Tamás, Kiss 
József, Klaniczay Tibor. Budapest, Szépirodalmi Kiadó, 1953. 

MKD  macedón dinár pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
MKDM  Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom pol  Szlovákiai magyar politikai mozga-

lom. 1990. jan.18-tól 1998. jún. 21-ig (Pozsony). Ekkor más pártokkal egyesült. MKP 
MKDSZ  Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat szerv  Az Érdekegyeztető Tanács 

1996. júl. 1-jei hatállyal hozta létre. A Szolgálat működése feletti társadalmi kontroll az 
Országos Érdekegyeztető Tanácson keresztül valósul meg, anélkül, hogy az a Szolgálat 
önállóságát az operatív működés során korlátozná. Feladata: a vitában állók felkérésére 
közreműködés a kollektív munkaügyi viták megoldásában, igény szerint szakmai ta-
nácsadás. 

MKE  Magyar Képzőművészeti Egyetem okt  Felsőfokú művészképző intézet Budapesten. 
Elődje a Mintarajztanoda és Rajztanárképző elnevezéssel 1871-ben jött létre. 1972-től 
egyetemi rangú intézmény. 

MKE  Magyar Könyvtárosok Egyesülete szerv  Hazai Könyvtári szervezet. 
MKE  Magyarok Kijevi Egyesülete egy  Székhelye: Kijev. Közreműködik a határon túli 

magyarsággal összefüggő feladatok ellátásában. Feladata többek között: a közösség 
együttműködésének támogatása; rendszeres tájékoztatás a magyarságot érintő fontos 
ügyekről, eseményekről és fejleményekről; érdekképviselet azokban a kérdésekben, 
amelyek a tagszervezetek többségét érintik. 
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MKE  Mentőkutyás Egyesület egy  Alapítva: Jászberény. 2001. ápr. 27. A Magyar Köztársa-
ság területén (külön felkérésre az ország területén kívül is) kárelhárító, mentő és kutató 
feladatok ellátására szakosodott egyesület. 

MKÉP  Magyar Közérdek Pártja pol  Kispesten indult egy-egy jelölttel. 
Mkeresztúr  Magyarkeresztúr közig  Győr-Moson-Sopron megyei község. Lakosságszám: 

468 fő (2007. jan. 1.). 
Mkeszi  Magyarkeszi közig  Tolna megyei község. Lakosságszám: 1346 fő (2007. jan. 1.). 
MKFE  Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete egy  A belföldi és nemzetközi személyszállí-

tási- és árutovábbítási tevékenységet végző magyarországi székhelyű gazdálkodó szer-
vezetek és egyéni vállalkozók országos, szakmai érdekképviseleti, érdekvédelmi, párt-
semleges, nem profitorientált szervezete. Alapítva: 1965-ben, székhelye: Bp. 

Mkháza  Mezőkovácsháza közig  Békés megyei város. Lakosságszám: 6817 fő (2007. jan. 1.). 
MKI  Magyar Külügyi Intézet szerv  Munkájuk a tudományos élet szabadságának és a kuta-

tási eredmények gyakorlati hasznosíthatóságának szempontjára épül. Főbb témái: biz-
tonságpolitika; az integráció és nemzeti politikák viszonya; Európán kívüli régiók; 
Oroszország és Kelet-Európa; Magyarország és szomszédai; kulturális külpolitika és 
nemzeti identitás; államok és államkudarcok a globalizáció világában. 

MKIK  Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szerv  A magyarországi kereskedelmi és ipar-
kamarák országos irányító szerve. Az első 1850 szeptemberében Pesti Kereskedelmi és 
Iparkamara néven jött létre. 1988-ban Magyar Gazdasági Kamara lett. 1994-ben ismét 
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. 

MKISZ  Magyar Képző- és Iparművészek Szövetsége szöv, műv  Országos hatáskörű szer-
vezet, képzőművészet, iparművészet, tervezőművészet, restaurálás szakágakkal. Előd-
szervezete a 19. század második felében alapított Képzőművészeti Társulat és Iparmű-
vészeti Társulat. Feladata: a kiemelkedő művészi tevékenységet folytató képzőművé-
szek, iparművészek, tervezőművészek, restaurátorok, művészettörténészek és művé-
szeti írók szervezett együttműködésének megteremtése. A tagok szakmai érdekképvise-
lete által erősíti a művészet társadalmi szerepét és a művészi értékek védelmét. 

MKK  Magyar Kereskedelmi Kamara szerv  Az MKIK-k 1948-as megszüntetésekor az ex-
portirodából létesült. 1988-ban Magyar Gazdasági Kamara lett a neve. MKIK 

MKK  Mikes Kelemen Kör egy  Székhelye: Oegstgeest. 
MKK  Morgan, Keenan and Kellman classification angol; csill  Morgan–Keenan–Kellmann 

spektrálklasszifikációs rendszer. 
MKKE  Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete egy  Több grémiumból és 

egyletből alakult. Jogelődje a Magyar Könyvkiadók és Könyvkereskedők Országos 
Egyesülete. 1969-ben alakult. A magyar könyvszakma hazai és nemzetközi képviseletét, 
érdekvédelmét látja el. 

MKKE  Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem okt  A Budapesti Közgazdaságtu-
dományi Egyetem (mai Corvinus) neve 1953 és 1990 között. BKE 

MKKI  Műszaki Kémiai Kutatóintézet tud  Az MTA intézeteként 1960-ban alapították 
Veszprémben. 1996-tól a Pannon Egyetemhez, majd annak megszűnte után a Kaposvári 
Egyetemhez csatlakozott. 2004-től a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Karába in-
tegrálódott. Küldetése a vegyészmérnöki és a biomérnöki tudományterületeket is integ-
ráló műszaki kémia hatékony művelése a hazai, valamint a nemzetközi tudomány és 
technológia fejlődése érdekében. 

MKKKE  Magyar Katolikus Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete szerv  2000. márc. 
1-jén hét kiadó hozta létre Budapesten. 

MKKSZ  Magyar Kajak-Kenu Szövetség sp  Alakult 1941-ben. Legfontosabb feladata a 
versenyszabályok, a versenynaptárak, a sportszakmai tervek kidolgozása, a bajnoksá-
gok lebonyolítása, továbbképzés, képviselet a nemzetközi szervezetekben. 
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MKL  Magyar katolikus lexikon tud, vall  Budapest. Szent István Társulat, 1993–1998. 
MKL.  Magyar Kémikusok Lapja firat  Közreadó: Magyar Kémikusok Egyesülete. Szakterü-

lete: kémia, ásványtan. 
MKM  Magyar Kábel Művek ipar  Jogelődjét 1891-ben alapították. Ezen a néven 1963 óta 

működött. Az egykori gyár kábeleket, vezetékeket, tekercselőhuzalokat gyártott. 
MKM  Művelődési és Közoktatásügyi Minisztérium közig  A Művelődésügyi Minisztéri-

umból 1990. máj. 23-án létrehozott minisztérium. Megszüntették, 1998. júl. 8-tól a kultu-
rális ágazat irányítását a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, az oktatást az Ok-
tatási Minisztérium látja el. 

MKME  Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület egy  A kockázati és magántőke minden 
jelentős magyarországi bázisának képviselője. Legfontosabb célja az iparág fejlődésének 
előmozdítása. 1991-ben alakult. Az egyesület folyamatos egyeztető tárgyalásokat folytat 
a mindenkori kormánnyal, a pénzügyi és jogalkotó szervekkel. Jövőbeli céljai, hogy a 
tagok és a gazdaság egyéb szereplői között tovább fejlessze a kommunikációt. A szer-
vezet tagjainak sokrétű szolgáltatást nyújt, például rendszeres kiadványok (Hírlevél, 
Évkönyv), éves konferencia stb. Angolul: Hungarian Venture Capital Association. 

MKN  macedón dénár pénzü  Elavult valutakód (MKD-vel helyettesítve). 
MKNE  Magyar Környezeti Nevelési Egyesület egy  1992 márciusában alakult. Legfonto-

sabb célja: a magyar társadalom ismereteinek és életmódjának környezetbaráttá alakítá-
sa, a környezeti nevelők munkájának segítése, a közöttük lévő együttműködés bátorítá-
sa és szervezése, a környezeti nevelők személyes hatékonyságának növelése, a termé-
szet és az ember tiszteletén alapuló etika formálása, illetve az ökológiai fenntartható-
sághoz szükséges készségek felismerése és gyakoroltatása. 

MKOSZ  Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége sp  A Magyar Atlétikai Szövetség 
1925-ben Kosárlabda Bizottságot alakított, majd 1930-ban megalakult a Kosárlabda Já-
ték Bizottság. A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége 1942-ben alakult meg és 
még ebben az évben felvette a Magyar Kosárlabda Szövetség nevet. 

MKOSzLE  Magyar Katolikus Orvosok Szent Lukács Egyesülete egy  A legfontosabb célja a 
katolikus erkölcs érvényesítése az orvosi gyakorlatban. Az egyesületet 1991. okt. 25-én a 
budai kapucinus rendházban élesztették újjá (1931–1944 között már létezett), székhelye 
Budapest. A MKOSzLE hallatja szavát az egészségügy erkölcsi kérdéseiben (abortusz, 
eutanázia, klónozás, mesterséges megtermékenyítés stb.). 1992-ben a Katolikus Orvosi 
Egyesületek Európai Szövetsége (FEAMC), 1994-től a Katolikus Orvosi Egyesületek 
Nemzetközi Szövetsége (FIAMC) tagja. 

MKP  Magyar Koalíció Pártja pol  1998. jún. 21-én több párt egyesülésével alakult szlovákiai 
magyar politikai párt. 

MKP  Magyar Kommunista Párt pol  1944 novemberében alakult meg. Egypárti diktatúrát 
épített ki. Részint belőle alakult a Magyar Dolgozók Pártja. MDP 

MKPK  Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szerv, vall  A Magyar Katolikus Egyház 
legfőbb irányító szerve, amelyet az érsekek és a püspökök alkotnak. Fennhatósága alatt 
működnek a szerzetesrendek, egyéb társulások, illetve közösségek, óvodák, általános és 
középiskolák, illetve főiskolák, kollégiumok, szociális, egészségügyi és szeretetintéz-
mények. 

MKPK OLT  Magyar Katolikus Püspöki Kar Országos Liturgikus Tanács szerv, vall  Meg-
alakult 1964. jún. 10-én. 

MKSA  méter, kilogramm, secundum, amper fiz  Mértékegységrendszer, amelynek alapja a 
méter, a kilogramm, a másodperc (secundum) és az amper. A rendszer kiterjesztése az 
SI-mértékegységrendszer. SI; FPS; CGS 
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MKSZ  Magyar Képzőművészek Szövetsége szöv, műv  1949-ben alakult Magyar Képző-
művészek és Iparművészek Szövetsége néven. Fő feladata a képzőművészek támogatá-
sa. 

MKSZ  Magyar Kerékpáros Szövetség sp  1894-ben alakult meg Budapesten. Kezdeménye-
ző, javaslattevő, szervező, végrehajtó feladatokat lát el, szakmai kérdésekben dönt. 

MKSZ  Magyar Kézilabda Szövetség sp  Jogelődje 1933. márc. 30-án alakult meg Magyar 
Kézilabdázó Egyesületek Országos Szövetsége néven. Mai nevén 1958 óta szerepel. 
Döntési, kezdeményező, javaslattevő, végrehajtó feladatokat lát el. 

MKSz  Magyar Klaszterek Szövetsége szöv  Célja, hogy a hazai klaszterek és hálózatok 
fejlődését elősegítő érdekképviseleti és érdekérvényesítő tevékenységet végezzen, és 
ennek során a lehető legszélesebb tagsági alapra támaszkodva segítse elő a klaszter-
szempontú fejlesztés elismertségének folyamatos növelését, illetve előtérbe helyezését. 
A Magyar Klaszterek Szövetsége 2008. máj. 22-én alakult meg 13 alapító taggal. 

MKSZ  Magyar Kórházszövetség szöv, eü  Feladatai közé tartozik a magyar kórházak, fek-
vőbeteg-intézetek, az ágyakkal rendelkező gyógyintézetek és egészségügyi intézetek 
érdekvédelme és érdekképviselete, jogaik képviselete, védelme, az érdekképviseleti te-
vékenység összehangolása és egységes fellépés biztosítása; a kórházak hatékonyabb és 
korszerűbb működésének elősegítése; stb. 

MKSz  Magyar Könyvszemle firat  A magyar könyvtártudomány negyedévi szakfolyóira-
ta. 1876 óta jelenik meg. Az MTA Irodalomtudományi Intézetének könyv- és sajtótörté-
neti folyóirata. 

MKsz.  Mezőgazdasági Könyvszemle firat  Folyóirat. 
MKSZI  Miasszonyukról Nevezett Kalocsai Szegény Iskolanővérek Társulata vall  A közös-

ség hivatása: tanítás-nevelés. Lotaringiában alapított Fourier Péter egy új szerzetesren-
det, születési dátumának 1597 karácsonyát tekinthetjük. 1860-ban érkeztek az első nő-
vérek Kalocsára. A végleges pápai megerősítés 1907 februárjában történt. A társulat fel-
adata a népnevelés volt. A trianoni békeszerződés érzékenyen érintette őket. 1948-ban 
államosították a felekezeti iskolákat. A társulat központja Rómába került. 1989 őszétől a 
szerzetesek újból tevékenykednek. A kongregáció fő célkitűzése az oktatás-nevelés, 
központja Budapest. CSSK, MKIT, CND 

MKT  Magyar Kereskedelmi Társaság szerv  Kossuth Lajos kezdeményezésére alakult 1843-
ban a nagykereskedelem alapjainak megteremtésére. 1846 után elsorvadt. 

MKTMA  Magyar Katolikus Tudományos és Művészeti Akadémia szerv  Róma, 1951–1956: 
az emigrációban élő tehetséges magyar katolikus fiatalok megsegítésére és pártfogására 
alakították. 

MKu.  Magyar Kurir firat  Hetente kétszer megjelenő hírlap, a felvilágosodás és az antikle-
rikalizmus orgánuma volt. (1786–1834). Pozsonyban indult, a második számától kezdve 
Bécsben jelent meg. 

MKult  Magyar Kultúra firat  1913. jan. 5. és 1944. dec. 5. között megjelenő katolikus (jezsui-
ta) folyóirat. 

MKV  Miskolci Közlekedési Vállalat szerv, közl  Az 1954-ben alakult társaság jogelődje az 
MKV, a Miskolci Gépkocsiközlekedési Vállalat. 

ML  Magyar Légió had  Az 1859-i osztrák–olasz–francia háború idején Olaszo.-ban szerve-
zett magyar csapattest. Később az olasz kir. hadsereg része lett 1867-ig, megszűnéséig. 

ML  Magyar Liget firat  Családi lap, megjelenik negyedévente. Szerkesztőség és kiadóhiva-
tal: Lund. 

ml  milliliter latin; ált  A liter ezredrésze. 
ML  Művészeti lexikon kult  Budapest, Akadémiai Kiadó, 1965–1968. 
ML.  Molnárok Lapja firat  Közreadó: a Magyar Élelmezésipari Tudományos Egyesület 

Malomipari Szakosztálya. Szakterület: mezőgazdaság. Elődje a Gabonaipar. 
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Mlak  Magyarlak közig  Vas megyei köszég. Lakosságszám: 767 fő (2007. jan. 1.). 
MLBKT  Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság szerv  A nevében szereplő 

szakmai területeken érdekelt hazai vállalatok, intézmények és magánszemélyek szak-
mai szervezete. Az 1991-ben alakult társaság alapvető célja a logisztika és a kapcsolódó 
szakterületek hazai fejlesztése, valamint színvonalas szakmai közélet biztosítása a gya-
korlati és elméleti szakembereknek nyújtott szolgáltatásokon keresztül. 

MLD  minimal lethal dose angol; orv  Minimális letális dózis, minimális halálos adag. 
MLE  Magyar Logisztikai Egyesület egy  1990-ben alakult, jogelődje az 1984-ben alakult 

Agrártudományi Egyesület Logisztikai Szakosztálya és a Gödöllői Agrártudományi 
Egyetem (mai Szent István Egyetem). Az Egyesület azzal a céllal jött létre, hogy a lo-
gisztikát mint tevékenységet a vállalati gazdálkodás részévé tegye és a tudományos 
életbe emelje. Megalakulása óta tagja az Európai Logisztikai Szövetségnek (European 
Logistics Association, ELA). Tagjai között a kis- és közepes vállalatok éppúgy megtalál-
hatók, mint állami-, illetve közös tulajdonban lévő vállalatok, valamint külföldi tulaj-
donú cégek. 

MLEE  Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem okt  1952 szeptemberétől indult. A megyei, 
városi pártbizottságok által működtetett politikai képzési forma volt a már munkában 
állók számára. Az általános képzés három évig tartott, a három alaptantárgy a dialekti-
kus és történelmi materializmus, a tudományos szocializmus és a politikai gazdaságtan 
volt. 

mlék  emlék chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
mlék  műemlék műv  Értékes, régi műalkotás, építmény, szobor. 
mléxm  emlékszem chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
mlít  említ chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
Mlle  mademoiselle francia; ált  Kisasszony. 
MLME  Munkácsy Luxemburgi Magyar Egyesület egy  Kulturális egyesület Luxemburg-

ban. 
MLR  minimum lenoling rate angol; pénzü  Minimális hitelkamat Angliában. Korábban az a 

minimális kamatláb, amellyel a Bank of England még hajlandó volt kölcsönt adni le-
számítoló bankházaknak. A kormánypolitika eszköze volt. 1973-ban a banki kamat he-
lyébe lépett. 1881-ben a banki alapkamat váltotta fel, amelyhez minden más kamatlábat 
is viszonyítanak. 

MLSZ  Magyar Labdarúgó Szövetség sp  1901. jan. 19-én alakult meg. Fő feladata a labda-
rúgó versenyszabályok megállapítása, a hazai és nemzetközi versenynaptár kidolgozá-
sa, a bajnokságok, kupák, tornák kiírása. Elnöke 2000-től 2006-ig Dr. Bozóki Imre, aki 
NB I-es labdarúgó volt Szegeden a SZEOL-ban. SZEOL AK 

MLSZ  Magyar Lovas Szövetség sp  Jogelődje 1924. febr. 29-én alakult meg Budapesten 
Magyar Lovas Egylet néven. Feladata: szervezni, irányítani a sportágat, elkészíteni a 
versenykiírásokat, megrendezni a versenyeket, gondoskodni a továbbképzésről. 

Mlukafa  Magyarlukafa közig  Baranya megyei község. Lakosságszám: 123 fő (2007. jan. 1.). 
MLW  Mean Low Water angol; hajózás  Átlagos alacsony vízállás. 
MM  Magyar Merkurius firat  Az első Pesten megjelenő magyar nyelvű hírlap (1788–89). A 

pozsonyi Magyar Hírmondó utóda volt. 
MM  Magyar Museum firat  Az első magyar irodalmi-kritikai folyóirat (1788–1792). 
mm  milliméter latinul; ált  A méter ezredrésze. 
MM  Most Magyarul! firat  Negyedévente megjelenő időszaki kiadvány. Szerkesztőség és 

kiadóhivatal: Haarlem (Hollandia). 
MM  mucous membrane angol; orv  Nyálkahártya. 
mm  munkásmozgalom ált  A munkásság (szervezett) forradalmi osztályharca. 
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MM  Művelődési Minisztérium közig  A kulturális Minisztérium és az Oktatásügyi Minisz-
térium összevonásával 1980. júl. 27-én alakult minisztérium. 1990. máj. 23-tól MKM lett. 
A Magyar Köztársaság oktatásügyi, népművelési, művészeti és tudományos politikájá-
nak központi irányító szerve. Foglalkozott az oktatás, a közművelődés, a múzeumok, 
könyv- és levéltárak, a könyvkiadás, a film, a színház, a zene, az ifjúságvédelem, az iro-
dalom, a képzőművészet és a sajtó ügyeivel. MKM 

MM  Művelődésügyi Minisztérium közig  A Népművelési Minisztérium és az Oktatásügyi 
Minisztérium összevonásával létrehozott, 1957. jan. 1-től működő minisztérium. 1974. 
jún. 21-én szétvált Oktatási, valamint Kulturális Minisztériumra. MM 

MM  Societas de Maryknoll pro Missionibus exteris latin; vall  Maryknolli Misszionáriusok. 
A szerzetesi intézmények egyik fajtája. 

MM.  Magyar Mezőgazdaság firat  Közreadó: a Magyar Élelmezésipari Tudományos Egye-
sület Malomipari Szakosztálya. Szakterület: mezőgazdaság. 

mm.  muscles angol; orv  Izmok. 
mm

2
  négyzetmilliméter ált  Területmérték. Olyan négyzet, amelynek oldala 1 mm; ekkora 

terület. mm 
MMA  Magyar Művészeti Akadémia tud, műv  1992 januárjában 22 jeles magyar művész 

alapította. A testület azóta már 153 tagot számlál, tagjai az irodalom kitűnőségein túl 
képzőművészek, építészek, iparművészek, filmesek, fotósok, művészettörténészek és 
zeneszerzők. A ma még társadalmi szervezetként működő, de a köztestületi státus el-
nyeréséért tevékenykedő akadémia célja, hogy tagjai személyes megbecsülésén túl a 
magyar kultúra értékőrző, mértékadó közösségévé váljon. 

MMAT  Maros Magyar Autonóm Tartomány földr  1960 decembere óta a Magyar Autonóm 
Tartomány elnevezése. Önkormányzattal rendelkező magyar nyelvű közigazgatási egy-
ség Romániában, Erdély keleti részén. Területe kb. 13.500 km2. Lakosai: magyar, román, 
német. Székhelye: Marosvásárhely. 

MMB  Montreali Magyar Bizottság egy  Székhelye: Montreal. Közreműködik a határon túli 
magyarsággal összefüggő feladatok ellátásában. Feladata többek között: a közösség 
együttműködésének támogatása; rendszeres tájékoztatás a magyarságot érintő fontos 
ügyekről, eseményekről és fejleményekről; érdekképviselet azokban a kérdésekben, 
amelyek a tagszervezetek többségét érintik. 

MMC  Magyar Motorcsónak Club sp  A Magyar Motorcsónak Szövetség elődje. MMSZ 
MMD  Magyarországi Munkásdalok kult, zene  Budapest, 1955. Szerkesztette: T. Szerémi 

Borbála. 
Mme  madame francia; ált  Asszony. Férjes, özvegy vagy elvált nő, feleség. 
Mmecske  Magyarmecske közig  Baranya megyei község. Lakosságszám: 361 fő (2007. jan. 

1.). 
MMEF  maximal mid expiratory flow angol; orv  Maximális középkilégzési áramlás. 
MMÉK.  Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye firat  Témája: gépészet általában, mű-

szaki tudomány, építészet általában. 
MMG  Mechanikai Mérőműszerek Gyára ipar  Magyarország egyik legjelentősebb mű-

szermechanikai gyára, amely az első ötéves terv folyamán épült. Alapítva: 1949-ben. 
2001-re több kft.-vé alakult. Mennyiségmérőket, manométereket, gépjármű-
kilométerórákat stb. gyárt. Székhelye: Budapest. 

MMgM.  Magyar Mezőgazdasági Múzeum kult  Mezőgazdasági kultúránk emlékeit őrző 
gyűjtemény. Az 1896-os ezredéves kiállítás anyagából hozták létre. A történelmi kiállí-
tás épületeiben, a Városligetben nyílt meg 1897-ben. A múzeum a városligeti Vajdahu-
nyad várban nyílt meg újra 1907-ben. A II. világháború során épülete súlyosan megsé-
rült, újjáépítése 1950-ben kezdődött meg. Első, háború utáni kiállítását 1951-ben nyitotta 
meg. Az 1985-re befejeződött belső felújítás után valamennyi kiállítását átrendezték. Je-
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lenleg 17 állandó kiállításon mutatják be Magyarország mezőgazdaságának és élelmi-
szer-termelésének fejlődését. 

MMgMF.  Magyar Mezőgazdasági Múzeum Füzetei firat  A Mezőgazdasági Múzeum kiad-
ványa, Budapest, 1961-től. 

MMgMK.  Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei firat  A MMgM. kiadványa 1962-
től. MMgM. 

MMH  Belügyminisztérium Menekültügyi és Migrációs Hivatala közig  A Hivatal jogállása: 
A Hivatalt 2000. jan. 1-jei hatállyal a Menekültügyi és Migrációs Hivatal jogutódjaként 
hozta létre a kormány. A Hivatal a belügyminiszter irányítása alatt álló, teljes jogkörrel 
rendelkező központi hivatal, amely önállóan gazdálkodó költségvetési szervként végzi 
tevékenységét, az ország területére kiterjedő illetékességgel. 

MMI  Montreali Magyar Iskola okt, műv  Székhelye: Montreal. 
MMinerva  Magyar Minerva irod  1900-tól folyamatosan megjelenő könyvsorozat. 
MMJ  Air Inter Afrique angol; rep  Niger légitársaságának jelzése. 
MMK  Maximális Megengedhető Koncentrációk vegy, orv  Daganatképző anyagokra vonat-

kozó maximálisan megengedhető kockázat értéke. 
MMK  mianmari kyat angol; pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
MML.  Magyar Molnárok Lapja firat  Közreadó: a Magyar Élelmezésipari Tudományos 

Egyesület Malomipari Szakosztálya. Szakterület: mezőgazdaság. 
MMMÉvk.  Magyar Munkásmozgalmi Múzeum Évkönyve kult  Budapest. 1967–80 között a 

Népművelési Propaganda Iroda által megjelentetett kiadvány. 
MMNP  Magyar Munkanélküliek Pártja pol  A szervezetet 1993. okt. 25-én jegyezték be 

Dunaújváros székhellyel. 
Mmóvár  Mosonmagyaróvár közig  Győr-Moson-Sopron megyei város. Lakosságszám: 

31.322 fő (2007. jan. 1.). 
MMÖNK  Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség egy  Székhelye: Lendva. 

Közreműködik a határon túli magyarsággal összefüggő feladatok ellátásában. Feladata 
többek között: a közösség együttműködésének támogatása; rendszeres tájékoztatás a 
magyarságot érintő fontos ügyekről, eseményekről és fejleményekről; érdekképviselet 
azokban a kérdésekben, amelyek a tagszervezetek többségét érintik. 

MMP  Magyar Munkások Pártja pol  Egyedüli jelöltjeként Kacsó Gyula ringbe szállt Hód-
mezővásárhely 2. választókerületben. 

MMP  Magyar Munkáspárt pol  1878-ban demagógikus nemzeti jelszavak alatt létrehozott 
szervezet volt. 

MMS  Magyar Mozgáskorlátozottak Sportszövetsége sp  1990-ben alakult, jogelődje az 
1977-ben létrejött Mozgáskorlátozottak Testnevelési és Sportbizottsága. A hazai szerve-
zett mozgássérült-sport kialakulása a hetvenes évekre tehető. Ebben az időben ország-
szerte egymás után alakultak meg a nagyobb városokban az önálló sportegyesületek, 
klubok, majd a kisebb településeken, az érdekvédelmi egyesületeken belül a sportcso-
portok. 

MMS  Multimedia messaging service angol; inf  Multimédiás üzenetküldés. Mobiltelefonon 
küldhető képes, szöveges üzenetek. 

MMSK  Magyar Munkás Sakk Kör sp  1921-ben alakult. A németek bevonulásakor felosz-
latták. Tagjai: szakszervezetiek, szociáldemokraták és kommunisták voltak. 

MMSZ  Magyar Máltai Szeretetszolgálat szerv, vall  Katolikus közhasznú, karitatív társa-
dalmi szervezet. 1989 februárjában alapították. Jelképe: vörös pajzsmezőben fehér, 
nyolcágú máltai kereszt. 

MMSZ  Magyar Marketing Szövetség szöv  1990. dec. 3-án alakult meg országos szakmai, 
érdekvédelmi szervezetként. Legfontosabb feladatai: szervezi és összefogja a marketing 
területén dolgozókat, állást foglal a marketing területet érintő kérdésekben, kezdemé-
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nyezi, koordinálja, szervezi tagjainak összehangolt fellépését a szakmával kapcsolatos 
kérdésekben, kapcsolatot tart fenn és együttműködik a hazai és a nemzetközi szakmai 
szervezetekkel, illetve a szakmán kívüli társadalmi szervezetekkel. 

MMSZ  Magyar Motorcsónak Szövetség sp  Elődje az 1930-ban alapított akkori Autó Club 
keretén belül Budapesti Motoros Yacht Club (BMYC) néven. A felszabadulás után újjá-
szerveződött Magyar Motorcsónak Club néven. Magyar Motorcsónak Szövetség 1957-
től lett. 

MMt  Magyar Művelődéstörténet I–IV irod  Szerkesztő: Domanovszky Sándor. Budapest, 
1940. 

MMT  Magyar Művészeti Tanács szerv  Hét művészeti ág – irodalom, zene, képzőművészet, 
iparművészet, építészet, filmművészet, színházművészet – legjobbjait tömörítette hét 
szakosztályba. 

MMTvE  Melbourne-i Magyar Televízió Egyesület egy  Knox City Center (Ausztrália). 
MMU  Manned Manoeuvering Unit angol; űrh  Az űrhajón kívüli mozgásra kifejlesztett 

„űrkarosszék”. 
MMűemlékv.  Magyar Műemlékvédelem firat  Folyóirat. Budapest, kiadó: Országos Mű-

emléki Felügyelőség, illetve Országos Műemléki Hivatal Magyar. 
MMX  Multimedia Extension angol; ált  Multimédia kiterjesztés. Főleg a multimédiás rend-

szereket, illetve programokat támogatja ez az Intel-fejlesztésű technológia. 
MN  A Magyarság Néprajza irod, kult  Négy kötete (1933–1937) áttekintést ad a paraszti 

társadalom tagolódásáról, szerveződéséről, intézményeiről. 1998-ban Új Magyarság 
Néprajza címmel ismét megjelent. 

MN  Commercial Airways angol; rep  Dél-Afrika egyik légitársaságának jelzése. 
MN  Magyar Nap firat  1936–38 között megjelenő csehszlovákiai magyar nyelvű napilap. 
MN  Magyar Néphadsereg had  Az egykori Magyar Népköztársaság hadseregének neve. 

Szervezése 1945-ben kezdődött el, 1948-tól szocialista típusú hadsereggé vált. 2004-től 
tagjai szerződéses katonák lehetnek. 

Mn  mangán görög, olasz; vegy  A mangáncsoportba tartozó, ezüstfehér, kemény és rideg 
fém. A 25. elem, olvadáspontja: 1244 °C. Átmeneti fém, főleg acélötvözőként használják. 

MN  Minnesota angol; közig  Szövetségi állam az USA északi részén. Területe: 218.593 km2; 
székhelye: St.Paul; beceneve: Pocok állam, Északi csillag állam. 

MN.  Magyar Nemzet firat  Politikai napilap. Pethő Sándor indította 1938-ban. 
mn.  magyar névváltozat ált  Rövidítés az 1956. évi román helységnévtárnak a Magyar 

Autonóm Tartomány településeit felsoroló függelékében. 
mn.  melléknév nyelvtud  Helyzetből, állapotból stb. adódó tulajdonságot valakire, valami-

re vonatkoztatva kifejező szó(faj). 
Mn.  midnight angol; ált  Éjfél. 
MNA  Magyar Néprajzi Atlasz I–IX. kult  Szerkesztő: Barabás Jenő. Budapest, 1987–1992. 
Mnádalja.  Magyarnádalja közig  Község Vas megyében. Lakosságszám: 218 fő (2007. jan. 

1.). 
Mnándor  Magyarnándor közig  Község Nógrád megyében. Lakosságszám: 1231 fő (2007. 

jan. 1.). 
MNap  Magyar Nap firat  1936–38 között megjelenő csehszlovákiai magyar nyelvű napilap. 

MN 
MNB  Magyar Nemzeti Bank pénzü  A Magyar Köztársaság jegybankja. Vannak kizáróla-

gos jogai (pl.: bankjegykibocsátás), és tervszerű tevékenységet folytat. Elsődleges célja 
az árstabilitás elérése és fenntartása. Az MNB elsődleges céljának veszélyeztetése nél-
kül, a rendelkezésre álló monetáris politikai eszközökkel támogatja a kormány gazda-
ságpolitikáját. 
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MNBCD  A Magyar Nemzeti Bibliográfia CD-ROM-on 1996, 1997. kult  Elektronikus formá-
tumú adattár. 

MNDSZ  Magyar Nők Demokratikus Szövetsége szöv  A MKP kezdeményezésére 1945-ben 
alakult tömegszervezet. 1948-ban az összes nőegyesületet egyesítette. 1956-ig működött, 
ezután szerepét a Magyar Nők Országos Tanácsa (MNOT) vette át. MKP, MNOT 

MNE  Magyarok Nagyasszonya Egyházközség egy  Katolikus egyházközség Montrealban. 
MNÉGy  Magyar Népi Építészeti Gyűjtemény kult  Vargha László-hagyatéka a Szabadtéri 

Néprajzi Múzeumban, Szentendrén. 
MNem.  Magyar Nemzet firat  Politikai napilap. Pethő Sándor (1885–1940) publicista, új-

ságíró indította 1938-ban a fasizmussal szemben álló értelmiség lapjaként. Mo.német 
megszállása után betiltották, 1945-ben újraindult, ekkor a Hazafias Népfront orgánuma 
volt. 

MnévDolg  Magyar Névtani Dolgozatok kult  Megjelenik 1976-tól. 
MNFF  Magyar Nemzeti Függetlenségi Front pol  1944. dec. 2-án alakult meg Szegeden. 

Programja: harcot hirdetett a német fasiszták és magyar cinkosai ellen, széles körű föld-
reformot, a bányák államosítását, demokratikus külpolitikát követelt. 1949. februártól 
MFNF a neve, majd 1956 nyarán a Hazafias Népfrontba olvadt (HNF). 1957-től MNOT. 
HNF, MNOT 

MNFP  Magyar Nemzeti Függetlenségi Párt pol  Az Egységes Párt szélsőjobbján elhelyez-
kedő csoport 1923 augusztusában kilépett a pártból és 1924 novemberében megalakítot-
ták az MNFP-t. A Gömbös Gyula vezette párt általában fajvédő pártként definiálta ma-
gát, és így nevezték mások is. Programja a magyar faj állami eszközökkel és társadalmi 
összefogással történő erősítését célozta, amely hol kimondva, hol kimondatlanul a hazai 
zsidóság lehetőségeinek adminisztratív korlátozását is magában foglalta. 

MNG  Magyar Nemzeti Galéria kult, műv  1957-ben létesített múzeum, amely a magyar 
művészet 1800-tól készült emlékeit gyűjti, őrzi és állítja ki, a magyarországi képzőmű-
vészet kialakulásának és fejlődésének folyamatát dokumentáló és bemutató legnagyobb 
közgyűjtemény. 

MNGy  Magyar Népköltészeti (Népköltési) Gyűjtemény kult  A magyar folklorisztika tör-
ténetének első vállalkozása a népköltészeti szövegek kiadására 1872–1924 között. 1940-
ben újraindult. 

MNJSZ  Magyar Népjóléti Szövetség pol  A szélsőjobboldali csoport nyíltan vállalja a Szá-
lasi-féle hungarizmust, s 1994. szept. 20-án alakult Budapesten. Elődje, a Világnemzeti 
Népuralmista Párt feloszlatta magát, meg sem várva a Fővárosi Bíróság alkotmányelle-
nes működés címén első fokon betiltó ítéletének jogerőre emelkedését. 

MNK  Magyar Népmesekatalógus kult  Az MTA Néprajzi Kutató Csoportjának kiadványa. 
MNKV  Művelt Nép Könyvterjesztő Vállalat szerv  Elsősorban könyvek terjesztésével, for-

galmazásával foglalkozó intézmény Magyarországon. 
MNL  Magyar nagylexikon kult, irod, tud  Budapest, Akadémiai Kiadó, 1993–1998. 
MNL  Magyar Néprajzi Lexikon I–V kult  Főszerk.: Ortutay Gyula. Budapest, 1977–1982. 
MNM  Magyar Nemzeti Múzeum kult, műv  Magyarország első közgyűjteménye és legna-

gyobb múzeuma. A múzeumi gyűjtemény alapjait 1802-ben gróf Széchenyi Ferenc 
könyvtára, kép-, szobor- és éremgyűjteménye teremtette meg. 1807-ben az országgyűlés 
jóváhagyta az alapítást. Állandó épület 1846-ban Pollack Mihály tervei alapján épült. 
Egyes gyűjteményeiből szakmúzeumok alakultak. 1952-ben átszervezték, akkor alakult 
ki a mai szerkezet. Több múzeum is a kezelésében van. 

MNME  Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem okt  Magyarország egyik legjelentősebb 
felsőoktatási intézménye. 1949-ben alakult három karral, majd folyamatosan bővült. 
1990-től elnevezése: ME. ME 

MNMI  Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet szerv  Székhelye: Lendva. 
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MNMP  Magyar Nemzeti Munkáspárt pol  A főváros 12. számú választókerületében indult 
egy jelölttel. 

MNOT  Magyar Nők Országos Tanácsa szerv  1957-ben alakult, amikor átvette az MNDSZ 
szerepét. Feladata volt egyebek közt a nők körében végzett politikai felvilágosító mun-
ka, a nők egyenjogúságának gyakorlati megvalósítása. MNDSZ 

MNP  Magyar Nemzeti Parasztpárt szerv, pol  Agrárpárt volt, amelyet 1939-ben alapítottak.. 
A magyar kommunista diktatúra megszületésekor a többi párttal együtt 1949-re szét-
zúzták, az 1956-os forradalom idején Petőfi Párt néven alakult újjá, de a Kádár-rezsim 
újra felszámolta. A kommunista rendszer bukásakor ismét újjáalakult, ezúttal Magyar 
Néppárt-Nemzeti Parasztpárt néven. A párt az 1998-as választások idejére gyakorlatilag 
széthullott. 

MNP  Magyar Nemzeti Párt pol  Politikai párt a két világháború közötti Csehszlovákiában, 
1920–36 között. 

MNP–NPP  Magyar Néppárt–Nemzeti Parasztpárt pol  A párt 1939-ben Makón alakult, 
tényleges tevékenységet nem folytatott, bázisát gyakorlatilag csak a Szabad Szó c. lap 
levelező-, illetve olvasógárdája alkotta. Pártként csak 1944 őszén, az Ideiglenes Nem-
zetgyűlés előkészületeikor kezdett funkcionálni. Radikális baloldali agrárpártként első-
sorban a szegényparasztságot, valamint az újonnan földhöz jutottak mellett a népi 
származású értelmiséget célozta meg. 

MNSZ  Magyar Nemzeti Szövegtár nyelvtud  Az MTA Nyelvtudományi Intézetében nyel-
vészeti kutatások céljára létrehozott, százmillió szövegszót tartalmazó szövegkorpusz. 
Az MNSZ kezelőprogramja lehetőséget biztosít nyelvtani alakok keresésére is a kor-
puszban. 

MNSZ  Magyar Nők Szövetsége szöv  A MNOT utódszervezete, 1989 júniusában alakult. 
MNOT 

MNSZ  Romániai Magyar Népi Szövetség pol  1945-ben alakult. Az RMDSZ elődje 1953-ig. 
RMDSZ 

MNSZB  Magyar Nemzeti Szocialista Blokk pol  A párt programja a keresztényszocializ-
mus és a szociáldemokrata politika erőteljes nemzeti alapon álló keveréke. A blokk Bu-
dapest környéken állított listát. 

MNSZFMP  Magyar Nemzeti Szocialista Földmunkás és Munkáspárt pol  Ez volt a legré-
gebben működő nemzetiszocialista pártalakulat. A Nyilaskeresztes Párt radikálisabb 
fellépése sok szimpatizánst elhódított Meskóék elől is. 

MNSZOP  Magyar Nemzeti Szociális Párt pol  Ezt a megnevezést használta a Sátoraljaújhe-
lyen induló Miklósi Lajos. 

MNSZP  Magyar Nemzeti Szocialista Párt pol  1932 júniusában Meskó Zoltán megalakította 
a Magyar Nemzeti Szocialista Földműves és Munkáspártot (MNSZFMP). 1933-ban gróf 
Festetics Sándor szervezte meg a Magyar Nemzeti Szocialista Pártot (MNSZP), s hason-
ló nevű alakulat működött gróf Pálffy Fidél irányításával. A szélsőjobb ezen alakulatai a 
személyes ambíciók miatt gyakran változtak, egyesültek és szétváltak. A korabeli sajtó 
és a közigazgatási anyagok egyaránt nemzetiszocialista, nyilaskeresztes, kaszáskeresz-
tes, sőt horogkeresztes pártok néven említik őket. 

MNT  A magyar nemzet története irod, kult, tört  Budapest, Atheneum, 1895–1898. 
MNT  Magyar Nemesi Testőrség ált  Magyar királyi testőrség. 1760-ban Mária Terézia állí-

totta fel Bécsben. Tagjainak nagy része 1848-ban kilépett az MNT-ből. A kiegyezés után 
újból felállították, majd 1920-ban Horthy mellett Budapesten szervezték meg. 

MNT  Magyar Nemzeti Tanács szerv  Székhelye: Szabadka. Közreműködik a határon túli 
magyarsággal összefüggő feladatok ellátásában. Feladata többek között: a közösség 
együttműködésének támogatása; rendszeres tájékoztatás a magyarságot érintő fontos 

http://hu.wikipedia.org/wiki/1939
http://hu.wikipedia.org/wiki/1949
http://hu.wikipedia.org/wiki/1956-os_forradalom
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ügyekről, eseményekről és fejleményekről; érdekképviselet azokban a kérdésekben, 
amelyek a tagszervezetek többségét érintik. 

MNT  Magyar Népzene Tára zene  A magyar népzene reprezentatív sorozata. 1833-ban 
adták ki először. 1933-ban újra indították. 

MNT  mongol tugrik pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
MNT  Montserrat földr  Nagy-Britannia külbirtoka Karib-tengeren, Kubától keletre. Terüle-

te: 102 km2; székhelye: Plymonth; pénzneme: kelet-karibi dollár, népek: néger, mulatt; 
vallás: anglikán, metodista; nyelv: angol. 

MNTI  Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet szerv  Székhelye: Lendva. 
MNy  Magyar Nyelv firat  Az 1904-ben alapított Magyar Nyelvtudományi Társaság hivata-

los folyóirata. 1905-ben indult, s azóta évi kihagyás nélkül, rendszeresen jelenik meg, 
korábban a társaság tagságának adományaiból, 1945 óta a Magyar Tudományos Aka-
démia anyagi támogatásával. Már hosszú idő óta negyedévenként, tehát évi 4 füzetben 
jelenik meg; összesen 32 nyomdai íven. 

MNyAA  Magyar Nyelvjárások Atlasza. I–VI. kult  Szerk.: Deme László – Imre Samu. Bu-
dapest, 1968–1977. 

MNyelvj  Magyar Nyelvjárások kult  Évkönyv (1951–). MNyj 
Mnyeszet.  Magyar Nyelvészet (Pest) firat  Folyóirat 1855–62 között. 
MNyj  Magyar Nyelvjárások kult  Évkönyv (1951–). 
MNny  Magyar Népnyelv kult  Évkönyv (1939–1949). 
MNYP  Magyar Nyugdíjasok Pártja pol  A párt középen álló, a magyar nemzeti alapokon 

nyugvó elvek szerint vállalkozik a nyugdíjasok valódi érdekeinek képviseletére. Mis-
kolc székhellyel bejegyzett szervezet. 

MnyRét  A magyar nyelv rétegződése kult  A magyar nyelvészek IV. nemzetközi kongresz-
szusának előadásai I–II. Budapest, 1988. Szerkesztők: Kiss Jenő és Szűts László. 

MnyRétTag  A magyar nyelv rétegződése, táji tagozódása I–II. kult  Budapest, 1988. Szer-
kesztő: Hajdú Mihály. 

MNySz  A magyar nyelv szótára. I–VI. kult  Szerkesztők: Czuczor Gergely–Fogarasi János. 
Pest, 1862–1874. 

MNyTK  A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai kult  Budapest (1905–). 
MO  Institutum Missionariorum Opificum latin; vall  Munkás Misszió. A szerzetesi intéz-

mények egyik fajtája. 
MO  Magneto Optical angol; inf  Újraírható, törölhető, olvasható optikai tároló. 
MO  Magyarország firat  Az első magyar esti politikai napilap 1893–1944 között. A Függet-

lenségi és 48-as párthoz közeli lap. 
MO  Magyarország firat  Politikai és társadalmi hetilap, 1964-ben indult. 1996-ban meg-

szűnt. 1997-ben újraindult, 1998 elején ismét megszűnt. 
MO  Magyarország firat  Politikai napilap. A Határozati Párt sajtóorgánuma 1961-ben. 1862 

októberében betiltották. 1867. februárban újraindult, 1867 végén megszűnt. 
MO  Magyarország firat  Társadalmi, közgazdasági és politikai napilap 1878–1881 között. A 

Mérsékelt Ellenzék lapja. 
MO  Missouri földr  Szövetségi állam az USA középső részén. Területe: 180.508 km2; szék-

helye: Jefferson City; beceneve: Aranyrúd állam, Mutasd meg állam. 
Mo  molibdén görög; vegy  A 42. számú elem, olvadáspontja: 2610 ºC. Szürke színű fém, 

számos fémkőzet alkotórésze. 
mo%  monocita-százalék orv  Monociták százaléka a vérben. 
Mo.  Magyarország földr  Ország a Kárpát-medencében. H (Hungary) 
mo.-i  magyarországi ált  Magyarországhoz tartozó, Magyarországról való, vele kapcsola-

tos. 

http://www.c3.hu/~magyarnyelv/bevezeto/Tarsasag/tarslap.html
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MOASZ  Magyar Országos Asztalitenisz Szövetség sp  1924. dec. 23-án alakult meg, neve 
1962 óta MASZ (Magyar Asztalitenisz Szövetség). Magyarországon az asztalitenisz 
sport ügyeit irányító legfőbb sportszervezet. Feladata a magyar asztalitenisz verseny- és 
játékszabályainak, valamint minősítési szinteknek a kialakítása. Szervezi, irányítja, el-
lenőrzi az asztalitenisz sportot, gondoskodik a továbbképzésről. 

MOB  Magyar Olimpiai Bizottság sp  Magyarországon az olimpiai ügyeket irányító legfőbb 
sportszervezet. 

MOB  Műemlékek Országos Bizottsága szerv  A műemlékek védelmére 1881-ben megala-
kult szervezet, amelyet 1957-ben felváltott az Országos Műemléki Felügyelőség. 

MOC  market on close angol; tőzsde  Zárási piaci megbízás Ezt a megbízást a kereskedés 
utolsó másodperceiben, az akkor érvényes áron teljesítik. Megjegyzendő: a megbízást 
ténylegesen végrehajtó bróker a piaci körülményektől függően, a zárás előtt 15 perccel 
visszautasíthatja a MOC megbízás teljesítését. 

MOC  Mozambique, República de Moçambique portugál; földr  Mozambik, Mozambiki 
Köztársaság: Afrika déli részén. Területe: 799.380 km2; főváros: Maputo; hivatalos 
nyelv: portugál; pénznem: metical; népcsoportok: bantu, egyéb; vallás: ősi vallások, ró-
mai katolikus, szunnita mohamedán, protestáns. 

mod  moderate angol; orv  Mérsékelt. 
Modem  A modulátor/demodulátor mozaikszava műsz  Számítógépek digitális jeleit tele-

fonon továbbítható, elektromos jelekké alakító, illetve visszaalakító készülék. 
MODY  maturity onset diabetes of the youth angol; orv  Fiatalok időskori típusú cukorbe-

tegsége. 
MOHOSZ  Magyar Országos Horgász Szövetség sp  Magyarországon a horgászattal kap-

csolatos ügyeket intéző legfőbb szervezet. 1942-ben alakult Országos Horgász Szövet-
ség néven. Mai nevét 1946-ban vette fel. 

MOK  Magyar Orvosi Kamara szerv  Minden Magyarországon működő orvos független, 
demokratikus, céhszerű testülete, amely tagjainak szakmai, erkölcsi és anyagi érdekvé-
delmet hivatott biztosítani. 

MOKAN  Magyarországi Kommunista Antináci Komité pol  1944-ben, a német megszállás 
idején szervezett antifasiszta partizáncsoport volt. 

MOKÉP  Mozgókép-forgalmazási Vállalat kult  A legrégibb filmforgalmazási hagyomá-
nyokkal rendelkező cég ma Magyarországon. 

MOKKE  Magyar Országos Közös Katalógus Egyesület egy  Hazai könyvtári szervezet. 
MOKSZ  Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség sp  Magyarországon a korcsolya sport 

ügyeit intéző legfőbb sportszervezet. 
MOKSZ  Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége szöv  Hazai Könyvtári szervezet. 
mol  gramm-molekula fiz  Valamely anyagnak a molekulasúly számértékével egyező, 

grammdimenziójú mennyisége. 
MOL  Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság ipar  Integrált olaj- és gázipari olajcso-

port. Magyarország legnagyobb cégcsoportja. 1991. okt. 1-jén jött létre. Magyarországon 
kívül más országokban is működtet töltőállomásokat. 

MOL  Magyar Országos Levéltár kult  Jelenlegi keretei 1992. jan. 1-jével alakultak ki. Ekkor 
a levéltári törvény értelmében az intézmény egyesült az 1970-es évek elején létrehozott, 
az 1945 utáni iratokat őrző Új Magyar Központi Levéltárral. Azóta a Magyar Országos 
Levéltár az ország egyetlen nemzeti levéltára. 

MOLSZ  Magyar Országos Lawn Tennis Szövetség sp  1907 áprilisában alakult meg. A 
lawn (gyep) megjelölést a 20. sz. közepe táján megszüntették. Korszerű felépítése 1927-
ben alakult ki. 1942-ben újjászervezték, ettől kezdve neve: MTSZ. 

MOM  Magyar Optikai Művek ipar  Finommechanikai és optikai üzem. 1876-ban Kolozsvá-
ron alapította Süss Nándor. 1884-ben Budapestre költözött. 1900-ban a Precíziós Me-
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chanikai Rt. nevet vette fel, majd 1946-ban a MOM nevet. 1997-ben jogutód nélkül meg-
szűnt. 

MOM  milk of magnesia angol; orv  Hashajtó. 
MOMK  Magyar Oktatási és Művelődési Központ egy  Horvátországban működik. Székhe-

lye: Eszék. 
MOMP  Magyarországi Munkáspárt pol  Csizmadia Sándor az MSZDP újjászervezése után, 

1919. okt. 23-án az általa vezetett földmunkás szövetséggel együtt szakított a párttal. A 
Földmunkások és Kisbirtokosok Pártja Csizmadia elnökségével alakult meg 1919. dec. 
végén, e tisztségéről 1920 márciusában mondatták le. Az Alföld déli részén már 1920 
nyarán megszerveződött a szegényparasztokra és földmunkásokra alapozó párt. A párt 
elsősorban a Viharsarokban működött. 

Mon  Monoceros latin; csill  Egyszarvú. Csillagkép az égbolton. 
mon  monostor görög, latin; ép, vall  Kolostor. 
mond6om  mondhatom chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
Mong.  Mongólia földr  Ország Ázsiában. MGL 
mono.  monocyte angol; orv  Monocita. 
monogr.  monográfia görög; tud  Egy tudományos kérdést teljesen feldolgozó szakmunka. 
MONS  Measuring Oscillations in Nearby Stars angol; csill  Közeli csillagok oszcillációját 

mérő műhold. 
Montánunió  Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier francia; szerv  Európai 

Szén- és Acélközösség. 1952. júl. 25-én lépett hatályba az európai államok közötti szer-
ződés. Székhelye: Luxemburg. 

Monum. Germaniae Hist. Script  Monumenta Germaniae Historica Scriptore latin; kult  
Német történelmi emlékek. Scriptores sorozatban megjelenő könyvek. 

MOO  market on opening angol; tőzsde  Nyitási piaci megbízás Ezzel a megbízással a keres-
kedés indulásakor, a nyitó szakaszban elérhető legjobb árat célozzuk meg. Nem mind-
egyik tőzsde fogadja el ezt a megbízást. 

MOP  makaói pataca pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
MOP  Munkásőrség Országos Parancsnoksága pol  Önkéntes polgári fegyveres karhatalom 

Magyarországon. 1957. jan. 29-én hozták létre az „ellenforradalom maradványainak le-
számolására, a néphatalom, a rend védelmére”. 1989. okt. 20-án jogutód nélkül meg-
szűnt. 

MOR  meteorological optical range angol; csill  Meteorológiai távolság optikai határa. 
Morvao.  Morvaország földr  Területén jött létre az első helyi szláv államalakulat, a Sámo-

féle birodalom a 7. században, majd a 9. században megalakult a Nagymorva Biroda-
lom. A 11. században Csehországhoz került. Ez után létrejött a morva őrgrófság, a 14. 
századtól mint a cseh korona melléktartománya. Egy időben (1478 és 1490 között) Mor-
vaországot Hunyadi Mátyás is uralma alatt tartotta. 1927-ben létrejött a morva-sziléziai 
tartomány is, ám különállását jelentősen korlátozták. A kommunisták 1949-ben számol-
ták fel az egységes morva közigazgatást. Területe: kb. 22.300 km2. (Sziléziával együtt 
közel 26.800 km2). 

MOS  Metal Oxide Semiconductor angol; fiz  Fémoxid félvezető. 
MOSFET  Metal Oxid Semiconductor Field Effect Transistor angol; fiz  Szigetelt vezérlő-

elektródás térvezérlésű tranzisztor. A fémből készített vezérlőelektródát elektromosan 
szigetelő oxidréteg választja el a félvezetőtől. 

MOST  Microvariability and oscillations of stars angol; csill  ’Csillagok mikrováltozása és 
oszcillációi’. Kanadai mikro-űrszonda nagy pontosságú csillagászati fotometriai célok-
ra. 

MOSZ  Magyar Országos Szabvány ált  Az 1925 és 1945 között kelt szabványoknak ma már 
nem használt jelzése. 
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MOSZ  Magyar Outsourcing Szövetség szöv  Tevékenységek kihelyezésével foglalkozó 
hazai cégek szakmai szervezete. Alapítva: 2005. május. 

MOSZ  Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége szöv  Az 1989-ben 
megalakult MOSZ a szövetkezeteket, az egyéni vállalkozókat és mezőgazdasági terme-
lőket képviseli. 2003-ban kollektív szerződést kötött a MEDOSZ-szal. Tagja az OÉT-nek, 
a Mezőgazdasági Termelők Nemzetközi Szövetségének (IFAP), valamint az Európai 
Mezőgazdasági Szövetségnek (CEA). Kapcsolatokat épít ki az Európai Unió mezőgaz-
dasági termelőit képviselő COPA-val, illetve a mezőgazdasági szövetkezetek uniós 
szövetségével, a COGECA-val. Képviselői részt vesznek a Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezet (ILO) munkájában. COPA, ILO, MEDOSZ, OÉT 

Moszad  ha-Mossad Merkazi le Modiin ule-Tafkidim Mejuhadim héber; szerv  Központi 
Hírszerző és Biztonsági Ügynökség. Az öt nagy izraeli titkosszolgálat egyike. Székhe-
lye: Tel-Aviv. Alapítva: 1951-ben. 

MOSZK  Magyar Országos Szövetkezeti Központ szöv  1947-ben jött létre a szövetkezeti 
mozgalom egységének biztosítására. 1949-ben felszámolták. Helyette alakult meg a 
SZÖVOSZ. SZÖVOSZ 

MOT  Magyarország története tíz kötetben kult  Főszerk.: Pach Zsigmond Pál. Budapest. 
mot  motetta olasz; zene  Többszólamú, vallásos szövegű énekkari mű a 16. századtól. 
Motd  Message of the day angol; inf  A napi üzenet – a nap üzenete. 
motel  motorists hotel angol; ált  Motor és hotel szavakból. Autószálló. Üdülőhelyen, or-

szágutak mentén épült olcsó, modern szálló. 
MOTESZ  Magyar Országos Torna Szövetség sp  A szakmai irányítószerv 1885. jún. 29-én 

alakult Magyarországi Torna Egyletek Szövetsége néven. Neve többször változott. Az 
elsőként megalakult országos sportszerv. A férfi, a női tornasport és a ritmikus sport-
gimnasztika országos szerve. 

MOTESZ  Magyar Orvostudományi Társaságok és Egyesületek Szövetsége szöv  1966-ban 
alakult meg, az alapszabályában lefektetett alábbi céllal: a magyar egészségügy, orvos- 
és fogorvos-, valamint az azokhoz közvetlenül kapcsolódó természet- és társadalomtu-
dományok fejlődésének előmozdítása, az autonóm tagegyesületek közös törekvéseinek 
szolgálata, közös érdekeik hazai és nemzetközi képviselete, a tudományos műveltség 
terjesztése, a tudományos eredmények gyakorlatban történő alkalmazásának segítése, 
valamint a tagegyesületek tevékenységének szövetségi szintű segítése, illetve össze-
hangolása. 

Móvári Mg Ggy  Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Gépgyár ipar  Eredetileg Kühne Me-
zőgazdasági Gépgyár. Az államosítás után aratógépeket, ekéket, vetőgépeket stb. gyár-
tott. 

MOVE  Magyar Országos Véderő Egyesület pol  1918. nov. 15. és 1919. febr. között működő 
ellenforradalmi, antiszemita, fasiszta terrorszervezet volt. A Tanácsköztársaság bukása 
után újjászervezték, majd 1945. febr. 26-án betiltották. 

Moz.  Mozambik földr  Köztársaság Afrika déli részén. MOC 
mozg.  mozgalom ált  Társadalmi méretű, szervezett (politikai) tevékenység. 
MÖB  Magyar Ösztöndíj Bizottság ált  1991-ben hozta létre a Magyar Köztársaság Kormá-

nya. Független szaktekintélyekből álló testület, feladata a kétoldalú államközi egyez-
mények, illetve munkatervek által biztosított államközi ösztöndíjakra, a külföldi ma-
gyar intézetekbe irányuló ösztöndíjakra, valamint a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjra 
érkező pályázatok elbírálása. 

MÖHOSZ  Magyar Önkéntes Honvédelmi Szövetség szöv  1955-ben a Magyar Dolgozók 
Pártja létrehozta a MÖHOSZ-t. 1956. okt. 30-án a MÖHOSZ szétszakadt a Magyar 
Nemzeti Repülő Szövetségre és a Szabadságharcos Szövetségre. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/1956


 370 

MÖOSZ  Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége szöv  A szövetség a megyei ön-
kormányzatok közgyűlése alapján létrejövő, a megyei önkormányzatok önállóságát és 
egyenjogúságát elismerő nyitott társadalmi szervezet. Célja a megyei önkormányzatok 
érdekképviselete és érdekvédelme. 

MÖSZ  Magyar Ökölvívó Szövetség sp  1925-ben alakult meg. Kezdeményező, javaslattevő, 
szervező és végrehajtó feladatokat lát el. 

MÖSZ  Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat ált  Magyarországi Egyházak Ökumenikus 
Tanácsának magyarországi egyházai által működtetett szeretetszolgálata. Alapítva: 
1943-ban. 

MÖSZ  Magyar Önkormányzatok Szövetsége ált  Célja elsősorban az önkormányzati érde-
kek megjelenítése és védelme a kormányzati döntéshozatali eljárás során. 

MÖSZ  Magyar Öttusa Szövetség sp  1947-ben alakult meg Bp.-en. Eleinte kizárólag hon-
védtisztek űzték ezt a sportot. Alapító tagja a nemzetközi szövetségnek. Jogelődje a 
Magyar Öttusa Intéző Bizottság. 

MÖSZ  Magyar Ötvös Szövetség szöv  2004 őszén alakult meg. A szövetség létrejöttének fő 
oka: egy erős, magyar összefogás létrehozása a szakmában, egy nonprofit szervezet ke-
retein belül, ahol önmagáért dolgozó, tenni akaró, de magában kevés hazai vagy nem-
zetközi eséllyel induló szakemberek egymást segítve, nem pedig (lokálisan) egymással 
versengve tesznek lépéseket egy nemzetközi szint eléréséhez, világszintű szerepléshez, 
és az azzal járó előnyök megszerzéséhez. 

MP  metacarpophalangeal angol; orv  Metakarpofalangeális, a kézközéppel és az ujjpercek-
kel kapcsolatos. 

MP  Munkáspárt pol  2002-ben a programviták során eltávoztak azok a régi tapasztalt veze-
tők és pártértelmiségiek, akik a párt politikájának megvalósításához más elképzeléseket 
is járhatónak tartottak. A szervezet a belpolitikában nem vallott túlságosan radikális el-
képzeléseket, a nemzetközi kapcsolatokban azonban olyan hibákat vétett (Szaddám 
Huszein és a szerb Milosevics támogatása), amelyek zajos és negatív visszhangot váltot-
tak ki. A Munkáspárt a megelőző két parlamenti választáson egyre kisebb támogatott-
ságot tudhatott maga mögött, tagságának összetételében jelentősen túlreprezentált volt 
az idősebb korosztály. 

mp.  másodperc ált  Az SI-mértékegységrendszer idő alapegysége. Jele: s. Újabban az alap-
állapotú cézium 133-as izotóp két meghatározott energiaszintje közötti átmenetből 
származó sugárzás periódusidejének 9.192.631.770-szeresét jelenti. 

MP/M  Multiprogramming Monitor Control Program for Microcomputers angol; számtech  
Egy időben több felhasználót kiszolgáló operációs rendszer elnevezése a számítástech-
nikában. 

MPA  malpractice attorney angol; jog  Orvosi műhibákkal foglalkozó ügyvéd. 
MPANNI  Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete ált  Jogelődje a 

Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola (1947). 1985-ben vette fel a Pető András nevet, 
1995-től közalapítványi főiskola. Konduktor tanítókat képző főiskola és gyakorló in-
tézmény. 

MPB  Magyar Paralimpiai Bizottság sp  A Magyar Paralimpiai Bizottság a magyar 
parasport és a paralimpiai eszmének a sportmozgalomban meglévő hagyományai ápo-
lására, valamint a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság (International Paralympic 
Committee) alapszabályában és szabályzataiban a nemzeti paralimpiai bizottságok 
számára meghatározott célok és feladatok megvalósítására létrehozott demokratikus, 
önkormányzati elven működő köztestület. 

MPBSZ  Magyar Partizánok Bajtársi Szövetsége szöv  Megalakulás éve: 1945. 
MPC  Minor Planet Center angol; csill  Kisbolygó Adatközpont. 
MPC  Multimedia PC angol; inf  Multimédiás személyi számítógép. 
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MPD  magnetoplasmadynamics angol; csill  Magnetoplazmadinamika. 
MPEG  Motion Picture Experts Group angol; inf  A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet 

Mozgókép Szakértői Csoportja. Az audio- és videokódolás nemzetközi ISO/IEC szab-
ványeljárása. Audio- és videofájlok tömörítésére és tárolására használatos szabvány. 
MPEG-fájlok megnyitásához speciális szoftver szükséges. 

MPEIFigyelmező  Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelmező vall  Szerk.: Révész 
Imre. 

MPEIFigyelő  Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelő vall  Szerk.: Czelder Márton. 
MPETL  Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon ált  Budapest, Magyarországi 

Református egyház zsinati irodájának sajtóirodája, 1977. 
MPFOSZ  Magyar Politikai Foglyok Országos Szövetsége szöv  A szövetség az 1945 és 1989 

közötti időszakban politikai okokból elítéltek képviseletére szerveződött. 
MPK  Magyar Püspöki Konferencia vall  A Magyar Katolikus Egyház legfőbb irányító 

szerve, amelyet az érsekek és a püspökök alkotnak. MKPK 
MPLA  Movimento Popular de Libertação de Angola portugál; pol  Angolai Nemzeti Fel-

szabadítási Front. Angolai felszabadító mozgalom és párt. 
MPM  Maputo rep  Repülőtér jelzése (Mozambik). 
Mpolány  Magyarpolány közig  Veszprém megyei község. Lakosságszám: 1283 fő (2007. 

jan. 1.). 
MPP  Magyar Parasztpárt pol  1906-ban alakult polgári párt, 1911 után felbomlott. 
MPP  Magyar Piacpárt pol  1991 májusában alakult a Monopoly csoport, amely a privatizá-

ció visszásságait kívánta a nyilvánosság elé tárni. Jobboldali radikális, nemzeti kapita-
lista pártként az eredeti MDF-program alapján kívánt működni. 

MPP  Magyar Polgári Párt pol  1989. nov. 18-án alakult szlovákiai magyar politikai párt. 
1998. jún. 21-én megalakították a Magyar Koalíció Pártját. 

mpp  megyéspüspök vall  Egyházmegye élén álló katolikus pap. 
MProtEgyhIskFigyelmező  Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelmező vall  1870–

1878 között jelent meg. A polémiák ellenére is korának egyik magas szintű tudományos 
folyóirata, amely jelentős történelmi vonatkozású anyagával ma is kitűnő segítője a 19. 
század második felét tanulmányozó kutatóknak. 

MProtEgyhtAdattár  Magyar Protestáns Egyháztörténeti Adattár vall  Kiad. a Ráday Gyűj-
temény; (szerk. Benda Kálmán, Hörcsik Richárd, Nagy Edit). Megjelenés: Budapest, 
Ráday Gyűjtemény, 1990. 

MPSZ  Magyar Polgári Szövetség pol  Romániában működő párt. 
MPTP  1-metil–4-fenil–1,2,3,6-tetrahidropiridin latin; orv, vegy  Parkinson-kórra jellemző 

tüneteket okozó szennyezőanyag egyes kábítószerekben. 
MPV  mean platelet volume angol; orv  A vérlemezkék átlagos űrtartalma. 
MR  Air Mauretanie francia; rep  Mauritánia légitársaságának jelzése. 
MR  magnetic resonance angol; orv  Mágneses rezonancia. 
MR  Magyar Rádió Rt. hírk  Közszolgálati műsorszolgáltató. Feladata a magyar közszolgá-

lati rádióműsorok létrehozása. 1925-ben jött létre Magyar Telefon Hírmondó és Rádió 
Rt néven. 1949. dec. 1-ig a Magyar Postához tartozott. A rendszeres műsorsugárzás 
1925. dec. 1-jén kezdődött. 

MR  mental retardation angol; orv  Mentális retardáció, szellemi elmaradottság. 
MR  mitral regurgitation angol; orv  Mitrális elégtelenség. 
MR  Motormännens Riksförbund svéd; közl  Svédországi autóklub. 
Mr.  mister angol; ált  Úr (csak névvel). 
MRAO  Mullard Radio Astronomy Observatory angol; csill  Mullard Rádiócsillagászati 

Obszervatórium. 
Mrd  milliárd francia; ált  Ezermillió (109). 
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MRFK  Megyei Rendőr-főkapitányság közig  A megyei rendőr-főkapitányság (MRFK) az 
országos rendőr-főkapitányság közvetlen alárendeltségében működő olyan állami 
fegyveres rendvédelmi szerv, amely a rendőrség területi szerveként, megyei illetékes-
séggel végzi a hatáskörébe utalt bűnmegelőzési, bűnüldözési, államigazgatási és rendé-
szeti feladatokat. 

MRI  magnetic resonance imaging angol; orv  Mágneses rezonanciás képalkotás. 
MRK  Magyar Rektori Konferencia szerv, okt  A Magyar Rektori Konferencia a felsőoktatási 

intézmények képviseletére, érdekeinek védelmére jogosult testület, amely a felsőoktatás 
rendszerének működésével kapcsolatos bármilyen kérdésben véleményt nyilváníthat, 
javaslatot tehet a döntéshozó, illetve a döntés előkészítője részére. 

MRKE  Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye vall  Székhelye: Munkács. 
MRM  modified radical mastectomy angol; orv  Módosított radikális masztektómia. 
mRNS  messenger RNA angol; orv  Hírvivő RNS (ribonukleinsav). Olyan RNS, amely meg-

határozza valamely fehérje v. fehérjék szerkezetét. 
MRO  mauritániai ouguiya pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
MROP  Magyarországi Roma Párt pol  A Tolna megyei Bátaszék székhellyel 2002-ben be-

jegyzett párt Kisvárdán és Mátészalkán állított egy-egy jelöltet, így Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyében listát is állíthattak. 

MRP  Magyar Radikális Párt pol  A párt tulajdonképpen az Országos Radikális Pártban az 
1918–19-es időszakban történelmi szerephez jutott baloldali radikális értelmiség ma-
roknyi utódából alakult szervezet. Az irányzat a Horthy-korszakban sohasem műkö-
dött önálló pártként. Utódpártja az RDP. RDP 

MRP  market risk premium angol; pénzü  Piaci kockázati díj. 
MRP  Népi Köztársasági Mozgalom Franciaországban pol  1944-ben alakított katonai párt, 

a monopoltőke érdekeit képviselte, USA-barát politika híve. 
Mrs.  Misters angol; ált  Úrnő, -né (csak névvel). 
MRSZ  Magyar Reklámszövetség szöv  A reklámpiacon működő ügynökségeket, médiu-

mokat, a média- és reklámszakma szereplői munkáját összefogó szövetség. 
MRSZ  Magyar Repülő Szövetség rep  Az Országos Magyar Repülő Egyesület helyébe 

lépett 1951 januárjában. MSZHSZ, OMRE 
MRSZ  Magyar Repülő Szövetség sp  A repülősportok első hivatalos szerve, a Magyar 

Aero Club 1902. máj. 1-jén alakult meg és azóta különböző neveken folyamatosan ellát-
ják a hazai repülősportok eszmei irányítását. Magyarországon a sportrepülés irányítá-
sát, ügyeit végző, intéző legfelsőbb sportszervezet. 

MRSZ  Magyar Röplabda Szövetség sp  1946. dec. 19-én alakult. Mo.-on 1930 óta szűk kör-
ben ismerték, de nem játszották versenyszerűen. A Magyar Röplabda Szövetség Ma-
gyarországon a röplabda sport ügyeit intéző legfelsőbb sportszervezet. 

MRSZKI  Miskolci Rendészeti Szakközépiskola okt  A képzés a rendőr és a határrendész 
szakmákra korlátozódik, de alapító okirata felhatalmazást ad más – a belügyminiszter 
irányítása alatt álló – rendvédelmi szerv állományának utánpótlása érdekében végzett 
szakképzési feladatok ellátására is. 

MRT  Magyar Rádió és Televízió hírk  1957. aug. 18-tól 1974. októberig szerepelt egy név 
alatt a rádió és a televízió. 

MRTT  Magyar Rendészettudományi Társaság szerv  A társaság önkormányzattal rendel-
kező, állami szervektől, politikai pártoktól, mozgalmaktól és egyéb politikai csoporto-
sulásoktól független társadalmi szervezet, amely pártoktól támogatást nem kap, azok-
nak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkor-
mányzati választáson jelöltet nem állít, és ezt a továbbiakban is kizárja. Rendeltetése a 
rendészettel kapcsolatos tudományos ismeretek kérdéseinek vizsgálata és az ahhoz 

http://hu.wikipedia.org/wiki/1951
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kapcsolódó társadalmi tevékenység összefogása. Nyilvántartott tagsággal rendelkezik 
és céljának elérésére szervezi tagjainak tevékenységét. 

MRTV  Magyar Rádió és Televízió hírk  A Magyar Rádió jogutódja 1957-től. MR, MTV 
MRU  Mauritius rep  Repülőtér jelzése. 
MS  Egyptair angol; rep  Egyiptom egyik légitársaságának jelzése. 
MS  Main Sequence angol; csill  Fősorozat (a HRD-n). 
MS  Mass Spectroscopy angol; kém  Tömegspektroszkópia. 
MS  Member States angol; pol  Európai uniós tagállamok. 
MS  Microsoft angol; inf  Informatikai cég. Olyan szoftverek kifejlesztésére törekszik, ame-

lyek segítik a technológia beépülését a mindennapi életbe. 
ms  millisecundum ált  A másodperc ezredrésze. 
MS  Missionarii Dominae Nostrae a (La Salette) latin; vall  Miasszonyunk La Salette-i misz-

szionáriusai. A szerzetesi intézmények egyik fajtája. 
MS  mitral stenosis angol; orv  Mitrális szűkület. 
MS  multiple sclerosis angol; orv  Sclerosis multiplex. 
Ms  murmurs angol; orv  Zörejek. 
MS  musculo sceletal angol; orv  Izommal és a testvázzal (csontokkal) kapcsolatos. 
MS  Republic of Mauritius angol; földr  Mauritius, Mauritiusi Köztársaság: Afrika déli ré-

szén. Területe: 2040 km2; főváros: Port Luis; hivatalos nyelv: angol; pénznem: mauritiu-
si rúpia; népcsoportok: indiai, kreol, európai, kínai; vallás: hindu, római katolikus, 
szunnita mohamedán, protestáns, egyéb. 

MSA  Mutuel Security Act angol; jog  Kölcsönös Biztonsági Törvény. 1951-ben az USA a 
Marshall-terv folytatásaként hozta létre, célja a gazdasági és katonai segély egységes 
programban történő összefogása volt. ERP 

Mság  Magyarság firat  Folyóirat. Erdélyben 1989-ben induló lap. 2002-ben állami támoga-
tás hiányában megszűnt. 

Mságtud  Magyarságtudomány kult  Megjelent Budapesten. Ortutay Gyula etnográfus, 
akadémikus szerkesztette 1935–37-ben egyedül, 1941–43-ban Eckhardt Sándor iroda-
lomtörténet-író közreműködésével. Új folyamát a Magyarságtudományi Intézet és a 
Franklin Társulat közösen adta ki. A Magyarságtudomány a magyarsággal foglalkozó 
hungarológia néven összefoglalt tudományoknak biztosított fórumot. Elsősorban 
komplex megközelítésű, több társtudományt érintő tanulmányokat közölt. 

Msarlós  Magyarsarlós közig  Baranya megyei község. Lakosságszám: 111 fő (2007. jan. 1.). 
MSC  Missionariae Ss. Cordis Iesu latin; vall  Jézus Szent Szívének Missziós Nővérei. Női 

szerzetes kongregáció. 1880-ban Codognóban alapította Cabrini Szt.Franciska a távol-
keleti misszió szolgálatára. 1888-ban G. B. Scalabrini New York-i érsek meghívására el-
vállalták az Amerikába emigrált olaszok szolgálatát. 1901-ben nyertek pápai jóváha-
gyást. 1926-ban Kínába, 1936-ban Afrikába, 1948-ban Ausztráliába mentek misszióba. 
Házaik vannak Olaszországban, Franciaországban, Spanyolországban, Angliában és 
Amerikában. 

MSC  Missionarii Ss. Cordis Iesu latin; vall  Jézus Szent Szívének Issouduni Misszionáriu-
sai. Klerikus szerzetes kongregáció. 1854-ben alapította J. Chevalier. Céljuk a papi szol-
gálatban Jézus Szíve és Mária tiszteletének terjesztése missziók, lelkigyakorlatok és is-
kolai oktatás által. 1869-ben nyertek pápai jóváhagyást. 

MSD  musculoskeletal disorder angol; orv  Izom- és csontváz-rendellenesség. 
MSDS  Material Safety Data Sheet angol; inf  Elterjedt formájú rövidítés, amely biztonsági 

adatlapot jelent. A dokumentum professzionális felhasználók számára szükséges in-
formációkat tartalmaz a biztonságos munkavégzés érdekében. 

MSF  Congregatio Missionariorum a S. Familia latin; vall  Szent Család Misszionáriusai 
(Hollandia). A szerzetesi intézmények egyik fajtája. 
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MSF  Médicus Sans Frontiéres francia; szerv  ’Orvosok határok nélkül’. Az orvosokat és más 
egészségügyi dolgozókat tömörítő szervezet gyors és önkéntes orvosi segítséget nyújt a 
háborúk és természeti katasztrófák áldozatainak. Emellett élelmezési, betegségmegelő-
zési, közegészségügyi és rehabilitációs fejlesztési tervek kidolgozásában és megvalósí-
tásában is részt vesz. Alapítva: 1971-ben, székhelye: Brüsszel (Belgium). 

MSFS  Missionarii S. Francisci Salesii de Annecio latin; vall  Szalézi Szent Ferenc Annecyi 
Misszionáriusai. A szerzetesi intézmények egyik fajtája. 

MSG  monosodium glutamatel latin; vegy  Nátrium-glutamát. Húst és húskivonatot tartal-
mazó konzervek húsízének erősítésére használt ételízesítő. 

Msgr  monsignore olasz; ált  A középkorból fennmaradt cím az olaszoknál: a katolikus 
főpapok megszólítása. 

msh  mássalhangzó nyelvtud  A szájüreg zárása v. szűkítése által úgy létrehozott hang, 
hogy a szájüreg valamely része időlegesen útját állja a levegőáramlásnak v. korlátozza 
azt. 

MSH  melanocyte-stimulating angol; orv  Melanocitastimuláló hormon. A gerincesek agy-
alapi mirigyeinek középső lebenyében található hormon (polipeptid); intermedin néven 
is ismeretes. A melatin szintézisét és eloszlását serkenti. 

MSI  Mississipi angol; közig  Szövetségi állam az USA déli részén. Területe: 123.510 km2. 
Székhelye: Jackson; beceneve: Magnólia állam. 

MSI  Republic of the Marshall Islands angol; földr  Marshall-szigetek. Köztársaság a 
nikronéziai szigetvilágban. Területe: 181,4 km2; fővárosa: Dalap-Uriga-Darit; pénzneme: 
USA dollár; nyelvek: angol, kajin-majol, japán; népcsoportok: mikronéz, amerikai, ja-
pán; vallások: protestáns, katolikus. 

MSIE  Microsoft Internet Explorer angol; inf  Egyfajta böngészőprogram. 
Msn  Magyarosan firat  Nyelvművelő folyóirat. Kiadta az MTA Nyelvtudományi Bizottsá-

gának Nyelvművelő Szakosztálya, 1932–1949 között. 
MSN  Microsoft Network angol; inf  Az MSN egy fogyasztóközpontú integrált tartalom- és 

szolgáltatásgyűjtemény, amelynek segítségével az emberek többet ki tudnak hozni a 
web lehetőségeiből. 

MSpS  Missionarii a Spiritu Sancto latin; vall  Szentlélek Misszionáriusok. A szerzetesi 
intézmények egyik fajtája. Kamerun hosszú időn át portugál gyarmat volt, egészen 
1837-ig, amikor az angolok foglalták el az országot. 1960 óta független állam. Az első 
evangelizálók protestáns keresztények voltak, akik 1884-ben kezdtek el itt téríteni. Már 
egy évvel korábban katolikus Szentlélek Misszionáriusok megpróbáltak megtelepedni 
itt, de kísérletük nem járt sikerrel. 

mss  massage angol; orv  Masszázs. 
MSS  multispectral scanner angol; csill  Többsávos letapogatórendszer. 
MSSCC  Congregatio Missionariorum a Ss. Cordibus Iesu et Mariae latin; vall  Jézus és 

Mária Szent Szívének Misszionáriusai. A szerzetesi intézmények egyik fajtája. 
MSSL  Mullard Space Science Laboratory angol; csill, űrh  Mullard Űrkutatási Laboratóri-

um. 
MSSP  Missionalis Societas S. Pauli latin; vall  Szent Pál Missziós Társasága. A szerzetesi 

intézmények egyik fajtája. 
MSST  Congregatio Missionariorum Servorum SS. Trinitatis latin; vall  Szentháromság 

Missziós Szolgái. Klerikus kongregáció, a szerzetesi intézmények egyik fajtája. 
MSSSZ  Magyar Siketek Sportszövetsége sp  A fogyatékosok sportját a 2001. ápr. 28-án 

megalakult Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége (FONESZ) képviseli, amelynek 
egyik alapító szervezete az MSSSZ. A FONESZ a fogyatékos emberek sportjában mű-
ködő legmagasabb szintű hazai szervezet, amelynek célja az egyes tagszervezeteinek 
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megfelelő nemzetközi sportszövetségek által megfogalmazott eszméknek, azok szelle-
mének terjesztése. 

MSUD  maple syrup urine disease angol; orv  Jávorfaszirup-betegség. Örökletes anyagcse-
re-rendellenesség, amelyre jellemző a vizelet jellegzetes jávorfaszirup-illata. A betegség 
lényege, hogy a szervezet nem képes feldolgozni a szétágozó láncolatú leucin, isoleucin, 
és valin aminosavakat. 

MSV  Master Seed Virus angol; állat  Anyatenyészet. 
MSZ  maastrichti szerződés pol  Az Európai Uniót létrehozó szerződés népszerű neve. 

1992. febr. 7-én írták alá a dél-hollandiai Maastricht városában, és a tagállamokban tör-
tént ratifikációkat követően 1993. nov. 1-jén lépett életbe. 

MSZ  Magyar Szabvány ált  Magyarországon egységesen alkalmazandó termelési eljárást, 
formát stb. hivatalosan megszabó (műszaki) előírás; ilyen előírás szerint készült ipar-
cikk. 

MSz  Magyar Szemle firat  A Magyar Szemle Társaság tudományos folyóirata (1927–44). 
MSZ  Új-zélandi Magyar Szó firat  Negyedévente megjelenő folyóirat. Szerkesztőség és 

kiadóhivatal: Wellington. 
MSZ  Új-zélandi Magyar Szövetség szöv  Székhelye: Auckland. 
MSzab  Magyar Szabadság firat  Folyóirat 1885-ben, majd 1887–1889 között. 
MSZAP  Magyarországi Szövetkezeti és Agrárpárt pol  Szövetkezeti vezetők részvételével 

létrehozott regionális agrárpárt, amely még az ASZ megalakulása előtt 1989. nov. végén 
alakult Gyöngyösön. 

MSZBT  Magyar–Szovjet Baráti Társaság szerv  1945-ben Magyar–Szovjet Művelődési Tár-
saság néven alakult meg. 1948-tól MSZT (Magyar–Szovjet Társaság) néven működött. 
Az MSZBT nevet 1957 nyarán vette fel. Feladata a magyar–szovjet barátság elmélyítése 
volt. A rendszerváltáskor megszűnt. 

MSZDP  Magyarországi Szociáldemokrata Párt pol  Politikai párt, 1890. dec. 7–8-án vette 
fel Magyarországi Szociáldemokrata Párt nevet. A párt bázisát az ipari munkásság, a 
szakszervezetek, a baloldali értelmiség és a szegényparasztság egy része alkotta. 1931-
től az MSZDP politikai szervezetei minden külön hatósági engedély nélkül is működ-
hettek. 1990-ben a nagy múltú párt eredeti nevén újjászerveződött. A jobboldali irá-
nyultsággal elégedetlenek egy része 1989. nov. elején kilépett a pártból és Független 
Szociáldemokrata Párt néven új pártot alapított. 1993. okt. 3-án létrejött az új MSZDP, a 
pártelnök Király Zoltán lett. 

Mszecsőd  Magyarszecsőd közig  Vas megyei község. Lakosságszám: 489 fő (2007. jan. 1.). 
Mszék  Magyarszék közig  Község Baranya megyében. Lakosságszám: 1118 fő (2007. jan. 

1.). 
Mszerdahely  Magyarszerdahely közig  Zala megyei község. Lakosságszám: 567 fő (2007. 

jan. 1.). 
MSzFE  Magyar szókészlet finnugor elemei I–III. ált  Budapest, 1967–1978. Főszerkesztő: 

Lakó György. 
MSZH  Magyar Szabadalmi Hivatal szerv  Az Országos Találmányi Hivatal utódaként 

1996. jan. 1-től a műszaki és szellemi alkotások oltalmával kapcsolatosan jár el. 
MSZH  Magyar Szabványügyi Hivatal szerv  1921-ben alapították a Magyar Ipari Szabvá-

nyosító Bizottságot, amely 1931-ben megszűnt. 1933-ban alakult a Magyar Szabvány-
ügyi Intézet. 1951-ben jött létre és 1995-ig működött a Magyar Szabványügyi Hivatal. 
Azóta Magyar Szabványügyi Testület. Legfontosabb feladata a nemzeti szabványosítás, 
a magyar szabványok kiadása, nemzetközi szabványok honosítása. 

MSzH  Magyar Szegénységellenes Hálózat szerv  2004 áprilisában 17 civil szervezet Közös 
Szándéknyilatkozata alapján jött létre a szegénység megszüntetéséért küzdő civil szer-
vezetek független szövetsége. 2004 végén felvételt nyert az Európai Szegénységellenes 

http://www.hapn.hu/?pid=44
http://www.hapn.hu/?pid=44
http://www.hapn.hu/?pid=101
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Hálózat (EAPN) tagjai közé. Legfőbb céljai: biztosítani, hogy a szegénység ügye folya-
matosan közbeszéd tárgya legyen, ellenőrizni a mindenkori kormányzat szegénységel-
lenes tevékenységét, képessé tenni a szegénységben élő embereket véleményük és ja-
vaslataik megfogalmazására, a szegénység elleni küzdelemben érintett hazai és külföldi 
szervezetek együttműködésének támogatása. EAPN 

MSZH Rt  Magyar–Szovjet Hajózási Részvénytársaság közl  A Duna magyar szakaszának 
és hajózható mellékfolyóinak személy- és áruforgalmát bonyolította le. MESZHART 

MSZHSZ  Magyar Szabadságharcos Szövetség szöv  1948. febr. 29-én alakult meg, szerve-
zetei a Magyar Kommunista Párt irányításával „eredményes politikai felvilágosító 
munkát végeztek, mozgalmi életet éltek”. Rövid idő alatt jelentős tömegszervezetté 
vált. 1948. febr. 14-én alakult meg az OMRE – az Országos Magyar Repülő Egyesület, 
melynek helyébe 1951 januárjában a Magyar Repülő Szövetség lépett. 1955-ben a Ma-
gyar Dolgozók Pártja létrehozta a MÖHOSZ-t, a Magyar Önkéntes Honvédelmi Szövet-
séget. 1956. okt. 30-án a MÖHOSZ szétszakadt a Magyar Nemzeti Repülő Szövetségre 
és a Szabadságharcos Szövetségre. 

MSZK  Mezőgazdasági Szövetkezeti Központ szerv  1945 végén alakult központi szerv, 
amely 1947 őszéig működött. Élén kisgazdapárti és parasztpárti vezetők álltak. Felada-
tát az MOSZK vette át. 

MSZL  Magyar színházművészeti lexikon kult  Budapest, Akadémiai Kiadó, 1994. 
MSzle  Magyar Szemle firat  A Magyar Szemle Társaság tudományos folyóirata (1927–44). 

MSz 
MSZLSZSZ  Magyar Szállítmányozói és Logisztikai Szolgáltató Szövetség szöv  Olyan zárt, 

telepszerűen elhelyezkedő szolgáltató vállalkozások, illetve szervezetek összessége, 
amelyek közös infrastruktúrára és információs hálózatra épülnek, ahol az áruforgalmi 
szolgáltatásokon túlmenően a beszerzés és értékesítés, valamint értéknövelő tevékeny-
ség is történik. 

MSZMP  Magyar Szocialista Munkáspárt pol  Marxista-leninista kommunista párt. Az 
MDP utódaként alakult 1956. okt. 31-én. 1989. okt. 6–7-i kongresszusán kimondta a 
megszűnését és az MSZP, valamint a Munkáspárt megalakulását. A Thürmer Gyula ve-
zette MSZMP 1993 tavaszán nevét Munkáspártra változtatta. A nyáron a marxista-
leninista elvekhez ragaszkodók egy csoportja e hagyományos néven jegyeztette be a 
pártot. Az 1994-es választásokhoz hasonlóan ugyanott, ugyanaz a jelölt indult. MSZP 

MSzó  Magyar Szó firat  A vajdasági magyarok egyetlen napilapja. Irodalmi, művészeti és 
művelődési folyóirat. Alapítója: Vajdaság Képviselőháza. 

Mszombatfa  Magyarszombatfa közig  Vas megyei község. Lakosságszám: 284 fő (2007. jan. 
1.). 

MSZOSZ  Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége szöv  Szakszervezeti konföderá-
ció. A SZOT ellehetetlenülésével 1990. márc. 2–4-én alakult meg. Egyre szorosabban 
együttműködött az MSZP-vel, 1998-ban választási együttműködést is kötöttek. 
MSZP, SZOT 

MSZP  Magyar Szabadság Párt pol  Az FKGP-ből alakult 1946. áprilisban. 1947. júliusban 
jogutód nélkül megszűnt. 

MSZP  Magyar Szocialista Párt pol  1989. okt. 7-én az MSZMP utódpártja lett. A párt 1999 
májusában az „új közép” pártjaként határozta meg önmagát. MSZMP 

MSZP  Magyarországi Szocialista Párt pol  A KMP és az SZDP 1919. márc. 21-i egyesülésé-
ből alakult párt. 1919 júniusában a Szocialista-Kommunista Munkások Magyarországi 
Pártja nevet vette fel. KMP, SZDP 

MSSZ  Magyar Sakk Szövetség sp  1911-ben alakult, de csak 1913-ig működött. 1921-ben 
újra megalakult, majd 1956 végén újjáalakult. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/1948
http://hu.wikipedia.org/wiki/Febru%C3%A1r_29
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Kommunista_P%C3%A1rt
http://hu.wikipedia.org/wiki/1948
http://hu.wikipedia.org/wiki/1951
http://hu.wikipedia.org/wiki/1955
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Dolgoz%C3%B3k_P%C3%A1rtja
http://hu.wikipedia.org/wiki/1956
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MSSZ  Magyar Sí Szövetség sp  1913. júl. 15-én alapították Budapesten. A sportág szerve-
ző, irányító legfelsőbb szerve Magyarországon. 

MSSZ  Magyar Sportlövő Szövetség sp  Jogelődje az 1871. aug. 19-én alapított Országos 
Nemzeti Lövész Egylet volt. 1907-től a neve Magyar Országos Céllövő Szövetség lett. 

MSSZ  Magyar Súlyemelő Szövetség sp  1957-ben alakult meg a Magyar Birkózó Szövetség 
mellett működő Súlyemelő Alszövetség jogutódjaként. Döntési, kezdeményező, javas-
lattevő, szervező és végrehajtó feladatokat lát el. 

MSZSZ  Magyar Szabadidősport Szövetség sp  A lakossági szabadidősport szervezeteket 
koordináló, példaértékkel bíró országos sporteseményeket szervező szövetség. Legfon-
tosabb feladatai: a szabadidősportban érintettek érdekvédelme; a szabadidősport szer-
vezeti és működési feltételeinek segítése; a testnevelésnek, a sportnak és az egészséges 
életmódnak a népszerűsítése; kapcsolatok kialakítása és fenntartása más hazai és kül-
földi szabadidősport-szervezetekkel, közreműködés a szabadidősport és az egészséges 
életmód tudományos kutatásában, szakembereinek képzésében; továbbá a testnevelés-
nek és a sportnak a munkahelyeken történő szervezése és népszerűsítése. 

MSZSZ  Magyar Szervátültetettek Országos Sport és Érdekvédelmi Szövetsége szöv  A 
szövetség a sport útján történő fizikai rehabilitáció, a kulturális rendezvények útján tör-
ténő lelki rehabilitáció mellett nagy hangsúlyt fektet, az érdekvédelem területére is. A 
szövetség kiemelten közhasznú. Működési köre: egészségügy, érdekképviselet, sport, 
kulturális tevékenység. 

MSzSz  Magyar Szófejtő Szótár kult  Szerk.: Bárczi Géza. Budapest, 1941. 
MSSz.  Magyar Statisztikai Szemle firat  A magyar nyelvű szakfolyóirat kiadását a Köz-

ponti Statisztikai Hivatalnál végzi. Megjelent 1922-től. 
MSZSZOSZ  Magyar Szabad Szakszervezetek Országos Szövetsége szöv  A SZOT jogutód-

ja 1956 decemberétől 1958 februárjáig, amikor is újra SZOT lett. SZOT 
MSZSZOT  Magyar Szabad Szakszervezetek Országos Tanácsa szerv  1945-ben alakult. 
MSZT  Magyar Szabványügyi Testület szerv  Legfontosabb feladata a nemzeti szabványosí-

tás, a magyar szabványok kiadása, nemzetközi szabványok honosítása. MSZH 
MSZT  Magyar–Szovjet Társaság szerv  1948-ban alakult mint demokratikus tömegszerve-

zet. Az 1956. októberi forradalom és szabadságharc után 1957 nyarán alakult újjá, mint 
MSZBT. MSZBT 

MSzt.  Magyar Szesztermelő firat  Az 1900-as évek elején megjelenő szaklap. 
Msztmiklós  Magyarszentmiklós közig  Zala megyei község. Lakosságszám: 272 fő (2007. 

jan. 1.). 
MSZV  Magyar Szabadságharcosok (Nemzetőr) Világszövetség szöv  1957 tavaszán alapí-

tották New Yorkban „a magyar szabadságharc nemzetőrei”. Nyilatkozataikban és sajtó-
jukban meglehetősen harcias hangot ütöttek meg, különösen azokkal szemben, akik 
szerintük kisajátították a forradalmat és a szabadságharcos mozgalmat, amely igazi 
képviselőinek önmagukat tekintették. 

MSZZP  Magyarországi Szociális Zöld Párt pol  Az MZP-ből kivált pártigazgató, Stekler 
Ottó elnökletével alakult új környezetvédők pártja 1995. dec. 22-én alakult. 

MT  Machine Translation angol; inf  Gépi fordítás. 
MT  Magyar Tájszótár I–II. kult  Szerk.: Szinnyei József. Budapest, 1893–1901. 
MT  Magyar Tudomány firat  Az MTA havi folyóirata. 1956 óta jelenik meg az 1841-től 

1955-ig megjelent Akadémiai Értesítő utódaként. 
Mt  Máté evangéliuma vall  Újtestamentumi könyv. Nemzetségtáblával kezdődik és Jézus 

mennybemeneteléig tart. Megírásának helye Palesztina, keletkezési ideje i.sz. 70 és 130 
közöttre tételezhető. 

MT  megaton görög; ált  1 MT egyenlő 1000 kT. 
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Mt  meitnerium vegy  109-es rendszámú mesterségesen előállított elem (1982). (L. Meitner 
osztrák atomfizikus nevéről.) 

MT  Miniszterek Tanácsa pol  Az Európai Unió legmagasabb szintű jogszabályalkotó és 
döntéshozó szerve. Összetétele változó: az általános kérdéseket a külügyminiszterekből 
álló ún. Általános Ügyek Tanácsa tárgyalja, a speciális kérdésekben a (pl. mezőgazda-
sági, közlekedési) szakminiszterekből álló Tanács dönt. Kiemelkedő jelentőségű ügyek-
ben a Tanács munkájában mind a külügyminiszterek, mind az érintett szakminiszterek 
részt vesznek. (Ezt nevezik jumbo Tanácsnak.) 

MT  minisztertanács ált  Általában az államigazgatási szervek munkáját országos szinten 
irányító testület. Mo.-on az államigazgatás legfelsőbb szerve, az országgyűlés közvetlen 
végrehajtó és rendelkező szerve, az egész államigazgatási apparátus legfőbb irányítója 
volt 1990-ig, a rendszerváltásig. 

MT  Minősített Többség pol  Angolul: qualified majority voting, QMV. A Tanács munkájá-
ban az egyszerű többségnél szigorúbb (az egyhangúságnál értelemszerűen enyhébb) 
döntési feltétel. A döntéshez a szavazatok kétharmadára van szükség, emellett még azt 
is előírják, hogy a kellő számú szavazatnak hány résztvevőtől kell érkeznie. Ez utóbbi 
megkötés célja annak elkerülése, hogy a több szavazattal rendelkező kevés számú tagál-
lam a kisebb országok kárára hozzon döntéseket. (A Tanácsban ugyanis az egyes tagor-
szágok képviselői – országuk nagyságának és gazdasági erejének függvényében – eltérő 
számú szavazattal rendelkeznek.) 

MT  Montana angol; közig  Szövetségi állam az USA északnyugati részén. Területe: 380.834 
km2; székhelye: Helena; beceneve: Kincs állam, Magas ég országa. 

MT Rt.  Magyar Turizmus Rt. szerv  1994. márc. 1-jén alakult azzal a céllal, hogy ellássa 
Magyarország nemzeti turisztikai marketingfeladatait a külföldi és belföldi piacon egy-
aránt. 

MT.  Magyar Tudomány firat  Közreadó: Magyar Tudományos Akadémia. Szakterülete: 
tudomány általában. 

Mt.  mount, mont francia; földr  Hegy. h. 
Mt.  Munka Törvénykönyve jog  Magyarországon a munkások és alkalmazottak munkavi-

szonyát szabályozó, alapvető jogforrás. Szabályozza a munkaviszony legfontosabb kér-
déseit, a munkaviszony létesítését és megszüntetését, a munkaidőt, a pihenőidőt, a sza-
badságot stb. MtvK. 

MTA  Magyar Tudományos Akadémia szerv, tud  A Magyar Köztársaság legfelsőbb tudo-
mányos testülete. Alapítását 1825-től számítják. Fő feladata a tudományos élet országos 
irányítása és egybehangolása. 

MTA  Message Transfer Agent angol; inf  A küldeménykezelő rendszer központjának azon 
egységei az intézményekben, amelyek, a „tárold és küldd tovább” elv alapján – a fel-
használók postafiókjain keresztül – küldik, fogadják és tárolják a küldeményeket. Az 
MTA a helyi felhasználók között, illetve más MTA-k felé teremt kapcsolatot. 

MTA ÁTKI  MTA Állatorvos-tudományi Kutatóintézet tud  Az intézet tudományos feladata 
a háziállatok és halak baktériumos, vírusos és parazitás betegségeinek tanulmányozása, 
ezzel kapcsolatos molekuláris biológiai kutatások végzése. A kutatások zöme alapkuta-
tás, amelynek során egyre inkább előtérbe kerülnek a molekuláris genetikai módszerek. 
Az intézet feladatát képezi ezenkívül a tudományos eredmények továbbadása. 

MTA Biol. Tud. Oszt.  Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Tudományok Osztálya tud 
 Az MTA VIII. Osztálya. 

MTA Emlékbeszédek  MTA elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek kult  Folyamatosan 
vezetett kiadvány arról, kik és mikor, kik felett tartottak emlékbeszédet. 

MTA Irtud.Int.  Magyar Tudományos Akadémia. Irodalomtudományi Intézet kult  Orszá-
gos Széchényi Könyvtár. Szakterület: dokumentáció, könyvészet, könyvtárak. 
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MTA Nyelv és Irod.tud. Oszt. Közl.  MTA Nyelv és Irodalomtudományi Osztályának Köz-
leményei firat  Az MTA I. Osztályának kiadványa, amely a tudományos élet újjászer-
vezése után 1951-től jelenik meg. 

MTA NYIKA  Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi (I.) Osztályá-
nak Közleményei firat  Budapest (1951–1982). 

MTA Társ. K.  A Magyar Tudományos Akadémia Társadalmi-Történeti Tudományok (II.) 
Osztályának Közleményei kult  Budapest (1950–1965). 

MTABOK.  MTA Biológiai Osztályának Közleményei firat  Acta Biologica Hungarica. A 
folyóirat a kísérletes biológia területén végzett kutatások eredményeit publikálja. Terü-
letek: sejttan, embriológia, funkcionális morfológia, genetika, molekuláris biológia, en-
dokrinológia, sejtélettan, neurobiológia, etológia és környezetbiológia, különös tekintet-
tel a toxikológiára. Nyelv: angol. Alapítva 1950. 

MTAÉ.  MTA Értesítője firat  Tudományos folyóirat. Az MTA újjászervezése óta (1950) 
rendszeresen közöle tudományos értekezéseket, előadásokat. 

MTAK  A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára kult  A tudományos ismeretek ter-
jesztésének és a tudományos munka előmozdításának feladatát látja el; történeti szem-
pontból is országos jelentőségű nyomtatott, kéziratos, levéltári és egyéb információhor-
dozókon található anyagot gondozó nemzeti intézmény. 

MTAKOK.  MTA Kémiai Osztályának Közleményei firat  Magyar kémiai folyóirat, Kémiai 
közlemények. Közreadó: Magyar Kémikusok Egyesülete. Szakterület: kémia, ásvány-
tan. 

mtanár  magántanár ált  1951 előtt valamely szakterületen egyetemi előadások tartására 
jogosított, tudományosan minősített szakember; magántanítással foglalkozó tanár. 

MTAT  A Magyar Tudományos Akadémi tagjai 1825–1973 ált  Budapest, MTA, 1975. 
MTBE  Metil-tercier-butiléter latin; vegy  Benzinkomponens. 
MTBF  Mean Time Between Failures angol; ált  Átlagos hibamentes működési idő. Gépek 

minőségellenőrzésére alkalmazott mennyiség, egy gép vagy prototípus két egymást kö-
vető meghibásodása között eltelt átlagos időt jelenti. Többek között a számítástechniká-
ban használják. 

MTD  Month to Date angol; üzl  A hónap első napjától az adott dátumig terjedő időszak. 
MTE  Magyar Testnevelési Egyetem okt  A Testnevelési Főiskola 1989 óta Magyar Testne-

velési Egyetem néven működik. TF 
MTE  Magyar Történelmi Emlékbizottság szerv  1942 februárjában alakult, hogy az 1848–

49-es forradalom és szabadságharc ereklyéinek gyűjtését megszervezze és hazafiságra, 
nemzeti öntudatra neveljen. A fokozódó fasiszta terrorintézkedések miatt működése 
1942-ben megszűnt. 

MTE  Munkás Testedző Egyesület egy  Magyarországi munkás sportegyesület. 1906-ban 
alapították, 1942-ben felfüggesztették, 1945-ben újjáalakították. 1950-ben neve Budapes-
ti Vörös Meteor lett. 

Mtelek.  Magyartelek közig  Baranya megyei község. Lakosságszám: 239 fő (2007. jan. 1.). 
MTÉP  Magyar Természetgyógyászok és Életreformerek Pártja pol  A párt a természet-

gyógyászat népszerűsítésére és az ehhez kapcsolódó egészségpolitika érvényre juttatása 
céljából alakult. 1993 októberében jegyezték be Debrecenben. 

MTESZ  Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége szöv  Több műszaki és 
természettudományi egyesületet magába foglaló, 1948-ban alakult szövetség. Összefog-
ja, koordinálja a tudományos egyesületeknek a tudomány, az ipar, a mezőgazdaság fej-
lesztése, a technikai haladás és a műszaki színvonal állandó emelése érdekében végzett 
társadalmi munkáját. 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Protot%C3%ADpus&action=edit
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A1m%C3%ADt%C3%A1stechnika
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A1m%C3%ADt%C3%A1stechnika
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MTF  Magyar Táncművészeti Főiskola okt  Hivatásos táncosokat, táncpedagógusokat, ko-
reográfusokat és táncelméleti szakembereket képző felsőfokú tanintézet. Alapítva: 1950-
ben Állami Balettintézet néven. Mai nevét 1990-től viseli. 

MTF  modulation transfer function angol; csill  Modulációátviteli függvény. 
MTFSZ  Magyar Tájfutó Szövetség sp  1970. jan. 1-jén alakult. Korábban a Magyar Termé-

szetbarát Szövetséghez tartozott. 
MTH  Munkaerőtartalékok Hivatala szerv  Magyarországon 1950-ben létrehozott és 1957-

ben megszűnt szerv. Feladata volt az ipari tanulók szakiskolái, az oktatási anyag és az 
oktatási módszerek kidolgozása, a tanműhelyek munkájának elvi-módszertani irányítá-
sa. 

MTI  Magyar Távirati Iroda hírk  A Magyar Köztársaság hírszolgálati irodája. 1880-ban 
magánérdekeltségként alakult. 1918 novemberében államosították. A két világháború 
között részvénytársaságként működött. Feladata, hogy a magyar sajtót külföldi, a kül-
földi sajtót magyar vonatkozású híranyaggal lássa el. 

MTK  Magyar Testgyakorlók Köre sp  Sportegyesület. 1888. nov. 9-én a Nemzeti Torna 
Egyletből kivált tornászok alapították. Fokozatosan a bp.-i zsidó középpolgárság egye-
sülete lett. 1942-ben feloszlatták, 1945 februárjában újjáalakult. Többszöri névváltoztatás 
után 1991-tól neve ismét Magyar Testgyakorlók Köre lett. 

MTK  Magyar Testvéri Közösség szerv  A harmincas évek elején alakult, politikailag kon-
zervatív, az ellenforradalmi rendszer talaján álló, nacionalista és antiszemita beállított-
ságú titkos szervezet, amely elsősorban a keresztény középosztály és értelmiség körei-
ből toborozta tagjait. Tevékenysége a második világháború alatt lendült fel, jelentős sze-
repet játszott a németellenes ellenállási mozgalomban. Ez a szervezet állt a Magyar 
Függetlenségi Mozgalom mögött, amely a Horthy-féle Kiugrási Iroda alapját képezte. A 
Magyar Közösség 1944 végén beszüntette a tevékenységét, és a felszabadulás után, 
1946-ban próbált újjászerveződni. 

MTMA  Military Terminal Control Area angol; rep  A katonai repülőtéri irányító körzet 
jelölésére használt rövidítés. 

MTRFH  Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal közig  A kormány 2004. jan. 1-jén 
– a területfejlesztési, a területrendezési, a területpolitikai és a regionális fejlesztési fel-
adatok ellátása érdekében – létrehozta az MTRFH-t. A hivatal neve 2005. szept. 1-től 
Országos Területfejlesztési Hivatal. A Hivatal önálló jogi személyiséggel rendelkező or-
szágos hatáskörű államigazgatási szerv, amely önállóan gazdálkodik. A Hivatalt a 
Kormány irányítja és a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli 
miniszter felügyeli. A Hivatalt a miniszterelnök által kinevezett elnök vezeti. 

MTS  Magyar Testnevelési és Sportszövetség sp  1963-ban az MTST jogutódjaként alakult. 
1973-ban szűnt meg az OTSH jogutódlásával. MTST, OTSH 

MTS  Manzini rep  Repülőtér jelzése (Szváziföld). 
Mts  mountains francia; földr  Hegység. hg. 
MTS-rendszer  méter, tonna, másodperc (secundum) ált  Alapegységekre épülő mechani-

kai mértékrendszer elnevezése. 
MTST  Magyar Testnevelési és Sport Tanács sp  1957-ben alakult a sportmozgalom irányí-

tására. 1963-ban az MTS jogutódlásával megszűnt. MTS 
MTSZ  Magyar Teleház Szövetség szöv  A szövetség célja a települési közösségek, kistérsé-

gek gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődését, felzárkózását, az esélyegyenlőség 
megteremtését biztosító, civil bázisú teleházak létrehozásának elősegítése, működésük 
támogatása, érdekeik védelme, hazai és nemzetközi kapcsolatok építése. 

MTSZ  Magyar Tenisz Szövetség sp  A Magyar Országos Lawn Tennis Szövetséget 1942-
ben újjászervezték, ettől kezdve neve: MTSZ. MOLSZ 
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MTSZ  Magyar Természetbarát Szövetség sp  Magyarországon az 1910-ben alapított Ter-
mészetbarátok Turista Egyesülete utódszervezeteként működik. TTE 

MTSZ  Magyar Tollaslabdasport Szövetség sp  A magyar tollaslabdasport alapítási évének 
1960-at tekintjük. A Magyar Testnevelési és Sportszövetség 1966. jún. 3-án ismerte el a 
tollaslabdázást hivatalos hazai sportágként, és létrehozta a Magyar Tenisz Szövetség 
Tollaslabda Bizottságát. 1969. jún. 1-vel alakult meg az önálló Magyar Tollaslabda Szö-
vetség, mely 1970 óta tagja az IBF-nek és 1973 óta az EBU-nak. 

MTSZ  Magyar Tűzoltó Szövetség szöv  A Magyar Tűzoltó Szövetség 1870-ben alakult meg 
Gróf Széchenyi Ödön kezdeményezésére, 20. századi történelmünk viharai ugyan elso-
dorták, ám jogutódként 1990-ben újra megalakult a napjainkban működő Magyar Tűz-
oltó Szövetség. 

MTT  Magyar Tudományos Tanács szerv  1949. februárban alakult. 1949 decemberében az 
MTA jogutódlásával megszűnt. 

MTT.  Magyar Történelmi tár firat  A magyar történeti kútfők ismeretének előmozdítására 
adta ki a Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottmánya. Megjelenés: Buda-
pest, Eggenberger, Akadémiai Kiadó, 1855–1878. 

MTTA  Magyar Természettudományi Akadémia szerv, tud  1945. júl. 1-jén alakult. 
MTtÉ.  Matematikai Természettudományi Értesítő firat  (Mathematikai és természettudo-

mányi értesítő.) Közreadó: Magyar Tudományos Akadémia, III. osztály. Megjelent: 
1882–1943. 

MTTPR  Mean Time To Problem Resolution angol; inf  A problémamegoldáshoz szükséges 
átlagidő. 

MTTR  Mean Time To Repair angol; inf  A javításhoz szükséges átlagidő. 
MTTT  Magyarok a természettudomány és technika történetében kiadv  Életrajzi kiadvány 

Bp., OMIKK 1992. 
MTV  Magyar Televízió hírk  Közszolgálati műsorszolgáltató. Feladata az ország közszolgá-

lati tv-műsorok létrehozása. Két forrása a Televízió Vállalat (1953. jan.), valamint a Te-
levíziós Főosztály (1954. jan.). 

MtvK.  Munka Törvénykönyve jog  Magyarországon a munkások és alkalmazottak mun-
kaviszonyát szabályozó, alapvető jogforrás. Szabályozza a munkaviszony legfontosabb 
kérdéseit, a munkaviszony létesítését és megszüntetését, a munkaidőt, a pihenőidőt, a 
szabadságot stb. Az elsőt 1951-ben alkották meg. Hatálya kiterjed minden munkáltatóra 
és munkavállalóra, kivéve a fegyveres testületeket és a földműves szövetkezeteket. 

MÚ  Magyar Újság firat  Az egykori Csehszlovákiában (Pozsonyban) megjelenő, haladó 
polgári irányzatú hírlap (1932–38). 

MÚ  Magyar Újság firat  Pethe Ferenc nevéhez fűződik az első magyar mezőgazdasági 
szakfolyóirat kiadása, szerkesztése: „A magyar újság” 1796-ban adatott ki, félévig tar-
totta magát. Ezt követi a „Gazdaságot czélozó újság”, amely szintén rövid ideg élt. 

MÚ  Magyar Újság firat  Politikai napilap. 1867-ben indult, 1874-ben beolvadt az Egyetértés 
c. lapba. 

Mú  Malomújság firat  A Magyar Molnárcéh szakmai folyóirata az 1900-as évek elején-
közepén. 

MUCSÖ  Munkaképesség-csökkenést véleményező orvosi bizottság orv, eü  1951-ben létre-
hozott szerv, amely a csökkent munkaképességű dolgozók jogosultságát bírálja el. 

MÚK  Magyar Újságírók Közössége szerv  Egyik hazai újságíró szervezet. 1992. márc. 14-én 
alakult. 

MÚK  Márciusban Újrakezdjük! pol  A „Márciusban újrakezdjük!” az 1956-os forradalom 
leverését követő hónapok jelszava volt azok közt, akik abban reménykedtek, hogy a 
forradalom megismételhető. A jelszó házfalakra mázolva – gyakran MUK rövidítésként 

http://hu.wikipedia.org/wiki/1956-os_forradalom
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–, illetve röpcédulákon bukkant elő, először Budapesten, de az ország más településein 
és a határokon túl is. 

MÚOSZ  Magyar Újságírók Országos Szövetsége szöv  1958 júliusában alakult társadalmi 
és érdekvédelmi szervezet. Elődje az 1896-ban alakult Budapesti Újságíró Egyesület 
volt. Székhelye: Budapest. Fő feladata: az újságírás erkölcsi tisztasága feletti őrködés, az 
újságírók szakmai fejlesztése, az újságírás erkölcsi, elvi és gyakorlati kérdéseivel való 
foglalkozás, a sajtótudomány fejlesztése stb. 

MUR  mauritiusi rupee pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
MÚRE  Magyar Újságírók Romániai Egyesülete egy  Romániai újságíró szervezet. 1990. 

máj. 25-én Csíkszeredán alakult meg. Tevékenysége: a romániai magyar sajtótevékeny-
ség serkentése, információszolgáltatás, találkozók, továbbképző tanfolyamok érdekvé-
delem, szakmai tevékenység megkönnyítése. 

Mus  Musca latin; csill  Légy. Csillagkép az égbolton. 
mus? mizujs?  mi újság? chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
MÚSZ  Magyar Úszó Szövetség sp  Bp.-en 1907. dec. 12-én alakult meg. Megelőzően az 

úszósport irányítása a Magyar Athlétikai Szövetség úszószakosztályához tartozott 
1897-től. Három szakág tartozik hozzá: az úszás, a vízilabdázás és a műugrás. 

MÚSZ  Magyar Úttörők Szövetsége szöv  Magyarországon az egykori úttörőcsapatokba 
önként tömörült gyermekek önálló tömegszervezete volt. Feladata a haza és a szocialis-
ta párt iránti szeretetre, iskolai kötelességeik teljesítésére, a felnőtt dolgozók tiszteletére 
nevelés volt. 

musz  munkaszolgálatos pol  A II. világháborúban a fasiszta rendszer üldözöttjeiből szer-
vezett alakulatokban, gyakran embertelen körülmények között fegyvertelen katonai 
szolgálatra kényszerített személy. 

MUT  Magyar Urbanisztikai Társaság szerv  Az 1966-ban alapított MUT a települések ter-
vezésével, fejlesztésével, igazgatásával, irányításával és fenntartásával foglalkozó szak-
emberek szakmai-társadalmi szervezete. 

MÚt  Magyar Út firat  Református ifjúsági lap. 
mut.nm  mutató névmás nyelvtud  Szófaj. Az a névmás, amellyel vmire rámutatunk. 
múz.  múzeum(i) kult  A művelődés (fejlődése) szempontjából értékes (mű)tárgyakat, em-

lékeket gyűjtő, tudományosan feldolgozó és kiállító intézmény. 
mü.  munkaügy ált  A termelőmunka állami szervezése, a munkaviszonyra vonatkozó 

jogszabályok összessége. 
MüB  Munkaügyi Bíróság jog  A munkaviszonyból, valamint a közszolgálati, szolgálati, 

bedolgozói jogviszonyból stb. származó jogviták elbírálására hivatott első fokú bíróság 
Magyarországon. 

Műegy.  Műegyetem okt, rég  Nem hivatalosan Műszaki Egyetem. A mérnökképzést szol-
gáló felsőoktatás egyik intézménye. Alapítva: 1635-ben. 1872-ben Magyar Királyi József 
Műegyetem néven egyetemi rangra emelték. 1945-ben lett Budapesti Műszaki Egyetem. 

műford.  műfordítás ált  Irodalmi alkotás, különösen vers művészi fordítása. 
műh.  műhely ált  Kisipari munka végzésére való helyiség; gyárnak valamely termelési 

részlege és ennek helyiségei; szellemi tevékenység színhelye. 
MŰI  Magyar Űrkutatási Iroda űrh  Az Iroda fő feladatai az űrtevékenység területén felme-

rülő kormányzati feladatok teljesítése, a hazai kutatás-fejlesztési munkák és az ezekből 
létrejövő eredmények hasznosítása, valamint a hazai és nemzetközi együttműködések 
koordinálása. Kiemelt tevékenysége az Európai Űrügynökséggel való kapcsolattartás és 
képviselet. Új feladat az európai uniós űrkutatás tématerületén a magyar részvétel ko-
ordinálása. 

MüM  Munkaügyi Minisztérium közig  1951. jan. 26. és 1981. szept. 30. között, majd 1990. 
májustól 1998. júl. 8-ig működött. A Magyar Köztársaság központi munkaügyi szerve 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest
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volt. Feladata volt többek között a bérezéssel, a munkaerő-gazdálkodással, az ipari- és 
szakmunkásképzéssel, a munkavédelemmel stb. kapcsolatos feladatok megszervezése. 

MŰSZ  Magyar Újságíró Szövetség szöv  1945 augusztusában alapították. 
műsz.  műszaki ált  Gépekkel és működésükkel kapcsolatos; A természettudományoknak 

az (ipari) termelésben való alkalmazásával kapcsolatos, erre vonatkozó; technikai; mér-
nökök, technikusok, műszaki tisztviselők együtt. 

MÜSZI  Mezőgazdasági Üzemszervezési Számítástechnikai és Informatikai Részvénytársa-
ság ált  Mai elnevezése: Mezőgazdasági Üzemszervezési Számítástechnikai és Informa-
tikai Rt. 

műv  művészet ált  A valóságnak bizonyos esztétikai elvek szerinti, a lényeget kiemelő 
tükröződése, megjelenítése, mint a társadalmi tudat egyik formája. 

MŰV  Művészet firat  1902–1915, majd 1960–1988 között megjelenő művészeti folyóirat. 
Műv. Hagy.  Műveltség és Hagyomány kult  A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegye-

tem Néprajzi Tanszékének Évkönyve, Debrecen (1960–). 
Műv. Tört. Ért.  Művészettörténeti Értesítő firat  A Magyar Régészeti és Művészettörténeti 

Társulat folyóirata. 
műv.ház  művelődési ház ált  A közművelődéssel kapcsolatos, a helyi közösség művelődé-

sét szolgáló intézmény. M.H. 
művez.  művezető ált  Műhely v. gyártási részleg vezetésével megbízott műszaki dolgozó. 
MV  Ansett WA angol; rep  Ausztrália egyik légitársaságának jelzése. 
MV  Divehi Ráddzsége Dzsumhúrijjá divehi; földr  Maldív Köztársaság Dél-Ázsiában. Terü-

lete: 298 km2; fővárosa: Male; hivatalos nyelv: divehi; pénznem: rufiyaa; népcsoportok: 
szingaléz, arab és maláj keverék; vallás: mohamedán. 

MV  Magyar Viscosagyár ipar  1941-ben alapított műszálgyár volt. 
MV  Magyar Vöröskereszt szerv, eü  Széles körű társadalmi tevékenységet kifejtő tömeg-

szervezet. 
mv.  munkavédelem (munkásvédelem) ált  A dolgozók számára biztonságos és egészséges 

munkafeltételek megteremtése, illetve ezek védelme. 
Mv.  Műemlékvédelem firat  Közreadó: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal. 
MVA  Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ált  Az 1990-ben alapított Magyar Vállal-

kozásfejlesztési Alapítvány közhasznú alapítvány, független szervezet, amely a kor-
mány gazdaságfejlesztési stratégiájának, kis- és középvállalkozások fejlesztését célzó 
munkaprogramjának programmegvalósító intézményeként tevékenykedik. Az alapít-
vány olyan szolgáltató szervezet, amelynek fő feladata a hazai kis- és középvállalkozá-
soknak nyújtott szolgáltatásain keresztül e társadalom-, illetve gazdaságpolitikai érte-
lemben egyaránt kiemelkedő jelentőségű csoport fejlődésének előmozdítása. 

MVA  market value added angol; pénzü  Piaci hozzáadott érték. 
MVA  motor vehicle accident angol; orv  Motoros járműbaleset. 
MVGYOSZ  Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége szöv  1901-ben alakult 

meg a Vakokat Gyámolító Országos Egyesület, a Vakok és Gyengénlátók Országos 
Szövetsége 1989-től független társadalmi szervezetként működik. 

MVGYSSZ  Magyar Vakok és Gyengénlátók Sportszövetsége sp  Vak és gyengénlátó embe-
rek sportszervezete. Székhelye: Budapest. 

MVH  Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal közig  A földművelésügyi és vidékfejlesz-
tési miniszter irányítása alatt álló, országos hatáskörű, önállóan gazdálkodó központi 
költségvetési szerv. Az MVH a SAPARD Hivatal és az Agrárintervenciós Központ álta-
lános jogutódja, 2003. júl. 1-jén alapították. Feladata: az Európai Unió belpiaci támoga-
tásainak kezelése, az intervenciós rendszer működtetése, a közvetlen kifizetések kezelé-
se és ehhez kapcsolódóan az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer működtetése, 
illetve a vidékfejlesztési intézkedések bonyolításával összefüggő feladatok. 
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MVilág  Mozgó Világ firat  1971-től havonta megjelenő irodalmi folyóirat. 
MVK  Munkára Védelemre Kész sp  Hasonló sportmozgalom volt Romániában, mint Mo.-

on a MHK. MHK 
MVKRT  Miskolc Városi Közlekedési Rt. közl  Miskolc város önkormányzata 1994. febr. 1-i 

hatállyal az MKV jogutódaként megalapította zárt alapítással az egyszemélyes, önkor-
mányzati tulajdonú Miskolc Városi Közlekedési Részvénytársaságot. MKV 

MVKV  Miskolci Villamos Közlekedési Vállalat közl  1897. júl. 10-én indult el az első villa-
mos. A vonalat a Miskolci Villamossági Rt. (MVV Rt.) üzemeltette, 1954-ben alakult 
meg az MVKV. 

MVM  Magyar Villamos Művek Rt. ipar  Nemzeti villamos társaság. Tevékenységi köre: 
villamosenergia-nagykereskedelem, export-import, illetve nagyfeszültségi hálózat fej-
lesztése, erőművek üzemeltetése. 1992-ben alapították. Jogelődje 1963-ban alakult Ma-
gyar Villamosművek Tröszt. 

MVQ  maldív rupee angol; pénzü  Elavult valutakód (MVR-rel helyettesítve). 
MVR  maldív rufiyah angol; pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
MVR  mitral valve replacement angol; orv  Mitrális billentyű beültetése. 
MVSC  Miskolci Vasutas Sport Club sp  Vasutas fiatalok Miskolcon, 1911. dec. 9-én hatá-

rozták el önálló sportegyesület létrehozását. 
MVSZ  Magyar Vitorlás Szövetség sp  1929. dec. 3-án Magyar Vitorlás Yacht Szövetség 

néven alakult. 1946-ban újjászervezték Magyar Vitorlás Szövetség néven. 
MVSZ  Magyar Vívó Szövetség sp  1914-ben alakult meg. Elődje az 1897-ben létrejött Ma-

gyar Athletikai Szövetség Vívószakosztálya volt. 
MVSZ  Magyarok Világszövetsége szöv  1938-ban alakult. 
MVSZ  Magyarságért Választási Szövetség pol  A Szabadság Párt FKGP-hez csatlakozása 

ellen tiltakozók 1993 januárjában megszervezték a Magyar Szabadságpártot, mely tagja 
lett a tizenhárom kispárt alkotta választási szövetségnek. 

MVSZ  Meteorológiai Világszervezet szerv  1873-ban jött létre, ENSZ alá hivatalosan 1951 
óta tartozik. Célja: Meteorológiai megfigyelések szabványosítása, hasznosítása, az ada-
tok gyors cseréje. Székhelye: Genf. WMO 

MVSZ  Munka Világszövetsége szöv  Nemzetközi szakszervezeti központ Brüsszelben, 
amely történelmileg és ideológiailag a keresztény valláshoz, elsősorban a katolicizmus-
hoz kapcsolódik. 1920-ban alakult meg Hágában Keresztény Szakszervezetek Nemzet-
közi Szövetsége néven. Programja a munkások és a munkaadók konfliktusainak békés 
megoldását hirdeti. Angolul: World Confederation of Labour, WCL. 

MVSZ  Munkavédelmi Szabályzat ált  A szervezett munkavégzésre vonatkozó biztonsági 
és egészségügyi követelmények, továbbá szervezési és intézményi előírások összessége. 
Minden munkáltató és munkavállaló köteles az abban foglaltak betartására és betartatá-
sára. 

MVV  Magyarország vármegyéi és városai kult  Budapest, Országos Monográfia Társaság, 
1910. 

MVV  Miskolci Villamos Vasút Rt. közl  későbbiekben Miskolci Villamossági Rt. 1897. júl. 
10-én indult el az első villamos, ezt az MVV üzemeltette. 

MW  megawatt görög; fiz  Az elektromos energia mértékegysége. 1 MW egyenlő 1 millió 
watt W 

MW  Republic of Malawi angol; földr  Malawi, Malawi Köztársaság: Afrika déli részén. Te-
rülete: 118.484 km2; főváros: Lilongwe; hivatalos nyelv: angol, csicseva; pénznem: 
kwacha; népcsoportok: bantu, fehér ázsiai; vallás: protestáns, római katolikus, ősi vallá-
sok. 

MWh  megawattóra görög; fiz  A villamos energia egyik mértékegysége. 
MWK  malawi kwacha angol; pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
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MWó  megawattóra görög; fiz  A villamos energia egyik mértékegysége. MWh 
Mx  maxwell angol; fiz  A mágneses fluxus mértékegysége. (J. C. Maxwell angol fizikus 

nevéről.) Egy adott felületen átfolyó mágneses indukció. 
MX-missile  Missile Experimental angol; űrh  MX-rakéta. Kísérleti távirányítású rakéta. Ez 

a kódneve az amerikai harmadik generációs földi támaszpontú interkontinentális bal-
lisztikus rakétának. Kifejlesztése az 1960-as évek végén kezdődött. 1987-től folyamato-
san telepítették földi támaszpontokra. 

MXN  mexikói peso angol; pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
MXP  mexikói peso angol; pénzü  Elavult valutakód (MXN-nel helyettesítve). 
MXV  Mexikói Unidad de Inversión (UDI) angol; pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány 

szerinti valutakód. 
MY  Air Mali angol; rep  Mali légitársaságának jelzése. 
MYA  Mianmar földr  Mianmar, Mianmari Államszövetség az Indokínai-félszigeten. Egyko-

ri neve: Burma; a brit uralom alól 1948-ban szabadult fel. Területe: 676.552 km2; főváros: 
Rangoon; hivatalos nyelv: birman; pénznem: kyat; népcsoportok: burmai, san, karen, 
arakán, mon, csin, kácsin; vallás: buddhista, keresztény, szunnita mohamedán, hindu, 
törzsi vallás. 

MYR  alajziai ringgit angol; pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
MZM  mozambiki metical angol; pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valuta-

kód. 
MZP  Magyar Zöld Párt pol  A környezetvédelemmel foglalkozó szervezetek vezetői és 

aktivistái alapították 1989. nov. 19-én. Az európai zöld pártokhoz hasonlóan a fenntart-
ható fejlődés, az emberi és természeti érdekek összehangolása céljából alakult. A párt az 
1994. évi választásokon a szélsőjobb és a környezetvédők hagyományos politikáját kí-
vánta összeegyeztetni és képviselni, meglehetősen eklektikus módon. 

MZSHSZ  Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége szöv  A vallásos magyar zsidósá-
gának a rendszerváltás után megújult képviseleti szerve. MAZSIHISZ 

MZSZ  Magyar Zeneművészek Szövetsége szöv, zene  1949-ben létesült, zeneszerzőket, 
előadóművészeket, zeneírókat stb. tömörítő testület. 
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N, Ny 
 

n  nano görög nanosz ’törpe’ szóból; fiz  Az SI-mértékegységrendszerben használt prefixum, 
valamely mértékegység 10–9-szerese. 

N  nappali képzés okt  Nappal történő képzés, tagozat. 
N  newton fiz  Az erő SI-mértékegysége. Nevét Isaac Newton természettudósról kapta. 

Meghatározása szerint az az erő, mely 1 kg tömegű testet 1 m/s2 gyorsulásra késztet. 
N  nitrogén görög ’szóda’ szóból; vegy  A 7. elem. Forráspontja: –196 ºC. Kétatomos formájá-

ban a leggyakoribb gáz az atmoszférában, a levegő 78%-a nitrogén. 
N  Norge, Noreg norvég; földr  Norvégia, Norvég Királyság. Államforma: alkotmányos 

monarchia (Észak-Európában). Terület: 323.758 km2; fővárosa: Oslo; hivatalos nyelv: 
norvég; pénzneme: norvég korona (1 krone egyenlő 100 ore); népcsoportok: norvég, 
lapp, svéd, dán; vallás: evangélikus. 

N  North angol; ált  Észak. É 
N  nucleocapsid latin; állat  Acsirkék fertőző bronchitis vírusának nukleokapszid génje. 
N  numero latin; mat  Szám, sorszám, megszámlált egységekből álló mennyiség. 
N&V  nausea and vomiting angol; orv  Hányinger és hányás. 
N&W  normal and well angol; orv  Normális és jól van. 
n.  nervus latin; orv  Ideg. 
N.  neutron fiz  Elemi részecske, a protonon kívül az atommag alkotóeleme. 1932-ben fe-

dezte fel J. Chadwick. 
N. I. H.  National Institutes of Health angol; szerv  Nemzeti Egészségügyi Intézetek. 
N.A.D.  no appreciable disease angol; orv  Nincs említésre méltó betegség. 
N.B.  Nagy-Bánya pénzü  Mint pénzverdei jegy magyar pénzeken 1849-ig: Nagy-Bánya. 
N.B.  nota bene! latin; ált  Jól figyelj, jól jegyezd meg. NB 
n.Chr.  nach Christo, nach Chrisli Geburt német; ált  Krisztus után, Krisztus születése után. 
N.E.  nord-est francia; ált  Északnyugat. 
N.E.  north-east angol; ált  Északnyugat. 
n.év  negyedév ált  A (tan)év egy negyede; főiskolai tanulmányok 4. éve, illetve ennek az 

évfolyamnak a hallgatói. 
N.m.  Nógrád megye földr  Magyarország északi részén terül el. Területe: 2546 km2. Szék-

helye: Salgótarján. 
N.N.  Nomen nescio latin; ált  A „nevet nem tudom” kifejezés rövidítése ismeretlen szerző-

re, v. személyre való utalásként. 
n.öl  négyszögöl ált  Földmérésben területmérték. Olyan négyzet, amelynek oldala egy öl 

(hosszmérték: 6 láb, kb. 1,9 m.); ekkora terület. 
N.P.  Nemzeti Park ált  Az egész nemzethez tartozó, a tulajdonát képező nagyobb díszkert, 

természetvédelmi terület. 
N.R.A.  National Recovery Act angol; jog  Nemzeti újjáépítési törvény, a Roosevelt-

kormányzat gazdaságpolitikájának alapvető törvénye, amely a gazdasági élet újjászer-
vezését volt hivatva szolgálni. 1933. jún. 16-án lépett érvénybe, ideiglenesen kétévi ha-
tállyal. 

N.Sz.  Nemzeti Színház kult, műv  A Pesti Magyar Színház 1837. aug. 22-én nyílt meg. 1840. 
aug. 8-tól használta a „Nemzeti” jelzőt. 1964-ben az épületet lebontották. 1999–2000-ben 
új épületet emeltek. Hivatalos átadása 2002. márc. 15-én volt. 
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N.T.  Novum Testamentum latin; vall  Újszövetség rövidítése. A keresztény vallás szent 
iratainak gyűjteménye. 

N.V.  Naamloze Vennootschap holland; ált  Holland nyelvű cégnevekben részvénytársaság. 
Rt. 

N30  Catalogue of 5268 Standard Stars angol; csill  5268 standardcsillag katalógusa. 
Na  nátrium sémi-latin ’szóda’ szóból; vegy  A 11. rendszámú elem, olvadáspontja 97,8 ºC, 

lágy és reakcióképes alkálifém. Használják ötvözőfémként, nátrium-gőzlámpákban, 
redukálószerként, katalizátorként. 

NA  Nederlandse Antille holland; földr  Holland Antillák. Hollandia tengerentúli autonóm 
területe a Karib-szigeteken. Területe: 800 km2; székhelye: Willemstad; hivatalos nyelv: 
holland. NL 

NA  Nemzeti Autópálya Rt. szerv  Magyarországon 1999 szeptemberében került megalapí-
tásra a kormány gyorsforgalmi úthálózat fejlesztési terveinek megvalósítására. Az NA 
Zrt. 2003-ban egyszemélyes részvénytársasággá alakult, tulajdonosa a Magyar Állam, a 
tulajdonosi jogok gyakorlója a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium. 

NA  not applicable angol; orv  Nem használható. 
NAACP  National Association for the Advancement of Colored people angol; szöv  Színes 

bőrűek Haladásáért Küzdő Országos Szövetség. Befolyásos érdekcsoport az USA-ban. 
Céljuk, hogy az ország mind nagyobb arányban ismerje el a fekete lakosság politikai jo-
gait. 

NAAEE  North American Association for Environmental Education angol; szöv  Észak-
amerikai Környezeti Nevelési Szövetség. Észak-Amerikában és a föld további 25 orszá-
gában a környezeti nevelés területén munkálkodó szakemberek és diákok hálózata. Az 
egyesület több mint húsz éve feladatának tekinti, hogy világszerte segítse és támogassa 
a környezeti nevelést. 

NAB  News Agency of Burma angol; hírk  Burmai hírügynökség. 
NaCl  sodium chloride sémi-latin; vegy  Nátrium-klorid, só, konyhasó. 
NAD  namíbiai dollár angol; pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
NAD  nikotinamid-adenin-dinukleotid franciából; biol  A redox jellegű lebontó folyamatok 

hidrogénszállító koenzimje. 
NADP  nikotinamid-adenin-dinukleotid-foszfát franciából; biol  A redox jellegű építő folya-

matok hidrogénszállító koenzimje. 
NAE  Nemzeti Agrár Ellenzék pol  Hódmezővásárhelyen a kisgazdapártból korábban kilé-

pő Kun Béla vezette tömörülés nem vállalta az FKGP megjelölést, és önálló elnevezéssel 
állított listát, amellyel a Kossuth Párthoz való tartozást is jelezték. 

NAE  Nostra Aetate latin; vall  „Nostra Aetate” kezdetű nyilatkozat az Egyház és a nem 
keresztény vallások kapcsolatáról. A II. vatikáni zsinat okmánya. 

NAF  Norges Automobil-Forbund norvég; szerv  Norvég autóklub. 
NAFTA  North American Free Trade Agreement angol; pénzü  Észak-Amerikai Szabadke-

reskedelmi Megállapodás. AZ USA és Kanada között 1988-ban aláírt megállapodás, 
myelben a tagországok vállalták, hogy fokozatosan lebontanak minden, egymás közötti 
áru- és pénzforgalmat, valamint befektetést gátló akadályt. 1996-ra minimálisra csök-
kentették a vámtarifákat. Alapítva: 1992. USA 

Nagy 1985  Nagy Géza: Fejezetek a magyar református egyház 17. századi történetéből kult 
 Budapest, 1985. 

nagyhg  nagyherceg tört  1917-ig az orosz cári család tagja. 
nagyhg  nagyherceg tört  Kisebb állam v. tartomány nem királyi című uralkodója. 
nagyi  nagymama chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
nagyker.  nagykereskedelem szerv, ker  Árut a termelőktől vásárló és nagy tételekben to-

vábbadó kereskedő. 
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nagys.  nagyságos ált  Főrangú személy címe; 1945 előtt polgárok, értelmiségiek és hiva-
talnokok közül a VI. fizetési osztályba soroltak címe; ma néha asszonyok megszólításá-
ban fordul elő. 

Náh  Náhum könyve vall  Kispróféta. Három részből álló könyvét Ninive pusztulása (i.e. 
613) után írta. Istentisztelet leírását és Ninive pusztulását ecseteli. 

NAM  Non-Aligned Movement angol; szerv  El Nem Kötelezettek Mozgalma. Az ötvenes 
évek kétpólusú hatalmi rendszerétől magukat távol tartani igyekvő afrikai és ázsiai or-
szágok államfőinek mozgalma. Alapítva: 1961-ben Belgrádban, székhelye: Bogotá. 

NAM  Republic of Namibia angol; földr  Namíbia, Namíbiai Köztársaság Afrika déli részén. 
Területe: 824.292 km2; főváros: Windhoek; pénznem: namíbiai dollár; népcsoportok: 
bantu, koiszan őslakók, európai, mulatt; vallás: evangélikus, római katolikus, holland 
református, anglikán, egyéb. Németül: Republik Namibia. 

NANC  Nem Adrenergiás orv  Nem cholinergiás kifejezésből alkalmazott betűszó, amely 
olyan vegetatív idegrostokat jelöl, amelyeknek nem noadrenalin és nem acetil-kolin az 
ingerületközvetítő anyaguk. Ilyen idegek látják el a légutakat, a húgyhólyagot, a beleket 
és a nemi szerveket. 

Naon  nagyon chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
NAP  Népakarat Párt pol  A párt Turán alakult. 
napt.  naptár ált  Az év napjait és ezek adatait feltüntető notesz, tömb, lap, könyv. Az idő 

nagyobb egységek szerinti beosztásának rendszere. 
NARIC  National Academic Recognition and Information Centres angol; szerv  Oklevelek 

elismerését végző külföldi irodák. A NARIC hálózatot az Európai Bizottság kezdemé-
nyezésére hozták létre azzal a szándékkal, hogy elősegítsék az oktatói és hallgatói mo-
bilitást, és megkönnyítsék a külföldön szerzett bizonyítványok és oklevelek elismerését. 
Magyarország a NARIC szervezetnek 1997 óta tagja. 

NASA  National Aeronautics and Space Administration angol; űrh  Nemzeti Űrkutatási és 
Űrhajózási Hivatal. Az amerikai kormány önálló hivatala, amely a polgári űrprogramo-
kért felelős. Eisenhower elnök alapította 1958-ban a NACA (National Advisory 
Committee for Aeronautics) utódszervezetként. Székhelye: Washington. 

NASACOM  NASA Communication Network angol; hírk, űrh  A NASA globális hírközlő 
hálózata. Biztosítja az összeköttetést a NASA földi állomásainak irányító központjai és 
az űreszközök között. NASA 

NASCAR  National Association for Stock Car Auto(mobile) Racing angol; szöv  Szériaautók 
Versenyének Nemzeti Szövetsége. Az Amerikai Egyesült Államok legnagyobb autóver-
seny-sorozatokat működtető szervezete. A szövetség hivatalosan 1948. febr. 21-én kezd-
te meg működését. 

NASDA  Nemzeti Kozmikus Fejlesztési Hivatal űrh  2003. okt. 1-jén alakult új japán űrügy-
nökség. Két kisebb szervezetből alakult: ISAS (Institute of Space and Astronautical 
Sciences), ill. NAL (National Aerospace Laboratory of Japan). 

NASDAQ  National Association of Securities Dealers Automated Quotations angol; pénzü  
Értékpapír-kereskedők Nemzeti Egyesületének Automatizált Árfolyamjegyzési rend-
szere. 

NASZ  Nemzetközi Automobil Szövetség szöv  1904-ben alakult szervezet, amely az autó-
versenyzés szervezésével foglalkozik. Székhelye: Párizs. FIA 

NAT  Nemzeti Alaptanterv okt  A magyar közoktatás alapdokumentuma, amelyet 1995-ben 
készítettek. Meghatározza a nevelő- és oktatómunka alapkövetelményeit. 

Nat.  The Nation angol; firat  New Yorkban megjelenő folyóirat. 
NATO, OTAN  North Atlantic Treaty Organization angol; szöv  Észak-atlanti Szövetség. 

1949. ápr. 4-én alakult meg Washingtonban. Állandó katonai szövetség, a nyugat-

http://hu.wikipedia.org/wiki/Amerikai_Egyes%C3%BClt_%C3%81llamok
http://hu.wikipedia.org/wiki/1948
http://hu.wikipedia.org/wiki/Febru%C3%A1r_21
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=NASDAQ&action=edit
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európai államok katonai-védelmi szervezete. Székhelye: Brüsszel. Franciául: 
Organisation du Traité de l’Atlantique Nord. 

NAU  Republic of Nauru angol; földr  Nauru, Naurui Köztársaság: Óceániában. Területe: 
21,3 km2; főváros: Yaren; hivatalos nyelv: naurui, angol; pénznem: ausztrál dollár; nép-
csoportok: naurui, más óceániai, kínai, vietnami, európai, új-zélandi. 

NAÜ  Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szerv  Az ENSZ alá tartozó nemzetközi ügy-
nökség, amely az atomenergia békés célokra való felhasználását célzó kutatásokat és fej-
lesztéseket támogatja. 1957-ben alapították, székhelye: Bécs. IAEA 

NAV  Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerv  Magyar állami adóztatási szervezet, 2011. január 
1-jén hozták létre az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH), valamint a Vám- és 
Pénzügyőrség összevonásával. APEH 

NAV  Norton Antivirus angol; inf  Vírusvédelmi program. 
NAVA   Nemzeti Audiovizuális Archívum kult, inf  Hazai digitális könyvtár és gyűjtemény. 
NB  Natonal Airlines angol; rep  Dél-Afrika egyik légitársaságának jelzése. 
NB  Nemzeti Bajnokság sp  Egy adott országban, nemzetben a bajnoki cím elnyeréséért 

folytatott verseny(sorozat). 
nb  nemzetségbeli ált  Rokon, rokonságság. 
nb  nemzetségbeli növ  A családnál kisebb, a fajnál nagyobb növényrendszertani egység. 
nb  nemzetségbeli tört  Az ősközösségben vérrokonsági alapon összetartozó emberek cso-

portja; egy őstől származó, azonos nevű ivadékok sora. 
NB  nettó befizető pénzü  Azok az országok, amelyek a közös költségvetésbe többet fizet-

nek be, mint amennyit onnan különböző jogcímeken visszakapnak. A legnagyobb nettó 
befizető hagyományosan Németország, őt követi Olaszország, Nagy-Britannia, Hollan-
dia és Franciaország. 

NB  newborn angol; orv  Újszülött. 
Nb  nióbium görög; vegy  Niobé nevéből. A vanádiumcsoportba tartozó, szürke színű, ke-

mény, csiszolható, ritka fém. Rendszáma: 41. Fontos ötvözőfém. Az angolszász és a 
francia szakirodalomban sokáig columbiumnak (Cb) nevezték. 

NB  nota bene! latin; ált  ’Jól jegyezd meg’. Megjegyzés a szövegben azon a helyen, amelyre 
különösen rá akarják irányítani a figyelmet. 

NBA  National Basketball Federation angol; sp  Nemzeti Kosárlabda Szövetség az USA-ban. 
NBC  National Broadcasting Company angol; hírk  Amerikai rádiótársaság. 
NBH  Nemzetbiztonsági Hivatal szerv  1990. márc. 1-jén kezdte meg működését mint or-

szágos hatáskörű, önálló költségvetési szerv. A Nemzetbiztonsági Hivatal a belső biz-
tonságot, a stabilitást veszélyeztető cselekményekkel foglalkozik. 

NBK  Nemzetközi Bankárképző Zrt. szerv  Alapítás éve: 1988. Tevékenységük meghatáro-
zó hányadát a képzés és továbbképzés adja. Célja a szakemberek folyamatos ismeret-
szerzése, a tudás állandó frissítése. 

NBL  National Basketball League angol; sp  Nemzeti Kosárlabda Liga az USA-ban. 
NBM  nothing by mouth angol; orv  Semmit szájon keresztül. 
NBO  Bouvetøya norvég; földr  Bouvet-szigetek. Norvégia külbirtoka Afrikától délre. Terü-

lete: 58,5 km2; lakatlan. 
NBO  Nairobi rep  Repülőtér jelzése (Kenya). 
NBr.  Nagy-Britannia földr  Európai szigetország. EK, GB 
NBS  National Bureau of Standards angol; szerv  Nemzeti Szabványügyi Hivatal. 
NBS  normal bowel sounds angol; orv  Normális bélhangok. 
NBS  normal breath sounds angol; orv  Normális légzőhangok. 
NBSZ  Nemzetbiztonsági Szakszolgálat szerv  Az NBSZ elsődlegesen és alapvetően szol-

gáltató szerv, amely feladatát a titkos információgyűjtés különleges eszközeivel és 
módszereivel látja el. 

http://www.nava.hu/
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NC  Network Computer angol; inf  Hálózati számítógép. 
NC  North Carolina angol; földr  Észak-Karolina. Az USA szövetségi állama, Területe: 

136.407 km2. Székhelye: Raleigh; beceneve: Öreg északi állam. 
NC  North Council angol; szerv  Északi Tanács. ÉT 
NC  Numerical Control angol; inf  Számjegyvezérlés. Egyes szerszámgépeknél az elérhető 

pontosság betű-szám kombinációkkal programozható. A gép programfeldolgozó egy-
sége a bevitt programot vezérléssé alakítja át. 

NCA  Nemzeti Civil Alapprogram ált  Fő célja a civil szervezetek pályázati támogatások 
útján történő támogatásával azok működésének megerősítése, a civil szektor fejlődésé-
nek elősegítése. 

NCI  New Community Instrument angol; ált  Új közösségi eszköz. 
NCIC  National Cartographic Information Center angol; szerv  Nemzeti térképészeti infor-

mációs központ. 
NCP  National Contact Point angol; ált  Nemzeti koordinátor. 
NCY  Észak-Ciprus földr  Észak-Ciprus, Észak-Ciprusi Török Köztársaság: Közel-Keleten. 

Területe: 3355 km2; fővárosa: Lefkosa (Nicosia); hivatalos nyelv: török; pénznem: észak-
ciprusi líra; népcsoportok: török, egyéb; vallás: szunnita mohamedán. 

Nd  neodímium görög ’új’, ill. ’iker’ szavakból; vegy  A lantanidák közé tartozó kémiai elem. 
Rendszáma: 60. 1885-ben fedezte fel C. Auer von Welsbach osztrák vegyész. Oxidját 
színszűrők színes üvegeinek előállítására használják. 

ND  North Dakota angol; földr  Észak-Dakota. Az USA szövetségi állama. Területe: 180.180 
km2; székhelye: Bismarck; beceneve: Sziú állam. 

NDA   Nemzeti Digitális Adattár inf  Hazai digitális könyvtár és gyűjtemény. 
NDJ  Ndjamena angol; rep  Csád repülőterének jelzése. 
NDK  Német Demokratikus Köztársaság földr  Egykori szocialista ország Közép-Európában 

(1949–1990). 15 megyére osztották. Területe: 108.333 km2; fővárosa Berlin volt. Fő vallás: 
keresztény; lakossága: német. Pénzneme 1990 júliusáig: DDR márka. 

NDNSZ  Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség szöv  Az 1945. nov. 26. és dec. 1. között 
megtartott párizsi kongresszuson jött létre. A nők és gyermekek helyzetének javításáért, 
a nők politikai, gazdasági és szociális egyenjogúságáért harcol. Székhelye: Berlin. Fran-
ciául: Fédération Démocratique Internationale des Femmes. 

NDP  Nemzeti Demokrata Párt pol  1920-ban alakult. 1928-ban a választások előtt tárgyal-
tak a NSZEP-pel való közös indulásról, amely nagyrészt meghiúsult, mert az NDP je-
löltjei csak esélytelen helyeken szerepeltek volna. A párt 1931-ben megszűnt. 

NDP  Net Domestic Product angol; ált  Nettó hazai termék. A nemzetgazdaság teljesítmé-
nyét jellemző mutatószámok egyike. 

NDSZ  Nemzeti Demokrata Szövetség pol  A párt megalakítását 1991 májusában jelentette 
be Pozsgay Imre (az MSZP-ből 1990 novemberében kilépett a frakcióvezető) és Bíró Zol-
tán (az MDF egykori elnöke). Az eredeti lakiteleki szellemre hivatkozva nemzeti cent-
rumpártként határozták meg magukat. 

NDSZ  Nemzetközi Diákszövetség szöv  A demokratikus diákegyesületek nemzetközi 
szerve. 1948-ban hozták létre Prágában. Állandó titkársága is Prágában van. 

NDV  Newcastle disease virus angol; állat  Baromfipestis vírus. 
NE  international unit angol; orv  Nemzetközi egység. 
NE  Nebraska angol; földr  Szövetségi állam az USA középső részén. Területe: 200.342 km2; 

székhelye: Lincoln; beceneve: Kukoricafosztó állam, Marhahús állam. 
NE  Nemzetközi egység biol  Biológiai anyagok, készítmények nemzetközileg meghatáro-

zott mennyisége. 
Ne  neon görög ’új’ szóból; vegy  A 10. elem, a második nemesgáz. Főként gázkisülési csövek 

és gázlézerek töltőanyagaként használják, ahol jellegzetes vörös fényt bocsát ki. 

http://www.nda.hu/
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NÉ  Néprajzi Értesítő firat  Budapest (1901–). 
NÉ  Névtani Értesítő firat  Időszakos nyelvészeti folyóirat (1979–). 
Ne.  Népegészségügy firat  Kéthavonta megjelenő, az Egészségügyi Minisztérium által 

1951–1991 között kiadott szakmai folyóirat. 
NEA  Near-Earth Asteroids angol; csill  Földközeli kisbolygók. 
NEAR  Near-Earth Asteroid Rendezvous angol; űrh  ’Találkozás földközeli kisbolygóval’. 

Az USA kisbolygókutató űrszondája. 1996. febr. 17-én indították, 2001. márc. 1-jén fejez-
te be működését. 

NEAT  Near-Earth Asteroid Tracking angol; csill  Földközeli kisbolygókat vizsgáló megfi-
gyelési program. 

NEC  National Emissions Ceilings (Directive) angol; körny  Országosan megengedett 
károsanyag-kibocsátási maximum. 

NECC  National Educational Computing Conference angol; inf  Számítástechnika az okta-
tásban konferencia. 

NED  NASA Extragalactic Database angol; csill  Extragalaxisok adatbázisa. 
NED  no evidence of disease angol; orv  Nincs bizonyíték a betegség jelenlétére. 
NEDC  National Economic Development Council angol; szerv  Nemzeti Gazdaságfejlesztési 

Tanács. 1962-ben létrehozott fórum az Egyesült Királyságban, ahol a kormány, az ipar 
és a szakszervezetek vitathatnak meg gazdasági kérdéseket. Munkáját a NEDO segíti. 
NEDO 

NEDO  National Economic Development Office angol; szerv  Nemzeti Gazdaságfejlesztési 
Hivatal. A NEDC munkáját segíti. 

neg.  negatív latin; ált  A várt v. a föltett eredményt nem mutató; tagadó, nemleges, ellenté-
tes; hátrányos, rossz, káros; ellenszenves; nullánál kevesebb; fényképezés során a a kép 
előhívásával és rögzítésével nyert kép. 

Neh  Nehemiás könyve vall  A babiloni fogság után egy ideig Júdea helytartója. Ezt az 
időszakot írja le. 

NEKH  Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal szerv  1990 augusztusában alakult. 
NÉKOSZ  Népi Kollégiumok Országos Szövetsége szöv  Magyarországon 1946-ban alakult 

a Győrffy István Népi Kollégium szervező munkájának eredményeként az egész or-
szágra kiterjedt népi kollégiumok átfogó szervezete. 1949-ben a vezetése által elkövetett 
avantgardista hibák miatt feloszlatták. 

nekr.  nekrológ görög, latin; ált  Elhunyt kiváló személyiség életét és munkásságát méltató 
cikk v. beszéd. 

NEM  Nemzeti Erők Mozgalma pol  1993. okt. 29-én bejegyzett párt, önmeghatározása sze-
rint több kis párt koalíciója (ezek: a Boldogság Párt és a Létminimum Alatt Élők Társa-
sága). 

ném.  német ált  A tömegében Németországban élő, germán nyelvű (nép), illetve ehhez 
tartozó, vele kapcsolatos, reá jellemző; német nyelv és irodalom mint tantárgy. 

ném-róm.  német-római tört  Az első német birodalom (962–1806). 
nemtom  nem tudom chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
nemz.  nemzeti ált  Az egész nemzethez tartozó, vele kapcs., reá jellemző, őt megillető. 
Nemz.  Nemzetiség ált  Egy államon belül kisebbségben élő, nem a többség nyelvét beszélő 

népcsoport; nemzeti hovatartozás. 
Nemz.  Nemzetiség rég  Valakinek, valaminek nemzeti jellege. 
Nemz. Kvtár  Nemzeti Könyvtár ált  1802. nov. 25-én keltezett alapítólevelében gróf Szé-

chényi Ferenc a nemzetnek adta a magyar és magyar vonatkozású irodalmat tartalmazó 
könyvtárát. Az alapítóról nevezzük Országos Széchényi Könyvtárnak a magyar nemze-
ti könyvtárat. 
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NEMZ.KÖTV.  Budapest Nemzetközi Kötvény Alap tőzsde  Azok veszik igénybe, akik ala-
csony kockázatú külföldi értékpapírokkal kívánják bővíteni portfóliójukat, v. az 
euróalapú betétek alternatíváját keresik. 

NEMZ.RÉSZV.  Budapest Nemzetközi Részvény Alap tőzsde  Azok használják, akik egy 
külföldön kibocsátott részvényekből kialakított portfólióba szeretnék elhelyezni hosszú 
távú megtakarításaikat magas kockázat mellett. 

nemzgyűl.  nemzetgyűlés pol  Rendkívüli alkalomra összehívott törvényhozó testület. 
nemzszoc.  nemzetiszocialista pol  1945-ig a németek fasiszta uralmi rendszerét, ill. ennek 

reakciós ideológiáját követő. 
NEO  Near-Earth Objects angol; csill  Földközeli objektumok. 
NEP  Nemzeti Egység Párt pol  Az Egységes Párt elnevezése 1932–39 között. A szocialista 

munkásmozgalom ellen irányult. Célja volt a kormánypárti munkásbázis megteremté-
se, amely kevés sikerrel járt. 

NEP  Nepál földr  Nepáli Királyság Dél-Ázsiában. Területe: 147.181 km2; fővárosa: Kat-
mandu; hivatalos nyelv: nepáli; pénznem: nepáli rúpia; népcsoportok: gurkha, tharu, 
bihári, nevár, magar, gurung, kivát, bhotia, serpa; vallás: hindu, buddhista, szunnita 
mohamedán. 

NEP  Novaja Ekonomicseszkaja Polityika orosz; gazd  Új Gazdasági Politika: célja a szocia-
lizmus felépítése, az árukapcsolatok felhasználása (munkás-paraszt összefogás), a szo-
cialista ipar fejlesztésére. Irányelveit 1921-ben fogadták el. 

Népi Mság  Népi Magyarság firat  A Bartha Miklós Társaság kiadványa. Megjelenés éve: 
1943. Antológiai összeállítás. 

népműv.  népművészet műv  Hagyományformáló, a közösség ízlésvilága által meghatáro-
zott művészi tevékenység. 

Népmv.Int.  Népművelési Intézet szerv  1951–57 között az öntevékeny művészetek vizsgá-
latával, tudományos feldolgozással, művészcsoportok munkájának irányításával és tá-
mogatásával megbízott intézet. 

népny.  népnyelv ált  A nemzeti nyelvnek területileg erősen differenciált, az irodalmi 
nyelvnél és a köznyelvnél szerkezetileg kevésbé egységes változata. 

népr.  néprajz tud  A népi életmódot és műveltséget tanulmányozó történeti és társadalmi 
tudomány. 

Népr. Ért.  Néprajzi Értesítő firat  A Néprajzi Múzeum évkönyve. Megjelenik 1900-tól. 
Szünetelt 1917 és 1925, valamint 1944 és 1953 között. 

Népr. K.  Néprajzi Közlemények firat  Budapest (1956–). 
Népr. Nyelvtud.  Néprajz és Nyelvtudomány firat  Szeged (1957–). 
Népr.Múz.  Néprajzi Múzeum kult, műv  1872-től számítják alapítását. 1934-ben a Történeti 

Múzeumhoz csatolták, 1947-től ismét önálló lett. 
Népsz.  Népszínház műv, kult  1875-ben alapított színház. 1908-ban átadta az épületet a 

Nemzeti Színháznak. 
Népszab.  Népszabadság firat  Az MSZMP által 1956-ban a Szabad Nép folytatásaként 

indított, naponta megjelenő politikai újság. MSZMP 
NER  no evidence of recurrence angol; orv  Nincs nyoma a betegség visszatérésének. 
NERD  no evidence of recurrent disease angol; orv  Nincs nyoma visszatérő betegségnek. 
NERP  National Environmental Remediation Program angol; szerv  Országos Környezeti 

Kármentesítési Program. OKKP 
NET  Nagyvárad téri Elméleti Tömb ép  A Semmelweis Egyetem toronyépülete, amely 

orvosi kutatóintézeteket tartalmaz. Az egyetem dolgozói és hallgatói rövidített nevén, 
NET-ként szokták emlegetni. 

NET  Nemzeti Egészségügyi Tanács szerv  A kormány egészségügyi szervezéssel és irányí-
tással kapcsolatos feladatainak ellátását segíti. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Semmelweis_Egyetem
http://hu.wikipedia.org/wiki/Mozaiksz%C3%B3k_list%C3%A1ja
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NÉT  Nemzeti Évfordulók Titkársága szerv  A Nemzeti Évfordulók Titkársága 2003 febru-
árjában a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma szervezeti egységeként alakult 
meg. Jelenleg a kulturális tárca háttérintézményében, a Balassi Bálint Magyar Kulturális 
Intézetben szervezi a nemzeti évfordulókat. 

NET  Népköztársaság Elnöki Tanács pol  Magyarországon 1949-től a szovjet típusú állami 
berendezkedés jellegzetes intézménye. Kis létszámú kollektíva az államfőt megillető jo-
gokat gyakorolja, az országgyűlés két ülésszaka között a legfőbb államhatalom letéte-
ményese volt. 1989-ben megszűnt. 

NEU  Nemzetek Európája Unió pol, szerv  Párt az Európai Parlamentben. UEN 
Neur.  Neurology angol; orv  Ideggyógyászat, neurológia. 
NEVIKI  Nehézvegyipari Kutatóintézet szerv  1949. jún. 8-án az iparügyi miniszter a Szer-

vetlen Vegyipari Kutatóintézet elnevezést Nehézvegyipari Kutatóintézetre változtatta. 
A Veszprémben működő NEVIKI-t 1996-ban felszámolták. 

névm.  névmás nyelvtud  A magyar nyelvben fő-, mellék-, vagy számnevet helyettesítő 
szó(faj). nm. 

névt.  névtár ált  Nagyobb terjedelmű, általában nyomtatott névjegyzék. 
névvált.  névváltozat ált  Valamely tulajdonnév megváltozása, megváltoztatása. 
NF  National Front angol; pol  Nemzeti Front. Erőteljesen brit nacionalista párt, amely poli-

tikai programjának középpontjába a bevándorlás elleni harcot állította, és szorgalmazza 
az etnikai kisebbségek hazatelepülését, még azokét is, akik az Egyesült Királyságban 
születtek. 

NF  Nemzetiségi Fórum pol  Az 1994–1998-as parlamenti ciklusban sem sikerült megoldani 
a hazai nemzetiségek parlamenti képviseletét. Így 1998 márciusában a német, a szlovák 
és a horvát nemzetiségi szövetségek választási párt megalapítását határozták el. 

NFA  Nemzeti Földalapkezelő Szervezet szerv  A szervezet azért jött létre, hogy a Nemzeti 
Földalapba tartozó állami tulajdonú földvagyonnal felelősen gazdálkodjon, mindenkor 
megfelelve a törvényben előírtaknak és a földbirtok-politikai irányelveknek. A 2010. 
szept. 1-jén alkotott új törvény alapján jött létre. 

NFB  Nemzetközi Fizetések Bankja pénzü  Angolul: Bank for International Settlements. 
BIS 

NFH  Nemzeti Fejlesztési Hivatal gazd  Fő feladata a kiemelt fejlesztési beruházásokkal 
kapcsolatos teendők intézése. 

NFI  Nemzeti Felnőttképzési Intézet okt  Az intézet célja a felnőttek tanulásának segítése, 
legyen szó aktuális tudnivalók közreadásáról, átfogóbb képzési ismeretek nyújtásáról, 
vagy akár „csak” a mindig közérdeklődésre számot tartó pályázati hírek közzétételéről. 

nfjd.  nagyfejedelemség ált  Nem királyi címet viselő, de valamely monarchiában az állam 
kormányzásának az a formája, amikor az állam élén korlátlan, életfogytiglani és rend-
szerint öröklődő hatalmú személy áll, uralkodói hatalmú államfő által vezetett ország 
vagy tartomány. 

NFL  National Football League angol; sp  Nemzeti Futball Liga az Egyesült Államokban. 
NFR  Nemzeti Front pol  1936-ban alakult. A párt egy része 1939 elején átlépett Szálasi 

pártjába, másik fele pedig egyesült a Keresztény Nemzeti Szocialista Fronttal, Keresz-
tény Nemzeti Szocialista Front – Nemzeti Front néven. Az egyesült párt két része azon-
ban továbbra is önállóan állított listát. 

NFS  Network File System angol; inf  Hálózati állományszolgáltatás. Szabványos hálózat-
kezelési protokoll és szoftvercsomag távoli lemezeken lévő adatok transzparens elérése. 

NFSP  Netware File Service Protocol angol; inf  Netware adatátviteli protokoll. Hálózati 
állományszolgáltatás. CSMA/CD felett futó protokollgyűjtemény állományátvitelre és 
hozzáférésre. 
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NFT  Nemzeti Fejlesztési Terv gazd, pénzü  Az a stratégiai dokumentum, amely hazánk 
Strukturális Alapokból és Kohéziós Alapból való részesedésének alapjául szolgál. Ki-
dolgozása ugyanis feltétele annak, hogy Magyarország részesedhessen az Európai Unió 
azon pénzügyi támogatásaiból, amelyek kimondottan a tagállamok, illetve azok egyes 
régiói közötti fejlettségbeli különbségek kiegyenlítésére szolgálnak. Az Európai Unió-
ban tartalmazza azokat a támogatás-fejlesztési programokat, amelyeket ország az Eu-
rópai Bizottság elé terjeszt támogatást remélve. 

NFT  Nemzeti Főtanács pol  1945-ben alakult. 
NFT  Nemzetközi Fejlesztési Társaság szerv  Szervezet, amely a Nemzetközi Újjáépítési és 

Fejlesztési Bankhoz tartozó, de különálló intézmény. Székhelye: Washington. 1960-ban 
hozták létre, hogy segítse a világ legszegényebb országait. IDA 

NFZ  Német Filharmonikus Zenekar zene  Német hivatásos zenészek hangverseny-
zenekara. 

NG  nasogastric tube angol; orv  Nasogasztrikus cső. 
NG  Nemzeti Gazda firat  Pethe Ferenc alapította 1814-ben, 1818-ban gazdasági okok miatt 

megszűnt. Mezőgazdasági szaklap volt. 
Ng.m.  Nógrád megye földr  Magyarország északi részén terül el. Területe: 2546 km2; szék-

helye: Salgótarján. 
NGC  New General Cataloque angol; csill  Csillagászati katalógus. 1888-ban adta ki J. L. E. 

Dreyer, az Armagh Csillagvizsgáló (Észak-Írország) munkatársa. A katalógus 7840 kö-
döt, galaxist és csillaghalmazt sorol fel. A számozási rendszert még ma is használják a 
hivatásos csillagászok. 

NGÉ  Nemzetközi Geofizikai Év ált  A geofizikai kutatás területén eddig szervezett legna-
gyobb nemzetközi megmozdulás. A Geofizikai Év 1957. júl. elseje 0 órától 18 hónapig 
tartott. 

NGEB  Nemzetközi Gazdasági Együttműködési Bank pénzü  Az egykori szocialista orszá-
gok tervszerű fejlesztésének és tökéletesítésének 1964-ben létrehozott szerve volt. 

NGKM  Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériuma közig  A Kereskedelmi Minisz-
térium kettéválásával 1990. máj. 23-án alakított minisztérium. 1994. júl. 15-én megszűnt, 
feladatkörét az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium vette át. 

NGN  nigériai naira pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
NGOs  Non-governmental Organisations angol; pénzü  Bizonyos döntések előkészítésében 

részt vevő nem kormányzati szervezetek (olasz szövetségek). 
NGR  Federal Republic of Nigeria angol; földr  Nigériai Szövetségi Köztársaság. Területe: 

923.768 km2; fővárosa: Abuja; pénznem: naira; nyelvek: angol, hausza, joruba, ibo, 
fulani; népcsoportok: 434 népcsoport, többek között: hausza, joruba, ibo, fulbe, ibbio, 
kanuri; vallások: szunnita mohamedán, protestáns, római katolikus, afrikai keresztény, 
törzsi vallású. 

NGST  Next Generation Space Telescope angol; űrh, csill  Újabb generációs űrtávcső. 
NGT  Népgazdasági Tanács pol  1949 júniusában alakult, majd szerepét 1952 novemberé-

ben az MT vette át. MT 
ngy.  nemzetgyűlés ált  Rendkívüli alkalomra összehívott törvényhozó testület. 
NH  Ail Nippon Airways rep  Japán egyik légitársaságának jelzése. 
NH  New Hampshire angol; földr  Szövetségi állam az USA északkeleti részén. Területe: 

24.032 km2; székhelye: Concord; beceneve: Gránit állam. 
nhcg  nagyhercegség ált  Kisebb állam v. tartomány nem királyi című uralkodója által 

vezetett tartomány v. ország. 
NHH  Nemzeti Hírközlési Hatóság szerv  A Kormány irányítása, a gazdasági és közlekedési 

miniszter felügyelete alatt működő kormányhivatal. A hatóság feladata az elektronikus 
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hírközlési, postai és informatikai szolgáltatások piacai zavartalan, eredményes műkö-
désének és fejlődésének elősegítése. 

NHL  National Hockey League angol; sp  Nemzeti Jégkorong Liga az USA-ban. 
NHS  National Health Service angol; eü  Az Egyesült Királyságban 1948-ban bevezetett 

egészségügyi ellátási rendszer. Az új társadalombiztosítás többé-kevésbé ingyenes 
szolgáltatást jelent, általános adókból tartják fenn. 

ni  nevelőintézet ált  Iskolás gyermekeket, fiatalokat oktató és nevelő bennlakásos tanügyi 
intézet. 

ni  nevelőintézet jog  Fiatalkorú bűnözők javító nevelésére és oktatására létesített zárt inté-
zet. 

Ni  nikkel vegy  A 28. elem, olvadáspontja 1450 ºC. Ezüstszínű fém. Korrózió elleni 
bevonórétegként alkalmazzák, valamint pénzverés és evőeszközgyártás terén ötvözve 
használják 

NI  no insurance angol; orv  Nincs biztosítás. 
NI  Non inscrit angol; pol  Függetlenek. Az EP független képviselőinek frakciója. Az EP-ben 

44 független képviselő van, akik azonban maguk is laza csoportosulásba tömörültek. 
NI  Non-Interlaced angol; inf  Nem sorváltott, azaz a teljes képet egyszerre, egyetlen lépés-

ben megjelenítő megoldás. 
NI  Northern Ireland angol; földr  Észak-Írország. Az Egyesült Királyság része, az Ír-

szigeten található. Önkormányzattal rendelkezik. Területe: 13.600 km2; fővárosa: Bel-
fast. Lakossága főként ír, de jelentős az angol és a skót lakosság is. Vallás: túlnyomó-
részt protestáns. 

NIC  National Insurance Contributions angol; eü  Nemzeti Társadalombiztosítási Hozzájá-
rulás. Olyan befizetés, járulék, amelyet az egészségügyi szolgáltatásokért vagy a mun-
kabérből fizetünk az államnak. 

NIC  neonatal intensive care angol; orv  Újszülött intenzív kezelése. 
NIC  República de Nicaragua spanyol; földr  Nicaraguai Köztársaság Közép-Amerikában. 

Területe: 120.254 km2; főváros: Managua; hivatalos nyelv: spanyol; pénznem: córdoba; 
népcsoportok: mesztic, fehér, fekete, indián, mulatt, zambó. 

NICU  Neonatal Intensive Care Unit angol; orv  Újszülött intenzív osztály. 
NIF  Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. szerv  A Nemzeti Autópálya Zrt. utódvállalata. 
NIIF  Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program ált  Az oktatási, kutatási és 

közgyűjteményi közösségek integrált országos számítógép-hálózati infrastruktúrájának 
(HBONE), valamint az erre épülő szolgáltatások és alkalmazások folyamatos fejlesztése 
és működtetése számára nyújt szervezési, valamint finanszírozási keretet és hátteret. Az 
NFT célkitűzéseinek végrehajtását szolgáló Operatív Programok: Gazdasági Verseny-
képesség Operatív Program, Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program, 
Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program, Agrár- és Vidékfejlesztés Operatív Prog-
ram, Regionális Fejlesztés Operatív Program. 

NIK  Nehézipari Központ ipar  1946 decemberében megalakult a NIK azzal a feladattal, 
hogy összefogja a teljes kohászatot, a vas- és fémipari vállalatok 60 százalékát, a gép-
gyártás 50 százalékát, a MÁVAG, a Láng, az MVG, a WM és a Rimamurányi–
Salgótarjáni Vasmű munkáját. Ez a szerv irányította az állami irányítás alá került gyá-
rakat. 

NILO  Nemzeti ILO Tanács szerv  A Nemzeti ILO Tanács az Országos Érdekegyeztetési 
Tanács szakfóruma. Feladata a nemzetközi munkaügyi normák érdekében szóló 
egyezményben meghatározott tripartit tanácskozások lebonyolítása, a Nemzetközi 
Munkaügyi Szervezet tevékenységéhez kapcsolódó nemzeti intézkedések elősegítése, a 
Tanács Alapszabályában meghatározott feladatok ellátása, továbbá a munka világát 
érintő nemzetközi kérdésekkel kapcsolatos tájékoztatás, a nemzetközi együttműködés 
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fejlesztése, a kormány és a szociális partnerek nemzetközi együttműködési 
törekvéseinek, eredményeinek ismertetése és elősegítése. 

NIM  Nehézipari Minisztérium közig  A bányászat, a villamosenergia- és a vegyipar 
szervezését, irányítását és ellenőrzését végző országos hatáskörű, legfőbb 
szakigazgatási szerv volt. 1949-ben alakult, többször átszervezték, 1989-ben megszűnt. 
NM 

NIM  Niamey angol; rep  Nigeri repülőtér jelzése. 
NiMH  Nickel Metal Hydride angol; vegy  Nikkel-fém-hidrid. A NiCd akkumulátorok 

környezeti problémáit messzemenően kiküszöbölő akkumulátortípus. 
Nimr.  Nimród vadászújság firat  Szakterület: mezőgazdaság, természettudományok, 

biológia. Közreadó: Officina ’96 Kiadó. 
NIO  nicaraguai córdoba angol; pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti 

valutakód. 
NIOK  Nonprofit Információs és Oktató Központ ált  Az Nonprofit Információs és Oktató 

Alapítvány kiemelten közhasznú nyitott alapítvány, amelyet 1993-ban alapított a Non-
profit Kutatócsoport Egyesület azzal a céllal, hogy a civil társadalom Magyarországon a 
nonprofit szervezetek munkája által is erősebbé váljék, és kialakuljon egy háttérbázis, 
amely a nonprofit szervezetek hosszú távú működését elősegíti. 

NIP  National Institute of Pharmacy angol; eü  Országos Gyógyszerészeti Intézet. OGYI 
NIPP  Nemzeti Influenza Pandémia Prevenciós Bizottság eü  Az influenza pandémia, 

illetve járványügyi katasztrófahelyzet felszámolása szakmailag elsődlegesen az 
egészségügyi ágazat feladata, de a felkészülésért, illetve a pandémia felszámolásáért a 
NIPP is felelős. 

NIPT  Nemzeti Influenza Pandémiás Terv eü  Intézkedési terv új vírusvariáns által okozott 
influenza-világjárvány esetére. 

NIR  Northern Ireland angol; földr  Észak-Írország. Területe: 14.120 km2; fővárosa: Belfast; 
népcsoportok: angol, skót, ír; vallások: protestáns, római katolikus. 

NIRA  National Industrial Recovery Act angol; jog  Nemzeti Ipari Helyreállítási Törvény. F. 
D. Roosevelt egyik legfontosabb intézkedése az USA-ban, amely elősegítette a 
vállalkozók iparági egyesülését. 1936-ban érvényét vesztette. 

NIRI  Near Infrared Imager angol; csill  Közeli infravörös megfigyelő. 
NIS  Network Information System: angol; inf  A Sun cég egy régebbi, nem biztonságos 

megoldása a felhasználók azonosításra gépek között. 
NISZ  Népi Ifjúsági Szövetség szöv  A Nemzeti Parasztpárt ifjúsági szervezete volt 1945–

1948 között. Jogutódja a Magyar Ifjúság Népi Szövetsége, amelyet 1950-ben felváltott a 
Dolgozó Ifjúság Szövetsége 1956-ig. Ennek jogutódja a Magyar Kommunista Ifjúsági 
Szövetség. KISZ 

NIU  Republic of Niue angol; földr  Niue Köztársaság. Új-Zéland társult állama a Csendes-
óceán déli részén. Területe: 259,1 km2; székhelye: Alofl; pénzneme: új-zélandi dollár (1 
dollár egyenlő 100 cent); nyelvek: angol, niuei; népcsoportok: polinéz, egyéb; vallások: 
protestáns, római katolikus, egyéb. 

NIV  non-invasive ventilation angol; orv  Noninvazív lélegeztetés. 
NJ  Namakwaland Lugdiens angol; rep  Dél-Afrika egyik légitársaságának jelzése. 
NJ  Nemzetközi jog jog  A nemzetközi jogrendszernek hatályban levő jogszabályai. 
NJ  New Jersey angol; földr  Szövetségi állam az USA keleti részén. Területe: 20.167 km2; 

székhelye: Trenton; beceneve: Kent állam. 
NJM  Jan Mayen angol; földr  Norvégia külbirtoka Norvégiától nyugatra. Területe: 380 km2. 

Lakói: a meteorológiai és rádióállomás személyzete. 
NJSZT  Neumann János Számítógép-tudományi Társaság tud  Alapítás éve: 1968. A 

társaság célja, hogy intézményektől független szakmai fórumként segítse hazánkban, 
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illetve a magyar nyelvterületeken az alábbiakat: az informatika alkalmazása, fejlesztése, 
az eredmények elterjesztése, a szakma presztízsének, színvonalának és etikájának 
megőrzése, illetve emelése, az informatikával hivatásszerűen foglalkozók 
véleményének és szakmai érdekeinek érvényre jutása, széles körű részvétel a 
nemzetközi szakmai közéletben, az informatikai szakemberek tájékoztatása és 
tapasztalatcseréje, az informatikai kultúra terjesztése, illetve informatikai oktatás. 

NK  natural killer angol; orv  Természetes gyilkos (pl. NK-sejt). 
nk  nemzetközi ált  Több vagy minden népre vagy államra kiterjedő, bennük használt, őket 

érintő; a nemzetek közötti idegenforgalmat szolgáló; tevékenységét több ország 
területén folytató; a népek baráti együttműködésének elve. nközi 

NK  Néprajzi Közlemények firat  Adatközlő néprajzi folyóirat. 1956-tól a Néprajzi 
Múzeum, 1963-tól a Néprajzi Múzeum és az MTA Néprajzi Kutató Csoportja, 1969-től a 
Népművelési Propaganda Iroda adja ki. 

nk.  nagyközség ált  Nagyobb lélekszámú, önálló elöljáróságú község. 
NKA  Nemzeti Kerekasztal ált  A jogállami rendszer kialakításának kezdete 1989. jún. 13-

ához, a NKA-tárgyalások megindulásához köthető. Az ellenzék és az állampárt között 
létrejövő történelmi tárgyalássorozat első ülését az 1989-es esztendő változásai tették 
lehetővé. NKA az alkotmányos rendszerváltás egyik legfontosabb tárgyalássorozata. 

NKA  Nemzeti Kulturális Alapprogram ált  Főbb feladatai: tervezi az alap éves 
költségvetését és elkészíti beszámolóit, intézi – a kulturális járulék kivételével – az 
alappal szemben fennálló követelések, ezen belül a szerzői jogi bírság behajtását, 
előkészíti az alap előirányzatainak felhasználására vonatkozó döntést, végrehajtja a 
szakmai kollégiumok döntéseit, szervezi és lebonyolítja a szakmai kollégiumok 
pályáztatását, szerződést köt a kedvezményezettekkel, gondoskodik a támogatások 
kiutalásáról. 

NKA  no known allergies angol; orv  Nincs ismert allergia. 
NKBF  Nemzeti Közlekedés Biztonsági Felügyelet szerv  A személyszállítás biztonságáért 

felelős amerikai hatóság. NTSB 
NKC  Nouakchott rep  Mauritániai Repülőtér jelzése. 
NKCs  MTA Néprajzi Kutató Csoport tud  1967. jan. 1-jén különvált az ELTE folklór 

tanszéktől. Feladata az országban folyó néprajzi alapkutatások területi és tematikus 
összefogása; a néprajz és a folklór történeti és recens anyagának gyűjtése, 
rendszerezése, feldolgozása; a kutatási eredmények közzététele tematikus és lokális 
monográfiákban, folyóiratokban; a nemzetközi munkamegosztásban folyó 
kutatásokban való részvétel, a néprajztudomány nemzetközi szervezeteiben a szak 
hazai képviseletének biztosítása. 

NKGP  Nemzeti Kisgazda- és Polgári Párt pol  Az FKGP-ből személyi ellentétek miatt 
kizárt Boross Imre pártfőügyész e néven alakított önálló pártformációt 1989. dec. végén. 
A párt Csongrád megyében szerzett indulási jogot. 

NKIMP  Nemzeti Kisgazda-, Iparos és Munkáspárt pol  A párt később a Keresztény 
Nemzeti Szocialista Front nevet használta. 

NKK  Nemzetközi Kereskedelmi Kamara szerv  Franciául: Chambre de Commerce Interna-
tionale. CCI 

Nkm  nekem chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
NKMB  Nemzetközi Katolikus Migrációs Bizottság szerv  Angolul: International Catholic 

Migration Commission. ICMC 
NKNI  Nemzetközi Katolikus Nevelésügyi Iroda szerv  Angolul: Catholic International 

Education Office. ( OIEC 
NKNP  Nemzeti Környezeti Nevelési Program körny  Az 1997–2002 közötti időszakra szóló 

első Nemzeti Környezetvédelmi Program. A megvalósítás általános tervét tartalmazza. 



 398 

Végrehajtásának konkrét feladatait kormányhatározatok által jóváhagyott éves 
intézkedési tervek tartalmazták. A 2003–2008 közötti időszakra szóló második Nemzeti 
Környezetvédelmi Program kidolgozásának egyik alappillérét az NKP-I végrehajtása 
során felhalmozott tapasztalatok alkotják. A hazai célkitűzések elérése mellett 
biztosítani kell az Európai Unió környezeti előírásainak teljesítését is. 

NKNS  Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia ált  Célja az, hogy növelje a környezeti 
nevelés hatékonyságát és a környezeti nevelők felkészültségét Magyarországon. 

NK–NT  Népi Kultúra – Népi Társadalom kult  Az MTA Néprajzi Kutatóintézetének 
Évkönyve, Budapest (1968–). 

NKÖM  Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma közig  Magyarországon a Művelődési 
és Közoktatási Minisztérium kettéválásával 1998. júl. 8-án alakult minisztérium. 
Feladatai közé tartozik a kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem, művészeti 
alkotómunka, az egyházakkal a kapcsolattartás stb. 

nközi  nemzetközi ált  Több vagy minden népre vagy államra kiterjedő, bennük használt, 
őket érintő; a nemzetek közötti idegenforgalmat szolgáló; tevékenységét több ország 
területén folytató; a népek baráti együttműködésének elve. 

NKP  Németország Kommunista Pártja pol  Németül: Kommunistische Partei Deutschlands 
(KPD). Jelentős párt volt Németországban 1918. és 1933 között, és kis párt a második 
világháború utáni Nyugat-Németországban. Adolf Hitler náci rezsimje alatt a pártot 
betiltották. A KPD tovább működött az illegalitásban. A második világháború után 
újraélesztették, de miután Kelet-Németországban megalapították a kommunista 
államot, a KPD támogatottsága összeomlott. 1956-ban betiltották, és történetének 1969-
ben véget vetett az új, legális Német Kommunista Párt (DKP) megalapítása. 

NKP  Nemzeti Környezetvédelmi Program körny  Hazánkban a környezetvédelmi tervezés 
alapja az Országgyűlés által hatévente jóváhagyott Nemzeti Környe-zetvédelmi Pro-
gram. Ennek tartalmaznia kell a környezet állapotának bemuta-tását, az elérni kívánt 
célokat, azok megvalósításának sorrendjét, határidejét és eszközeit. Meg kell jelölnie 
azokat a területeket, ahol különleges környe-zetvédelmi intézkedések szükségesek, s ki 
kell térnie ezeknek az intézke-déseknek a tartalmára is. 

NKRTvASZ  Nemzetközi Katolikus Rádió, Televízió és Audovizuális Szövetség szöv  
Angolul: International Catholic Association for Radio, Television and Audiovisuals. 
UNDA 

NKS  Nemzetközi Katolikus Sajtószövetség szöv  1927-ben, Belgiumban alakult meg. 
UCIP 

NKTH  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal szerv  Küldetése, hogy a technológiai 
fejlesztés és az innováció ösztönzésével hozzájáruljon a magyar gazdaság, a hazai 
termékek és szolgáltatások versenyképességének erősítéséhez és a lakosság 
életminőségének javításához. 

NKV  Népszava Kiadó Vállalat szerv  Könyvkiadó és kereskedelmi vállalat 
Magyarországon. 1891-ben kezdte meg működését. Tevékenysége 1992-től szünetel. 

NKVD  Narodnij Komisszariet Kutrennyih Gyel orosz; pol  Belügyi Népbiztosság. Az 
egykori szovjet államvédelmi hatóságok egykori neve. Alapítva: 1919 áprilisában. 1946 
márciusában funkcióit a belügyminisztérium vette át. 

NL  Air Liberia rep  Libéria légitársaságának jelzése. 
NL  Nederland, Koninkrijk der Nederlanden holland; földr  Hollandia, Holland Királyság. 

Ország Nyugat-Európában. Államforma: alkotmányos monarchia; Területe: 41.865 km2; 
fővárosa: Amszterdam (Amsterdam), Hága (kormányzati és királyi székhely); hivatalos 
nyelv: holland; pénznem: 2002. febr. 28-ig holland gulden (1 gulden egyenlő 100 cent); 
azóta euró; népcsoportok: holland, fríz; vallás: római katolikus, protestáns. 

NLG  holland guilder holland; pénzü  Elavult valutakód, euróval helyettesítve. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9metorsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
http://hu.wikipedia.org/wiki/1956


 399 

NLM  NetWare Loadable Module angol; inf  A NetWare operációs rendszer szolgáltatásait 
kibővítő szoftver. 

NLNP  Nemzeti Legitimista Néppárt pol  A KGSZP legitimista szárnya 1933 júniusában 
megalakította a Nemzeti Legitimista Néppártot. A legitimizmus és a 
keresztényszocializmus ötvözéséből alakult ki az úgynevezett szociális „népkirályság” 
programja. 

NLP  Natural Language Processing angol; inf  Természetesnyelv-feldolgozás. 
NLP  Nonlinear Programming angol; inf  Nemlineáris programozás. 
NLQ  Near Letter Quality angol; inf  Levélminőséghez közeli (nyomtatás). 
NLSZ  Nemzetközi Labdarúgó Szövetség szöv  A világ labdarúgásának irányító szervezete. 

FIFA 
NLSZ  Nemzetközi Légifuvarozási Szövetség rep  1945-ben alakult nemzetközi szervezet. 

Székhelye: Montreal. IATA 
Nm  finomsági szám ált  A lineáris sűrűség reciproka méter per gramm egységben. 
NM  Mount Cook Airlines angol; rep  Új-Zéland egyik légitársaságának jelzése. 
nm  nanométer görög; fiz  A fény-, röntgen- stb. sugarak hullámhosszának mértékegysége, 

10-9 m, régebben millimikron egyenlő 10 Å. 
nm  négyzetméter ált  Területmérték: olyan négyzet, amelynek minden oldala 1 méter. 
NM  Nehézipari Minisztérium közig  A bányászat, a villamosenergia- és a vegyipar 

szervezését, irányítását és ellenőrzését végző országos hatáskörű, legfőbb 
szakigazgatási szerv volt. 1949-ben alakult, többször átszervezték, 1989-ben megszűnt. 

NM  nem chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
NM  Népjóléti Minisztérium közig  A Szociális és Egészségügyi Minisztérium 

megszüntetésével 1990. máj. 23-án alakított minisztérium. 1998. júl. 8-án 
kettéválasztották Egészségügyi Minisztériumra, valamint Szociális és Családügyi 
Minisztériumra. 

NM  neuromuscular angol; orv  Ideggel és izommal kapcsolatos. 
NM  New Mexico angol; földr  Új-Mexikó. Szövetségi állam az USA délnyugati részén. 

Területe: 314.914 km2; székhelye: Santa Fe; beceneve: Igézet földje, Verőfény állam. 
Spanyolul: Nueva Mexico. 

nm.  névmás nyelvtud  A magyar nyelvben fő-, mellék-, vagy számnevet helyettesítő 
szó(faj). 

NMBK  Norvégiai Magyarok Baráti Köre szerv  NYEOMSZSZ-tag, kulturális egyesület 
Majosrstua-ban. NYEOMSZSZ 

NME  Norvég–Magyar Egyesület egy  Norsk–Ungarsk Forening. Székhelye: Bekkestua. 
Közreműködik a határon túli magyarsággal összefüggő feladatok ellátásában. Feladata 
többek között: a közösség együttműködésének támogatása; rendszeres tájékoztatás a 
magyarságot érintő fontos ügyekről, eseményekről és fejleményekről; érdekképviselet 
azokban a kérdésekben, amelyek a tagszervezetek többségét érintik. 

NMI  Common Wealth of the Northern Mariane Islands angol; földr  Észak-Mariana-
szigetek. Az USA teljes önkormányzattal rendelkező társult állama Mikronéziában. 
Területe: 477 km2; székhelye: Garapan. 

NMJ  Nemzetközi Magánjog jog  A nemzetközi jogrendszernek hatályban levő 
jogszabályai. 

NMM  Népjóléti és Munkaügyi Minisztérium közig  Az egészségügy és a munkaügy 
központi irányítására 1917. aug. 24-től 1950. dec. 16-ig többször létrehozott és 
megszüntetett minisztérium. Feladatkörét ekkor az Egészségügyi Minisztérium vette át. 

NMM  Népművelési Minisztérium közig  A VKM jogutódjaként alakult meg 1949. 
júniusban, majd 1956 októberében megszűnésével az MM lett a jogutód. MM, VKM 

NMMÉ  A Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve kult  Salgótarján (1975–). 
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NMMK  A Nógrád Megyei Múzeumok Közleményei firat  Salgótarján (1972–1974). 
NMR  nuclear magnetic resonance angol; kém  Magmágneses rezonancia. A kémiában 

fontos ellenőrzési (spektroszkópiai) eljárás, amely a protonok mágneses rezonanciáján 
alapul. 

NMR  nuclear magnetic resonance angol; orv  Nukleáris mágneses rezonancia. 
NMSZ  Nemzetközi Migrációs Szervezet pol  Angolul: International Organization for Mi-

gration. IOM 
NMSZ  Nemzetközi Munkaügyi Szervezet szerv  Angolul: International Labour Organiza-

tion. ILO 
NMT  Német–Magyar Társaság egy  Alapítva: 1970. Székhelye: Frankfurt am Main. 

Közreműködik a határon túli magyarsággal összefüggő feladatok ellátásában. Feladata 
többek között: a közösség együttműködésének támogatása; rendszeres tájékoztatás a 
magyarságot érintő fontos ügyekről, eseményekről és fejleményekről; érdekképviselet 
azokban a kérdésekben, amelyek a tagszervezetek többségét érintik. 

nműv  népművelő, népművelési ált  A tömegek műveltségi szintjének emelésére hivatott 
tervszerű iskolán kívüli tevékenység. 

NN  Air Martinique angol; rep  Martinique légitársaságának jelzése. 
nn  nőnem nyelvtud  Némely nyelvben az a nyelvtani nem, amely egyebek között a 

nőnemű élőlényeket jelölő névszókat foglalja magába. 
nn.  nerves angol; orv  Idegek. 
NNI  Nemzeti Nyomozó Iroda szerv  Hatáskörébe tartozik többek között: az 

emberkereskedelem bűntette és vétsége, amennyiben annak nemzetközi vonatkozása 
van; az államtitoksértés bűntette és vétsége, a terrorcselekmény bűntette, a visszaélés 
kábítószer előállításához használt anyaggal bűntette, a pénzmosás bűntette, ha az 
előcselekmény elkövetője más személy, mint aki a pénzmosás elkövetésével 
megalapozottan gyanúsítható és a pénzmosás bűntettét különösen jelentős értékre 
követik el stb. 

NNP  Net National Product angol; gazd, pénzü  Nettó nemzeti termék. A nemzetgazdaság 
teljesítményét jellemző mutatószámok egyike. 

NNTP  Network News Transfer Protocol angol; inf  Hálózati hírátviteli protokoll. 
NNy  Népünk és Nyelvűnk firat  A szegedi Alföldkutató Bizottság néprajzi, 

társadalomrajzi és nyelvészeti szakosztályának folyóirata (Szeged, 1929–1939). 
No vagy Nº  numero latin; mat  Szám, sorszám, megszámlált egységekből álló mennyiség. 

N (numero) 
NO  Aus Air angol; rep  Ausztrália egyik légitársaságának jelzése. 
NO  Nitrogén-monoxid görög; vegy  Színtelen gáz, forráspontja: –152 ºC. 
NO  nitrous oxide angol; orv  Nitrogén-oxid. 
No  nobélium svédből; vegy  A transzuránok közé tartozó kémiai elem. Rendszáma: 102. 

1957 júliusában állították elő először a stockholmi Nobel Intézetben. (Neve: Nobel 
nevéről.) 

Nö.  Növénytermesztés firat  Közreadó: Agroinform Kiadó és Nyomda Kft. Indulás: 1992, 
megszűnés: 2004. Szakterület: mezőgazdaság, növényvédelmi tanácsok: kertészet, 
növénytermesztés, szaktanácsadás. 

NOAA  National Oceanic and Atmospheric Administration angol; szerv  Nemzeti 
Oceanográfiai és Légkörkutató Szervezet (USA). 

NOAEL  No Observable Adverse Effect Level angol; ált  Felvételi v. terhelési küszöb, 
melynél a káros hatás még nem figyelhető meg. 

NOAO  National Optical Astronomy Observatories angol; csill  Nemzeti Optikai 
Csillagászati Obszervatóriumok (USA). 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=NNTP&action=edit
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NOB  Nemzetközi Olimpiai Bizottság sp  Az olimpiai játékok lebonyolítására, az egyes 
nemzeti olimpiai bizottságok működésének összehangolására hivatott nemzetközi 
szerv. IOC 

noct.  nocturnal angol; ált  Éjjeli. 
NOE  Nagycsaládosok Országos Egyesülete egy  1987. okt. 24-én alakult meg Budapesten. 

Céljai, feladatai: a család és a nagycsalád értékeinek felmutatása az egész társadalom 
számára (családkongresszusok és konferenciák szervezése, sajtómunka, személyes 
példaadás), érdekvédelem (véleménykifejtés és javaslattevés a törvényhozók és döntés-
előkészítők számára országos és önkormányzati szinten, továbbá különböző tanácsadó 
szolgálatok működtetése), családok közösségeinek az építése, a jövő generációért érzett 
felelősség erősítése, az értékteremtés, a nagycsaládok egymást segítő közösségekké 
szervezése, illetve sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata. 

nőegyl.  nőegylet egy  (Úri)nők (jótékonykodó vagy vallásos) társadalmi egyesülete. 
NOIA  National Oil Industry Association angol; szöv  Nemzeti olajszövetség. 
Nők L  Nők Lapja firat  Hetente megjelenő női folyóirat. 
NOK  norvég korona norvég; pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
NOPAT  net operating profit after tax angol; pénzü  Adózás utáni nettó működési 

eredmény. 
NORDEN  Nordie Council angol; szerv  Északi Tanács. 1952-ben alapították a skandináv 

országok regionális együttműködése céljából. Székhelye: Stockholm. 
Norv.  Norvégia földr  Alkotmányos monarchia Észak-Európában. N 
NOS  not otherwise specified angol; orv  Másként nem meghatározott. 
NOSZF  Nagy októberi szocialista forradalom pol  1917. okt. 24–25-i petrográdi fegyveres 

felkelés. Az oroszországi munkásosztálynak és a vele szövetséges 
szegényparasztságnak a kommunista párt által vezetett forradalma, amely megdöntötte 
a tőkés- és földbirtokos osztályok uralmát, megteremtette a proletáriátus diktatúráját és 
a szovjetek szocialista köztársaságának új típusú államformáját, létrehozta a 
kommunista gazdasági és társadalmi rend építésének feltételeit. 

NOT  Népbíróságok Országos Tanácsa angol; pol  Az 1945 és 1950 közötti büntető 
igazságszolgáltatás speciális szerve volt a NOT. Az új igazságszolgáltatási intézmény 
által a háborús és népellenes bűnöket elkövetőket kívánták felelősségre vonni. A NOT a 
népbíróságok fellebbviteli fóruma volt. 1950 márciusában jogutód nélkül megszűnt. 

NOT  Nordic Optical Telescope angol; csill  Skandináv optikai távcső. 
NOTAR  No tail rotor angol; rep  Farokrotor nélküli helikopter. 
NOTOC  Notification to Captain angol; rep  A kapitány tájékoztatása. A repülőgépek 

kapitányának tájékoztatása a gépre rakodott speciális árukról, állatokról, azok 
ellátásáról, helyéről stb. 

növ  növény(i) biol  A talaj, a víz és a levegő szervetlen anyagaival táplálkozó, ezeket 
szerves vegyületekké átalakító, rendszerint helyhez kötött élőlény. 

nov.  novella, novellák irod  Rövid, prózai elbeszélés. 
nov.  november latin ’kilencedik’ szóból; ált  Az év 11. hónapja, 30 napos. A római naptárban 

Julius Caesarig a kilencedik hónap. Innen a neve. Régi magyar neve: Szt. András hava, 
őszutónak is nevezik. 

növ.  növendék ált  Növésben lévő fiatal állat, esetleg növény; tanuló vagy vkinek 
tanítványa. 

NÖV.RÉSZV.  Budapest Növekedési Részvény Alap tőzsde  A hosszú távon magasabb 
hozammal kecsegtető részvénybefektetések hozamát teszi elérhetővé a kockázatvállaló 
befektetők számára. 

novíc.  novícius latin; vall  Szerzetesnövendék, próbaidős szerzetes. 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=NOTAR&action=edit
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Np  neptunium angolból; vegy  A transzuránok közé tartozó kémiai elem. Rendszáma: 93. A 
Berkeley Egyetemen állították elő először 1940-ben. (A Neptunus bolygó nevéről kapta 
nevét.) 

NP  Nők Pártja pol  1997. aug. 20-án alakult Budapesten, nevéből adódóan célja a nők, a 
családok életkörülményének javítása. 

NPAA  National Programme for the Adoption of the Acquis angol; gazd  A Közösségi 
Vívmányok Átvételének Nemzeti Programja. Az Európai Bizottság által 1998-ban 
kidolgozott Csatlakozási Partnerségekben lefektetett feladatok és prioritások a tagjelölt 
országok általi megvalósításának programja. AÁNP 

NPD  nord polar distance angol; csill  Északi pólustávolság. 
NPK  Nemzeti Pályainformációs Központ szerv  Európai uniós tanácsadó hálózat. 2000 

márciusában kezdte meg működését, azóta járul hozzá a magyarországi oktatási 
intézmények nemzetközi megismertetéséhez. 

Npl.  Neoplasia angol; orv  Neoplasma, neoplasia rövidítése, pl. zárójelentésekben. 
NpM  Népművelési Minisztérium közig  1949. jún. 11-én létrehozott minisztérium. 1957. jan. 

1-jén MüM lett. MüM 
NPNY  Nemzedékek Pártja, Nyugdíjasok és Családok Pártja pol  Az 1989. dec. végén 

megalakult párt a nyugdíjasok és a családok érdekeinek politikai képviseletére kívánt 
vállalkozni. 

NPO  nothing per mouth angol; orv  Semmit szájon keresztül. 
NPP  Nemzeti Parasztpárt pol  Politikai párt. 1939. jún. 29-én Makón alakult, bázisát a 

Szabad Szó című lap levelező-, illetve olvasógárdája alkotta. Pártként csak 1944 őszén, 
az Ideiglenes Nemzetgyűlés előkészületeikor kezdett funkcionálni. Radikális baloldali 
agrárpártként elsősorban a szegényparasztságot, valamint az újonnan földhöz jutottak 
mellett a népi származású értelmiséget célozta meg. Utódja 1956-tól a Petőfi Párt lett. 
Az NPP a Baloldali Blokkban aktív partnere volt a kommunistáknak. A bázis 
kiterjesztésének korlátot szabott, hogy nem sikerült megszabadulni attól a vádtól, hogy 
az NPP a kommunisták fiókpártja. 

NPR  nepáli rúpia pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
Npr. M.  Néprajzi Múzeum kult  1872-ben Budapesten alapított múzeum. 
NPRSZ  Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet rep  Az ENSZ szakosított intézménye. 

Feladata: Nemzetközi Repülésbiztonság fejlesztése. ICAO 
NPT  Nemzetközi Pénzügyi Társaság szerv  Angolul: International Finance Corporation. 

IFC 
NPV  net present value angol; pénzü  Nettó jelenérték. 
NR  New Review angol; firat  A két világháború között angol nyelvű magyar 

művelődéstörténeti, kultúraközvetítő folyóirat. 
NR  Noise Reduction angol; műsz  Zajcsökkentés. Szabványosított zajcsökkentő eljárás 

műholdvevők hangjel-feldolgozásában, tiszta hangvisszaadást biztosít. 
NR  Norontair angol; rep  Kanada egyik légitársaságának jelzése. 
Nr.  numero latin; ált  Szám (felsorolásban). N (numero) 
NRAO  National Radio Astronomy Observatory angol; csill  Nemzeti Rádiócsillagászati 

Obszervatórium (USA). 
NREFP  Nemzeti Reformpárt pol  A gömbösi reformnemzedék csoportjából alakult. A párt 

a MÉP ellenzékeként határozta meg magát. 
Nrgia  energia chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
NRH  Nouvelle Revue de Hongrie francia; firat  A két világháború között francia nyelvű 

magyar művelődéstörténeti, kultúraközvetítő folyóirat. 
NRO  Nobeyama Radio Observatory angol; csill  Nobeyama Rádióobszervatórium. 
Nro.  numero latin; ált  Szám. Nr. 
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NRP  Nemzeti Radikális Párt pol  A fajvédőkkel 1928-ban szakító Bajcsy-Zsilinszky Endre 
önálló útra lépett. Bár több alkalommal részt vett különböző kisgazda szervezkedések 
gyűlésein, mégis kitartott az önálló politikai program mellett. Bírálta a szervezkedések 
szűkös paraszti-agrárius osztályérdekét, és a maga részéről a középosztálynak és a 
munkásságnak is helyet adó, az „egyetemes magyar nemzeti kérdés” mentén 
szerveződött. Az NRP megalakítására 1930. nov. elején került sor. 

NRT  nettóregisztertonna hajózás  A hajó befogadóképessége, hasznosítható térfogata. 
NRZ  No Return to Zero angol; hírk, műsz  ’Zérusra nem visszatérő’. A digitális jelek 

átvitelére használt eljárás. 
ns  nanosecundum görög; fiz  A másodperc 10–9-szerese. 
NS  Nemzeti Segély szerv  Az MKP kezdeményezésére 1945-ben alakult társadalmi 

szervezet. Fő feladata az anya- és csecsemővédelem, a tbc elleni küzdelem és az 
elhagyott gyermekek megsegítése volt. 1948-ban beolvadt a Magyar Vöröskereszt 
szervezetébe. MKP 

NS  Nemzeti Sport firat  Naponta megjelenő sportújság, napilap. 
NS  Nemzeti Sportcsarnok sp  Budapesti Sportcsarnok. BS 
NS  nervous system angol; orv  Idegrendszer. 
NS  neurosurgery angol; orv  Idegsebészet. 
Ns  nimbostratus latin; met  Réteges esőfelhő rövidítése. Vastag és sötét, az eget rendszerint 

teljesen beborító felhő, amely tartós és csendes esőt ad. 
NS  normal saline angol; orv  Normális sóoldat. 
Ns.  nerves angol; orv  Idegek. 
NSA  National Security Agency angol; szerv  Nemzetbiztonsági Ügynökség. 
NSA  no significant abnormality angol; orv  Nincs jelentős rendellenesség. 
NSAID  nonsteroidal anti-inflamatory drug angol; orv  Nem-szteroid gyulladáscsökkentő 

gyógyszer. 
NSD  normal spontaneous delivery angol; orv  Normális spontán szülés. 
NSDAP  Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei német; pol  Nemzetiszocialista 

Német Munkáspárt. Közismert nevén: nácipárt. 1919 januárjában alakult Német 
Munkás Párt néven. 1925-ben újjászervezték. 1933–45-ig az egyetlen legális párt volt 
Németo.-ban. 1945-ben feloszlatták. 

NSO  National Solar Observatory angol; csill  Nemzeti Napfizikai Obszervatórium (USA). 
NSR  normal sinus rythm angol; orv  Normális szinuszritmus (szív). 
NSRK  Nemzeti Stratégiai Referenciakeret gazd, pénzü  A meghatározó forrásbővülés 

egyetlen forrása az NSRK lesz, amelyen belül kizárólag korszerű, EU-konform 
szerkezettel és működéssel lehet támogatásokhoz jutni. 

NSSz  Nemzeti Sport Szövetség sp  2000-ben létrehozott közhasznú köztestület. Főbb 
feladatai: képviseli tagjai közös érdekeit; sportszakmai, gazdasági, jogi szolgáltatásokat 
nyújt, és pályázatokat ír ki; együttműködik például a Nemzeti Sporthivatallal, a 
Nemzeti Sporttanáccsal, a Magyar Olimpiai Bizottsággal, és a Magyar Paralimpiai 
Bizottsággal; véleményt nyilvánít a sportpolitikai kérdésekben, részt vesz a nem 
kormányzati nemzetközi sportszervezetek, különösen az Európai Nem Kormányzati 
Sportszervezetek Szövetségének (ENGSO) tevékenységében; illetve javaslatot dolgoz ki 
a versenysport és az utánpótlás-nevelés feladataira. 

NSSZ  Nemzeti Sportszövetség sp  2000-ben alapították. Feladatai többek között: 
gondoskodik az állami támogatásnak a szakszövetségek és a sportági szövetségek 
közötti felosztásáról, sportszakmai, gazdasági, jogi és egyéb szolgáltatásokat nyújt, 
pályázatokat ír ki, együttműködik a többi sportszervezettel, a magyar sport fejlesztése 
érdekében véleményt nyilvánít a sportpolitikai kérdésekben, illetve kezdeményezi 
kormányzati intézkedések megtételét. 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=NSA&action=edit
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NSVA  Svalbard norvég; földr  Spitzbergák. Norvégia külbirtoka Norvégiától Északra. 
Területe: 62.924 km2; székhelye: Longyearbyen. 

NSVD  normal spontaneous vaginal delivery angol; orv  Normális spontán hüvelyi szülés. 
NSWMSZ  New South Wales-i Magyar Szövetség szöv  Székhelye: Marickville (Ausztrália). 

Közreműködik a határon túli magyarsággal összefüggő feladatok ellátásában. Feladata 
többek között: a közösség együttműködésének támogatása; rendszeres tájékoztatás a 
magyarságot érintő fontos ügyekről, eseményekről és fejleményekről; érdekképviselet 
azokban a kérdésekben, amelyek a tagszervezetek többségét érintik. 

NSZ  Népszövetség. Nemzetek Szövetsége szöv  Az ENSZ elődje. Létrehozását a párizsi 
békekonferencia írta elő 1919-ben. Székháza Genfben volt, két legfőbb szerve a 
Közgyűlés és a Tanács. A Tanácsnak először négy (Nagy-Britannia, Franciaország, 
Olaszország és Japán), később hat állandó tagja volt (Németország 1926 
szeptemberében, a Szovjetunió 1934 szeptemberében lett a tagja). A Tanács általában 
évente háromszor-négyszer ülésezett, és csak egyhangú döntéseket hozhatott. Új tagok 
felvétele a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozott, a döntéshez kétharmados 
többségre volt szükség. 

NSZ  Nizzai Szerződés pol  Az Egységes Európai Okmány, a maastrichti szerződés és az 
amszterdami szerződés utóda. A szerződés legfontosabb célja az volt, hogy az Európai 
Unió intézményi gépezetét felkészítse az Unió bővítésére. Fontos változások az Európai 
Unió intézményeiben: a Miniszterek Tanácsában a minősített többségi szavazás 
rendszere 2005-ben megváltozik, illetve az Európai Parlamenti helyek elosztása oly 
módon, hogy elegendő legyen a jövőbeni 27 tagállamnak. 2005-től az Európai 
Bizottságnak minden egyes tagállamból egy tagja lesz. Fontos volt még az Európai 
Bíróság reformja, illetve munkájának megkönnyítése. 

Nszab  Népszabadság firat  Az MSZMP által 1956-ban a Szabad Nép folytatásaként 
indított, naponta megjelenő politikai újság. Népszab. 

Nszava  Népszava firat  Politikai napilap. 1877-ben indult. 1880-ban a Munkás Heti 
Krónika utódaként a Szociáldemokrata Párt központi lapja lett. 1905 óta napilap. 1944-
ben betiltották, 1945-ben jelent meg újra. 1948 óta a SZOT lapja. 1956–58-ig Népakarat 
címmel jelent meg. SZOT 

NSZEP  Német Szocialista Egységpárt (NDK) pol  1946-ban jött létre a német kommunista 
párt és a német szocialista párt egyesítésével. 

NSZEP  Nemzeti Szabadelvű Párt pol  Az 1926-ban Független Nemzeti Demokrata Párt 
(Egyesült Balpárt) 1928-ban ismét szétvált. Egységes Szabadelvű Demokrata Pártra, ill. 
Nemzeti Szabadelvű Demokratikus Ellenzékre. 

NSZET  Németországi Szövetséges Ellenőrző Tanács közig  1945-ben alakult. 
Németországot megszállási övezetekre osztották, Nagy-Berlin területét közös 
megszállás alá utalták, azzal a céllal, hogy a megszállás ideje alatt az ország 
közigazgatását a SZET grémiumán keresztül egy központból közösen irányítsák. 

NSzI  Nemzeti Szakképzési Intézet szerv  Alapítva: 1990. okt. 1. Szakképzéssel összefüggő 
regionális és országos kutatásokat végez, kezdeményez, szervez és koordinál. Részt 
vesz a szakmai tanulmányi versenyek szervezésében, a pedagógusok 
továbbképzésében stb. 

NSZK  Német Szövetségi Köztársaság német; földr  Németország. Németül: Bundesrepublik 
Deutschland; nemzetközi szerződésekben, okmányokban, hivatalos fórumokon a 
Németországi Szövetségi Köztársaság megnevezés szerepel hivatalos országnévként. 
D 

NSZSZ  Nemzeti Szabadidősport Szövetség szöv  A lakossági szabadidősport 
szervezeteket koordináló, példaértékkel bíró országos sporteseményeket szervező 
szövetség. Legfontosabb feladatai: a szabadidősportban érintettek érdekvédelme; a 

http://hu.wikipedia.org/wiki/ENSZ
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%A1rizsi_b%C3%A9kekonferencia&action=edit
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%A1rizsi_b%C3%A9kekonferencia&action=edit
http://hu.wikipedia.org/wiki/1919
http://hu.wikipedia.org/wiki/Genf
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nagy-Britannia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Franciaorsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Olaszorsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%A1n
http://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9metorsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/1926
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szovjetuni%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/1934
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szabadidősport szervezeti és működési feltételeinek segítése; a testnevelésnek, a 
sportnak és az egészséges életmódnak a népszerűsítése; kapcsolatok kialakítása és 
fenntartása más hazai és külföldi szabadidősport-szervezetekkel, közreműködés a 
szabadidősport és az egészséges életmód tudományos kutatásában, szakembereinek 
képzésében; továbbá a testnevelésnek és a sportnak a munkahelyeken történő 
szervezése és népszerűsítése. MSZSZ 

NSZSZ  Nemzetközi Szabványügyi Szervezet szerv  Nemzetközi Szabványügyi Szervezet. 
Az ISA szerepét vette át. 1946 óta a szabványosítás nemzetközi csúcsszervezete. Nem 
„nemzetközi szabványokat”, hanem csak ajánlásokat dolgoz ki, amelyeket azonban a 
legtöbb nemzet saját szabványaiban figyelembe vesz. Székhelye: Genf. ISO 

NT  New Technology angol; inf  Új technológia. A Microsoft operációs rendszere. 
nt  nit fiz  A fénysűrűség régebben használt mértékegysége. 1 nt egyenlő 1 cd/m2. 
Nt  niton vegy  A radon kémiai elem korábbi neve. 
NT  Non-Tender angol; orv  Nem fájdalmas. 
NT  Non-Toxic angol; orv  Nem mérgező. 
Nt.  Növénytermelés firat  Közreadó: AGROINFORM. Szakterület: mezőgazdaság. 
NTB  Novsk Telegrambyrå norvég; hírk  Norvég hírügynökség. 
NTD  neural tube defect angol; orv  Idegcső-záródási rendellenességek. 
NTE  Nemzeti Torna Egylet sp  Az első magyarországi tornaegylet. Elődszervezete az 1863 

januárjában alakult Pesti Torna Egylet. 1871-ben vette fel a Nemzeti Torna Egylet nevet. 
1948-ban megszűnt, 1990-ben alakult újjá. 

NTG  nitroglycerine angol; orv  Nitroglicerin. 
NtK.  Növénytani Közlemények. Botanikai Közlemények firat  1908-ig Növénytani 

Közlemények. A magyar botanika szakterületeinek (növényföldrajz, társulástan, 
rendszertan) történetéről, kiemelkedő kutatóiról, fontosabb oktatási és 
kutatóintézményeiről, valamint szakfolyóiratairól van szó. 

NTP  normal temperature and pressure angol; orv  Normális hőmérséklet és nyomás. 
NTSB  National Transportation Safety Board angol; szerv  Nemzeti Közlekedésbiztonsági 

Felügyelet. A személyszállítás biztonságáért felelős amerikai hatóság. 
NTSC  National Television Systeme Commission angol; szerv  Nemzeti Televíziós Rendszer 

Bizottság. Eredetileg az amerikai színes televíziózás szabványáért felelős bizottság volt, 
1954-ben állították. Azóta ezt a rendszert egész Amerikában, de a világ más 
országaiban, például Japánban is átvették minden egyes 525 soros, 60 Hz-es 
képfrekvenciájú adásban. 

NTSZ  Nemzetközi Tengerészeti Szervezet szerv  Angolul: International Maritime Organi-
zation. IMO 

NTSZ  Nemzetközi Tenisz Szövetség sp  Angolul: International Tennis Association. ITA 
NTT  Nemzeti Távoktatási Tanács szerv  1991-ben hozták létre. A Tanács döntés-előkészítő, 

koordináló testületként a távoktatás magyarországi bevezetését és fejlesztését segíti, és 
közvetíti a magyar felsőoktatás bázisán létrejött országos távoktatási hálózathoz a 
„felhasználói szféra” igényeit, szükségleteit. Feladata a nemzetközi távoktatási 
együttműködések kialakítása és koordinálása, a távoktatással összefüggő szakmai 
tevékenység ösztönzése, a távoktatás képviseletének ellátása. 

nttó  nettó ált  Csomagolás nélkül mért súly (áru súlya); a költségek levonása után maradó; 
bevételi haszon a a kiadások, terhek leszámítása után. 

NTU  Nefelometrikus görög; vegy  Zavarosságmérő egység. Folyadékok vagy gázok 
zavarosságát mérő készülék. 

NTU  Nemzetközi Távközlési Unió távk  Angolul: International Telecommunication Unio.; 
ITU 

NU  Southwest Airlines angol; rep  Japán egyik légitársaságának jelzése. 
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nu.  névutó nyelvtud  Névszók után álló, velük határozói szerepet betöltő viszonyszó. 
nucl.  nucleus latin; orv  Mag. 
NUF  Norsk–Ungarsk Forening norvég; egy  Norvég–Magyar Egyesület. NME 
nullip.  nullipara, never gave birth angol; orv  Sohasem szült. 
NUSZ  Nemzetközi Újságíró Szervezet szerv  1951-ben alakult. Székhelye: Prága. OIJ 
NUTS  Nomenclature of Territorial Statistical Units közig  Az EU-ban a területi 

közigazgatási egységek statisztikai besorolási rendszere. A Területi Statisztikai 
Egységek Nómenklatúrája. A legmagasabb szintet (országrészek vagy kisebb országok 
esetében az egész ország) a NUTS I., a legalacsonyabbat (a kistérségeket) a NUTS V. 
jelenti. A regionális támogatások szempontjából legfontosabbak a NUTS II. 
(Magyarországon a régiók) és a NUTS III (Magyarországon a megyék) szintek. 

NV  Nevada angol; földr  Szövetségi állam az USA nyugati részén. Területe: 286.341 km2; 
székhelye: Crsan City; beceneve: Ezüst állam, Zsályacserje állam. 

NV  Northwest Territorial Airways angol; rep  Kanada egyik légitársaságának jelzése. 
Nv.  Növényvédelem firat  Közreadó: A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 

Növény- és Talajvédelmi Főosztálya. Szakterület: mezőgazdaság, 
természettudományok, biológia. 

NVA  Nemzetközi Valutaalap pénzü  Az ENSZ szakosított pénzügyi szervezete. Székhelye: 
Washington. IMF 

NVG  Night Vision Goggles angol; had  Éjjellátó (infravörös) szemüveg. 
NVSZ  Négyhatár Vállalkozók Szövetsége szöv  Székhelye: Beregszász. 
NVT  Nemzeti Vidékfejlesztési Terv gazd  A vidékfejlesztési politika célja a vidéki 

térségekben élő emberek életminőségének javítása, a vidéki térségek további 
lemaradásának megakadályozása, felzárkózásuk esélyeinek biztosítása. 

NW  No Way angol; chat, SMS  Semmiképp. 
NW  Northwest Airlines angol; rep  Az USA egyik légitársaságának jelzése. 
NWFZ  Nuclear Weapan Free Zone angol; had  Atomfegyvermentes övezet. 
NWM  North Wester Marketing Company francia; szerv  Európa egyik legnagyobb 

csomagküldő szolgálata. 
NX  Nationair angol; rep  Kanada egyik légitársaságának jelzése. 
NY  New Year angol; ált  Újév; a naptári év első napja. 
NY  New York angol; földr  Szövetségi állam az USA-ban. Területe: 127.185 km2; székhelye: 

Albany; beceneve: Birodalmi állam. 
ny  nyilvános ált  Közönség, nyilvánosság előtt történő rendezvény, amelyen bárki részt 

vehet; közismert, nyilvánvaló tény. 
ny  nyomda ált  Nyomtatással sokszorosított termékek készítésére berendezett üzem. 
ny  nyugalmazott ált  Nyugállományban, nyugdíjas állapotban lévő. 
NY  nyugat ált  A Nap lenyugvásának irányában levő égtáj; a nyugat-európai és általában a 

kapitalista országok elnevezése. 
ny. r.  nyilvános rendes ált  Közönség, nyilvánosság előtt történő, megszokott, szabályos, 

természetes. 
ny. rk.  nyilvános rendívüli ált  Közönség, nyilvánosság előtt történő, de nem tervezett, 

nem a szokásos időben. 
ny.sz.  nyilvántartási szám ált  Az a szám, amelyen valakit vagy valamit hivatalosan 

számon tartanak. 
NYAK  Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ szerv  Olyan iroda, ahova egyaránt 

fordulnak azok, akiknek még nincs nyelvvizsgájuk, és szeretnék tudni, ill. akiknek van 
bizonyítványuk, de régebbi vagy külföldi, és szeretnék megtudni, mit ér ma 
Magyarországon, vajon kapható-e rá minden kedvezmény, ami az államilag elismert 
nyelvvizsga után jár. 
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NYÁK  nyomtatott áramkör fiz  Elektronikus készülékek alkatrészeit összekötő 
fémszalagoknak szigetelőlapra préselt rendszere. 

NYAT  Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület szerv  A testületet a kormány 1998-ban hozta 
létre. Feladata, hogy az 1999. dec. 31. előtt működő egyetlen állami nyelvvizsga helyett 
2000. jan. 1. után működni kezdő több államilag elismert nyelvvizsga-központot és a 
nyelvtudás mérésére „használt” nyelvvizsga-rendszert a működési engedély 
(akkreditációs határozat) kiadása előtt átvilágítsa. 

NYD  not yet diagnosed angol; orv  Még nincs diagnosztizálva. 
NyD  Nyugat-Dunántúl földr  A Dunántúl nyugati részének elnevezése. 
NyDiv  Nyelvi divatok kiadv  Budapest, 1985. Szerk.: Bíró Ágnes, Tolcsvai Nagy Gábor. 
NyDOP  Nyugat-Dunántúli Operatív Program gazd  A program a hat magyar konvergencia 

régió egyikeként elsősorban az Új Magyarország Fejlesztési Terv 5. Területfejlesztés 
prioritásának megvalósítását támogatja. A régió 2007-2013-as időszakra szóló fejlesztési 
szükségleteit ugyanakkor a régió programja és az ágazati operatív programok 
együttesen képesek kielégíteni. 

NYDRET  Nyugat-dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács szerv  Létrehozásának célja a 
regionális szintű egészségpolitikai koordináció kialakítása az egészségügy fő szereplői 
között. RET 

Nyelv és Ir.  Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, Kolozsvár firat  A Román 
Akadémia magyar nyelvű folyóirata. 

NyelvKult.  Nyelvűnk és Kultúránk firat  Közreadja: Magyarok Világszövetsége. 
Anyanyelvi Konferencia Védnöksége. Szakterülete: nyelvtudomány. 

nyelvt.  nyelvtudomány ált  A nyelvvel általában vagy valamely nyelvvel, nyelvcsaláddal 
foglalkozó tudomány. 

nyelvtud  nyelvtan ált  Azoknak a törvényszerűségeknek az összessége, rendszere, 
amelyek szerint valamely nyelv szavai és szószerkezetei (mondatai) fölépülnek; az ezt 
leíró v. ennek történeti fejlődését bemutató (tudományos) mű vagy tankönyv; ennek 
tanítási órája. nyt. 

NYEOMSZSZ  Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége szöv  
Tevékenysége: Anglia, Ausztria, Morvaország, Dánia, Észtország, Finnország, 
Hollandia, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Norvégia és Svédország területén folyó 
magyar kulturális élet, munka. Székhely: Magyar Ház, Bromma (Svédország). Történet: 
2001. nov. 23–25. között megalakult a Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek 
Szövetsége. A szövetség székhelyéül Stockholmot állapították meg. A Szövetség 
együttműködésre törekszik minden, az egyetemes magyarság érdekeit képviselő 
tömörüléssel, szervezettel. 

NYESZE  Nyelviskolák Szakmai Egyesülete egy  1992-ben a korszerű, magas színvonalú, 
minőségi nyelvoktatásért tenni akaró nyelviskolák és oktatási szakemberek hozták 
létre. A British Council és az USIS támogatásával 1992-ben alakult meg Nyelviskolák 
Kamarája (NYIK) néven. Célja, hogy a nyelvet tanulni vágyóknak minőségi garanciát 
nyújtson, segítse a tanuló céljainak megfelelő iskola és tanfolyam megtalálását, illetve 
fenntartsa a folyamatos, magas színvonalú nyelvoktatást. Érdekvédelmi szervezet, 
amely szakmai rendezvényeket is tart. 

NYEU  Nyugat-európai Unió pol  1954-ben létrehozott szervezet, amely a tagállamok 
gazdasági, politikai és kulturális együttműködését, illetve elsősorban közös védelmét 
kívánta elősegíteni. Alapítói: a Benelux országok, Franciaország, Nagy-Britannia, a 
Német Szövetségi Köztársaság és Olaszország; 1989-ben csatlakozott Portugália és 
Spanyolország is. A szervezet csak az 1990-es évek elejétől kezdett ismét felélénkülni, 
amióta az EU biztonságpolitikáját rá kívánják alapozni. Azonban 1999-ben a NYEU-nak 
az Európai Unióba történő fokozatos integrálódásáról döntöttek. WEU 
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NyF  Nyelvészeti Füzetek firat  Sorozat, 1902–1918. 
Nyh  nyugati hosszúság ált  A Föld nyugati féltekéje valamely hosszúsági körének v. ezen 

egy pontnak a kezdő délkörtől mért, szögmértékben (0–180 fok) kifejezett távolsága. 
Nyháza  Nyíregyháza közig  Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye. Lakosságszám: 

118.456 fő (2007. jan. 1.). 
nyilv.  nyilvános ált  Amin bárki részt vehet, illetve amit bárki használhat. 
NYISZ  Nyári időszámítás ált  Márc. utolsó vasárnapja és okt. utolsó vasárnapja közötti 

időszámítás. 
NyItudK  Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények firat  Kolozsvár (1957–). 
NyK.  Nyelvtudományi Közlemények firat  Az MTA nyelvtudományi lapja. Nyltud.K. 
NyKk  Nyelvművelő kézikönyv I–II. kiadv  Bp. 1980, 1985. Szerkesztők: Grétsy László, 

Kovalovszky Miklós. 
NYKP  Nyilaskeresztes Párt pol  Országosan kiépített szervezetekkel és komoly 

tömegbefolyással rendelkezett, radikalizmusa néhány más szélsőjobboldali alakulat 
támogatóit is elhódította. A legnagyobb szélsőjobboldali párt az 1939 februárjában 
betiltott Magyar Nemzeti Szocialista Párt – Hungarista Mozgalom utódaként alakult 
újjá. 

Nyltud.K.  Nyelvtudományi Közlemények firat  Az MTA nyelvtudományi lapja. 1856-ban 
indult meg Nyelvészet címmel. A Nyelvtudományi Közlemények címmel 1862-től 
jelenik meg. 

NyME  Nyugat-Magyarországi Egyetem okt  Felsőoktatási intézmény Sopronban. Több 
egyetemi és főiskolai kar egyesülésével jött létre 2000. jan. 1-jén. 

NyNK  Nyenyec Nemzeti Körzet földr  Az egykori OSZSZSZK Európa északnyugati részén. 
Lakosai többségében nyenyecek, valamint oroszok és komik. Központja Narjan Mar. 
OSZSZSZK 

NYP  Nyugdíjasok Pártja pol  A generációs párt szociális, keresztény és nemzeti értékek 
képviseletére alakult. 

Nyr  Magyar Nyelvőr firat  Az MTA Nyelvi Bizottságának folyóirata. 1872-től jelenik meg 
folyamatosan. 

NYSE  New York Stock Exchange tőzsde  New York-i Értéktőzsde, az Egyesült Államok 
egyik legnagyobb tőzsdéje. A börzéken nemcsak amerikai, hanem a világ más tájain 
kibocsátott papírokat is jegyeznek. 

NySz  Magyar nyelvtörténeti szótár a legrégibb nyelvemlékektől a nyelvújításig nyelvtud  
Szerk.: Szarvas Gábor–Simonyi Zsigmond. Budapest, 1890–1906. 

nyt.  nyelvtan ált  Azoknak a törvényszerűségeknek az összessége, rendszere, amelyek 
szerint valamely nyelv szavai és szószerkezetei (mondatai) fölépülnek; az ezt leíró v. 
ennek történeti fejlődését bemutató (tudományos) mű vagy tankönyv; ennek tanítási 
órája. 

Nytár  Nyelvemléktár kiadv  Régi magyar codexek és nyomtatványok I–XV. Budapest, 
1894–1908. Szerk.: Budencz József, Szarvas Gábor, Szilády Áron. 

NytudDolg  Nyelvtudományi Dolgozatok kiadv  Sorozat (1970–). 
NytudÉrt  Nyelvtudományi Értekezések kiadv  Sorozat (1953–). 
NYUFIG  Nyugdíjfolyósító Igazgatóság szerv  Mo.-on a nyugellátási ügyeket intéző és a 

nyugdíjakat folyósító intézmény. 
Nyug  Nyugat firat  1908–41-ig megjelenő irodalmi és kritikai folyóirat. 
nyugd.  nyugdíj ált  Olyan állandó v. ideiglenes jellegű pénzbeli juttatás, amelyet a 

jogszabályok alapján meghatározott életkort elért v. munkaképességük jelentékeny 
részét elvesztett dolgozók, illetve ellátatlan családtagjaik élveznek; nyugellátás. 

nyugd.  nyugdíjas ált  Meghatározott életkort elért vagy rokkanttá vált dolgozó, aki 
rendszeres havi ellátásban részesül. 
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NYUKOSZ  Nyugállományú Katonatisztek Országos Szövetsége szöv  1920-ban alakult. 
Célja a nyugállományba helyezett magyar katonatisztek, ill. katonai tisztviselők, 
valamint ezek özvegyei és árvái megélhetésének megkönnyítése. 

NyünkVil  Nyelvünk Világa kiadv  Budapest, 1978. Válogatta és szerkesztette: Kovalovszky 
Miklós. 

NYVSC  Nyíregyházi Vasutas-Spartacus Sport Club sp  1977. júl. 18-án a Nyíregyházi 
Vasutas Sport Club és a Nyíregyházi Spartacus Petőfi SC egyesülése nyomán alakult. 
Székhelye: Nyíregyháza. 

NZ  Air New Zealand angol; rep  Új-Zéland egyik légitársaságának jelzése. 
NZ  New Zealand angol; földr  Új-Zéland. Alkotmányos monarchia Óceániában. Területe: 

270.534 km2; fővárosa: Wellington; hivatalos nyelv: angol; pénznem: új-zélandi dollár; 
népcsoportok: európai, maori, polinéziai, egyéb; vallás: anglikán, presbiteriánus, római 
katolikus, metodista, egyéb. 

NZD  új-zélandi dollár pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
NZPP  Nemzeti Polgári Párt pol  A Nemzeti Középpárt 1920-as sikertelensége után a párt 

vezetője Heinrich Ferenc, illetve Lukács László új párt alakításába kezdett. Utolsó 
kísérlet volt ez arra, hogy a Nemzeti Munkapárt programjának korszerűsítésével annak 
egykori társadalmi bázisát újraszervezzék. Kormánytámogatóként, de Bethlenétől 
eltérő hangsúlyokkal, konzervatív liberális alapokon a városi középpolgárság érdekeire 
alapozott merkantilis és kereskedelmi programmal léptek fel. 
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O, Ó 
 

o  none, without angol; orv  Nincs, nélkül. 
o  oázis latin, görög, egyiptomi; földr  Sivatagi forrást, kutat övező termékeny terület, illetve 

település; sivár környezetben üde, nyugalmas hely. 
ó  óceán földr  Világrészeket elválasztó tenger. 
ó  óra ált  Időegység: a nap 1/24 része. 
O  oral angol; orv  Szájon keresztül. 
O  Oriens latin; földr  Kelet, napkelet. K 
O  origo latin; ált  Eredet, kezdet. 
O  origo latin; mat  Kezdőpont; a koordináta-rendszer kezdőpontja. 
o  osztály ált  Valamilyen szempontból együvé tartozó(nak ítélt) személyek, dolgok cso-

portja; az állat- és növényrendszertanban a rendeket egybefoglaló felsőbb kategória; 
nagy társadalmi csoport; alsó- és középfokú iskolában: évfolyam, ebbe tartozó tanulók 
összessége, ennek tanterme; intézmény valamely tagozata, részlege, illetve ennek helyi-
ségei vagy dolgozói; vasúton, hajón: más-más berendezésű és díjszabású rész, hely az 
utasok számára; sorsjátékban egy-egy csoport. 

O  Output angol; közg  Vmely feladat megoldásához szükséges befektetések eredménye-
képpen létrejött megtérülés. 

O  Output angol; távk  Kimenő, kisugárzott energia. 
O  Ovest olasz; földr  Nyugat. NY 
O  oxigén görög ’csípős’, ill. ’létrehoz’ szavakból; vegy  A 8. elem, forráspontja: –183 ºC. A föld-

kéreg leggyakoribb eleme, annak közel 50%-át alkotja. Színtelen, szagtalan, a levegőnél 
valamivel nagyobb sűrűségű gáz. Az ipar nagy mennyiségben használja. 

o.  oldal ált  Testnek, tárgynak, térnek a középvonaltól balra, illetve jobbra levő része, fele; 
tárgynak, képződmények, építménynek az eleje és hátulja, illetve az alja és teteje között 
levő határoló lap, felület; a törzsnek a has és a hát közötti része; síkidomot határoló 
egyenes; írott, nyomtatott papírlap valamelyik felülete; valaki, valami felé levő irány; 
valakinek valamilyen tulajdonsága. 

o.  ország földr  Egységes államszervezetbe tartozó földrajzi terület a benne és rajta levők-
kel együtt. 

O. S.  oculus sinister latin; orv  Bal szem. 
O.A.M.D.G.  Omnia ad maiorem Dei gloriam latin; vall  Mindent Isten nagyobb dicsőségé-

re. A jezsuita rend jelmondata. AMDG 
o.cs.  olimpiai csúcs sp  A négyévenként megrendezésre kerülő sok sportágat felölelő vi-

lágversenyen eddig elért legjobb teljesítmény. 
o.cs.  országos csúcs sp  Valamilyen sportágban az adott országban eddig elért legjobb 

teljesítmény. 
O.D.  oculus dexter latin; orv  Jobb szem 
O.K.  oké angol; ált  Rendben. 
o.s.  oculus sinister latin; állat  Bal szem. 
O.T.  occupational therapy angol; orv  Foglalkozási therápia. 
o.u.  oculus uterque latin; állat  Mindkét szem. 
O/E  on examination angol; orv  A kivizsgáláson. 
O2  oxygen angol; orv  Oxigén. O 
O2 cap.  oxygen capacity angol; orv  Oxigénkapacitás. 
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O2 sat.  oxygen saturation angol; orv  Oxigéntelítettség. 
OA  Olympic Airways görög; rep  Görög légiforgalmi társaság. 
OAÁH  Országos Anyag- és Árhivatal pénzü  Magyarországon 1946 júliusában alakították 

meg. Székhelye Budapest volt. A valutastabilizációval érvénybe lépő új ár- és bérrend-
szer ellenőrzésére hozták létre. 1948 tavaszán megszüntették, majd 1967–88 között az 
Országos Árhivatal is ezen a néven működött. 

OAB  Országos Atomenergiai Bizottság szerv  Magyarországon 1955-ben hozták létre. Fel-
adata, hogy irányítsa, összehangolja és ellenőrizze az atommagkutatás, az atomipar, az 
atomtechnika tudományos, gazdasági és egészségügyi alkalmazása terén folyó munkát. 

OÁH  Országos Árhivatal pénzü  Mo.-on az állami árszabályozás legfőbb szerve. 1956 dec-
emberében hozták létre. ÁH 

OAH  Országos Atomenergia Hivatal szerv  Az atomenergia békés célú alkalmazása terüle-
tén a kormány irányításával működő, önálló feladattal és hatósági jogkörrel rendelkező, 
országos hatáskörű központi közigazgatási szerv. 

OÁI  Országos Állategészségügyi Intézet szerv, állat  Alapítva: 1928-ban. 
oák  Országos állat- és kirakóvásár ker, állat  Kijelölt helyen időszakosan tartott, állatok és 

egyéb áruk kirakodásával járó, nagyobb arányú adásvétel, üzletkötés. 
OALI  Országos Alapellátási Intézet orv, eü  Az intézet az alapellátás (háziorvosi, házi 

gyermekorvosi, iskolaorvosi, védőnői szolgálat és a beteg otthonában nyújtott ápolási 
szolgáltatás) területén az ESZCSM gyógyító-megelőző, szervezési-módszertani, to-
vábbképző és tudományos-kutató alapintézménye. ESZCSM 

OAnn  Ordo de Annuntiatione B.M.V. latin; vall  Annunciáták, szerzetesrendek és kongre-
gációk, amelyek az annunciációról, az angyali üdvözletről (Lk 1,28–35) vették nevüket. 
Legfontosabb rendjeik: 1) Francia annunciáták: 1501-ben Bourges-ban alapította Valois 
Szt. Johanna. 2) Az itáliai annunciátákat 1604-ben Genovában alapította B. Maria 
Vittoria Fornari Strata. A bevételüket szegény gyermekek megsegítésére fordítják. 3) 
Lombardiai annunciáták: 1408-ban Paviában alapították. 4. Annunciáta Lovagrend. 5. 
Annunciáta Nővérek: 1924-ben Szombathelyen alapította Boda János egyházi intézmé-
nyek szolgálatára. ANK 

OAnt  Ordo Antoninorum latin; vall  Antoniták. Gaston frank nemes alapította hálából, 
mert fia Remete Szt. Antal közbenjárására meggyógyult az orbáncból. 1095-ben beteg-
ápoló társaságot alapított a dauphinéi St. Didier-de-la-Mothe helységben, ahol Szt. An-
tal ereklyéit őrizték. A rend élén a nagymester vagy generális apát állt. 1777-ben a mál-
tai lovagrendhez csatlakoztak. Magyarországon a szepességi Darócon és Pozsonyban 
volt kolostoruk. Gyakran festettek kis harangot és disznót. A harangocska figyelmeztet-
te az egészségeseket a fertőzés veszélyére, a disznó utalás volt Szt. Antalra (attribútu-
ma). Ant, CRSAnt 

OAO  Orbiting Astronomical Observatory angol; csill  Keringő csillagászati obszervatóri-
um. Csillagászati mesterséges holdak gyűjtőneve az USA-ban. Feladata a csillagos ég-
bolt légkörön kívüli megfigyelése. 

OAPEC  Organization of Arab Petroleum Exporting Countries angol; szerv  Kőolajexportáló 
Arab Országok Szervezete. 1968 januárjában alakult. Célja, hogy megteremtse az olaj-
exportáló arab országok egységfrontját a nemzetközi olajmonopóliumokkal szemben. 
Székhelye: Kuvait. 

OAS  Organisation de l’Armée Secrète francia; had, pol  Titkos Hadsereg Szervezete. A fran-
cia algériaiak titkos szervezete. Algéria függetlenségének megakadályozása érdekében 
működött 1961–62-ben. Számos terrorcselekmény fűződik a nevükhöz. 

OAS  Organization of American States angol; pol  Organización de Estados Americanos 
(spanyol). Amerikai Államok Szervezete. AÁSZ 

http://lexikon.katolikus.hu/LINKEK/LINKDDDD/10DILI.HTML#d10048
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OASIS  Organisation for the Advancement of Structured Information Systems angol; inf  
Üzleti adatok cseréjét megvalósító, XML alapú keretrendszer fejlesztését célul kitűző 
szervezet. 

OAU  Organisation de l’Unité Africaine francia; pol  Afrikai Egység Szervezet. AESZ 
Oáv  Országos állatvásár ker, állat  Kijelölt helyen, időszakosan tartott, állatok bemutatásá-

val járó, nagyobb arányú adásvétel, üzletkötés. 
OB  obstertrics angol; orv  Szülészet. 
OB  országos bajnokság sp  Egy adott országban lebonyolításra kerülő, a bajnoki cím meg-

szerzéséért rendezett verseny, mérkőzéssorozat. 
ob.  obstetrics angol; orv  Szülészet. 
OB/GYN  Obstetrics and gynecology angol; orv  Szülészet és nőgyógyászat. 
OBA  Országos Betétbiztosítási Alap pénzü  Az 1993-ban létrehozott OBA-t független igaz-

gatótanács irányítja, és az Állami Számvevőszék ellenőrzi. Célja a betétesek és ezen ke-
resztül a pénzügyi rendszer stabilitásának védelme. 

OBas  Ordo Basilianus latin; vall  Baziliták. A keleti egyház (monofizita, nesztoriánus, 
ortodox) szerzeteseire a nyugati kultúrában tévesen alkalmazott elnevezés. Önmagukat 
csak a katolikus egyházzal egyesült bizánci szertartású egyházak szerzetesei nevezik 
bazilitáknak. Csak a bizánci szertartású szerzetesség (görögkeleti és görögkatolikus) 
osztályozására használjuk. Nagy Szt. Bazil 358–364 között fogalmazta meg a cönobita 
szerzetesség reguláját, amely közös és általános az egész keleti egyházban. 

OBasIt  Ordo Basilianus Italiae latin; vall  Grotta Ferrata-i baziliták. Egyfajta szerzetesrend. 
OBas 

OBasSJos  Ordo Basilianus Sancti Josaphat latin; vall  Rutén baziliták. Egyfajta szerzetes-
rend. OBas 

OBB  Országos Balesetmegelőzési Bizottság szerv  Az Országos Baleset-megelőzési Bizott-
ság a rendőrség irányításával működő, közlekedésbiztonsági kérdésekben javaslattevő, 
véleményező, koordináló és a közlekedésbiztonsági propagandát szervező és irányító, 
önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. 

OBG  obstertrics angol; orv  Szülészet. 
OBI  Országos Borminősítő Intézet ált  Az Országos Borminősítő Intézet (OBI) a must, bor, 

borpárlat és egyéb borgazdasági termékek előállításával, kezelésével és forgalomba ho-
zatalával kapcsolatos állami, hatósági és egyéb szakfeladatokat lát el. Az intézet önálló 
központi költségvetési szerv, amelynek hatásköre az ország egész területére kiterjed. 
Az intézet budapesti székhelyű jogi személy, alapításának időpontja: 1952. okt. 16. 

obj.  objektív latin; ált  Minden tárgy, jelenség, folyamat, amely tudatunktól és mindenféle 
elképzelt, feltételezett szellemi tényezőtől függetlenül létezik, valósággal megegyező; 
pártatlan, részrehajlás nélkül, tárgyilagos, elfogulatlan. 

obj.  objektív latin; fiz  Távcsőben, mikroszkópban használatos lencse. 
obl.  oblast román; közig  Közigazgatási egység Romániában. 
OblOSB  Oblati Ordinis Sancti Benedicti latin; vall  bencés obláták. Római Szt. Franciska 

1425-ben megalapította a rendjét, összegyűjtve azokat az özvegyeket és asszonyokat, 
akik a karitatív szolgálatot életük feladatának tekintették. 

Obs  observation angol; orv  Megfigyelés. 
OBS  organic brain syndrome angol; orv  Organikus agyszindróma. 
OBSZ  Olasz Bankszövetség szöv  Olaszul: Associazione Bancaria Italiana. A pénzforgalmi 

tevékenységet összefogó szervezetek összessége Olaszországban. ABI 
OBT  Országos Béketanács szerv  A magyarországi békemozgalom legfelsőbb választott 

irányító szerve. 1949. júl. 18-án Budapesten alakult „Megvédjük a békét” mozgalom né-
ven. 1950. nov. 4–5-én alakult át Országos Béketanáccsá. Az 1980-as években mindin-
kább elvesztette politikai jelentőségét. 
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OBU  Onboard Unit angol; közl  Fedélzeti egység. Gépjárművekbe szerelhető számítógépes 
berendezés. 

OBV  On Balance Volume angol; tőzsde  Az „On Balance Volume” indikátor az árfolyamok-
ból és a forgalmi adatokból próbálja felmérni, hogy az értékpapír piacát az akkumuláció 
v. a disztribúció jellemzi-e. 

OC  Ordo Capuccinorum latin; vall  Kapucinusok. Egyfajta szerzetesrend. kapuc 
OC  Ordo Carmelitarum latin; vall  Karmeliták (’Karmel hegyi Boldogasszony testvérei’): a 

Karmel hegyen élő remetékből Berthold keresztes lovag által kb. 1156-ban alapított szi-
gorú katolikus szerzetesrend. 1226-ban nyerte el az egyházi megerősítését. Magyaror-
szágon 1697-ben telepedtek le. CC 

O-C vagy OC  Observed – Calculated angol; csill  Megfigyelt és számolt időpont különbsé-
ge (változócsillagoknál max. v. min.). 

OCAM  Afrikai és Malgas Közös Szervezet szerv, pol  1961-ben Tananarivoban (Madagasz-
kár) alakult államcsoportosulás. Célja: szoros gazdasági, politikai és katonai együttmű-
ködés egymással és a volt afrikai gyarmatosítókkal. UAM 

OCam  Ordo Clericorum Regularium Ministrantium Infirmis latin; vall  Kamillánusok. 
Klerikus szerzetesrend. MI 

OCAO  Ordo Carmelitarum Antiquae Observantiae latin; vall  Sarus karmeliták, karmelita 
apácák. Egyfajta szerzetesrend. CC 

OCap  Ordo Capuccinorum latin; vall  Kapucinusok. Egyfajta szerzetesrend. OC 
OCarm  Ordo Fratrum B.M.V. de Monte Carmelo latin; vall  Sarus karmeliták, karmelita 

apácák. Egyfajta szerzetesrend. CC 
OCarth  Ordo Carthusiensis latin; vall  Karthauziak, karthauzi apácák. Egyfajta szerzetes-

rend. karth 
OCC.  occipital angol; orv  Occipitális, nyakszirti. 
OCD  Ordo Fratrum Carmelitarum Discalceatorum latin; vall  Sarutlan karmeliták rendje. A 

közösség hivatása: kontemplatív monasztikus rend. A karmelita rend eredete a Karmel 
hegyen élő remetékre vezethető vissza, akik 1209-ben kaptak regulát Szt. Albert jeruzsá-
lemi pátriárkától. Magyarországon az első női sarutlan karmelita kolostort 1891-ben 
Sopronbánfalván alapította Maria Ignatia nővér (született Lobkowitz Polyxenia herceg-
nő), gróf Esterházy Móric özvegye. 

OCD  Ordo Fratrum, Sororum Carmelitarum Discalceatorum latin; vall  Sarutlan karmeli-
ták, Sarutlan Karmelita Nővérek, sarutlan harmadrendiek. Egyfajta szerzetesrend. 
CC 

OCF  operating cash flow angol; pénzü  Működési cash flow. 
OCH  Ordo Charitatis latin; vall  Irgalmasok rendje. 
OCIC  International Catholic Organization for Cinema and Audiovisual angol; szerv  Film- 

és Audiovizuális Technika Nemzetközi Katolikus Szervezete. 1928-ban Hágában Nem-
zetközi Katolikus Film Iroda (International Catholic Film Office) néven alapították. 
1980-ban kapta a Film- és Audiovizuális Technika Nemzetközi Katolikus Szervezete 
nevet. Célja a katolikus filmes és audiovizuális tevékenység előmozdítása, összehango-
lása és képviselete nemzetközi szinten. Tanfolyamokat tart, kutatásokat szervez. Társ-
alapítója például a Katolikus Média Tanácsnak (CaMeCo). Közleményei: Cine and Me-
dia (kéthavonta, angol, francia, spanyol), OCIC Yearbook (évente). 

OCIPE  Office Catholique d’Information et d’Initiative l’Europe francia; szerv  Európai Ka-
tolikus Információs Központ. A strasbourgi püspök felkérésére világiak alapították 
1956-ban. Az OCIPE létrehozóinak az volt a célja, hogy egy, az európai problémákat ku-
tató és azokról tájékoztató központot alakítsanak ki. Ez a központ a nemzeti és a nem-
zetközi katolikus szervezetek rendelkezésére áll, hogy informálja őket az európai in-
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tézmények működéséről, s így megkönnyítse részvételüket e tevékenységekben. Ma-
gyarországon 1991-ben kezdte meg működését. 

Ocist  Ordo Cisterciensium latin; vall  Ciszterciek. A Benedek-rend 12. sz.-ban létrejött 
reformált ága. 1098-ban egy Róbert nevű apát 20 társával a Dijon melletti Citeaux 
völgyben (Cistertium) telepedtek le. Magyarországon 1142-ben telepedtek le, központ-
juk Zirc lett. ciszt 

OCKÖ  Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat közig  1994–95-ben jött létre. Elsődle-
ges feladata a mindenkori kormány kisebbségpolitikai döntéseinek előkészítése, a ci-
gány kisebbségi politika elvi megalapozása és koordinációja. Az 1990-es évek közepétől 
döntő szerepet vállalt a cigányságot érintő rövid és középtávú programok kidolgozásá-
ban. 

OConc  Ordo de Conceptione Immaculatae B.M.V. latin; vall  Conceptionista apácák. An-
tonio Galvao de França brazil ferences szerzetes pap, a conceptionista apácák kolosto-
rának megalapítója alapította, aki a 18. században élt nagy tiszteletnek örvendő gyónta-
tópap volt. 

OConcD  Ordo Conceptionistarum Discalceatorum latin; vall  Sarutlan conceptionista apá-
cák. Egyfajta szerzetesrend. OConc 

OConv  Ordo Conventualium latin; vall  Minoriták, fekete ferencesek, konventuálisok, a 
Szent Ferenc-rend egyik ága. 1250-ben IV. Ince pápa alatt nyerték a fratres minores 
conventuales (minoriták) nevet, amikor elváltak azon Szent Ferenc-rendiektől, akik a 
szabályok szigorú megtartásával teljesen a zárda magányába vonultak vissza. Ezen idő-
től fogva két generálisuk is volt. Magyarországon mindig jelentékeny szerepet játszot-
tak, Erdélyben külön provinciájuk volt. Jelenleg lelkipásztorkodással és tanítással fog-
lalkoznak. A magyar provincia védőszentje: Szt. Erzsébet magyar királyné, székhelye 
Arad. 

OCÖ  Országos Cigány Önkormányzat szerv  Országos cigány kisebbségi szervezet. 
OCR  Optical Character Reader angol; inf  Optikai karakterolvasó. Műszer, amely optikai és 

számítógépes technikák kombinációjával standard szövegeket képes számítógépbe ol-
vasni. 

OCR  Optical Character Recognition angol; inf  Optikai karakterfelismerés. 
OCR  Ordo Cisterciensium Reformatorum latin; vall  Reformált ciszterciek, trappisták. 

Rancé alapította. 1651-ben pappá szenteltette magát. 1660-ban lemondott a la-trappei 
apátságon kívül minden jövedelméről és vagyonának legnagyobb részét jótékony célra 
fordította. 1664-ben apáttá avattatta magát, és a szabályokat megszigorította. A rend a 
francia forradalom elől 1791-ben Svájcban, Katalóniában (Poblatban), Münsterben és 
Kanadában nyert menedéket, majd 1817-ben visszatért a la-trappei törzsházba, amelyet 
Napoleon bukása után visszavásárolt. Ekkor a rend virágzásnak indult. 

Oct  Octans latin; csill  Oktáns. Csillagkép az égbolton. 
OCSO  Ordo Cisterciensium Strictioris Observantiae latin; vall  Szigorúbb obszervanciájú 

ciszterciek, trappisták. Egyfajta szerzetesrend. OCR 
OD  oculus dexter angol; orv  Jobb szem. 
OD  Ordnance Datum angol; ált  A tenger közepes vízszintjében elhelyezett magassági 

alappont Nagy-Britanniában, amelyhez viszonyítva határozzák meg az ország területén 
lévő többi pont tengerszint feletti magasságát. Amerikai megfelelője a Sea Level Datum, 
amelyet a teljes amerikai pont átlagos tengerszintjéből számítottak ki. 

ODBC  Open Database Connectivity angol; inf  Olyan alkalmazásprogramozási felület, 
amely lehetővé teszi az alkalmazások számára a különböző létező adatforrásokból tör-
ténő adatelérést. 

ODE  Országos Diákszínjátszó Egyesület egy  1989-ben történt megalakulása óta folytatja a 
magyar diákszínjátszás hagyományainak ápolását, köztük a legátfogóbb országos fesz-
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tivál, a Országos Diákszínjátszó Találkozó megrendezését. A találkozó már évek óta a 
megmérettetés, a szakmai minősítés egyik jelentős országos szintű állomása a magyar 
diákszínjátszók életében. A csoportok egy részét ez az esemény hozza össze vagy tartja 
együtt hosszú távon. 

ODECA  Organización de Estados Centro-Americanos spanyol; pol, gazd  Közép-amerikai 
Államok Szervezete. Közép-amerikai államok 1951-ben kötött megállapodása a térség 
forradalmi erőinek elfojtására. Székhelye: Guatemalaváros (Guatemala). 

OdeM  Ordo B. M. de Mercede redemptionis captivorum latin; vall  Mercedáriusok, 
nolaszkóiak. Nolascus Szt. Péter alapította 1223-ban. Tagjai főleg a nemesség soraiból 
kerültek ki. Három csoportra oszlottak: lovagok, papok és segítőtestvérek. Különösen 
Dél-Amerikában terjedt el. 

ODOT  Országjáró Diákok Országos Találkozója szerv  Változó helyszínnel megrendezen-
dő találkozó. 

Oe  oersted dán; fiz  H. Ch. Oersted dán fizikus nevéről (1777–1851). Felfedezését 1820-ban 
tette közzé. A CGS rendszerben a mágneses térerősség mértékegysége. Jele: Oe. 

Oe  Oertel-féle rendezés ált, tört  Az úgynevezett Oertel-féle anyagban, amely jelenleg az 
1526 és 1786 közötti közigazgatási és törvénykezési iratokat foglalja magában, ma is az 
Oertel Károly által készített elenchus segítségével lehet keresni. 

OE  Orientalium Ecclesiarum latin; vall  „Orientalium Ecclesiarum” kezdetű dekrétum a 
keleti egyházakról. A II. vatikáni zsinat okmánya. 

OE  Orientalium ecclesiarum latin; vall  Határozat a keleti katolikus egyházakról. A II. 
vatikáni zsinat dokumentumának rövidítése. 

OE  Outlook Express angol; inf  Levelezőprogram. 
OÉÁ  Országos Érc- és Ásványbányák ipar  1926–31 között az Urikány–Zsilvölgyi Kőszén-

bánya Rt. végzett nagyipari igényű kutatást, ezt azonban a cink világpiaci árának esése 
miatt feladták. Az újabb kutatás 1949-ben indult; a Gyöngyösi Ércbánya Vállalatot 1952-
ben alapították meg. Az 1970-es évek végére a bánya működése az akkor érvényes fo-
rintárfolyamok mellett veszteségessé vált, ezért a bányát 1986-ban bezárták. 

OECD  Organization for Economic Cooperation and Development angol; szerv  Gazdasági 
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet. Az 1960-ban megszűnt OEEC helyébe lépett 
nemzetközi tőkés gazdasági integrációs szervezet. Székhelye: Párizs. OEEC 

OECD ENSI  Organisation for Economic Co-operation and Development, Environment and 
School Initiatives angol; szerv  Gazdasági, Együttműködés és Fejlesztés Szervezete, 
Környezeti és Iskolai Kezdeményezések. 

oed  oedema angol; orv  Dagadás. 
OEDSA  Ordo Fratrum Eremitarum Discalceatorum S. Augustini latin; vall  Sarutlan 

ágostonos remeték. A 12. században alakult szerzetesrend. Magukat sarutlan ágostonos 
remetéknek nevezték Szt. Ágostonról, mivel a rend szabályai megegyeztek az egyház-
atyának a szerzetesek erkölcseiről vallott nézeteivel. 

OEE  Országos Erdészeti Egyesület egy  Közreadó: Országos Erdészeti Egyesület Mikoló-
giai Szakosztálya. Indulás: 1963. Szakterület: természettudományok, biológia. 

OEEC  Organization for European Economic Cooperation angol; szerv, gazd  Európai Gaz-
dasági Együttműködési Szervezet. 1948-ban alakult. Feladata a kereskedelmi, a gazda-
sági stabilitás és növekedés elősegítése, valamint az USA-ból érkező segélyek elosztása 
volt. 1961-ben tevékenységét más szervezet vette át. OECD 

OEED  Organisation for European Economic Development angol; szerv  Európai Gazdasági 
Együttműködés Szervezete. 1948-ban, a Marshall-segély koordinálásának céljára létre-
hozott szervezet, az OECD elődje. EGESZ 

OEGIAPEC  European Organization of the International Group of Catholic Parents’ 
Associations angol; szerv  Katolikus Szülők Szövetségei Nemzetközi Tagozatának Eu-

http://www.katolikus.hu/zsinat/oe.html
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rópai Szervezete. Alapítva: 1986, Bonn. A Katolikus Szülők Szövetségeinek Nemzetközi 
Tagozatának európai regionális ága. Európai szinten összefogja a katolikus iskolákban 
tanuló diákok szüleinek nemzeti szervezeteit. Célja, hogy elősegítse a szülők bekapcso-
lódását az iskolák életébe, védje jogaikat, erősítse a családokat. Székhelye Brüsszel (Bel-
gium). Kapcsolatot tart nemzetközi katolikus szervezetekkel. Közleménye negyedéven-
te: Parents Euro Forum Networks Bulletin. 

OEK  Országos Epidemiológiai Központ eü  Fő feladata a fertőző betegségek epidemioló-
giájával, a járványügyi és klinikai mikrobiológiai vizsgálatokkal, valamint az immunbi-
ológiai készítmények és meghatározott laboratóriumi diagnosztikumok ellenőrzésével 
kapcsolatos feladatok ellátása. 

OEM  Original Equipment Manufacturers angol; ipar  Az a cég, amely számítógépeket sze-
rel össze a saját üzletében. 

OEMT  Országos Egyházművészeti és Műemléki Tanács kult  A magyar műemléki állo-
mány közel harminc százaléka egyházi tulajdonban van, védelmük tehát az egyházi és 
az állami hatóságok szoros együttműködését igényli. Ennek érdekében a Magyar Kato-
likus Püspöki Kar 1967. márc. 17-én tartott konferenciáján háromtagú püspökkari bi-
zottságot létesített az OMF-fel való kapcsolat megteremtése végett. 1990 óta az MKPK 
kulturális hivatalait átszervezte és az OEMT-t az Országos Katolikus Gyűjteményi 
Központ mellé rendelte. Azóta mindkét hivatal az MKPK központi intézményeként 
működik. MKPK, OMF, OEMT 

OEP  Országos Egészségbiztosítási Pénztár eü, pénzü  Székhelye: Budapest. A társadalom-
biztosítás és egészségbiztosítás központi hivatali szerve. Alakult: 1993-ban. Természet-
beni és pénzbeli ellátásokat nyújt a biztosítottaknak. Jogelődje az Országos Társada-
lombiztosítási Főigazgatóság (OTI). 

OERN  Organization Européenne pour la Recherche Nucléaire francia; szerv  Európai 
Atomkutató Szervezet. Az UNESCO keretében működő nemzetközi atomkutató inté-
zet. 

OESA  Ordo Eremitarum S. Augustini latin; vall  Ágostonos remeték rendje. OEDSA 
OESH  Ordo Eremitarum S. Hieronymi latin; vall  Hieronimiták, Jeromos-remeték. A szer-

zetesi intézmények egyik fajtája. Első házukat Deventerben azzal a céllal alapították, 
hogy a városi nép közötti újszerű vallásos érzés (devotio moderna) és a műveltség ter-
jesztői legyenek. Tevékenységük teljes virágzását a 15. században érték el. Tagjaik fő-
ként jómódú emberek, akik lemondtak vagyonukról. A szövés-fonás mellett főleg 
könyvek másolásával, fordításával és tanítással foglalkoztak. Ötvözték a klasszikus 
műveltséget és a vallásosságot. Kiváló tanítványaik a humanizmus vezéralakjai, példá-
ul Rotterdami Erasmus és Johannes Sturm. 

OESP  Ordo Eremitarum S. Pauli latin; vall  Pálosok rendje. Az egyetlen magyarországi 
eredetű katolikus szerzetesrend, Boldog Özséb esztergomi kanonok alapította. 1262-ben 
nyert pápai jóváhagyást. Magyarországon kívül főleg Lengyelországban terjedt el. Ma-
gyarországon 1949-ben beszüntette működését. Pilisszántón épült első kolostoruk, a 
Szent Kereszt. Iskoláik voltak, filozófiájuk a rendet mindenkor jellemző erősen magyar 
szellemiségre épült. 1989-ben a hazai változások után ismét újjáalakulhatott a magyar 
tartomány. 

OESSH  Ordo Equestris Sancti Sepulchri Hierosolymitani latin; vall  Jeruzsálemi Szent Sír 
Lovagrend. Godefroy de Bouillon, a keresztes hadjáratok vezére, Jeruzsálem visszafog-
lalása (1099) után felvette az Advocatus Sancti Sepulchri, a Szent Sír Védelmezője címet. 
Lovagokat állított a Szent Sír őrzésére, akiket 1114-től Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend 
néven említenek. A pápa hivatalosan 1122-ben ismerte el a rendet. 1291-ben a keresztes 
lovagrendek főként Spanyolországba húzódtak vissza. 1496-ban újjáéledt a lovagrend, 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Kolostor
http://hu.wikipedia.org/wiki/1989
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nagymestere a mindenkori pápa lett. 1994. jan. 21-én hirdették ki, hogy a rend védő-
szentje Szűz Mária. 

OÉSZ  Országos Építésügyi Szabályzat ált  Az építésügyi miniszter rendeletével 1962-ben 
hatályba lépett és 1986-ban módosított szabályzat, amely 1997-ig volt érvényben. Álta-
lános építési, valamint egyes építményfajtákra vonatkozó sajátos építési előírásokat tar-
talmazott. 1997-ben az Országos Településrendezési és Építési Követelmények váltotta 
fel. OTÉK 

OÉT  Országos Érdekegyeztető Tanács szerv  Az a szervezet, amelynek keretein belül fo-
lyamatos párbeszédre van lehetőség a mindenkori kormány, illetve a munkavállalók és 
a munkáltatók között. Célja, hogy biztosítsa a gazdaságpolitikai és munkaügyi kérdé-
sekről szóló átfogó szakmai egyeztetést. 

OÉV  Országos Érettségi Vizsgabizottság szerv, okt  A bizottság az érettségi vizsga köve-
telményeinek meghatározásával kapcsolatos előkészítő feladatokat látja el. 

OF  Országos Földhivatal szerv  A birtokolt földek tulajdonjogi ügyeit intéző országos 
hatáskörű hivatal. 

OFA  Országos Foglalkoztatási Közalapítvány ált  A kormány által 1992. jún. 30-án alapí-
tott közalapítvány 1997. jan. 1-je óta tölti be szerepét a munkanélküliség enyhítését, a 
foglalkoztatás bővítését szolgáló intézményrendszerben, a munkanélküliek és pálya-
kezdők foglalkoztatásának elősegítése, a kisvállalkozók segítése érdekében. 

OFD vagy FOD  Fronto-occipitaler Durchmesser, fronto-occipital diameter latin; orv  A 
homlok és tarkó közötti távolság, azaz a fej hosszanti mérete. 

OFE  Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület ált  A különböző szolgáltatásokat, árukat 
ellenőrző, a fogyasztókat védő egyesület. 

OFÉSZ  Országos Felsőoktatási Érdekvédelmi Szervezet ált  1988 szeptemberében vetődött 
fel először az OFÉSZ megalakításának gondolata, igaz, ennek még nem volt meg a tör-
vényi háttere, erre azonban nem kellett sokáig várni: az utolsó egypárti parlament által 
meghozott 1989. évi II. törvény lehetővé tette az OFÉSZ hivatalos létrejöttét. Az OFÉSZ-
szal párhuzamosan sorra alakultak a helyi hallgatói önkormányzatok. 

Offert  offertórium latin; zene  A zenés misék egyik része a credo és a sanctus között. 
Offert  offertórium vall  Felajánlás (a szentmisében). 
OFFI  Országos Felsőoktatási Felvételi Iroda okt  Az Oktatási Minisztérium (OM) a felsőok-

tatási felvételi rendszer kialakítása, üzemeltetése, és fejlesztése érdekében hozta létre 
1985-ben. Az iroda gondoskodik az érintettek teljes körű tájékoztatásán alapuló, az 
esélyegyenlőséget garantáló, országosan egységes, valamennyi jelentkező valamennyi 
jelentkezését figyelembe vevő felvételi rendszer működtetéséről. 

OFFI Rt.  Országos Fordító és Fordításhitelesítő Intézet Rt. ált  A cég jogelődjét 1869. márc. 
25-én az Andrássy Gyula vezette kormány hozta létre. A cél az volt, hogy a Magyaror-
szágon élő nemzetiségek anyanyelvűket használhassák a jogi élet bármely területén. A 
fordító osztály feladata volt a Magyarországon hozott törvények és jogszabályok nem-
zetiségi nyelvekre történő fordítása. A mai részvénytársaság az Országos Fordító és 
Fordításhitelesítő Irodából alakult át 1994 áprilisában. Az OFFI Zrt. feladata, hogy a 
kormányzat, az államigazgatás, a versenyszféra, illetve magánszemélyek számára köz-
hiteles fordításokat készítsen. 

OFI  Országos Felsőoktatási Felvételi Iroda okt  Az iroda gondoskodik az érintettek teljes 
körű tájékoztatásán alapuló, az esélyegyenlőséget garantáló, országosan egységes, va-
lamennyi jelentkező valamennyi jelentkezését figyelembe vevő felvételi rendszer mű-
ködtetéséről. OFFI 

OFK  Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció ált  Az OFK célja az volt, hogy Magyarország 
fejlődésének irányvonalait hosszú távon meghatározza, és alapul szolgáljon a II. Nem-
zeti Fejlesztési Tervhez (NSRK – Nemzeti Stratégiai Referneciakeret), amely meghatá-

http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria
http://www.enc.hu/1enciklopedia/mindennapi/kormanyprogram.htm
http://www.enc.hu/1enciklopedia/mindennapi/munkavallaloi_jogok.htm
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=OFI&action=edit
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rozta az Európai Unió által finanszírozott fejlesztéseket a 2007-től 2013-ig terjedő idő-
szakra vonatkozóan. 

OFKP  Országos Függetlenségi Kossuth Párt pol  A párt meglehetősen szétesett állapotba 
került a választások idejére. Két legnagyobb befolyással bíró városi szervezete nem a 
Kossuth Párt neve alatt állított lajstromot. Kecskeméten FKGP néven, Hódmezővásár-
helyen pedig Nemzeti Agrár Ellenzék néven indult önálló lista, igaz, mindkét helyen 
zárójelben szerepelt a Kossuth Párt neve is. Önállóan csak két Csanád megyei kerület-
ben, Battonyán és Makón sikerült a jelöltállítás. 

OFM  Ordo Fratrum Minorum latin; vall  Ferencesek. Assisi Szt. Ferenc (1182–1226) alapí-
totta 1209-ben. A rend 1210-ben szóban, majd 1223-ban írásban nyert megerősítést III. 
Ince pápától. Két nagy ágra oszlott, az obszervánsokra és a minoritákra. Alapítása ide-
jén fő feladata az eretnekek visszatérítése volt, később tanítással is foglalkozott. Ma-
gyarországon első kolostoruk Esztergomban létesült. IV. Béla nagyon szerette a rendet. 
1989-ben a rend több kolostorát visszakapta. Leghíresebb magyarországi templomai 
Budán, Esztergomban és Mátraverebély-Szentkúton vannak. 

OFMC  Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum latin; vall  Kapucinusok. Egyfajta szerzetes-
rend. OC 

OFMC  Ordo Fratrum Minorum Conventualium latin; vall  Minoriták, fekete ferencesek, 
konventuálisok. Egyfajta szerzetesrend. OFM 

OFMCap  Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum latin; vall  Kapucinusok. Egyfajta szerze-
tesrend. OC 

OFMConv  Ordo Fratrum Minorum Conventualium latin; vall  Minoriták, fekete ference-
sek, konventuálisok, elizabetánusok. Egyfajta szerzetesrend. OMF 

OFMDisc  Ordo Fratrum Minorum Discalceatorum latin; vall  Sarutlan ferencesek, 
alkantarinusok. Egyfajta szerzetesrend. OMF 

OFMObs  Ordo Fratrum Minorum Observantiae latin; vall  Obszerváns ferencesek. Egyfaj-
ta szerzetesrend. OMF 

OFMRec  Ordo Fratrum Minorum Strictiori Observantiae latin; vall  Rekollekták. Egyfajta 
szerzetesrend. A rekollekták a ferences renden belül Spanyolországban a megújulás 
hordozói. 

OFMRef  Ordo Fratrum Minorum Reformatorum latin; vall  Ferences reformáták. Egyfajta 
szerzetesrend. OFM 

Ofotért  Optikai, Finommechanikai és Fotocikkeket Értékesítő Vállalat ker  Szemüvegkere-
tek, napszemüvegek, szemüveglencsék, kontaktlencsék árúsításával, szemvizsgálattal, 
fotókidolgozással, valamint fényképezőgépek, rádiótelefonok forgalmazásával foglal-
kozó cég. 

OFT  Országos Földbirtokrendező Tanács szerv  Magyarországon az 1945. évi földreform-
rendelet céljainak megvalósítását ellenőrző és irányító szerv volt. 

OG  Air Guadeloupe francia; rep  Guadeloupe légitársaságának jelzése. 
OGLE  Optical Gravitational Lensing Experiment angol; csill  Optikai gravitációs lencseke-

reső megfigyelési program. 
OGO  Orbiting Geophysical Observatory angol; űrh, csill  ’Keringő geofizikai obszervatóri-

um’. Geofizikai mérésekre szolgáló mesterséges holdtípus az USA-ban. 1964–69 között 
lőttek fel hat darabot. Feladata többek között a magnetoszféra, a mágneses tér, az atmo-
szféra összetételének, a Nap ultraibolya- és röntgensugárzásának vizsgálata stb. 

OGP  International Association of Oil & Gas angol; váll  Az Europia kitermeléssel és fölgáz-
zal foglalkozó vállalata. 

OGPSH  Országos GPS-hálózat geod, inf  1991–97 között, három fázisban létrehozott geo-
déziai hálózat. Létrehozását a belső késztetés mellett olyan külső kényszer is indokolta, 
mint a kontinentális, ill. világhálózatokhoz való csatlakozás megteremtése. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/1209
http://hu.wikipedia.org/wiki/1210
http://hu.wikipedia.org/wiki/1223
http://hu.wikipedia.org/wiki/III._Ince
http://hu.wikipedia.org/wiki/III._Ince
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
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OGY vagy ogy  országgyűlés közig  Választott tagokból álló törvényhozó testület, az ál-
lamhatalom legfőbb szerve; e testület ülése. 

OGYI  Országos Gyógyszerészeti Intézet eü  Feladata, hogy biztosítsa a betegek rendelke-
zésére álló gyógyszereknek a tudomány mindenkori állása szerinti lehető legjobb minő-
ségét, valamint a racionális alkalmazásukhoz szükséges független információt. 

OGYIP  Országos Gyermek- és Ifjúsági Parlament szerv  Célja a gyermekek és az ifjúság 
jogainak és érdekeinek megfogalmazása, hatékony képviselete és érvényesítése érdeké-
ben olyan egyeztető, konzultatív tanácskozás működtetése, amely véleményt nyilvánít 
és javaslatokat tesz az illetékes államhatalmi, közigazgatási és helyi önkormányzati 
szervek részére új jogszabályok megalkotására, illetve a hatályos jogszabályok felül-
vizsgálatára. 

OH  Ohio angol; földr  Szövetségi állam az USA keleti részén. Területe: 107.040 km2; székhe-
lye: Colombus; beceneve: Vadgesztenye állam. 

OH  Ordo Hospitalarius S. Joannis de Deo latin; vall  Betegápoló irgalmas rend. Egyházjogi 
státusza: pápai jogú férfi szerzetes intézmény (laikus). A rend jogi személy. Az irgalmas 
rend nemzetközi központja: Curia Generalizia Fatebenefratelli. 

OH.  Orvosi Hetilap firat  Az Orvosi Hetilap a Magyar Kulturális Örökség része, az egyet-
len hetente megjelenő magyar orvosi folyóirat. Iránymutatóként és hivatkozási forrás-
ként szolgál a családorvosok, a kórházakban, egyetemeken, tudományos intézetekben, 
valamint a közegészségügyben dolgozó kollégák számára. 

OHB  Országos Hitoktatási Bizottság szerv, vall  1970-ben alakult, Többek között a hitokta-
tók továbbképzéséről gondoskodik. 

OHB  Országos Honvédelmi Bizottmány pol  1848. szept. 28. és 1849. máj. 2. között a vég-
rehajtó hatalom legfőbb szerve. Kossuth Lajos javaslatára alakult meg 1848. szept. 16-
án. Fő feladata: katonai kérdésekben a kormányszervek tevékenységének ellenőrzése és 
a honvédelem megszervezésének támogatása volt. 

OHC  Over Head Camshaft angol; műsz  Felülfekvő vezérműtengely (autóban). 
OHD  organic heart disease angol; orv  Organikus szívbetegség. 
OHE  Országos Humánpolitikai Egyesület egy  Székhelye: Budapest. 1990. máj. 22-én ala-

kult. Az OHE a magyarországi humánpolitikai szakma hálózata, amelynek alapvető 
feladata az olyan ismeretek, készségek és „technológiák” széles körben történő terjesz-
tése (szükség esetén kifejlesztése), amelyek a rendelkezésre álló emberi erőforrás haté-
konyabb kihasználásával előmozdítják a szervezetek eredményességének folyamatos 
javulását. 

OHLC diagram  Open-High-Low-Close Chart angol; tőzsde  Az OHLC diagram rendszerint 
a gyertyadiagramhoz hasonlóan a nyitó, maximum, minimum és záró értékek alapján 
számol, de előfordul ennek használata a maximum, minimum és záró, illetve csak a 
maximum és minimum értékek alapján is. 

OHT  Országos Hulladékgazdálkodási Terv szerv  Az Országos Hulladékgazdálkodási 
Terv a hulladékgazdálkodás teljes egészét felölelő, egységes szerkezetű és áttekinthető 
rendszerű, komplex cselekvési terv. 

OHV  Over Head Valve angol; műsz  (autó) Felülszelepelt, oldalvezérelt motorkonstrukció. 
OIB  Országos Ifjúsági Bizottság pol  Az SZDP központi ifjúsági vezető szerve volt. 1929–30 

fordulóján alakult meg. Többször felfüggesztette tevékenységét, 1942-ben megszűnt. 
SZDP 

OIC  Oh, I See angol; chat, SMS  Ó, már értem! 
OIC  Organization of Islamic Conference angol; pol  Iszlám Konferencia Szervezete. A szer-

vezet eredeti célja az összes muszlim állam közötti együttműködés erősítése, a muszlim 
szent helyek megóvása és a palesztin ügy támogatása. Alapítva: 1969-ben Rabatban. 
Székhelye: Dzsidda (Szaúd-Arábia). 

http://www.oh-fbf.it/
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OIC  Országos Idegenvezetői Címjegyzék ált  Idegenvezetők, tolmácsok, hostessek nyom-
tatott katalógusa. Kiadja az EuroTravel. 

OIE  Office International des Epizooties angol; szerv, állat  Nemzetközi Állategészségügyi 
Hivatal. 

OIEC  Catholic International Education Office angol; szerv  Nemzetközi Katolikus Nevelés-
ügyi Iroda. 

OIF  Organisation Onternationale de la Francophonie francia; kult  Frankofón országok. A 
francia nyelvű államok, területek világméretű kulturális együttműködési szervezete. 
Célja, hogy erősítsék az együttműködést szociális, kulturális és részben gazdasági kér-
désekben. Alapítva: 1970-ben Niameyben. Székhelye: Párizs. 

OIH  Országos Idegenforgalmi Hivatal kult  Valamely országból vagy helyről érkező turis-
ták, látogatók forgalmával, szervezésével, irányításával foglalkozó országos hatáskörű 
hivatal. 

OIJ  Organisation Internationale des Journalistes francia; szerv, kult  Nemzetközi Újságíró 
Szervezet. 1951-ben alakult. Székhelye: Prága. Célja az együttműködés megteremtése a 
világ valamennyi újságírójával és nemzeti újságíró-szövetségével, a szakmai munka 
elősegítése érdekében. 

OIM/IOM  International Organization for Migration angol; pol  Nemzetközi Migrációs Szer-
vezet. IOM/OIM 

oint  ointment angol; orv  Kenőcs. 
OIPC  Organization Internationale de la Police Criminelle francia; államig  Bűnügyi Rendőr-

ség Nemzetközi Szervezet. INTERPOL 
OIRT  Organisation Internationale de Radiodiffusion et Télévision francia; szerv, hírk  Nem-

zetközi Rádió és Televízió Szervezet. 1946-ban Brüsszelben alakult meg. Célja: kapcso-
latok létesítése a rádió- és televízióadás-szolgálatot ellátó intézmények között, informá-
ciócsere, rádió- és televízióérdekek védelme, problémák megoldása, fejlesztés stb. 

OIT  Országos Igazszágszolgáltatási Tanács szerv  A Magyar Köztársaságban az igazság-
szolgáltatást a Legfelsőbb Bíróság, az ítélőtáblák, a megyei (fővárosi) bíróságok, vala-
mint a helyi (fővárosi kerületi) bíróságok gyakorolják. A bíróságok igazgatását az OIT 
végzi. 

OITH  Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala szerv  Az Országos Igazságszolgálta-
tási Tanács Hivatala önállóan gazdálkodó, kincstári körbe tartózó központi költségveté-
si szerv. Az OIT Hivatalának tevékenységét az OIT irányítja. A Hivatal előkészíti az 
OIT üléseit, gondoskodik határozatainak végrehajtásáról, továbbá ellátja a testület mű-
ködésével kapcsolatos feladatokat, valamint intézi az OIT és az OIT elnöke által hatás-
körébe utalt ügyeket. 

OJ  Official Journal of the European Communities angol; firat  az Európai Közösségek Hi-
vatalos Közlönye – minden európai uniós jogszabály ebben az orgánumban jelenik 
meg. Naponta adják ki az Unió tizenegy hivatalos nyelvén. Magyarországon az Euro 
Info Service-nél lehet megrendelni. 

OK  Oklahoma angol; földr  Szövetségi állam az USA délnyugati részén. Területe: 181.083 
km2; székhelye: Oklahoma City; beceneve: Engedély nélkül betelepülő állam. 

OK  Országos Kaszinó szerv  1883-ban Budapesten alapított társaskör. Polgári politikusok 
alapították. 1944-ben megszűnt. 

OK(b)P  Oroszországi Kommunista (bolsevik) Párt pol  Az Oroszországi Szociáldemokrata 
Munkáspárt 1918. évben elfogadott új elnevezése. Ezen a néven működött 1925-ig, ami-
kor a Szovjetunió Kommunista (bolsevik) Pártja nevet vette fel. 

OKB  Országos Kisebbségi Bizottság szerv  Nemzeti és etnikai kisebbségi neveléssel, okta-
tással kapcsolatos szakmai döntés-előkészítő, véleményező és javaslattevő országos 
szakmai testület. 



 421 

OKBT  Országos Közlekedésbiztonsági Tanács szerv  1972-ben alakult. A rendőrség szer-
vezeti hierarchiájára építve létrejöttek a megyei, városi, majd később a települési és 
üzemi közlekedésbiztonsági tanácsok. A KBT-k fontos szerepet vállaltak abban, hogy 
felszínen tudják tartani a baleset-megelőzés fontosságát, és képviselni tudják hazánkat 
az egyre nagyobb hangsúllyal megjelenő nemzetközi baleset-megelőzési szervezetek fó-
rumain. 

okép  oltárkép vall, műv  Oltár fölötti kép templomban. 
óker.  ókeresztény vall, műv  A kereszténység első századaiból való. 
OKET  Országos Katolikus Egyetemista Találkozó vall  Alapvető feladata a társadalom felé 

nyitott és felelős értelmiségi identitás kialakítása, az jövő keresztény értelmiségi rétegé-
nek szellemi és kulturális fejlődésnek elősegítése. 

OKÉT  Országos Köszolgálati Érdekegyeztető Tanács szerv  A közszféra alkalmazottainak 
és munkaadóinak érdekegyeztető fóruma munkaügyi kérdésekben. (Tehát a közalkal-
mazottaknak, köztisztviselőknek, a fegyveres és rendvédelmi szervek hivatásos állo-
mányú tagjainak, illetve a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú ka-
tonáinak a fóruma.) Plenáris ülései tárgyalják a közszféra béreire, a következő év(ek) 
béremeléséire és az illetményrendszerek változásaira vonatkozó kormányzati és ön-
kormányzati terveket. Az OKÉT 2002. dec. 20-án alakult. Megfelelője a privát szférában 
az OÉT. OÉT 

OKÉV  Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont szerv, okt  1999-ben alapították. 
OKF  BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szerv  A Tűzoltóság Országos Pa-

rancsnokság és a Polgári Védelmi Országos Parancsnokság összevonásával 2000. jan. 1-
jén jött létre. Fő tevékenységei a felkészülési, a veszélyhelyzet-kezelési, valamint a hely-
reállítási időszakokban jelennek meg. Jogkörei: a kiadott határozatokban foglaltak be 
nem tartása esetén pénzbírságot szabhat ki, illetve a tűzvédelmi szakértőt törölheti a 
névjegyzékből, ha tevékenységét szakszerűtlenül végzi. Közvetlen tűz- vagy robbanás-
veszély esetén a szükséges intézkedést megteszi. 

OKGFP  Országos Kisgazda- és Földmíves Párt pol  Az OKGFP két agrárpárt egyesülésé-
ből alakult meg 1919. nov. 29-én. Néhány fennmaradt választási jegyzőkönyvben párt-
állásként mindössze a „kisgazda” megnevezés szerepel, de vannak olyan jelöltek is, 
akik valamelyik korábbi kisgazdapárt nevét használták, sőt található olyan kisgazda 
pártmegnevezés is, amelyet a „keresztény” szó is kiegészített. A viszonylag kis szám-
ban fennmaradt jegyzőkönyvek nem teszik lehetővé a kisgazda pártelnevezések tipizá-
lását, így valamennyien az OKGFP jelöltjeiként szerepelnek. 

OKGT  Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt ipar  A magyar kőolaj- és földgázkincset kiter-
melő, feldolgozó és tevékenységükkel, termékeikkel közvetlenül az olajiparhoz kapcso-
lódó vállalatokat összefogó gazdálkodó szerv. 1957-ben hozták létre Országos Kőolaj-
ipari Tröszt néven. Az OKGT nevet 1979-ben vette fel. 

OKGYK  Országos Katolikus Gyűjteményi Központ vall  A MKPK egyik központi intéz-
ménye, 1990 óta önálló jogi személyként működik. 1969. márc. 25-én alakult. Fenntartó: 
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. MKPK 

OKH  Országos Központi Hitelszövetkezet szerv, pénzü  Alapítva: 1858-ban. 
OKI  Országos Közegészségügyi Intézet eü  Működését 1927-ben kezdte meg. Fő feladata a 

lakosság közegészségügyi és járványügyi viszonyainak javítására irányuló tudományos 
kutatómunka. 

OKI  Országos Közoktatási Intézet szerv, okt  1990-ben alapították. Célja az, hogy minél 
eredményesebben vegyen részt annak a tudásháttérnek a megteremtésében és mások-
kal való megosztásában, amelyet az egyre bonyolultabb és gyorsan változó modern 
közoktatási rendszer működése igényel. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/2002
http://hu.wikipedia.org/wiki/December_20
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OKI FKK  Országos Közoktatási Intézet Felnőttoktatási és Kisebbségi Központ szerv, okt  
Alapítva: 2000. dec. 1. 

OKI KK  Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ szerv, okt, tud  A Kutatási Központ 
az oktatási rendszerben zajló folyamatok nyomon követésére makroszintű (rendszer-
szintű vagy politikaorientált) és mikroszintű (intézményi, tanári, kisebb részben tanulói 
szintű) interdiszciplináris kutatásokat folytat. Feladata a közoktatás teljes vertikumában 
és a szakképzésben végbemenő változások elemzése, hazai és nemzetközi összefüggé-
sekben való értékelése és az oktatáspolitikai döntéshozatal támogatása. 

OKISZ  Ipari Szövetkezetek Országos Szövetsége szöv  1948-ban alakult, a kisipari szövet-
kezetek és szövetségeik központi irányító és érdekképviseleti szerve volt. Minden kis-
ipari termelőszövetkezetnek kötelező volt a tagjának lenni. 

OKKH  Országos Kárpótlási és Kárrendezési Hivatal szerv  A kárpótlási törvény végrehaj-
tásáért felelős állami szerv. Az OKKH tette közzé 1994-ig naponta a kárpótlási jegy ak-
tuális névértékét. KKI 

OKKP  Országos Környezeti Kármentesítési Program szerv  Célja: a felszín alatti vizek, a 
földtani közeg veszélyeztetésének, szennyezettségének, károsodásának megismerése, a 
veszélyeztetett területeken a szennyezettség kockázatának csökkentése, a szennyezett 
területeken a szennyezettség csökkentetésének v. megszüntetésének elősegítése. 

OKKrI  Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet szerv  Az Országos Kriminoló-
giai Intézet neve 1971 és 1999 között. OKRI 

okl.  oklevél ált  Szakképesítést igazoló és a neki megfelelő munkakör betöltésére jogosító 
okirat; kiváló teljesítményért adott (díszes) okirat; középkori okirat. 

OklSz  Magyar oklevél-szótár nyelvtud  Pótlék a Magyar Nyelvtörténeti Szótárhoz. Szerk.: 
Szamota István–Zolnai Gyula. Budapest, 1902–1906. 

okm  Okmány ált  Okirat, oklevél, illetve általános hivatalos irat. 
OKNT  Országos Köznevelési Tanács szerv  Az Országos Köznevelési Tanács döntés-

előkészítő, véleményező és javaslattevő országos szakértői testület. 
OKP  Olasz Kommunista Párt pol  1921 januárjában alakult a szocialista párt balszárnyából. 

1926–44 között illegalitásban dolgozott. PCI 
OKP  Oroszországi Kommunista Párt pol  1918 márciusában alakult az OSZDMP (Oroszor-

szági Szociáldemokrata Munkáspárt) folytatásaként. OSZDMP 
OKPF  Országos Kereskedelmi és Piaci Főelügyelőség szerv  1991-ben neve FF-re változott. 

FF 
okr.  okres román; közig  Kisebb közigazgatási egység Romániában. 
OKRI  Országos Kriminológiai Intézet szerv  1960-ban alakult meg. 1971-től Országos Kri-

minológiai és Kriminalisztikai Intézetként (OKKrI) működött. Újabb névváltoztatásra 
Országos Kriminológiai Intézet (OKRI) elnevezéssel 1999-ben került sor. A legfőbb 
ügyész felügyelete alá tartozó kutatóintézet. Feladata: hozzájárulni a bűnügyi tudomá-
nyok fejlesztéséhez, támogatni a bűnmegelőzési kezdeményezéseket, és segítséget nyúj-
tani a törvényes jogalkalmazás számára. 

OKSz  Oktatásügyi Közvetítői Szolgálat szerv  2004. jan. 1-jei hatállyal kezdte meg műkö-
dését. Az Oktatási Minisztérium hozta létre azzal a céllal, hogy az oktatás szereplői 
számára elérhetővé tegyen olyan korszerű vitarendezési eljárásokat, amelyek jó esélyt 
adnak a viták hatékony, szakszerű, költségmentes megoldására. Igénybevétele önkén-
tes, arra épül, hogy két fél érdekvitájának, közvetíthető jogvitájának rendezésében 
eredményesen működhet közre egy külső, független, semleges fél. 

OKT  Országos Közművelődési Tanács szerv  Alapítva: 1974 júliusa. 
OKT  Országos Köznevelési Tanács szerv  1945. ápr. 16-án az Ideiglenes Nemzeti Kormány 

megalapította az OKT-t. A Tanács a köznevelés minden kérdésében a vallás- és közok-
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tatásügyi miniszter tanácsadó szerve. Figyelemmel kíséri a köznevelés ügyét, a közne-
velés kérdésében véleményt nyilvánít vagy javaslatot készít. 

OKT  Országos Köznevelési Tanács szerv, okt  A rendszerváltás után az OKT a művelődési 
és közoktatási miniszter szakmai döntés-előkészítő, véleményező és javaslattevő orszá-
gos szakmai testülete, figyelemmel kíséri az oktatásügy helyzetét, javaslatot készít, ál-
lást foglal az oktatásüggyel összefüggő oktatáspolitikai, kutatási és fejlesztési kérdések-
ben. 

OKT  Országos Kredittanács szerv  Magyarországon 1998 tavasza óta egymást váltó kor-
mányrendeletek írják elő a kreditrendszer bevezetésének és működtetésének kötelezett-
ségét a felsőoktatási intézmények számára. Az első rendelet óta az intézmények segíté-
sére, a kreditrendszer országos szintű fejlesztésére és a hallgatói mobilitásban betöltött 
funkciójának támogatására Országos Kredittanács (OKT) működik az oktatási miniszter 
mellett. 

okt.  október latin ’nyolcadik’ szóból; ált  Az év 10. hónapja, 31 napos. A római naptárban 
Julius Caesarig a nyolcadik hónap volt. Innen a neve. A régi magyar neve: Mindszent 
hava. 

OKTT  Országos Környezet- és Természetvédelmi Tanács szerv, körny  1949-ben alakult 
Természetvédelmi Tanács néven. Jelenlegi nevén 1977 óta működik. A természet tudo-
mányos és kulturális jelentőségű tárgyainak, területeinek, jellegzetes tájrészleteinek 
megőrzéséről és fenntartásáról gondoskodó szervezet. 1962-ben megszervezték az Or-
szágos Természetvédelmi Hivatalt. OTvH 

OKTV  Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny okt  A többfordulós verseny a ma-
gyarországi középiskolák tanulói között zajlik le. A legeredményesebb tanulóknak ab-
ból a tantárgyból, amelyben jól szerepeltek, nem kell felsőoktatási felvételi vizsgát ten-
niük. Az OKTV-n valamennyi magyarországi, nappali rendszerű képzést folytató kö-
zépiskolának a versenykiírás tanévében érettségiző, illetve az azt megelőző évfolyam-
ára járó tanulói vehetnek részt. 

okv  országos kirakodóvásár ker  Kijelölt helyen időszakosan tartott (áruk kirakodásával 
járó) nagyobb arányú adásvétel, üzletkötés. 

OKW  Oberkommando der Wehrmacht német; had, pol  A hitleri hadsereg főparancsnoksá-
ga. 

OL  Orientale lumen apostoli levél latin; vall  II. János Pál pápa egyik írásának rövidítése. 
OL  Országos Levéltár tud, tört, irod  1756-ban Pozsonyban szervezték meg, 1784-ben Budá-

ra költözött. Mo. legnagyobb levéltára. 
OL P 1952  Bethlen család levéltára tört  Bethlen Miklós iratai. Az Országos Levéltárban 

található iratok. 
OL P 658  Teleki család marosvásárhelyi levéltára tört  Új rendezés. Az Országos Levéltár-

ban található iratok. 
OL P 662  Teleki család marosvásárhelyi levéltára tört  Teleki Sándor osztálya. Az Orszá-

gos Levéltárban található iratok. 
OL R 147  K. Papp Miklós gyűjteménye tört  Az Országos Levéltárban található iratok. 
OL R 298  Erdélyi iratok tört  Az Országos Levéltárban található iratok. 
ol.  olasz ált  Zömében Olaszországban élő, újlatin nyelvet beszélő nép, személy, nyelv, 

illetve ehhez tartozó, vele kapcsolatos; olasz nyelv és irodalom mint tantárgy. 
Ol.o.  Olaszország földr  Ország Dél-Európában. I 
OLAF  Office Européen de Lutte Anti-Fraude francia; szerv  Európai Unió Csalások Elleni 

Hivatala. Az Európai Unió egyik legfontosabb feladatának – többek között – a közössé-
gi pénzügyi érdekek védelmét tekinti. Ennek a kiemelt problémakörnek a felügyeletét 
látja el az Európai Csalás Elleni Hivatal. 

http://www.katolikus.hu/roma
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Olcsó Kvtár.  Olcsó Könyvtár irod  Kiadás: Budapest, 1886-tól. Kiadó: Franklin-Társulat. 
Témák: Regények, elbeszélések, versek, drámák. 

old.  oldal ált  Könyv lapja. o. 
OLE  Object Linking and Embedding angol; műsz  Kapcsolási technika: objektumok fűzhe-

tők eltérő típusú állományokhoz. 
OLI  Országos Lelkipásztori Intézet vall  1989 tavaszán hozta létre Paskai László bíboros, 

prímás. Az Intézet célja, hogy támogassa és megújítsa a hazai pasztorációt. Egyéb fel-
adatai mellett lelkigyakorlatokat, missziókat, továbbképző kurzusokat szervez, elősegíti 
az országos lelkipásztori terv kialakítását, az egyházmegyei zsinatok megvalósítását. 

OLM  Ordo lectionum missae latin; vall, kat  Olvasmányok könyve. Magyarul: 1970–1971. 
OLT  Országos Liturgikus Tanács vall  Az MKPK intézménye, Bp. MKPK 
OM  Air Mongol angol; rep  Mongólia légitársaságának jelzése. 
OM  Oktatási Minisztérium közig  1951 májusában alakult a VKM jogutódjaként. 1956 dec-

emberében szerepét átvette az MM. MM, VKM 
OM  Oktatási Minisztérium közig  A Művelődési és Közoktatási Minisztérium kettéválásá-

val 1998. júl. 8-án létrehozott minisztérium. Főbb feladatai: oktatás és szakképzés irá-
nyítása, kutatási, fejlesztési tervek kidolgozása. 

OM  Oktatási Minisztérium közig  A Művelődésügyi Minisztérium kettéválásával 1974. jún. 
21-én alakult minisztérium, amelyet 1980. jún. 27-én összevontak a Kulturális Miniszté-
riummal, Művelődési Minisztérium néven. 

OM  Oktatásügyi Minisztérium közig  A Felsőoktatási, valamint a Közoktatásügyi Miniszté-
rium összevonásával 1953. júl. 4-én létrehozott minisztérium. 1957. jan. 1-jén Művelő-
désügyi Minisztérium néven összevonták a Népművelési Minisztériummal. 

OM  Omán földr  Omán, Ománi Szultánság: a Közel-Keleten. Területe: 309.500 km2; főváros: 
Maszkat; hivatalos nyelv: arab; pénznem: omani rial, nemzetiségek: arab, beludzsi, per-
zsa, indiai, pakisztáni; vallás: mohamedán, hindu. 

OM  Order of Merit angol; ált  ’Az Érdem Rendje’. Nagy-Britanniában adományozott rend, 
amelyet olyan kimagasló férfiak és asszonyok nyerhetnek el, akik számára a lovagi cím 
valamely ok miatt nem adható. VII. Edward alapította 1902-ben, szalagjuk színe: kék és 
skarlátvörös. 

OM  otitis media angol; orv  Középfülgyulladás. 
OMAAEEC  World Organization of Former Pupils of Catholic Education angol; szerv  Kato-

likus Nevelési Intézmények Volt Növendékeinek Világszervezete. Alapítva: 1967, Ró-
ma. A katolikus nevelési intézmények, iskolák volt diákjait egybegyűjtő szervezet. Célja 
hasonló szellemű nemzeti és nemzetközi szervezetek alakításának elősegítése. Székhe-
lye Brüsszel (Belgium). Magába foglalja a Katolikus Nevelési Intézmények Volt Növen-
dékeinek Európai Szövetségét. A szervezet teljes jogú tagjai egyes tanító szerzetesren-
dek (pl. jezsuiták, szaléziak) volt diákjainak világszervezetei. Közleménye a féléves Bul-
letin de l’OMAAEEC és információs füzetek. 

OMAI  Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága közig  Az Oktatási Minisztérium 
háttérintézményeként a pénzforrások felhasználásának előkészítésével, lebonyolításá-
val és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat látja el. Feladatköre a közoktatási és integ-
rációs, informatikai, szakképzési, felsőoktatási szakterületeket érintő pályázatok lebo-
nyolítására, továbbá a Phare programmal összefüggő pénzeszközök felhasználására, il-
letve az Observatory tevékenység ellátására terjed ki. 

OMBKE  Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület ipar  1786-ban alakult bá-
nyászati társaság. 

Ombuds  Ombudsman pol  Az Európai Unió állampolgárai, illetve jogi személyek fordul-
hatnak hozzá panasszal, kizárólag az Unió intézményeinek működésében tapasztalt hi-

http://www.antikva.hu/onan/osszetett-handle.jsp;jsessionid=B84E20FE18A4196DE8C518CA0142DFF3?bongeszes=true&hol=kiado&kiadoid=17
http://www.antikva.hu/onan/osszetett-handle.jsp;jsessionid=B84E20FE18A4196DE8C518CA0142DFF3?bongeszes=true&hol=kategoria&kategoriaid=131
http://www.antikva.hu/onan/osszetett-handle.jsp;jsessionid=B84E20FE18A4196DE8C518CA0142DFF3?bongeszes=true&hol=kategoria&kategoriaid=169
http://www.antikva.hu/onan/osszetett-handle.jsp;jsessionid=B84E20FE18A4196DE8C518CA0142DFF3?bongeszes=true&hol=kategoria&kategoriaid=313
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ányosságokkal v. hibákkal kapcsolatban. Mandátuma az Európai Parlamentéhez kötő-
dik: a Parlament nevezi ki a ciklus elején. 

OMC  Ordo Minorum Capuccinorum latin; vall  Kapucinusok Egyfajta szerzetesrend. 
OC 

OMC  Ordo Minorum Conventualium latin; vall  Minoriták, fekete ferencesek, 
konventuálisok. Egyfajta szerzetesrend. 

OMCAP  Ordo Fratrum Minorum Cappuccinorum latin; vall  Kapucinusok. A Kapucinus 
Rend egy, a ferences rendből kiindult 16. századi reform eredményeként született meg. 
1619-ben nyerte el végleges önállóságát, amikor is hivatalosan szerzetesrenddé nyilvá-
nították. E reform ág szakállt és csuklyát (caputiumot – innen a kapucinus elnevezés) 
viselő tagjai kezdettől fogva Assisi Szent Ferenc gyermekeinek tekintették magukat. 

OMCE  Országos Magyar Cecília Egyesület vall  A Katolikus Egyház intézménye. 1898-ban 
alakult. 

OMConv  Ordo Minorum Conventualium latin; vall  Minoriták, fekete ferencesek, 
konventuálisok. Egyfajta szerzetesrend. OFM 

OMConvRef  Ordo Minorum Conventualium Reformatorum latin; vall  Reformált 
konventuálisok. A szerzetesi intézmények egyik fajtája. A Ferences renden belül egyre 
inkább elkülönült két csoport: az obszervánsok és a konventuálisok csoportja. OFM 

OMD  Ordo Clericorum Regularium a Matre Dei latin; vall  Isten Anyjának Reguláris Kleri-
kusai. Leonardi Szt. János 1604. dec. 7-én VIII. Kelemen pápától is jóváhagyást kapott 
egy rend alapításához. Az alapszabályt ő maga állította össze. A kongregáció hamaro-
san megtelepedett több itáliai városban is. A mozgalom további gyarapítása érdekében 
Leonardi Szt. János papokból alakított egy testvérületet, a Szűzanya Megreformált Pap-
jainak Testvérületét. Ez a testvérület később, V. Pál pápa alatt nyerte el végső formáját 
és nevét: Isten Anyjának Reguláris Klerikusai (1614). 

OMDSZ  Országos Magyar Diákszövetség szöv  Tevékenysége: a romániai magyar diákok 
érdekvédelme, diákszervezetek programjainak összehangolása, együttműködés külön-
böző fórumokkal oktatási kérdésekben, szakmai fejlesztés, továbbképzés szervezése. 
Székhelye: Cluj Napoca (Kolozsvár). 

OME  Ordo Mercedariorum Excalceatorum redemptionis captivorum latin; vall  Sarutlan 
mercedáriusok. 1218. aug. 10-én a barcelonai székesegyházban a király, a püspök, a 
káptalan és a nép jelenlétében ünnepélyesen megalapították az Irgalmas Szűzanya Fo-
golykiváltó rendjét (hivatalos neve: Ordo Beatae Mariae Virginis de Mercede 
Redemptionis Captivorum; röviden: mercedáriusok). 

OMech  Ordo Mechitaristarum latin; vall  Mechitaristák, örmény bencések. A szerzetesi 
intézmények egyik fajtája. 1991-ben már nem szerveződött újra. 

OMechVen  Ordo Mechitaristarum Venetiarum latin; vall  Velencei mechitaristák, hittérí-
téssel foglalkozó örmény katolikus szerzetesek. Mechitar Péter (1676–1749) örmény ka-
tolikus laikus által alapított egyházi társulat, amelyet XI. Kelemen 1712-ben szabályai-
val egyetemben megerősített. Mechitar 1703-ban Velence engedelméből előbb 
Moreában, majd 1717-ben a velencei San Lazzaro szigetén telepítette le társulatát az ál-
tala alapított kolostorban. A mechitaristák kolostoraikban könyvnyomdákat létesítettek. 
San lazzarói kolostoruk könyvtára a keleti kéziratok tekintetében leggazdagabb egész 
Európában. 

OMechVind  Ordo Mechitaristarum Vindobonensis latin; vall  Bécsi mechitaristák. Egyfajta 
szerzetesrend. OMech Ven. 

OMÉK  Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár kult, ker  Magyaror-
szág történelmileg legrégebbi, méreteiben pedig legnagyobb agrárgazdasági kiállítása. 
Történelme az 1896. évi millenniumi kiállítással kezdődött. Szerepe kettős volt: egyrészt 
számadás az elmúlt öt évben megtett útról és az elért eredményekről, másrészt a fejlesz-
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tések, a továbblépés tekintetében irány- és feladatkijelölés az elkövetkező időszakra. E 
kettős szerep különös fontossággal bír az európai uniós csatlakozásunk fényében. 

OMF  Országos Munkavédelmi Főfelügyelőség szerv  1984. júl. 1-jén alakult meg az OMF, 
amellyel tulajdonképpen a pártállam a munkavédelem egységes felügyeletét hozta lét-
re. 1990-ben az állami irányítás munkavédelmi feladatai, valamint munkaügyi ellenőr-
zési tevékenysége végrehajtásának összehangolására létrehozták az Országos Munka-
védelmi és Munkaügyi Főfelügyelőséget. Ezzel a szervezet már kimondottan munka-
ügyi felügyeleti feladatokat is kapott. Az állami szerv jelenlegi neve 1993 óta Országos 
Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség, amely a foglalkoztatáspolitikai és 
munkaügyi miniszter felügyelete alatt áll. 

OMFB  Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság szerv  Magyarországon műszaki fejlesztési 
kérdésekkel foglalkozó szerv. Feladata, hogy tudományosan megalapozott, a legkorsze-
rűbb technika és gazdaságosság igényeit kielégítő fejlesztési irányelveket dolgozzon ki. 

OMFT  Országos Műszaki Fejlesztési Tanács szerv  1955 augusztusában alakult, megszűnt 
1957. januárban. 

OMG  Oh My God angol; chat, SMS  Istenem! 
OMGE  Országos Magyar Gazda (Gazdasági) Egyesület egy, mezg  Magyarországon a föld-

birtokosok érdekképviseleti szerve. Széchenyi István kezdeményezésére 1835-ben ala-
kult. A kiegyezés után nagy befolyása volt a kormányok és a törvényhozás működésé-
re. Mindvégig a „gazdák” érdekeit hangoztatta. 1945-ben a földreform után feloszlott. 

OMgK.  Országos Mezőgazdasági Könyvtár mezg, tud  Az OMgK országos feladatkörű, 
nyilvános, tudományos szakkönyvtár, a magyar agrárágazat legjelentősebb szakkönyv-
tári gyűjteménye, emellett az agrár-felsőoktatási könyvtárak és az ágazati szakkönyvtá-
rak koordinációs központja. 

OMH  Országos Mérésügyi Hivatal szerv  Magyarországon országos főhatóság, amelynek 
fő feladata a mérési pontosság és egységesség biztosítása. 1952-től működik, elődje, a 
Központi Mérésügyi Intézet 1909-től 1952-ig működött. 

OMI  Congregatio Oblatorum Missionariorum BMV Immaculatae latin; vall  Szeplőtelen 
Szűz Missziós Oblátusai. Klerikus kongregáció, a szerzetesi intézmények egyik fajtája. 

OMI  Országos Meteorológiai Intézet met  Magyarországi meteorológiai megfigyelő háló-
zat, a meteorológiai kutatás és az időjárási szolgálaz központi szerve. 1870-ben alakult, 
székhelye: Budapest. Fő feladata Magyarország időjárásának állandó megfigyelése, az 
időjárás előrejelzése, időjárási szolgálat a polgári légi forgalom számára, a felső légkör 
kutatása. Jogutódja az 1970-ben alakult OMSZ. OMSZ 

OMIKE  Országos Magyar Izraelita Közművelődési Egyesület egy  1939-től, a Színház- és 
Filmművészeti Kamara megalakulásától a zsidó származású színházművészek nagy ré-
sze nem lehetett színház tagja, megélhetésük veszélybe került. Az Országos Magyar Iz-
raelita Közművelődési Egyesület a Pesti Izraelita Hitközség Wesselényi utcai Goldmark 
termében rendszeres színházi és operaelőadásokra kapott engedélyt. A megnyitó elő-
adás 1940. jan. 8-án volt. A német megszállás után a színház engedélyét bevonták. 

OMIKK  Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár szerv  Alapítva: 1883-ban. 
OMinCap  Ordo Minorum Capuccinorum latin; vall  Kapucinusok. A szerzetesi intézmé-

nyek egyik fajtája. OC 
OMinConv  Ordo Minorum Conventualium latin; vall  Minoriták, fekete ferencesek, 

konventuálisok. A szerzetesi intézmények egyik fajtája. OMF 
OMinim  Ordo Minimorum latin; vall  Minimiták, paulánusok, paulinusok. Rendjüket 1778-

ban alapították. Ekkor épült meg Somorján a templommal összekötött kolostoruk is. 
OMK  Országos Munkaügyi Központ szerv  1997. január 1-jétől az addig középirányítói 

feladatokat ellátó Országos Munkaügyi Központ átalakult Országos Munkaügyi Mód-
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szertani Központtá, majd 2000. január 1-jétől Országos Munkaügyi Kutató- és Módszer-
tani Központtá. 

OMKE  Országos Magyar Kereskedelmi Egyesület egy  Magyarországon 1904-től 1944-ig a 
kereskedők érdekképviseleti szervének neve. 1946-ban a Kiskereskedők Országos Sza-
badszervezet nevet vette fel. KISOSZ 

OMKER  Orvosi Műszerkereskedelmi Vállalat ker  Mai elnevezés: Orvosi Műszerkereske-
delmi Rt. 

OMKT  Országos Magyar Képzőművészeti Társulat egy  1859-ben alakult egyesület. Célja a 
magyar képzőművészet, a művészeti irodalom és kritika fejlesztése és pártolása volt. 

OMM  Organisation Météorologique Mondiale francia; met  Meteorológiai Világszervezet. 
WMO 

OMMF  Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Felügyelőség szerv  A munkabiztonság 
állami irányítási feladatainak, illetve meghatározott munkabiztonsági hatósági felada-
toknak az ellátására 1984-ben létrehozott, a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi mi-
niszter közvetlen felügyelete alatt álló önálló központi hivatal; területi szervei a mun-
kabiztonsági és munkaügyi felügyelőségek. OMF 

OMPI  Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle francia; szerv  Szellemi Tulajdon 
Világszervezete. WIPO 

OMR  ománi riál arab; pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
OMRE  Országos Magyar Repülő Egyesület egy  1948. febr. 14-én alakult meg. MSZHSZ 
OMS  organic mental sydrome angol; orv  Organikus elmeszindróma. 
OMSZ  Országos Mentőszolgálat eü  Magyarországon 1948-ban alapított, az ország egész 

területére kiterjedő hatáskörrel működő hivatásos mentőszervezet. Fő feladata: az élet-
mentés, betegszállítás, elsősegélynyújtásra való képzés és oktatás. 

OMSZ  Országos Meteorológiai Szolgálat met  A meteorológiával kapcsolatos kormányzati 
feladatok ellátásáért felelős, az ország teljes területére kiterjedő tevékenységet folytató 
központi költségvetési szerv. 1970-ben alakult. Az Országos Meteorológiai Intézetből 
alakult, amelynek jogelődje a Magyar Királyi Meteorológiai és Földdelejességi Intézet 
volt (alapítva: 1870). OMI 

OMT  Országos Munkaügyi Tanács szerv  A munkaügyi egyeztetés legmagasabb szintű 
fóruma. Feladata a munka világát érintően különböző megállapodások kidolgozása, és 
konzultáció az országos jelentőségű munkaügyi kérdésekben. A kormány kötelezettsé-
gévé teszi, hogy az OMT rendszeres bértárgyalásokat kezdeményezzen. A Tanács hét 
szakbizottságot működtet az egyes szakmai kérdések tisztázása és a döntés előkészítése 
érdekében. 

OMT  Oxfordi Magyar Társaság szerv  Kulturális egyesület Oxfordban. Közreműködik a 
határon túli magyarsággal összefüggő feladatok ellátásában. Feladata többek között: a 
közösség együttműködésének támogatása; rendszeres tájékoztatás a magyarságot érin-
tő fontos ügyekről, eseményekről és fejleményekről; érdekképviselet azokban a kérdé-
sekben, amelyek a tagszervezetek többségét érintik. 

OMV  Congregatio Oblatorum B.M.V. latin; vall  Szűz Mária Oblátusa. A szerzetesi intéz-
mények egyik fajtája. OMI 

OMV  Österreichische Mineralölverwaltung német; ipar  Osztrák olajtársaság. 
OMVH  Országos Műemlékvédelmi Hivatal kult  A kormány 2001-ben megszüntette a Kul-

turális Örökség Igazgatóságát, valamint az OMVH átnevezésével létrehozta a kulturális 
örökségvédelemmel kapcsolatos hatósági, örökségvédelmi felügyeleti, és az ezekhez 
kapcsolódó tudományos feladatok ellátására a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt. 
Irányítását, ágazati szakmai felügyeletét az oktatási és kulturális miniszter látja el. Ha-
táskörébe tartozik a műemlékvédelemmel, a régészeti örökség védelmével, illetve a mű-
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tárgyvédelemmel kapcsolatos hatósági, tudományos és egyéb közszolgálati feladatok 
ellátása. 

ON  Air Nauru angol; rep  Ausztrália egyik légitársaságának jelzése. 
ONB  Országos Nemzeti Bizottság szerv  A Magyar Nemzeti Függetlenségi Front helyi 

szervezeteinek, a nemzeti bizottságoknak a központi szerve. 1945. szept. 4-én alakult 
meg; a koalíciós pártok három-három, a PDP egy, a szakszervezetek szintén három tag-
gal képviseltették magukat benne. Díszelnöke Tildy Zoltán köztársasági elnök lett. Irá-
nyított, s ellenőrizte a nemzeti bizottságok működését. A választások lebonyolításánál 
állami feladata is volt: engedélyezte a pártok indulását, s vigyázott a választások tiszta-
ságára. A Magyar Függetlenségi Népfront megalakulásával (1949. febr. 1.) szűnt meg. 
MFNF 

ONCSA  Országos Nép- és Családvédelmi Alap szerv  Az 1940-es évek elején a szegények 
felemelését és önfenntartását segítő ún. produktív szociálpolitika végrehajtó szervezete 
Magyarországon. 

ONP  Óvodai Nevelési Program okt  Óvodai tanítás javasolt programja (tanterve). 
ONYF  Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság szerv  A kötelező társadalombiztosítási 

nyugdíjbiztosítás központi hivatalos szerve. Alakult 1993-ban. Jogelődje az Országos 
Társadalombiztosítási Főigazgatóság. Irányítja az igazgatási és hatósági feladatok ellá-
tását, ezek igazgatási szerveit és a Nyufigot. 

OO  Opt-out angol; ált  Az európai uniós tagállamok bizonyos területeken fenntarthatják 
maguknak a jogot, hogy kimaradjanak egy rendelkezés hatálya alól. Ez nem jelenti azt, 
hogy később ne csatlakozhatnának. Például Dánia nem kívánt automatikusan csatla-
kozni a gazdasági és monetáris unióhoz. Az ország szabadon dönthet tehát arról, mikor 
vezeti be az eurót (a konvergencia-kritériumokat már teljesíti). 

OO  Sky West Airlines angol; rep  Ausztrália egyik légitársaságának jelzése. 
OOB  out of bed angol; orv  Kint az ágyból. 
OOC  Opt-out clause angol; ált  Kimaradási klauzula (az euró bevezetése alól). 
OOK  Országos Oktatástechnikai Központ (Veszprém) szerv, okt  Magyarországon az egy-

kori Művelődési Minisztérium 1973-ban alapított intézménye, az UNESCO regionális 
szerve. Feladata a korszerű új oktatástechnikai anyagok előállításának és elosztásának 
országos szintű összehangolása, az oktatástechnikai képzés és továbbképzés, kutatás. 
UNESCO 

OP  Air Panama International angol; rep  Panama légitársaságának jelzése. 
op  opus latin; zene  Valamely zenemű elején egy szám előtt az illető szerző megfelelő szá-

mú művét jelöli. 
OP  Ordo Fratrum Praedicatorum latin; vall  Domonkosok, domonkos apácák. A 13. szá-

zadban Domonkos által alapított új típusú szerzetesközösség. 1216-ban pápai megerősí-
tést kapott a rend. Az állandó tudományos képzést és a prédikációt tekintették fő hiva-
tásuknak. Magyarországon 1221-ben telepedtek le. OSD 

op. vagy Op.  Operation angol; orv  Műtét; művelet; operáció; üzemeltetés, működtetés. 
OPAL  Oil Price Assessments Limited angol; szerv  Londoni olajár-előrejelzéssel foglalkozó 

vállalat. 
OPAL  Opacity code Lawrence Livermore Nat. Laboratory angol; csill  Opacitás kódtáblá-

zat könnyű elemekre. 
op-art  Optical-art angol; műv  A 20. század derekán kialakult, mértani elemeket alkalmazó, 

gyakran érzékcsalódások keltette térhatások elérésére törekvő, az absztrakt spirális, 
hullámos rajzolatok, vonalak, pontok térérzetét és mozgást keltő hatást kihasználó mo-
dern művészeti irányzat. Jelentős képviselője a magyar származású Victor Vasarely és a 
brit Bridget Riley. 

OPC  outpatient clinic angol; orv  Járóbeteg-klinika. 
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OPD  outpatient department angol; orv  Ambulancia. 
OPEC  Organisation of petroleum Exporting Countres angol; szerv  Kőolaj-exportáló Or-

szágok Szervezete. Nemzetközi gazdasági szervezet, 1960-ban Bagdadban alapították, 
központja: Bécs. A legtovább fennmaradó kartell. 13 kőolajtermelő ország alapította, 
majd további országok is csatlakoztak hozzá. Célja a tagországok kőolajjal kapcsolatos 
politikájának koordinálása érdekeik védelmére, döntően a nyersolaj árának megszabá-
sával és a kitermelt mennyiség meghatározásával. 

OPF  Országos Pénzügyőri Főparancsnokság szerv  1952-ben jött létre, 1963-ban szerepét 
átvette az OPVP. OPVP 

Oph  Ophiuchus latin; csill  Kígyótartó. Csillagkép az égbolton. 
Ophth.  Opthalmology angol; orv  Szemészet. 
OPI  Országos Pedagógiai Intézet szerv, okt  Magyarországon az egykori Művelődési Mi-

nisztérium intézménye. 1962-ben alakult. Feladata az alsó- és középfokú nevelési-
oktatási intézmények alapdokumentumainak elkészítése, a szakfelügyelők munkájának 
irányítása, a pedagógusok továbbképzése stb. 

OPKM  Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum szerv, kult  A neveléstudomány és a 
közoktatás magyarországi információs, neveléstörténeti és kulturális központja. Gyűjti 
és szolgáltatja a neveléstudomány szakirodalmi információit, ápolja, őrzi és közkinccsé 
teszi a pedagógia tárgyi emlékeit és dokumentumait. 

OPoen  Ordo Poenitentiae de Iesu Nasareno latin; vall  Nazarénusok, bűnbánók rendje. A 
szerzetesi intézmények egyik fajtája. Hittanilag a protestáns evangéliumi kereszténység 
anabaptista ágába lehet őket sorolni. Történelmük során csaknem folyamatosan a társa-
dalom szélén éltek az állam szempontjából és gyakran vallási üldöztetések áldozatai 
voltak. Nevüket az Újszövetségben is megemlített Nazarénusoktól (ami Istennek szen-
telt, szent életet élő, szent embert jelent) származtatják. Alapítója, a svájci Samuel Hein-
rich Fröhlich (1803–1857) volt. 

OPRAEM  Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis latin; vall  Premontreiek. A 
rendet Szt. Norbert kanonok (később magdeburgi érsek) alapította 1120-ban. Nevüket a 
franciaországi Prémontrében felépített első kolostorukról nyerték. A világi papok mun-
kájának segítése, a lelkipásztorkodás volt fő feladatuk. Magyarországon a 12. század-
ban telepedtek le. OPraem CC 

OpT  Operatív Törzs szerv  A KKB (Kormányzati Koordinációs Bizottság) állandó jelleggel 
titkárságot, Veszélyhelyzeti Központot, valamint katasztrófahelyzetben Operatív Tör-
zset működtet. Az OT a védekezési munkabizottság megalakulásáig végzi a katasztrófa 
következményeinek elhárítására vonatkozó operatív döntések előkészítését, és az alá-
rendelt szervezetekre vonatkozóan javaslatot tesz a végrehajtásra az érintett tárcák ré-
szére. 

OPTB  Országos Pedagógus-továbbképzési Bizottság szerv  Feladata a pedagógusok, a 
közoktatási intézményvezetők, a közoktatás állami és önkormányzati irányítási felada-
taiban közreműködők továbbképzését, átképzését szolgáló továbbképzési rendszer 
működésének figyelemmel kísérése. 

OPTK  Osztrák Polgári Törvénykönyv jog  Österreichisches Bürgerliches Gesetsbuch. 1812. 
jan. 1-jén hatályba lépett törvénykönyv. 

OPVP  Országos Pénzügy- és Vámőrség Parancsnokság szerv  1963-ban a 
Vámfőigazgatóságból és az OPF-ből alakult. Feladatkörét 1966-ban a VPOP vette át. 
OPF, VPOP 

OPW  Obscsij Park Wagonov orosz; szerv  Közös Teherkocsi Park. A KGST-tagállamok 
1964-ben kötött egyezménye, amely szabályozza a vasúti teherkocsik közös használatát. 
A KGST megszűnésével megszűnt. KGST 

OR  Air Comores francia; rep  Comore-szigetek légitársaságának jelzése. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Anabaptizmus
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81llam
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Vall%C3%A1si_%C3%BCld%C3%B6ztet%C3%A9sek&action=edit
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%9Ajsz%C3%B6vets%C3%A9gben&action=edit
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nazar%C3%A9nus
http://hu.wikipedia.org/wiki/Isten
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A1jc
http://hu.wikipedia.org/wiki/1857
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Or  Institutum Oratorii S. Philippi Nerii latin; vall  oratoriánusok, vagy oratoristák. A Néri 
Szt. Fülöp által 1515-ben alapított társulat tagjai, akik az egyházi tudományokban való 
önképzés mellett betegeket ápoltak és a szenvedőket istápolták. Főképp Olaszország-
ban terjedtek el. Megerősítést XIII. Gergelytől nyertek 1574-ben. Hasonló társulatot ala-
pított Franciaországban Berulle Péter, 1611-ben, hogy a papságban az egyházi fegyel-
met fenntartsa s ifjakat képezzen a papi hivatásra. Innen került ki többek között 
Malebranche, Morin János, Thomassin, Simon Rikárd, és Massillon. OrJMI 

OR  open reduction angol; orv  Nyílt redukció (törés). 
OR  operating room angol; orv  Műtő. 
or  oras román; közig  Város. v 
Or  Orationes latin; vall  Imádságok. Canterburyi Szt. Anzelm művének latin címe és rövi-

dítése a katolikus új fordítás szerint. 
OR  Oregon angol; földr  Szövetségi állam az USA-ban. Területe: 251.409 km2; székhelye: 

Salem; beceneve: Naplemente állam, Hód állam. 
OR  orvosi rendelvényre orv  Orvosi rendelvényre rövidítése. 
or.  orosz ált  Zömében az egykori OSZSZK-ban élő, keleti szláv nyelvet beszélő nép, sze-

mély, nyelv, illetve ehhez tartozó, vele kapcsolatos; orosz nyelv és irodalom mint tan-
tárgy. 

orat  oratórium latin; ép  Templom szentélyének v. hajójának többnyire a templom belső 
terétől elzárt karzata. 

orat  oratórium latin; rég, vall  Imaterem, házi kápolna. 
orat  oratórium latin; zene  Több tételes, rendszerint vallásos tárgyú drámai elbeszélő mű 

énekkarra, magánszólamra és zenekarra. 
ord  ordinárius latin; orv, rég  Főorvos, rendelőorvos. 
ord  ordinárius latin; rég, okt  Tanszékvezető egyetemi tanár; egyetemi nyilvános rendes 

tanár. 
ord  ordinárius latin; vall  Megyés püspök. 
ORF  open reading frame angol; állat  Nyitott leolvasási keret. 
ORFI  Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet eü  Épületegyüttese a 19. század 

második felében épült meg. Az intézet funkcionális szellemi elődjének a Rheuma és 
Fürdőkutató Intézet tekinthető, amelynek alapítása a 20. század harmincas éveiben tör-
tént. 1951 tavaszán az Állami Rheumakórház, a Lukács fürdő és az Országos Balneoló-
giai Kutatóintézet összevonásával megalakult a Kunfi Zsigmond Utcai Állami Kórház, 
majd az intézmény neve alig egy év múlva Országos Reuma és Fürdőügyi Intézet lett. 
Az elkövetkező évtizedekben az ORFI újabb és újabb ingatlanokkal bővült. 

ORFK  Országos Rendőr-főkapitányság államig  A rendőrség országos hatáskörű központi 
szerve. Az ORFK szervei általában az egész országra kiterjedő hatáskörrel, és ebből ki-
folyólag országos illetékességgel járnak el. Hatáskörébe tartozik továbbá azoknak a 
bűncselekményeknek a nyomozása, amelyeket az országos rendőrfőkapitány, a bűn-
ügyi főigazgató, illetőleg az ORFK közbiztonsági főigazgatója ide utal. 

org  orgona zene  Fújtatós, sok sípú nagy fúvós hangszer. 
Ori  Orion latin; csill  Orion. Csillagkép az égbolton. 
ORI  Országos Rendező Iroda szerv, kult  Magyarországon 1958-ban alapított rendező 

szerv, amelynek feladata országos viszonylatban elsősorban a könnyűzenei és esztrád-
műsorok szervezése, illetve ellenőrzése volt. 

orient  orientalisztika latin; nyelv, kult  Keletkutatás; a keleti népek műveltségével, főleg 
nyelvével foglalkozó tudomány. 

OR-IF  open reduction with internal fixation angol; orv  Nyílt redukció belső rögzítéssel. 
ORIT  Országos Református Ifjúsági Találkozó vall  Változó helyszínnel megrendezendő 

találkozó. 
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OrJMI  Congregatio Oratorii Iesu et Mariae Immaculatae latin; vall  Párizsi oratoriánusok. 
A szerzetesi intézmények egyik fajtája. Or 

ORL  oto-rhino-laryngology angol; orv  Orr-fül-gége gyógyászat. 
ORS  Ordo Clericorum Regularium a Somascha latin; vall  Szomaszkaiak. A szerzetesi 

intézmények egyik fajtája. Az árvák védelmére jött létre 1534-ben. 
orsz.  ország(os) közig  Az egész országra kiterjedő. o. (ország) 
Orsz. Orv. Kvtár Közl.  Országos Orvosi Könyvtár Közleményei firat  1955-ben megindult 

az Országos Orvostörténeti Könyvtár kiadványaként az Országos Orvosi Könyvtár 
Közleményei sorozat, s nemzetközi visszhangra talált. 

orszr  országrész földr  Az országnak valamelyik földrajzilag elkülönülő része. 
ORT  operating room technician angol; orv  Műtős technikus. 
ort.  ortodox görög, latin; vall  Régi hagyományokhoz való merev ragaszkodás; valamely 

tanhoz, elmélethez, illetve vallási rítushoz mereven ragaszkodó; ortodox vallási felfo-
gás. 

Ortho.  Orthopaedic Surgery angol; orv  Ortopéd sebészet. 
ORTT  Országos Rádió és Televízió Testület szerv  1996-ban létrehozott médiahatóság Ma-

gyarországon. 
orv.  orvos eü  A betegségekkel, megelőzésükkel és a betegek gyógyításával hivatásszerűen 

foglalkozó, orvosi egyetemet végzett szakember. 
Orv. L.  Orvosok Lapja firat  Alcíme: Magyar Orvosi Kamara Hivatalos folyóirata. Kiadja: 

Promedane Publishing House. Megjelenik havonta. 
Orv.Hetil  Orvosi Hetilap firat  A Markusovszky Lajos Alapítvány tudományos folyóirata, 

alapította Markusovszky Lajos 1857-ben. 
orvost. vagy orvostud.  orvostudomány eü, tud  Medicina, az embert veszélyeztető beteg-

ségek okait, megelőzésük módjait, kórjelzését és gyógyítását kutató tudomány. 
OS  Austria Airlines angol; rep  Ausztria egyik légitársaságának jelzése. 
os  bone angol; orv  Csont. 
os  mouth angol; orv  Száj. 
os  opening angol; orv  Nyílás. 
OS  Operating System angol; inf  Operációs rendszer. 
OS  Optikai stabilizálás funkció fényk  Egy beépített mechanizmus segítségével képes a 

kamera bemozdulásának kiegyenlítésére. A funkció két érzékelőt használ az objektív 
belsejében a kamera függőleges és vízszintes elmozdulásának pontos nyomon követése 
érdekében. Ez lehetővé teszi a lencsék különálló beállítását a többitől. A rendszer két 
optikai stabilizáló módot bocsát a felhasználók rendelkezésére. Az első mód határozza 
meg a kamera mozgását függőleges és vízszintes irányban, továbbá kiegyenlíti a kép-
vibrálást. A második mód pedig a kamera függőleges bemozdulását követi nyomon, 
valamint ez is a vibrálást egyenlíti ki. 

Os  ozmium görög ’szag’ szóból; vegy  A platinafémek csoportjába tartozó kékesszürke szí-
nű, kemény és rideg, ritka fém. Rendszáma: 76. Izzólámpák izzószálainak készítésére és 
katalizátorként használják. 

OSA  Ordo Sancti Augustini latin; vall  Ágostonos kanonokok rendje. A szerzetesi intéz-
mények egyik fajtája. 

OSB  Ordo Sancti Benedicti latin; vall  Bencések, Benedek-rend, bencés apácák. Nursiai Szt. 
Benedek (480–543) által alapított nyugati szerzetesi intézmény. Tagjai kezdetben közös 
imádsággal és kézi munkával foglalkoztak. Jelszavuk „Ora et labora”: „Imádkozzál és 
dolgozzál”. Több szerzetes Monte Cassinóban nyugszik. A frank szerzetesek megmen-
tették az ereklyéket a longobárdoktól és később Zakariás pápa segítségével visszakerül-
hettek eredeti helyükre. Még Szt. István uralkodása alatt építették az első kolostort Ma-
gyarországon. 1802-től, mint tanítórend működik Pannonhalmán és Győrött. 
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OSBCam  Congregatio Monachorum Eremitarum Camaldulensium OSB latin; vall  
Kamalduliak, kamalduli. Szemlélődő női rend. Eredetük Szt. Romualdig (951–1027) 
nyúlik vissza, aki megreformált 2 női konventet. B. Rudolf 1085-ben külön női kolostort 
alapított számukra Luco nel Mugellóban. A kamalduliak a benedeki regulára tesznek 
fogadalmat. Teológiai iskolákat tartanak fenn olasz szerzetesnők számára. A római Szt. 
Antal apát apácái gondoskodnak pálmaágakról a pápa számára a virágvasárnapi kör-
menetben. 

OSBCoel  OSB Congregatio Coelestinensis latin; vall  Cölesztinusok. A szerzetesi intézmé-
nyek egyik fajtája. 

OSBM  Ordinis Sancti Basilii Magni latin; vall  Baziliták, Nagy Szt. Bazil (Vazul) Rendje. A 
közösség hivatása: tanítás-nevelés, lelkipásztorkodás. Alapító: Nagy Szt. Bazil. Kon-
templatív és lelkipásztori, nevelői rend. Magyarországon az Árpád-korban már volt 
több rendház. Egyházjogi státusza: pápai jogú férfi szerzetes intézmény (papi). A kö-
zösség nemzetközi központja: Róma. 

OSBMW  szerviták vall  Szervita-rend, Mária szolgái, Ave Maria testvérek. Hét firenzei 
kereskedő által a 13. században alapított katolikus szerzetesrend. Feladatuknak a Má-
ria-kultusz terjesztését tekintették. Magyarországon is korán letelepedtek. 

OSBOliv  OSB Montis Oliveti latin; vall  Olivetánusok. A szerzetesi intézmények egyik 
fajtája. Szt. Benedek szigorúsított szabályai szerint szervezett szerzetesrend, amelyet 
Tolomei János alapított Sienában 1313-ban, és XXII. János megerősített. 

OSBOtt  OSB Congregatio Ottiliensis pro Missionibus Exteris latin; vall  Szent Ottilieni 
Missziós Bencések. A szerzetesi intézmények egyik fajtája. 

OSC  Klarissza Remeteség vall  A ferences mozgalomhoz elsőként csatlakozott nőt Ferenc a 
közeli bencés apácamonostor nővéreire bízza. Rövidesen többen is csatlakoznak a Klára 
választotta szerzetesi ideálhoz. Ez a klarissza rend kezdete. A klarisszák Magyarorszá-
gon az egyetlen olyan középkori alapítású női szerzetesrend, amely folyamatosan fenn-
állt. A közösség életformája szemlélődő. A klarissza monostor kizárólag adományokból 
él. Tevékenysége a kertben, házban végzett kétkezi, illetve intellektuális munka, vala-
mint személyek fogadása. Egyházjogi státusza: pápai jogú női szerzetesi intézmény. 

OSC  Oblati S. Caroli, Oblati Sancti Ambrosii latin; vall  Borromei Szent Károly Oblátusai, 
ambroziánusok. A szerzetesi intézmények egyik fajtája. 

OSC  Ordo Clericorum Regularium Ministrantium Infirmis latin; vall  Kamillánusok. A 
szerzetesi intézmények egyik fajtája. MI 

OSCam  Ordo Clericorum Regularium Ministrantium Infirmis latin; vall  Kamillánusok. A 
szerzetesi intézmények egyik fajtája. MI 

OSCAR  Orbiting Satellite Carrying Amateur Radio angol; hírk, távk  Amatőr rádiót szállító 
keringő hold. Célja a rádióamatőrök bekapcsolása az űrkutatásba. 

OSCE  Organization for Security and Co-operation in Europe angol; szerv  Európai Bizton-
sági és Együttműködési Értekezlet. A világ legnagyobb biztonsági szervezete. Alapítva: 
1975-ben Helsinkiben. Székhelye: Bécs (Ausztria). 2004-ben 55 tagállam vesz részt a 
munkájában. 

OSchP  Ordo Scholarum Piarum latin; vall  Piaristák. A szerzetesi intézmények egyik fajtá-
ja. CSP 

OSCl  Ordo Sanctae Clarae latin; vall  Klarisszák. A szerzetesi intézmények egyik fajtája. 
Clar 

OSClAlc  Ordo Sanctae Clarae Alcantarinarum latin; vall  Alkantarai klarissza apácák. A 
szerzetesi intézmények egyik fajtája. Clar 

OSClCap  Ordo Sanctae Clarae Capuccinarum latin; vall  Kapucinus apácák. A szerzetesi 
intézmények egyik fajtája. OSFC 
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OSClCol  Ordo Sanctae Clarae reformationis a S. Coleta latin; vall  Colettinák. A szerzetesi 
intézmények egyik fajtája. A klarisszák megreformált ága. Szt.Coletta alapította 1408-
ban. Reformjának lényege a rend kolduló jellegének visszaállítása. 

OSClObs  Ordo Sanctae Clarae de Observantia latin; vall  Obszerváns klarisszák. A szerze-
tesi intézmények egyik fajtája. Clar 

OSClRec  Ordo Sanctae Clarae Recollectarum latin; vall  Rekollekta klarisszák. A szerzetesi 
intézmények egyik fajtája. Clar 

OSClSObs  Ordo Sanctae Clarae Strictioris Observantiae latin; vall  Szigorú obszerváns 
klarisszák. A szerzetesi intézmények egyik fajtája. Clar 

OSCr  Ordo Sancti Crucis, Ordo Cruciferorum, Ordo Crucigerorum latin; vall  Keresztes 
lovagok. Miután 1071-ben a szeldzsuk törökök bevették Jeruzsálemet, Európában moz-
galom kezdődött a Szentföld visszaszerzésére. A pápa felhívására számos országból in-
dultak el katonák a Szent Sír felszabadítására. A keresztes hadjáratok ugyan nem érték 
el céljukat, de megismertették Európával az iszlám kultúrát. A Szentföldön maradt ke-
resztesek pedig keresztény államokat hoztak létre. A Jeruzsálembe induló zarándokok 
védelmére katonai szerzetesrendek alakultak. 

OSD  On Screen Display angol; inf  A képernyőn megjelenő beállító menü, ma minden 
monitor ilyen menüvel rendelkezik. Képernyős megjelenítés. A tévé képernyőjén meg-
jelenített programszám, hangopciók és elalvás időzítő információ stb. 

OSD  Ordo Sancti Dominici latin; vall  Domonkos apácák, harmadrendi domonkos nővé-
rek. A Prédikátorok Rendjének női ágát 1206. dec. 27-én a dél-franciaországi Prouille-
ben hozta létre Szt. Domonkos. Magyarországra a rend még a 13. század első felében el-
jutott. Az itt alapított női zárdák közül legnevezetesebb a Margit-szigeten (akkor Nyu-
lak szigete) épült. Ezt IV. Béla építtette leánya, Margit részére. A domonkos rend női 
ága 1948-ban, Árpád-házi Boldog Margit szentté avatásának kapcsán Szegeden újraala-
kult. 1950-ben a rendet feloszlatták. 1990-ben újraindult a közös élet. Egyházjogi státu-
sza: pápai jogú női szerzetes intézmény. 

OSE  Ordo Sanctae Elisabethae, Sorores Hospitalariae S. Elisabethae latin; vall  Erzsébet 
Apácák. A Szent Erzsébetről Nevezett Betegápoló Nővérek története Aachenben kez-
dődött, amikor Apollonie Rademacher 1622-ben elvállalta a város kórházának vezeté-
sét. 1785-ben II. József rendelésére jött Buda városába tizennyolc nővér Bécsből, hogy a 
polgárság számára létrehozzon egy nőket ápoló kórházat. 1848–49-ben, majd az első vi-
lágháború alatt sebesülteket ápoltak. 1950 után 1989-ben nagy nehézségek közepette 
kezdték meg rendi életük újraszervezését. Továbbra is főleg betegek és idősek ápolásá-
val foglalkoznak. 

OSF  Ordo S. Francisci latin; vall  Ferences testvérek, ferences nővérek. A szerzetesi intéz-
mények egyik fajtája. OFM 

OSFC  Ordo Sancti Francisci Capuccinorum latin; vall  Kapucinusok. A szerzetesi intézmé-
nyek egyik fajtája. A ferencesek egy ága, amelyet Matteo di Bassi alapított 1525-ben Itá-
liában. Ezt a rendet megerősítette VIII. Kelemen pápa is 1528-ban. Eredetük azokra a vi-
szályokra vezethető vissza, amikor a ferences rendben a fegyelem szigora miatt kitört 
az elégedetlenség. Csak külsőségekben különböztetik meg magukat a többiektől, még-
pedig úgy, hogy csúcsos csuklyát és szakállt viselnek, egyebekben ugyanazokat a szigo-
rú szabályokat tartják meg. 

OSFS  Institutum Oblatorum S. Francisci Salesii latin; vall  Szalézi Szent Ferenc Oblátusai. 
A szerzetesi intézmények egyik fajtája, klerikus kongregáció. 

OSH  Ordo Sancti Hieronymi latin; vall  Hieronimiták. OESH 
OSH  Országos Sporthivatal sp  1948–1951, ekkor jogutódja az OTSB lett. Ismét megalakult 

1989-ben az ÁISH-ból, majd feladatkörét, mint jogutód 1992-ben az OTSH vette át. 
ÁISH, OTSH 

http://lexikon.katolikus.hu/LINKEK/LINKKKKK/LINKKHI/KLAFT.HTML#kl01012
http://lexikon.katolikus.hu/LINKEK/LINKCCCC/COARI12.HTML#c12024
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ferencesek
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Matteo_di_Bassi&action=edit
http://hu.wikipedia.org/wiki/1525
http://hu.wikipedia.org/wiki/VIII._Kelemen_p%C3%A1pa
http://hu.wikipedia.org/wiki/1528
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OSI  Open Systems Interconnection angol; számtech  ’Nyílt rendszerek összekapcsolása’. 
Számítógép-hálózatok, illetve a működésüket meghatározó protokoll kialakítására lét-
rehozott szabvány. 

OSJ  Congregatio Oblatorum S. Joseph latin; vall  Szent József Asti Oblátusai. A szerzetesi 
intézmények egyik fajtája. 

OSJD  Ordo Hospitalarius S. Ioannis de Deo latin; vall  Istenes Szent Jánosról elnevezett 
Irgalmas Testvérek. Az irgalmas rend Spanyolországból ered. Alapítójának, Giovanni 
Ciudad-nak halálát (1550. márc. 8.) követően meglepően gyorsan elterjedt Európában, 
majd átkelt az Atlanti-óceánon is. Két fő ága a spanyol és az olasz kongregáció. A 20. 
századra a rend eljutott mind az 5 világrészre. Az irgalmas testvérek magyar földön 
1650-ben Szepesváralján telepedtek meg. 1856-ban alakult meg az önálló magyar rend-
tartomány. Trianon után csak öt intézményük maradt. 1950-es feloszlatásuk után 1989-
ben megkezdődött a magyar tartomány újjászervezése. 

Osk  Országos sertés- és kirakodóvásár ker  Kijelölt helyen, időszakosan tartott, sertések és 
egyéb áruk kirakodásával járó, nagyobb arányú adásvétel, üzletkötés. 

OSM  Ordo Servorum Mariae latin; vall  Szerviták. Hét előkelő firenzei kereskedő szegény-
ségben és bűnbánatban testvéri közösséget alapított 1233-ban. Mária Szolgái (Szűz Má-
ria Szolgálóleányai Szervita Nővérek) néven terjedt el a rend. A rendet XI. Benedek pá-
pa 1304-ben hagyta jóvá. Női ágát 1332-ben Falconieri Szt. Julianna alapította. A törté-
nelmi Magyarország területén a 17. század közepén először a nyugat-magyarországi 
Lorettonban építettek kolostort a szerviták. 1950-ben a rendet feloszlatták, majd 1989 
után újjáéledt. 

OSMM  Ordo Sanctae Mariae Magdalenae de Poenitentia latin; vall  Magdolna Nővérek. A 
13. század elején Németországban alapított női szerzetesrend. Rudolf von Worms alapí-
totta 1226-ban az első kolostort. A rend tagjait ruházatuk alapján fehér asszonyoknak is 
nevezik. A rend fiatal lányoknak segített a helyes, vallásos úthoz való visszatérésben, 
részt vett a nevelésükben. Franciaországban és Olaszországban terjedt el. Egyik leghíre-
sebb temploma a 15. században Strasbourgban épült gótikus stílusban. 

OSO  Orbiting Solar Observatory angol; csill  Keringő napfizikai obszervatórium. Napfizi-
kai mérőműszerekkel felszerelt mesterséges holdtípus az USA-ban. Feladatuk a Nap 
elektromágneses sugárzásának vizsgálata, az égbolt tanulmányozása stb. 

OSP  Online Service Provider angol; szerv  Hálózati vonali szolgáltató. Hálózati tartalmat 
és kapcsolatot szolgáltató kereskedelmi cég. 

OSP  Opus Sancti Petri latin; vall  Szent Péter Műve. A szerzetesi intézmények egyik fajtája. 
OSP  Ordo Sancti Pauli latin; vall  Pálosok. Az első és egyetlen magyar alapítású, férfi szer-

zetesrend; Thébai Remete Szt. Pál (228–341) nevét vették fel. Boldog Özséb (1200–1270) 
alapította. Pilisszántón épült első kolostoruk. Címerükben ott a holló, akárcsak a Hu-
nyadi-családéban. Nagy Lajos király 1381-ben hozatta haza Velencéből Remete Szt. Pál-
nak az ereklyéjét, amelyet Budaszentlőrincen a kolostorban temettek el. Mátyás király 
több pálos kolostort alapított. 1526-ban a pálosok (Szt. László, a lovagkirály volt példa-
képük) szembeszálltak a törökökkel a Szent Koronáért. Ma Budapesten a Gellért-hegyi 
sziklakápolnában működnek. 

OSP  Ordo Scholarum Piarum latin; vall  Piaristák (kegyes tanítórend). Az ifjúság nevelésé-
re létesült katolikus szerzetesrend, amelyet Kalazanci Szt. József (1556–1648) alapított 
1597-ben, és XV. Gergely pápa megerősített 1621-ben. Fogadalmuk: szegénység, tiszta-
ság, engedelmesség, tanítás. Mo.-on 1642-ben telepedtek meg. 

OSPPE  Ordo Fratrum S. Pauli Primi Eremitae latin; vall  Pálosok. A szerzetesi intézmé-
nyek egyik fajtája. OSP 

OSSalv  Ordo Ss. Salvatoris latin; vall  Brigittinák. A szerzetesi intézmények egyik fajtája. 
500 körül alapította a svéd Szt. Brigitta. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Szerzetesrend
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szerzetesrend
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Remete_Szent_P%C3%A1l&action=edit
http://hu.wikipedia.org/wiki/228
http://hu.wikipedia.org/wiki/341
http://hu.wikipedia.org/wiki/Boldog_%C3%96zs%C3%A9b
http://hu.wikipedia.org/wiki/1200
http://hu.wikipedia.org/wiki/1270
http://hu.wikipedia.org/wiki/Pilissz%C3%A1nt%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Holl%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Hunyadi&action=edit
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Hunyadi&action=edit
http://hu.wikipedia.org/wiki/Velence
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1ty%C3%A1s_kir%C3%A1ly
http://hu.wikipedia.org/wiki/1526
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Lovagkir%C3%A1ly&action=edit
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gell%C3%A9rt-hegy
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OSSp  Ordo Hospitalarius Ss. Spiritus latin; vall  Szentlélek Rend. A szerzetesi intézmé-
nyek egyik fajtája. 

OSsR  Ordo Monialium Ss. Redemptoris latin; vall  Redemptorista apácák. A szerzetesi 
intézmények egyik fajtája. 1731-ben alapította Liguori Szt.Alfonz 

OSST  Ordo Ss. Trinitatis Redemptionis Captivorum latin; vall  Trinitáriusok. A szerzetesi 
intézmények egyik fajtája. 

OSTDisc  Ordo Ss. Trinitatis Discalceatorum latin; vall  Sarutlan trinitáriusok. A szerzetesi 
intézmények egyik fajtája. OSST 

OSTRef  Ordo Ss. Trinitatis Reformatorum latin; vall  Reformált trinitáriusok. A szerzetesi 
intézmények egyik fajtája. OSST 

OSU  Ordo Sanctae Ursulae latin; vall  Orsolyiták. Merici Szt. Angéla alapította 1535-ben a 
Szent Orsolya-rendet, amely először nevelt fiatal lányokat. A rend az egész világon el-
terjedt. A francia forradalom idején sok nővér adta életét hitéért; őket XV. Benedek pápa 
1920-ban avatta boldoggá. Célja, feladata: a tanítás és a nevelés. Angéla útmutatásait 
három könyvben hagyta rendjére: Szabályok, Intelmek és Végrendelet címmel. Jelmon-
datuk: Serviam – szolgálok. Ausztriából érkeztek Magyarországra. 1676-ban Pozsony-
ban telepedtek le. Ma Győrben, Egerben van kollégiumuk. 

OSZDMP  Oroszországi Szociáldemokrata Munkáspárt pol  Oroszul: Rossziszkaja 
szocialgyemokratyicseszkaja rabocsaja partyija. Bár 1898-ban mondták ki a megalakulá-
sát, valójában a párt programját 1903-ban fogadták el. Az első marxista proletárpárt 
Oroszországban. 1918. márciusban felvette az SZKP nevet. SZKP 

OSZH  Országos Személyiadat- és Lakcímnyilvántartó Hivatal szerv  1992–95 között mű-
ködött. Országos hatáskörű szerv volt. Jogelődje az ÁNH (1975–92). A központi nyil-
vántartás rendszerét működtette. Jogutódai: BM Központi Nyilvántartó és Választási 
Hivatal (1995–99), BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal 
(1999-től). 

OSZK  Országos Széchenyi Könyvtár kult  Magyarország legnagyobb könyvtára. 1802-ben 
létesült Széchenyi Ferenc adományával. 

OSzK.  Olaj-Szappan-Kozmetika firat  Folyóirat. Közreadó: Cereol Növényolajipari Rt. 
Magyarország, Unilever Élelmiszer- és Mosószergyártó Rt., MÉTE Növényolajipari 
Szakosztály. Szakterület: mezőgazdaság. 

OszKÉvk  Országos Széchenyi Könyvtár Évkönyve kult  Valamely év jellemző eseményeit, 
adatait, eredményeit, évi működését, munkatársak írásait összegező, tartalmazó kiad-
vány. 

OSZMI  Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet kult  1952. nov. 2-án alakult. 1953-tól 
kezelésébe került a Bajor Gizi Színészmúzeum is, 1957-ben Színháztudományi és Film-
tudományi Intézetté alakult. 1959-ben az intézmény kettévált: az Országos Színháztör-
téneti Múzeum a Színháztudományi Intézet keretein belül működött tovább egészen 
1969-ig, amikor is felvette a Magyar Színházi Intézet nevet. 1991-ben felvette a sokolda-
lú tevékenységi körét kifejező, jelenlegi megnevezését, az Országos Színháztörténeti 
Múzeum és Intézet (OSZMI) nevet. 

Ószöv.  Ószövetség vall  Ótestamentum. A Biblia első része, a zsidó és a keresztény vallás 
szent könyve. 

OSZSZSZK  Oroszországi Szovjet Szövetségi Szocialista Köztársaság földr  Köztársaság 
Kelet-Európában. RUS 

OSZT  Országos Szakképzési Tanács szerv  1917. november 7-én alakult meg az egykori 
Orosz Birodalom területén, amely a februári forradalom óta köztársaság volt. 

OSZT  Országos Szövetkezeti Tanács szerv  Székhelye: Budapest. Az országos ágazati ér-
dek-képviseleti szervek 1968-ban alakult közös tanácskozó testülete. Képviseli a szö-
vetkezeti mozgalmat. Szövetkezeti kutatóintézetet tart fenn. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Orsolya
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=XV._Benedek&action=edit
http://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1pa_%28egyh%C3%A1zf%C5%91%29
http://hu.wikipedia.org/wiki/1920
http://hu.wikipedia.org/wiki/Boldog
http://hu.wikipedia.org/wiki/1676
http://hu.wikipedia.org/wiki/Eger
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oszt.  osztály ált  Azonos társadalmi, gazdasági helyzetben lévő személyek v. csoportok, 
amelyek lényegesen különböznek más csoportoktól. Hasznos kategória az egyének osz-
tályozására (pl.: foglalkozások szerint). 

oszt.f.  osztályfőnök ált  Olyan pedagógus, aki az általános- és középiskolában az osztály 
tanulóközösségét tanulmányi és nevelési vonatkozásban vezeti. Nálunk 1851 óta van 
osztályfőnöki rendszer. 

oszt.vez.  osztályvezető ált  Intézmény, vállalat valamely osztályának felelős irányítója. 
OSZTV  Országos Szakmai Tanulmányi Verseny okt  A Szociális és Munkaügyi Minisztéri-

um a hatáskörébe tartozó szakképesítések országos tanulmányi versenyeit a magyaror-
szági, nappali rendszerű képzést folytató szakképző iskolák tanulói számára hirdeti 
meg. 

OT  operating theatre angol; orv  Műtő. 
OT  Optatam Totius latin; vall  „Optatam Totius” kezdetű dekrétuma a papképzésről. A II. 

vatikáni zsinat okmánya. 
OT  Optatam totius latin; vall  Határozat a papnevelésről. A II. vatikáni zsinat dokumen-

tumának rövidítése. 
OT  Ordo Teutonicus S. Mariae in Ierusalem latin; vall  Német lovagrend. A keresztes had-

járatban a szentföldre zarándokló németek egy része egy ott lakó németnél segélyt s út-
baigazítást nyert. Idővel ennek házát, ami később kórház lett, mind sűrűbben keresték 
föl a beteg német zarándokok és sokan önként ottmaradtak, betegápolónak. Így alakult 
a Deutsche Spitalsbrüder bei der St. Marienkirche zu Jerusalem nevű testület 1190-ben. 
1211-ben II. Endre a Barcaságot adományozta a rendnek azzal a kikötéssel, hogy Er-
délyt a kunok ellen védelmezi. De mivel ez nem sikerült, a király 1225-ben kiűzte őket 
Magyarországról. 

OT vagy OTH  Országos Tervhivatal szerv  Magyarországon 1947 júliusában létesült. A 
központosított gazdaságirányítási rendszerben a tervezés és ellenőrzés minisztériumi 
jogállású központi szerve. Feladata a távlati és az operatív gazdasági tervjavaslatok ki-
dolgozása és a gazdasági terv végrehajtásának ellenőrzése, a kormány gazdaságpoliti-
kai irányelveinek kialakításához a gazdaságfejlesztési koncepciók lehetséges változatai-
nak előkészítése, a tervjavaslatok összehangolása, kidolgozása és előterjesztése volt. 
1990-ben megszüntették. 

OT.  Az Ország Tükre firat  Fényképészeti folyóirat volt az 1800-as évek közepén. 
OTAN  Organisation du Traité de l’Atlantique Nord francia; szerv  Észak-atlanti Szerződés 

Szervezete. NATO, OTAN 
OTC  over-the-counter (pharmaceuticals) angol; orv  Vény nélkül kapható (gyógyszerek). 
OTCs  over-the-counter drugs angol; eü  Szabadon hozzáférhető gyógyszerek. A gyógy-

szertárakban orvosi vény nélkül kapható gyógyszerek. 
OTDK  Országos Tudományos Diákköri Konferencia ált  A kétévenként megrendezésre 

kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferencia a legkiválóbb egyetemisták és fő-
iskolások tudományos eredményeinek bemutatási lehetősége, elismert szakemberekből, 
professzorokból, akadémikusokból álló bíráló bizottságok által hitelesített értékelési fó-
rum. 

OTDT  Országos Tudományos Diákköri Tanács ált  A tudományos diákköri tevékenység a 
minőségi értelmiségi képzés fontos területe, a tehetséggondozás legfontosabb, legjelen-
tősebb formája a hazai felsőoktatásban. 

OTEC  Ocean thermal energy conversion angol; ipar  Óceáni hőenergia-átalakítás. Az óceá-
nok melegebb, felszíni és hidegebb, mélyebben fekvő víztömegei közötti hőmérséklet-
különbséget hasznos energiaforrássá alakító eljárás. 

http://www.katolikus.hu/zsinat/ot.html
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OTÉK  Országos Településrendezési és Építési Követelmények ált  Magyarországon az 
Országos Építésügyi Szabályzatot váltotta fel 1997-ben.. Egészében véve az építés terü-
letén nagyobb mozgásteret ad az önkormányzatoknak. OÉSZ 

OTH  Országos Találmányi Hivatal szerv  Magyarországon 1948. nov. 30-tól központi álla-
mi szerv. Az újítói és feltalálói tevékenység elvi kérdéseivel, e tevékenység irányításával 
és szervezésével foglalkozik. 

OTH  Országos Természetvédelmi Hivatal szerv, körny  A Természetvédelmi Tanács 1962-
ben felállított jogutódja. Termvéd. Tan. 

OTH  Országos Tisztifőorvosi Hivatal szerv, eü  Meghatározza a lakosság járványügyi vé-
delméhez szükséges védő-oltó, biológiai és egyéb anyagok, eszközök előállítandó vagy 
importálandó mennyiségét és minőségét, készletben tartását, dönt a fertőtlenítőszerek 
és fertőtlenítő eszközök forgalomba hozataláról, valamint az új anyagok előállításával, 
szállításával, raktározásával, illetve felhasználásával kapcsolatos engedélyek megadá-
sáról, közreműködik az általános érvényű hatósági előírások kiadásának előkészítésé-
ben, valamint dönt az új gyógyszertárak létesítéséről. 

OTheat  Ordo Clericorum Regularium Theatinorum latin; vall  Teatinusok. A szerzetesi 
intézmények egyik fajtája. Az Ágostoni Regula alapján jött létre 1524-ben, alapítói Sz. 
Kajetán és Carafa Péter voltak. Céljuk az igehirdetés és a liturgia minél tökéletesebb 
végzése volt. 

OTI  Országos Társadalombiztosító Intézet szerv  Székhelye: Budapest. 1928-ban Magyar-
országon létrehozott, elsősorban a munkásokat ellátó betegellátást nyújtó intézet. A be-
tegbiztosítás rendszere fölötti állami felügyeletet előbb a Népjóléti és Munkaügyi Mi-
nisztérium, 1932-től a Népjóléti Minisztérium gyakorolta. 1948-ban átvette a megszün-
tetett, államosított biztosítóintézetek feladatait. 1950-ben megszűnt. A társadalombizto-
sítás központi szerve az SZTK lett (Szakszervezeti Társadalombiztosítási Központ). 

OTK  Országos Területfejlesztési Koncepció szerv  Meghatározza az ország területi jövőké-
pet, a jövőkép eléréséhez vezető átfogó, hosszú távú területfejlesztési politikai célkitű-
zéseket középtávú területi célokat, területi prioritásokat fogalmaz meg a szakpolitikák 
számára, meghatározza az eszköz- és intézményrendszeri feltételeket és tartalmazza a 
régiók saját koncepcionális céljait. 

OTKI  Orvostovábbképző Intézet szerv, eü  Magyarországon 1956-ban alakult felsőoktatási 
intézmény. Feladata többek között az orvosok központilag szervezett folyamatos to-
vábbképzése, új tudományos és oktatási feladatok kidolgozása, gyógytornászok, egész-
ségügyi szakoktatók képzése stb. 

OTP  Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. pénzü  Pénzintézet Magyaror-
szágon. 1949-ben Országos Takarékpénztár néven alakult. Betétgyűjtéssel és hitelek ke-
zelésével, majd ingatlanügyletekkel, devizaszámla-vezetéssel, valutaváltással és egyéb 
banki tevékenységgel is kezdett foglalkozni. 1989-től vállalati hitel- és betétszámlák ke-
zelésére, egyéb banki szolgáltatásokra és kereskedelmi hitelek nyújtására is jogosult. 
1990-ben rt.-vé alakult. 

OTrin  Ordo Trinitariorum latin; vall  Trinitáriusok. A szerzetesi intézmények egyik fajtája. 
OTSB  Országos Testnevelési és Sport Bizottság sp  Magyarországon 1951-ben alapították, 

az OSH jogutódjaként. Fő feladata a tömegsport igényeinek kielégítése volt. 1956 dec-
emberében az MM vette át a feladatkörét. OSH, MM 

OTSH  Országos Testnevelési és Sporthivatal sp  A magyar sportélet legfelsőbb szintű 
irányító szerve (1973–86; 1990–99). Elődje a Magyar Testnevelési és Sportszövetség 
(MTS: 1963–73). 1986–89-ben az Állami Ifjúsági Bizottsággal összevonva Állami Ifjúsági 
és Sport Hivatal néven működött. A sportvezetésen kívül az ifjúságpolitika csúcsszerve 
is volt. 1999-ben utódaként megalakították az Ifjúsági és Sportminisztériumot. 2004-ben 
az ifjúságpolitika különvált a sporttól. 
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OTSZ  Országos Takarékszövetkezeti Szövetség szöv  Szakmai fejlődésük, valamint piaci 
helyzetük stabilizálása és országos érdekeik képviseletének összehangolása érdekében 
a takarékszövetkezetek 1990-ben létrehozták országos érdekképviseleti szervezetüket. 
Egyik fő célja az 50 éves múltra visszatekintő hazai szövetkezeti mozgalom értékeinek 
megőrzése. 

OTSZ  Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadv  A tűz elleni védekezésről, a műszaki men-
tésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény alapján kiadott rendelet, amely a 
létesítmények, építmények létesítésére (kialakítására), valamint a létesítmények, épít-
mények, gépek, berendezések, eszközök és az anyagok használatára, technológiák al-
kalmazására vonatkozó tűzvédelmi szabályokat tartalmazza. Minden vállalatra, intéz-
ményre stb. hatályos tűzvédelmi szabályok összessége. 

OTT  Országos Területfejlesztési Tanács szerv  A tanács döntés-előkészítő, javaslattevő, 
véleményező, koordináló és döntéshozó szervként működik, és mint ilyen, részt vesz a 
területfejlesztési politika kialakításában és érvényesítésében. 

OTT  Országos Testnevelési Tanács sp  Magyarországon 1913. szept. 14-én alakult. Felada-
tai közé tartozott az iskolai testnevelés átszervezése, az Országos Ifjúsági Tornaverse-
nyek felújítása. 1919-ig működött, akkor szerepét a TÜD vette át. TÜD 

OTV  orbital transfer vehicle angol; űrh  Űrkomp, csak űrszállításra alkalmas jármű. 
OTvH  Országos Természetvédelmi Hivatal szerv, körny  Székhelye: Budapest. A termé-

szetvédelem országos hatáskörű irányító szerve Magyarországon. 1961-ben alapították. 
Az OTvH és az Országos Környezetvédelmi Tanács összevonásával jött létre az Orszá-
gos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal (1977–87). 1990-től a Környezetvédelmi 
minisztérium része Természetvédelmi Hivatal néven. OKTT, OTvH 

OU  both eyes angol; orv  Mindkét szem. 
OUA  Organisation de l’Unité Africaine francia; szerv  Afrikai Egységszervezet. AESZ 
OUA  Ouagadougou francia; rep  Burkina Fasó-i repülőtér jelzése. 
OV  office visit angol; orv  Látogatás az orvosi rendelőben. 
O-V  Ország-Világ firat  Művészeti kivitelű, 1879–1938 között megjelenő irodalmi folyóirat. 
ov  osztályvezető ált  Intézmény, vállalat valamely osztályának felelős irányítója. 

oszt.vez. 
óv  óvoda okt  3–6 éves gyermekeket nevelő intézmény. 
ov.h.  osztályvezető helyettes ált  Intézmény, vállalat valamely osztályának felelős irányí-

tója után következő személy. oszt.v.h. 
OVB  Országos Választási Bizottság szerv  A magyar alkotmány szerinti választásokat és 

azok országos lebonyolítását hangolja össze. 
OVfÉ.  Országos Vetőmagfelügyelőség Évkönyve ált  Valamely év jellemző eseményeit, 

adatait, eredményeit, évi működését, munkatársak írásait tartalmazó, összegező kiad-
vány. 

OVH  Országos Választási Hivatal szerv  Feladat- és hatásköre: szakmailag irányítja és el-
lenőrzi a nyilvántartás szerveit, kezeli és működteti a nyilvántartás központi rendszerét 
és abból – meghatározott feltételek fennállása esetében – első fokú hatósági jogkörében 
adatszolgáltatást teljesít; ellenőrzi a nyilvántartásban kezelt adatok helyességét, első fo-
kú hatósági jogkörében ellátja a külföldön élő magyar állampolgárok adatainak nyil-
vántartásba vételével, a nyilvántartott adatok módosításával, illetőleg törlésével kapcso-
latos feladatokat. 

OVH  Országos Vízügyi Hivatal szerv  A környezet- és természetvédelem 1988 óta áll mi-
nisztériumi szintű irányítás alatt, ekkor jött létre az OVH és az Országos Környezet- és 
Természetvédelmi Hivatal összevonásával a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztéri-
um. 1990-től a vízügyi igazgatás irányítása a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisz-
tériumhoz került, majd az építésüggyel, területfejlesztéssel és műemlékvédelemmel bő-
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vült feladatkör következtében a minisztérium elnevezése Környezetvédelmi és Terület-
fejlesztési Minisztériumra változott. A tárca elnevezése 1998-ban Környezetvédelmi 
Minisztérium lett. 

OVI  Országos Választási Iroda szerv  Legfőbb feladatai: figyelemmel kíséri a szervezet-
nyilvántartásban lévő adatok teljességét, hibamentességét. Megteszi a szükséges intéz-
kedéseket a nyilvántartásból hiányzó adatok pótlása, a hibás adatok javíttatása érdeké-
ben, gondoskodik a szavazólapok, illetve a választáshoz szükséges központi nyomtat-
ványok előállításáról és szállításáról, valamint a tájékoztató rendszer, a szavazatösszesí-
tő számítógépes rendszerek kidolgozásáról és működtetéséről, a táv-adatfeldolgozó há-
lózat felépítéséről, továbbá a központi összesítő és tájékoztatási rendszerek működteté-
séről. 

ovi  óvoda okt  Gyermeknevelő intézmény iskolaköteles kor alatt levő gyerekek számára. 
OVM  Ordo de Visitatione B.M.V. latin; vall  Vizitációs apácák. A Boldogságos Szűz Mária 

látogatásáról nevezett Vizitációs Rend magyar elnevezése. Kontemplatív és monaszti-
kus rend. A rendet Szalézi Szt. Ferenc és Chantal Szt. Johanna Franciska alapította 1610-
ben, Annecyben. Pápai jogú rend, pápai klauzúrával. 1928-ban telepedtek le Magyaror-
szágon, Érden. Leánynevelő intézetük is volt. 1945-ben feloszlatták őket. A kommu-
nizmus bukása után a lengyelországi federáció segítségével kezdődött el újra a közös 
élet. Egyházjogi státusza: pápai jogú női szerzetes intézmény. Közvetlenül a Szentszék-
hez tartozik. 

OVSZ  Országos Vérellátó Szolgálat eü  Feladata, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű 
vért szerezzen be donorok útján, laboratóriumi vizsgálatokat végezzen, vérkészítmé-
nyeket állítson elő igény szerint, valamint ezeket megfelelő célállomásokra eljuttassa. 

OXFAM  Oxford Committee for Famine Relief angol; szerv  Oxfordi Éhínségenyhítő Bizott-
ság. Brit jótékonysági egyesület, alapítva: 1942-ben, központja: Oxford. Célja a szegény-
ség és nélkülözés enyhítése a világban. 

Oz  Ozeás könyve vall  Izraeli úgynevezett kispróféta. Működése i.e. 745–735 közé tehető. 
Könyve nagy politikai zavarokról és vallási-erkölcsi züllésről tanúskodik. 

OZSSB  Országos Zsidó Segítő Bizottság szerv  Azzal a céllal jött létre, hogy a segélyeket 
nyújtó szervezetek munkáját koordinálja. DEGOB 
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ö.  öböl földr  Tónak, tengernek a szárazföldbe benyúló része; kerekded mélyedésű tárgy 
része. 

ö.  önálló ált  Mások befolyásától független; függő viszonyban nem levő; munkájában má-
sok irányítására nem szoruló; akinek saját műhelye, irodája, üzlete vagy gazdasága van; 
mással nem közös, saját. 

ö.  összes ált  Egész, teljes, minden. 
ö.m.  összes művei irod  Az alkotó tevékenység összes eredménye. 
ÖAB  Osztrák Gyógyszerkönyv eü  1812-ben életbe lépett a Pharmacopoea Austriaca 

(Osztrák Gyógyszerkönyv), amelynek öt kiadása volt hatályban. Elődje a 
Pharmacopoea Austriaco-Provincialist (Osztrák Tartományi Gyógyszerkönyv) volt, 
amely négy osztrák kiadást ért meg. Ausztriában forgalmazott gyógyszerekre vonatko-
zó előírásokat tartalmazó kiadvány, előírja a hivatalos gyógyszereket, minőségüket, il-
letve a galenuszi (növényi, állati vagy ásványi anyagokból előírt módon készített) 
gyógyszerek elkészítési módját. A gyógyszerek és más gyógyászati készítmények elké-
szítésének, ellenőrzésének és minősítésének szabványa. 

ÖAMTC  Österreichischer Automobil-, Motorrad- und Touring Club német; szerv  Osztrák 
autó-, motor-, és turista klub (autóklub). 

ÖBB  Österreichische Bundesbahnen német; közl  Osztrák szövetségi vasút. 
ÖBZ.  Österreichische Botanische Zeitschrift német; firat  Osztrák Botanikai Folyóirat. 
ÖD  Ökumenikus direktórium vall  II. János Pál pápa egyik írásának rövidítése. 
ÖD  Ökumenikus direktórium vall, kat  Általános, egyetemes testület. 
ÖFMSZ  Összefogás a Fennmaradásért Szövetség pol  A szövetség a természetjog és a ter-

mészetes társadalmak elvei alapján kíván politizálni. Fontosnak tartja az élhető környe-
zet mindenki számára történő biztosítását, a magyar tulajdon és gazdaság védelmét, az 
ország semlegességét és függetlenségét. 

ÖIAG  Österreichische Industrie Holding AG német; pénzü  Osztrák vagyonügynökség. 
ÖKI  Ökumenikus Ifjúsági Iroda vall  Az iroda célja: a katolikus, református és evangélikus 

ifjúsági munka közös területeinek segítése, információgyűjtéssel, szervezéssel, kiad-
ványokkal, források felkutatásával. Az egyházakhoz tartozó ifjúság érték- és érdekkép-
viselete, közéleti szerepvállalásának segítése. E célból rendszeres kapcsolattartás az ifjú-
ságpolitika kormányzati és civil szakembereivel, közösségeivel. 

ökol  ökológia görög; körny  Környezettan; az élőlény és a környezet viszonyának tudomá-
nyos kutatásával foglalkozó tudományág. 

ÖMV  Österreichische Mineralölverwaltung Aktiengesellschaft német; ipar  Osztrák olajipa-
ri cég. 

ÖNB  Österreichische Nationalbank német; pénzü  Osztrák Nemzeti Bank. 
önéletr.  önéletrajz ált  Írója életének eseményeit előadó írásmű, illetve a pályázó, a jelölt 

vagy a dolgozó életének fontosabb adatait tartalmazó rövid írás. 
ÖNk  Önkormányzat firat  Havonta megjelenő, az önkormányzatokat érintő kérdésekkel 

foglalkozó folyóirat. 
önk.  önkormányzat közig  Helyi szerveknek biztosított jog, hogy meghatározott (általában 

helyi) feladatokat önállóan, a központi kormányzati szervektől függetlenül láthassanak 
el, mégpedig képviseleti szerveik vagy ezek által választott szervek révén. 

ŐNP  Őrségi Nemzeti Park földr  Vas megyében, 2002-ben létesített 43.933 ha területű nem-
zeti park. 

ÖÖNBT  Öregcserészek és Öregcserkész leányok Nemzetközi Baráti Társasága szerv  An-
golul: International Fellowship of Former Scouts and Guides. IFOFSAG 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%96MV&action=edit
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ÖPE  Összefogás Pécsért Egyesület egy  Az egyesület székhelye: Pécs. Célja: segíti a Pécs 
városáért tenni akaró nemzeti elkötelezettségű szervezetek és személyek összefogását. 
Velük közösen véleményezi, illetve megalkotja a város fenntartható fejlődését szolgáló 
fejlesztési terveket. Erősíti Pécs polgárainak és közösségeinek érdekképviseleteit, kom-
munikációs csatornákat alakít ki. Lehetőségei szerint segíti a város önszerveződő kö-
zösségeit és kezdeményezéseit. Közreműködik Pécs gazdasági, szellemi és természeti 
értékeinek megóvásában, erőforrásainak kialakításában, és ezek mind szélesebb körű 
megismertetésében. 

őrgr.  őrgrófság ált  A grófnál magasabb, a hercegnél alacsonyabb rangú főnemes; határvi-
déki birtokos hűbérúr. 

őrgy.  őrnagy had  A századosnál egyel magasabb rendfokozatú tiszt. 
örm.  örmény népcs  Zömében Örményországban élő vagy onnan származó indoeurópai 

nép, illetve ehhez tartozó, vele kapcsolatos. Örmény ember. E nép nyelve. 
őrm.  őrmester had  A legalacsonyabb rangú tiszthelyettes. 
Örmo.  Örményország földr  Köztársaság a Kaukázusban. ARM 
őrv.  őrvezető had  Fegyveres testületben a legalacsonyabb legénységi rendfokozatú sze-

mély. 
ÖS  Österreichischer Städtebund német; szerv  Osztrák Városszövetség. Székhelye: Bécs. 

AACT 
ősk.  ősközösség ált  Az alacsony fejlettségű termelőeszközök társadalmi tulajdonán és 

közös munkán alapuló társadalmi-gazdasági alakulat. Valamennyi nép történetének ki-
indulópontja volt. 

ősl.  őslénytan ált  A földtörténeti múlt élővilágát kutató tudományág. 
össz.  összesen ált  Minden együtt. ö. 
összeáll.  összeállította ált  Irodalmi művet, tervezetet, táblázatot a részeket megválogatva 

és elrendezve megalkotta; vminek a részeit a maguk rendjében egymáshoz illeszttette. 
összegy.  összegyűjt ált  Több dolgot (állatot) egy helyre, egy csomóba gyűjt; részletenként 

félretesz, megtakarít; embereket összehív. 
ötk.  önálló tanácsú község közig  Munkájában mások irányítására nem szoruló, függő 

viszonyban nem lévő igazgatási szervezeti egységű (önkormányzatú) község. 
Ötv.  Önkormányzati törvény jog  1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról. 
özv.  özvegy ált  Akinek a házastársa meghalt, és nem kötött újabb házasságot. 
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P  after angol; ált  Után. 
p  electric dipole memont angol; fiz  Elektromos dipólus. Mértékegysége a c × m / coulomb 

× méter. Az egymástól l távolságra lévő +q és –q töltések alkotta (elektromos pólus) 
momentuma. P egyenlő q × l. Az elektromos térbe helyezett dipólusra a p-vel arányos 
forgatóerő hat, amely a dipólust a tér irányába igyekszik fordítani. 

p  pagina latin; ált  Oldal rövidítése. Könyvek, folyóiratok oldalszámának megadásakor 
használatos rövidítés. 

P  Papa latin; vall  Pápa. P.P. (Pápa) 
p  para görög; ált  Szóösszetétel előtagjaként a vele összetett fogalomnak valamihez való 

hasonlóságát, mellérendeltségét vagy valami ellen való felhasználását jelöli. 
p  para görög; fiz  Olyan kétatomos molekulák jelölésére használt előtag, amelynek két 

atommagjának spinje (az elemi részecskék belső forgásimpulzusa és az ebből származó 
mágneses nyomaték) egymással ellentétesen párhuzamos. 

p  para görög; vegy  Az aromás vegyületek nevezéktanában használatos előtag; olyan ben-
zolgyűrűs vegyület jelölésére használt előtag, amelyben két szemben fekvő szénatom 
hidrogénjét más atom vagy atomcsoport helyettesíti. 

P  parking angol; közl  Parkolóhely. Várakozásra kijelölt hely. 
P  parkolóhely közl  Városok belsejében és közutakon a gépkocsik huzamosabb tartózkodá-

sára hatóságilag kijelölt terület. 
P  Pascal franciából; inf  Egyfajta számítógépes programnyelv. 
p  patak ált  Csermelynél nagyobb, folyónál kisebb folyóvíz. 
P  pengő pénzü  Magyar pénznem, illetve pénzegység 1927. jan. 1-től 1946. aug. 1-ig. 1 kg 

színarany 3800 pengővel volt egyenértékű. 
p  perc ált  Egy óra hatvanad része, hatvan másodperc; a fok hatvanad része; az ujj egy íze. 
P  Pesante olasz; had  Olasz típusjelzés. 
P  peta görög; fiz  Az SI-mértékegységrendszerben használt prefixum, amely a mértékegy-

ség 1015-szeresét jelöli. 
P  phosphorus görög, latin; vegy  Foszfor. Jelentése: ’világosságot adó’. A 15. elem, a nitro-

géncsoport második tagja. Szerves anyagokban levő, tisztán előállítva gyúlékony, vilá-
gító, mérgező elem. Természetben csak vegyületeiben fordul elő, olvadási pontja: 44 ºC. 

p  piano olasz; zene  Zenében: halkan. 
p  piko görög; fiz  Összetett mértékegységek nevében a vele összetett mértékegység 

egybilliomodrészét jelöli (10–12). 
P  Pinxit latin; műv  Festményeken a festőművész kézjegye, névaláírása mellett előforduló 

latin szó. 
P  poise francia; fiz  A belső súrlódás CGS-rendszerbeli mértékegységének jele (J. L. M. 

Poiseuille francia orvos nevéről). 
P  pont ált  A térnek igen kis kiterjedésű eleme, része; igen kis kiterjedésű folt; térségnek, 

vidéknek valamely kisebb része; szövegnek valamely megjelölt szakasza; a betű nagy-
ságának mértékegysége. 

P  Portugal, República Portuguesa portugál; földr  Portugália, Portugál Köztársaság. Ország 
Nyugat-Európában. Területe: 92.345 km2; főváros: Lisszabon; hivatalos nyelv: portugál; 
pénznem: 2002. febr. 28-ig portugál escudo (1 escudo egyenlő 100 centavos); azóta euró; 
népcsoportok: portugál, cigány; vallás: római katolikus. 
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P  posuit latin; tört  Magyar jelentése: állíttatta, emeltette, építtette. 
p  pound latin ’súly’ szóból; ált  Az erő, illetve súly alapegysége, a kilopond ezredrésze. 
P  price angol; pénzü  Ár. 
p  programmed angol; fényk  Programautomatika. A rekesz és zársebesség kivételével min-

den paraméter megváltoztatható. 
P  Proslogion latin; vall  Canterburyi Szt. Anzelm művének latin címe és rövidítése a kato-

likus új fordítás szerint. 
P  protein angol; orv  Fehérje. 
p  proton görög; fiz  Az atommag egyik alkotórésze. Tömege: 1,673 × 10-27 kg (938,3 Mev). 

Mai ismereteink szerint a protonok szabad állapotban nem bomlanak. 
P  pulse angol; orv  Pulzus. 
P  pus latin; orv  Genny. A szervezet gyulladásos részeiben keletkező fehér vagy sárgás 

váladék. 
p  sűrűség fiz  Egy anyag tömegének és térfogatának hányadosa. Mértékegysége: kg/m3. 

(A víz sűrűsége: 1000 kg/m3). 
P vagy p.  péntek ált  A hétfővel kezdődő naptári hét 5. napja. 
p&a  percussion and auscultation angol; orv  Kopogtatás és hallgatózás (kivizsgáláskor). 
P&N  Psychiatry and Neurology angol; orv  Pszichiátria és neurológia, elmegyógyászat és 

ideggyógyászat. 
P&P  Plug and Play angol; ált  „Tedd be és használd!” 
p.  plasă román; közig  Járás. j 
p. ae.  partes aequales latin; ált  Egyenlő része. 
p. c.  post cibum latin; gyógysz  Étkezés után kell bevenni a gyógyszert. 
p. os  per os latin; gyógysz  Szájon át kell bevenni a gyógyszert. 
P. R.  presbyopia latin; orv  Öregkori távollátás. 
P. U. O.  pyrexia of unknown origin angol; orv  Ismeretlen eredetű hőemelkedés. 
p.a.  per annum latin; ált  Évenként. 
p.a.  pro analysi latin; ált  Vizsgálat után. Elemzés (vizsgálat után). 
p.c.  after food, after meals angol; orv  Evés után. 
p.c.  post cenam latin; gyógysz  Gyógyszerrendeléskor azt jelenti, hogy étkezés után kell e a 

betegnek a gyógyszert beadni. 
p.c.  pour (faire sa visite de) condoléance francia; ált  Részvét jeléül, névjegyen. 
p.c.  procento olasz; ált  Százalék. 
P.Chr.n.  post Christum notum latin; ált  Krisztus születése után. i.sz. 
P.H.  past history angol; orv  Kórelőzmény. 
P.H.  pecsét helye ált  Ahova a bélyegzőlenyomatot alkalmazni kell. 
P.K.  Pénzintézeti Központ szerv, pénzü  1916-ban alapított egykori pénzintézet. A többi 

pénzintézet üzletkörén kívül eső pénzügyi és gazdasági feladatokat látott el. 
p.m.  p.p.m. (pars) pro mille latin; ált  Értelme: ezrelék, ezrenként egy egység. Jele: ‰. 
P.m.  Pest megye közig  Magyarország középső részén foglal helyet. Területe a főváros 

nélkül: 6386 km2; (azzal együtt: 6439 km2), székhelye: Budapest. 
p.m.  post meridiem latin; ált  Délután. A kétszer 12 órára osztott napon belül az időpont 

megadásának egyértelműsítésére alkalmazott jelölés. 
p.m.  Pro memoria latin; ált  Értelme: emlékeztető. Feljegyzésekre szokták írni. 
p.m. vagy P.M.  afternoon angol; ált  Délután. 
P.n.  pro notitia latin; ált  Emlékeztetőül rövidítése. 
p.o.  per os latin; orv  Szájon át. 
p.o.d.  postoperative day angol; orv  Műtét utáni nap. 
P.P.  Papa olasz; vall  Pápa. A római katolikus egyház feje. 
p.p.  professor publicus latin; ált  Nyilvános tanár. 
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P.P. vagy P. p. vagy p. p.  pastor pastorum latin; vall  A pásztorok pásztora (a pápák neve 
után). 

P.p.c.  pour prendre congé francia; ált  Búcsúzásul (névjegyen). 
p.r.  per rectum angol; orv  Végbélen keresztül. 
p.r.  pour remercier francia; ált  Köszönet jeléül. 
P.R.A.  President of the Royal Academy angol; ált  Az angol királyi művészeti akadémia 

elnöke rövidítése. 
p.r.m.  according tocircumstances angol; orv  A körülményeknek megfelelően. 
p.r.n.  as required angol; orv  Ahogy szükséges. 
p.r.n.  pro re nata latin; orv, gyógysz  Körülményeknek megfelelően, szükség szerint. 
P.R.S.  President of the Royal Society angol; ált  A londoni és az edinburghi akadémia (Ro-

yal Society) elnöke. 
P.S.  postscriptum latin; ált  Utóirat. 
P.T.  pleno titulo latin; ált  Teljes című vagy a praemissis titulis (az említett címekkel, vagy-

is azok mellőzésével) rövidítése. Leveleken általános megszólításképpen használják. 
P.T.  posterior tibial artery pulse angol; orv  Tibialis posterior pulzus. 
p.u.c.  port urbem conditam latin; tört  A város, azaz Róma alapítása után rövidítése. 
p.v.  per vaginam angol; orv  Hüvelyen keresztül. 
p/c.  after food, after meals angol; orv  Evés után. 
p/e  price/earnings ration angol; pénzü  Árfolyam/nyereség arány. 
P/L  profit and loss angol; ált  Eredménykimutatás. 
P+R vagy P&R  Park and Ride angol; közl  Parkolj és utazz. Nagy kiterjedésű parkoló, ame-

lyet a nagyvárosok környéki agglomerációs területek bevezető főútjain alakítottak ki. 
P2P  Private to Private angol; üzl  Priváttól priváthoz. Két fél közötti üzleti kapcsolat, akció. 
PA  Pan American World Airways angol; rep  Az USA egyik légitársaságának jelzése. 
PA  Panamá, República de Panamá spanyol; földr  Panama, Panamai Köztársaság: Közép-

Amerikában. Területe: 75.517 km2; fővárosa: Panamaváros; hivatalos nyelv: spanyol; 
pénznem: balboa; népcsoportok: mesztic, fekete, fehér, indián, mulatt; vallás: római ka-
tolikus, protestáns, mohamedán, egyéb. 

Pa  pascal franciából; fiz  A nyomás SI-mértékegysége, Blaise Pascal francia matematikusról. 
1 Newton erő által 1 m2 felületre kifejtett nyomás. 

PA  Patres Albi latin; vall  Fehér Atyák. Száz esztendővel ezelőtt intézményesítették a kato-
likus egyház jelenlétét a Szaharában. XIII. Leó pápa 1901. júl. 19-én állította fel a szaha-
rai prefektúrát. Ez volt a „Fehér Atyák” missziós rend első munkaterülete. Alapítójuk, 
Lavigerie algériai bíboros megkövetelte a muzulmán vallás tiszteletét. Ezért nem prédi-
káltak, csak felajánlották életüket a lakosságért. Nem térítenek, hanem az afrikai vilá-
gért dolgoznak – hangsúlyozta 1882-ben. Ma a langhouati egyházmegyéhez tartozik az 
algériai Szahara legnagyobb része. 

PA  Pennsylvania angol; földr  Szövetségi állam az USA keleti részén. Területe: 117.343 km2; 
székhelye: Hamsburg; beceneve: alapkő állam. 

PA  physician’s assistant angol; orv  Orvos asszisztense. 
PA  Poliamid görög; vegy  Gépelemek és műszálak előállítására egyaránt alkalmas, hőre 

lágyuló műanyag. 
P-A  posteroanterior angol; orv  Hátulról előre. 
PA  Press Association angol; hírk  Brit hírügynökség. 
pa  prima ált  Rövidítés áru minőségének megjelölésénél További fokozása a pp. jelzés, 

amely a prima primissima rövidítése, és az a. m., azaz legfinomabb. 
Pa  protaktínium görög ’első’, ill. ’sugár’ szavakból; vegy  A vanádiumcsoportba tartozó ké-

miai elem. Rendszáma: 91. Radioaktív ércekben csekély mennyiségben található. 
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PA view  posterioranterior view (X-Ray) angol; orv  posterioranterior nézet (röntgenfelvéte-
len). 

PAA  Pan American World Airways angol; rep  Pánamerikai légivonalak. Az USA egyik 
legnagyobb tőkés légiforgalmi társasága. 1927-ben alapították. Székhelye: New York. 

PAB  panamai balboa pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód (de az 
USA dollárt is elfogadják). 

PAB  Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Bizottság szerv  Az Országos Köznevelési 
Tanács keretei között működő állandó szakmai bizottság. Feladatai többek között: vé-
leményezi és értékeli a továbbképzési rendszer működését, felkérésre állást foglal a 
szakirányú továbbképzési szakok pedagógus szakvizsgával való ekvivalenciája kérdé-
sében. 

PABA  paraaminobenzoic acid angol; vegy  Para-amino-benzoesav. 
PACU  post anesthesia care unit angol; orv  Anesztézia utáni kezelő osztály. 
PÁÉV  Pest megyei Állami Építőipari Vállalat ipar  Elsősorban Budapesten és Pest megyé-

ben főként építőipari tevékenységet folytató vállalat. 
PAF  paroxismal atrial fibrillation angol; orv  Rohamokban jövő pitvarlebegés. 
PAF  Pre-Acession Funds angol; pénzü  Előcsatlakozási Alapok. Az EU-tagjelölt országok-

nak a csatlakozásra való felkészülés támogatására elkülönített közösségi pénzforrások. 
EA 

PAGEOS  Passive Geodetic Earth-Orbiting Satellite angol; űrh  Passzív geodéziai keringő-
hold. Amerikai geodéziai mesterséges hold. 1966-ban bocsátották fel optikai kozmikus 
geodéziai megfigyelés céljából. 

PAH  A pszichoanalízis haladása tud  Ferenczi Sándor könyve. Dick Manó, Budapest, 1920. 
évi kiadás. 

PAH  Polycyclic Aromatic Hydrocarbons angol; csill  Policiklikus aromás szénhidrogének 
(meteoritok anyagában). 

PAI  Personal Accident Insurance angol; ált  Személyi balesetbiztosítás. Az autóban ülő 
személyek balesetét követő kórházi ellátás költségét fedezi, országonként eltérő mérté-
kig. 

PAIGC  African Party for the Independence of Guinea-Bissau and Cape Verde pol  Afrikai 
Függetlenségi Párt Bissau Guineában. 

PAL  Palaui Köztársaság földr  Palau, Palaui Köztársaság: Óceániában. Területe: 508 km2; 
főváros: Koror; hivatalos nyelv: palaui, angol; pénznem: USA dollár; népcsoportok: pa-
laui, filippínó, kínai, egyéb; vallás: római katolikus, protestáns, törzsi vallású, egyéb. 

PAL  Phase Alternation Line angol; fiz  Váltakozó fázisú sorok. Soronkénti fázisváltás. A 
színes televíziózásban használatos kódolórendszer, amelyet 1965-től fejlesztették ki 
Németországban és az Egyesült Királyságban. 50 Hz-es, 625 képvonalas átviteli rend-
szer Európában és a világ sok más részén. 

PAL  Present Atmospheric Level angol; met  ’Jelenlegi légköri szint’. Gázok koncentrációjá-
nak viszonyítási száma. 

palp.  palpated angol; orv  -kitapintott, tapintható. 
PAM  Pappas Auto Magyarország szerv  Osztrák érdekeltségű kiskereskedelmi autóértéke-

sítő társaság. 
PAM  Random Access Memory angol; számtech  Véletlen hozzáférésű tár. Írható-olvasható 

tár. Számítógépekben átmeneti információ tárolására használják. 
Pan.  Panama földr  Köztársaság Közép-Amerikában. PA 
PannonhFőiskÉvk  A pannonhalmi Szent Benedek-rendi főiskola évkönyve kult  Vala-

mely év jellemző eseményeit, adatait, eredményeit összegező, évi működését, munka-
társak írásait közlő kiadvány. 

PannonhSz  Pannonhalmi Szemle firat  A Pannonhalmi Bencés Főapátság folyóirata. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/USA_doll%C3%A1r
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PAP  Polska Agencja Prasowa lengyel; hírk  Lengyelország hivatalos hírszolgálati irodája. 
papnev.  papnevelő vall  Papokat, ill. papnövendékeket képző intézet, szeminárium. 
papnöv.  papnövendék vall  Papnak készülő diák. 
Par.  Paraguay földr  Köztársaság: Dél-Amerikában. PY 
par.  parókia görög, latin; vall  Egyházközség; paplak, lelkészi hivatal. 
Para  paraplegic angol; orv  Paraplégia. 
Para  prior births angol; orv  Előző szülések száma. 
párh  párhuzamos vill  Olyan kapcsolás, kötés, amelyben az áramforrások egynemű sarkai 

vannak összekötve. 
párh.  párhuzamos ált  Egyidejű; vmihez hasonló, vmivel rokon. 
párh.  párhuzamos mat  Olyan vonal, lap, amely egymástól minden pontjában egyenlő 

távolságra van. 
PARI  A pszichoanalízis rövid ismertetése tud  Ferenczi Sándor. Pantheon, Bp., é.n. 
PARLACEN  Parlamento Centroamericano spanyol; pol  Közép-amerikai Parlament. 1991-

ben jött létre öt közép-amerikai állam részvételével. A politikai integráció legmagasabb 
szervezete. Székhelye: Guatemalaváros (Guatemala). 

part.  partitúra olasz; zene  Vezérkönyv; a sokszólamú zenemű egyes szólamainak összes-
sége, amelyeket meghatározott sorrendben egymás alá írnak. 

part. Vic.  partibus vicibus latin; gyógysz  Osztott adagokban. 
Párttört. Közl.  Párttörténeti Közlemények firat  A Politikatörténeti Intézet által 1955–1988 

között megjelentetett kiadvány. 
PARU  post anesthesia recovery unit angol; orv  Anesztézia utáni felépülő osztály. 
PAS  Para-Amino-Szalicilsav görög, latin; vegy  Szalicilsav-származék; a tuberkulózis kór-

okozójának szaporodását erősen gátló gyógyszer. 
PAS  pulmonary artery systolis pressure angol; orv  Tüdőartéria szisztolés nyomása. 
PAT  paroxysmal atrial tachycardia angol; orv  Rohamokban jövő pitvari tachycardia. 
PAT  Press Association of Thailand angol; hírk  Thaiföldi hírügynökség. 
Path.  Pathology angol; orv  Patológia, kórtan. 
pátr.  pátriárka görög ’ősatya’; vall  A zsidó nép ősatyái, tágabb értelemben a tiszteletre mél-

tó aggastyánok elnevezése; az ókori keresztény egyházban a legtekintélyesebb városok-
ban székelő, több egyháztartomány élén álló püspökök címe a 3. sz.-tól; a pravoszláv 
egyházak legfőbb papjainak címe. 

PÁV  Pályaalkalmassági Vizsgálat ált  Hivatásos gépkocsivezetők részére. 
Pav  Pavo latin; csill  Páva. Csillagkép az égbolton. 
PAV  proportional assist ventilation angol; orv  Arányosan támogatott lélegeztetés. 
PAX  passenger aircraft angol; rep  Utasszállító repülőgép. 
PAYE  pay as you earn angol; pénzü  ’A fizetéskor adózz’. Az Egyesült Királyságban hasz-

nálatos adózási rendszer, ahol a munkáltató a jövedelemadót még a kifizetés előtt le-
vonja a munkavállaló fizetéséből. Így a munkáltató felelős az adó beszedéséért a kor-
mány javára. 

PB  Air Burundi rep  Burundi légitársaságának jelzése. 
PB  peripheral blood angol; orv  Perifériás vér. 
pb  plébánia vall  Katolikus egyházközség; ennek ügyeit intéző lelkészi hivatal. plb. 
Pb  plumbum latin; vegy  Ólom. A 82. elem, szürkés színű, lágy, nehéz, nagy sűrűségű fém, 

olvadáspontja 328 ºC. Korróziónak ellenáll, könnyen munkálható. Mérgezést okozhat, 
akkumulátorokhoz nagy mennyiségben használják. 

PB  Politikai Bizottság pol  A közös kül- és biztonságpolitika intézményi kereteiben a 
COREPER-nek megfelelő bizottság. 1993-ban jött létre. Feladata a döntés előkészítés és 
a CFSP megvalósulásának figyelemmel kísérése. COREPER, CFS 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%81V&action=edit
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PB  Politikai Bizottság pol  A társadalom, az állam vezetésére, a hatalom megszerzésére és 
megtartására irányuló feladatra (alkalmilag) választott testület. 

PB  propán-bután vegy  Butánból és propángázból gyártott cseppfolyósított gázkeverék. 
Nagyon tűzveszélyes, acélpalackokban kerül forgalomba. 

PB  Prophet birthday angol; vall  A Próféta születésnapja (általában Maulid-al-Nabiként 
különböző írásmódokkal is ismert). 

PB Rt.  Postabank Részvénytársaság pénzü  1988 júniusában hozták létre. 1998 decemberé-
ben az állam lett a tulajdonosa. 2004-ben eladták. 

PB vagy Ph. B.  Pharmacopoeia Britannica angol; eü  Brit Gyógyszerkönyv. Nagy-
Britanniában forgalmazott gyógyszerekre vonatkozó előírásokat tartalmazó kiadvány, 
előírja a hivatalos gyógyszereket, minőségüket, illetve a galenuszi (növényi, állati vagy 
ásványi anyagokból előírt módon készített) gyógyszerek elkészítési módját. A gyógy-
szerek és más gyógyászati készítmények elkészítésének, ellenőrzésének és minősítésé-
nek szabványa. 

PB. vagy pb.  pártbizottság pol  Politikai feladatok ellátására választott testület (kommu-
nista-, szocialista párt). 

PBI  protein bound iodine angol; orv  Fehérjéhez kötött jód. 
PBIT  profit before interest and tax angol; pénzü  Kamatfizetés és adó előtti eredmény. 
PBK  Professzorok Batthyány Köre pol  Célja az, hogy a polgári értékrendet magukénak 

valló, ezen értékrend érvényesítéséért tenni akaró egyetemi tanárok közös munkájának 
keretet biztosítson, hogy a jelen kihívásaira hosszabb távon is érvényes megoldásokat 
keresve hozzájáruljon a nemzet szellemi energiáinak mozgósításához, és ezzel előmoz-
dítsa erkölcsi és gazdasági felemelkedését. 

PBM  performance-based management angol; üzl  Teljesítményalapú menedzsment. 
PBS  phosphate saline buffer görög, latin; állat  Na-foszfát puffer. 
PBX  Private Branch Exchange angol; inf  Az alközpontok általában egy intézmény, gyár, 

iroda belső forgalmának a lebonyolítására készült berendezések, amelyek a legtöbb 
esetben csatlakoznak a nyilvános távbeszélő hálózathoz is. 

PC  Fiji Air rep  Fidzsi-szigetek légitársaságának jelzése. 
PC  Pacific Community angol; szerv  Csendes-óceáni Közösség. A csendes-óceáni államok 

többségét tömörítő szervezet célja a szociális és gazdasági fejlődés, kulturális, etnikai és 
nyelvi sokszínűség fenntartása. Alapítva: 1947-ben Camberrában, székhelye: Nouméa 
(Új-Kaledónia). 

PC  papírkromatográfia vegy  Felhasználási területe nagy, használható szerves és szervet-
len anyagok kimutatására. A papírkromatográfiát a 20. század elején már alkalmazták 
az analitikai gyakorlatban. 

pc  parszek görög; csill  Parallaxis secundum összevonásából. A naprendszer méreténél 
nagyobb távolságokra használt hosszúságegység. Azt a távolságot jelöli, amelyből néz-
ve a csillagászati egység egy szögmásodperc a 206–265 csillagászati egységgel, 3,086 x 
1013 km-el v. 3,26 fényévvel egyenlő. Többszörösei a kpc – kiloparszek (1000 pc), Mpc – 
megaparszek (1.000.000 pc). 

PC  Perfectae caritatis latin; vall  Határozat a szerzetesi élet megújításáról. A II. vatikáni 
zsinat dokumentumának rövidítése. 

PC  Personal Computer angol; számtech  Személyi számítógép. 
PCA  Partnership and Cooperation Agreement angol; szerv  A szovjet utódállamokkal kö-

tött Partnerségi és Együttműködési Megállapodás. Az Európai Unió Oroszországgal a 
legnagyobb kedvezményes elbánáson alapuló partnerségi megállapodást kötött. 

PCB  Poliklórozott bifenilek vegy  Széles körben használt aromás vegyületek (festékgyár-
tás, textilipar stb.). Nehezen bomló, emlősökben felhalmozódó veszélyes anyag. 

PCB  Printed Circuit Board angol; fiz  Nyomtatott áramköri kártya. 

http://www.katolikus.hu/zsinat/pc.html
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PCD  Photo CD angol; inf  Fotokompaktlemez. 
PCF  Parti Communiste Français pol  Francia Kommunista Párt. FKP 
PCI  Partito Communista Italiano olasz; pol  Olasz Kommunista Párt. 1921 januárjában ala-

kult a szocialista párt balszárnyából. 1926–44 között illegalitásban dolgozott. 
PCI  Peripheral Component Interconnect angol; inf  Perifériás alkatrészeket összekötő (sín). 
PCL  posterior cruciate ligament angol; orv  Hátulsó keresztszalag. 
PCMCIA  Personal Computer Memory Card International Association angol; számtech  

Memóriakártyákra vonatkozó szabvány. 
PCO2  carbon dioxide concentration angol; vegy  Széndioxid-koncentráció. 
PCOS  polycystic ovarian syndrome angol; orv  Policisztás ovárium-szindróma. 
PCP  pentaklórfenol vegy  A növényvédőszerek alapanyaga. Környezetre káros. 
PCP  primary care physician angol; ált  Háziorvos, családorvos. 
PCR  Partidul Comunist Român román; pol  Román Kommunista Párt. RKP 
PCR  polymerase chain reaction görög, latin; vegy, kém  Polimeráz láncreakció. 
PCSWA  Pugwash Conferences on Science and World Affairs angol; tud  Pugwash konfe-

rencia. Alapítva: 1957, Pugwash, Kanada. 1955-ben Albert Einstein, Frederic Joliot-
Curie és Bertrand Russell felhívással fordult a világ tudósaihoz az atomenergia katonai 
célú felhasználása ellen. Cyrus Eaton amerikai iparmágnás hívta létre a mozgalmat, 
amely ismert tudósok részvételével konferenciákat szervez a tudomány fejlődéséből fa-
kadó problémák, különösen a tömegpusztító fegyverek kifejlesztése révén az emberisé-
get fenyegető veszélyek elhárítására. A konferencia első ülése szervezőinek egyike Szi-
lárd Leó volt. 

Pd  palládium vegy  Pallas kisbolygó nevéből. A platinafémek csoportjába tartozó, ezüstfe-
hér, jól megmunkálható fém. Rendszáma: 46. Az elektrotechnikában és a vákuumtech-
nikában alkalmazzák. 

PD  Pastores dabo vobis  latin; vall  II. János Pál pápa egyik írásának rövidítése. 
PD  peritoneal dialysis angol; orv  Peritoneális dialízis. 
PD  progressive disease angol; orv  Progrediáló betegség. 
PD  pupillary distance angol; orv  Pupilláris távolság. 
PDA  Personal Digital Assistant angol; inf  Kéziszámítógép. 
PDC  Partito Democrazia Cristiana olasz; pol  Kereszténydemokrata Párt. 1919-ben Néppárt 

néven alakult párt, amely szoros kapcsolatban áll a Vatikánnal. 
PDC  Programme Delivery Control angol; műsz  Műsorvezérlés. A felvétel akkor kezdődik, 

amikor a műsorszám valóban indul. (Függ attól, hogy az adóban bekapcsolták-e ezt a 
szolgáltatást). 

PDCA  plan, do, check, act angol; ált  Tervez, végrehajt, ellenőriz, intézkedik. 
PDF  Portable Document Format angol; inf  ’Hordozható dokumentumformátum’. Számí-

tógépekhez kifejlesztett dokumentumformátum. 
PDGF  Platelet-derived growth factor orv  Vérlemezkékből származó növekedési faktor. A 

növekedési faktor egyik csoportja. 
PDM  Phase Dispersion Minimization (Method) angol; fiz  Fázis-diszperzió minimalizálás 

(perióduskereső módszer). 
PDO  Destination of origin angol; üzl  Eredetmeghatározás. Élelmiszer-nyersanyagok, a 

feldolgozás, a szállítás és az értékesítés nyomonkövethetősége. 
PDP  Polgári Demokrata Párt pol  Magyar politikai párt. 1944 decemberében alakult. A 

Horthy-korszak liberális pártvezetőinek egy részéből alakult meg, de szerepeltek itt az 
előző korszak harmadik vonalbeli konzervatív-liberális politikusai és a nagytőke repre-
zentánsai is. Ezért a pártnak nem sikerült a polgári összefogás gondolatának hiteles 
képviselőjévé válnia, s 1945-től a kommunista párt a függetlenségi fronton kívüli párt-
ként kezelte a PDP-t. A PDP választási megállapodást kötött az indulási lehetőséget 
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nem kapott Demokrata Néppárttal és a hozzá kapcsolódó Keresztény Női Táborral. 
1949. márc. 3-án formálisan megszűnt. 

PDP  Polgári Demokratikus Párt pol  Politikai párt Magyarországon 1900. aug. 20-án a 
Községi Demokrata Pártból alakult Polgári Demokratikus Párttá. 1919 októberében 
Nemzeti Demokrata Párt néven szervezték újjá. 

PDP  Programmable Digital Processor angol; inf  Egy a DEC által a 60-as években elkezdett 
számítógép-architektúra. Eleinte különálló tranzisztorokból épült fel, az integrált áram-
körök csak később jelentek meg. 

PDR  Physician’s Desk Reference angol; orv  Orvosi asztali referencia. 
pdr.  powder angol; orv  Por. 
PDSZ  Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete szerv  Politikai pártoktól független, 

szolgáltató szakszervezet. Tagjainak térítésmentes jogi segítséget, képzést, balesetbizto-
sítást, kedvezményes mobilszolgáltatást stb. kínál. 

PD-TDI  Pumpe Düse – Turbo Diesel Intercooler német, angol; műsz  Adagolófúvókás, tur-
bófeltöltővel és töltőlevegő-visszahűtővel ellátott dízelmotor. A Common-Rail befecs-
kendező rendszerekhez képest ennek a rendszernek nincsenek üzemanyag-
gyűjtőcsövei, ugyanis az adagoló és a porlasztó egy egységet képez. Ennek előnye, 
hogy a Common-Rail rendszer 1350 bar befecskendező nyomásához képest a PD-TDI 
2050 bar befecskendezési nyomásra képes. 

PDW  platelet distribution width angol; orv  Vérlemezke-eloszlási szélesség. 
PE  Perú, República del Perú spanyol; földr  Peru, Perui Köztársaság: Dél-Amerikában. Te-

rülete: 1.285.216 km2; főváros: Lima; hivatalos nyelv: spanyol, kecsua, ajmara; pénznem: 
új sol; népcsoportok: kecsua, mesztic, fehér, ajmara; vallás: római katolikus, egyéb. 

PE  physical examination angol; orv  Fizikális kivizsgálás. 
PE  Polyethylene angol; ipar  Polimerizációs műanyag; fóliák, palackok, csövek, edények, 

szigetelők készítéséhez használják. 
PE  pulmonary embolism angol; orv  Tüdőembólia. 
PEA  Pályázat előkészítő alap pénzü  Európai uniós forrásokhoz segítséget nyújtó program 

Magyarországon. 
PeCsa  Petőfi Csarnok kult  Budapesti Ifjúsági Szabadidő- és szórakoztatóközpont. 
ped.  pedagógia, pedagógus okt  Neveléstudomány; a nevelés módja; a neveléssel, oktatás-

sal hivatásszerűen foglalkozó személy; neveléstannal foglalkozó személy. 
Ped.  Pediatrics angol; orv  Gyermekgyógyászat. 
Ped. Szle.  Pedagógiai Szemle firat  Új pedagógiai szemle. Közreadó: Magyar Pedagógiai 

Társaság, Országos Közoktatási Intézet. 
PEDIG  Pedagógiai Intézet szerv, okt  Alapítva 1994-ben. Feladatai: méri, értékeli a nevelési, 

oktatási intézményben végzett pedagógiai munka eredményességét. Értékelési rend-
szert dolgoz ki, megismerteti, terjeszti, a nevelési, oktatási, pedagógiai módszereket, el-
járásokat, segíti a pedagógiai fejlesztési tevékenységet, szaktanácsadói hálózatot mű-
ködtet. Segíti az iskolai diákönkormányzatok munkáját. Közgazdasági, jogi, pénzügyi 
és egyéb információkat gyűjt, és azokat az iskolák rendelkezésére bocsájtja. 

PedSz  Pedagógiai Szemle firat  Közreadó: Magyar Pedagógiai Társaság, Országos Közok-
tatási Intézet. Ped. Szle. 

PEEP  positive end expiratory pressure angol; orv  Pozitív kilégzés végi nyomás, pozitív 
kilégzési végnyomás. 

PEF  peak expiratory flow angol; orv  Csúcskiáramlás. 
PEF  Politikai Egyeztető Fórum pol  Az MSZP-n belül hetenként két alkalommal megtartott 

megbeszélés (2006). MSZP 
Peg  Pegasus latin; csill  Pegazus. Csillagkép az égbolton. 
PEH  perui sol pénzü  Elavult valutakód (PEN-nel helyettesítve). 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=DEC&action=edit
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PEI  perui inti pénzü  Peru pénznemének rövidítése. 
pejor.  pejoratív latin; ált  Rosszalló, lekicsinylő, becsmérlő. 
Péld  Példabeszédek könyve vall  Ótestamentumi irat, amely bölcs mondásokat és a min-

dennapi életet szabályozó, etikai jellegű útmutatásokat tartalmaz. 
PEN  Penicillin angol; orv  Penicillin. 
PEN  perui sol pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
PEN Club  Poets, playwrights, editors, essayists, novelists angol; szerv, irod  Költők, tanul-

mányírók, regényírók, novellisták. Irodalmi kapcsolatok ápolására alakult nemzetközi 
szervezet, amelyet 1921-ben alapított C. A. Dawson Scott írónő. Az írók közötti barátság 
és megértés elősegítése volt a cél. 

pénz+y  pénz megy chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
Per  Perseus görög, latin; csill  Perszeusz. Feltűnő csillagkép az égbolt északi félgömbjén. 

Magyarországról ősszel és télen látható. 
per  perzsa népcs  Tömegében Iránban élő, indoeurópai nyelvű (nép), illetve ehhez tartozó, 

vele kapcsolatos; perzsa nyelv; a karakul bárány prémje. 
perif.  peripheral angol; orv  Perifériás. 
PERL  Program Extraction and Reporting Language angol; inf  Praktikus (Szöveg)kinyerő 

és Jelentéskészítő Nyelv. A BASh, AWK, SEd és más script nyelvek jó tulajdonságainak 
egyesítéséből jött létre. A magas hatásfokát a reguláris kifejezéskezelés adja. Unix 
tipusú operációs rendszerek számára íródott. 

PERLA  pupils equal and reactive to light and accomodation angol; orv  A pupillák egy-
formák, és reagálnak a fényre és az akkomodációra. 

PERRLA  pupils equal, round, reactive to light and accomodation angol; orv  A pupillák 
egyformák, kerekek, reagálnak a fényre és az akkomodációra. 

PES  Európai Szocialista Párt pol  Párt az Európai Parlamentben. Szocialista és szociálde-
mokrata pártok gyűjtőszervezete, az EP második legnagyobb frakciója. 

Pest MH  Pest Megyei Hírlap firat  Pest megyében megjelenő közéleti napilap. 
Petőfi IMúzÉvk  A Petőfi Irodalmi Múzeum Évkönyve kult  Baróti Dezső. Képzőművészeti 

Alap, 1963. 
PF  Pannonhalmi főapátok vall  Bp., Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközös-

ség, 1990. 
PF  push fluids angol; orv  Erőltetni a folyadékokat (betegbe). 
Pf. vagy pf.  postafiók ált  Postahivatalban bérelt fiók, rekesz, amelybe a bérlő napi postáját 

berakják, hogy elvihesse. 
PFAA  Professional Flight Attendants Association angol; szerv  A Northwest Airlinesnál 

működő utaskísérő szakszervezet. 
PFC  persistent fetal circulation angol; orv  Perzisztens fetális keringés. 
PFM  Institutum Parvulorum Fratrum Mariae, Institutum Fratrum Maristarum Scholarum 

latin; vall  Marista iskolatestvérek. A szerzetesi intézmények egyik fajtája. SM 
PFSZ  Palesztin Felszabadítási Szervezet pol  1964-ben alapított, számos Izrael-ellenes pa-

lesztin csoportból álló szervezet. 1974-ben Rabatban (Marokkó) megtartott arab csúcsér-
tekezlet megerősítette a palesztin nép jogát egy független nemzeti állam létrehozására. 
Az elmúlt években számos terrorcselekményt követett el. Angolul: Palestine Liberation 
Organization, PLO. 

pg.  politikai gazdaságtan ált  A közgazdaságtannak a 18. sz. végétől használt elnevezése. 
A nemzetgazdasági kérdések és a kormány szerepe mellett számos más kérdéssel is 
foglalkozik. pol.gazd. 

PGA  Professional Golfers’ Association angol; sp  Hivatásos Golfozók Szövetsége. 
PgDn  Page Down angol; inf  Lapozás lefelé. 
PGK  Pápua Új-Guinea-i kina pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
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PGP  Pretty Good Privacy angol; ált  Titkosítási módszer. 
PgUp  Page Up angol; inf  Lapozás felfelé. 
pH  hydrogen ion concentration angol; orv  Hidrogénion-koncentráció, H+ koncentráció. 
pH  oldatok savasságának és lúgosságának mértéke vegy  Közelítőleg az oldat hidrogén-

koncentrációjának negatív logaritmusa. 
Ph  párhuzamos chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
PH  past history angol; orv  Múlt történet. 
ph  phot görög; fiz  A megvilágítás-erősség nem SI egysége. 1 ph egyenlő 104 lm/m2 egyen-

lő 104 lux. 
PH  Professzorok Háza szerv, okt  Feladata, hogy a magyar felsőoktatás fejlesztése érdeké-

ben segítse a felsőoktatási háttérintézmények hatékony működését, és tájékoztató tevé-
kenységével elősegítse ezen szervezetek egymás közötti, valamint más érintett szerve-
zetekkel, különösen a felsőoktatási intézményekkel és az Oktatási Minisztériummal 
megvalósuló együttműködését. 

PH  Propria Officia Dioecesium Hungariae latin; vall, kat  A magyarországi liturgikus nap-
tár szerinti zsolozsmarészek. 

Ph Belg  Pharmacopoeia Belgique angol; eü  Belga Gyógyszerkönyv. A forgalmazott 
gyógyszerekre vonatkozó előírásokat tartalmazó kiadvány, előírja a hivatalos gyógy-
szereket, minőségüket, illetve a galenuszi (növényi, állati vagy ásványi anyagokból elő-
írt módon készített) gyógyszerek elkészítési módját. A gyógyszerek és más gyógyászati 
készítmények elkészítésének, ellenőrzésének és minősítésének szabványa. 

Ph Eur  Pharmacopoeia Europea angol; eü  Európai Gyógyszerkönyv. Régi törekvés, hogy 
a gyógyszerkönyveket világszerte egységesítsék, ennek egyik eredménye a negyedik 
kiadásánál járó Európai Gyógyszerkönyv. A forgalmazott gyógyszerekre vonatkozó 
előírásokat tartalmazó kiadvány előírja a hivatalos gyógyszereket, minőségüket, illetve 
a galenuszi (növényi, állati vagy ásványi anyagokból előírt módon készített) gyógysze-
rek elkészítési módját. Az Európai Gyógyszerkönyv a gyógyszerek és más gyógyászati 
készítmények elkészítésének, ellenőrzésének, illetve minősítésének a szabványa. 

Ph Franc  Pharmacopoeia France angol; eü  Francia Gyógyszerkönyv. A forgalmazott 
gyógyszerekre vonatkozó előírásokat tartalmazó kiadvány, előírja a hivatalos gyógy-
szereket, minőségüket, illetve a galenuszi (növényi, állati vagy ásványi anyagokból elő-
írt módon készített) gyógyszerek elkészítési módját. A Francia Gyógyszerkönyv a 
gyógyszerek és más gyógyászati készítmények elkészítésének, ellenőrzésének és minő-
sítésének szabványa. 

Ph Helv  Pharmacopoeia Suisse angol; eü  Svájci Gyógyszerkönyv. A forgalmazott gyógy-
szerekre vonatkozó előírásokat tartalmazó kiadvány, előírja a hivatalos gyógyszereket, 
minőségüket, illetve a galenuszi (növényi, állati vagy ásványi anyagokból előírt módon 
készített) gyógyszerek elkészítési módját. A Svájci Gyógyszerkönyv a gyógyszerek és 
más gyógyászati készítmények elkészítésének, ellenőrzésének és minősítésének szab-
ványa. 

Ph Ned  Pharmacopoeia Nederland angol; eü  Holland Gyógyszerkönyv. A forgalmazott 
gyógyszerekre vonatkozó előírásokat tartalmazó kiadvány, előírja a hivatalos gyógy-
szereket, minőségüket, illetve a galenuszi (növényi, állati vagy ásványi anyagokból elő-
írt módon készített) gyógyszerek elkészítési módját. A Holland Gyógyszerkönyv a 
gyógyszerek és más gyógyászati készítmények elkészítésének, ellenőrzésének és minő-
sítésének szabványa. 

Ph Nord  Pharmacopoeia Skandinav angol; eü  Skandináv Gyógyszerkönyv. A forgalma-
zott gyógyszerekre vonatkozó előírásokat tartalmazó kiadvány, előírja a hivatalos 
gyógyszereket, minőségüket, illetve a galenuszi (növényi, állati vagy ásványi anyagok-
ból előírt módon készített) gyógyszerek elkészítési módját. A Skandináv Gyógyszer-
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könyv a gyógyszerek és más gyógyászati készítmények elkészítésének, ellenőrzésének 
és minősítésének szabványa. 

Ph Norv  Pharmacopoeia Noreg angol; eü  Norvég Gyógyszerkönyv. A forgalmazott 
gyógyszerekre vonatkozó előírásokat tartalmazó kiadvány, előírja a hivatalos gyógy-
szereket, minőségüket, illetve a galenuszi (növényi, állati vagy ásványi anyagokból elő-
írt módon készített) gyógyszerek elkészítési módját. A Norvég Gyógyszerkönyv a 
gyógyszerek és más gyógyászati készítmények elkészítésének, ellenőrzésének és minő-
sítésének szabványa. 

PH.  Pesti Hírlap firat  Több egymástól független, magyarországi politikai napilap neve 
volt. Az első Pesti Hírlap a reformkortól, 1841-től jelent meg a szabadságharc bukásáig, 
1849-ig. A Kossuth Lajos által szerkesztett sajtótermék a korabeli ellenzék legjelentő-
sebb orgánuma volt. A második Pesti Hírlap 1878-tól jelent meg 1944-ig. A harmadik 
Pesti Hírlap 1992-től jelent meg 1994-ig. 

ph.  postahivatal ált  Levelek, csomagok, egyéb küldemények felvételével, továbbításával, 
kézbesítésével és bizonyos pénzügyi és egyéb feladatokkal foglalkozó intézmény. 

Ph. Hg.  Pharmacopoeia Hungarica latin; eü  Magyar Gyógyszerkönyv. A forgalmazott 
gyógyszerekre vonatkozó előírásokat tartalmazó kiadvány, előírja a hivatalos gyógy-
szereket, minőségüket, illetve a galenuszi (növényi, állati vagy ásványi anyagokból elő-
írt módon készített) gyógyszerek elkészítési módját. A Magyar Gyógyszerkönyv a 
gyógyszerek és más gyógyászati készítmények elkészítésének, ellenőrzésének és minő-
sítésének szabványa. 

PHA  Potentially Hazardous Asteroids angol; csill  Potenciálisan veszélyes kisbolygók. 
Phar. C.  pharmacetucial chemist angol; eü, vegy  Gyógyszervegyész. 
Phar. D.  Pharmaciae doctor angol; eü  A gyógyszerésztudományok doktora. 
Phar. M.  pharmaciae magister angol; eü  Gyógyszerész. 
PHARE  Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economies angol; gazd, 

pénzü  ’Lengyelország és Magyarország: Támogatás a Gazdaságok Átalakítására’. Pha-
re-program: az Európai Unió Közép- és Kelet-Európát támogató programja. 

pharm  pharmacy angol; eü  Gyógyszertár. 
PhD  Philosophiae Doctor, Doctor of Philosophy angol; orv  Filozófia doktora. 
Phe  Pheonix latin; csill  Főnix. Csillagkép az égbolton. 
PHP  Fülöp-szigeteki peso pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
PHP  Personal Home Page angol; számtech  Programnyelv. Szerveroldali programozási 

nyelv elsősorban adatbázisokon történő futtatáshoz. 
PHYS  physical angol; orv  Fizikális, komplett kivizsgálás. 
PHYS  physiology angol; orv  Élettan. 
PI  present illness angol; orv  Jelen betegség. 
PIA  Pakistan International Airlines angol; rep  Pakisztáni légiforgalmi vállalat. 
PIA  Petroleum Industry Association angol; szöv  Azonos a NOIA-val. NOIA 
Piar  Congregatio Scholarum Piarum latin; vall  Piaristák.. A szerzetesi intézmények egyik 

fajtája. CSP 
piar  piarista latin; vall  Katolikus szerzetes, a kegyes tanítórend tagja. 
Pic  Pictor latin; csill  Festő. Kis kiterjedésű, halvány csillagokból álló csillagkép az égbolt 

déli félgömbjén. Mo.-ról nem látszik. 
PICA  posterior inferior coronary artery angol; orv  Posterior inferior koszorúér. 
PICU  Pediatric Intensive Care Unit angol; orv  Gyermekgyógyászati intenzív osztály. 
PICU  pulmonary intensive care unit angol; orv  Tüdő intenzív kezelési osztály. 
PID  pelvic inflammatory disease angol; orv  A medence gyulladásos betegsége. 
PID  prolapsed intervertebral disc angol; orv  A csigolyák közti lemez előesése. 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Reformkor&action=edit
http://hu.wikipedia.org/wiki/1841
http://hu.wikipedia.org/wiki/1849
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kossuth_Lajos
http://hu.wikipedia.org/wiki/1878
http://hu.wikipedia.org/wiki/1944
http://hu.wikipedia.org/wiki/1992
http://hu.wikipedia.org/wiki/1994
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PIF  Pacific Islands Forum angol; szerv  Csendes-óceáni Fórum. Célja, hogy felgyorsítsák a 
tagállamok gazdasági fejlődését, élénkítsék az együttműködést a kereskedelem, a halá-
szat, a fuvarozás, az idegenforgalom és a környezetvédelem területén. Alapítva: 1971-
ben Wellingtonban, székhelye: Suva (Fidzsi-szigetek). 

PIII  Pentium III angol; inf  Egyfajta processzor. 
PIL  Politikatörténeti Intézet Levéltára kult, pol, tört  A Politikatörténeti és Szakszervezeti 

Levéltár jogelődje 1948-ban jött létre. 1955-ig a Magyar Dolgozók Pártja Munkásmoz-
galmi Intézete, 1957-től a Magyar Szocialista Munkáspárt Párttörténeti Intézete, 1989–
1998 között a Magyar Szocialista Párt Politikatörténeti Intézete részlegeként, 1998 óta a 
Politikatörténeti Intézet Kht. keretei között működik. Fenntartója a Politikatörténeti 
Alapítvány. 

Pill  pillanat chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
Pill  Pillér ált  A maastrichti szerződés az Európai Uniót három „pillérre” kívánja felépíteni: 

az Európai Közösségre, a közös kül- és biztonságpolitikára, valamint a bel- és igazság-
ügyi együttműködésre. 

PIM  Petőfi Irodalmi Múzeum kult  Kézirattárral, művészeti tárral, könyvtárral, hangtárral 
rendelkező múzeum. Székhelye: Budapest. Károlyi Mihály utca. 16. 

PIME  Institutum Pontificium a Ss. Apostolis Petro et Paulo et a Ss. Ambrosio et Carolo pro 
missionibus ad exteras gentes latin; vall  Milánói missziós szeminárium. A szerzetesi 
intézmények egyik fajtája. 

PIN  Personal Identification Number angol; közig  Személyes azonosító szám. Egyedi szám, 
amelyez számítógépes rendszerek használóinak adnak ki, s amely révén ezen szemé-
lyek kiléte megállapítható. Gyakran alkalmazzák a modern bankrendszerben. 

Ping  Packet Internet Groper angol; inf  Internet csomagkereső. 
PIP  Picture In Picture angol; műsz  Kép a képben. Segítségével a nagy képernyőn folyama-

tosan nézhetjük a műsort, miközben egy kisebb ablakban figyelemmel kísérhetünk egy 
másikat, v. pl. megfigyelő kamerával a gyerekszobát. 

PIPACS  Publikus Iparjogvédelmi Adatbázis Család ipar, jog  Az iparjogvédelmi informá-
ció legteljesebb hazai forrása. Az adatbázisban való keresés nem korlátozódik az egyes 
oltalmi formákra, hanem oltalmi formákon átnyúló, komplex keresést tesz lehetővé: 
könnyedén feltérképezhetjük cégek teljes iparjogvédelmét. 

PIRLS  Programme for International Reading Literacy Survey angol; ált  Program az olva-
sásértés nemzetközi mérésére. 

PISA  Programme for International Student Assessment angol; ált  Nemzetközi Tanulóérté-
kesítési program. Program a 15 éves diákok tanulmányi teljesítményének nemzetközi 
mérésére. 

PITÉM  Polgári iskolai írótanárok élete és munkái tört  Deák Gyula. Budapest, Országos 
Polgári Iskolai Tanáregyesület, 1942. 

pizz.  pizzicato olasz; zene  Zenében: pengetve. 
PJ  Polgári jog jog  Magyarország jogrendszerének hatályban levő jogszabálya. 
PJP  Pneumocystis Jiroveci pneumonia angol; orv  Pneumocystis Jiroveci tüdőgyulladás. 
Pjt  Polgári jogi társaság szerv  Önkéntes tömörülés egy engedélyezett cél eléréséért, a Pol-

gári Törvénykönyvben megfogalmazott forma szerint, amely nem rendelkezik különö-
sebb vagyoni tőkével, és tagjai megőrzik függetlenségüket. 

PK  Islamic Republic of Pakistan angol; földr  Pakisztán, Pakisztáni Iszlám Köztársaság: Dél-
Ázsiában. Területe: 796.095 km2; főváros: Iszlámábád; hivatalos nyelv: angol, urdu; 
pénznem: pakisztáni rúpia; népcsoportok: pandzsábi, dzsát, szindi, beludzs, bráhui; 
vallás: mohamedán, keresztény. 

PK  Pakistan International Airlines angol; rep  Pakisztán légitársaságának jelzése. 
Pk  peak angol; ált  Csúcs. cs. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Polg%C3%A1ri_T%C3%B6rv%C3%A9nyk%C3%B6nyv
http://hu.wikipedia.org/wiki/Polg%C3%A1ri_T%C3%B6rv%C3%A9nyk%C3%B6nyv
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pk.  parancsnok had  Katonai jellegű alakulat, illetve nem katonai szervezet, intézmény 
vezetője. 

pk. v. pp.  püspök vall  Valamely egyházmegye élén álló fölszentelt főpap (katolikus); egy-
házkerület kormányzására megválasztott lelkipásztor (protestáns). 

PKG  phonocardiogram angol; orv  Fonokardiogram. 
pkh.  parancsnokhelyettes had  Katonai jellegű alakulat, illetve nem katonai szervezet, 

intézmény vezetőjét állandóan vagy ideiglenesen pótló, annak munkáját ellátó. 
PKI  Pécsi Könyv- és Infotár kult  Megjelenés: Pécs: Janus Pannonius. 
PKI  Posta Kutató Intézet tud  Magyarországon távközléssel és postaforgalommal foglalko-

zó postai kutatóintézet. Az 1891-ben alapított Posta Kísérleti Állomás jogutódjaként 
1954-ben létesült. 

PKR  pakisztáni rúpia pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
PKség  pékség chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
PKU  phenylketonuria angol; orv  Fenylketonúria. 
PL  Aeroperu rep  Peru légitársaságának jelzése. 
pl  Izoelektromos pont kém  Az a pH, ahol a molekula főként semleges formában van (és 

egyenlő kis mennyiségben jelen van a kationos és anionos forma is). A legtöbb amino-
sav izoelektromos pontja pKa értékeik között van, az ionizálható oldalláncú aminosavak 
izoelektromos pontja magasabb pH-jú (bázikus oldallánc) vagy alacsonyabb pH-jú (sa-
vas oldallánc). 

PL  Pedagógiai lexikon I–IV. kult  Főszerkesztő: Nagy Sándor, 1976, 1979. 
PL  Polska, Reczpospolita Polska lengyel; földr  Lengyelország, Lengyel Köztársaság. Köz-

társaság Közép-Európában. Területe: 312.685 km2; fővárosa: Varsó (Warszawa); hivata-
los nyelv: lengyel; pénznem: zloty, népcsoport: lengyel; vallás: római katolikus, orto-
dox, evangélikus. 

PL  Prensa Latina spanyol; hírk  Kubai hírügynökség. 
pl.  például ált  Valamit megvilágító adat; hasonló régebbi eset. 
PL.  Pester Lloyd firat  Az 1854-ben alapított Pester Lloyd Magyarországon 90 éven át na-

ponta megjelenő lap volt, német nyelven íródott és a németül is olvasó pesti polgárság 
forgatta. A magyar társadalom termelő köreinek érdekét képviselte, szabadelvű eszme-
iséget terjesztett, s a német nyelvterület számára a magyar államiságot, kultúrát közve-
títette. 1945 áprilisában beszüntette működését, majd 1994-ben hetilapként újraindult; 
ma Magyarország legnagyobb példányszámban megjelenő idegen nyelvű lapja, amely 
német nyelven tudósít a magyar és kelet-közép-európai politikai, gazdasági és kulturá-
lis élet eseményekről. 

pl.  plexus angol; orv  Fonat. 
PL.  Protestáns Lap firat  Az 1800-as évek közepétől megjelenő folyóirat. Volt Debreceni PL 

és Dunántúli PL. Ez utóbbi Pápán jelent meg. 
PL= Programming Language one angol; inf  Programnyelv tudományos és üzleti célokra. 
PLA  People’s Liberation Army angol; pol  Népi Felszabadító Hadsereg. A kínai hadsereg 

elnevezése. Jelentős politikai és katonai erő volt, szerepe ma csökkenőben van. 
PLA  Programmable Logic Array angol; számtech  Programozott logikai sor, elrendezés. 

Integrált áramkörök egy csoportja. 
Plac.  placenta angol; orv  Méhlepény. 
plb.  plébánia, plébános vall  Katolikus egyházközség; ennek ügyeit intéző lelkészi hivatal, 

illetve ennek élén álló személy. 
PLC  Preparative layer chromatography angol; kém  Preparatív rétegkromatográfia. 
PLC  Programmable Logic Controller angol; számtech  Programozható logikai vezérlőbe-

rendezés. Ipari irányítási feladatok ellátására tervezett és gyártott elektronikus beren-
dezés. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/1854
http://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9met_nyelv
http://hu.wikipedia.org/wiki/Polg%C3%A1rs%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Liber%C3%A1lis
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Magyar_%C3%A1llamis%C3%A1g&action=edit
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pld.  példány ált  Több egyforma vagy hasonló dolog (különösen nyomdatermék) egyike. 
PLE  Prímási levéltár (Esztergom) vall, kat  Fenntartó: Esztergom-Budapesti Főegyházme-

gye. 
PLN  lengyel złoty pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
plt  platelet angol; orv  Vérlemezke. 
plts.  platelets angol; orv  Vérlemezkék. 
PLZ  lengyel złoty pénzü  Elavult valutakód (PLN-nel helyettesítve). 
PM  Páneurópai Mozgalom pol  az összeurópai gondolat terjesztésére létrejött mozgalom. 

1922-ben indította el Coudenhove-Kalergi osztrák gróf, majd a II. világháború után 
ugyanő keltette ismét életre. A célja az Európai Egyesült Államok létrehozása. 

PM  Particulate Matter angol; vegy  Korom (véggázban). 
PM  post mortem angol; orv  Halál után. 
Pm  prométium vegy  Prométheusz nevéből. A lantanidák közé tarozó csak mesterségesen 

előállítható kémiai elem. Rendszáma: 61. 
PM of F  Presidental Medal Of Freedom angol; ált  Elnöki Szabadságérem. Az amerikai 

állampolgároknak békeidőben adományozható legmagasabb kitüntetés, amelyet az 
USA-ban vagy a világbéke érdekében hozott cselekedetekért vagy kulturális eredmé-
nyeként adományoznak. 

PM vagy PüM  Pénzügyminisztérium közig  Magyarországon. 1848. ápr. 7-én alakult. 1849. 
aug. 11-ig működött. 1967. febr. 20-án kezdte meg ismét működését. Napjainkban köz-
reműködik a Kormány pénzügypolitikájára, gazdaságpolitikai programjára vonatkozó 
javaslatok kidolgozásában, a pénzügyi- és monetáris politika összehangolásában. A 
pénzügyek szervezését, irányítását és ellenőrzését végző országos hatáskörű szakigaz-
gatási szerv. 

PM&R  Physical Medicine and Rehabilitation angol; orv  Fizikális orvostudomány és rehabi-
litáció. 

PME  Parlagfűmentes Magyarországért Egyesület körny  Céljaik: Széleskörűen ismertetik 
az országgyűlés és a „Parlagfűmentes Magyarországért” eseti bizottság jelentését és ha-
tározatait. Szorgalmazzák a parlagfű-mentesítés ösztönző módszereit. Kezdeményezik, 
nyomon követik és magunk is részt vesznek a parlagfű-mentesítés érdekében létrejött 
koordinációs tevékenységben. Biológiai szempontú ökológiai alapú ismeretterjesztést és 
szemléletváltást hirdetnek; felhívják a figyelmet az allergia kialakulásában szerepet ját-
szó életmód, táplálkozás és egyéb tényezők fontosságára. 

PME  Societas pro Missionibus Exteris Provinciae Quebecensis latin; vall  Québeci Tarto-
mány Missziós Társulata. A szerzetesi intézmények egyik fajtája. 

PMFC  Pécsi Mecsek Futball Club sp  A Pécsi Munkás Sport Club 1973. febr. 16-án alakult 
négy pécsi egyesület, a Pécsi Dózsa, az Ércbányász SC, Helyipari SC és a Pécsi Építők 
fúziójából. A Pécsi Bányász 1974-ben csatlakozott a Pécsi Munkás Sport Clubhoz. 1995-
ben a PMSC két önálló egyesületre, a Pécsi Mecsek Futball Clubra és a Pécsi Mecsek 
Kézilabda Clubra bomlott. 

PMK  Panorama Magyar Könyvesbolt kult  Magyar nyelvű könyveket árusító könyvesbolt 
Torontóban. 

PMKK  Publika Magyar Könyvtári Kör kult  Hazai Könyvtári szervezet. 
PMKM  Párizsi Magyar Katolikus Misszió vall  Székhelye: Párizs. 
PMM  Pápai Missziós Művek vall  Célkitűzése, hogy előtérbe helyezze az egyház missziós 

jellegét és emlékeztesse a keresztényeket arra, hogy mindenkinek kötelessége az evan-
gelizálásban való részvétel. A PMM-et különböző korokban alapított, de lényegében 
azonos célt szolgáló négy szervezet alkotja: a „Hitterjesztés”, a „Szent Péter Apostol”, a 
„Missziós Gyermekség” és a „Missziós Unió”. Azon emberek alkotják, akik a minden-
napi életükben megvalósítják a keresztség által kapott hivatásukat. 
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PMN  polymorphonuclear (leukocytes) angol; orv  Polimorfonukleáris (fehérvérsejtek). 
PMSC  Pécsi Munkás Sport Club sp  Öt sportegyesület egyesüléséből 1973. febr. 16-án 

alakult sportklub. Székhelye: Pécs. 
PMSM  Congregatio Parvae Missionis ad Surdos-Mutos latin; vall  Süket-néma Missziósok. 

A szerzetesi intézmények egyik fajtája. 
PMT  Photomultiplier Tube angol; csill  Fotoelektron-sokszorozó cső. 
PN  Planetary Nebula angol; csill  Planetáris köd. 
PN  poorly nourished angol; orv  Alultáplált. 
PN.  Pesti Napló firat  1850. márc. 9-től megjelent folyóirat. 
PNC  prenatal clinic angol; orv  Prenatális klinika. 
PND  Foszfor-nitrogén detektor vegy  A növényi hormonok gázkromatográfiás meghatáro-

zására, nitrogén- v. foszfortartalmú molekulák szelektív detektálására használják, tehát 
indol-3-ecetsav- és citokinin-származékok mérésére. 

PND  paroxysmal nocturnal dyspnea angol; orv  Rohamokban jövő éjjeli légszomj. 
PND  post nasal drip angol; orv  Orrgaratfolyás. 
PND  postnatal depression angol; orv  Szülés utáni depresszió. 
pneu.  pneumo angol; orv  Lég. 
pneu.  pneumonia angol; orv  Tüdőgyulladás. 
PNG  Papua New Guinea angol; földr  Pápua Új-Guinea. Alkotmányos monarchia Óceániá-

ban. Területe: 462.840 km2; főváros: Port Moresby; hivatalos nyelv: angol, újmelanéz, 
idgin (angol-melanéz keveréknyelv); pénznem: kina; népcsoportok: mintegy 750 törzs, 
többek között pápua, melanéziai, polinéziai, maláj stb. 

PNG  Portable Network Graphics angol; inf  Képek tárolására, veszteségmentes tömörítésé-
re alkalmas fájlformátum. 

PNI  peripheral nerve injury angol; orv  Perifériális idegsérülés. 
PNL  Pallas nagylexikon kult  Budapest, Pallas, 1893–1904. 
PNP  Polgári nemperes eljárások jog  Mindazon eljárások, amelyek nem a polgári per sza-

bályai szerint bonyolódnak le. 
PNX  pneumothorax angol; orv  Légmell. 
Pnz  pénz chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
PNY  Petersbergi nyilatkozat pol  A Nyugat-Európai Unió jövőjére vonatkozó közös állás-

foglalás (1992). A NYEU váljon a NATO európai pillérévé és az EU védelmi dimenzió-
jává. A nyilatkozat szerint a NYEU-tagországok egységeit be lehet majd vetni humani-
tárius, békefenntartó és béketeremtő feladatokra. 

PNyF  Politikai Nyomozó Főosztály pol  1956 novemberében alakult az ÁVH jogutódja-
ként. 1962-ben feladatát a BM III. Fcsf. vette át. ÁVH 

PO  per os latin; állat  Szájon át, szájon keresztül történő gyógyszerbevitel, de lehet szondát 
is levezetni. 

Po  plónium vegy  Az oxigéncsoportba tartozó igen ritka radioaktív elem. Rendszáma: 84. 
Először Maria Sklodowska-Curie állította elő első férjével, P. Curie-vel, és hazájáról 
(Lengyelország latin nevéről) nevezte el. 

PO  Presbyterorum ordinis latin; vall  Határozat a papi szolgálatról és életről. A II. vatikáni 
zsinat dokumentumának rövidítése. 

PO2  oxygen pressure angol; orv  Oxigénnyomás. 
POC  product of conception angol; orv  Fogamzás terméke. 
POCSAG  Post Office Code Standardisation Group angol; inf  Postai Kódszabványosító 

Csoport. A személyhívók világszerte elfogadott szabványa. Szinte minden korszerű 
személyhívó rendszer alkalmazza. 

POFOSZ  Politikai Foglyok Országos Szövetsége szöv  Az 1945 után politikai okokból jog-
hátrányt szenvedettek pártoktól független érdek-képviseleti szervezete. 1989. febr. 19-

http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jlform%C3%A1tum
http://www.katolikus.hu/zsinat/po.html
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én alakult Budapesten. Célja többek között: a demokratikus gondolkodásuk, magatartá-
suk, vallási meggyőződésük v. nemzeti hovatartozásuk miatt megtorlást elszenvedettek 
érdekvédelme. 

Pokoly 1904  Pokoly József: Az erdélyi református egyház története I–V. tud  Budapest, 
1904–1905. 

pol.  politika görög; ált  A társadalom, az állam vezetésére, a hatalom megszervezésére és 
megtartására irányuló közösségi vagy egyéni tevékenység; valamely szervezet társa-
dalmi érdekű tevékenysége; cselekvés taktikája. A társadalmi osztályok saját érdekeik 
védelmében kifejtett tevékenysége; a hatalom megtartásáért, illetve megszerzéséért ví-
vott harcok eszköze. 

pol.gazd.  politikai gazdaságtan pol  A közgazdaságtannak a 18. sz. végétől használt elne-
vezése. A nemzetgazdasági kérdések és a kormány szerepe mellett számos más kérdés-
sel is foglalkozik. 

polg.  polgár(i) ált  A nemesi rendszerhez nem tartozó városi, vidéki iparos, kereskedő, 
parasztgazda; állampolgár. 

POLISARIO  Frente Popoular para la Liberación de Sakiet el Hamra y Rió de Oro francia; pol 
 Népi Front Sakiet el Hamra és Rio de Oro Felszabadítására. Nyugat-Szahara (egykori 
Spanyol-Szahara) teljes függetlenségéért küzdő erők harci szervezete. 1973-ban alakult 
a spanyol gyarmatosítók elleni harcra. A spanyolok 1975. febr. 25-én távoztak. 

polys  polymorphonuclear leukocytes angol; orv  Polimorfonukleáris fehérvérsejtek. 
POM  Postaügyi Minisztérium közig  1952. jan. 5-én létrehozott minisztérium. 1953. aug. 4-

én ismét Közlekedési és Postaügyi Minisztérium lett. 
POP3  Post Office Protocol (v3) angol; inf  ’Postafiók protokoll’. Az Interneten az elektroni-

kus leveleket tároló postafiókok elérésére, a levelek számítógépre történő letöltésére 
használt protokoll. 

poplit.  popliteal angol; orv  Popliteális, térdhajlati. 
port.  portugál népcs  Tömegében Portugáliában élő, újlatin nyelvű nép, illetve ehhez tarto-

zó, vele kapcsolatos; portugál személy, nyelv; portugál nyelv és irodalom mint tan-
tárgy. 

Port.  Portugália földr  Köztársaság Nyugat-Európában. P 
POS  Point Of Sale angol; pénzü  Értékesítési pont. EFTPOS mozaikszó jelentése Electronic 

Funds Transfer at Point Of Sale. Közkeletű nevén POS terminál, amelynek segítségével 
a bankkártyás vásárlás lebonyolítható. 

pos.  positive angol; orv  Pozitív. 
POSIX  Portable Operating System Interface for Computer angol; inf  Operációs rendszer 

(elsősorban UNIX) alapfunkcióinak és kapcsolódó felületének szabványa. 
POSS  Palomar Observatory Sky Survey angol; csill  Palomar égboltfelmérő program (foto-

grafikus). 
post.  posterior latin; orv  Hátulsó. 
POSTOP  postoperative angol; orv  Műtét utáni. 
POSZFI  Piacorientált szakmai képzés fiataloknak üzl  A Nemzeti Szakképzési Intézet által 

indított program. 
POSZT  Pécsi Országos Színházi Találkozó kult  2000 óta évenként Pécsett megrendezésre 

kerülő, tíznapos országos színészi és színházi találkozó, fesztivál. 
POX  Purgeable Organic Halogen angol; kém  Leválasztható szerves halogének. 
poz.  pozitív latin; fiz  Állító, valóságos, igenlő, tényleges, jó, értékes, előrevivő; nullánál 

nagyobb; elektronhiány következtében létrejövő; világos és sötét részeket a valóságnak 
megfelelően feltüntető. 

pp  pianissimo olasz; zene  Zenében: igen halkan; csökkentve tovább. 
PP  Polgári Perjog jog  Magyarország jogrendszerének hatályban levő jogszabálya. 
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Pp  Polgári perrendtartás jog  A polgári per menetét a legapróbb részletekig szabályozó 
törvény. Első 1911-ben lépett hatályba. 

pp  post partum angol; orv  Szülés után. 
pp  post prandial angol; orv  Evés után. 
pp  prima primissima latin; ált  Legfinomabb. 
PP  Promislennaja Partyija orosz; pol  Iparpárt. Az egykori Szovjetunióban 1926–30 között 

működő illegális, ellenforradalmi szervezet. 
pp  püspök vall  Valamely egyházmegye élén álló fölszentelt főpap. 
ppb  Parts per billion angol; tud  Milliárdnyi rész (nem szabványos jelölés). Folyadék vagy 

szilárd anyagok esetén megfelel a ľg/kg koncentrációnak. 
PPBS  post prandial blood sugar angol; orv  Evés utáni vércukor. 
PPE  Európai Néppárt frakciója az EP-ben pol  Az Európai Néppárt 294 képviselőjével az 

EP legnagyobb frakcióját adja. A Néppárt az európai jobboldali pártokat tömöríti, a fé-
lig független (társult) brit konzervatívoktól eltekintve határozottan integrációpárti tö-
mörülés. Ide tartozik Magyarországról a Fidesz is. 

PPF  Pápai Páriz Ferenc: Békességet magamnak, másoknak irod, tud  Közzétette: Nagy 
Géza. Bukarest, 1977. 

PPH  post partum haemorrhage angol; orv  Szülés utáni vérzés. 
PPI  proton pump inhibitor angol; orv  Protonpumpagátló. 
PPKE  Pázmány Péter Katolikus Egyetem okt  A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittu-

dományi Kara a Pázmány Péter bíboros, prímás esztergomi érsek által 1635-ben Nagy-
szombatban alapított Egyetem Hittudományi Karának jogutódja. Bölcsészettudományi 
Karát 1992-ben alapították. A Jog- és Államtudományi Kart a Magyar Katolikus Püspö-
ki Konferencia 1995-ben alapította. Az 1998-ban alapított Információs Technológiai Kart 
a Magyar Akkreditációs Bizottság 2000 decemberében akkreditálta, műszaki informati-
ka szakán az oktatás 2001 szeptemberében indult meg. Az Egyetem Magyarországon ál-
lamilag elismert egyházi egyetem. 

ppm  Part per million angol; fiz, vegy  Milliomodrész (nem szabványos jelölés). Folyadék 
vagy szilárd anyagok esetén megfelel a mg/kg koncentrációnak. 

PPN  Proto-Planetary Nebula angol; csill  Proto-planetáris köd. 
PPP  Point To Point Protocol angol; inf  Pont-pont közötti protokoll. A SLIP-hez hasonló, de 

annál korszerűbb protokoll modemes, telefonvonalon kommunikáló számítógépek „tel-
jes értékű” internetkapcsolatához. Gyakran használják a szórás nélküli vonali protokol-
lok összefoglalásaként is. 

PPP  Public Private Partnership angol; üzl  Állami és magánszektor együttműködése. Vizs-
gálják az államháztartási intézményeket, a programokban szerepet vállaló magánvál-
lalkozásokat. 

PPPG  post prandial plasma glucose angol; orv  Evés utáni plazma glükóz. 
PPS  pain productive substance latin; gyógysz  Fájdalomkeltő (kémiai) anyag. 
PQ  primo quarto (di luna) angol; csill  Első holdnegyed. 
PR  partial response angol; orv  Részleges válasz. 
PR  Philippine Airlines rep  Fülöp-szigetek légitársaságának jelzése. 
Pr  Prazeodim (prazeodimium) görög ’zöld’, ill. ’hagyma’ szavakból; vegy  A lantaidák közé 

tartozó kémiai elem. Rendszáma: 59. Az elemet és vegyületeit üveg és porcelán színezé-
sére és különleges acélok ötvözésére használják. 

PR  Proctology angol; orv  Proktológia. 
pr.  praedium latin; rég  Puszta terület, telek. 
pr.  praedium latin; tört  Szabad nemesi birtok. 
praem. vagy prem.  Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis latin; vall  Premontre-

iek. A szerzetesi intézmények egyik fajtája. 

http://www.ppke.hu/tortenet/Wc1635.htm
http://www.ppke.hu/tortenet/Wc1635.htm
http://www.ppke.hu/tortenet/szentszekialapito.htm
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Prágai MH  Prágai Magyar Hírlap firat  A csehszlovákiai magyar polgári pártok közös 
napilapja. 1922 és 1939 közt jelent meg Prágában. 

PRB  Pre-Raphaelite Brotherhood angol; műv  Preraffaeliták: a Raffaello előtti olasz művé-
szetet mintaképének tekintő angol festészeti és költészeti iskola a 19. század közepén. 
Főleg festőkből álló művészcsoport. 1848-ban Londonban hozták létre azzal a céllal, 
hogy forradalmasítsák a viktoriánus művészeteket. 

Préd  Prédikátor könyve vall  Ótestamentumi irat, amely az emberi élet célját kutatja. 
pref.  prefektus latin; ált  Egyes államokban a megye v. az ennek megfelelő magasabb köz-

igazgatási egység vezető tisztviselője; egyes államokban rendőrfőnök. 
pref.  prefektus latin; tört  A testőrség parancsnoka, ill. a város legfőbb elöljárója az ókori 

Rómában. 
pref.  prefektus latin; vall  Katolikus papnevelő intézet tanulmányi felügyelője; a római 

kongregációk vezető főpapja. 
prel.  prelátus latin; vall  Magasabb főpapi méltóság a katolikus egyházban. 
prem.  premature angol; orv  Koraszülött, éretlen. 
prem.  premontrei franciából; vall  Francia eredetű, főleg tanítással foglalkozó, katolikus 

szerzetesrend tagja. (Prémonstré francia helység nevéről, ahol főkolostoruk volt.) 
pre-op  preoperative angol; orv  Műtét előtti. 
prep.  prepare for angol; orv  Előkészít valamire. 
prép.  prépost latin; vall  A püspöknél alacsonyabb rangú katolikus pap; a premontrei rend 

elöljárója; a káptalan elöljárója. 
presb.  presbiter görög, latin; vall  A gyülekezet által választott egyházközségi tanács tagja 

(protestáns). 
prg  program chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
PRGS.  Proceedings of the Royal Geographical Society (London) angol; firat  Földrajzi szak-

lap. 
prím.  prímás vall  Némely országban a legmagasabb rangú katolikus pap. 
prím.  prímás zene  Cigányprímás. 
primip.  primipara, first delivery angol; orv  Első szülő, először szülő. 
priv.  privatizáció ált  Magánkézbe adás. 
priv.  privilegizált ált  Kiváltságos, kivételezett. 
PRN  as required angol; orv  Ahogy szükséges. 
PRO  Polgári (Politikai) Rendészeti Osztály pol  1945 februárjában alakult. ÁVH 
PRO  Public Record Office angol; kult, tört  Központi Levéltár Nagy-Britanniában. Állami 

dokumentumok, válogatott feljegyzések és jogi iratok folyamatos megőrzését szolgáló 
állami levéltár. 1938-ban hozták létre, jelenleg múzeumként működik. 

pro d.  pro die latin; orv, gyógysz  Naponta. 
pro infant.  pro infante latin; gyógysz  Csecsemő, kisgyermek számára. 
pro inhal.  pro inhalatione latin; gyógysz  Belégzésre. 
proc.  processus angol; orv  Nyúlvány. 
prod.  productive angol; orv  Termelő. 
prof.  professzor latin; okt  Egyetemi vagy főiskolai tanár, szakértő, elismert szaktekintély 

valamiben. 
próf.  próféta ált  Jövőbe látó személy, jós; vmely eszme lelkes hirdetője. 
próf.  próféta vall, tört  A zsidó, a keresztény és a mohamedán vallás szerint: az isteni ki-

nyilatkoztatásnak látnoki közvetítője. 
prof.  profundus angol; orv  Mély. 
profi  professzionista sp  Hivatásos sportoló; sportot foglalkozásszerűen űző. 
Prog.  prognosis angol; orv  Prognózis. 
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prog.  program ált  Cselekvési terv; szabadidő eltöltésére, szórakozásra vonatkozó terv; 
politikai irányzat, párt, szervezet céljainak összessége; közéleti kérdések megoldására 
vonatkozó terv, javaslat; műsor; számítógép műveleteinek típusát és sorrendjét megha-
tározó utasítások sorozata. 

proli  proletár ált  Tókés társadalomban kizsákmányolt bérmunkás; az ókori Rómában a 
szabadok alsó, vagyontalan rétege. 

PROM  passive range of motion angol; orv  Passzív mozgásmező. 
PROM  premature rupture of membranes angol; orv  Korai magzatburok-szakadás. 
PROM  Programmable read-only memory angol; fiz  A PROM a ROM (read-only memory) 

integrált áramkör egyik speciális fajtája, amelyre adatok írhatók, de azok később már 
nem módosíthatók. 

pron.  pronator, pronation angol; orv  Csavaró, csavarás. 
prop.  propaganda latin; ált  Eszmék, tanítások, politikai elméletek terjesztése, amely egy-

egy kérdést mélyebb összefüggésben világít meg. 
pros.  prostate angol; orv  Prosztata, dülmirigy. 
prosth.  prosthesis angol; orv  Protézis. 
prot.  protein angol; orv  Fehérje. 
prot.  protektorátus görög, latin; ált  Valamely államnak egy gyengébb állam fölött gyako-

rolt, annak függetlenségét csorbító védnöksége; a védnökség alatt álló terület, ország, 
állam. 

prot.  protestáns vall  A kereszténységnek a 16. századi Európában a katolikus egyház 
elleni harc során kialakult ága, illetve valamelyik felekezete, vagy ehhez tartozó, vele 
kapcsolatos, rá jellemző. 

prot.  protokollum görög, latin; rég  Jegyzőkönyv. jkv. 
Prot. Közl.  Protestáns Közlöny firat  E címet vette fel 1881 őszén az addig Erdélyi Protes-

táns Közlöny címmel Kolozsvárott hetenként megjelenő egyháztársadalmi lap, amely-
nek 1897 őszén megszűnt hivatalos jellege. 

ProtEgyhIskL  Protestáns Egyházi és Iskolai Lap firat  1842-ben megindult a Székács József 
és Török Pál pesti lelkészek szerkesztésében megjelent uniós szellemű kiadvány. 

Protekc  Protekcionizmus latin; közg  Elsősorban az áruk és szolgáltatások nemzetközi 
áramlását fékező, a hazai ipart különféle eszközökkel (vámokkal, korlátozásokkal, szi-
gorú egészségügyi stb. előírásokkal) védő gazdaságpolitikai irányzat. (Ellentéte a libe-
ralizmus.) 

ProtSz  Protestáns Szemle firat  A Magyar Protestáns Közművelődési Egyesület folyóirata. 
prov.  provincia latin; közig  A római birodalomnak meghódított, helytartó kormányozta 

tartománya; katolikus szerzetesrendeknek egy-egy nagyobb területi egysége, tartomá-
nya. 

prox.  proximal angol; orv  Proximális, közelebbi. 
PRTR  Szennyezőanyag-kibocsátási és Transzfer Regiszter körny  2006 februárjában lépett 

életbe az E-PRTR (Szennyezési és Kibocsátási, valamint Átviteli Jegyzék) rendelet az 
Európai Unióban, amely 2008-tól nyilvános, évenkénti adatszolgáltatásra kötelezi a ki-
bocsátó vállalatokat, így nyilvános lesz, ki milyen mértékben szennyez. 

PRÚSZ  Protestáns Újságírók Szövetsége szöv  Azzal a céllal alakult meg, hogy tömörítse 
mindazokat, akik számára az örömhír a fontos, a szeretet, a boldogság, a békesség, az 
információcsere, a kapcsolattartás, akik képviselik a médiában a protestáns értékeket, a 
jó igazságot, a szeretet győzelmét, a felebaráti megbocsátást. 

PS  Pacific Southwest Airlines rep  Az USA egyik légitársaságának jelzése. 
PS  Parati semper apostoli levél latin; vall  II. János Pál pápa egyik írásának rövidítése. 
PS  Paschalis sollemnitatis latin; vall, kat  Az Istentiszteleti Kongregáció körlevele a húsvét 

megünnepléséről. 
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PS  Pferdestärke német; fiz  Lóerő (mértékegység). LE 
PS  Plastic Purgery angol; orv  Plasztikai sebészet. 
PS  Plenary session angol; pol  Plenáris ülés az Európai Unióban. 
PS  PostScript angol; inf  Oldalleíró nyelv. 
PS  Postscriptum latin; ált  Utóirat szó közhasználatú rövidítése. 
PsA  Piscis Austrinus latin; csill  Déli hal. Csillagkép a déli égbolton. 
PSA  prostate specific antigen angol; orv  Prosztataspecifikus antigén. 
pság.  parancsnokság had  Katonai (jellegű) alakulat, illetve nem katonai szervezet, intéz-

mény vezetőjének és közvetlen munkatársainak szervezeti közössége, hivatala. 
PSBR  Public sector borrowing requirement francia; pénzü  Költségvetési hitelszükséglet 

Az a pénzmennyiség, amelynek felvételére a kormánynak szüksége van egy pénzügyi 
év alatt. 

Psc  Pisces latin; csill  Halak. Csillagkép az égbolton. 
PSCJ  Societas Presbyterorum Ss. Cordis Iesu de Bétharram latin; vall  Jézus Szent Szívé-

nek Bétharrami Papjai. A szerzetesi intézmények egyik fajtája, klerikus szerzetes kong-
regáció. 1832-ben alapította Garicoïts Szt. Mihály lelkipásztorkodás, népmisszió, plébá-
niai kisegítés és tanítás céljából. 1877-ben nyertek pápai jóváhagyást. Anyaházuk 
Bétharramban (Franciaország) van. 

PSDI  Partito Socialista Democratico Italiano olasz; pol  Olasz Szociáldemokrata Párt. 1952-
ben alakult meg a az Olasz Szocialista Pártból kivált csoportokból. Reformista politikást 
folytat. 

PSDP  Pauperes Servi Divinae Providentiae latin; vall  Gondviselés Szegény Szolgái. A 
szerzetesi intézmények egyik fajtája. Klerikus kongregáció. 

PSE  Európai Szociáldemokrata Párt frakciója az EP-ben pol  Az Európai Unió egyik leg-
fontosabb közös politikája, amely a régiók közötti különbségek mérséklését célozza. Az 
Európai Szocialisták Pártja az európai szocialista és szociáldemokrata pártok gyűjtő-
szervezete, 232 képviselőjével az EP második legnagyobb frakciója. Ide tartoznak a ma-
gyar szocialisták is. 

PSE  Program and System Engineering angol; inf  Program- és rendszerfejlesztés. A Sie-
mens tulajdonában lévő szoftverfejlesztő. 

PSF  Point-Spread-Function angol; csill  Fényességeloszlási függvény (CCD képen). 
PSI  Partito Socialista Italiano olasz; pol  Olasz Szocialista Párt. 1892-ben alakult munkáso-

kat, parasztokat, értelmiségieket és kispolgárokat tömörítő ellenzéki párt. Többször át-
alakult, csoportok váltak ki belőle. 

psi  pounds per square inch angol; ált  Font per négyzethüvelyk. 
PSI  Proliferation Security Initiative angol; had  Tömegpusztító fegyverek elterjedésének 

megakadályozását célzó biztonsági kezdeményezés. Illegális fegyverkereskedelem fel-
számolását célzó megállapodás (2003, Krakkó). 

PSIC  Pia Presbyterorum Societas ab Immaculata Virginis Conceptione latin; vall  Lourdes-i 
Misszionáriusok. A szerzetesi intézmények egyik fajtája. Szeplőtelen Fogantatás Lour-
des-i Misszionáriusai nevű szerzetes kongregáció búcsújáró helyek ellátására, szegény-
gondozásra, népmissziókra. 1848-ban alapította Laurence abbé, 1876-ban nyertek pápai 
jóváhagyást. Tarbes-ban és Lourdes-ban működnek. 1980-ban 9 házban 75 tag, köztük 
56 pap, 1989-ben 10 házban 57 tag, köztük 44 pap élt. 

PSM  Congregatio Presbyterorum a S. Maria de Tinchebray latin; vall  Tinchebray-i Szűz-
anya Papjai. Klerikus kongregáció. A szerzetesi intézmények egyik fajtája. 

PSM  Pia Societas Missionum latin; vall  Pallottinusok, pallottinus nővérek. A szerzetesi 
intézmények egyik fajtája. 

PSP  Congregatio Parvarum Sororum Pauperum latin; vall  Szegények Kis Nővérei. A 
szerzetesi intézmények egyik fajtája. Jeanne Jugan alapította. Kórházi és házi szolgálat 

http://www.mimi.hu/eu/kozotti_kulonbseg.html
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után öregotthont nyitott Saint-Servanban, amelyet adományokból tartottak fönn. II. Já-
nos Pál pápa 1982. okt. 3-án boldoggá avatta. 

PSP  Patres Scholarum Piarum latin; vall  Piaristák. Katolikus tanító szerzetesrend. Régebbi 
magyar elnevezése: kegyes tanítórend vagy kegyesrend. Fő feladata a gyermekek neve-
lése. Alapítója Kalazanci Szt. József (1556–1648), spanyol származású pap. Az első pia-
rista iskolákban elsősorban alapfokú, anyanyelvű képzést nyújtottak, tehát olvasást, 
írást, számtant és hittant tanítottak. Árvaházakat és plébániákat vezettek, hittérítők vol-
tak. A rend jelmondata: Pietas et litterae (kegyesség és tudomány). A rend első magyar-
országi rendháza 1642-ben jött létre. A kommunista diktatúra bukása után négy piarista 
iskola (és rendház) nyílt meg újra. 

PSSC  Pia Societas Missionariorum a S. Carolo pro Italis emigratis latin; vall  
Scalabriniánusok. A szerzetesi intézmények egyik fajtája. 

PSV  Pressure Support Ventilation angol; orv  Nyomástámogatott lélegeztetés. 
PSW  Program Status Word angol; inf  Státuszregiszter. 
Psych.  Psychiatry angol; orv  Pszichiátria, elmegyógyászat. 
PSZ  Pedagógusok Szakszervezete szerv  Tagsága alapján a legnagyobb magyarországi 

ágazati szakszervezet, a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF) konföderáció 
tagja. 

PSz.  Pedagógiai Szemle firat  Új pedagógiai szemle. Közreadó: Magyar Pedagógiai Társa-
ság, Országos Közoktatási Intézet. Szakterület: Nevelés és oktatás. 

PSZÁF  Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete pénzü  2000. ápr. 1-jén jött létre. A Fel-
ügyelet az Európai Unió felügyeleti közösségének tagjaként az integrálódó pénzügyi 
piacon biztosítja a pénzügyi piacok megbízható, folyamatos és átlátható működését; 
erősíti a pénzügyi piacok iránti bizalmat; előmozdítja a pénzügyi piacok tisztességes 
versenyen alapuló fejlődését; védi a piaci szereplők jogos érdekeit; szolgálja a fogyasz-
tói döntések kockázatának csökkentését a szükséges információk hozzáférhetőségének 
biztosításával; aktívan részt vesz a pénzügyi bűnözés visszaszorításában. 

pszich.  pszochológia görög, latin; tud  Lélektan; lelkiismeret; lelki, szellemi alkat, érzés- és 
gondolkozásmód. 

PSZP  Polgári Szabadságpárt pol  Az egyetlen liberális párt az 1939-es választásokon. A 
párt csak a fővárosban és környékén, valamint Szegeden állított listát. 

Pt  Példatár zene  Kodály Zoltán: A magyar népzene. Budapest, 1952. Szerk.: Vargyas Lajos. 
Pt  platina spanyol ’ezüst’ szóból; vegy  A platinafémek közé tartozó, szürkésfehér színű, 

puha, jól nyújtható, kovácsolható fém. Rendszáma: 78. Olvadáspontja: 1773 ºC. Fel-
használása az egészségügytől az ékszeriparig széleskörű. 

Pt. vagy pt  patient angol; orv  Beteg, páciens. 
PTA  prior to admission angol; orv  Felvétel előtt. 
PTE  Pécsi Tudományegyetem okt  1921-ben a volt pozsonyi tudományegyetem Pécsre 

került, időközben egyes karokkal bővült, egyes karok kiváltak. 2000-ben az összes pécsi 
felsőoktatási intézmény a hatáskörébe került. 

PTE  portugál escudo pénzü  Elavult valutakód, euróval helyettesítve. 
PTFE  Poli(tetraflour-etilén) teflon (polytetrafluorethylene) angol; vegy  Hőre keményedő 

műanyag polimer, fontos felületmódosító tulajdonságokkal. 
PTI  Párttörténeti Intézet pol  A Munkásmozgalmi Intézet jogutódja. 1948-ban létrehozott 

Munkásmozgalmi Intézet feladatai közé tartozott a hazai munkásmozgalom történeti 
emlékeinek, dokumentumainak – így fényképeinek – gyűjtése is. A mozgalom jeles 
személyiségeiről azonban nem mindig állt rendelkezésre olyan fénykép, amelyik meg-
felelt volna az idealizált hősökről kialakított elvárásoknak. 1957-ben Párttörténeti Inté-
zet, majd Politikatörténeti Intézet nevet vette fel. 

PTI  Press Trust of India angol; hírk  Indiai hírügynökség. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Kalazanci_Szent_J%C3%B3zsef
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Ptk.  Polgári törvénykönyv jog  A jogalkotásnak az állampolgárokkal kapcsolatos jogsza-
bályok összessége, foglalata. 

PTK-ellenállás  positive temperature coefficient resistor angol; fiz  Olyan ellenállás, amely-
nek értéke növekszik a hőmérséklettel. 

PTMIK  Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ szerv  Feladata az 
akkreditációs eljárásban való közreműködés. Rendkívül széles feladatkörrel rendelke-
zik a pedagógus-továbbképzés egész folyamatában, például nyomon követi a tovább-
képzések működését, és elemzi azokat. Feladatai a képzők képzésére is kiterjednek, 
nyomon követi a továbbképzések költségeit, számon tartja és hozzáférhetővé teszi a to-
vábbképzések teljes listáját, közreműködik a továbbképzés fejlesztésében, alakításában 
is, részt vesz a továbbképzést érintő távlati döntések előkészítésében, és a hiányokat ki-
töltő programokat hoz létre. 

PTO  Párt- és Tömegszervezetek Osztálya pol  Az egykori MSZMP politikai szerve volt. 
PTX vagy ptx  pneumothorax angol; orv  Légmell: levegő felhalmozódása a mellkasüreg-

ben. 
PU  PLUNA (Primeras Lineas Uruguayas de Navegación Aerea) spanyol; rep  Uruguay 

légitársaságának jelzése. 
Pu  plutónium vegy  (Plútó bolygóról.) Rendszáma: 94. Mesterséges radioaktív elem, olva-

dáspontja 641 ºC. Elsőként 1940-ben állították elő egy atomreaktorban uránium neut-
ronbombázásával. Legstabilabb izotópjának (Pu238) felezési ideje közel 25.000 év. 

PU  pregnancy urine angol; orv  Terhességi vizelet. 
PU  Protestáns Unió pol  A német protestáns fejedelmek politikai szövetsége 1608–1620 

között. 
pu.  pályaudvar közl  Olyan személy-, teher-, vagy rendező vasúti állomás, ahol a nagyobb 

méretű forgalom lebonyolítását több sínpár, megfelelő berendezések és épületek szol-
gálják. 

publ.  publicisztika, publikáció ált  Az újságírásnak közérdekű politikai és társadalmi kér-
désekkel elvi és irodalmi színvonalon foglalkozó ága. 

pulm.  Lung angol; orv  Tüdő. 
Pup  Puppis latin; csill  Hajófara. Csillagkép az égbolton. 
PUR  Common Wealth of the Puerto Rico angol; földr  Puerto Rico. Az USA teljes önkor-

mányzattal rendelkező társult állama a Nagy-Antillákon. Területe: 9104 km2; fővárosa: 
San Juan; hivatalos nyelv: angol, spanyol; népek: kreol, néger; vallás: római katolikus. 

Pü  pénzügy chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
pü.  pénzügy(i) ált  Anyagi helyzet, illetve vele kapcsolatos ügyek, körülmények; állami 

kiadások és bevételek ügyeinek irányítása. 
PÜJ  Pénzügyi jog jog  Magyarország jogrendszerének hatályban levő jogszabálya. 
PV  peripheral vascular angol; orv  Perifériás erek. 
PV  plasma volume angol; orv  Plazmatérfogat. 
PV  polgári védelem had  A polgári hatóság irányította légoltalom, illetve hasonló feladatok 

ellátása. 
PV  present value angol; pénzü  Jelenérték. 
PVC  polyvynylchloride görög, latin; vegy  A vinil-klorid polimerje. Általában adalék 

és/vagy töltőanyagokkal keverik, hogy jobb vagy gazdaságosabb termékeket nyerje-
nek. 

PVCS  Polytron Version Control System angol; inf  Egyidejű hozzáférést és verziókövetést 
lehetővé tevő forráskezelő szoftver. 

PVD  peripheral vascular disease angol; orv  Perifériás érbetegség. 
PVR  pulmonary vascular resistance angol; orv  Tüdő-beli érellenállás. 
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PVSK  Pécsi Vasutas Sportkör sp  Megalakulása: 1919. aug. 23. 2006-ban 14 szakosztállyal 
működött. 

PVT  previous trouble angol; orv  Előző problémák. 
PW  PrecisionAir rep  Tanzánia légitársaságának jelzése. 
PWB%  partial weight bearing with X percent angol; orv  Részleges súlyterhelés X száza-

lékkal. 
PWC  PricewaterhouseCoopers angol; szöv  Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. A 

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének rendes tagja. 
PWS  Personal Web Server angol; inf  Windows ME operációs rendszer esetében az Aka-

démiai Elektronikus Könyvtár működéséhez szükség lehet egy kiegészítő program te-
lepítésére is. Ez a PWS alkalmazás. 

PX  Air Niugini rep  Pápua Új-Guinea légitársaságának jelzése. 
PX vagy Px  physical examination angol; orv  Fizikális kivizsgálás. 
PY  República del Paraguay spanyol; földr  Paraguay, Paraguayi Köztársaság: Dél-

Amerikában. Területe: 406.752 km2; főváros: Asunción; hivatalos nyelv: spanyol; pénz-
nem: guaraní; népcsoportok: mesztic, guaraní indián, német; vallás: római katolikus, 
protestáns, egyéb. 

PY  Surinam Airways rep  Suriname légitársaságának jelzése. 
PYG  paraguayi guaraní pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
Pyx  Pyxis latin; csill  Tájoló. Csillagkép az égbolton. 
PZ  LAP (Lineas Aereas Paraguayas) rep  Paraguay légitársaságának jelzése. 
PZ  Praehistorische Zeitschrift német; kiadv  Kiadták: Leipzig–Berlin. 
PZM  Polski Zwiazek Motorowy lengyel; szerv  Lengyel autóklub. 
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Q 
 

q  every angol; ált  Minden (egyes). 
Q  Qaţar földr  Katar, Katar Állam. Alkotmányos monarchia a Közel-Keleten. Területe: 

11.437 km2; főváros: Doba; hivatalos nyelv: arab; pénznem: katari riyal, nemzetiségek: 
katari arab, egyéb arab, indiai, pakisztáni, perzsa; vallás: mohamedán, keresztény, hin-
du. 

Q  quality angol; ipar  Minőség-ellenőrzés, minőségbiztosítás. 
Q  quantity angol; fiz  Mennyiség. 
q  quark francia; fiz  Kvark. Az anyag alapösszetevőjének jele. A három feltételezett 

szubelemi részecske egyike, amelyek segítségével az atomok elemi részecskéinek szer-
kezete és tulajdonságai egyszerűen magyarázhatók. 

Q  quartz angol; vegy  Kristály; elektronikai alkatrész. 
Q  query angol; inf  Lekérdezés. 
q  quintal latin; ált  Métermázsa. Mértékegység 1 q egyenlő 100 kg. Nagyobb teher mérésé-

re való mérleg. 
Q. E. D.  Quod erat demonstrandum latin; mat  Jelentése: ’ezt kellett bizonyítani’ (szó sze-

rint: ’ami bizonyítandó volt’). A Q. E. D.-t matematikai levezetések végére szokták oda-
írni, jelezve, hogy a bizonyítás teljessé tételéhez szükséges eredményt elérték. 

q.d. vagy Q.D.  every day angol; ált  Minden nap. 
q.D.b.v.  quod Deus bene vertat latin; ált  Isten fordítsa jóra. 
q.d.s.  four times a day angol; orv  Négyszer naponta. 
q.h.  every hour angol; orv  Minden órában. 
q.i.d.  four times a day angol; orv  Négyszer naponta. 
q.i.w.  four times a week angol; orv  Négyszer hetente. 
q.l.  as much as desired angol; orv  Amennyit csak kíván. 
q.n.  every night angol; orv  Minden este. 
q.n.s.  quantity not sufficient angol; orv  Nem elegendő mennyiség. 
q.o.d.  every other day angol; orv  Minden másnap. 
q.o.n.  every other night angol; orv  Minden második este. 
q.p.  as much as you please angol; orv  Amennyit csak kívánsz. 
q.q.h.  every four hours angol; orv  Minden négy órában. 
Q.s.  quantum satis latin; orv  ’Amennyi elegendő’. Orvosi recepteken fordul elő; ilyen 

esetben a gyógyszerész a belátása, illetőleg a szükség szerinti mennyiséget veheti a 
szerből. 

q.s.  sufficient quantity angol; orv  Amennyi elegendő. 
q.v.  as much as you wish angol; orv  Amennyit csak kívánsz. 
q.w.  every week angol; orv  Minden héten, hetente. 
q2H  every 2 hours angol; orv  Minden két órában. 
Q3  Zambia Airways rep  Zambia egyik légitársaságának jelzése. 
Q4  Swazi Express Airways rep  Szváziföld egyik légitársaságának jelzése. 
Q8  Trans Air Congo rep  Kongó légitársaságának jelzése. 
QA  Quality Assurance angol; ált  Komplex minőségbiztosítási rendszer. 
QAR  katari riyál pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
QB  Quebecair rep  Kanada egyik légitársaságának jelzése. 
QC  Air Zaire rep  Zaire légitársaságának jelzése. 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Matematikai_levezet%C3%A9s&action=edit
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QC  Quality Control angol; ált  Minőség-ellenőrzés. 
QC  Queen’s Counsel angol; ált  Királyi tanácsos. Az angol vagy a skót ügyvédi kamara 

(barristerek) rangidős tagjai. Csak olyan ügyvéd (barrister) kérheti felvételét a QC-k so-
rába, aki legalább 10 évet töltött hivatalában. (Ekkor magára öltheti a hivatalt jelképező 
selyemköpenyt, amely egyben a címre való jogosultságot is jelenti.) A kiválasztottak 
névsorát minden évben nagycsütörtökön hozzák nyilvánosságra. 

QCD  Quantum Chromodynamics angol; fiz  Kvantumkromodinamika. 
Qdarc  kudarc chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
QF  Qantas Airways rep  Ausztrália egyik légitársaságának jelzése. 
QK  kuka chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
Qkac  kukac chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
QL  Lesotho Airways rep  Lesotho légitársaságának jelzése. 
Qlcs  kulcs chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
QM  Air Malawi rep  Malawi légitársaságának jelzése. 
QMV  Qualified majority voting angol; pol  Minősített többségű szavazás az Európai Unió-

ban. Ahhoz, hogy a Tanács elfogadjon egy javaslatot, a „minősített többségnek” támo-
gatnia kell azt. Ez az összesen 321 szavazatból 232 szavazatot jelent. A javaslatot az or-
szágok többségének (egyes esetekben kétharmadának) is támogatnia kell. MT 

QN  Air Queensland rep  Ausztrália egyik légitársaságának jelzése. 
qn  every night angol; orv  Minden este. 
QNS  quantity not sufficient angol; orv  Nem elegendő mennyiség. 
QOL  Quality of Life angol; körny  Életminőség (az „Életminőség és gazdálkodás az élővilág 

erőforrásaival” című tematikus program rövid neve) (Európai Unió). 
QP  Air Kenya pol  Kenya légitársaságának jelzése. 
QPO  Quasi-Periodic Oscillations angol; csill  Kváziperiodikus oszcillációk (CV csillagok-

nál). 
Qra  kúra chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
QSG  Quasi-Stellar Galaxy angol; csill  Csillagszerű galaxis. 
QSO  Quasi-Stellar Object angol; csill  Kvázi-sztelláris objektum (kvazár). 
QSS  Fogd be! Kuss! chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
Qss  kuss chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
QSS  Quasi-stellar Radio Source angol; csill  Kvázi-sztelláris rádióforrás. 
Qt  kút chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
Qtat  kutat chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
QTD  Quarter to Date angol; üzl  A negyedév első napjától adott napig terjedő időszak. 
Qtya  kutya chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
QU  East African Airlines rep  Uganda légitársaságának jelzése. 
QV  Lao Aviation rep  Laosz légitársaságának jelzése. 
QX  Horizon Airlines angol; rep  Az USA egyik légitársaságának jelzése. 
QY  Aero Virgin Islands rep  Virgin-szigetek légitársaságának jelzése. 
QZ  Zambia Airways rep  Zambia légitársaságának jelzése. 
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R 
 

R  egyetemes gázállandó fiz  Az a munka, amelyet 1 mol ideális gáz végez, miközben hő-
mérséklete állandó nyomáson 1 ºC-kal növekszik. 

R  rács vill  Elektroncsőben az elektronok áramlását szabályozó átlyuggatott fémlemez. 
r  rádiusz latin; geom  A kör sugara. A kör a sík azon pontjainak összessége, amelyek egy 

adott ponttól (a középponttól) adott távolságra vannak. Ezt az adott távolságot nevezik 
a kör sugarának. 

R  raj had  6–12 főből álló egység a szakaszon belül. 
R  rakéta had  A fizikai hatás és visszahatás elve alapján működő repülő test, szerkezet. 
R  Ramadán vall  Szigorú, kötelező nagyböjt, a muszlin naptár kilencedik, böjti hónapja, 

amelyet a mohamedánok egy hónapig, napkeltétől napnyugtáig tartanak. 
R  Ramus latin; orv  Ág. 
R  Réaumur francia; fiz  Réeaumur fok. Réaumur hőmérsékleti skála fokának rövidítése. 

René Antoine Ferchault de Réaumur (1683–1757) francia fizikus által bevezetett hőmér-
sékleti skála. A Celsius-skála 100 fokát 80 fokra osztó skála. 

R  recept latin, német; orv  Az orvosnak megszabott formában írt utasítása a gyógyszerész 
vagy orvosi műszerész számára gyógyszer vagy gyógyeszköz elkészítésére, kiszolgálá-
sára. 

R  Recommandé francia; ált  Ajánlott. A postán külön nyilvántartott, különös gonddal ke-
zelt küldemény, levél. 

R  recordable angol; inf  Írható. 
R  rectus geom, ált  Derékszög (90°). 
r  regény irod  Nagy(obb) terjedelmű, az életet sok viszonylatában ábrázoló prózai elbeszé-

lő mű(faj). 
R  Regsitered trademark angol; jog  Bejegyzett, gyári védjegy. Valamely áru valódiságát 

bizonyító törvényesen védett jel, ábra. 
r  rendelet ált  Főhatóságok, önkormányzatok által hatáskörükben kibocsátott jogszabály; 

orvosi előírás, utasítás. 
r  rendes ált  Megfelelő, jó állapotban levő, derék, tisztességes; erkölcsi vagy illendőségi 

szempontból kifogástalan; megszokott, szabályos, természetes; állandó jellegű. 
R  rendező műv  Valaminek a szabályozásával megbízott. 
R  republican angol; pol  Republikánus. Párt megjelölése. 
R  resistance francia; fiz  Ellenállás. 
R  resistance francia; tört  A franciaországi ellenállási mozgalom elnevezése a II. világhábo-

rú alatti német megszállás idején. 
R  respiration angol; orv  Lélegzés. 
r  rész ált  Valamely egészet alkotó elemek közül egy, illetve az egészen vagy egy-egy na-

gyobb kategórián belül valamely sajátsága alapján megkülönböztethető kisebb egység, 
csoport; az egésznek az osztásából keletkező hányad; valamiből megillető, jutó, esedé-
kes mennyiség; valamilyen szempontból, mértékben. 

R  retarder francia; ált  Késleltetni, lassítani. Ellentéte: A (avancer). Mechanikus órák idő-
szabályozásához használt rövidítés. A 

R  rezisztencia latin; orv, eü  Ellenálló képesség. Az a képesség, hogy a szervezet a káros 
külső hatásoknak ellent tud állni. 

R  rezisztencia fiz  Az elektromos ellenállás mértékegysége: R egyenlő U/l. 
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R  right angol; ált  Jobb. 
R  Right angol; ált  Jobb. j 
R  R-mondat vegy, körny  Vészjelzés. R-mondat és R-szám: a veszélyes anyagok, illetve a 

veszélyes készítmények kockázataira utaló mondat, illetőleg e mondat sorszáma. 
R  route angol; közl  Útvonal, útirány, két v. több helyet összekötő közlekedési út, haladás, 

utazás iránya. 
R  röntgen fiz, orv  Az ionizáló sugárzások dózisának egysége. Wilhelm Röntgenről. 1 R 

sugárzás 1 kg normálállapotú levegőben 1,6 x 1015 ionpárt hoz létre (2,58 x 10-4 C/kg). 
R  Rydberg állandó rövidítése fiz  J. R. Rydberg svéd fizikusról (1854–1919) elnevezett 

spektroszkópiai állandó. 
R and D  Research and Development angol; ált  Kutatás és fejlesztés. 
R to L&AI  reacting to light and accommodation angol; orv  Reaktív a fényre és az akkomo-

dációra. 
r.  raion román; közig  Rajon, körzet, vidék, kerület. raj. 
R.  regiune román; közig  Tartomány. tart. 
r.  rendes ált  Megszokott, szabályos, természetes. 
r.  rendőr ált  A közrend és a közbiztonság védelmét ellátó fegyveres karhatalmi 

szerv(ezet) egyenruha viselésére jogosult tagja. 
R.A.  Royal Academy angol; tud  Királyi Akadémia (Angliában). 
r.a.m.  rapid alternating movements angol; orv  Gyorsan váltakozó mozgás. 
R.F.  République Française francia; földr  Francia Köztársaság. F. 
R.I.  rex imperator latin; ált  Császár (és) király. 
R.I.P.  requiescat in pace latin; ált  ’Nyugodjék békében’. Rövidítés sírköveken. 
R.I.P.  rest in peace angol; ált  ’Nyugodjék békében’. Rövidítés sírköveken. 
r.k.  Roman Catholicism latin; vall  Római katolikus. A kereszténységnek a római pápát az 

egyház fejéül elismerő, illetve ehhez tartozó, vele kapcsolatos, rá jellemző. 
r.kat.  római katolikus vall  Római katolikus. r.k. 
R.M.  Regia Majestatis latin; ált  Királyi felség. 
R.M.  Reverendum Ministerium latin; vall  Tisztelendő lelkészi hivatal rövidítése. 
R.P.  réponse payée francia; távk  Táviratokon: válasz fizetve. 
r.sz.  raktári szám ált  Kereskedelmi, ipari vállalat áruinak beszámozott és így nyilvántar-

tott készlete. 
R/O  role out angol; orv  Kizárni. 
RA  Argentina, República Argentina spanyol; földr  Argentína, Argentin Köztársaság: Dél-

Amerikában. A második legnagyobb területű dél-amerikai ország. Területe: 2.780.400 
km2; főváros: Buenos Aires; hivatalos nyelv: spanyol; pénznem: argentin peso; népcso-
portok: európai származású, mesztic, indián; vallás: római katolikus, protestáns, egyéb. 

Ra  rádium latin ’sugár’ szóból; vegy  A 88. elem, olvadáspontja: 700 ºC. Fém, amelynek 
minden izotópja radioaktív. A legstabilabb izotóp a Ra-226, ennek felezési ideje csak 
1620 év. 

RA  right atrium angol; orv  Jobb pitvar. 
RA  Royal Nepal Airlines rep  Nepál légitársaságának jelzése. 
RAAF  Royal Australian Air Force angol; had  Királyi Ausztrál Légierő. 
RAB  Regisztrációs adatbázis v. rendszerleíró adatbázis számtech  A számítástechnikában 

az operációs rendszerek egy adatbázisa, amelynek adatai leírják a rendszer konfigurá-
cióját. 

rac.  racionális ált  Értelemmel felfogható, az ész törvényein alapuló; ésszerű, logikus; gaz-
daságos, kifizetődő. 

rac.  racionális mat  Két egész szám hányadosaként kifejezhető valós szám. 
RACE  Real Atomovil Club de España spanyol; szerv  Spanyol autóklub. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Oper%C3%A1ci%C3%B3s_rendszer
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Adat&action=edit
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rad  radián geom  Síkszögek mérésére használt SI-mértékegység. 1 radián annak a szögnek 
a nagysága, amely egy olyan körcikk középpontjában van, amelynek kerülete azonos 
hosszúságú a kör sugarával. 1 radián egyenlő 57,3º. 

rad  röntgen absorbed dose angol; fiz  Elnyelt röntgensugár mennyisége. A radioaktivitás-
ban az elnyelt sugárzásmennyiség régi mértékegysége. 1 rad egyenértékű 0,01 J/kg-mal 
v. 1 rad egyenlő 0,01 Gy (gray, SI-mértékegység). 

radar  radio delection and ranging angol; fiz  Rádiólokátor. Rádiójelek kibocsátására, vala-
mint a visszavert jelek értékelésére és vizsgálatára, rádiófelderítésre és távolságmérésre 
alkalmas eszköz. A 30-as években kifejlesztett rendszer, amelyben tárgyak távolságát és 
helyzetét úgy határozzák meg, hogy mérik a rádióhullám kibocsátása és az adott tárgy-
ról visszaverődött hullám beérkezése közötti időt. 

RAE  Real Academia Española spanyol; tud, szerv  Spanyol Királyi Akadémia. Alapítva: 
1714. okt. 3. 

RAF  Rote Armee Fraktion német; pol  Vörös Hadsereg Frakció. Német szélsőbaloldali ter-
rorszervezet. 1967-től létezett. 1998-ban bejelentették feloszlását. 

RAF  Royal Air Force angol; rep  Brit Királyi Légierő. Nagy-Britannia légiereje 1918. ápr. 1-
jén alakult a Királyi Repülő Hadtestek (Royal Flying Corps) és a Királyi Haditengeré-
szeti Légierő (Royal Naval Air Service) egyesítésével. Óriás szerepe volt abban, hogy a 
szigetország mindkét háborút átvészelte. 

RAI  radioactive iodine angol; orv, vegy  Radioaktív jód. 
RAI  Radiotelevisione Italiana olasz; hírk  Olasz rádió és televízió. 
RAIU  radioactive iodine uptake angol; orv  Radioaktív jód felvétele. 
raj.  rajon román; ált, rég  Hatáskör. 
raj.  rajon román; közig  Körzet, vidék, kerület. 
RAK  Marrakech rep  Marokkói repülőtér jelzése. 
rakt.  raktár ált  Intézmény, üzem stb. felszerelései, berendezési tárgyainak, áruinak, anya-

gainak tárolására való épület(rész). 
rall.  rallentando olasz; zene  Zenében: lassítva. 
RAM  Random Access Memory angol; számtech  Közvetlen hozzáférésű tár. Minden számí-

tógépben megtalálható, írható és olvasható tár. 
RAN  Rosszijszkaja Akagyemija Nauk orosz; tud, szerv  Orosz Tudományos Akadémia 

(Moszkva). Oroszország legfőbb és legnagyobb tudományos egyesülete. 1724. febr. 8-án 
alakult. 

RAPEX  Rapid Alert System for Non-Food Products angol; szerv  Az európai uniós tagor-
szágok veszélyes termékeire (iparcikkekre) vonatkozó információs rendszer. A rendszer 
tartalmazza az Európai Unió bármely országában felbukkanó veszélyes vagy a jogsza-
bályokban támasztott feltételeknek nem megfelelő termékekre vonatkozó információ-
kat. 2004. máj. 1-jén Magyarország is csatlakozott e rendszerhez, amely jelenleg a Fo-
gyasztóvédelmi Főfelügyelőségen működik. 

RAPP  Rosszírszkaja asszociacija proletarszkih piszatyelej orosz; szerv, irod  Proletárírók 
Oroszországi Egyesülése. 1925–32 között irodalompolitikai szervezet volt az egykori 
Szovjetunióban. Eredetileg a proletárirodalom eszmei egységének megteremtésére ala-
kult. 

RAR  Resource Adapter Archive angol; inf  Az alkalmazásszervernek más alkalmazásokhoz 
történő kapcsolódásához szükséges forrásadaptert is tartalmazó JAR állomány, amely-
ben egyéb archív állományokhoz hasonlóan lehetnek más állományok is. 

RAS  Riunione Adriatica di Sicurtà olasz; szerv  Adria Biztosító Társulat. ABT 
RAS  Royal Astronomical Society angol; szerv, csill  Királyi Csillagászati Társaság (Anglia). 
RASFF  Rapid Alert System for Food and Feed angol; eü  Az Európai Unió élelmiszerekre 

és takarmányokra vonatkozó gyorsvészjelzési rendszere. Az élelmiszer-, illetve takar-
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mányláncban észlelt kockázat esetén az „élelmiszerekre és a takarmányokra vonatkozó 
gyorsriasztási rendszer” hatékony és gyors információcserét tesz lehetővé a tagállamok 
és a Bizottság között. 

RATO  Rocket Assisted Take Off angol; had  Felszállás startrakétával. Ugyanaz, mint a 
JATO. JATO 

RAtx  radiation therapy angol; orv  Sugárterápia. 
RB  Regula Bullata latin; vall  A jóváhagyott regula. 
RB  Republic of Botswana angol; földr  Botswana, Botswanai Köztársaság: Afrika déli ré-

szén. Területe: 581.730 km2; főváros: Gaborona; hivatalos nyelv: setswana, angol; pénz-
nem: pula; népcsoportok: becsuána, sona, szan, koikoi, ndebele; vallás: törzsi vallások, 
protestáns, fekete keresztény, római katolikus. 

RB  Ritzaus Bureau hírk  A világ egyik legrégibb, 1866-ban létesült hírügynöksége. Kop-
penhágában működik, a dán lapok közös tulajdona. Fontos a pénzügyi és kereskedelmi 
információs tevékenysége is. 

Rb  rubídium latin ’vörös’ szóból; vegy  Az alkáli fémek csoportjába tartozó, gyengén radio-
aktív tulajdonságú, viasz lágyságú fém. Rendszáma: 37. 

RB  Syrian Arab Airlines rep  Szíria légitársaságának jelzése. 
RBBB  right bundle branch block angol; orv  Jobb kötegág blokk. 
RBC  red blood cell count, red blood corpuscles angol; orv  Vörösvérsejt. 
RBE  Relatíve Biological Effectiveness angol; biol, fiz  Viszonylagos biológiai hatékonyság. 

Különböző fajtájú és energiájú ionizáló sugárzások biológiai hatásosságát kifejező té-
nyező. 

RBF  renal blood flow angol; orv  Vesei véráramlás. 
RBS  random blood sugar angol; orv  Nem meghatározott időben mért vércukorszint. 
RC  Redemptoris custos apostoli buzdítás latin; vall  II. János Pál pápa egyik írásának rövi-

dítése. 
RC  Ta Chung-hua Min-kno kínai; földr  Tajvan (Kínai Köztársaság). Köztársaság Ázsiában. 

Területe: 36.006 km2; főváros: Tajpej; hivatalos nyelve: kínai; pénznem: új tajvani dollár; 
népcsoportok: tajvani kínai, „szárazföldi” kínai, valamint mintegy 20 népcsoport; val-
lás: taoista, buddhista, protestáns, római katolikus. 

RCA  République Centrafricaine francia; földr  Közép-afrikai Köztársaság: Afrika északi 
részén. Területe: 622.984 km2; főváros: Bangui; hivatalos nyelv: francia, szangó; pénz-
nem: CFA frank (afrikai valutaközösségi frank); népcsoportok: szudáni, egyéb.; vallás: 
törzsi vallás, római katolikus, protestáns, szunnita mohamedán. 

RCA  Resident Common Area angol; ált  Rezidens közös terület. 
RCA  right coronary artery angol; orv  Jobb koszorúér. 
RCB  République du Congo francia; földr  Kongói Köztársaság Közép-Afrikában. Főváros: 

Brazaville; pénznem: CFA frank; nyelvek: francia, teke, mbosi, szangó. Népcsoportok: 
bantu, szudáni, európai. Vallások: római katolikus, protestáns, afrikai keresztény, törzsi 
vallású. 

RCC  red cell count angol; orv  Vörösvérsejtszám. 
RCH  Repúblika de Chile spanyol; földr  Chile, Chilei Köztársaság: Dél-Amerikában. Terüle-

te: 756.626 km2; főváros: Santiago de Chile; hivatalos nyelv: spanyol; pénznem: chilei 
peso; népcsoportok: európai eredetű fehér, mesztic, indián; vallás: római katolikus, pro-
testáns, névleges keresztény, ősi vallások. 

RCI  Royalton Capital Inverstors angol; pénzü  Angol tőkebefektetési Társaság. 
RC-telescope  Ritchey–Chrétien Telescope angol; csill  Ritchey–Chrétien-teleszkóp. 
RCU  respiratory care unit angol; orv  Légzésgondozó egység. 
RCS  Radar-Cross Section angol; had  Relatív radarvisszaverő felület. 
RD  Redemptionis donum enciklika latin; vall  II. János Pál pápa egyik írásának rövidítése. 

http://www.katolikus.hu/roma/pe18.html
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RDC  Congo, République Démocratique du Congo francia; földr  Kongó, Kongói Demokra-
tikus Köztársaság: Afrika déli részén. Területe: 2.344.885 km2; főváros: Kinshasa; hivata-
los nyelv: francia; pénznem: új zadre; népcsoportok: összesen mintegy 250 népcsoport, 
többek között bantu, szudáni, nilóta; vallás: római katolikus, protestáns, afrikai keresz-
tény. 

RDM.  Revue des deux mondes firat  Párizsban 1860-tól megjelenő kulturális, irodalmi, 
művészeti folyóirat. 

RDNSZ  Romániai Demokrata Nők Szövetsége pol  Románul: Uniunea Femeilor Democrate 
din Rom. 

Rdő  erdő chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
RDP  Radikális Demokrata Pártszövetség pol  1948 májusában alakult a PDP és az MRP 

jogutódjaként. 1949 februárjában csatlakozott az MFNF-hez. MFNF, MRP, PDP 
RDS  Radio Data System angol; hírk  Rádió adatrendszer. Információs adatjeleket is sugá-

roznak az FM műsor mellett. Az RDS vevőkészülékek ennek segítségével ismerik fel a 
műsor jellemzőit: név, műsortípus stb, illetve állnak rá a kívánt adásokra, mint például 
hírek, útinform és riasztások. 

RDS  respiratory distress syndrome angol; orv  Légzési végveszély szindróma. 
RDS/EON  Radio Data System/Enhanced Other Nebworks angol; közl  Útinfó adásokat 

automatikusan észlelő rendszer: akkor is működik, ha a beállított adó nem sugároz RDS 
jeleket. 

RDW  red cell distribution width angol; orv  Vörösvérsejt-populáció szélessége. 
RE  reconditioning exercise angol; orv  Formába visszahozó gyakorlatok. 
Re  rénium latin; vegy  A Rajna latin nevéből, a Rhenusból. A mangáncsoportba tartozó 

csillogó fehér, nagy fajsúlyú, magas olvadáspontú, a platinához hasonló tulajdonságú 
ritka fém. Rendszáma: 75. Ékszerek bevonására, saválló ötvözetek előállítására használ-
ják. 

Re  Replay angol; inf  Válaszlevelet jelöl. Az e-mail tárgy mezőjének elejére automatikusan 
kerül, amikor válaszolunk. 

REACH  Registration, evaluation and autrhorization of chemical angol; vegy, eü  A vegysze-
rek szigorúbb ellenőrzését célzó program az Európai Unióban. 

REBISZ  Rendőrségi Biztonsági Szolgálat államig  Több rendőri egység összevonásával 
2004. márc. 1-jétől megalakult a Rendészeti Biztonsági Szolgálat (REBISZ). A szervezet 
többek közt a Készenléti Rendőrség, a Repülőtéri Biztonsági Szolgálat és az Állami Fu-
társzolgálat összevonásával jött létre. A REBISZ-hez tartozik az Autópálya Rendőrség 
is. 

REC  Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe angol; szerv, körny  
Regionális Környezetvédelmi Központ (Budapest). 1990-ben létrehozott független, 
nonprofit alapítvány. 

RECONSAT  Reconnaissance satelite angol; űrh  Felderítő műhold. A Föld körüli pályára 
irányított katonai űrrendszer, kamerákkal és érzékelőkkel van felszerelve. 

rect.  rectal angol; orv  Végbéllel kapcsolatos. 
rect.  rectally angol; orv  Végbélen keresztül. 
rect.  rectum angol; orv  Végbél. 
red.  redukció vegy  Mennyiségi csökkentés; oxigén elvonása valamely vegyületből, illetve 

elektronok bevitele valamely elem atomjaiba; magánhangzó elsorvadása; az egyszerűb-
bé válás törzsfejlődési folyamata. 

REF  Reform firat  Politikai tartalmú, hetente megjelenő lap. 
REF  Rendőri felügyelet ált  Gyanús személy szabadságának korlátozása azzal, hogy pl. 

időnként jelentkeznie kell a rendőrségen. 



 472 

Ref Jövő  Református Jövő firat  A Királyhágómelléki Református Egyházkerület családi 
néplapja (1933–1941). 

Ref Lapja  Reformátusok Lapja firat  A Magyarországi Református Egyház hetilapja. 
ref.  református vall  A protestantizmus kálvini irányát követő vallás, egyház, illetve ehhez 

tartozó, vele kapcsolatos. 
Ref. Élet  Református Élet firat  1998-tól Kelet-Szlavónia és Alsó-Baranya reformátusainak 

lapja. 
RefEgyh  Református Egyház firat  Alcíme szerint lelkipásztori folyóirat, a Magyarországi 

Református Egyház hivatalos lapja. 
REFNZ  Reformnemzedék, Reformprogram pol  Reformnemzedék elnevezéssel illették azt 

az 1934-ben létrejött laza szerkezetű alakulatot, amely a Gömbösi-féle terveket támoga-
tó fiatalabb képviselőkből alakult. Egyaránt részt vettek benne a NEP-hez, az FKGP-hez 
és a KGSZP-hez tartozó politikusok. A Reformnemzedék képviselői a választásokon ál-
talában saját pártjukban indultak. 

reform.  reformáció tört  A 16. században a katolikus egyház ellen irányuló, a protestáns 
felekezeteket létrehozó antifeudális társadalmi, politikai és ideológiai mozgalom. 

RefSz.  Református Szemle firat  Az Erdélyi Református Egyházkerület hivatalos lapja. 
Megjelenik Kolozsváron. 

Reg  Regulation francia; jog  Az Európai Unió „legerősebb”, kötelező jogszabályfajtája: 
minden tagországra általánosan érvényes, anélkül, hogy a nemzeti jogba külön át kelle-
ne emelni (közvetlen hatály). Rend 

REG  Regulátor német; műsz  Órainga, rugós billegő órában; gép működését önműködően 
szabályozó berendezés. 

reg.  regény irod  Nagy(obb) terjedelmű, az életet sok viszonylatában ábrázoló prózai elbe-
szélő mű(faj). r. 

rég.  régészet(i) kult  A régi korok anyagi kultúrájával, illetve annak tárgyi emlékeivel 
foglalkozó tudomány, illetve ezzel foglalkozó, ide tartozó, vele kapcsolatos. 

reg.  regiszter ált  Betűrendes jegyzék, tárgymutató; könyv, füzet lapjainak a szélén a kere-
sést megkönnyítő betűk, szavak sora; a sorok, illetve a tükör egymást fedő elhelyezése a 
lapokon. 

reg.  regiszter zene  Orgonán, harmóniumon az azonos hangszínű sípok egy-egy sora, illet-
ve ezek valamelyikének bekapcsolására való gomb, fogantyú. 

reg.  regular angol; orv  Reguláris, rendes. 
Rég. Füz.  Régészeti Füzetek kult, rég  Budapest (1955–). 
Reg.pol.  Regionális politika pol  Az Európai Unió egyik legfontosabb közös politikája, 

amely a régiók közötti különbségek mérséklését célozza. A regionális politika fontos 
eszközei a Strukturális Alapok. 

rehab.  rehabilitation angol; orv  Rehabilitáció. 
rel.  relatív latin; ált  Viszonylagos, feltételes, csak más jelenségekkel összefüggően érvé-

nyes, egyik konkrét összefüggésben ezt, a másikban amazt jelentő. 
REM  rapid eye movement angol; orv  Gyors szemmozgás (alvás fázis). 
rem  röntgen equivalent man angol; fiz  A radioaktivitásban a dózisegyenérték régi mérték-

egysége, egyenlő a radban kifejezett elnyelt dózis és a relatív biológiai hatékonyság 
szorzatával. 1 rem egyenlő 0,01 Sv (sievert, SI-mértékegység). 

Rend.  Rendelet jog  Az Európai Unió „legerősebb”, kötelező jogszabályfajtája: minden 
tagországra általánosan érvényes, anélkül, hogy a nemzeti jogba külön át kellene emel-
ni (közvetlen hatály). 

rend.  rendelő orv  Orvosi rendelésre berendezett helyiség. 
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rend.  rendező, rendezte ált  Valaminek a lebonyolítását szervezi; színdarab, film szereplői 
játékának művészi irányításával valamilyen felfogásban hivatásszerűen foglalkozó, elő-
adásra, illetve felvételre előkészítő személy. 

rendk.  rendkívüli ált  A rendestől eltérő, szokatlan, nem tervezett, nem a szokásos időben 
történő; újságnak, rádiónak, televíziónak a szokásostól eltérő időpontban megjelenő, 
nagy jelentőségű eseményről tudósító száma. 

rendsz.  rendszerint ált  A gyakorlat során kialakult és valamely közösségben általánosan 
követett cselekvési mód szerint. 

rep.  repülés rep  Szárnyai segítségével a levegőben, illetve az űrben halad; repülőgépen 
történő utazás; valaki v. valami nagy sebességgel halad, száguld. 

REPROM  Reprogrammable ROM angol; inf  Újraprogramozható ROM. 
RER  Durva felületű endoplazmatikus retikulum görög; biol  Az eukarita sejtekben lévő 

membránhálózat poliszómákkal borított része. 
RES  reticuloendothelial system angol; orv  Retikuloendoteliális rendszer. A szervezetet 

átszövő, behálózó falósejtek rendszere, amely az immunrendszerrel együtt a szervezet 
immunitását biztosítja. 

Res. CAC  Reserve CAC állat  Kutyakiállításon: a kutya megérdemelné a CAC címet, de az 
adott kiállításon volt nála jobb. CAC 

resid.  residual angol; ált  Maradék. 
resp.  respirations angol; orv  Légzések. 
resp.  respiratory angol; orv  Légzési. 
részl.  részlet ált  Valamely egészen belül megkülönböztethető kisebb szakaszok, részek, 

mozzanatok egyike; műalkotásnak az egészből kiszakított, alkalmilag egységnek tekin-
tett része; valamely pénzösszegnek egy alkalommal fizetendő része. 

RET  Regionális Egészségügyi Tanács szerv  Létrehozásának célja a regionális szintű egész-
ségpolitikai koordináció kialakítása az egészségügy fő szereplői között, az egészségügy 
hosszú távú céljai (a szolgáltatások hozzáférhetősége, megfelelő minősége és az erőfor-
rások költséghatékony felhasználása) érdekében. 

Ret  Reticulum latin; csill  Háló. Kis területű csillagkép az égbolt déli felén. Magyarország-
ról nem látható. 

RET%  retikulocyta százalék orv  A retikulocyta éretlen vörösvérsejt, amely bazofil rostok 
hálózatát tartalmazza. 

Revue  La Revue de l’Orient firat  1844-ben megjelent kulturális, irodalmi, művészeti fo-
lyóirat. 

RF  rheumatoid factor angol; orv  Rheumatoid faktor. 
RFA  Röntgenfluoreszcens analízis kém  A kerámiák eredetmeghatározása során alkalma-

zott kémiai vizsgálati módszer. 
RFC  Request for Common angol; inf  Internetes szabványokat leíró dokumentumok soro-

zata. 
RFDFSZ  Repülőtéri Forgalmi Dolgozók Független Szakszervezete szerv  A Budapest Air-

port egyik szakszervezete. 
RFE  Radio Free Europe angol; hírk  Szabad Európa Rádió. SZER 
RFID  Radio Frequency Identification angol; inf  Automatikus azonosításhoz és adatközlés-

hez használt technológia, amelynek lényege adatok tárolása és továbbítása RFID cím-
kék és eszközök segítségével. Az RFID címke egy apró tárgy, amely rögzíthető, vagy 
beépíthető az azonosítani kívánt objektumba. Az objektum lehet tárgy, például egy áru-
cikk, vagy alkatrész, illetve élőlény, így akár ember is. 

RFK  Rendőr-főkapitányság államig  Az ország, a főváros és a megyék élén levő legfőbb 
központi rendőri hatóság, hivatal. 
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RFLP  restriction fragment length polymorphism angol; vegy  Restrikciós fragmentum 
eloszlásanalízise. 

rfőn.  rendőrfőnök ált  Némely külföldi államban a rendőrség feje. 
RFT  Regionális Fejlesztési Tanács szerv  Létrehozva: 1999-ben. Feladatainak ellátásában 

együttműködik a megyei területfejlesztési tanácsokkal, a térségi fejlesztési tanáccsal, il-
letve a régió fejlesztésében közvetlenül és közvetve közreműködő területi államigazga-
tási szervekkel, a területi gazdasági kamarákkal. Nem jelent új adminisztratív egységet, 
nem áll a megyei területfejlesztési tanácsok felett. 

RFÜ  Regionális Fejlesztési Ügynökség szerv  Feladata: az RFT munkaszervezetének mun-
kájához szakmai segítségnyújtás, ágazati programok regionális elemei megvalósításá-
nak a segítése, a régió helyzetének folyamatos vizsgálata és értékelése, a régió számára 
igénybe vehető fejlesztési források koordinációja, új források keresése, hatékony fel-
használásának segítése, hazai és nemzetközi kapcsolatok kiépítése és ápolása, a régió 
európai uniós integrációjának elősegítése, együttműködés a régió fejlesztésében elköte-
lezett szakmai, társadalmi és gazdasági szervezetekkel, a köz- és magánszféra partner-
ségének segítése. RFT 

RG  Guinée, République de Guinée francia; földr  Guinea, Guineai Köztársaság: Afrika 
északi részén. Területe: 245.857 km2; főváros: Conakry; hivatalos nyelv: francia; pénz-
nem: syli; népcsoportok: fulbe, malinke, szuszu, kisszi, egyéb; vallás: szunnita moha-
medán, törzsi vallású, keresztény. 

RG  Varig rep  Brazília légitársaságának jelzése. 
RGB  Red, Green, Blue angol; műsz  Vörös, zöld, kék. A videojel színösszetevői. 
RGO  Royal Greenwich Observatory angol; csill  Greenwichi Királyi Obszervatórium. 
RGYH  Régi győri házak kult  Jenei Ferenc. Budapest, Képzőművészeti Alap, 1959. 
RH  Haiti, République d’Haiti francia; földr  Haiti, Haiti Köztársaság Közép-Amerikában. 

Területe: 27.750 km2; főváros: Port-au-Prince; hivatalos nyelv: francia; pénznem: 
gourde; népcsoportok: fekete, mulatt, fehér, egyéb; vallás: római katolikus, protestáns, 
egyéb. 

RH  Redemptor hominis enciklika latin; vall  II. János Pál pápa egyik írásának rövidítése. 
Rh  Rhesus blood factor angol; orv  Rhesus-factor. 
Rh  ródium görög ’rózsa’ szóból; vegy  A platinafémek csoportjába tartozó, fehér színű, 

nyújtható fém. Rendszáma: 45. Katalizátorként, újabban csillagászati tükrök bevonására 
alkalmazzák. 

RH  rövidhullám fiz  Rádióhullámoknak a nemzetközi rádiószabályzatban (Atlantic City, 
1947) meghatározott célra használható 5,95–68 MHz, illetve 100–180 m hullámhossz kö-
zötti tartománya. 

Rh.  Rhodésia földr  Az egykori ország északi része Zambia, déli része Zimbabwe. Z, 
ZW 

rház  rendház vall  Katolikus szerzetesrend lakóháza. 
RHD  rheumatic heart disease angol; orv  Reumatikus szívbetegség. 
rH-érték  redoxpotenciál (redoxi-potenciál) latin; vegy  Valamely anyag redukált és oxidált 

alakjainak közös oldatába merülő sima platina- v. aranyelektród potenciálja (az egység-
nyi töltésű részecske energiája az erőtér egy pontjában). Az rH skála 0–42-ig terjed. 

RHF  right heart failure angol; orv  Jobb oldali szívelégtelenség. 
Rh-faktor  Rhesus-faktor orv  A vérnek a vércsoportokhoz hasonló jellegű, de azoktól füg-

getlenül jelentkező, dominánsan öröklődő tényezője. Vérátömlesztéssel, terhességgel, 
egyes világra hozott csecsemőkori betegségekkel kapcsolatban nagy jelentőségű. 

RHT  right hypertrophia angol; orv  Jobb oldali hipertrófia. 
RI  Indonézia földr  Indonézia, Indonéz Köztársaság: a Hátsó-indiai-szigeteken. Területe: 

1.912.988 km2; főváros: Dzsakarta (egykori Batávia); hivatalos nyelv: bahasza indonéz; 
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pénznem: rúpia; népcsoportok: maláj, javanéz, szundanéz, maduréz, kínai; vallás: 
szunnita mohamedán, keresztény, hindu, buddhista. 

RI  respiratory infection angol; orv  Légúti fertőzés. 
RI  Rhode Island angol; földr  Szövetségi állam az USA északkeleti részén. Területe: 3139 

km2; székhelye: Providence; beceneve: Kicsi Rhoddy. 
RIC  Regolamento Internazionale delle Carrozze olasz; közl  Személykocsik Nemzetközi 

Szabályzata: a személy- és poggyászkocsik egységes kölcsönös használatára vonatkozik 
a nemzetközi forgalomban. 

RID  Réglement International consernant le transport des marchandises Dangereuses par 
chemins de fer francia; közl  Veszélyes áruk nemzetközi vasúti szállításának szabályza-
ta, rendelete. 

RIH  right inguinal hernia angol; orv  Jobb oldali lágyéksérv. 
RIM  Maruitána földr  Mauritánia, Mauritániai Iszlám Köztársaság: Afrika északi részén. 

Területe: 1.030.700 km2; főváros: Nuáksut; hivatalos nyelv: arab; pénznem: ouguiya; 
népcsoportok: mór, volof, tukulőr, sznonike, fulbe; vallás: szunnita mohamedán. 

rinf., rfz., rf  rinforzando olasz; zene  Zenében: fokozódóan, mind erősebben, hangosabban 
adandó elő. 

rip.  riport hírk  A helyszínen v. helyszíni tapasztalatok alapján, az illetékes(ek) megszólal-
tatásával készített, hírlapi, illetve rádiós vagy televíziós tudósítás. 

RISC  Restricted Instruction Set Computer angol; inf  Szűkített utasításkészlettel rendelkező 
számítógép. Olyan számítógép, amely nagyon kicsi és viszonylag egyszerű utasítás-
készletet használ, így gyorsabb feldolgozást és a különböző gyártmányú számítógépek 
között jobb összeférhetőséget tesz lehetővé. 

ritard.  ritardando olasz; zene  Zenében: lelassulva. 
ritk.  ritka, ritkán ált  Akiből, amiből kevés van; ami kevésszer fordul elő; különlegesen 

kiváló, illetve nagyon nagy. 
RIV  Regolamento Internazionale Veicoli olasz; közl  Nemzetközi (vasúti) Teherkocsi Sza-

bályzat: a teherkocsik, rakodóeszközök, szállítótartályok egységes kölcsönös használa-
tára vonatkozik a nemzetközi forgalomban. 

RJ  Római jog jog  Magyarország jogi egyetemein oktatott jog. 
RJ  Royal Jordania angol; rep  Jordánia légitársaságának jelzése. 
RK  Air Afrique angol; rep  Elefántcsontpart légitársaságának jelzése. 
RKGP  Reform Kisgazdapárt pol  A Független Kisgazdapártból kizárt tagokból, az ún. 

reformkisgazdákból alakult párt. Megkísérelték a megtépázott kisgazdapárt e néven va-
ló újjászervezését. 

RKP  Román Kommunista Párt pol  Románul: Partidul Comunist Român (PCR). Román 
politikai párt. 1921 májusában alakult. 1924–44 között illegálisan működött. Szovjet se-
gítséggel fokozatosan magához ragadta a hatalmat. 1948 februárjában felvette a Román 
Munkáspárt nevet. 1965 júniusában ismét Román Kommunista Párt névre változtatták. 
1989. dec. végén betiltották. 

rkp.  rakpart ált  Kikötő- és rakodóhelyül is szolgáló kiépített part(szakasz); közvetlenül a 
folyó mentén húzódó út vagy utca. 

RKSZ  Római Katolikus Szeretetszolgálat vall, eü  1950-ben alapította az MKPK, hogy gon-
doskodjon a szerzetesrendek feloszlatása miatt ellátás nélkül maradt idős, beteg szerze-
tesekről és apácákról. MKPK 

RL  Aeronica rep  Nicaragua légitársaságának jelzése. 
RL  Libanon földr  Libanon, Libanoni Köztársaság: a Közel-Keleten. Területe: 10.452 km2; 

fővárosa: Bejrút; hivatalos nyelv: arab; pénznem: libanoni font, nemzetiségek: libanoni 
arab, palesztin, örmény, cserkesz,; vallás: mohamedán, maronita keresztény, görög or-
todox, görög katolikus, örmény, gregoriánus. 
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RLA  reacting to light and accommodation angol; orv  Reaktív a fényre és az akkomodáció-
ra. 

RLA  Russian Library Association angol; szerv  Orosz könyvtári szervezet. 
RLE  right lower extremity angol; orv  Jobb alsó végtag. 
RLG  ring-laser gyro angol; csill  Gyűrűs lézergiroszkóp. 
RLL  right lower lobe angol; orv  Jobb alsó lebeny. 
RLQ  right lower quadrant angol; orv  Jobb alsó negyed. 
RM  Redemptoris Mater enciklika latin; vall  II. János Pál pápa írásának rövidítése. 
RM  Reichsmark német; pénzü  Birodalmi márka. 
RM  République de Madagascar francia; földr  Madagaszkár, Madagaszkári Köztársaság: 

Afrika déli részén. Területe: 587.041 km2; főváros: Antananarivo; hivatalos nyelv: 
malgas; pénznem: madagaszkári frank; népcsoportok: malgas; vallás: ősi vallások, ró-
mai katolikus, protestáns, egyéb keresztény, szunnita mohamedán. 

RM.  Revue Moderne francia; firat  1909-től megjelenő kulturális, művészeti folyóirat. 
RMÁR  Római Misekönyv általános rendelkezései vall, kat  Institutio generalis Missalis 

Romani, 1969. Magyarul: 1973. 
RMCSSZ  Romániai Magyar Cserészszövetség szöv  Erdélyben az első cserkészcsapat. 

1911-ben alakult meg Székelyudvarhelyen. 1940–44 között az észak-erdélyi cserkészet a 
Magyar Cserkészszövetség keretei között tevékenykedett, de erdélyi sajátosságait meg-
őrizte. A II. világháború befejezése után a megszilárduló egyeduralmi rendszer min-
denütt leszámolt a cserkészettel. A hangváltást csak 1989 decembere hozta el. 1990 feb-
ruárjában létrejönnek a cserkészcsapatok. Gyergyószárhegyen 1990. máj. 15–24 között a 
Romániai Magyar Cserkészszövetség alapító közgyűlésén megalakították a szövetséget. 

RMDE  Régi Magyar Drámai Emlékek kult  Az Akadémiai Kiadó által 1960-ban, 2 kötetben 
megjelentetett kiadvány. 

RMDSZ  Romániai Magyar Demokrata Szövetség pol  A romániai magyar kisebbség érdek-
képviseleti szövetsége. 1989. dec. 25-én alakult Bukarestben. 1996-ig ellenzékben politi-
zált, majd kormányzati szerepet vállalt 2000-ig. 2000-től 2004-ig ismét ellenzékben volt. 

RMDT  Romániai Magyar Dolgozók Tanácsa szerv  1987. febr. 27-én alakult Bukarestben. 
RME  Rape(seed) Methyl Ester angol; vegy  Biodízel (pontosabban: repceolajból gyártott 

FAME). 
RMGE  Romániai Magyar Gazdák Egyesülete egy  Tevékenysége: a romániai magyar gaz-

dák oktatása, tájékoztatása, munkájuk támogatása, szaktanácsadás. Székhelye: Cluj 
Napoca. 

RMGSZ  Repülőtéri Minibusz Gépkocsivezetők Szakszervezete szerv  A Budapest Airport 
egyik szakszervezete. 

Rmi  Redemptoris missio vall, kat  II. János Pál pápa „Redemptoris missio” kezdetű, min-
den időre érvényes missziós megbízatásról szóló enciklikája (1990). 

RMI  Royal Marines angol; had  Királyi Tengerészgyalogság. Nagy-Britannia tengerészeti 
fegyverneme, amelynek eredete 1664-be nyúlik vissza. 

RMKt  Régi Magyar Könyvtár kult  Szerk.: Szabó Károly, Hellebrant Árpád, 1898. 
RML  right middle lobe angol; orv  Jobb középső lebeny. 
RMM  République du Mali francia; földr  Mali, Mali Köztársaság: Afrika északi részén. Terü-

lete: 1.240.192 km2; főváros: Bamako; hivatalos nyelv: francia; pénznem: CFA frank (af-
rikai valutaközösségi frank); népcsoportok: bambara, fulbe, szenufo, szoninke, tuareg, 
szongáj, malinke, dogon, diula, bobo, arab; vallás: szunnita mohamedán, törzsi vallású. 

RMNSZ  Romániai Magyar Népi Szövetség pol  Romániai magyar politikai szervezet, 1944. 
okt. 16-án Brassóban alakult. Székhelye: 1948. januárig Kolozsvár, majd Bukarest. 1953-
ban feloszlatták. 
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RMNy  Régi Magyarországi Nyomtatványok kult  Az Országos Széchenyi Könyvtár 
Könyvtörténeti Osztályának példánynyilvántartása az 1801 előtt magyar nyelven és a 
történelmi Magyarország területén bármely nyelven megjelent nyomtatványokról. Kö-
zel 350 hazai és további 300-nál több külföldi gyűjtemény és nyomtatvány 200.000-et 
meghaladó számú példányáról tájékoztat. 

RMO  Reggeli Magyarország firat  Folyóirat 
RMP  Román Munkáspárt pol  A két munkáspárt tényleges egyesülésére az 1948. febr. 21–

23. között megtartott pártértekezleten került sor. Az RKP-ból és a Szociáldemokrata 
Párt balszárnyából megalakuló párt a Román Munkáspárt elnevezést kapta. 

RMPSZ  Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége szöv  Tevékenysége: a romániai ma-
gyar nyelvű alap- és középfokú oktatás minőségi fejlesztése, az önigazgatáson alapuló 
iskolahálózat kiépítése, módszertani központok működtetése, szakmai érdekvédelem. 

RMS  Root Mean Square angol; fiz  Effektív érték. Erősítő tartós kimenő teljesítményének 
kifejezője adott torzítás mellett. 

RMZT  Romániai Magyar Zenetársaság szerv, zene  Tevékenysége: a romániai magyar zenei 
múlt és jelen értékeinek feltárása, megőrzése, terjesztése, zenealkotások támogatása, a 
hangversenyélet szervezése és támogatása, ismeretterjesztés, továbbképzés. 

Rn  radon latin; vegy  A 86. elem, forráspontja: –62 ºC. A legnehezebb nemesgáz. Leghosz-
szabb felezési idejű izotópja a Ru-222 (4 nap), amely a rádiummal együtt keletkezik. 

RN  République du Niger francia; földr  Nigeri Köztársaság: Afrika északi részén. Területe: 
1.267.000 km2; főváros: Niamey; hivatalos nyelv: francia; pénznem: CFA frank (afrikai 
valutaközösségi frank); népcsoportok: hausza, szongáj, dzserma, dendi, tuareg, fulbe, 
kanuri; vallás: szunnita mohamedán, törzsi vallású. 

RN  Royal Air Inter rep  Marokkó légitársaságának jelzése. 
RN  Royal Navy angol; had  Királyi Haditengerészet. A brit fegyveres erők tengeri haderő-

neme. 
RNA  ribonucleic acid angol; orv, vegy  Ribonukleinsav. 
RNS  ribonukleinsav orv  A nukleinsavaknak a sejtmagban és a sejtplazmában található 

egyik fajtája, minden sejtben megtalálható. A DNS-től az különbözteti meg, hogy a 
pirimidinbázisok közé tartozó timin helyett uracil van benne. 

RO  role out angol; orv  Kizárni. 
RO  România földr  Románia. Köztársaság Közép-Európában. Területe: 238.391 km2. Fővá-

rosa: Bukarest (Bucureşti). Hivatalos nyelv: román; pénznem: román lej; népcsoportok: 
román, magyar (11%), cigány. 

RO  Tarom rep  Románia légitársaságának jelzése. 
ROA  Rate-on-Assets angol; tőzsde  Eszközarányos megtérülés. A mutató lényege, hogy 

nem csupán a tulajdonosok által a társaság rendelkezésére bocsátott tőkével számol 
(mint a ROE), hanem a felvett hitelekkel, kölcsönökkel, kötelezettségekkel is. ROE 

ROACE  Return on Average Capital Employed angol; tőzsde  A nyereség és kamatok össze-
ge osztva a sajáttőke és a kötelezettségek átlagos értékével. 

roAp  rapidly oscillating Ap stars angol; csill  Gyorsan oszcilláló Ap (színképtípusú) csilla-
gok. 

ROCE  return on capital employed angol; pénzü  Lekötött tőke megtérülése. 
ROE  Return-on-Equity angol; tőzsde  Sajáttőke-arányos megtérülés. A mutató arról ad 

információt, hogy a tulajdonosok által a cég rendelkezésére bocsátott részvénytőkéhez 
viszonyítva a társaság eredménye milyen megtérülést jelent. 

ROE  Royal Observatory, Edinburg angol; csill  Királyi Obszervatórium (Edinburg) 
ROI  return on investment angol; pénzü  Befektetés-arányos megtérülés. 
ROICE  return on incremental capital employed angol; tőzsde  A tőkenövekményre eső 

nyereségnövekmény. 
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ROK  Daehan-Minkuk koreai; földr  Koreai Köztársaság (Dél-Korea). Köztársaság Ázsiában. 
Területe: 99.313 km2; fővárosa: Szöul; hivatalos nyelv: koreai; pénznem: won; népcso-
portok: koreai; vallás: buddhista, protestáns, római katolikus, csendogjo, konfuciánus-
taoista, sámánista. 

ROK  román lej pénzü  A/52 Elavult valutakód (ROL-lel helyettesítve). 
ROL  román lej pénzü  A/05 Elavult valutakód (RON-nel helyettesítve). 
ROM  range of motion angol; orv  Mozgásmező. 
ROM  Read Only Memory angol; számtech  Csak olvasható tár. Olyan digitális integrált 

áramkör, amely információtartalmát gyártáskor, a csip elkészítésekor kapja. Az infor-
mációk törlésére, módosítására nincs lehetőség. 

ROM  return on management angol; ált  Menedzsment-megtérülés. 
ROM  right otitis media angol; orv  Jobb oldali középfülgyulladás. 
Róm  Rómaiakhoz írt levél vall  A legterjedelmesebb és szerkezetileg, stílusában legegysé-

gesebb Szt. Pálnak tulajdonított írás. 
ROM  Románia földr  Köztársaság Közép-Európában. RO 
ROM  rupture of membranes angol; orv  Hártyák átszakadása. 
rom.  román népcs  A tömegében Romániában élő, újlatin nyelvű nép, illetve ehhez tartozó, 

vele kapcsolatos; román nyelv és irodalom mint tantárgy; a gótikát megelőző építészeti 
stílus. 

Rom.  Románia földr  Köztársaság Közép-Európában. RO 
ROMIL  Romániai magyar irodalmi lexikon I–III. kult  Főszerkesztő: Balogh Edgár, Dávid 

Gyula, Bk., 1981, 1991, 1994. 
RON  Research Octane Number angol; olajipar  Kísérleti oktánszám. 
RON  új román lej pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
RONA  return on net assets angol; pénzü  Nettóeszköz-arányos megtérülés. 
ROP  Regionális Operatív Program gazd  Az Unió fő fejlesztési területi egységeinek számí-

tó régiók fejlesztése. E fejlesztés részterületei a gazdasági környezet javítása a turizmus 
támogatása és egyes infrastrukturális fejlesztések által, az integrált térség- és település-
fejlesztés, a régiók emberi erőforrásainak és tudásállományának javítása, és környezet-
gazdálkodásuk fejlesztése. 

ROS  review of system angol; orv  Rendszerek áttekintése. 
ROSAT  Röntgen Satellite angol; űrh, csill  Röntgenműhold. 
rot.  rotáció latin; fiz  Körforgás, tengely körüli forgás. 
ROTLF  Rolling On The Floor Laughing angol; inf  „A földön fetreng a nevetéstől” (IRC-

elésnél a hálón). 
ROU  República Iriental del Uruguay spanyol; földr  Uruguay, Uruguayi Keleti Köztársaság: 

Dél-Amerikában. Területe: 176.215 km2; főváros: Montevideo; hivatalos nyelv: spanyol; 
pénznem: uruguayi peso; népcsoportok: európai eredetű fehér, mesztic, mulatt, egyéb. 

Rovart.L.  Rovartani Lapok firat  Közreadó: Horváth G.; Biró L.; Lendl A.; Vángel J.; A. 
Aigner L.; Jablonowski J.; Csiki E. 1884 és 1923 között jelent meg. Szakterület: termé-
szettudományok, biológia. 

RÖLTEX  Rövidáru és Lakástextil Kiskereskedelmi Vállalat ipar  Kiskereskedelmi hálózat. 
RösN  erősen chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
röv.  rövidítés ált  Valamit kisebb terjedelművé tenni. 
RP  Filippin Köztársaság földr  Fülöp-szigetek, Filippin Köztársaság. Köztársaság a Hátsó-

indiai-szigeteken. Területe: 300.000 km2; főváros: Manila; hivatalos nyelv: filippínó 
(tagalog); pénznem: fülöp-szigeteki peso; népcsoportok: filippínó, indonéz, polinéz, ma-
láj, negrito, kínai, indiai; vallás: római katolikus, szakadár katolikus, mohamedán, pro-
testáns. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A1n_leu
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RP  Fordított fázisú kromatográfia vegy  Analitikai, illetve preparatív célokra a nagynyo-
mású kromatográfiánál fejlettebb megoldás. 

Rp  prescription angol; orv  Vény, vényre felírt gyógyszer. 
RP  Rajna-vidék–Pfalz földr  Szövetségi állam Németországban. Németül: Rheinland–Pfalz. 
RP  Reconciliatio et poenitentia enciklika latin; vall  II. János Pál pápa egyik írásának rövi-

dítése. 
RPC  Remote Procedure Call angol; számtech  Távoli gazdagépeken lévő folyamaton belüli 

eljárások végrehajtására való protokoll. 
RPF  Rasseblement du Peuple Français francia; pol  Francia Népi Tömörülés. De Gaulle 

1947-ben alakított jobboldali pártja, 1954-ben, majd 1958-ban átszerveződött. 1958-ban 
Unió és Új Köztársaságért párt néven megnyerte a választásokat. 

RQ  respiratory quotient angol; orv  Légzéshányados. 
RR  recovery room angol; orv  „Ébredő szoba”. 
RR  Regular Report angol; pol  Éves jelentés. Az 1997-ben közzétett véleményét követően az 

Európai Bizottság minden évben ún. országjelentést készít a társult országok csatlako-
zásra való felkészültségéről. 

RR  Royal Air Force rep  Egyesült Királyság egyik légitársaságának jelzése. 
RR&E  round, regular and equal angol; orv  Kerek, rendes és egyenlő (pupilla). 
rr.  branches angol; orv  Ágak. 
RRE  round, regular and equal angol; orv  Kerek, rendes és egyenlő (pupilla). 
rRNS  riboszomális ribonukleinsav angol; orv, vegy  Az RNS legjelentősebb alkotóeleme. 

Nem csak strukturális alkotórésze a riboszómának, de szerepe van a peptidkötés kiala-
kulásában, valamint a kész peptidlánc riboszómán belüli mozgatásában is. 

RS  respiratory system angol; orv  Légzőrendszer. 
RS  Royal Society tud  Királyi Természettudományi Akadémia. Neves tudományos intézet 

az Egyesült Királyságban, a világ legrégibb folyamatosan működő tudományos intéze-
te, 1666-ban alapították. 

RSA  Rivest, Shamir, Adleman angol; inf  A három kifejlesztő nevéből. Titkosító eljárás. A 
legnépszerűbb nyilvános kulcsú titkosító és digitális aláírás algoritmus. 

RSA  South Africa, Republic of South Africa angol; földr  Dél-afrikai Köztársaság: Afrika 
déli részén. Területe: 1.219.080 km2; főváros: Pratoria; hivatalos nyelv: angol, afrikaans 
(búr); pénznem: rand; népcsoportok: zulu, keverék, búr, északi szotó, sosza, déli szotó, 
angol, cvána, egyéb; vallás: független fekete keresztény, holland református, római ka-
tolikus, metodista, anglikán, egyéb. 

RSCJ  Religiosae de Sacro Corde Iesu, Sacré-Coeur Apácák latin; vall  Szent Szív Társaság. 
A szerzetesi intézmények egyik fajtája. SC 

RSG  Red Supergiant angol; csill  Vörös szuperóriás (csillag). 
RSG  Rythmic Sport Gimnastics angol; sp  Ritmikus sportgimnasztika. 
RSI  Relative Strength Indicator angol; tőzsde  Relatív Erősség Mutató. Technikai elemzés-

ben használt indikátor, amely a részvény árfolyamának extrém helyzeteit (túladott-
ság/túlvásároltság) hivatott jelezni. 

RSM  Repubblica di San Marino olasz; földr  San Marino, San Marino Köztársaság: az 
Appennin-félszigeten. Területe: 60,57 km2; fővárosa: San Marino; hivatalos nyelv: olasz; 
pénznem: olasz líra (1 lira egyenlő 100 centesimo); népcsoportok: San Marinó-i, olasz; 
vallás: római katolikus. 

RSO  right salpingo-oophorectomy angol; orv  Jobb oldali petevezeték és petevezeték sebé-
szeti eltávolítása. 

RSOE  Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület egy  Az Egyesület az 
érintett állami szervekkel, elsősorban a Gazdasági és Közlekedési Minisztériummal, a 
Belügyminisztériummal, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal kötött 

http://www.katolikus.hu/roma/pe09.html
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együttműködési megállapodások alapján látja el a feladatát. Tevékenységei között sze-
repel a vízi információs és segélyhívó rendszerek építése és üzemeltetése, valamint a 
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) rádiós diszpécserszolgála-
tának ellátása. Az RSOE a következő rendszereket építette ki és működteti: DISR, BISR, 
TISR. BISR, DISR, TISR 

RSPB  Royal Society for the Protection of Bird angol; szerv  Királyi Madárvédő Társaság az 
Egyesült Királyságban, amelyet eredetileg az értékes tollú madarak pusztítása ellen va-
ló tiltakozásul alapítottak. 

RSPCA  Royal Society for the Provention of Cruelty to Animals angol; szerv  Királyi Állat-
védő Társaság az Egyesült Királyságban. 1824-ben alapították, a legfontosabb állatvédő 
társaság. 

RSR  regular sinus rhythm angol; orv  Rendszeres szinuszritmus. 
RSS  Really Simple Syndication angol; inf  Egy XML alapú dokumentum, amely webes 

tartalmak megosztására született. Az RSS-szolgáltatás (más néven RSS-csatorna) egy 
címből, leírásból és linkből álló listát tartalmaz. Az RSS-értesítőket logóval vagy RSS-
linkkel szokták jelölni azok a weboldalak, amelyek ilyen szolgáltatást kínálnak. 

RSV  Congregatio Religiosorum S. Vincentii a Paulo, Patrum et Fratrum latin; vall  Vincés 
Atyák és Testvérek. A szerzetesi intézmények egyik fajtája, klerikus kongregáció. 

RSZ  római szerződés(ek) ált  Az Európai Gazdasági Közösséget és az Európai Atomener-
gia Közösséget megalapító szerződések, amelyeket 1957. márc. 25-én írtak alá, és 1958. 
jan. 1-jén léptettek életbe. Sokkal fontosabb az EGK-t létrehozó szerződés. Ennek beve-
zető részében fogalmazódtak meg az európai integráció legfontosabb céljai (pl. az euró-
pai népek integrációja, az országok gazdasági és társadalmi előrehaladása, a foglalkoz-
tatás növelése, a jólét emelése, a béke és a szabadság megőrzése). 

RSZKK  Rendészeti Szervek Kiképző Központ okt  Az ORFK képző intézete Budapesten. 
RSZVSZ  Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata szerv  Nem nyomozóhatóság. Felderítő 

tevékenységét a bűncselekmény gyanújának megállapításáig vagy kizárásáig folytatja, 
ezt követően feljelentést tesz az illetékes ügyészséghez, vagy lezárja az ügyet. Feladat-
köre az említett szervezetek hivatásos állományú tagjai által, illetve a szolgálati helyen 
és a hivatali tevékenységgel összefüggésben elkövetett bűncselekmények felderítésére 
terjed ki. Egyszerűbb megfogalmazásban az RSZVSZ a rendvédelmi szerveken belüli 
korrupció és más jogsértések felfedésének letéteményese. ORFK 

RT  radiation therapy angol; orv  Sugárterápia. 
RT  République Togolaise francia; földr  Togó, Togói Köztársaság: Afrika északi részén. 

Területe: 56.785 km2; főváros: Lomé; hivatalos nyelv: francia; pénznem CFA frank (afri-
kai valutaközösségi frank); népcsoportok: eve-adzs, tem-kabre, gurma, kebu-akpocs, 
joruba; vallás: törzsi vallás, keresztény, szunnita mohamedán. 

RT  respiratory therapy angol; orv  Légzésterápia. 
RT  reverse transcription angol; vill, műsz  Reverz transzkripció, irányváltás, átirányítás. 
rt.  rendezett tanácsú államig, rég  Közvetlenül a megye joghatósága alá tartozó. 
rt.  repülőtér rep  A repülőgépek fel- és leszállására való sík térség a hozzá tartozó épüle-

tekkel és műszaki létesítményekkel, berendezésekkel együtt. 
rt.  részvénytársaság szerv  A vállalat egyik legelterjedtebb formája, tagjai elidegeníthető, 

részekre felosztott betétjeikkel (részvények) részesednek a társaság jövedelméből, s 
csupán e betét erejéig, vagyis nem személyi vagyonukkal felelnek a részvénytársaság 
kötelezettségeiért. Rt. 

Rt.  részvénytársaság szerv  Részvénytársaság rövidítése tulajdonnevekben. 
Rt.  right angol; ált  Jobb. 
rtárs  rendtárs vall  Valakivel együtt ugyanabba a szerzetesrendbe tartozó személy. 
RTC  Real-Time Clock angol; ált  Valós idejű óra. 
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RTC  return to clinic angol; orv  Visszatérés a klinikára. 
RTD  Research and Technological Development angol; ipar  Kutatás és Technológiai Fejlesz-

tés. Az Unió arra törekszik, hogy egy európai kutatási térség létrehozásával, amelyen 
belül a kutatók, a tudományos ismeretek és a technológiák szabadon áramlanak, erősít-
se tudomány és technológia alapjait, továbbá ösztönözze versenyképességének fejlődé-
sét – ideértve az Unió iparát is –, ugyanakkor támogassa az alkotmány egyéb fejezetei 
alapján szükségesnek ítélt kutatási tevékenységeket. 

RTECS  Registry of Toxic Effects of Chemical Substances kém  Kémiai anyagok mérgező 
hatásának jegyzéke. 

RTF  Rendőrtiszti Főiskola okt  Alapítva: 1970. december. 
RTF  Rich Text Format angol; számtech  Gazdag szövegformátum. Szövegszerkesztőktől és 

platformoktól független dokumentum formátum. 
RTG  radioisotope thermo-electric generator angol; tud  Radioaktív izotóppal fűtött 

termoelektromos generátor. Elektromos áramforrás, amelyet a Naptól nagy távolságra 
működő űrszondákon használnak. 

rtg.  röntgen fiz  Ionizáló sugárzás. R (röntgen) 
RTI  respiratory tract infection angol; orv  Légúti fertőzés. 
RTL  Radion Television Luxemburg angol; hírk  Luxemburgi Rádió- és Televízió. 
RtL.  Rovartani Lapok firat  Közreadó: Horváth G.; Biró L.; Lendl A.; Vángel J.; A. Aigner 

L.; Jablonowski J.; Csiki E. 1884 és 1923 között jelent meg. Témaköre: természettudo-
mányok, biológia. 

RT-PCR  reverse transcription-polymerase chain reaction angol; vill, fiz  Reverz transzkrip-
ció-polimeráz láncreakció. 

RTS  Revised Trauma Score angol; orv  Átértékelt traumaérték. 
rtv.  rendezett tanácsú város államig, rég  Közvetlenül a megye joghatósága alá tartozó 

város (1914). 
RU  République du Burundi francia; földr  Köztársaság Közép-Afrikában. Területe: 27.834 

km2; fővárosa: Bujumbura; pénznem: burundi frank; nyelvek: francia, kirundi, szuahéli; 
vallások: római katolikus, törzsi vallású, protestáns, anglikán. 

Ru  ruténium vegy  Oroszország latin nevéből, Rutheniából. A platinafélék csoportjába 
tartozó, igen ritka fém. Rendszáma: 44. Főleg katalizátorként (a vegyi folyamatok sebes-
ségét megváltoztató, de magában a folyamatban részt nem vevő anyag) alkalmazzák. 

RUA  right upper arm angol; orv  Jobb felkar. 
RUA  Rwanda Airlines rep  Ruanda légitársaságának jelzése. 
RUB  orosz rubel pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
RUC  regular uterine contraction angol; orv  Rendszeres méhösszehúzódások. 
RUE  right upper extremity angol; orv  Jobb felső végtag. 
ruh.  ruházat ált  Azoknak a tárgyaknak az összessége, amelyeket az ember öltözetként 

visel. 
RUL  right upper lobe angol; orv  Jobb felső lebeny. 
RUN  St. Denis rep  Réunion repülőtér jelzése. 
RUQ  right upper quadrant angol; orv  Jobb felső negyed. 
RUR  orosz rubel pénzü  Elavult valutakód (RUB-bal helyettesítve). 
RUS  Orosz Föderáció földr  Orosz Föderáció. Köztársaság Kelet-Európában. Területe: 

17.075.400 km2; fővárosa: Moszkva; hivatalos nyelv: orosz; pénznem: orosz rubel; nép-
csoportok: orosz, tatár, ukrán, csuvas, baskír. Vallás: ortodox, mohamedán, protestáns, 
katolikus. 

Rus.  La Russia (Milano) firat  Olasz folyóirat. 
Rút  Rút könyve vall  A héber kánonban az „iratok” csoportjában van, a keresztény kánon 

– tartalmánál fogva a történeti könyvek közé – a Bírák könyve mögé helyezi. Bír 
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RÜDSZ  Repülőteret Üzemeltető Dolgozók Szakszervezete szerv  A Budapest Airport egyik 
szakszervezete. 

RV  RedAir rep  Gambia légitársaságának jelzése. 
Rv  régiségvásár ker  Kijelölt helyen, időszakosan tartott, régiségek bemutatásával és kira-

kodásával járó, nagyobb arányú adásvétel, üzletkötés. 
RV  residual volume angol; orv  Reziduális volumen, maradéktérfogat, a mélykilégzés után 

a légutakban maradó levegő, anatómiai holttér. 
RVE  right ventricular enlargement angol; orv  Jobb kamra megnagyobbodása. 
RVH  right ventricular hypertrophy angol; orv  Jobb kamra hipertrófiája. 
RVKVSZ  Részvénytársaság Villamos és Közlekedési Vállalatok Számára közl  1909. jan. 1-

vel az MVV irányítását a budapesti székhelyű RVKVSZ, ismertebb nevén a „Tröszt” 
vette át. 1924-től folyamatosan több közlekedési társasággá alakult. MVV 

RVM  Rad Vojvodanskih Muzeja szerb; kult  Novi Sad, Vojvodina Múzeum. 
RWA  Ruanda földr  Ruanda, Ruandai Köztársaság a Kelet-afrikai-árok mentén. Területe: 

26.338 km2; főváros: Kigali; hivatalos nyelv: kinyarvanda, francia; pénznem: ruandai 
frank; népcsoportok: hutu, tuszi; vallás: római katolikus, törzsi vallású, protestáns, 
szunnita mohamedán. 

RWE  Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk ipar  Német energiakonszern. 
RWF  ruandai frank pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
Rx  prescription angol; orv  Vény, vényre felírt gyógyszer. 
Rx  therapy angol; orv  Terápia. 
RY  Air Rwanda rep  Ruanda légitársaságának jelzése. 
RZB  Raiffeisen Zentralbank német; pénzü  Osztrák szövetkezeti bankóriás. 
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S, Sz 
 

S  De sacramentis eccelesiae latin; vall  Az egyház szentségeiről (Canterburyi Szt. Anzelm 
művének latin címe és rövidítése a katolikus új fordítás szerint). 

S  scalar angol; mat  Skaláris. Irány nélküli mennyiség. 
s  secundum latin; fiz  Másodperc. Az idő SI-beli alapegysége. Meghatározása: a 133-as 

tömegszámú alapállapotú céziumatom két hiperfinom szintje közötti átmenetnek 
megfelelő sugárzás 9.192.631.770 periódusának időtartama. Korábban a szoláris 
középnap 1/86.400 részeként határozták meg; ma már a világidő is az atomi 
meghatározáson alapul. 

s  segéd ált  Kisiparos, kiskereskedő szakképzett alkalmazottja, kisegítő munkaerő. 
S  sensation angol; orv  Érzés. 
S  sensitive angol; orv  Érzékeny. 
S  serum angol; orv  Savó, szérum. 
S  Shutter angol; fényk  Zársebesség előválasztás. A használni kívánt záridő tetszőleges 

megadása. 
S  Siemens fiz  Az elektromos vezetőképesség SI-egysége. Definíció szerint az ohmokban 

mért ellenállás reciproka. 
S  signa latin; ált  Jelez, jelt ad. 
S  signal latin, német; ált  Jel, jelzés, jeladás; állandó műsorszám bevezető zenéje. 
S  sinister latin; ált  Bal. Bal oldal. Az az oldal, ahol a szív dobogását érezzük. 
S  small angol; ált  Kicsi. 
S  S-mondat., S szám körny, vegy  Az S-mondat tartalmazza a veszélyes anyag v. veszélyes 

készítmény biztonságos használatára utaló teendőket. Az S-szám pedig az S-mondat 
sorszáma. 

S  South angol; földr  Dél. D 
S  soving angol; közg  Fogyasztás. 
S  Spaning svéd; had  Felderítő repülőgép. 
S  Spin fiz  Szubatomi részecskékhez kapcsolható vektormennyiség, amelynek csak a 

kvantumelméletben van pontos jelentése; szemléltethető mindazonáltal a klasszikus 
mechanikában használatos perdülettel. Egysége h/2π, ahol a h a Planck-féle állandó. 

S  sulfur latin; vegy  Kén. Az oxigéncsoportba tartozó, sárga színű, gyúlékony, nem fémes 
elem. Rendszáma: 16, olvadáspontja: 119 ºC. 

S  supply angol; közg  Kínálat. 
S  Sverige, Konungariket Sverige svéd; földr  Svédország, Svéd Királyság. Alkotmányos 

monarchia Észak-Európában; terület: 449.964 km2; fővárosa: Stockholm; hivatalos 
nyelv: svéd; pénzneme: svéd korona (1 korona egyenlő 100 öre); vallások, evangélikus, 
római katolikus, pünkösdista. 

S  Szomolnok pénzü  Régi osztrák pénzeken mint pénzverdei jegy. 
s  út (a fizikában) fiz  Az a vonal, pálya, amelyen valaki, valami halad. 
s  without angol; orv  Nélkül. 
S&A  sugar and acetone angol; orv  Cukor és aceton. 
S. H. S.  Szerb-Horvát-Szlovén Királyság földr  1918-ban alakult egykori királyság. 
s.a.  sine anno latin; ált  Évszám nélkül. 
S.A.  Société Anonyme francia; ált  Francia nyelvű cégnevekben: részvénytársaság. rt. 
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S.A.  Sturmabteilung német; pol  Rohamosztag (náci). A Hitler vezetése alatt álló 
Nemzetiszocialista Német Munkáspárt 1921-ben szervezett terrorkülönítménye. 1934-
ben elvesztette jelentőségét, bár nem oszlatták fel. 

s.a.r.  sajtó alá rendezve ált  Nyomdai termékek, különösen hírlapok nyomtatásra való 
elkészítése. 

s.c.  subcutaneously angol; orv  Szubkután, bőr alá. 
S.C.M.  Sacra Caesarea maiestas latin; ált  „Szent császári felség” rövidítése. 
S.D.G.  Soli Deo Gloria latin; vall  „Egyedül Istené a dicsőség” rövidítése. 
S.E.  South-East angol; földr  Délkelet. 
S.E.  Sud-Est francia; földr  Délkelet. 
s.hiv.  segédhivatal ált  Hivatalnak az ügykezelést végző részlege. 
S.J.  Societas Jesu latin; vall  Jézus társasága, jezsuiták rövidítése. 
s.k.  saját kezűleg ált  Másolatokon az aláírások mellett található rövidítés annak jelölésére, 

hogy az eredeti példányon a névaláírás magától az aláírótól származik. 
S.L.  Srí Lanka földr  Demokratikus Szocialista Köztársaság Dél-Ázsiában. CL 
s.l.  sublingual angol; orv  Nyelv alá. 
S.M.  Sa Majesté francia; ált  „Őfelsége” röviditése. 
S.m.  sinistra mano olasz; zene  Zenében: bal kézzel. 
S.O.S.  Save our souls angol; ált  „Mentsétek meg lelkeinket” kifejezés rövidítése. 

Nemzetközi segélyhívó jel a szikra-távíróval, amelyet nagy veszedelemben levő hajók 
sürgönyöznek szét minden irányban. 

S.p.A.  Società per Azioni olasz; szerv  Olasz nyelvű cégnevekben: részvénytársaság. rt. 
S.R.I.  Sacrum Romanum Imperium latin; tört  Szent Római Birodalom. 
S.S.  Sacra Scriptura latin; vall  Szentírás. 
S.S.  Sua Sanctitas latin; vall  Ő szentsége (a mindenkori pápa, illetve magas rangú egyházi 

vezető). 
S.S.  Summa summarum latin; ált  Valamennyi együttvéve. 
S.T.S.  serological test for syphilis angol; orv  Szerológiai szifiliszvizsgálat. 
S.T.T.L.  sit tibi tarra levis latin; ált  Sírköveken: „legyen neked könnyű a föld, nyugodj 

békében”. 
S.V.D.  Societas verbi divini latin; vall  Isten igéje társasága. Német missziós kongregáció. 

Alapította Janssen Arnold 1875-ben Steylben (Hollandia). Egyházi helybenhagyást 
nyert 1901-ben, 1910-ben pedig végleges megerősítést. Tagjai főképpen a pogányok 
térítésével foglal koznak. 

S.W.I.F.T.  Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication angol; tőzsde  
Pénzügyi intézmények által tulajdonolt nemzetközi szervezet, amely egy olyan 
hálózatot üzemeltet, amely lehetővé teszi fizetési és egyéb pénzügyi üzenetek 
továbbítást pénzügyi intézmények között az egész világra kiterjedően. 

S/N  Signal to Noise angol; fiz  Jel/zaj viszony. 
S/P  status post angol; orv  Az állapot utána (esemény után). 
s

-1  a szögek másodpercenkénti fordulatszáma fiz  A szögsebesség mérésekor használt 
jelzés. 

S1  spike állat  a Csirkék fertőző bronchitis vírusának külső spike génje. 
SA  Congregatio Religiosorum (of the Atonement) latin; vall  Atonementi Testvérek. A 

szerzetesi intézmények egyik fajtája. Az atonementi mozgalom (az angol „engesztelés’ 
szóból) amerikai ökumenikus mozgalom. A rendet 1899/1900-ban Paul James Watson 
és Lurana White indította el New York mellett. Egy férfi és egy női konventet 
alapítottak Szent Ferenc regulája szerint. Mindkét kolostor az ökumenizmusért 
fáradozott és 1909-ben teljes egészében katolizált. 
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SA  Salvation Army angol; szerv  Üdvhadsereg Alapítás: 1865, London (Nagy-Britannia). A 
William Booth metodista lelkész által létrehozott, eredetileg a kelet-londoni 
szegényeknek szállást és ennivalót nyújtó misszió már a múlt század végére katonai 
szabályzatú, egyenruhás segélymozgalommá vált. 

SA  Schengeni Acquis angol; jog  A schengeni egyezmények, továbbá az azok alapján 
létrejövő jogszabályok. Az amszterdami szerződés beemelte az acquis communautaire-
be. 

SA  Slavorum apostoli enciklika latin; vall  II. János Pál pápa egyik írásának rövidítése. 
SA  South African Airways rep  Dél-Afrika egyik légitársaságának jelzése. 
SA  Sovetskaja Arheologia orosz; firat  Szovjet Régészet – Moszkva. 
SA  Strukturális Alapok gazd, pénzü  Az Európai Szociális Alapot, az Európai Orientációs 

és Garancia Alap Orientációs Szekcióját, az Európai Regionális Fejlesztési Alapot, 
valamint a Halászati Tanácsadó Pénzügyi Eszközt összefoglalóan az Európai Unió 
strukturális alapjainak nevezik. 

Sa.  saline angol; orv  Sóoldat. 
SAA  Syrian Arab Airlines arab; rep  Szíriai légiforgalmi társaság. 
SAAO  South African Astronomical Observatory angol; csill  Dél-afrikai Csillagászati 

Obszervatórium (Fokváros). 
SaaS  Software-as-a-Service angol; számtech  Kis- és középvállalatok számára kidolgozott 

szoftvertechnológia. A szoftver nincs az egyes felhasználók gépeire telepítve, hanem 
interneten keresztül érhető el. 

SABENA  Société Anonyme Belge d’Exploitation de la Navigation Aérienne francia; rep  
Belga légitársaság. Alapították: 1923-ban, székhelye: Brüsszel. 

SAC  Societas Apostolatus Catholici latin; vall  Katolikus Apostolság Társasága. 
Pallottinusok, pallottinus nővérek. A szerzetesi intézmények egyik fajtája. Fogadalom 
nélküli klerikus kongregáció. Pallotti Szt. Vince (1795–1850) áldozópap alapította 1842-
ben. 

SACEUR  Supreme Allied Commander, Europe had  A NATO európai főparancsnoka. 
SAD  Sezonal Affective disorder angol; orv  Szezonális affektív zavar. 
SAD  social anxiety disorder angol; orv  Szociális fóbia. 
SADC  Southern African Development Community angol; szerv  Dél-afrikai Régió 

Fejlesztési Szervezete. A szervezet korábban a Dél-afrikai Fejlesztési Együttműködés 
Konferenciája volt, azt 1979-ben alapították. Mai formáját 1992-ben vette fel. Céljai 
között szerepel a régió gazdasági növekedése, az életszínvonal növelése, a béke és 
biztonság támogatása és védelme. Székhelye: Gaborone (Botswana). 

SÁÉV  Somogy Megyei Állami Építőipari Vállalat ipar  Elsősorban Somogy megyében és 
Dél-Dunántúlon főként építési és szerelési munkákat végző vállalat. 

SAGE  Russian–American Gallium Experiment angol; csill  Orosz–amerikai gallium kísérlet 
(neutrínó-detektor). 

SAH  systemic arterial hypertension angol; orv  Szisztémás artériás magasvérnyomás. 
SAK   Slovenská asociácia knižníc szlovák; szerv  Szlovák könyvtári szervezet. 
SAKK  Strukturális és Kohéziós Alapok Képzőközpont pénzü  2003-ban jött létre. 

Elsődleges célja a strukturális alapokból érkező támogatások felhasználási 
hatékonyságának javítása. Az EU története folyamán, a regionális egyenlőtlenségek 
enyhítésére, a felzárkóztatás érdekében létrejött pénzügyi alapok. 

SALA  Swedish Association of Local Authorities angol; szöv  Svéd Helyi Önkormányzatok 
Szövetsége. Székhelye: Stockholm. 

SALT  South African Large Telescope angol; csill  Dél-afrikai nagy távcső. 
SALT  Strategic Arms Limitation Talks angol; had  A hadászati fegyverrendszerek 

korlátozásáról az USA és az egykori SZU között folytatott tárgyalások angol nevének 

http://www.katolikus.hu/roma/pe11.html
http://www.sakba.sk/
http://www.mimi.hu/eu/penzugy.html
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rövidítése. A tárgyalások 1969-ben kezdődtek Helsinkiben. A szerződést 1979. jún. 18-
án véglegesítették, de az amerikai szenátus nem hagyta jóvá. A felek azonban 
megállapodtak, hogy az abban foglaltakat betartják. 

Salzb.  Salzburg földr  Város Ausztriában. Salzburg tartományi székhely a Salzach mellett, 
a Gaisberg (1288 m) alatt. 

SAM  Societas Missionum ad Afros latin; vall  Lyoni Szeminárium. A szerzetesi 
intézmények egyik fajtája. 

SAN  Storage Area Network angol; inf  Tárolóhálózat. 
SAO  Smithsonian Astrophysical Observatory angol; csill  Smithsonian asztrofizikai 

obszervatórium. 
SaO2  arterial oxygen saturation angol; orv  Artériás oxigéntelítettség. 
SAPA  South African Press Association angol; hírk  A Dél-afrikai Köztársaság 

hírügynöksége. 
SAPARD  Community Support Regulation for Pre-Accession Measures for Agriculture and 

Rural Development angol; pénzü  Az előcsatlakozás szakaszában lévő országok 
mezőgazdasági és vidékfejlesztési felzárkózását segítő támogatás. 

SAR  Specific absortion rate angol; fiz  Az élő szövet által elnyelt energia mennyisége 
W/kg-ban kifejezve. 

SAR  Synthetic Aperture Radar angol; csill  Szintetikus apertúrájú radar. 
SAR  szaúdi riyál pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
SárFüz.  Sárospataki Füzetek kult, tört  Kiadás éve: 1998. Nyomda: Éles Györgyné 

nyomdája – Sátoraljaújhely. 
sarkv.  sarkvidék földr  A sarkkör táján levő, igen hideg éghajlatú terület. 
SARS  Severe Acute Respiratory Syndrome angol; orv  Súlyos heveny légúti tünetegyüttes. 
SAS  Scandinavian Airlines System rep  Svéd–norvég–dán légiforgalmi társaság. 2001-ben 

egyetlen önálló skandináviai légitársasággá alakult át. 
SAS  Siess, Adj, Segíts Mozgalom ált  1947-ben indult karitatív mozgalom. Bélyeg is jelent 

meg róla. 
SAS  Small Astronautical Satellite angol; űrh  Kis csillagászati hold. Amerikai csillagászati 

kutatóhold. 1970–75 között három holdat bocsátottak fel. Fő feladata az égbolt röntgen- 
és gamma-sugárzásának vizsgálata. 

SAS  Special Air Service angol; rep  Különleges Légi Szolgálat: a brit szárazföldi csapatok 
titkos és terroristaellenes tevékenységekre specializálódott szervezet, amelyet 1941-ben 
hozták létre. Jelszavuk: „Aki mer, az nyer”. 

sat  sat ce apartin orasului (municipului) román; közig  Városhoz (megyei városhoz) tartozó 
falu. 

SAT  Satellite angol; inf, távk  Távközlési műhold. 
SAT  Scholastic Aptitude Test angol; okt  Iskolai Alkalmassági Vizsga. Az USA-ban az 

egyetemen továbbtanulni szándékozó középiskolások szóbeli és matematikai készségeit 
vizsgáló általános, a tananyaghoz nem kötődő vizsga. 

SAUB  Studie Archeologického Ustavu v Brně cseh; kult  Ceh Régészeti szaklap. 
SAW  surface acoustic wave angol; csill  Felületi hanghullám, hangfrekvenciás felületi 

rezgés. 
SAX  Simple API for XML angol; számtech  ’Egyszerű alkalmazásprogramozói felület az 

XML-ben’. Egyszerű programozási felület XML formátumú fájlok feldolgozásához. 
XML 

Sb  antimon latin ’stibium’ szóból; vegy  A nitrogéncsoportba tartozó, ezüstfehér színű, kissé 
kékes árnyalatú, kemény, rideg fémes elem. Rendszáma: 51. Dísztárgyak készítéséhez 
használják. 

SB  stillborn angol; orv  Halva született. 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=SAT&action=edit
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SBD  Salamon-szigeteki dollár pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti 
valutakód. 

SBG-kamera  Satellitenbeobachtungsgerät német; csill  Mesterséges holdak fényképezésére 
szolgáló, szputnyik-fényképező kamera. Klasszikus csillagászati feladatok megoldására 
is alkalmas. 

SBTC  Salgótarjáni Bányász Torna Club sp  Salgótarjáni sportegyesület. 1977. dec. 19-én 
jött létre a Salgótarjáni Kohász Sportegyesülettel (alakult 1901-ben) és öt városi 
sportegyesületből. 

SBU  strategic business unit angol; ált  Stratégiai szintű üzleti egység. 
SC  Congregatio Servorum a Charitate latin; vall  Szeretet Szolgái. Klerikus kongregáció. A 

szerzetesi intézmények egyik fajtája. 
SC  Fratres a Ss. Corde Iesu latin; vall  Jézus Szent Szívének Testvérei. A szerzetesi 

intézmények egyik fajtája. Laikus férfi szerzetes kongregáció. 1821-ben Itáliában 
alapították az ifjúság nevelésére. 1894-ben nyertek pápai jóváhagyást. Tagjai belföldön 
és missziókban egyaránt dolgoznak. 1980-ban 260 helyen 2045 tag, köztük 41 pap, 1996-
ban 226 helyen 1528 tag, köztük 51 pap élt. 

SC  Sacrosanctum Concilium latin; vall  A II. vatikáni zsinat konstitúciója a szent 
liturgiáról. 

SC  Security Council angol; pol  Biztonsági Tanács (ENSZ). BT 
SC  sickle cell angol; orv  Sarlósejt. 
SC  Societas S. Cordis, Sacré-Coeur Apácák latin; vall  Szent Szív Társaság. A szerzetesi 

intézmények egyik fajtája. A pápai jogú kongregációt Barat Szt. Magdolna Zsófia 
alapította 1800. nov. 21-én, Párizsban. Az első iskolát Amiens-ben nyitották meg 1801-
ben. Az első jóváhagyása 1826-ban történt meg. Magyarországon a társaság 1883-ban 
kezdte meg apostoli szolgálatát, majd 1950-ben feloszlatták őket. A társaság 1989-ben 
alakult újjá Magyarországon. Jelenleg Budapesten két közösség és Szegeden egy kis 
közösség működik. Egyházjogi státusza: pápai jogú női szerzetes intézmény. 

SC  Sorores de Caritate latin; vall  Irgalmas Nővérek, Szeretet Leányai. A Párizsban alakult 
társulat tagjai nemcsak Franciaországban, hanem Európa más országaiban is, sőt a világ 
minden kontinensén megtelepedtek. Magyarországon 1852. dec. 11-én telepedtek le. 
1858-ban nyílt meg Márianosztrán a női fegyintézet, amelyet nővéreik vezettek. 1905-
ben megalakult az önálló magyar tartomány. Az első központi ház Piliscsabán volt. Az 
1948-as államosításkor megszűnt a tevékenységük. Nagy lelkesedéssel és reménnyel 
jöttek újra vissza 1992-ben. 

SC  Sorores de Caritate latin; vall  Szatmári Irgalmas Nővérek Társasága. Az első magyar 
alapítású női szerzetes közösség. Leányokat neveltek, tanítottak, és kórházakban, 
valamint szegényházban is dolgoztak. Az 1842-es alapítás hamarosan behálózta az 
egész országot. Céljuk a nőnevelés, az irgalmasság testi és lelki cselekedeteinek 
gyakorlása. Három tartományt létesítettek: Szatmáron, Rozsnyón, illetve Esztergomban 
(utóbbi tartományi központ). 1991-ben Árpád-házi Szt. Erzsébetről nevezett 
kollégiumot hoztak létre az egészségügyi szakközépiskolába járó növendékek számára. 
Egyházjogi státusza: pápai jogú női szerzetes intézmény. 

SC  South Carolina angol; földr  Dél-Karolina. Állam az USA délkeleti részén. Területe: 
80.579 km2; székhelye: Columbia; beceneve: Pálmácska állam. 

SC  Sport Club sp  Sportegyesület. Meghatározott szabályok szerint, időtöltésül v. 
versenyszerűen folytatott testgyakorlásra, fejlesztésre alakult egyesület. 

sc  subcutan latin; orv  Bőr alatti, bőr alá történő s.c. 
Sc  szkandium vegy  (Skandinávia latin nevéből.) Az alumíniumcsoportba tartozó ritka 

könnyűfém. Rendszáma: 21. Gyakorlati alkalmazása nincs. 
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SCBH  Sociedade Cultural Brasileira–Húngara – Casa Húngara spanyol; egy  Brazil–Magyar 
Kulturális Egyesület. BMKE 

SCC  sickle cell crisis angol; orv  Sarlósejtes krízis. 
SCC  Sorores de Caritate Christiana latin; vall  Keresztény Szeretet Nővérei. A szerzetesi 

intézmények egyik fajtája. 
SCD  sudden cardiac death angol; orv  Hirtelen szívhalál. 
SCEP  Societas Christi pro Emigrantibus Polonis latin; vall  Krisztus Társasága a Lengyel 

Emigránsokért. Klerikus szerzetes kongregáció. 1932-ben alapították a lengyel 
emigránsok. 1980-ban 118 házban 392 tag, köztük 228 pap; 1999-ben 218 házban 494 tag, 
köztük 395 pap élt. 

SCF  Save the Children Fund angol; szerv  Mentsétek meg a Gyermekeket Alapítvány. A 
gyermekjogi mozgalom sokat köszönhet a brit Eglantyne Jebbnek, a szervezet 
megalapítójának. Látva a Balkán országaiban és Oroszországban a menekült gyerekek 
katasztrofális helyzetét az I. világháborút követően, és felismerve, hogy a gyermekek 
érdekében folyamatosan kell tevékenykedni, Eglantyne Jebb külön szabálygyűjteményt 
dolgozott ki, a Gyermekek Chartáját. 

SCG  Szrbija i Crna Gora szerb; földr  Szerbia és Montenegró. Konföderatív államközösség 
Európában. Fővárosa: Belgrád; pénzneme: új dinár, Montenegróban és Koszovóban 
euró; nyelvek: szerb, albán; népcsoportok: szerb, albán, montenegrói, cigány, magyar, 
bosnyák, horvát, szlovák, román, macedón; vallások: ortodox, szunnita mohamedán, 
római katolikus. 

schiz  schizophrenia angol; orv  Skizofrénia. 
Scholapi  Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum latin; vall 

 Piaristák. A szerzetesi intézmények egyik fajtája. PSP 
SchP  Scholae Piae latin; vall  Piaristák. A szerzetesi intézmények egyik fajtája. PSP. 
SCI  Severe combined immunodeficiency angol; orv  Súlyos összetett immunhiány. Az 

immunhiány egyik fajtája, amely a csecsemőmirigy (thymus) ki nem fejlődéséből, 
következésképp a nyiroksejtek egyik típusának elmaradó éréséből adódik. 

Sci-fi  Science fiction angol; irod  Tudományos-fantasztikus irodalom. Irodalmi műfaj, 
amelynek központi témája a tudományos haladás adta technikai lehetőségek és azok 
hatása az emberekre. 

SCIV  Studii şi Cercetări de Istorie Veche román; tört  Román Történelmi tanulmányok. 
SCIVA  Studii şi Cercetări de Istorie Veche şi Arheologie román; kult  Régészeti 

tanulmányok. 
SCJ  Congregatio Sacerdotum a Sacro Corde Iesu latin; vall  Jézus Szent Szívének Papjai. 

Klerikus szerzetes kongregáció. 1878-ban St. Quentinben alapította Léon Dehon (†1925) 
a Jézus Szíve-tisztelet engesztelő célú terjesztésére. 1906-ban nyertek pápai jóváhagyást. 
1980-ban 458 házban 2695 tag, köztük 1928 pap, 1996-ban 394 házban 2412 tag, köztük 
1736 pap élt. A szerzetesi intézmények egyik fajtája. 

SCM  Societas S. Columbani pro missionibus ad Exteros latin; vall  Szent Kolumbán 
Missziós Társulata. Fogadalom nélküli klerikus kongregáció, 1917-ben alakult. A 
szerzetesi intézmények egyik fajtája. 

SCMT  Societatea Culturală Maghiară din Transilvania román; egy  Erdélyi-Magyar 
Közművelődési Egyesület. EMKE 

Sco  Scorpius latin; csill  Skorpió. Csillagkép az égbolton. 
SCO  Scotland angol; földr  Skócia. Területe: 78.783 km2; fővárosa: Edinburgh; 

népcsoportok: skót; vallások: skót presbiteriánus, anglikán, római katolikus. 
SCO  Shanghai Cooperation Organization angol; pol  Sanghaji Együttműködés Szervezete. 

Négy közép-ázsiai állam, valamint Oroszország és Kína alapította meg a térség 
gazdasági fejlesztésének előmozdítása, a kölcsönös bizalom erősítése, a határok 
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fegyvermentesítése érdekében. Alapítva: 2001-ben Sanghajban. Székhelye: Peking 
(Kína). 

SCOLOPI  Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum latin; vall 
 Piaristák. PSP 

Scr  Sculptor latin; csill  Szobrász. Csillagkép az égbolton. 
SCR  Seychelle-szigeteki rúpia pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti 

valutakód. 
SCS  Societas S. Columbani pro missionibus apud Sinenses latin; vall  Szent Kolumbán 

Kínai Misszionáriusai. A szerzetesi intézmények egyik fajtája. 
SCSI  Small Computer System Interface angol; inf  Szabványos kisszámítógép-interfész. 
Sct  Scutum latin; csill  Pajzs. Csillagkép az égbolton. 
SCU  special care unit angol; orv  Speciális kezelési egység. 
SD  Salvifici doloris enciklika latin; vall  II. János Pál pápa egyik írásának rövidítése. 
SD  Sicherheitsdienst, des Reichsführer SS német; pol  Biztonsági Szolgálat. Titkos rendőri 

alakulat. Hitleri kémelhárítás, Hitler diktatúrájának egyik terrorszervezete. A 
Nemzetiszocialista Német Munkáspárt hírszerző és elhárító szervezete. 1931-ben jött 
létre. 1946-ban a nürnbergi Nemzetközi Katonai Törvényszék háborús bűnös 
szervezetnek nyilvánította. 

SD  South Dakota angol; közig  Dél-Dakota. Állam Amerika középső északi részén. 
Területe: 199.723 km2; székhelye: Pierre; beceneve: Prérifarkas állam, Verőfény állam. 

SD  stable disease angol; orv  Stabil betegség. 
SD  Sudan Airways rep  Szudán légitársaságának jelzése. 
SD  Swaziland, Kingdom of Swaziland angol; földr  Szváziföld, Szváziföldi Királyság Afrika 

déli részén. Területe: 17.363 km2; főváros: Mbabane; hivatalos nyelv: szvázi, angol; 
pénznem: lilangeni; népcsoportok: szvázi, zulu, tszonga, indiai; vallás: protestáns, 
fekete keresztény, ősi vallások hívei, római katolikus. 

SDB S  Ocietas Salesiana S. Ioannis Don Bosco latin; vall  Szaléziak. A szerzetesi 
intézmények egyik fajtája. 

SDD  szudáni dinár pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
SDG  Soli Deo Glória latin; szerv  ’Egyedül Istené a dicsőség’. Protestáns Ifjúsági Szervezet. 

1921-ben alakult Budapesten, alapszabályait a Belügyminisztérium 1927-ben hagyta 
jóvá. A szövetség Ravasz László püspök pártfogása mellett működött. Célja a 
belmissziós tevékenyég és a szociális munka végzése volt. Főként középiskolás és 
főiskolás diákokat tömörített, internátusokat, diákotthonokat, üdülőket tartott fenn. Az 
1930-as évek elejétől országos konferenciákat szervezett különféle társadalmi 
kérdésekről. Szoros kapcsolatban állt a népi írókkal. 

SDI  Selective dissemination of information angol; ált  Szelektív információterjesztés A 
frissen megjelenő kiadványokat a potenciális felhasználók bejelentett igényei alapján 
átvizsgáló és a megfelelő információkat az igénylőkhöz eljuttató rendszerek gyűjtőneve. 

SDI  Strategic Defense Initiative angol; űrh, had  Stratégiai Védelmi Kezdeményezés. Az 
USA-ban Reagan elnök vetette fel 1983-ban. Lényege, hogy elsődlegesen az űrbe kell 
fegyverekből álló réteges védelmi pajzsot kialakítani. 

SDI  Swirl chamber Diesel Injection angol; műsz  Közvetlen befecskendezéses, szívó 
dízelmotor. 

SDK  Software Development Kit angol; inf  Programozók által szoftverfejlesztés közben 
használt programcsomag, amely általában vizuális képernyőtervezőt, 
szövegszerkesztőt, fordítóprogramot és más programokat tartalmaz. 

SDN  Szudán földr  Szudán, Szudáni Köztársaság: Afrika északi részén. Területe: 2.505.813 
km2; főváros: Kartúm; hivatalos nyelv: arab; pénznem: szudáni dinár; népcsoportok: 

http://www.katolikus.hu/roma/pe07.html
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szudáni arab és mintegy 570 fekete népcsoport; vallás: szunnita mohamedán, törzsi 
vallás, római katolikus, anglikán. 

SDP  Societas Sancti Francisci Salesii (Salesiani di D. Bosco) latin; vall  Szalézi Szent Ferenc 
Társaság (Don Bosco Szalézi Társasága). A közösség hivatása: az ifjúság nevelése. Bosco 
Szt. János fiatal papként 1854-ben szerzetes társaságot alapított. Egyházjogi státusza: 
pápai jogú férfi szerzetes intézmény (papi). 

SDP  Sorores de Divina Providentia latin; vall  Isteni Gondviselés Nővérei. A szerzetesi 
intézmények egyik fajtája. A francia szerzetesnő, Théodore Guérin 1798–1856 között élt, 
1840-ben alapította meg az Isteni Gondviselés Nővéreit. 

SDP  Szociáldemokrata Párt pol  Angol politikai párt, 1981-ben alapították. A 
Munkáspártból kiváltak, mert nem értettek egyet módszereikkel és azzal, hogy a 
szakszervezetek befolyásolják a párt működését. 

SDP  szudáni font pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
SDR  Sorores a Divino Redemptore latin; vall  Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek. A 

közösség hivatása: tanítás-nevelés, betegápolás. Egyházjogi státusza: pápai jogú női 
szerzetes intézmény. Eppinger Erzsébet, szerzetesi nevén Mária Alfonza anya alapította 
1849-ben Niederbronban. 1849-ben megkezdte a szerzetesi életet, és felvette az Alfonza 
nevet. 1863-ban Sopronban a püspökudvarban kaptak elhelyezést. Vállaltak 
szegénygondozást és házi betegápolást is, valamint az árva gyermekek gondozását. 
Trianon után 18 intézményük a határon kívülre került. 1990-ben indult újra a rend. A 
nővérek visszakapták többek közt a budai Szent Margit Gimnáziumot is. 

SDRAM  Synchronous Dynamic RAM angol; inf  Szinkron dinamikus RAM 
SDRs  Special Drawing Rights angol; jog  Különleges lehívási jogok. Jogok, amelyeket a 

Nemzetközi Valutaalap tagjai gyakorolhatnak. Problémák orvoslására meghatározott 
összeget lehívhatnak a Valutalap e célt szolgáló valutakosarából. Elsősorban a passzív 
fizetési mérleg kiegyensúlyozására fordítható. 

SDS  Biztonsági adatlap ált  Veszélyes anyagokhoz, készítményekhez magyar nyelvű 
biztonsági adatlapot szükséges mellékelni, amely meglététének biztosítása, nyelvi és 
jogszabályi adaptációja, a veszélyességi osztály helyes megállapítása a bejelentő 
felelőssége és kötelessége. 

SDS  Societas Divini Salvatoris latin; vall  Salvatoriánusok, Salvator Nővérek. A szerzetesi 
intézmények egyik fajtája. SorDS 

SDS  Sozialistischer Deutscher Studendtenbund német; pol  Az APO-ban játszik jelentős 
szerepet. Eredetileg a Szociáldemokrata Párt ifjúsági szervezete volt Németországban. 
1959-ben önállósult. APO 

SDSS  Sloan Digital Sky Survey angol; csill  ’Sloan digitális égfelmérés’. 2000-ben 
kezdődött az égbolt eddigi legnagyobb szabású felmérése. 

SDTV  Standard Definition Television angol; inf  Normál felbontású digitális televízió, 
amely már a 4:3 és a 16:9 képarányú megjelenítést is támogatja. Az európai tévéknél a 
kép 576 sorból, soronként 720 képpontból áll, félképváltásos rendszerű (jelölése 576i25). 

SDV  Societas Divinarum Vocationum latin; vall  Isteni Hivatások Társasága. Klerikus 
kongregáció. A szerzetesi intézmények egyik fajtája. 

SE  schengeni egyezmények pol  1985-ben a luxemburgi Schengen városában állapodtak 
meg a Benelux országok, Franciaország és a Német Szövetségi Köztársaság képviselői 
abban, hogy fokozatosan lebontják az ellenőrzést közös határaikon. Később csatlakozott 
valamennyi EK-tagország, Dánia, Írország és Nagy-Britannia kivételével. Az 
egyezmény 1995 májusában lépett életbe. A schengeni egyezmény értelemszerűen azzal 
jár, hogy az azt aláíró országok külső határainál viszont igen szigorú ellenőrzést 
valósítanak meg. 

SE  Second Edition angol; ált  Második kiadás. 
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Se  serum angol; orv  Szérum. 
SE  side effect angol; orv  Mellékhatás. 
SE  Slovenské Elektrárne szlovák; ipar  Szlovák állami villamosenergia-termelő cég. 
SE  sportegyesület, sportegylet sp  Meghatározott szabályok szerint, időtöltésül v. 

versenyszerűen folytatott testgyakorlásra, fejlesztésre alakult egyesület. SC (Sport 
Club) 

Se  szelén görög ’hold’ szóból; vegy  Az oxigéncsoportba tartozó kémiai elem. A 34. elem, 
félfém. 

SEA  Single European Act angol; ált  Egységes Európai Okmány. Az európai integrációs 
intézményrendszert megalapozó, alkotmányos jelentőségű dokumentumok egyike, 
amely 1987-ben lépett életbe. 

SEAD  Supression of Enemy Air Defence angol; had  Az ellenséges légvédelem megtörése, 
bizonyos vadászgépek, például az F–16 újabb változatainak (F–16CJ) részfeladata, 
régebben külön gépet kötött le a feladat. 

SEAT S.A.  Sociedad Española de Automóviles de Turismo spanyol; ipar  Spanyol 
gépkocsigyártó vállalat. Alapítva: 1950-ben, székhelye: Madrid. 2002-ben az Audi 
márkacsoport tagja lett. 

SEATO  Southeast Asia Treaty Organization angol; pol  Délkelet-ázsiai Szerződés 
Szervezete. 1954. szept. 8-án Manilában megkötött egyezmény. Székhelye: Bangkok. 
Célja a délkelet-ázsiai béke megőrzése. 

seb.  sebészet orv  Sérüléseket, kóros elváltozásokat műtéttel gyógyító orvostudományi ág; 
ezzel foglalkozó kórházi, klinikai osztály. 

sec  secundum latin; fiz  Másodperc. s (secundum) 
SECAM  Séquentiel Couleur à Mémoire francia; műsz  ’Memóriából követő szín’. Színes 

televízió-kódolási rendszer, amelyet a ’60-as években Franciaországban fejlesztették ki. 
Az NTSC rendszer továbbfejlesztett változata. NTSC 

SECOR  Sequental Collation of Range angol; had, űrh  ’Sorozatos távolság-egybevetés’. 
Amerikai katonai navigációs mesterséges hold és navigációs rendszer. Feladata 
ismeretlen, esetleg mozgó pontok meghatározása. 1964-től 10 db-ot bocsátottak fel. 

SED  Sozialistische Einheitspartei Deutsclands német; pol  Németország Szocialista 
Egységpártja. 1946 áprilisában jött létre. Németország kettészakadása után, 1949 
októberében az NDK vezető ereje lett. 

sed. rate  erythrocyte sedimentation rate angol; orv  Vérsejtsüllyedés. 
SEE  South-East Europe angol; földr  Délkelet-Európa. Európa délkeleti részének földrajzi 

megnevezése. 
SEED  School Development through Environmental Education angol; okt  Iskolafejlesztés a 

környezeti nevelés révén. A fenntartható fejlődést szolgáló pedagógia mellett 
elkötelezett iskolákat és oktatási hatóságokat szólítja meg. Az oktatásért felelős 
tisztviselők, tanárok, igazgatók, szülők és diákok között a fenntartható fejlődés 
pedagógiájáról való gondolkodáshoz, eszmecseréhez és e pedagógia fejlesztésével 
kapcsolatos jövőbeni teendők megvitatásához javasol „minőségi kritériumokat”. 

SEEPS  Sustainability Education in European Primary Schools angol; okt  A 
fenntarthatóság pedagógiája az európai általános iskolákban. A fenntarthatóság 
pedagógiájának elmélete kidolgozatlan, a gyakorlata most van kialakulóban, a fogalom 
tisztázásra és értelmezésre vár. A fenntarthatóság pedagógiai eszméjének az 
oktatáspolitikusok és a pedagógusok közgondolkodásának részévé kell válnia és 
rendszerszerűen illeszkednie kell a társadalmi-gazdasági modernizációs folyamatba. 

seg.  segély ált  Anyagi támogatás. 
seg.  segély rég  Segítség. 

http://www.mimi.hu/eu/integracio.html
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segm.  segmentum latin; geom  Szelet, szelvény; körszelet, a körnek egy ív és a hozzá 
tartozó húr által határolt része; gömbszelet, a gömbnek egy sík által lemetszett része. 

SEK  svéd korona pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
SEL  Skolta Esperantista Ligo eszperantó; szöv  Eszperantó Cserkész Liga. London, alapítás 

éve: 1918. Az eszperantista cserkészek világszervezete. Célja az eszperantó nyelv 
terjesztése a cserkészek körében és a cserkészmozgalom híreinek közreadása eszperantó 
nyelven. Székhelye Zaandam (Hollandia). Tagja az Általános Eszperantó Szövetségnek. 
Magyarország 1987-ben csatlakozott hozzá. Közlönye a negyedéves La Skolta Monda. 
Legfontosabb kiadványai: Jamborea Lingvo (eszperantó nyelvkönyv, hanganyaggal), 
Wider Horizons (nyolc európai nyelven és japánul). 

SELA  Sistema Económica Latinoamericana angol; pol  Latin-amerikai és Karib-térségi 
Gazdasági Bizottság. Az ENSZ Gazdasági és Szocialista Tanácsának egyik regionális 
gazdasági bizottsága. ENSZ 

SEM  Single European market angol; gazd, pénzü  Egységes európai piac. Az Európai Unió 
egyik legfontosabb tevékenysége az egységes piac létrehozása és fenntartása, amelynek 
elemei a vámunió, a közös pénznem, a közös agrárpolitika és a közös halászati politika. 

sem.  sematizmus görög, latin; ált  Táblázat, névtár, tiszti címtár. 
seml.  semleges ált  Ellenfelek közül egyiknek a pártján sem álló; hadviselő felek, hatalmi 

csoportosulások egyikébe sem tartozó; ellentétes dolgok, jelenségek egyikéhez sem 
tartozó, közömbös jellegű, állapotú, magatartású. 

Sens.  sensation angol; orv  Érzékelés. 
Sens.  sensory angol; orv  Érzéki. 
sep.  separated angol; orv  Szétvált. 
Sept. AB  septic abortion angol; orv  Szeptikus vetélés. 
Ser  Serpens latin; csill  Kígyó. Csillagkép az égbolton. 
ser.  serum angol; orv  Szérum. 
Serol.  serology angol; orv  Szerológia. 
SET  Secure Electronic Transaction angol; inf  Biztonságos elektronikus tranzakció. 
SETI  Search for Extra-Terrestrial Intelligence angol; tud  Földönkívüli intelligencia 

kutatása. 
Sex  Sextans latin; csill  Szextáns. Csillagkép az égbolton. 
SEZ  Mahé rep  Seychelle-szigeteki repülőtér jelzése. 
SF  Filii Sacrae Familiae latin; vall  Szent Család Fiai. A szerzetesi intézmények egyik 

fajtája. Boldog Manyanet József alapította. 
SF  Suomi Finland finn; közl  Finnországi gépkocsik nemzetközi jelzései. 
SF  Tassili Airlines rep  Algéria légitársaságának jelzése. 
sf. vagy sfz.  sforzando zene  Zenében: erősen hangsúlyozva, kiemelve. Egy hang v. 

akkord erősebb hangsúlyozására utal. 
SFEMG  single fiber EMG angol; orv  Egy izomroston végzett EMG. 
SFIO  Section Francaise de l’International Ouvrière francia; pol  A Francia Szocialista Párt 

hivatalos neve. A Munkás Internacionálé Francia Szekciója. 1920-ban alakult, 
opportunista politikát folytatott. A munkásosztály körében befolyását nagyrészt 
elvesztette, de jelentős kispolgári tömegek álltak mögötte. 

SFM  Societas Scarborensis pro Missionibus ad Exteras Gentes latin; vall  Scarborói 
Missziós Társaság. A szerzetesi intézmények egyik fajtája. 

SFOR  Stabilization Forces angol; had  Stabilizációs kötelék. Az ENSZ bárhol a világon 
elhelyezhető békefenntartó ereje. 

SFR  Star Formation Rate (or Region) angol; csill  Csillagképződési ráta (mérték, ütem) 
(vagy régió). 

http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1muni%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6z%C3%B6s_agr%C3%A1rpolitika
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SFRI  Sozijalistica Federativne Republika Jugoslavija szerb; földr  Az egykori Jugoszláv 
Szövetségi Szocialista Köztársaság. 

Sg  Seaborgium vegy  1974-ben mesterségesen előállított transzurán elem. Rendszáma: 106. 
(G. Th. Seaborg amerikai kémikusról.) 

SG&A  selling, general and administrative expenses angol; pénzü  Értékesítési, általános és 
adminisztrációs kiadások. 

SGA  small for gestational age angol; orv  A terhesség tartamához képest kisebb magzat. 
SGB  Subgiant Branch angol; csill  Óriások alatti ág (a HRD-n). 
SGC  Supreme Grand Champion angol; állat  Macskakiállításon az elérhető legmagasabb 

kitüntető cím. 
SGD  szingapúri dollár pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
Sge  Sagitta latin; csill  Nyilas. Csillagkép az égbolton. 
SGI  Silicon Graphics Inc. számtech  Bejegyzett cég. A kezdetekben (1982) grafikus 

terminálkijelzőket készített. Az SGI hardverekre és szoftverekre specializálta magát, 
hogy felgyorsítsa a háromdimenziós képek kijelzőit. Az SGI-t eredetileg 1982 
novemberében Kaliforniában jegyezték be, majd 1990 januárjában újra bejegyezték Del-
aware Corporation néven. 

SGML  Standard Generalized Markup Language angol; számtech  Szabványos, kiterjesztett 
jelölőnyelv. Szöveges állományok belső szerkezetének jelölésére használható szabvány. 

SGP  Republic of Singapore angol; földr  Szingapúr, Szingapúri Köztársaság. Köztársaság a 
Hátsó-indiai-szigeteken. Területe: 647,8 km2; fővárosa: Szingapúr; hivatalos nyelve: 
angol, maláj, kínai (mandarin), tamil; pénznem: szingapúri dollár; népcsoportok: kínai, 
maláj, indiai, srí lankai; vallás: taoista, buddhista, szunnita mohamedán, protestáns, 
római katolikus, hindu. 

Sgr  Sagittarius latin; csill  Nyilas. Csillagkép az égbolton. 
SGR  Soft Gamma Repeater angol; csill  Lágy röntgenforrások ismétlődő felvillanásokkal. 
sgt.  sugárút közl  Központi térből kiinduló, hosszú, egyenes, széles városi útvonal. 
SH  SAHSA (Servicio Aero de Honduras) rep  Honduras légitársaságának jelzése. 
sh  szinusz hiperbolikusz geom  Egyfajta szögfüggvény. 
SHAEF  Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force angol; had  Szövetséges 

Expedíciós Haderő Legfelső Parancsnoksága. 1944. febr. 13-án Eisenhower amerikai és 
Tedder brit légi tábornokok vezetésével felállított katonai szervezet, amelynek célja a 
szövetséges csapatok Németország elleni támadásának megszervezése volt a megszállt 
Európa felszabadítása érdekében. 

SHAPE  Supreme Headquaters Allied Powers Europe angol; had  Szövetséges Hatalmak 
Európai Legfelsőbb Parancsnoksága. 

SHF  Super High Frequency fiz  Igen nagy frekvencia: a 3–30 GHz közötti 
frekvenciatartomány elnevezése. A hullámhossza 10–1 cm. Ebbe a sávba tartoznak a 
közvetlen sugárzó műholdak adásfrekvenciái is. 

SHP  Saint Helena-i font pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
SHV  shareholder value angol; pénzü  Részvényesi érték. 
SI ízület  SI joint angol; orv  A keresztcsont és a csípőcsont közti ízület. 
SI  sacroiliac angol; orv  A keresztcsonttal és a csípőcsonttal kapcsolatos. 
SI  System International angol; fiz  Nemzetközi mértékegységrendszer. A 

természettudományokban a legtöbb mennyiséget az 1960-ban, a súlyok és mértékek 
általános konferenciáján bevezetett nemzetközi mértékegységrendszerrel fejezzük ki. A 
mértékrendszer alapegységei: méter, kilogramm, másodperc, amper, kelvin, candella és 
a mól. FPS; CGS; MKSA 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Szoftver
http://hu.wikipedia.org/wiki/1990
http://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r
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Si  szilícium vegy  A latin ’kova’ szóból. A 14. elem. Grafitszürke, kristályos, szilárd, 
nemesfém elem. Ötvözőanyag, számos vegyület alkotórésze. A második leggyakoribb 
elem. 

Si.  Sütőipar firat  Folyóirat. Közreadó: MÉTE. 1963 és 2001 között jelent meg. 
SIALS  Second International Adult Literacy Survey angol; kult  Második nemzetközi felnőtt 

írásbeliségi mérés 16–65 évesek körében. 
SIB  Securities and Investments Board angol; pénzü  Értékpapír és Befektetési Tanács 

Ügynökség. 1985-ben állították fel, hogy az Egyesült Királyságban a befektetési szakma 
tevékenységét felügyelje. 

SIB  sudden ionospheric burst angol; csill  Hirtelen ionoszféra-vihar. 
sib.  sibling angol; ált  Testvér. 
SICU  Surgical Intensive Care Unit angol; orv  Sebészeti intenzív osztály. 
SID  Sal rep  Zöld-foki Köztársaság repülőtéri jelzése. 
SIDS  Sudden Infant Death Syndrome angol; orv  Bölcsőhalál. 
Siebm.  Siebmacher-féle „czímerkönyv” tört  Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült 

vármegyében élt családok címereit tartalmazó címerkönyv. 
sige  segédige nyelvtud  Szófaj. Más igék idejének, módjának, és egyéb körülményeinek 

kifejezésére szolgáló ige. 
SIL  Societas Internationalis Limnologiae Theoreticae et Applicatae egy  Az Elméleti és 

Alkalmazott Limnológia Nemzetközi Egyesülete. 1922-ben Kielben alpított egyesület. 
Fő feladata a szárazföldek (szárazulatok) vizeinek komplex kutatása, a vízben 
végbemenő folyamatok törvényszerűségeinek feltárása. 

SIMBAD  Set of Identifications, Measurements and Bibliography for Astronomical Data 
angol; csill  Számítógépes csillagászati adatbázis, amelyben a naprendszeren kívüli 
égitestek és azok csoportjainak adatai szerepelnek. 

SIMULA  simulataion language angol; számtech  Programozási nyelv. 
sin  sinus latin; mat  Szinusz. Az egyik szögfüggvény (trigonometrikus függvény) neve. A 

befogó és az átfogó hányadosaként definiáljuk. 
sin.  Sinister angol; ált  Bal. 
SINOSZ  Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége szöv  Kiemelkedően közhasznú 

társadalmi érdekvédelmi szervezet. 1802-ben Czázár András kezdeményezésére indult 
meg társasági életük. 1892-ben alakult meg Oros Kálmán siket betűszedő 
kezdeményezésére a Siketnémák köre. 1907-ben az egyesület neve: Czázár András 
Siketnéma Otthon, majd 1950-től Siketnémák Szövetsége lett. Mai nevét 1952-től viseli. 

SIOP  Single Integrated Operational Plan angol; had  Egyedi Integrált Hadműveleti Terv. 
Az USA teljes atomfegyverzete telepítésének és alkalmazásának, a politikai helyzetnek 
megfelelően folyamatosan módosított és egyetlen példányban készített, naprakész 
katonai terve. 

SIPS  Side Impact Protection System angol; műsz  A rendszer lehetővé teszi, hogy az 
ütközés energiája szétoszoljon a karosszéria részei között. Oldalütközés esetén nagyon 
előnyös, hiszen így sokkal kisebb erő hat az autó oldalára. 

SIR  Schengeni Információs Rendszer pol  Angolul: Schengen Information System (SIS). 
Számítógépesített információs rendszer, amelyet a határokon átnyúló bűnözés elleni 
fellépés támogatására hoztak létre. Hatékony működése nélkül nem volna lehetséges a 
schengeni egyezmények megvalósítása. SIS 

Sir  Sirák fia könyve vall  A Biblia része, amely jórészt erkölcsi szabályokat tartalmaz. 
Siralmak  Jeremiás siralmai vall  Jeruzsálem pusztulását festi le öt énekben. 
SIRTF  Space Infrared Telescope Facility angol; csill, űrh  infravörös űrtávcső (NASA, 2003). 



 495 

SIS  Schengen Information System angol; inf  Schengeni Információs Rendszer. Az 
Egyezményhez kapcsolódó számítógépes adatbázis és hálózati rendszer, amelynek 
központja Strasbourgban van. 

SIT  szlovén tolár pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
SITE  Sculpture in the Environment angol; ép  Amerikai építészcsoport. Célja a művészet és 

az építészet egységének újraértelmezése. 
siv.  sivatag földr  Igen száraz éghajlatú, csaknem teljesen növényzet nélküli terület; sivár 

pusztaság. 
SJ  Societas Iesu latin; vall  Jezsuiták. Jelenleg a katolikus egyház legnagyobb létszámú 

szerzetesrendje. Lelkigyakorlatokkal, neveléssel és oktatással, a médiával, valamint 
szociális munkákkal foglalkoznak. Jelmondatuk: Mindent Isten Nagyobb Dicsőségére. 
Céljuk a hit szolgálata és az igazságosság előmozdítása. A jezsuita rend alapítója 
Loyolai Szt. Ignác. Rendalkotmányukat III. Pál pápa 1540. szept. 7-én hagyta jóvá. 
Mária Terézia vetett véget működésüknek. Az 1950-es ismételt betiltás után 1989-ben 
válhatott legálissá. 

SJ  Southern Air rep  Új-Zéland egyik légitársaságának jelzése. 
SJC  Societas Iesu Cordis latin; vall  Jézus Szíve Társasága, Népleányok. Munkaterület: 

hitoktatás, teológia, pasztorációs központ vezetése, lelkigyakorlatok szervezése, tanári 
munka. A szerzetesi intézmények egyik fajtája. 

SJF  Saját jövedelemforrások pénzü  Az EU közös költségvetésének bevételi forrásai (a 
tagországok összes vámbevétele, az agrártermékekre alkalmazott vámjellegű 
lefölözések összege, a tagországokban beszedett áfa 1–1,4%-a). A saját 
jövedelemforrások elnevezés arra utal, hogy e jövedelmek nem tagdíjszerű befizetések. 
1988 óta létezik egy ún. negyedik jövedelemforrás: a tagországok a bruttó nemzeti 
termékük 1,2–1,27%-ára egészítik ki a fenti három befizetést, amennyiben az nem érné 
el ezt az értéket. 

SK  SAS (Skandinavian Airlines) angol; rep  Svédország egyik légitársaságának jelzése. 
SK  Slovensko, Slovenská Republika szlovák; földr  Szlovákia, Szlovák Köztársaság: Közép-

Európában. Területe: 49.034 km2; fővárosa: Pozsony (Bratislava); hivatalos nyelv: 
szlovák; pénznem: szlovák korona; népcsoportok: szlovák, magyar, cigány, cseh, ukrán; 
vallás: római katolikus, felekezeten kívüli, evangélikus, görög katolikus, ortodox. 

SK  Suomen Kirjastoseura  finn; szerv  Finn könyvtári szervezet. 
skel.  skeletal angol; orv  Csontvázzal kapcsolatos. 
Skh  semmi közöd hozzá chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
SKIP   Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky cseh; szerv, ált  Cseh 

könyvtári szervezet. Angolul: Association of Library and Information Professionals of 
Czech Republic. 

SKK  Somogyi Keresztény Koalíció pol  1990-ben Somogy megye 4 választókerületében 
állított közös egyéni jelölteket a Kereszténydemokraták Szövetsége, a Politikai Foglyok 
Országos Szövetsége és a Szent Korona Társaság. 

SKK  szlovák korona pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
SKN  Federation of Saint Kitts and Nevis angol; földr  Saint Kitts és Nevis. Alkotmányos 

monarchia a karibi szigetvilágban. Területe: 267 km2; fővárosa: Basseterre; pénzneme: 
kelet-karibi dollár, nyelv: angol; népcsoportok: fekete, mulatt, fehér; vallások: anglikán, 
metodista, egyéb protestáns, római katolikus. 

SL  Saar-vidék közig  Szövetségi állam Németországban. 
SL  sublingual angol; orv  Nyelv alá. 
Sl.  slightly angol; orv  Enyhén. 
SLAR  side-looking airbone radar angol; csill  Oldalra néző fedélzeti radar. 
SLD  Sea Level Datum ált  Vízszint alapmagassága. OD 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Szlov%C3%A9nia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ad_maiorem_Dei_gloriam
http://hu.wikipedia.org/wiki/Loyolai_Szent_Ign%C3%A1c
http://hu.wikipedia.org/wiki/III._P%C3%A1l_p%C3%A1pa
http://hu.wikipedia.org/wiki/1540
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szeptember_7
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1ria_Ter%C3%A9zia
http://kirjastoseura.kaapeli.fi/
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SLDP  Social and Liberal Democratic Party angol; pol  Szociálliberális Demokrata Párt. 
Liberális Párt az Egyesült Királyságban. 

slelk.  segédlelkész vall  Plébános, lelkipásztor mellett működő pap. 
SLL  Sierra Leone-i leone pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
SLO  Slovenija, Republika Slovenija szlovén; földr  Szlovénia, Szlovén Köztársaság: Közép-

Európában. Területe: 20.253 km2; fővárosa: Ljubljana; hivatalos nyelv: szlovén; 
pénznem: tolar; népcsoportok: szlovén, horvát, szerb; vallás: római katolikus, ortodox, 
mohamedán, protestáns. 

SlovArch  Slovenská Archeológia szlovák; firat  Szlovák Régészet – Pozsony. 
SLP  Socialist Labor Party angol; pol  Szocialista Munkáspárt. Az USA leghosszabb életű 

szocialista pártja. 1892-ben indított jelöltet az elnökválasztáson, és azóta is létezik. 
SLR  side-looking radar angol; csill  Oldalra néző radar. 
SLR  straight leg raising angol; orv  Egyenes lábemelés. 
SM  Air Ecose rep  Egyesült Királyság egyik légitársaságának jelzése. 
SM  sem chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
sm  small angol; orv  Kis. 
SM  small membrane protein angol; eü  Kis membránfehérje. 
SM  Societas Mariae latin; vall  Maristák, marianisták. Katolikus világi papok hitterjesztő 

kongregációja. Az 1816-ban keletkezett ifjú papok társulatából J. Cl. M. Colin alapította 
1836-ban Lyonban. Kezdetben az ifjúság nevelésével és lelkipásztorkodással 
foglalkoztak. Később és jelenleg csak külmissziókkal például Óceániában, a Szamoa-
szigeteken, Új-Kaledóniában stb. Hét tartományba osztva 1021 tagot számlálnak. 

SM  Societas Missionum latin; vall  Szociális Missziótársulat. A szerzetesi intézmények 
egyik fajtája. 

SM  systolic murmur angol; orv  Szisztolés zörej. 
Sm  szamárium vegy  A ritka földfémek közé tartozó kémiai elem. Rendszáma: 62. Lecoq 

de Boisbaudran fedezte fel 1879-ben a szamarszkit nevű ásványban. Ipari jelentősége 
nincs. 

sm.  segédmunkás ált  Szakképzettség nélküli, kisegítő munkát végző fizikai munkás. 
SMA  Societatea Muzeului Ardelean román; ált  Erdélyi Múzeum Egyesület. EME 
SMA  spinal muscular atrophy angol; orv  Spinális izomatrófia. Genetikai motorosneuron-

rendellenesség, ahol izomatrófia lép fel, amely a gerincvelő elülső szarvainak a 
degenerációjának a következménye. A rendellenesség gyengeséget és atrófiát okoz az 
akarattal irányított izmokban. A gyengeség az alsó végtagokban súlyosabb, mint a 
karokban. 

SMART  Small Missions for Advanced Research in Technology angol; űrh  ’Technológiai 
fejlesztési célú kis missziók’. Űrtechnológiai fejlesztési program elemzése. 

SMB  Societas Missionum Exterarum de Betlehem in Helvetia latin; vall  Svájci Betlehemita 
Missziós Társaság. Fogadalom nélküli klerikus kongregáció. A szerzetesi intézmények 
egyik fajtája. 

SME  Small and Medium-sized Enterprises angol; gazd  Kis- és közepes méretű 
vállalkozások. Az Európai Unióban – méretük miatt – külön szabályozás alá eső 
vállalatok. 

SME  Suriname földr  Suriname, Suriname Köztársaság: Dél-Amerikában. Területe: 163.265 
km2; főváros: Paramaribo; hivatalos nyelv: holland; pénznem: surinamei gulden; 
népcsoportok: indiai, kreol, indonéz, bozótlakó fekete, indián, kínai, holland; vallás: 
hindu, római katolikus, mohamedán, protestáns, animista. 

SMESZ  Svájci Magyar Egyesületek Szövetsége szöv  Közreműködik a határon túli 
magyarsággal összefüggő feladatok ellátásában. Feladata többek között: a közösség 
együttműködésének támogatása; rendszeres tájékoztatás a magyarságot érintő fontos 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Leone&action=edit
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ügyekről, eseményekről és fejleményekről; érdekképviselet azokban a kérdésekben, 
amelyek a tagszervezetek többségét érintik. 

SMK  Somogyi Múzeumok Közleményei firat  Kaposvár (1973–). 
SMK.  Savaria Múzeum Közleményei firat  Savaria, a Vas megyei múzeumok értesítője. 

Pars historico-naturalis. Közreadó: Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága. Indulás 1963. 
Szakterület: biológia, történelem, természettudományok. 

SMM  Societas Mariae Montfortana latin; vall  Montfortiánusok. A szerzetesi intézmények 
egyik fajtája. 

SMM  Solar Maximum Mission angol; űrh  ’Napmaximum küldetés’. Amerikai űrszonda, 
amelyet 1980. febr. 4-én bocsátottak fel. 1989. dec. 2-án a Föld légkörében 
megsemmisítették. 

SMMM  Sorores BMV Matris Misericordiae latin; vall  Irgalmas Szűz Nővérei. A szerzetesi 
intézmények egyik fajtája. 

SMMR  Scanning multichannel microwave radiometer angol; csill  Többsávos pásztázó 
mikrohullámú radiométer. 

SMMR  Societatea Muzicienilor Maghiari din România román; zene  Romániai Magyar 
Zenetársaság. RMZT 

SMOM  Sovereign Order of Malta angol; földr  Szuverén Máltai Lovagrend. Területe: 0,06 
km2; székhelye: Róma. Olaszul: Sovrano Ordine di Malta. 

SMOSZ  Svédországi Magyarok Országos Szövetsége szöv  NYEOMSZSZ-tag. Székhelye: 
Mullsjö. Közreműködik a határon túli magyarsággal összefüggő feladatok ellátásában. 
Feladata többek között: a közösség együttműködésének támogatása; rendszeres 
tájékoztatás a magyarságot érintő fontos ügyekről, eseményekről és fejleményekről; 
érdekképviselet azokban a kérdésekben, amelyek a tagszervezetek többségét érintik. 
NYEOMSZSZ 

SMP  Simmetric Multi Processing angol; inf  Módszer több processzor használatára egy 
gépben. 

SMP  Standard Model of elementary Particles angol; csill  Elemi részecskék standard 
modellje. 

SMR  Societas Mariae Reparatricis latin; vall  Mária Reparatrix Nővérek. A Ferences Mária 
Misszionárius Nővérek Társaságából 1882-ben kivált missziós női kongregáció. A 
szerzetesi intézmények egyik fajtája. 

SMS  Short Message Service angol; távk  Rövid üzenetek közvetítése (szolgáltatás). 
Mobiltelefonon küldhető szöveges üzenetek. 

SMSJ  Societas Missionariorum S. Joseph de Mill Hill latin; vall  Mill Hill-i Szent József 
Missziós Társulat. Fogadalom nélküli klerikus kongregáció, 1868-ban alapították, a 
szerzetesi intézmények egyik fajtája. 

SMSM  Societas Mariae pro Educatione Surdorum et Mutorum latin; vall  Mária süket-
némákat nevelő társasága. A szerzetesi intézmények egyik fajtája. 

SMTP  Simple Mail Transfer Protocol angol; inf  Levelezési protokoll. Egyszerű levélátviteli 
protokoll. 

SMTST  Societatea Maghiară Tehnico-Ştiinţifică din Transilvania román; ált  Erdélyi Mag-
yar Műszaki Tudományos Társaság. EMT 

SN  Sabena rep  Belgium légitársaságának jelzése. 
sn  semleges nem nyelvtud  Némely nyelvben a hímnem és a nőnem melletti harmadik 

nyelvtani nem (pl. latinban, németben, oroszban). 
SN  Sénégal, Republique du Sénégal francia; földr  Szenegál, Szenegáli Köztársaság Afrika 

északi részén. Területe: 196.722 km2; főváros: Dakar; hivatalos nyelv: francia, volof; 
pénznem: CFA farnk(afrikai valutaközösségi frank); népcsoportok: volof, fulbe, tukulör, 
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szerer, diola, malinke, szoninke, arab; vallás: szunnita mohamedán, római katolikus, 
törzsi vallás. 

Sn  stannum latin; vegy  Ón. Az 50. elem, olvadáspontja 232 ºC. Ezüstfehérszínű fém, 
nehezen korrodál. Főként korrózióvédelemre használják. 

SN  Supernova angol; csill  Szupernóva. 
SND  Society of Nirmala Dasikal vall  Szeplőtelen Szűz Mária Szolgálóleányai. A közösség 

hivatása: szociális, karitatív tevékenység. A rend jelmondata: „Igen, jelen vagyok!” A 
bencés lelkiségű közösséget 1971. nov. 23-án Dr. Joseph Kundukulam püspök alapította 
a rászorulók szolgálatára. Tagjai többek közt leányanyákkal, árvákkal, fogyatékosokkal, 
leprásokkal és öregekkel foglalkoznak. Magyarországon 1994. jún. 5-én négy nővér 
telepedett le Bakonyszentlászlón. A nővérek tevékenysége például házi beteggondozás 
és az iskolai hitoktatásban való részvétel. A rend egyházjogi státusza: egyházmegyei 
jogú apostoli élet társasága. 

SND  Sorores Nostrae Dominae latin; vall  Notre Dame de Sion Nővérek, Notre Dame 
Apácák. A szerzetesi intézmények egyik fajtája. 

SNMP  Simple Network Management Protocol angol; inf  Hálózati eszközök felügyeletét 
végzi. 

SNO  Sudbury Neutrino Observatory angol; csill  Sudbury Neutrínó Obszervatórium (On-
tario, Kanada). 

SNP  Solar Neutrinos Problem angol; csill  Napneutrínó-probléma. 
SNP  Stabilitási és Növekedési Paktum ált  Angolul: Stability and Growth Pact. Az Európai 

Tanács 1997. júliusi amszterdami ülésén született megállapodás, amely szerint a 
konvergenciakritériumok megtartása az euró bevezetése után is kötelező. A paktumot 
be nem tartó tagállam pénzügyi szankciókkal sújtható. 

SNR  Supernova Remnant angol; csill  Szupernóva-maradvány. 
SNS  sympathetic nervous system angol; orv  Szimpatikus idegrendszer. 
SNSA  szeronegatív spondarthritisek angol; orv  Gyűjtőnév, amely 4 betegséget foglal 

magába. Ezek: spondylitis ankylopoetica, Reiter-szindróma, a bélgyulladáshoz 
kapcsolódó arthritis és az arthritis psoriatica. 

SNU  Solar Neutrino Unit angol; csill  ’Napneutrínó-egység’. A Napból a Földre érkező 
neutrínó-fluxus mértékegysége. 

Ső  eső chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
SO  Republic of Somalia angol; földr  Szomália. Köztársaság Afrika északi részén. Területe: 

837.657 km2; főváros: Mogadishu; hivatalos nyelv: szomáliai, arab, angol, olasz; 
pénznem: szomáliai shilling; népcsoportok: szomáliai, amhara; vallás: szunnita 
mohamedán. 

SO4  sulfate angol; orv  Szulfát. 
SOAP  Simple Object Access Protocol angol; inf  Különböző operációs rendszereken futó 

alkalmazások közti adatcserét lehetővé tevő üzenetek protokollja, amely csupán HTTP-t 
és XML-t használ, így biztosítva a platformfüggetlenséget. 

SOB  short of breath angol; orv  Légszomj. 
SOCIST  Sacer Ordo Cisterciensis latin; vall  Ciszterciek rendje. 1098-ban a molesme-i 

bencés apátságból elindult szerzetesek Szt. Róbert, Szt. Alberik és Harding Szt. István 
vezetésével megalapították Cistercium (Citeaux) monostorát. Magyarországon az első 
ciszterci apátság 1142-ben a mai Bátaszék helyén, Cikádoron létesült. III. Béla király 
1182-ben alapította a zirci apátságot. A közösség hivatása: szemlélődés, nevelés. 

SOCist  Sacer Ordo Cisterciensis latin; vall  Ciszterciek, ciszterci apácák. Az első ciszterci 
apácamonostor a franciaországi Dijon és Citeaux közelében fekvő Tartban jött létre. A 
középkorban az apácák többsége nemesi családból került ki. Betegápolást vállaltak, 
tanítottak és árvákat neveltek. Magyar földön az első ciszterci apácamonostor 
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Pozsonyban létesült 1235-ben. A középkor után a női ág újjáéledésére 1945-ben került 
sor. 1950-ben a szerzetesrendet feloszlatták. A rend tagjai fizetésükből építették fel 
szerény házukat, amelynek egyetlen nagy szobája volt. A rendszerváltás után felépült 
az új monostor és templom. A nővérek hittant, zenét és nyelveket tanítanak. 

SOCO  Small Oort Cloud Object angol; csill  Kis Oort-felhő objektum (üstökösmag). 
sod.  sodium angol; orv, vegy  Nátrium. 
SOE  Special Organizations Executive angol; had  Különleges Műveletek Végrehajtó 

Csoportja. 1940 júliusában a brit háborús kabinet jóváhagyásával felállított diverzáns 
szervezet. 

SOFGY  Semmelweis Orvos-, Fogorvos- és Gyógyszerésztársaság szerv  Székhelye: Düs-
seldorf. 

SOFIA  Stratospheric Observatory For Infrared Observatory angol; műsz  Infravörös távcső 
repülőgépen. 

SOHO  Solar and Heliospheric Observatory angol; űrh  Napmegfigyelő űrszonda. 
SOI  Silicon on Isolator angol; elektr  ’Szilícium szigetelőn’. Félvezető lapka. 
SOL  Solomon Islands angol; földr  Salamon-szigetek. Alkotmányos monarchia Óceániában. 

Területe: 27.600 km2; főváros: Honiara; hivatalos nyelv: angol; pénznem: Salamon-
szigeteki dollár; népcsoportok: melanéziai, polinéziai, egyéb óceániai; vallás: protestáns, 
római katolikus, egyéb. 

Sol.  solution angol; orv, vegy  Oldat. 
Som.m.  Somogy megye földr  Magyarországi megye, a Dunántúlon, a Balatontól délre 

fekszik. Területe: 6085 km2 Székhelye: Kaposvár. 
SOMIT  Svédországi Magyar Ifjak Társasága szerv  Székhelye: Malmö. 
sono.  sonogram angol; orv  Ultrahang. 
SoprSz.  Soproni Szemle egy  A Soproni Városszépítő Egyesület és Sopron város 

helytörténeti és kulturális folyóirata. 1937–1944 között jelent meg. Újraindítása: 1955, 
megjelenik évente négy alkalommal. 

SorDS  Sorores Divini Salvatoris latin; vall  Salvator-nővérek. A szerzetesi intézmények 
egyik fajtája. Hivatása a tanító-nevelő, szociális munka. A rend női ágát 1888. dec. 8-án 
Rómában alapította P. Jordan Ferenc, a Salvator Atyák és Testvérek Társulatának 
alapítója, Wüllenweber Terézia bárónő, Apostolokról Nevezett Boldog Mária Anya 
társalapító segítségével. Magyarországra 1899-ben érkezett Rómából az első két, német 
anyanyelvű salvator-nővér. A máriabesnyői kegytemplom melletti dombon 1933-ban 
épült fel a salvator-nővérek zárdája. 

SOS  Save Our Souls angol; hajózás  ’Mentsétek meg lelkeinket!’ Veszélyben forgó hajók, 
repülők stb. nemzetközi segélykérő jele. 

SOS  szomáliai shilling pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
sost.  sostenuto olasz; zene  Zenében: vontatottan. 
SOTE  Semmelweis Orvostudományi Egyetem okt  Egészségügyi felsőoktatási intézmény. 

Magyarország legrégibb Orvostudományi egyeteme. Az 1635-ben alakult nagyszombati 
Eötvös Lóránt Tudomány egyetemet Mária Terézia bővítette orvostudományi karral. 
1777-ben Budára, 1784-ben Pestre költözött. 1951-ben az orvostudományi kar kivált az 
ELTE-ből. Neve 1969 óta Semmelweis Orvostudományi Egyetem. 2000. jan. 1-től 
Semmelweis Egyetem. 

Soxor  sokszor chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
SP  Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum latin; vall  

Piaristák. A szerzetesi intézmények egyik fajtája. PSP 
SP  Speculum Perfectionis latin; vall  A tökéletesség tükre. 
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SP  Szomália földr  Szomália: Afrika északi részén. Területe: 637.657 km2; főváros: Moga-
dishu; hivatalos nyelv: szomáliai; pénznem: szomáliai shilling; népcsoportok: szomáliai, 
arab; vallás: szunnita mohamedán. 

sp&H  speech and hearing angol; orv  Beszéd és hallás. 
sp.  spanyol ált  Tömegében Spanyolországban élő, újlatin nyelvű nép, illetve ehhez 

tartozó, vele kapcsolatos; spanyol nyelv és irodalom mint tantárgy. 
sp.  spinal angol; orv  Gerinccel kapcsolatos. 
sp.  spine angol; orv  Gerinc. 
sp.  sport ált  Meghatározott szabályok szerint, időtöltésül vagy versenyszerűen 

(foglalkozásszerűen) is folytatható testgyakorlás. 
sp.cd.  spinal cord angol; orv  Gerincvelő. 
sp.fl.  spinal fluid angol; orv  Gerincnedv. 
Sp.o.  Spanyolország földr  Alkotmányos monarchia Nyugat-Európában. E 
SPARC  Scalable Processor Architecture angol; inf  Egy eredetileg a Sun Microsystems által 

kifejlesztett RISC architektúra és utasításkészlet-család. A SPARC architektúra jogait a 
SPARC International Inc. birtokolja. A SPARC egy nyílt konzorciumot vezet mindazon 
gyártókból, akik SPARC processzorokat készítenek. Nevét annak köszönheti, hogy a 
processzorban használt általános regiszterek száma skálázható. 

spast.  spastic angol; orv  Görcsös, spastikus. 
SPD  Egységes programozási dokumentum ált  A közösségi támogatási keretben és az 

operatív programokban fellelhető információk egy, az Európai Bizottság által elfogadott 
dokumentumba sűrítve. 

SPD  Sozialdemokratische Partei Deutschlands német; pol  Németország Szociáldemokrata 
Pártja. Német munkáspárt. Nevét 1890-ben vette fel. 1945-ben újjászervezték. 1959-ben 
teljesen letért az eredeti útjáról. 

spec.  speciális latin; ált  Különleges, különös, sajátos, jellegzetes, tüzetes, szakszerű. 
spec.  specimen angol; orv  Minta. 
SPF  spektrofotometria tud  Valamely sugárzás különböző hullámhosszú részei 

erősségének mérése színképi elemzéssel. 
SP-fogadás  Starting price betting angol; ált  Népszerű, de törvénytelen fogadási forma 

volt Ausztráliában, amellyel pályán kívüli fogadásokat lehetett kötni 
lóversenyfutamokra a a rajtot megelőzően. Ma már a letűnt idők emléke. 

SpFüz  Sárospataki Füzetek firat  1857-ben indult meg az általában évenként tíz füzetben 
megjelenő folyóirat, amely a humán tudományokat, elsősorban a teológiát igyekezett 
ápolni tizenhárom évfolyamában. 1869. közepére szűnt meg. Ugyanilyen cím alatt 
indított 1904-ben Horváth Cyrill egy hasonló célú és tartalmú folyóiratot többek 
társaságában, de ez csak két évig élt. 

spg.  sponge angol; orv  Szivacs. 
SPH  Smoothed Particle Hydrodynamics angol; fiz  Simított részecske hidrodinamika 

(modellszámításoknál). 
spin.  spinal angol; orv  Gerinccel kapcsolatos. 
spin.  spine angol; orv  Gerinc. 
spirit.  spirituális latin; vall  Lelki atya, lelki vezető. 
spn  solitary pulmonary module angol; orv  Körülírt, szoliter tüdőelváltozások. 
SPÖ  Sozialdemokratische Partei Österreichs német; pol  Ausztria Szociáldemokrata Pártja. 

Osztrák marxista programú politikai párt. 1889. jan. 1-jén alakult. 
spont.  spontaneous angol; orv  Spontán. 
SQ  Singapore Airlines rep  Szingapúr légitársaságának jelzése. 
SQL  Structured Query Language angol; inf  Strukturált lekérdezőnyelv. Szabványosított 

programozási nyelv. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/RISC
http://hu.wikipedia.org/wiki/Architekt%C3%BAra
http://hu.wikipedia.org/wiki/Utas%C3%ADt%C3%A1sk%C3%A9szlet
http://hu.wikipedia.org/wiki/Regiszter_%28sz%C3%A1m%C3%ADt%C3%A1stechnika%29
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SQUID  Superconducting quantum interference device angol; fiz  Szupravezető 
kvantuminterferencia-készülék. Josephson-kontaktusokból összetett szupravezető 
gyűrűk, amelyeket gyenge mágneses mezők pontos mérésére használhatunk. 

SR  sedimentation rate angol; orv  Vérsejtsüllyedés. 
SR  semiregular angol; csill  Félszabályos (pulzáló változócsillag-típus). 
SR  Socialist Revolutionary Party angol; pol  Szociálforradalmárok Pártja (SZR) vagy 

eszerek. Újnarodnyik forradalmi párt Oroszországban. Alapítva: 1902-ben. Radikális 
agrárprogramjában a föld társadalmasítását és a földközösségekbe szervezett 
parasztság közötti kártérítés nélküli újrafelosztását tűzte ki célul. „Harci osztagai” több 
látványos politikai gyilkosságot követtek el 1902 és 1918 között. 

SR  stimulus response angol; orv  Stimulus-válasz. 
SR  street racing angol; sp  Utcai versenyzés. 
Sr  stroncium vegy  A 38. elem, olvadáspontja: 769 ºC. Alkáliföldfém. A stroncium 90-es 

izotópja a maghasadás hosszú felezési idejű terméke. Nagyon veszélyes, ha nagyobb 
mennyiség kerül a szabadba. 

SR  system review angol; orv  Rendszeráttekintés. 
Sr  szteradián mat  Térszög. Származtatott SI-mértékegység. 
SRA  Societas Reginae Apostolorum latin; vall  Apostolok Királynője Missziós Társaság. A 

szerzetesi intézmények egyik fajtája. 
SRAM  Static Random Access Memory angol; számtech  Statikus írható-olvasható tár, amely 

a tárolt információt képes mindaddig megőrizni, amíg a megfelelő tápfeszültség jelen 
van. 

SRD  suriname-i dollár (2004-01-01 óta) pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti 
valutakód. 

SRG  suriname-i guilder pénzü  Elavult valutakód (SRD-vel helyettesítve). 
SRM  Standard referenciaanyag ált  Általánosan elfogadott, alapvető fontosságú ajánlott 

anyag. 
SROM  spontaneous rupture of membranes angol; orv  A magzatburkok spontán 

szakadása. 
SRP  signal recognition particle angol; orv  Jelet felismerő részecske. 
SRS  Secondary Restraint System angol; műsz  Légzsákok és pirotechnikai övfeszítők által 

kiegészített biztonsági rendszer. 
SRS  Sollicitudo rei socialis enciklika latin; vall  II. János Pál pápa írásának rövidítése. 
SS  Schutzstaffel német; pol, had  Védőosztag. A náci párt 1925-ben megalapított testülete, 

amely kezdetben csupán Hitler személyes testőrsége volt, majd 1929-től elitalakulat lett. 
1939 után Waffen SS-ként működött, s ők lettek a fajirtás politikájának gyakorlati 
megvalósítói. 

SS  Sky Survey angol; csill  Teljes égbolt lefedése, teljes égbolt feltérképezése. 
SS  social service angol; orv  Szociális szolgáltatás. 
SS  Societas S. Francisci Salesii latin; vall  Szaléziak. A szerzetesi intézmények egyik fajtája. 

Elhagyatott gyermekek felkarolására alapított szerzetesrend. Nevét Szalézi Szt. 
Ferencről kapta. 

SS  Societas Sulpitiensis latin; vall  Szulpiciánusok. Fogadalom nélküli szerzetesi 
intézmények egyik fajtája. 

SS  systemic sclerosis angol; orv  Szisztémás sclerosis. 
SSC  Sorores Sanctae Cristianae latin; vall  Szent Krisztiána-nővérek. A szerzetesi 

intézmények egyik fajtája. 
SSc  systemic sclerosis angol; orv  Szisztémás sclerosis. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/2004
http://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_1
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SSCC  Congregatio Sacrorum Cordium Iesu et Mariae nec non adorationis perpetuae Ss. 
Sacramenti altaris latin; vall  Jézus és Mária Szent Szívének Örökimádás Kongregációja, 
Picpus Társaság. A szerzetesi intézmények egyik fajtája. 

SSD  Single Seed Descent angol; orv  Egymagutód-rendszer. A kombinációs nemesítés 
biometriai és populáció-genetikai meggondolásokra alapozott legkövetkezetesebb 
módszere. 

SSD  Sorores S. Dorotheae latin; vall  Dorottya-nővérek. A szerzetesi intézmények egyik 
fajtája. 

SSE  Societas Patrum S. Edmundi Oblatorum S. Cordis Iesu et Immaculati Cordis Mariae 
latin; vall  Szent Ödön Papjai. A szerzetesi intézmények egyik fajtája. 

SSE  Sorores S. Elisabethae latin; vall  Erzsébet-nővérek. A szerzetesi intézmények egyik 
fajtája. Női szerzetesi kongregáció. Néger gyermekek elemi oktatására alapította 
Casoriai Lodovico 1859 után Nápolyban. 

SSH  Secure Shell angol; inf  Biztonságos felhasználói felület. 
SSI  Small Scale Integrated angol; fiz  Alacsony integráltsági fokú áramkör, amelynek 

lapkafelületén néhány v. néhányszor tíz áramköri elem van csak kialakítva. 
SSJ  Societas Missionariorum a S. Joseph latin; vall  Szent József Mexikói Misszionáriusai. 

A szerzetesi intézmények egyik fajtája. 
SSL  Scheitel-Steiss-Länge német; orv  Ülőmagasság. Nyújtott testhelyzetben lehet a 

legpontosabban mérni a baba feje tetejétől a farkcsontjáig húzódó ülőmagasságot. 
Segítségével lehet a legpontosabban meghatározni a magzat korát a 7. és 13. terhességi 
hét között; a 20. hétig mérik. 

SSL  Secure Socket Layer angol; inf  Biztonsági alréteg. Biztonsági protokoll, amely 
hitelességet (digitális aláírás), megbízhatóságot (titkosítás) és adatsértetlenséget biztosít. 
Biztonságos adatátviteli protokoll webszerverek és kliensek közti kommunikációhoz. 

SSM  Standard Solar Model angol; csill  Elméleti Nap-modell. 
SSND  Sorores Scholarum Nostrae Dominae latin; vall  Müncheni Szegény Iskolanővérek. 

A szerzetesi intézmények egyik fajtája. 
SSP Pia  Societas a S. Paulo Apostolo latin; vall  Szent Pál Jámbor Társasága. A fogadalmas 

szerzetesi intézmények egyik fajtája. 
SSPC  Sodalitas S. Petri Claver pro Missionibus Africanis latin; vall  Claver Szent Péter 

Társaság. A szerzetesi intézmények egyik fajtája. 
SSpS  Congregatio Missionalis Servarum Spiritus Sancti latin; vall  Steyli Missziós 

Nővérek. Tanító rend, a szerzetesi intézmények egyik fajtája. 
SSRI  selective serotonin reuptake inhibitors angol; orv  Szelektív szerotoninvisszavétel-

gátlók. 
SSS  Societas Sororum Socialium latin; vall  Szociális Testvérek Társasága. Slachta Margit 

alapította 1923-ban Budapesten. A II. világháború és a zsidóüldözés idején a társaság 
kb. ezer üldözött embert mentett meg. Ennek a munkának lett a vértanúja Salkaházi 
Sára testvér, akit 2006-ban a pápa boldoggá avatott. 1950-től illegálisan működött. A 
rendszerváltozás utáni időszakban elkezdődött a társaság külső és belső 
újraszerveződése. Saját lelkiségi lapjuk a Lélek Szava. Részt vesznek például a 
cigánypasztorációban, a szociális munkában, a hajléktalanok szolgálatában és a 
nevelésben. Egyházjogi státusza: pápai jogú női apostoli élet társasága. 

SSS  Societas Ss. Sacramenti latin; vall  Eucharisztinusok. Klerikus kongregáció, a 
szerzetesi intézmények egyik fajtája. 

SSSIs  Sites of Special Scientific Interest angol; földr  Tudományos szempontból fontos 
területek. Az Egyesült Királyságban a Természetvédelmi Tanács által védelemre kijelölt 
területek vadon élő állatfajainak, növényfajainak élőhelyei, termőhelyei, geológiai, 
természetvédelmi képződményei. 

http://lexikon.katolikus.hu/LINKEK/LINKCCCC/CARDIF03.HTML#c03051
http://www.communio.hu/szocialistestverek/tarsasagtortenet/alapitas.rtf
http://www.communio.hu/szocialistestverek/tarsasagtortenet/Orsi-visszaemlekezes.rtf
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ST  Schleswig–Holstein földr  Szövetségi állam Németországban. 
ST  Schuman-terv gazd  A francia–német szén- és acélipar közös irányítás alá helyezésének 

az előterjesztő francia külügyminiszterről elnevezett terve. Ebből nőtt ki az ESZAK. 
Kidolgozója Jean Monnet. 

st  stage angol; orv  Fokozat (betegségé). 
St. vagy Sta  Saint, Santa angol; vall  Szent. Vallási szempontból tökéletesnek tekintett; 

halála után a római katolikus, illetve a görögkeleti egyháztól ilyennek nyilvánított; a 
legfőbb vallási tiszteletet érdemlő; a legnagyobb erkölcsi megbecsülésben álló. 

st.  segédtiszt ált  Parancsnok mellé beosztott tiszt; egyes intézménynél a legalacsonyabb 
rangú tiszt alkalmazott; segédhivatali tisztviselő. 

st.  stomach angol; orv  Gyomor. 
stacc.  staccato olasz; zene  Zenében: röviden és szaggatottan. 
START  Strategie Arms Reduction Talks angol; had  Hadászati Fegyvercsökkentési 

Tárgyalások. A tárgyalásokat az USA és az egykori Szovjetunió folytatták 1982 júniusa 
és 1983 decembere között, majd bizonytalan időre felfüggesztették. 1993-ban 
fegyvercsökkentést hajtottak végre. 1997-ben orosz kérésre a határidőt módosították. 

STAT vagy stat.= immediately angol; orv  Azonnal (beadandó gyógyszer, elvégzendő 
vizsgálat stb.). 

stat.  statisztika(i) német; mat, tud  A matematikának az az ága, amely számadatok 
gyűjtésével és elemzésével foglalkozik; tömegesen előforduló jelenségek és folyamatok 
számbavételével, az így nyert adatok elemzésével foglalkozó tudomány; 
tömegjelenségek mennyiségi összeállítása, csoportosítása és nyilvántartása. 

Statiszt. Szle.  Statisztikai Szemle firat  Kiadja: Központi Statisztikai Hivatal. Indulás: 1999. 
STB  Set Top Box angol; inf  A digitális adások analóg rendszerű (hagyományos) tv-

vevővel való vételéhez szükséges vevődekóder. Ha a tv-vevőbe az MPEG–4 dekóder be 
van építve, a hazai DVB–T adások vételéhez nincs szükség STB-re. 

stb.  és a többi vagy és így tovább ált  Felsorolás félbeszakításának jelzésére. 
STC  Salgótarjáni Torna Club sp  Városi sportegyesület Salgótarjánban. 1977. dec. 19-én 

ebből és másik négy sportegyesületből jött létre az SBTC. SBTC 
STD  São Tomé és Príncipe-i dobra pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti 

valutakód. 
STD  sexually transmitted disease angol; orv  Nemi betegség. 
STD  Standard angol; rep  1013,25 hPa légnyomásszint szerinti repülési magasság jelölésére 

használt rövidítés. 
STDs  sexually transmitted diseases angol; orv  Nemi betegségek. 
Ste  este chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
STEE  Stratégiai tervező-elemző egység pol  Az amszterdami szerződés hozta létre. A 

CFSP politikai elemző, tervező és válság-előrejelző, folyamatosan működő egysége. 
CFSP 

sTfR  soluble transferrin receptor angol; orv  Oldódó transferin receptor. 
STH  somatotropic hormone angol; orv  Szomatotrop hormon. Az agyalapi mirigy elülső 

lebenye által termelt és vérbe bocsátott hormon. 
Sti  esti chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
STi.  Sütő- és Tésztaipar firat  A Sütőipari Egyesülés és a MÉTE Sütőipari Szakosztályának 

lapja. Tartalom: tudományos, ismeretterjesztő és aktuális szakcikkek, szakmai 
tanulmányok, gyártmány és vállalkozás ismertetők. 

STOL  Short Take-Off and Landing angol; rep  Igen rövid útvonalú fel- és leszálláshoz 
tervezett, merev szárnyú repülőgépek megjelölésére szolgál. Ezek a repülőgépek 
általában nagy tolóerőt adó különleges aerodinamikai eszközök segítségével 
működnek. 
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stom  stomach angol; orv  Gyomor. 
Str.  Strasse német; közl  Út, utca. 
Str.  Streat angol; közl  Út, utca. 
strat.  stratégia francia, görög; ált  Hadászat; politikai, különösen forradalmi harc 

irányításának tudománya, főbb elveinek összessége. 
STRATOSZ  Stratégiai és Közszolgáltató Társaságok Országos Szövetsége szöv  1994-ben 

alakult meg, mint a stratégiai jelentőségű és közszolgáltató vállalatok országos 
gazdasági érdekképviselete. Azelőtt az ország gazdasági életében meghatározó 
szerepet játszó vállalatok nem rendelkeztek megfelelő képviselettel az akkor működő 
Érdekegyeztető Tanácsban, az ÉT-ben. Megkezdte nemzetközi kapcsolatainak 
kiépítését, a CEEP-vel, amelynek hamarosan társult tagja lett. 1999-ben teljes jogú 
tagjává vált a megalakult új Országos Munkaügyi Tanácsnak (OMT). 2000-ben 
együttműködési megállapodást kötött a VOSZ-szal. CEEP, OMT, VOSZ 

string.  stringendo olasz; zene  Zenében: tempót gyorsítva. 
Strucc  Structured Coding angol; inf  Strukturált programozás. 
STS  Space Transportation System angol; csill  Űrbeli szállítórendszer. 
STScI  Space Telescope Science Institute angol; csill, űrh  Űrtávcső Tudományos Intézet 

(Baltimore). 
StSz.  Statisztikai Szemle firat  A Központi Statisztikai Hivatal havonta megjelenő 

tudományos folyóirata, amely a Hivatalnak és más intézményeknek az ország 
társadalmi-gazdasági életét átfogó adatai alapján elemzi és ismerteti a népesség, a 
gazdaság, a kulturális és szociális élet alakulását. 

STT  Suomen Tictotoimisto finn; hírk  Finn hírügynökség. 
Stud. Com.  Studia Comitatensia kult  Tanulmányok Pest megye múzeumaiból, 

Szentendre (1972–). 
Stud. Folk. Ethn.  Studia Folkloristica et Ethnographica tört, firat  Néprajzi Tanulmányok, 

Debrecen (1978–). 
Stud.Slav.  Studia Slavica firat  A folyóirat olyan tanulmányokat közöl, amelyek a 

szlavisztikán belül filológiai, valamint folklorisztikai kutatásokkal foglalkoznak. 
Közread továbbá a magyarországi szlavisztikához kapcsolódó eseményekről szóló 
beszámolókat és egyéb információt. 

StudArch  Studia Archaeologica firat  Régészeti Tanulmányok. 
StudTurc.  Studia Turcica firat  Akadémiai Kiadó, Budapest, 1971. 
stuka  Sturzkampfflugzeug német; rep, had  A német légierő zuhanóbombázó repülőgépe a 

második világháborúban. 
SU  Aeroflot rep  Az egykori Szovjetunió légitársaságának jelzése. 
SU  Szovjetunió közl  Az egykori Szovjetunió gépkocsijainak nemzetközi jelzése. 
sub.  suburbană román; közig  Városi alárendeltségű község. 
subcut.  subcutaneous angol; orv  Bőr alá. 
subling.  sublingual angol; orv  Nyelv alá. 
SUD  Republic of the Sudan angol; földr  Szudán. Katonai kormányzattal köztársaság Kelet-

Afrikában. Területe: 2.505.810 km2; fővárosda: Kartum; pénzneme: szudáni dinár; 
nyelvek: arab, angol, núbiai és szudáni; népcsoportok: mintegy 570 fekete népcsoport, 
például szudáni arab; vallások: szunnita mohamedán, törzsi vallás, római katolikus. 

Sújh  Sátoraljaújhely közig  Borsod-Abaúj-Zemplén megyei város. Lakosságszám: 17.154 fő 
(2007. jan. 1.). 

sulf.  sulfate angol; orv, vegy  Szulfát. 
sum  összeg angol; ált  Összesen. 
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SUN NIS+  Network Information System angol; inf  A Sun által kifejlesztett névszolgáltatási 
és adminisztrációs rendszer kisebb helyi hálózatok számára, amelyben a hálózat összes 
szervere és kliense ismeri az egész hálózatot. 

Sun ONE  Open Net Environment angol; inf  J2EE platformra épülő architektúra és 
termékcsoport webes szolgáltatások készítésére. 

SUN  Stanford University Network angol; okt  A Stanfordi Egyetem hálózata. 
sup.  superior angol; ált  Felső. 
superfic.  Superficial angol; orv  Felületi. 
SUR  szovjetunió-beli rubel pénzü  Elavult valutakód (RUB-vel helyettesítve). 
Sur.  Suriname földr  Köztársaság Dél-Amerikában. SME 
surg.  surgery angol; orv  Sebészet, műtét. 
surg.  surgical angol; orv  Sebészeti. 
Sürg.  Sürgöny firat  Budapest, 1862, 1865–66. Politikai napilap volt, a kormány 

félhivatalos lapja. 
susp.  suspected angol; orv  Feltételezett, gyanított. 
SUV  Sport Utility Vehicle angol; közl  Sportcélú haszonjármű. A szabadidő-autó az 1990-es 

évek elején Amerikában megjelent gépjármű, amely a terepjárók előnyeit ötvözi a 
személygépkocsik kényelmével. 

SV  Saudia rep  Szaúd-Arábia légitársaságának jelzése. 
Sv  sievert fiz  A radioaktivitásban a dózisegyenérték SI-egysége, egyenlő a megkötött 

dózis és a relatív biológiai hatékonyság szorzatával. A különböző sugárzások biológiai 
károsító hatását jellemzi, sugárvédelmi számításoknál és méréseknél használják. 

Sv.  Svájc földr  Ország Közép-Európában. CH 
SVA  shareholder value added angol; pénzü  Hozzáadott részvényesi érték. 
SVC  El El Salvador-i colón pénzü  Elavult valutakód (USD-vel helyettesítve). 
SVC  superior vena cava angol; orv  Felső, üres visszér. 
SVD  Societas Verbi Divini latin; vall  Verbiták, Steyli Misszionáriusok. A közösség 

hivatása: misszió, elsősorban külföldi országokban. Az Isteni Ige Társaságát Arnold 
Janssen német pap alapította a hollandiai Steylben 1875. szept. 8-án. A rend elsődleges 
célja a külföldi misszió. Iskoláik révén részt vesznek az ifjúság nevelésében. Fellépnek a 
szociális igazságtalanság ellen. Az első missziósházat Budatétényben 1924-ben 
nyitották. A rendszerváltás után a rend az új evangelizációba való bekapcsolódással 
vállal feladatot a helyi egyház megújulásában. Egyházjogi státusza: pápai jogú férfi 
szerzetes intézmény. 

SVD  spontaneous vaginal delivery angol; orv  Spontán hüvelyi szülés. 
Svd.  Svédország földr  Alkotmányos monarchia Észak-Európában. S 
SVG  Scalable Vector Graphics angol; inf  Egy XML alapú leíró nyelv, kétdimenziós, 

statikus és mozgó vektorgrafikák meghatározására. Az SVG, hasonlóan a HTML-hez, a 
W3C által definiált nyílt szabvány. 

SVGA  Super VGA angol; számtech  Egyfajta grafikus megjelenítő. 
SVHS  Super VHS angol; műsz  Ugyanaz, mint a VHS rendszer, de jobb minőségben. 

VHS 
Svkert  Soltvadkert közig  Bács-Kiskun megyei város. Lakosságszám: 7763 fő (2007. jan. 1.). 
SVR  systemic vascular resistance angol; orv  Szisztémás érellenállás. 
SW  Air Namibia rep  Namíbia légitársaságának jelzése. 
SW  Short Wave angol; fiz  Rövidhullám. 
SW  Software angol; számtech  Szoftver. 
SWAPO  South-West Africa People’s Organization angol; szerv  Délnyugat-Afrika 

Népeinek Szervezete. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/1990-es_%C3%A9vek
http://hu.wikipedia.org/wiki/1990-es_%C3%A9vek
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=G%C3%A9pj%C3%A1rm%C5%B1&action=edit
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Terepj%C3%A1r%C3%B3&action=edit
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Szem%C3%A9lyg%C3%A9pkocsi&action=edit
http://hu.wikipedia.org/wiki/XML
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Le%C3%ADr%C3%B3_nyelv&action=edit
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vektorgrafika
http://hu.wikipedia.org/wiki/W3C


 506 

SWGS  Safety Way Guidance System angol; ált  Biztonságos útvonaljelölő rendszer Az 
OTSZ-be beépítésre került ISO 16069-es nemzetközi szabvány. OTSZ 

SWISSAIR  svájci légiforgalmi társaság rep  1931-ben alapították. 2002. márc. 31-én 
megszűnt. Helyét átvette a Swiss International Air Lines (Bázel). 

SWOT  strength, weaknesses, opportunities and threats angol; pénzü  Erősségek, 
gyengeségek, lehetőségek és fenyegetések. 

SX Pia  Societas S. F. Xaverii pro exeteris missionibus latin; vall  Xaveriánusok. Klerikus 
kongregáció, a szerzetesi intézmények egyik fajtája. 

Sx  surgery angol; orv  Sebészeti beavatkozás. 
Sx  symptoms angol; orv  Tünetek. 
SY  Seychelles, Republic of Seychelles angol; földr  Seychelle-szigetek, Seychelle 

Köztársaság: Afrika déli részén. Területe: 454 km2; főváros: Victoria; hivatalos nyelv: 
kreol, angol, francia; pénznem: seychellei rúpia; népcsoportok: Seychelle-szigeteki 
kreol, indiai, maláj, kínai; vallás: római katolikus, anglikán. 

SYP  szír font pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
SYR  Szíria földr  Szíria, Szíriai Arab Köztársaság: Közel-Keketen. Területe: 185.180 km2; 

főváros: Damaszkusz; hivatalos nyelv: arab; pénznem: szíriai font; nemzetiségek: szíriai 
arab, kurd, örmény; vallás: mohamedán, keresztény. 

sys.  system angol; ált  Rendszer. 
SZ  Sunyaev–Zeldovich-effect angol; csill  Szunyajev–Zeldovics-hatás. 
SZ  Szabadság firat  Demokratikus napilap. 1945. jan. 19-én jelent meg mint a Magyar 

Nemzeti Függetlenségi Front lapja, később az MKP délelőtti lapjaként jelent meg. 1948-
ban szűnt meg. MKP 

sz  személy ált  Ember, egyén. 
sz  szerzetes ált  Szerzetesrend tagja. 
Sz  Színház kult  Színielőadások tartására szolgáló épület; ebben működő, színdarabok 

előadásával foglalkozó intézmény. 
sz.  szám ált  Bizonyos mennyiségek kifejezésére szolgáló fogalom. 
sz.  század had  Három-négy szakaszból álló katonai alegység. Létszáma az adott hadsereg 

szervezésétől és a fegyvernemtől függően 100–200 fő; az időszámítás százéves szakasza; 
évszázad (száz évből álló időszak); az egésznek száz egyenlő része közül egy, illetve 
ennyit kitevő; az egész számnak századrésze, illetve az ilyen számot jelölő számjegy. 

Sz.  Századok firat  Kéthavonta megjelenő történelmi témájú folyóirat. A Magyar 
Történelmi Társulat közlönye, a magyar történettudomány központi folyóirata. 

sz.  szerepei ált  Színpadi műnek, filmnek a közönség számára megjelenítendő alakja, 
jelleme. 

sz.  sziget földr, ált  Földrésznél kisebb, minden oldalról vízzel körülvett szárazföld; átvitt 
értelemben: környezetétől lényegesen különböző terület, hely. 

sz.  született ált  A leánykori név megjelölése. 
sz.ford  századforduló ált  Az évszázad utolsó évei és a következő évszázad eleje 

együttvéve. 
sz.ig. vagy szem.ig.  személyi igazolvány ált  Emberhez, egyénhez tartozó hivatalos 

igazolás arról, hogy valaki az, akinek állítja magát, illetve akinek valamely okirat 
mondja. 

sz.n.  szerző nélkül ált  Ismeretlen, illetve föl nem tüntetett szerzőjű. 
Szab. Sz. Sz.  Szabolcs-Szatmári Szemle firat  Nyíregyháza (1956, 1964–1991.) 
szab.  szabályzat ált  Magatartást, cselekvést stb. megszabó előírások, mód, rend, 

irányelvek, rendelkezések összessége. 
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szab.kir.  szabad királyi tört  Magyarországon hosszú időn át így nevezték királyi 
privilégiummal a földesúri és a vármegyei fennhatóság alól kiemelt városokat. 1876 
után a különleges jogállás jelentősége megszűnt. 

Szabad Műv.  Szabad Művészet firat  Periodika. 1947 februárjától 1956 szeptemberéig 
megjelenő művészeti folyóirat. Az 1949/11–12. számig alcíme: A Képzőművészet 
Barátainak Köre folyóirata, Kiadja a Magyar Képzőművészek Szabadszakszervezete. 
1950-től alcíme: Képzőművészeti és iparművészeti folyóirat, majd az év novembertől: A 
Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének folyóirata. Az 1956. októberi 
szám már nem jelent meg. 1949-től harsány szocreál hangot ütött meg, de e korlátokon 
belül helyt adott szakmai vitáknak. Gazdag híranyagot közölt a korabeli művészeti 
életről. 

szabharc  szabadságharc ált  Elnyomott népnek szabadságáért, függetlenségéért vívott 
harca. 

Szabker.  Szabadkereskedelem gazd  A nemzetközi gazdasági kapcsolatoknak az a 
rendszere, amelyben az országok közti forgalmat nem gátolják sem adminisztratív, sem 
gazdasági v. valutapolitikai akadályok. (A gyakorlatban tökéletesen sohasem létezett.) 

Szabker.öv.  Szabadkereskedelmi övezet gazd, pénzü  Több ország alkotta terület, 
amelynek keretében az egyes országok az egymással szemben korábban alkalmazott 
vámokat és mennyiségi importkorlátozásokat megszüntetik, kívülálló országokkal 
szemben viszont minden ország fenntartja korábbi vámjait. A szabadkereskedelmi 
övezet legismertebb példája az Európai Szabadkereskedelmi Társulás. 

szabv.  szabvány ált  Egységesen alkalmazandó termelési eljárást, formát stb. meghatározó 
előírás. 

szabv.  szabványosítás gazd  A tagországok közötti kereskedelmet fékező vámok és 
mennyiségi korlátozások lebontása után a szabványok különbözősége fékezte a 
kölcsönös áruforgalmat. E hatás megszüntetése céljából hozzákezdtek az európai 
szabványok kidolgozásához. 

SZAK  Szegedi Atlétikai Klub sp  Szeged gazdag hagyományú sportegyesülete. Alapítva: 
1899-ben. Jogutódja a SZEOL AK lett 1977-ben. 

szakm.  szakmunkás ált  Szakképzésben részesült munkás. 
SzaknyDiv  Szaknyelvi divatok kult  Budapest. 1989. Szerk.: Bíró Ágnes. 
szaksz.  szakszervezet szerv  A dolgozóknak szakmák szerint alakult érdekvédelmi és 

politikai tömegszervezete, ennek valamely munkahelyen alakult alapszervezete. 
(Eredetileg: tömegszervezetek, amelyeket a munkások, valamint a munkásosztály 
célkitűzéseit magukévá tevő más dolgozók hoztak létre érdekeik védelmére.) 

száll.  szállítás ált  Valakit v. valamit közlekedési eszközön visz, hoz. 
számv.  számvitel ált  Vállalat, intézmény vagyoni változásainak írásos nyilvántartása. 
szárm.  származás ált  Valaki valakitől vagy valami valamitől, illetve valaki vagy valami 

valahonnan eredetét veszi. 
SZAT  Számelmélet alaptétele mat  A számelmélet egyik legalapvetőbb tétele, amely 

szerint minden 1-nél nagyobb természetes szám felbomlik, méghozzá (a 
szorzótényezők sorrendjétől eltekintve) egyféleképpen, prímszámok szorzatára. 

SZB vagy szb  szakszervezeti bizottság szerv  Magyarországon az egy üzemben, 
vállalatnál, intézményben v. meghatározott területen dolgozó szakszervezeti tagok 
szakszervezeti alapszervezetének végrehajtó, ügyintéző, képviselő szerve, amelyet 
titkos szavazással a tagok választanak. 

szb-hv  szerb-horvát népcs  A szerb és a horvát néphez tartozó, vele kapcsolatos; a szerbek 
és a horvátok déli szláv nyelve. 

SZBK  Szegedi Biológiai Központ tud  Az MTA tudományos kutatóintézménye. 1971-ben 
alakult a hazai molekuláris biológiai kutatások központjaként. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Term%C3%A9szetes_sz%C3%A1m
http://hu.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%ADmsz%C3%A1m
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SZBL  Színes Bulvár Lap firat  Naponta megjelenő bulvárlap. 
SZCSM  Szociális és Családügyi Minisztérium közig  1998. júl. 8-án alakult minisztérium. 

2002. máj. 27-én összevonták az Egészségügyi Minisztériummal, Egészségügyi, 
Szociális és Családügyi Minisztérium néven. 

szd.  század ált  Az időszámítás százéves szakasza; évszázad (száz évből álló időszak). 
sz. 

szdarab  színdarab ált  Színpadi előadás céljára készült irodalmi alkotás. 
SZDE  Szabadelvű és Demokratikus Ellenzék pol  A két liberális párt, a Nemzeti 

Szabadelvű Párt (NSZEP) és a Nemzeti Demokrata Párt (NDP) a fenti néven kötött 
választási szövetséget. A fővárosi és Budapest-környéki listákat a két párt jelöltjeiből 
állították össze. Ezen kívül csak Szegeden indult liberális lista Független Nemzeti 
Balpárt (FNB) megjelöléssel. 

SZDNP  Szociáldemokrata Néppárt pol  1992 szeptemberében alakult párt, az 1994-es 
választáson nem jutott be a parlamentbe. 

SZDP  Szociáldemokrata Párt pol  1890-ben alakult a II. Internacionálé segítségével. A 
városi munkásság szervezkedéseit és sztrájkharcait vezette. 1914-ben átszerveződött. 
1922–39-ig Magyarországi Szociáldemokrata Párt. 1939–90-ig Szociáldemokrata Párt. 
1990-től ismét Magyarországi SZDP. 

szdpk.  századparancsnok ált  Század élén álló bármely rendfokozatú tiszt. 
szds.  százados ált  A főhadnagynál magasabb, az őrnagynál alacsonyabb rangú tiszt. 
SZDSZ  Szabad Demokraták Szövetsége pol  Magyar politikai párt. 1988. máj. 1-jén Bp.-en 

létrejött a Szabad Kezdeményezések Hálózata. 1988. nov. 13-án vette fel a Szabad 
Demokraták Szövetsége nevet. Liberális, polgári, radikális szociáldemokrata és 1956-os 
hagyományokra hivatkozva határozta meg helyét a politikai mozgalmak között. 1990–
64 és 1998–2002 között ellenzékben, 1994–98 és 2002-től kormányzó pártként politizált. 
2005. márc. 19-től a neve: SZDSZ Magyar Liberális Párt. 

Sze vagy sze  szerda szláv; ált  A hétfővel kezdődő naptári hét harmadik napja. 
SZEAC  Szegedi Egyetemi Atlétikai Club sp  Szeged gazdag hagyományokkal rendelkező 

sportegyesülete. Alapítva: 1921-ben-ben. Jogutódja a SZEOL AK lett 1977-ben. 
SZEB  Szövetséges Ellenőrző Bizottság had  1945 januárjában alakult, a második 

világháború után a győztes hatalmak által a fegyverszünet betartására és a kormányok 
működésének ellenőrzésére megalakított testületek voltak a legyőzött országokban. 
Tevékenysége 1947 szeptemberében fejeződött be. 

szegyh.  székesegyház ép, vall, kat  Nagyobb méretű püspöki vagy érseki templom. 
SZEIF  Szombathelyi Egyházmegye Ifjúsági Fóruma vall  A SZEIF a Szombathelyi 

Egyházmegye (Vas és Zala megyék) területén működő közhasznú egyesület. 1994. jan. 
22-én (hivatalosan 2000. jan. 22-én) alakult meg. Az egyesületbe az egyházmegyében 
működő katolikus ifjúsági csoportok tagjai kaptak meghívást. Az egyesület egyik 
legfontosabb programja a nyári Fórum fesztivál. 

szek  szekundum ált  A másodperc régebbi rövidítése. A jelenlegi: s. s 
székh.  székhely ált  Hatóság, intézmény stb., illetve méltóságot viselő személy állandó 

tartózkodási és működési helye. 
SZEM  Szociális és Egészségügyi Minisztérium közig  1987. dec. 18-án alapított 

minisztérium. Megszüntették, majd 1990. máj. 23-án létrehozták a Népjóléti 
Minisztériumot. 

szem.  szeminárium okt  Egyetemen, főiskolán gyakorlati óra; jogtudományi szigorlatra 
előkészítő magániskola. 

szem.  szeminárium pol  Marxista tanulókör az 1950-es években. 
szem.  szeminárium vall  Katolikus papnevelő intézet. 
szem.névm  személyes névmás ált  A nyelvtani személyt és számot jelölő névmás. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1sodik_vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BA
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1sodik_vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BA
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Szentem  szerintem chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
SZEOL AK  Szegedi Egyetemi és Olajbányász Atlétikai Club sp  Jogelődjeit tekintve 

Csongrád megye és Szeged legrégibb és legnagyobb múltú sportegyesülete lett, amikor 
1977-ben a SZEAC és a SZAK egyesültek, s lett belőlük SZEOL AK. SZAK, SZEAC 

Szépir. Figy.  Szépirodalmi Figyelő firat  Arany János szépirodalmi és kritikai szemléje 
(1860–62.). Kéthavonta megjelenő irodalmi és kritikai folyóirat. 

Szépm.M.  Szépművészeti Múzeum kult  A külföldi és a régi magyar művészet emlékeinek 
országos központi gyűjteménye Budapesten. Anyagának magva gróf Széchenyi Ferenc 
gyűjteménye. 

szept.  szeptember ált  Az év 9. hónapja, 30 napos. A római naptárban Julius Caesarig a 
hetedik hónap volt. Innen a neve. Régen nálunk Szt. Mihály havának is hívták. 

SZER  Szabad Európa Rádió hírk, pol  Az USA által 1949-ben létesített „Keresztes hadjárat 
a Szabadságért” (Crusade for Freedom) propagandaszervezet Szabad Európa nevű 
részlegének rádióadója. Magyar nyelvű adása élőben 1950. okt. 6-tól működött. 1993. 
okt. 31-én beszüntette működését. Angolul: Radio Free Europe. 

szerk.  szerkeszt ált  Számítás, tervezés alapján szellemi munkával összeállít, készít; 
anyagot összeválogat, elrendez, megfogalmaz, létrehoz. 

szerk.  szerkesztőség, szerkesztő ált  Valamely újság, folyóirat, rádió, televízió, 
könyvkiadó belső munkatársainak közössége. 

szerv.  szervezet ált  Élőlény szerveinek egy egyedet alkotó összessége; meghatározott célt, 
érdekeket szolgáló szervezett csoport, intézmény; valamely társadalom, emberi társulás 
v. társadalmi folyamat belső felépítése, rendszere, tagozódása. 

szerz.  szerzetes ált  Szerzetesrend tagja. sz 
Szerz.  Szerződések gazd  Az Európai Szén- és Acélközösséget (1952), az Európai 

Gazdasági Közösséget (1958), az Európai Atomenergia Közösséget (1958) és az Európai 
Uniót (1993) megalapító szerződések. Az alapító szerződéseket némiképp pontatlanul 
nevezik Alapszerződéseknek is. Módosításaikkal együtt képezik az Európai Unió 
elsődleges jogát. A módosítások a következők: Egyesítő Szerződés (1967), költségvetési 
szerződések (1970; 1975), Egységes Európai Okmány (1987), maastrichti szerződés 
(1993), amszterdami szerződés (1999) és az új tagok csatlakozási szerződései (1973; 
1981; 1986; 1995). Az évszámok a hatályba lépés idejét jelölik. 

szerznő  szerzetesnő ált  Női szerzetesrend tagja. 
SZETA  Szegényeket Támogató Alap szerv  Létrehozva: 1979 decemberében. A 

szocializmusban hivatalosan nem létező nyomorgókon igyekezett segíteni. 
SZEV  Szovjet Ekonomicseszkoj Vzaimopomoscsi orosz; szerv  Kölcsönös Gazdasági 

Segítség Tanácsa. KGST 
SZF  Szabad Föld firat  A dolgozó parasztság részére az MKP kiadásában 1945-ben indult 

hetilap. 
szf.  szabadfogás sp  Olyan birkózás, amelyben a test minden részén szabad a fogás. 
SZFE  Színház- és Fimművészeti Egyetem okt  Felsőoktatási intézmény. Elődje az 1865-ben 

alapított Országos Színészeti Tanoda. Mai nevét 2000. jan. 1-től viseli. 
Szfhvár  Székesfehérvár közig  Fejér megye székhelye. Lakosságszám: 102.234 fő (2007. jan. 

1.). 
szford.  századforduló ált  Valamely évszázad utolsó és a következő évszázad első évei 

együttvéve. 
szfőv.  székesfőváros közig  1892–1945 között Budapest mint az ország fővárosa. 
SZFV  Szövetség a Faluért, a Vidékért pol  A vidék jobb érdekérvényesítésére létrehozott 

faluszövetségből szervezett választási párt, amely elsősorban a dél-dunántúli régióban 
működött, és Baranya megyében állított jelölteket. 

SzfvPL  Szombathelyi Püspöki Levéltár vall  Fenntartó: Székesfehérvári Egyházmegye. 



 510 

szgk.  személygépkocsi közl  Személyautó. 2–9 személyes személyszállító gépkocsi. 
Szhbatta  Százhalombatta közig  Város Pest megyében. Lakosságszám: 17.983 fő (2007. jan. 

1.). 
SZI  Szocialista Internacionálé pol  A szocialista, szociáldemokrata és munkáspártok 

világszervezete. Alapítva: Majna-Frankfurtban 1951 júliusában. Székhelye: London. 
Szi.  szépirodalmi feldolgozás ált  Művészi célú, átalakított formában való felhasználás. 
SZIA  Szent István Akadémia vall  A Szent István Társulat Irodalmi Szakosztályából 1915-

ben alakította Giesswein Sándor prelátus kanonok, a társulat alelnöke. A Szent István 
Akadémia a tudományágak szerint szakosztályokban működött. Rendszeres 
előadásokat tartottak, s azokat sorozatban megjelentették. Célja a magyar tudományos 
közéleten belül a katolikusok összefogása. 

SZIE  Széchenyi István Egyetem okt  Felsőoktatási intézmény Magyarországon. 2000. jan. 
1-jén több egyetemi és főiskolai kar egyesüléséből jött létre Győrben. Jogelődje a 
Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola néven jött létre 1968-ban. 1986 óta viselte a 
Széchenyi István nevét, 1990-től Széchenyi István Műszaki Főiskola, 1993 
szeptemberétől Széchenyi István Főiskola. 

szig.  személyazonossági igazolvány ált  Személyazonosság igazolására szolgáló 
igazolvány. sz.ig. 

SZIKSZI  Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola okt  Nyíregyházi illetőségű 
szakközépiskola. A nyíregyházi kereskedők és gazdák kezdeményezéséra alapították 
1918-ban. 1938-ban vette fel Széchenyi István nevét. Történelme során több változáson 
ment keresztül. 1972-ben költözött jelenlegi helyére. 

SZIM  Szerszámgépipari Művek ipar  Magyarországon több vállalat összevonásából alakult 
1963-ban. Szerszámgépeket, fékberendezéseket, golyós orsókat stb. gyárt. 

SZIM  Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgalom pol  A Szociáldemokrata Párt által 1945. febr. 
15-én létrehozott ifjúsági szervezet. 1948. márc. 17-én kimondta feloszlatását. 

szimf.  szimfonikus zene  Több tételes zenekari mű előadására alkalmas, nagy létszámú, 
sokféle hangszert megszólaltató zenekar; ilyen zenekarra komponált v. vele kapcsolatos 
zene. 

SZIN  Szegedi Ifjúsági Napok kult  Minden év augusztusában Szegeden megrendezett 
kulturális (főként könnyűzenei) napok. 

szính  színház ált  Színielőadások tartására való épület és az ebben működő, színdarabok 
előadásaival foglalkozó intézmény. 

színj.  színjátszás ált  Színészet, színművészet; színielőadások rendszeres tartása. 
SZINT  Szatmári Irgalmas Nővérek Társasága vall  A szerzetesi intézmények egyik fajtája. 
SZINT  Szegedi Intézménytakarító Kft. szerv  Kis és nagy épületkomplexumok, családi 

házak stb. takarításával foglalkozó kft. 
SZIT  Szakszervezeti Ifjúmunkás- és Tanoncmozgalom pol  Magyarországon 1946-ban 

alakult az ifjúmunkás mozgalom tradícióira támaszkodó szervezet, amely a 
munkásifjúság egyetlen egységes üzemi szervezete volt. 1950-ben szerepét a DISZ vette 
át. DISZ 

SZIT  Szent István Társulat kult  1847. febr. 15-én alakult meg a Jó és Olcsó Könyvkiadó 
Társulat, 1852-ben vette fel a kiadó a Szent István nevet. Fő profilja a könyvkiadás 
elsősorban magyar nyelven, de német, horvát, szlovák, román és rutén nyelven is adtak 
már ki munkákat. Elsősorban katolikus szellemiségű vallásos könyveket ad ki, de 
tankönyvek, tudományos munkák is megtalálhatók a palettán. 

SZJ  Szolgáltatások jegyzéke pénzü  Áfa. Törvény szerint hozzájuk rendelt általános 
forgalmi adó tételek, illetve a Tevékenységek Országos Rendszere szerinti besorolások. 

Szja  Személyi jövedelemadó pénzü  Az egyénnek, személynek tiszta jövedelmére kivetett 
adó. A személyi jövedelemadó törvény hatálya a magánszemélyre (ide értve a 

http://hu.wikipedia.org/wiki/1852
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magánszemély egyéni vállalkozót is), a magánszemély jövedelmére és az e 
jövedelemmel összefüggő adókötelezettségre terjed ki. E törvény alapján tesznek eleget 
a magánszemélyek a közterhekhez való hozzájárulás alkotmányos kötelezettségének. 

SZJH  Szerzői Jogvédő Hivatal szerv  Szerzői jogok védelmére alakult intézmény Mo.-on. 
1953-ban hozták létre. 1999-től jogutódja az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda 
Egyesület. 

SZK  Szombathelyi Képtár kult  1985-ben megnyílt országos gyűjtőkörű múzeum. 1995-ig a 
megyei múzeumi szervezethez tartozott. 

szk.  szabad királyi ált  Ezek a területek, városok, kerületek csak a királynak voltak 
alávetve, a király tulajdonát képezték, lakosai kiváltságokat élveztek. 

szk.  szigetek földr  Egynél több sziget. sz. (sziget) 
SZKBE  Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület egy  Az egyesület fő tevékenysége a 

karszt- és barlangkutatás. Az egyesület 1997. szept. 10-én jött létre. Tevékenységeik: 
Hazai Feltáró és Tudományos Kutatás Program (HFTKP), amely a nyugat-mecseki 
Vízfő-karsztforrás mögött húzódó barlangrendszernek a feltárására épül. Ezen kívül 
Környezetvédelmi Nevelés Program Hátrányos Helyzetű Gyermekek Számára (TKNP 
HHGYSZ), illetve Környezetvédelmi Nevelés Program Közép- és Általános Iskolások 
Számára (TKNP KÁISZ). A közép- és általános iskolások számára meghirdetett 
programuk során a gyermekek környezeti nevelését tűzték ki célul. 

SZKH  Szabad Kezdeményezések Hálózata szerv  1988 májusában alakult, azzal a céllal jött 
létre, hogy elősegítse a különböző független csoportok közötti információcserét, 
politikai alternatívát dolgozzon ki. 1988. nov. 13-án ebből alakult meg az SZDSZ. 
SZDSZ 

SZKI  Szerves Kémiai Intézet tud  1957-ben létrehozott intézet. 
SZKIB  Szövetséges Központi Bizottság szerv  Mo.-on 1919. jún. 14–23. között a Tanácsok 

Országos Gyűlése, mint a Magyar Tanácsköztársaság legfőbb hatalmi szerve által 
megválasztott bizottság. A tanácsállam ügyeinek legfőbb irányító szerve volt. 

SzKIÉ.  Szőlészeti Kutató Intézet Évkönyve kult  1958-tól megjelentetett kiadvány. 
Témakör: mezőgazdaság, növénytermesztés, szőlészet, borászat. Kiadó: Mezőgazdasági 
Könyv- és Folyóiratkiadó Vállalat. 

SZKL  Színházi kislexikon kult  Szerk.: Staud Géza, Budapest, Gondolat, 1969. 
szkm  szabadkőműves ált  Testvériséget, erkölcsi tökéletesedést, polgári liberális elveket 

hirdető nemzetközi titkos szövetség tagja. 
szkp  szakaszparancsnok ált  A szakasz élén álló tiszt(helyettes). 
SZKP  Szovjetunió Kommunista Pártja pol  Angolul: Communist Party of the Soviet Union. 

Az 1918–25 között működő Oroszországi Kommunista Párt jogutódja, amelyet 1952-ig a 
Szovjetunió Kommunista Pártjának neveztek. Ez volt az egyetlen párt a Szovjetunióban, 
1991. nov. 6-án betiltották. 

SZKT  Szegedi Közlekedési Társaság szerv  Szeged város autó-, trolibusz- és 
villamosközlekedését összefogó, szervező, irányító szervezete. 

SZKT  Szent Korona Társaság pol  A társaság a szentkorona-tan hirdetésére és érvényre 
juttatására szerveződött. 

szkv. ker.  szabad királyi városi kerület ált  Ezek a kerületek teljes egészében uralkodói 
fennhatóság alá tartoztak. 

szkv.  szabad királyi város ált  Latinul: libera regiae civitas, vagy egyszerűen civitas. 
Várostípus volt a történelmi Magyar Királyságban. A székvárosok csak a királynak 
voltak alávetve, a király tulajdonát képezték. A szabad királyi városok lakóinak 
kiváltságához tartozott a mezővárosokkal szemben, hogy joguk volt fallal bekeríteni a 
települést. A beköltözőknek polgárjogot adhattak. Plébánosaikat maguk választhatták. 
Fontos volt a vásártartás joga és az árumegállító jog. A polgárok szabadon 

http://www.antikvarium.hu/ant/find.php?func=bongeszo&ujlekerdezes=yes&temakorID=0&ONA=a9c7f2a1d9fbe11423989aa5790d8888
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Kir%C3%A1lys%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Mez%C5%91v%C3%A1ros
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81rumeg%C3%A1ll%C3%ADt%C3%B3_jog&action=edit
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végrendelkezhettek. Adóikat a királynak évente egy alkalommal, egy összegben 
fizették. 

szkv.  szakaszvezető ált  A tizedesnél magasabb, az őrmesternél alacsonyabb rendfokozatú 
személy. 

szl  szlovák népcs  Tömegében Szlovákiában élő, szláv nyelvű nép, illetve ehhez tartozó, 
vele v. nyelvével kapcsolatos. 

SZL  szváziföldi lilangeni pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
Szla  számla chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
szla.  számla pénzü  Az áru v. a munka nemét, mennyiségét és az érte fizetendő összeget 

részletezve feltüntető hivatalos elszámolás vagy jegyzék; hitelezett összegekről és a 
törlesztésről vezetett nyilvántartás; a főkönyvnek egy-egy külön része, ahova az üzleti 
eseményeket, illetve ezek számszerű eredményeit jegyzik. 

szle.  szemle irod  Műről összefoglaló áttekintés. 
szle.  szemle jog  Bizonyítási eljárás. 
SZLK  Szabad Lap Kiadói Kft. szerv  Magyarországon működő, többek közt a Szabad 

Földet, a Diétát, a Fitneszt, a Fürge Ujjakat megjelentető kiadó. 
szlk  szlovák népcs  Tömegében Szlovákiában élő, szláv nyelvű (nép), illetve ehhez tartozó, 

vele vagy nyelvével kapcsolatos; szlovák nyelv és irodalom mint tantárgy. 
SZLK  Szlovákia földr  Köztársaság Közép-Európában. SK 
szln  szlovén népcs  Tömegében Szlovéniában (az egykori Jugoszlávia északnyugati részén) 

élő, szláv nyelvű (nép), illetve ehhez tartozó, vele kapcsolatos; szlovén nyelv és 
irodalom mint tantárgy. 

SZLT  Szent László Társulat vall  A határon túli magyar katolikusok lelki gondozásának 
segítését és magyarságtudatuk megőrzésének támogatását tűzte ki célul az 1995. jan. 22-
én Budapesten megalakult társulat. Az alakuló közgyűlésen Salamon Lászlót 
választották elnöknek, a két társelnök Hölvényi György és Rácz Imre. Szoros 
testvérkapcsolati rendszert szándékoznak kialakítani a határon túli és a magyarországi 
plébániák között. 

SZM  Szépművészeti Múzeum kult  Állami alapítású és fenntartású országos múzeum 
Budapesten, épülete a Hősök tere műemlék együttesének része. 

Szmbe  eszembe chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
SZMBT  Szovjet–Magyar Baráti Társaság szerv  1958-ban alakult az egykori szovjet népek 

és a magyar nép barátságának elmélyítésére létesült társadalmi szervezet. Feladata 
elsősorban kulturális, művészeti volt. Oroszul: Obcsesztvo Szovjeto–Vengerszkoj 
Druzsbi. 

SZMÉ  A századforduló magyar építészete kult, ép  Gerle János–Kovács Attila, Budapest, 
Szépirodalmi Könyvkiadó, Bonex, 1990. 

SzMÉ  Szolnok Megyei Múzeumi Évkönyv kult  Szolnok (1973–). 
SZMK  Szentáldozás és az Oltáriszentség tisztelete a misén kívül vall, kat  Istentiszteleti 

Kongregáció határozata, 1973. jún. 21. Magyarul: Bűnbánat és Oltáriszentség, Budapest 
(1976). 

szmk  szülői munkaközösség ált  Olyan szellemi munka elvégzésére alakult alkalmi 
közösség, amelyben a tanulók szülei vesznek részt. 

SzMKIÉ.  Szegedi Mezőgazdasági Kísérleti Intézet Évkönyve kult  1951 óta Szegeden 
megjelenő kiadvány. 

SZMKSZ  Szolyvai Magyarok Kulturális Szövetsége szöv  Székhelye: Szolyva. 
SZMSZ  Szervezeti és Működési Szabályzat ált  Egy-egy felsőoktatási intézményre 

vonatkozik. Tartalmazza: az általános rendelkezéseket, az egyetem feladatait, az 
egyetem polgárait, az egyetem szervezetét, az egyetem működését és vezetését, az 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%A9grendelet&action=edit
http://www2.u-szeged.hu/szabalyzatok/szmsz.html#VI
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egyetem központi hivatalait, az egyetem vezetését segítő testületeit, a karok és az 
oktatási szervezeti egységeit, az érdekképviseleti szervezeteket stb. 

SZMT  Szakszervezetek Megyei Tanácsa szerv  A magyar szakszervezeti mozgalom megyei 
irányító testülete. 

SZMTOI  Szobafestő, Mázoló, Tapétázó Országos Ipartestület egy  Az Ipartestület az 1948-
ban megszüntetett Szobafestők, Mázolók és Címfestők Ipartestületének jogutódja, az 
egyéni és társas magánvállalkozók szakmai érdekképviseletét, illetve védelmét hivatott 
ellátni. Főbb feladatai: óvja és védi az ipartestületet alapító és ahhoz csatlakozó 
szakmák becsületét, gondoskodik a szakmai ismeretek bővítéséről, illetve tanulóképzés, 
nemzetközi kapcsolatok kiépítése, tapasztalatcsere, érdekérvényesítés, 
információgyűjtés. 

szn.  számnév ált  Számot, mennyiséget, sorrendiséget kifejező szó(faj). 
SzNd  Székely Népdalok zene  Budapest, 1923. 
SZNSZ  Szegedi Nemzeti Színház kult  1883. október 14-én készült el az épület, 1885-ben 

leégett, de 1886-ban kisebb változtatásokkal helyreállították. 
Szo vagy szo.  szombat ált  A hétfővel kezdődő naptári hét 6. napja. 
szobr.  szobrászat műv  A képzőművészetnek szobrokat, domborműveket alkotó ága. 
Szoc. Inter.  A szocialista, a szociáldemokrata és munkáspártok világszervezete pol  

Alapítva: 1951 júliusában Majna-Frankfurtban. Legfőbb alapelvei: a demokrácia és a 
polgári szabadságjogok. 

szoc.  szociális ált  Társadalmi, társas; hátrányos helyzetben lévő embercsoportokkal, 
társadalmi bajokkal és visszásságokkal foglalkozó, segíteni akarást tanúsító 
intézmények, emberek jelzője. 

szoc.  szocializmus ált  Olyan eszmei áramlatok, politikai ideológiák összessége, amelyek 
először a 19. század folyamán jelentek meg, közös elemük az individualizmusnak, a 
magánérdek elsődlegességének elvetése, a kollektivizmus, a társadalmi egyenlőség, a 
szolidaritás előtérbe helyezése. 

szoc.  szociológia francia; tud  Társadalomkutatás; az egész társadalom, továbbá a 
társadalmon belüli alakulatok, csoportok és intézmények fejlődésének és működésének 
törvényszerűségeivel foglalkozó tudomány. 

szoc.pol.  szociálpolitika ált  A szociális körülmények javítására irányuló politikai 
tevékenység. 

szocdem  szociáldemokrata pol  A nemzetközi munkásmozgalomnak a 19. század utolsó 
harmadában kialakult, előbb marxista, később megalkuvóvá váló politikai irányzat 
elveit valló. 

Szof  Szofoniás könyve vall  Kispróféta. Könyvét i.e. 622 táján írhatta. Isten ítéletének 
hirdetése, az ítélet napja, jövendölések a könyv fő részei. 

szolg.  szolgálat ált  Annak munkaviszonya, aki valamilyen közösségben szolgál; 
fegyveres testületi kötelezettség teljesítése; istentiszteleten végzett lelkészi tevékenység, 
valamely testületben meghatározott feladatkör ellátása. 

szolg.vez.  szolgálatvezető ált  Egy század vagy üteg anyagkezeléséért és belső rendjéért 
felelős (tiszthelyettes); valamely testületben meghatározott feladatok ellátásával, 
irányításával, ellenőrzésével megbízott felelős. 

szonár  sound navigation ranging angol; fiz  Ultrahangos észlelőberendezés. 
szopr  szoprán olasz; zene  A legmagasabb női v. gyermek énekhang, illetve ilyen hangú 

énekes és ilyen hangú szólam az énekkarban. 
szor.  szoros földr  Tengerszoros: a tengernek két közeli partvonal között összeszűkülő 

része. Hegyszoros: hegyvonulatot keresztben átvágó szűk, mély völgy. 
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SZOT  Szakszervezetek Országos Tanácsa szerv  Mo.-on a szakszervezeti mozgalom elvi 
irányítását két kongresszus közötti időben ellátó szerv. Elődje a Szakszervezeti Tanács 
volt, jelenlegi nevét 1948 októberétől viseli. 1990-ben MSZOSZ jogutóddal megszűnt. 

SZOTE  Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem okt  Egészségügyi felsőoktatási 
intézmény. 1921-ben költözött Szegedre. (1881-től Ferenc József Tudományegyetem.) 
1940-ben kettészakadt, a Ferenc József Tudományegyetemet visszaköltöztették 
Kolozsvárra, Szegeden létrehozták a Horthy Miklós Tudományegyetemet. Neve 1944-
től Szegedi Tudományegyetem, majd Szegedi Orvostudományi Egyetem. 2003-tól ismét 
Szegedi Tudományegyetem. Általános orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, ápolók, 
gyógytornászok, védőnők felsőfokú képzését végzi. 

szöv.  szövetkezet gazd  Kisárutermelőknek és fogyasztóknak önkéntes társuláson alapuló 
valamely gazdasági tevékenység ellátására alakult szervezete, abból a célból, hogy a 
tagok a kölcsönös segítség alapján gazdasági tevékenységüket előmozdítsák és anyagi 
helyzetüket megjavítsák (mezőgazdasági-, kisipari-, lakásszövetkezetek). 

szöv.  szövetség szöv  Államoknak közös cél érdekében való, szerződéses egysége, ilyen 
államok csoportja; csoportoknak, társadalmi osztályoknak közös cél érdekében való 
együttműködése; egyesületeket összefogó hasonló célú szervezet. 

szovhoz  szovjetszkaja hozjajsztvo orosz; szerv  Állami gazdaság az egykori 
Szovjetunióban. 

SZÖVOSZ  Szövetkezetek Országos Szövetsége szöv  1948–1991 között a földműves-
szövetkezeti, az általános fogyasztási és értékesítő szövetkezetek, takarék- és a 
lakásszövetkezetek tagságát tömörítő és irányító érdekképviseleti szervezet. Jogi 
személy. Neve: 1971-től Fogyasztási Szövetkezetek Országos Tanácsa. 1991 tavaszától a 
ÁFEOSZ lett, amely kizárólag az Áfészek országos érdekképviseleti szerveként 
működik. 

SZP  Szabadságpárt pol  Az 1947 júniusában, az új választójogi szabályozás elleni 
tiltakozásul önmagát feloszlató párt utódának tekinti magát. A pártot Gueth Gyula még 
1989 nyarán az USA-ban alapította újra, majd hazatérése után kezdődött meg néhány 
vidéki szervezet kiépítése. 

SzPKL  Szatmári Püspöki és Káptalani Levéltár vall  Fenntartó: Szatmári Egyházmegye. 
SzPL  Szombathelyi Püspöki Levéltár vall  Fenntartó: Szombathelyi Egyházmegye. 
SZPP  Szabad Polgári Párt pol  Az előbb a Kossuth Párthoz, majd a NDP-hez tartozó Klár 

Zoltán önálló listát állított Észak-Pesten. Helyzetüket jelentősen nehezítette, hogy itt 
még két kispolgári-liberális induló is volt: a szabadelvűek és az NRP–Kossuth párti 
közös lista. 

SZRSZKI  Szegedi Rendészeti Szakközépiskola okt  Szegeden a rendőrtiszthelyettes-képzés 
1986-ban indult meg. A rendőrképzés reformjának eredményeként 1994-ben Szegeden 
is megkezdődött a 2 éves, érettségire épülő képzés, amely alapján az Országos Képzési 
Jegyzékben szereplő középfokú szakmai képzettséghez kötött „rendőr” 
szakképzettséget nyújt az iskola. 

SzRT.  Szerencsejáték Rt. ált  Nemzeti lottótársaság Magyarországon. A számsorsjátékok, 
sportfogadások és sorsjegyek forgalmazása a Szerencsejáték Rt. monopóliuma. 

Szs  eszes chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
SzSz  Szabad Szó firat  Politikai napilap. Szentesen indult 1899-ben, mint a 

szociáldemokrata földmunkások hetilapja. 1901-től Budapesten jelent meg. 1944 
áprilisában betiltották. 1945. márciustól 1952-ig, a megszűnésig a Nemzeti Parasztpárt 
központi napilapja volt. 

SZSZB m.  Szabolcs-Szatmár-Bereg megye földr  Magyarország északkeleti határán terül 
el. Területe: 5937 km2. Székhelye: Nyíregyháza. 



 515 

SZSZBKIK  Szabolcs-Szatmár-Bereg kortárs íróinak kislexikona kult  Szerk.: Bánszki 
István, Futaky László. Nyíregyháza, 1991. 

SZSZK  Szocialista Szövetségi Köztársaság földr  Az egykori Szovjetunióhoz tartozó 
köztársaság. SZU 

SZSZKSZ  Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége földr  Az egykori Szovjetunió. 
SZU 

SZSZNKU  Szociális Szolgálatok Nemzetközi Katolikus Uniója szöv  Angolul: Catholic 
International Union for Social Service. CIUSS 

SZSZNSZ  Szabad Szakszervezetek Nemzetközi Szövetsége szöv  A Szakszervezeti 
Világszövetségből 1949. decemberben szakadár módon kivált szakszervezetek 
szövetsége. Székhelye: Brüsszel. Tevékenységével hozzájárul a szakszervezetek 
megoszlásához. ICFTU 

SZSZSZ  Szociális Szakmai Szövetség szöv  A szociális szakmában dolgozók az elsők 
között ébredtek rá a civil szerveződés fontosságára. A különböző területeken dolgozó 
szociális munkások már 1988-ban megalakították a Szociális Munkások Magyarországi 
Egyesületét. A szociális szakmában dolgozók képviselői meghatározták a közös 
célokhoz kapcsolódó tevékenységi területeket, mint például egy közösen indítandó 
lapot, vagy a szakmák közös etikai kódexének kidolgozását. 1995-ben döntöttek az új 
szövetség létrehozásáról és annak nevéről. A Szociális Szakmai Szövetség 1995. nov. 4-
én tartotta meg első, alakuló közgyűlését. 

SZSZSZK  Szovjet Szocialista Szövetségi Köztársaság földr  Az egykori Szovjetunió. 
SZU 

SZT  Szabadművelődési Tanács szerv  1945. okt. 9-én a VKM rendelete alapján alakult meg. 
Fő feladata a népművelés előmozdítása. VKM 

SZT  Szakszervezeti Tanács szerv  1945 szeptemberében alakult. Feladatkörét 1948-ban 
átvette a SZOT. SZOT 

szt.  szent ált  Vallási szempontból tökéletesnek tekintett; halála után a római katolikus, 
illetve a görögkeleti egyháztól ilyennek nyilvánított; a legfőbb vallási tiszteletet 
érdemlő; a legnagyobb erkölcsi megbecsülésben álló. St. 

SZTAKI  Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet tud  Az MTA 
intézethálózatának tagja, az ország legnagyobb informatikai kutatóintézete. Feladata az 
alap- és alkalmazott kutatás az informatika- és kapcsolódó tudományok kiválasztott 
területein, a tudás- és technológiatranszfer, közreműködés kutatási eredményeik 
innovációjában. Az MTA SZTAKI 1973-ban két kutatóintézet, a Számítástechnikai 
Központ és az Automatizálási Kutatóintézet egyesüléséből jött létre. Az akadémiai 
konszolidáció keretében 1998-ban az intézet egyesült az MTA KFKI Mérés- és 
Számítástechnikai Kutatóintézetével. 

SZTE JGYTF  Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar okt  
Magyarország legrégebbi tanárképző intézménye. A polgári leány- és fiúiskolák 
számára 1873-tól képeztek tanárokat Budapesten az akkori tanítónő- és tanítóképző 
intézetekben. 1928-ban került Szegedre a tanárképzés Klebelsberg Kunó 
kultuszminiszter reformjainak köszönhetően. Egységesítette a polgári iskolai 
tanárképzést, képzési idejét 4 évre emelte, s összekapcsolta az egyetemi képzéssel. A 
gyakorlati képzés céljára gyakorló polgári iskolát hozott létre. 1973-ban, a centenárium 
alkalmából vette fel az intézmény Juhász Gyula szegedi költő nevét. 

SZTE  Szegedi Tudományegyetem okt  Felsőoktatási intézmény Szegeden. JATE 
sztély  szentély ált  Tiszteletet érdemlő hely. 
sztély  szentély irod  Görög, római stb. templom, illetve az a része, ahol az oltár vagy az 

istenség szobra áll. 

http://www.lib.jgytf.u-szeged.hu/jgy/
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sztély  szentély vall  Katolikus v. görögkeleti templomnak az a része, amelyben a főoltár 
áll. 

Sztem  szerintem chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
SZTK  Szakszervezeti Társadalombiztosítási Központ szerv  Magyarországon 1949-től 

gondoskodik a dolgozók és családjaik egészségvédelméről, a betegek gyógykezeléséről 
és anyagi ellátásukról is. 

Sztlek  szeretlek chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
SZTP  Széchenyi Turizmusfejlesztési Program gazd  A Széchenyi Turizmusfejlesztési Pro-

gram keretében a hazánk különleges természeti adottságaiból eredő egészségturisztikai 
vonzerők fejlesztésének, a kereskedelmi szálláshelyek, a vendéglátás, a kastélyok és 
várak bemutatása, turisztikai rendezvények, egészségturizmus támogatására 
kifejlesztett program. 

sztség  szentség ált  Nagy megbecsülést érdemlő, különleges érték. 
sztség  szentség vall  A kegyelem részesévé tevő vallási cselekmény (jele). 
Sztszék  Szentszék vall  A pápaság mint a legfőbb katolikus egyházi hatóság. 
Sztt  Színháztörténeti Tár kult  Az OSZK Színháztörténeti tára a könyvtár egyik 

különgyűjteménye. 1949-ben vált önálló részleggé. Az ország legnagyobb magyar 
színházi forrásgyűjteménye. Gyűjti mindazokat a könyvtári jellegű dokumentumokat, 
amelyek összefüggnek a hivatásos magyarországi, illetve a határon kívüli magyar 
vonatkozású színjátszással. OSZK 

SZTT  Szociális Testvérek Társasága szerv  1923-ban alapított szerzetesrend. Magyar 
alapítású, de a világ minden táján jelen vannak. Ennek a szerzetesrendnek volt vezetője 
a 2006. szept. 17-én boldoggá avatott Salkaházi Sára 1944. dec. 17-ig, amikor is a 
nyilasok kivégezték. SSS 

SZTV  Szellemi Tulajdon Világszervezete szerv  Az ENSZ világszervezete. Célja: szerzői 
jogok, találmányok, szabadalmi jogok, védjegyek, ipari formatervezés, technológiai 
előírások, származási megjelölés védelme. WIPO 

SZU  Szojuz Szovjetszkih Szocialiszticseszkih Reszpublik orosz; földr  Az egykori, 1991-ig 
fennálló államszövetség, a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége. Európa keleti, 
Ázsia északi részén feküdt. Területe: 22.402.076 km2. Fővárosa: Moszkva. Népesség: 
52% orosz, 16% ukrán és még több mint 100 kisebb csoport. Hivatalos nyelve orosz, 
pénzegysége a rubel volt. 

SzUB  Sziveket újító bokréta zene  1914-ban jelent meg a Régi Magyar Könyvtár 35. 
köteteként a Sziveket ujitó bokréta. XVIII. évszázbeli dalgyűjtemény című kiadvány. A 
könyv egy 1770-ben, feltehetően Erdélyben összeállított dalgyűjteményt tartalmaz. 

szubj.  szubjektív latin ’az alanyhoz tartozó’ szóból; ált  Az egyénből kiinduló; a tárgyak, a 
jelenségek visszatükröződésének formája az emberi tudatban; az egyén 
gondolkodásának terméke; személyes, elfogult szemlélet, magatartás. 

Szubszid  szubszidiaritás ált  A szubszidiaritás elve szerint minden döntést azon a lehető 
legalacsonyabb szinten kell meghozni, ahol az optimális informáltság, a döntési 
felelősség és a döntések hatásainak következményei a legjobban láthatók és 
érvényesíthetők. Eszerint a Közösségre csak azokat a jogköröket ruházzák át, amelyeket 
hatékonyabban lehet közösségi szinten gyakorolni, mint a függetlenül eljáró tagállamok 
vagy a régiók útján. 

Szubv  Szubvenció gazd, pénzü  Állami támogatás, amellyel valamely termék előállítását v. 
kívánatos gazdasági tevékenységet (magatartást) ösztönöznek. (Sajátos esete, amikor 
azt jutalmazzák, hogy a farmerek ne termeljenek többet, vagy földjükön a szántóföldi 
kultúrákat rétekkel, legelőkkel váltsák föl.) 

Szud.  Szudán földr  Katonai kormányzattal köztársaság Kelet-Afrikában. SUD 
szül.  született ált  A leánykori név megjelölése. sz. 
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szult,  szultánság ált  Mohamedán uralkodó, különösen török császár uralma alatt lévő 
terület, ország, állam. 

szv  szigetvilág földr  Tengeri szigeteknek földrajzi egységet alkotó nagyobb csoportja. 
szvég  századvég ált  Valamely évszázadnak utolsó évtizede. 
SZVP  Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Program gazd  A Széchenyi Vállalkozásfejlesztési 

Program továbblép az alapvetően egyetlen eszközre – a vissza nem térítendő 
támogatásokra – építő Széchenyi-terven, s lehetővé teszi a kis- és középvállalkozások 
számára, hogy hozzáférjenek a tőkepiac eszközeihez. 

SZVSE  Szegedi Vasutas Sport Egyesület sp  Szegedi sportegyesület. 
Szvsz  szerény véleményem szerint chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt 

rövidítés. 
SZVU  Szent vagy, Uram vall, kat  Népénektár (1931). 
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T 
 

T  az abszolút hőmérséklet jele fiz  Kelvin-féle hőmérsékleti skála. 
t  tábla ált  Rendszerint falra akasztott, falemez, kartonlap, amelyre írnak, rajzolnak. 
t  tábla földr  Nagyobb összefüggő terület. 
t  tábla tört  A rendi ogy. egyik testülete. 
t  tag(ja) ált  Közösség valamely egyede; szervezetnek, testületnek tisztség nélküli, egysze-

rű egyede. 
T  tanuló vezető közl  Vezetni tanuló ember. 
t  tárgy ált  A mondatban az igei állítmány vagy bármely mondatrészként használt igenév 

bővítménye. Kifejezheti azt az élőlényt vagy dolgot, amelyre a cselekvés irányul, meg-
nevezheti azt. amit a cselekvés eredményez. 

T  Társaság firat  Folyóirat. 
T  tartozik pénzü  Pénzügyben, kereskedelemben a tartozásokat feltüntető oldal vagy rovat. 
T  tax angol; pénzü  Adó. Kötelező jellegű rendszeres pénzbeli hozzájárulás az állam v. 

vmely közület költségeihez. 
T  temperature angol; orv  Hőmérséklet. 
t  tempus latin; fiz  Idő. 
t  tempus latin; nyelvtud  Igeidő. Időszak, rendelkezésünkre álló, valamire szánt, kijelölt 

időtartam. 
t  tenger földr  Nagy kiterjedésű, sós állóvíz. 
t  tér ált  Terület, térség; épületekkel körülvett (széles) közterület; üresen maradt hely, hé-

zag. 
T  tera- görög; fiz  SI-mértékegységrendszerben az összetett mértékegységek nevében az 

utótagként szereplő mértékegység billiószorosát jelöli (1012). 
T  Tesla fiz  A mágneses indukció SI-egysége. 1 tesla egyenlő 1 weber/m2. Nikola Tesla 

amerikai feltalálóról. 
T  timin latin; orv  A DNS-molekulák felépítésében részt vevő bázis. 
T  tisztelt ált  Közönség, esetleg ismeretlen ember megszólításában; udvarias levél címzett-

jének megszólításában. 
T  ton angol; ált  Tonna. Mértékegység. t (tonna). 
T  tonika olasz; zene  Hangnemiség meghatározása v. hangsor első foka, alaphangja. 
t  tonna kelta; ált  Súlymérték. 1 t egyenlő 1000 kg. 
t  tonna kelta; rég  Hordó, bödön. 
T  Torped angol; had  Torpedóvető. Torpedó kivetésére használatos nagy sebességű kisebb 

hadihajó. 
T  tracer angol; had  Nyomjelző. Lövedékfajta vagy füstjel; gyakran kiegészítő jelölés. 
T  transparent angol; ált  Transzparans. Világító reklám vagy felirat; jelmondatos hordozha-

tó tábla. 
T  tranzisztor angol; távk  Elektroncsövet pótló félvezető kristály. 
T  Trícium görög; vegy  A hidrogén három atomsúlyú radioaktív izotópja. 
T of F  tetralogy of Fallot angol; orv  Fallot-tetralógia 
T&A  tonsillectomy and adenoidectomy angol; orv  Torok- és orrmandulák sebészeti eltávo-

lítása. 
T&A  tonsils and adenoids angol; orv  Torok- és orrmandulák. 
T, OD  tension, right eye angol; orv  Nyomás, jobb szem. 
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T. vagy t.  tervezet ált  Nagyobb műnek, vállalkozásnak fő vonásokban írásba foglalt, elő-
zetes terve. 

t. vérkép  teljes vérkép orv  Angolul: complete blood count. CBC 
T.A.T.  tetanus antitoxin angol; orv  Tetanus antitoxin. 
T.C. vagy tc.  Tisztelt Cím. Vagy „teljes című” ált  Mo.-on a levélborítékokra a név elé sok-

szor odaírták, nem akarva senkit sem megsérteni, mert a társadalmi címét nem ismer-
ték. 

t.d.s.  three times daily angol; orv  Háromszor naponta. 
t.e.  tárgyeset nyelvtud  A nyelvtani tárgyként használt névszó esete. 
T.F.  tanárképző főiskola okt  Tanárképzéssel foglalkozó oktatási intézmény. 
T.F.  tuning fork angol; orv  Hangvilla. 
T.H.Y.  Türk Havay Yollari török; rep  Török légiforgalmi társaság. 
t.i.d.  three times daily angol; orv  Háromszor naponta. 
t.i.w.  three times per week angol; orv  Háromszor hetente. 
T.K.  táborkar kat, rég  Vezérkar. Valamely állam haderejének különlegesen képzett tisz-

tekből álló legfőbb irányító testülete. 
T.m.  Tolna megye földr  Magyarországon, a Közép-Dunántúl középső részén, a Duna jobb 

partján helyezkedik el. Területe: 3584 km2; székhelye: Szekszárd. 
T.M.  tympanum membrany angol; orv  Dobhártya. 
T4 cell  helper-inducer T cell, T4 lymphocyte angol; orv  Bármely T sejt, amely a CD4 mole-

kuláris marker hordozója. 
Ta  tantál vegy  A vanádiumcsoportba tartozó, szürke színű, fényes, kemény, de jól nyújt-

ható fém. Rendszáma: 23. Elektródok, orvosi műszerek, izzólámpák izzószálainak ké-
szítésére használják. Tantalosz mitológiai alakról kapta nevét. 

TA  tendon Achilles angol; orv  Achilles-ín. 
TA  Treaty of Amsterdam angol; pol  Amszterdami szerződés az Európai Unióban. 
Tab  tabulator latin; inf, rég  Lyukkártyás adatrendező gép. 
Tab  tabulator latin; műsz  Rovatbeállító; billentyű táblázatok írására az író-, könyvelő- és 

számológépeken. 
TAB  therapeutic abortion angol; orv  Gyógyászati terhességmegszakítás. 
tab.  tablets angol; orv  Tabletták. 
TABD  Transzatlanti Üzleti Dialógus szerv  Vezető cégeket tömörítő lobbiszervezet. 
Táborf  Táborfalva közig  Pest megyei község. Lakosságszám: 3537 fő (2007. jan. 1.). 
tabs  tablets angol; orv  Tabletták. 
TABS  Totalisator Agency Boards angol; sp  Ausztráliában a lóversenyek fogadási rendsze-

re. 
TACAN  Tactical Air Navigation angol; ált  Az USAF nagy pontosságú navigációs alap-

rendszere. USAF 
TACIS  Technical Assistance for Commonwealth of Independent States angol; gazd, pénzü  

Technikai Támogatás a Független Államok Közössége számára. A Szovjetunó volt tag-
köztársaságai és Mongólia számára az Európai Unió által létrehozott támogatási prog-
ram. A balti államok nem részesülnek belőle, ők a Phare kedvezményezettjei közé tar-
toznak. 

Tadzs.  Tádzsikisztán földr  Tádzsik SZSZK. 
TAF  Táv-adatfeldolgozás számtech  Az ember és a számítógép közötti kapcsolat korszerű 

formája: az adatok feldolgozásának kezdeményezése, a feldolgozás alatti kapcsolattar-
tás, az eredmények közlése nem a központi számítógépnél, hanem valamely közeli v. 
távoli külső helyen történik meg. 

tag.  tagozat ált  Szervezetileg elkülönülő kisebb egység; oktatási forma szerint elkülönülő 
szervezeti egység. 
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TAH  total abdominal hysterectomy angol; orv  Teljes abominális (hasfalon keresztüli) 
hysterectomia. 

TAI  International Atomic Time angol; ált  Nemzetközi atomidő. 
TAIEX  Technical Assistance Information Exchange Office angol; pol  ’Technikai segítség-

nyújtási információcsere iroda’. A hálózatot az Európai Unió Bizottsága állította fel 
1996-ban a Közép-Kelet-Európai országok számára a jogharmonizáció és az Egységes 
Piachoz való alkalmazkodás elősegítésére. 

TAJ  társadalombiztosítási azonosító jel eü  A társadalombiztosítási azonosító jelet egy 
bankkártya méretű hatósági igazolvánnyal, köznapi szóhasználatban TAJ kártyával 
igazoljuk, amely tartalmazza tulajdonosának családi és utónevét, születési idejét, társa-
dalombiztosítási azonosító jelét, valamint a kiállító szerv bélyegzőjét és a kiállító sze-
mély aláírását. 

tak.szöv.  takarékszövetkezet pénzü  Magyarországon a lakosság szövetkezése abból a 
célból, hogy pénzbeli megtakarításait saját, önálló pénzintézete útján is összegyűjthesse, 
és átmenetileg jelentkező indokolt hitelszükségletét a kölcsönös segítés elve alapján 
közvetlen kielégíthesse. 

TÁKÁ  „Felsőoktatási hallgatók befogadásának programja” okt  Ez a program a tel-avivi 
Bar-Ilan egyetem kihelyezett programja az Askeloni Főiskolán. Célja, hogy megfelelő 
szintre hozza a jelentkezők hébertudását, és hogy felkészítse őket a pszichometriai teszt 
sikeres megírására. 

TÁKISZ  Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat közig  Azért hoz-
ta létre a kormány, hogy az államháztartás és a pénzügyi szabályozás korszerűsítéséhez 
megfelelő információs háttér álljon rendelkezésre. 

TAKIVA  Takarékszövetkezeti Intézményvédelmi Alap pénzü  2005. nov. 30-án a TÉSZ 
hatékony közreműködésével a csoport létrehozta intézményvédelmi alapját, a Takarék-
szövetkezeti Intézményvédelmi Alapot. TÉSZ 

takt.  taktika ált  A kijelölt cél elérésére alkalmazott tervszerű módszerek. 
takt.  taktika ált  Mesterkedés, fortély. 
takt.  taktika had  Harcászat, harcmodor, harcmód; vállalkozás, akció végzésének módját 

meghatározó módszer, eljárási mód. 
TÁMOP  Társadalmi Megújulás Operatív Program gazd  A Társadalmi Megújulás Operatív 

Program célja olyan beavatkozások sikeres végrehajtása a 2007–2013-as programozási 
periódusban, amelyek az egész ország lakosságát érintik, és amelyekhez az infrastruk-
turális hátteret, a minőségi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést elsősor-
ban a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program, illetve a regionális operatív prog-
ramok biztosítják. 

tan.  tanács közig  Egykori igazgatási szervezet egysége (ma: önkormányzat); tanácsadó v. 
döntéseket is hozó szerv, testület. 

tan.  tanuló okt  Alsó- v. középfokú iskolába járó fiú v. lány. 
tánc.  táncművészet műv  Az a művészet, amely tánccal fejezi ki a mondanivalóját. 
TANÉRT  Tanszergyártó és Értékesítő Vállalat ipar  Magyarországon 1968 januárjában 

alakult több vállalat összevonásából. Feladata többek között: iskolai és iskolán kívüli 
oktató-nevelő munkához szükséges tanszerek, segédeszközök, berendezési tárgyak elő-
állítása, értékesítése. 

TANJUG  Telegrafska Agencija Nova Jugoslavija szerb; hírk  Az egykori Jugoszláv Szövet-
ségi Népköztársaság hivatalos hírszolgálati irodája. 

tankv  tankönyv okt  Tantárgyak ismeretanyagát tartalmazó könyv. 
tanm.  tanműhely okt  Ipari szakoktatás v. politechnikai képzés céljára való műhely. 
tanulm.  tanulmányok okt  Tanintézetben való tanulás. Tudományos ismeretkörrel való 

tüzetes foglalkozás; értekezés(ek). 

http://www.mimi.hu/eu/jogharmonizacio.html
http://www.mimi.hu/eu/egyseges_piac.html
http://www.mimi.hu/eu/egyseges_piac.html
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tanulm.  tanulmányok műv  Előkészületként képzőművészeti alkotás. 
Tanz.  Tanzánia földr  Köztársaság: a Kelet-afrikai-árok mentén. EAT 
TAP  Tunis Afique Presse francia; hírk  Tunéziai hírügynökség. 
TÁRKI  Társadalomkutatási Intézet Rt. szerv  Fő tevénysége az alkalmazott társadalomku-

tatás. 
TAROM  Transporturile Aeriene Române román; rep  Románia 1954-ben alapított nemzeti 

légitársasága. Székhelye: Bukarest. 
társ.  társadalom, társadalmi ált  Az emberi együttélés viszonyainak a termelési viszo-

nyokból meghatározott összessége. Ebben lévő, ható, végbemenő; a társas élethez tarto-
zó, vele kapcsolatos. 

társ.  társaság, társulat ált  Egyesület, együttlét valakivel, személyek közössége. Egyes. 
Társ.  Társulás pol  Sajátos jogviszony az EK és a kívülálló országok között. A társulási 

szerződésben a felek kedvezményeket biztosítanak egymásnak. Ezek lehetnek egyolda-
lú vagy kölcsönös kedvezmények. A társulás – a magyar szóhasználattal ellentétben 
(„társult tag”) – nem tagsági viszony. A közép- és kelet-európai országokkal kötött tár-
sulási megállapodásban azonban szerepel annak elismerése, hogy ezek az államok teljes 
jogú tagságra törekszenek. 

társ.bizt.  társadalombiztosítás ált  Gondoskodás a dolgozóról, illetve a családjáról, amikor 
az – akaratán kívül – keresőképtelenné válik, tehát: betegség, rokkantság, öregség, szü-
lés, halál esetén. tb. 

Társ.Tud  Társadalomtudomány firat  Negyedévente megjelenő, társadalomtudománnyal 
foglalkozó folyóirat. 

Társad. Szle  Társadalmi Szemle firat  1931–33-ig megjelenő tudományos marxista folyó-
irat, illetve 1946. jan. 1-től az MKP, 1957 májusától az MSZMP elméleti és tudományos 
folyóirata. MSZMP, MKP 

társad. tud.  társadalomtudomány tud  A társadalmi élet törvényszerűségeit kutató tudo-
mányszakok összessége, gyűjtőneve. 

Társad.Tud. Társ.  Társadalomtudományi Társaság egy  A társadalomtudományok műve-
lésére 1901-ben Budapesten polgári radikálisok által alapított egyesület. 1919. őszig 
működött. 

társfin.  társfinanszírozás gazd  A legtöbb közösségi támogatási forma feltételezi bizonyos 
önrész hozzáadását a támogatásban részesülő szervezet vagy intézmény, illetve tagor-
szág részéről. Ez tíztől akár kilencven százalékig is terjedhet. 

társtd.  társadalomtudomány tud  Valamely társadalmi jelenséggel foglalkozó tudomány-
ág, illetve ezek összessége. 

tart.  tartalékos had  A katonaságnál előzőleg kiképzett, szükség esetén behívható személy. 
tart.  tartomány fiz  Elektromágneses hullámoknak hullámhosszuk szerint elkülönülő cso-

portja; matematikában a független változók halmaza. 
tart.  tartomány földr  Önálló történelmi múlttal és némi önkormányzattal rendelkező or-

szágrész. 
tart.  tartomány vall  Szerzetesrendnek rendszerint egy országra kiterjedő kormányzati 

egysége. 
TASR  Tlacová agentúra Slovenskej republiky szlovák; hírk  Szlovák Köztársaság Hírügy-

nöksége. 
TASZSZ  Tyelegrafnoje Agentsztvo Szovjetszkovo Szojuza orosz; hírk  Szovjetunió Távirati 

Ügynöksége. Az egykori Szovjetunió hivatalos, állami hírszolgálati irodája. Alapítva: 
1925-ben. Központja Moszkvában volt. A Szovjetunió felbomlása után szerepét az 
ITAR-TASZSZ vette át. 

Tau  Taurus latin; csill  Bika. Az állatövi csillagképek egyike. Magyarországról legjobban a 
téli éjszakákon figyelhető meg. 
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távb.  távbeszélő távk  Két, egymástól távoli személy beszédkapcsolata vezetéken (vagy 
vezeték nélkül) továbbított villamos energia felhasználásával. 

távk.  távközlés távk  Közleményeknek telefon, távíró, rádió, televízió, e-mail, fax stb. útján 
való továbbítása. 

TB  Terabájt görög, angol; számtech  Az informatikában használt mértékegység. 1 TB egyenlő 
1024 GB egyenlő 240 bájt. 

Tb  terbium svédből; vegy  A lantanidák közé tartozó kémiai elem. Rendszáma: 65. Techni-
kai jelentősége nincs. (Ytterby svédo.-i helynévből). 

TB  Toolbar angol; inf  Egyfajta eszköztár. 
TB  tuberculosis angol; orv  Gümőkór. 
Tb.  Takarmánybázis firat  Iregszemcsén 1965–1970 között megjelenő folyóirat. 
tb.  társadalombiztosítás eü  Gondoskodás a dolgozóról, illetve a családjáról, amikor az – 

akaratán kívül – keresőképtelenné válik, tehát: betegség, rokkantság, öregség, szülés, 
halál esetén. 

tb.  tiszteletbeli ált  Megtiszteltetésként adományozott, fizetéssel, illetve hatáskörrel nem 
járó tisztség, cím, ilyen címet, tisztséget viselő. 

tb.kp.  távbeszélő-központ távk  Távbeszélő-állomások összekapcsolását végző üzem. 
TBC  tuberkulózis latin; orv  Gümőkór. Bacilus okozta idült fertőző betegség. 
TBE  Tick-borne encephalitis angol; orv  Kullancs-encephalitis. Kullancs terjesztette vírusos 

agyvelő- és agyhártyagyulladás. 
TBG  thyroxine-binding globulin angol; orv  Thyroxint kötő globulin. 
TBI  total body irradiation angol; orv  Az egész test besugárzása. 
TBJ  társadalombiztosítási járulék eü, pénzü  Olyan járulék, amelyet az egészségügyi ellátá-

sért fizetünk az államnak. 
tbk.  tábornok had  Az ezredesnél magasabb rendfokozatú tisztek valamelyike. 
TBLC  term birth living child angol; orv  Időre született élő gyermek. 
TBNA  transbronchial needle aspiration angol; orv  Transbronchialis tűbiopszia, 

transbronchialis tűaspiráció. 
tbsp.  tablespoon angol; ált  Evőkanál. 
tbsz  többes szám nyelvtud  Nyelvtani kategória; általában a megnevezett személy v. dolog 

több tagjára vonatkoztatja a szót; több alany cselekvését, történését, létezését fejezi ki. 
tsz. 

TC  Air Tanzania angol; rep  Tanzánia légitársaságának jelzése. 
Tc  technécium görög ’mesterségesen előállított’ szóból; vegy  A mangáncsoportba tartozó, a 

földön csak nagyon kis mennyiségben található kémiai elem. Mesterséges úton először 
E. Segré állította elő 1937-ben. Rendszáma: 99. Gyakorlati jelentősége nincs. 

TC  total capacity angol; orv  Totálkapacitács. 
TC  total cholesterol angol; orv  Totálkkoleszterin. 
TC  Trusteeship Council angol; szerv  Gyámsági Tanács. Az ENSZ egyik fő szerve, amelyet 

az Alapokmány hozott létre a mandátumrendszer helyett. 
tc.  törvénycikk jog  1848–1949 között egyes törvények régebben használatos elnevezése. 
TCD  Thermal Conductivity Detector angol; fiz  Hővezető-képességi detektor. 
TCH  Tcad, République du Tchad francia; földr  Csád, Csádi Köztársaság: Afrikai északi 

részén. Területe: 1.284.000 km2; főváros: Ndzsamema; hivatalos nyelv: francia; pénz-
nem: CFA frank (afrikai valutaközösségi frank); népcsoportok: szara, szudáni arab, 
teda, mbum, maszalit, maba, mimi, tama, mubi, kanuri, hausza, masza, kotoko; vallás 
szunnita mohamedán, keresztény, törzsi vallású. 

TCID50  tissue culture infective dose 50% angol; állat  A szövettenyészetek 50%-ában CPE-t 
előidéző vírusmennyiség. 

TCO  Total Cost of Ownership angol; inf  A termék teljes birtoklási ideje alatti költség. 
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TCP  Transmission Control Protocol angol; inf  Átvitelvezérlő protokoll. 
TCP/IP  Transmission Control Protocol/Internet Protocol angol; inf  Átviteli vezérlő proto-

koll/internet protokoll. Az internetet felépítő protokollstruktúrát takarja. Nevét két leg-
fontosabb protokolljáról kapta, a TCP-ről és az IP-ről. 

TCS  Touring-Club Suisse francia; szerv  Svájci autóklub. 
TCS  Traction Control System angol; műsz  Kipörgésgátló. A tapadását elvesztett kereket 

fékezi, a másikra pedig több nyomatékot juttat. 
TD  Tádzsikisztán földr  Tádzsik Köztársaság Közép-Ázsiában. Területe: 143.100 km2; fővá-

ros: Dusanbe; hivatalos nyelv: tádzsik; pénznem: tádzsikisztáni rubel; népcsoportok: 
tádzsik, üzbég, orosz, tatár; vallás: mohamedán, ortodox. 

TD  touchdown angol; sp  Az amerikai futball pontozásának legfontosabb eleme, amely 
akkor következik be, ha valaki a játékosok közül az ellenfél célterületére (End Zone) vi-
szi be a labdát, v. az irányító a célterületen álló társának dobja a labdát, aki mindkét lá-
bával érinti a földet, az elkapott labdával a kezében. 

TDCA  Trade, Development and Cooperation Agreement angol; ker  Kereskedelmi, Fejlesz-
tési és Együttműködési Egyezmény. 1999-ben jött létre, az Európai Unió és a Dél-afrikai 
Köztársaság között. Szabadkereskedelmi övezetet, politikai párbeszédet, fejlesztési, 
gazdasági, politikai, társadalmi és kulturális együttműködést hozott létre az érintett ré-
gióban. 

TDDSZ  Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete szerv  1988. máj. 14-én ala-
kult a felsőoktatási, kutatóintézeti és közgyűjteményi dolgozók érdek-képviseleti szer-
vezete. Magyarországon 1988 decemberében a Független Szakszervezetek Demokrati-
kus Ligájának alapító tagja. 

TDK  Tudományos Diákkör okt  Tudománnyal foglalkozó, azt művelő, fejlesztő felsőokta-
tási intézmény hallgatóinak egy bizonyos csoportja. 

TDMA  Time Domain Multiple Access angol  inf; Időosztásos digitális kódolású műholdas 
távközlési rendszer. 

TDN  Toldys Diák Napok kult  A Toldy Ferenc budapesti gimnáziumban minden év már-
ciusában megrendezésre kerülő egyhetes rendezvénysorozat. TFG 

TDV  Tudományos Dolgozók Világszövetsége szöv  1946-ban Londonban létesült nemzet-
közi szervezet. Célja a tudomány békés célokra történő felhasználása, nemzetközi 
együttműködés. 

TE  Air New Zealand-International angol; rep  Új-Zéland egyik légitársaságának jelzése. 
Te  tellúr latin ’föld’ szóból; vegy  Az oxigéncsoportba tartozó, szürkésfehér színű, fémfényű, 

igen rideg, könnyen porrá törhető kémiai elem. Rendszáma: 52. Egyes ötvözetekben 
használatos. 

TE  Testnevelési Egyetem okt  A Testnevelési Főiskola neve 1989-től. TF 
TEÁOR  gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere gazd  A cégek 

megalakulásakor a cégbíróságon be kell jegyeztetni azokat a tevékenységeket, amelye-
ket működésük során végezni akarnak. A tevékenységek egységes ágazati osztályozási 
rendszerének (TEÁOR) kialakítása a KSH feladata. 

TÉBE  Takarékpénztárak és Bankok Egyesülete pénzü  Magyarországon a Tanácsköztársa-
ság bukása után alakított szerv. Célja a finánctőke érdekképviseletének védelme volt. 
Működése a bankok államosítása után megszűnt. 

TEBÉSZ  Tőzsdei Egyéni Befektetők Érdekvédelmi Szövetsége pénzü  1998-ban létrejött 
magánbefektetői szerveződés, amely a tőkepiac kérdéseiről állásfoglalásokat tesz közzé, 
és vitás esetekben a PSZÁF-hoz, esetleg bírósághoz fordul. 

teccik  tetszik chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Internet
http://hu.wikipedia.org/wiki/Protokoll_%28informatika%29
http://hu.wikipedia.org/wiki/TCP
http://hu.wikipedia.org/wiki/IP
http://hu.wikipedia.org/wiki/Amerikai_futball
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techn.  technika(i) ált  A műszaki és természettudományoknak az anyagi javak termelésé-
ben való alkalmazása, gyártási, termelési eljárás; magasabb rendű tevékenységhez 
szükséges mesterségbeli tudás, elsajátítható és fejleszthető készség. 

TECSUS  Trans-European Cooperation Scheme for University Studies angol; okt  Tempus 
Nemzeti Kapcsolattartó Pont. TNKP 

TEDISZ–FÉDISZ  Területi Demokratikus Ifjúsági Szövetség – Félegyházi Demokratikus 
Ifjúsági Szövetség pol  1989. ápr. végén megtartott XII. kongresszusán megszűnt a 
KISZ, és létrejött a Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség (DEMISZ). Jelentősebb tag-
sággal és politikai befolyással azonban csak a főváros központú Baloldali Ifjúsági Társu-
lás (BIT) rendelkezett. A regionális ifjúsági szervezetek általában az MSZP jelöltjeit tá-
mogatták. Kiskunfélegyháza választókerületben jelöltet állított a Félegyházi Demokra-
tikus Ifjúsági Szövetség és Kiskunmajsán a Területi Demokratikus Ifjúsági Szövetség. 

TEDOT  Természetjáró Diákok Országos Találkozója kult  Minden évben más-más helyszí-
nen megrendezendő találkozó. 

TEE  transesophageal echocardiography angol; orv  Transoesophagealis echokardiográfia. 
TEFU  Teherfuvarozási Vállalat közl  Az országos hatáskörű Teherfuvarozási Nemzeti 

Vállalat (TEFU N. V.) 1948 őszén alakult meg. 1953-ban nagyszabású átszervezés zajlott 
a magyar gépkocsi-közlekedésben, ekkor alakult meg a TEFU utódvállalata, az AKÖV. 

Teho  Tételes egészségügyi hozzájárulás pénzü, eü  Az egészségügyi szolgáltatások finan-
szírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell 
fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás százalékosan és tételesen meghatározott adó jel-
legű kötelezettség. 

TeIR  Területi Információs Rendszer ált  Célja, hogy adatokat szolgáltasson a területfejlesz-
tési és -rendezési tevékenységet folytató közigazgatási szervek és egyéb jogi személyek 
számára a társadalom, a gazdaság és a környezet területi jellemzőiről, illetve azok vál-
tozásairól. 

TEJO  Tutmonda Esperantista Junulara Organizo eszperantó; szöv  Nemzetközi Ifjúsági 
Eszperantó Szövetség. Kulturális, művelődési és nyelvpolitikai szervezet. A nemzetközi 
kommunikációt találkozókon, ismeretterjesztő programok segítségével, valamint az 
eszperantó nemzetközi nyelv használatával népszerűsíti. A szervezet támogatja és óvja 
a kulturális és nyelvi sokszínűséget, védi a nyelvi kisebbségek emberi jogait és a szabad 
kommunikációt a nemzetközi kapcsolatfelvétel könnyű elérhetőségével. Az eszperantó 
használata törekvéseinek keretét biztosítja. 

tek.  tekintetes ált  Köztisztviselők, értelmiségiek és hatóságok, testületek címe; nem főran-
gú birtokosok v. értelmiségiek címe. 

Tel  Telescopium latin; csill  Távcső. Csillagkép az égbolton. 
tel.  telefon görög ’távol’, ill. ’hang’ szavakból; távk  Távbeszélő. távb. 
TELAPO  Terkán Lajos Public Observatory angol; csill  Terkán Lajos Bemutató Csillagvizs-

gáló. 
telj.  teljesítmény ált, fiz  Valamely tevékenységnek (lemérhető) eredménye. Az egységnyi 

idő alatt végzett munka. 
Temp  temperature angol; orv  Hőmérséklet. 
TEMPUS  Trans-EuropeanCooperation Scheme for Higher Education angol; okt  Európai 

Felsőoktatási Együttműködési Hálózat. Az Európai Unió volt szocialista országok szá-
mára létrehozott felsőoktatási segélyprogramja, amelynek célja az Unió és az ún. ked-
vezményezett országok közötti „jó szomszédi”, kiegyensúlyozott és kölcsönösségen 
alapuló felsőoktatási együttműködés támogatása, valamint a kedvezményezett orszá-
gok felsőoktatási rendszerei fejlődésének, a felsőoktatás, a civil társadalom és a gazda-
sági szféra interakciójának előmozdítása. 
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TEMRE  Torontói Első Magyar Református Egyház vall  Torontóban működő református 
gyülekezet. 

TEN  Trans-European Networks angol; ált  Európát átszelő energia-, út- és távközlési háló-
zatok. 

ten.  tenuto olasz; zene  Zenében: a hangot elnyújtva, kitartva. 
teng.  tenger földr  Nagy kiterjedésű, sós állóvíz. t (tenger) 
teol.  teológia görög, latin; okt  Hittudományi főiskola. 
teol.  teológia görög, latin; vall  Hittudomány. 
ter.  terület ált  Valamely hatóság, hivatal hatáskörébe tartozó földrajzi terület; tevékenysé-

gi kör. 
ter.  terület földr  Égitest, különösen a Föld felszínének valamely része. 
ter.  terület geom  Síkidom nagysága, illetve ennek mértéke; síkbeli kiterjedés, illetve ennek 

mértéke. 
térf.  térfogat geom  Köbtartalom. Valamely test nagyságát (űrtartalmát, befogadóképesség-

ét) jellemző szám; megadja, hogy az illető test űrtartalma hányszorosa a mértékegysé-
gül választott test űrtartalmának. 

Term és Társ  Természet és Társadalom firat  A Természettudományi Közlöny címe volt 
1908 és 1909 között. Kiadta a Huszadik század kiadó. 

term.  termelés ált  Olyan munka, amely a természet tárgyait emberi szükségletek kielégí-
tésére alkalmassá alakítja; olyan anyagi javak előállítása, amelyeket az emberek v. köz-
vetlenül elfogyasztanak, v. további termelésre használnak fel. 

Term. és Techn.  Természet és Technika firat  A Természettudományi Közlöny címe volt 
1946–56 között. 

Term. tud.  Természettudomány firat  A Természettudományi Közlöny címe volt 1946–56 
között. 

Term. tud. Közl.  Természettudományi Közlöny firat  Európa egyik legrégibb, 1841 óta 
megjelenő ismeretterjesztő folyóirata a Természettudományi Közlöny, illetve 1968 óta 
szellemi- és jogutódja a Természet Világa (a lap 1946 és 1956 között a Természettudo-
mány, a Természet és Technika, a Természet és Társadalom nevet viselte). 

Term. tud. Társ. Évk.  Természettudományi Társaság Évkönyve kult  Teljes címe: A Kirá-
lyi Magyar Természettudományi Társaság Évkönyve. Megjelent 1938-ban és 1939-ben. 

termrajz  természetrajz tud  Az állattan, növénytan, ásványtan együtt mint tantárgy. 
Termvéd. Tan.  Természetvédelmi Tanács szerv  1949-ben felállított, a természet tudomá-

nyos és kulturális jelentőségű tárgyainak, területeinek, jellegzetes tájrészleteinek meg-
őrzéséről és fenntartásáról gondoskodó társadalmi szervezet. 

TESD  total end systolic diameter angol; orv  Teljes szisztolévégi átmérő. 
test.  testimonialis latin; rég  Nemességi bizonyságlevél. 
TESz  A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára I–III tud  Szerk.: Benkő Loránd–Kiss 

Lajos–Papp László. Budapest, 1967–1976. 
TÉSZ  Takarékszövetkezetek Országos Érdekképviseleti Szövetsége szöv  A szövetségnek 

az 1993-ban a takarékszövetkezeti integrációhoz nem csatlakozott takarékszövetkezetek 
a tagjai. Ezek a takarékszövetkezetek jelentős állományokkal, tőkével és évenkénti 
eredményekkel rendelkeznek. E takarékszövetkezetek egymással kötöttek integrációs 
szerződést, s egymást segítve gazdálkodnak. Megalakított szövetségük a TÉSZ. Védi és 
képviseli a tagszövetkezetek érdekeit, segíti a tagok biztonságos, gazdaságos működé-
sét, szövetkezeti jogállásának és önállóságának megőrzését. 

TESZ  Társadalmi Egyesületek Szövetsége szöv  Magyarországon az ellenforradalmi rend-
szer idején működő fajvédő, titkos és nyílt társadalmi egyesületek központi szerve, 
amelyet a háttérből a kormány irányított. 

TESZÖV  Termelőszövetkezetek Szövetsége szöv  Társadalmi szervezet. 
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TETETE  Teleki Természetismereti és Turisztikai Egyesület egy  Diákkörként alakult meg 
1987-ben. A csoport főbb céljai: egy meghatározott terület természettudományos felmé-
rése, illetve természetvédelmi és környezetvédelmi problémák felvetése. Célkitűzése: a 
diákok ismerjék meg az élőlényeket, illetve a kőzeteket. Három fő programjuk van: 
nyári természetismereti táborokban ismeretterjesztő programok szervezése, évközi fog-
lalkozásokon és nyári táborokban a tagok természetismereti és természetvédelmi tudá-
sának fejlesztése, konkrét természetvédelmi tevékenységekben, környezetvédelmi akci-
ókban való részvételre buzdítás. 

TEU  Treaty on European Union angol; ált  Európai Uniót létrehozó szerződés. EUSZ 
text.  textilipar ipar  Szálas anyagokat feldolgozó, fonalakat és kelméket gyártó iparág. 
TF  Testnevelési Főiskola okt  Magyarországon 1925-től a testnevelő tanárokat, edzőket, 

illetve sportvezetőket képző felsőfokú tanintézet volt. 1989-től Magyar Testnevelési 
Egyetem néven működik tovább. 

TFG  Toldy Ferenc Gimnázium okt  Budapesten lévő gimnázium. Alapításának éve: 1854. 
A kezdetben Budai Császári és Királyi Felsőreáliskolának nevezett, német nyelvű in-
tézményt császári rendelettel alapították. 

TFKGP  Történelmi Független Kisgazdapárt pol  A Torgyán Józseffel való szakítás után 
elsőként megszerveződött kisgazda alakulat. Elnöke és megalapítója Pártay Tivadar, aki 
résztvevője volt az FKGP 1930-as békési megalapításának. A szervezet 1992 novembe-
rében alakult meg azzal a céllal, hogy a „kisgazda 36-ok” ne csak parlamenti frakcióval, 
hanem párttal rendelkezzenek 

TFT  Thin Film Transistor angol; fiz  Vékonyfilm-tranzisztor. 
TFT  Tudományos és Felsőoktatási Tanács szerv  1957-ben létesült. Tudományos kutatási, 

fejlesztési, szakemberképzési kérdésekkel foglalkozott. 
TG  République Togolaise francia; földr  Köztársaság Nyugat-Afrikában. Területe: 56.785 

km2; fővárosa: Lomé; pénznem: CFA frank; nyelvek: francia, eve, mina, kabije, 
dagomba. Népcsoportok: eve-adzs, tem-kabre, gurma, kebu-akpocs, joruba. Vallások: 
törzsi vallású, keresztény, szunnita mohamedán. 

TG  triglyceride angol; orv  Triglicerid. 
tg.  tangens mat  Az egyik szögfüggvény; valamely hegyesszögű háromszögben a szöggel 

szemközti befogó és a szög melletti befogó hányadosa. 
TGA  Kingdom of Tonga angol; földr  Örökletes alkotmányos monarchia az óceániai sziget-

világban. Területe: 649 km2; fővárosa: Nuku’alofa; pénzneme: pa anga; nyelvek: tongai, 
angol; népcsoportok: tongai; vallás: protestáns, római katolikus, mormon. 

TGA  transposition of the great vessels angol; orv  A nagy erek transzpozíciója. 
TGB  Tervgazdálkodási Bizottság szerv  1988 januárjában alakult, 1989–90-ben jogutód 

nélkül megszűnt. 
TGEV  transmissible gastroenteritis virus latin; állat  Sertések transmissibilis gastroenteritis 

vírusa. 
tgk.  tehergépkocsi közl  Teherszállításra használt, a vezetőfülke mögött rakterülettel ellá-

tott gépkocsi. 
TGT  Tervgazdálkodási Tanács szerv  1947 júniusában alakult. 
TGy  Tudományos Gyűjtemény firat  Pest (1817–1841). Az első magyar időszaki sajtóter-

mék. 
TH  Thai Airways angol; rep  Thaiföld légitársaságának jelzése. 
TH  Tokio Hotel német; zene  Német zenekar elnevezésének rövidítése. 
Th  tórium vegy  A titáncsoportba tartozó, a platinához hasonló színű nehézfém, radioaktív 

elem. Rendszáma: 90. 
TH  Transzeurópai hálózatok távk  Angolul: Trans-European Networks, TEN. A maastrichti 

szerződésben fektették le a transzeurópai közlekedési-, energia- és távközlési hálózatok 
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kiépítésének programját. Cél a tagországok hálózatainak összekapcsolása, s ezáltal a 
szolgáltatások olcsóbbá és biztonságosabbá tétele. A TEN-hez az Unió határain kívül, a 
tagjelölt és a mediterrán országokban csatlakozási pontokat alakítanak ki. 

THA  Thaiföldi Királyság földr  Királyság az Indokínai-félszigeten. Területe: 513.115 km2; 
hivatalos nyelv: tahi; pénznem: bahr; népcsoportok: tahi, lao, kínai, maláj, khmer; val-
lás: buddhista, mohamedán, keresztény. 

THB  thaiföldi baht pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
theol.  theológia vall, rég  Vmely vallás tételeivel és tanításaival kapcsolatos ismeretek 

rendszere; hittudomány; hittudományi főiskola, ill. kar. 
Theol. Szakl  Theológiai Szaklap firat  Megalapítója és szerkesztője, a magyar evangélikus 

egyház új istentiszteleti rendjének kidolgozója, Raffay Sándor evangélikus püspök, teo-
lógus, egyházi író, költő, műfordító. 

TheolSz  Theologiai Szemle firat  Theologiai Szemle repertóriuma, 1991–2004. Kozma Bor-
bála és Ladányi Boglárka állította össze a repertóriumot, amelyben szerzőkre, tárgysza-
vakra, és a szerzők nélküli cikkekre lehet keresni. 

THERAP.  therapeutic angol; orv  Terapeutikus. 
THERAP.  therapy angol; orv  Terápia. 
thj  törvényhatósági jogú közig  Az önkormányzat elve alapján létesített helyi közigazgatási 

joggal felruházott (város); a vármegyei hatóságok jogköre alá nem tartozó nagyobb vá-
ros 

THM  teljes hiteldíjmutató pénzü  A bankok egyes hiteleit teszi összehasonlíthatóvá, törvé-
nyi előírás szerint a mutató minden olyan költséget magába foglal, amelyet a hitel felvé-
telekor az ügyfélnek ki kell fizetnie. Bevezetve: 1997-ben. 

thor.  thoracic angol; orv  Mellkasi. 
thor.  thorax angol; orv  Mellkas. 
THR  total hip replacement angol; orv  Teljes csípőcsere. 
THV  Tiszapalkonyai Hőerőmű Vállalat ipar  1954–59 között épült hőerőmű. 
TI  Technikai írások (1921–33) firat  Ferenczi Sándor könyve. Animula, Budapest, 1997. 
Ti  titán vegy  A titáncsoportba tartozó, acélszürke színű, kemény fém. Rendszáma: 22. 

Ipari gyártása 1955-ben kezdődött el, főleg az acélgyártásban használják. (A görög mito-
lógiai alakokról, a titánokról kapta nevét.) 

Ti  tömegindex orv  Angolul: mass index. 
ti.  tudniillik ált  Ugyanis; pontosabban szólva; mégpedig. 
TIA  Thanks In Advance angol; inf  Előre is köszönöm! (IRC-elésnél a hálón). 
TIB  Történelmi Igazságtétel Bizottsága szerv  1988. júniusban alakult. Célja: a bizottság 

mindenekelőtt szükségesnek tartja a volt politikai elítéltek teljes jogi rehabilitációját, az-
az a büntetett előélethez fűződő valamennyi joghátrány törvény útján való felszámolá-
sát. Meg kell szüntetni a nyugdíj-megállapításnál fennálló hátrányos helyzetüket, az ál-
lások betöltésénél alkalmazott diszkriminatív (titkos és nem titkos) intézkedéseket és 
gyakorlatot, s az új útlevéltörvényben foglalt, a büntetett előéletből következő kizáró 
jogszabályokat. 

TIBC  total iron binding capacity angol; orv  Teljes vaskötő kapacitás. 
TICA  The International Cat Assosiation angol; állat  Nemzetközi Macskaszövetség. 
TIE  Twin Ion Engine angol; kult  A Csillagok háborúja 4–6. részeiből ismert birodalmi va-

dászrepülőgép. 
TIFF  Tagged Image File Format angol; inf  Grafikus állományformátum. 
TIGÁZ  Tiszántúli Gázszolgáltató és Szerelő Vállalat ipar  Magyarországon, a Tiszántúlon a 

gázenergia elosztására, a hálózati rendszer fejlesztésére, építésére, karbantartására, 
üzemirányítására, üzemvitelére, üzemzavar-elhárítására alakult vállalat. 

http://www.mimi.hu/gazdasag/hitel.html
http://www.mimi.hu/gazdasag/koltseg.html
http://www.mimi.hu/gazdasag/hitel.html
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TIK  Tanulmányi és Információs Központ okt  Felsőoktatási intézményekben a hallgatók 
tanulmányaival és általános felvilágosításával foglalkozó szervezeti egység. 

TIM  Kelet-Timor földr  Kelet-timori Demokratikus Népi Köztársaság a Hátsó-indiai-
szigeteken. Területe: 14.619 km2; fővárosa: Dili; hivatalos nyelv: indonéz, portugál, ti-
mori; pénznem: indonéz rúpia (ideiglenes); népcsoportok: timori-maláj, indonéz, kínai, 
portugál; vallás: római katolikus, mohamedán, buddhista, törzsi vallású. 

TIM  Talajvédelmi Információs és Monitoring Rendszer szerv  A Földművelésügyi Minisz-
térium és a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium 1992-ben az MTA 
TAKI irányításával létrehozott szakértői bizottság (1991) ajánlásai alapján hozta létre a 
Talajvédelmi Információs és Monitoring Rendszert (TIM), amely a Környezetvédelmi 
Információs és Monitoring Rendszer első működő alrendszereként valósult meg. 

TIMSS  Third International Mathematics and Science Study angol; ált  Harmadik Nemzet-
közi Matematikai és Természettudományi mérés. 

TIOSZ  Tanonc és Ifjúmunkás Otthonok Országos Szövetsége szerv  Megalakulása: 1947. 
aug. 21. 

TIP  Technology Implementation Plan angol; gazd, pénzü  Technológiai Megvalósítási Terv 
(Európai Unió). 

TIP  Tripoli rep  Líbiai repülőtér jelzése. 
tip.  típus(ú) ált  Csoport egyedeinek közös jellemző vonásait tartalmazó mintakép, alap-

forma; társadalmi csoport, jellembeli alkat alapvonásait megtestesítő egyed, illetve en-
nek ábrázolása; közös alapvonásokkal jellemezhető csoport, fajta; szabvány szerint ké-
szült gyártmány. 

TIR  Településirányítási Információs Rendszer inf  Egy település és vonzáskörzete vezeté-
séhez szükséges információk számítógépes tárolása, feldolgozása és megjelenítése egy-
séges, térképi alapon nyugvó rendszerben, ami elősegíti az önkormányzat igazgatási, 
hatósági, üzemeltetői fejlesztési és egyéb feladatainak hatékony megoldását. 

TIR  Transport International Routier francia; gazd  Nemzetközi egyezmény, amelyet 1959-
ben kötöttek meg Genfben, célja a vámeljárás egyszerűsítése a nemzetközi gépkocsi-
árufuvarozásban. Az ebben részt vevő gépkocsik TIR feliratot viselnek. Mo. 1962-ben 
csatlakozott az egyezményhez. 

TIS  Tiszai Információs és Segélyhívó Rendszer inf  Az RSOE építette ki. A 2000-ben kiépí-
tett Tiszai Információs és Segélyhívó Rendszert nemcsak a dinamikusan fejlődő vízi tu-
rizmus miatt érezték szükségesnek üzembe helyezni, hanem a kialakulóban lévő vízi 
szállítások miatt is, amelyek a mellékfolyókat is bevonhatják a vízi forgalomba. 
RSOE 

TISAB  Teljes ionerősséget beállító puffer vegy  Olyan elektrolitoldat, melynek pH-értéke 
akkor is állandó marad, ha koncentrációja megváltozik, illetve ha kis mennyiségű sav 
vagy lúg kerül bele. 

TISR  Tiszai Információs és Segélyhívó Rendszer ált  A tiszai víziturizmus és hajózás biz-
tonságát szolgálja, árvíz esetén hatékony eszköze a mentési hírközlésnek, segíti a véde-
kezésben részt vevők kommunikációját és a munkák koordinálását. 

tisztv.  tisztviselő ált  Hivatali munkakörben dolgozó alkalmazott. 
Tit  Tituszhoz írt levél vall  Pál apostolnak tulajdonított kánoni irat. Címzettje Pál egyik 

állandó kísérője. Főként az engedelmességgel foglalkozik benne. 
TIT  treponema immobilisation test angol; orv  Treponémaimmobilizációs teszt. 
TIT  Tudományos Ismeretterjesztő Társulat szerv  Magyarországon 1841-ben alakult Ter-

mészettudományi Társulat néven, majd 1953-ban a Társadalom- és Természettudomá-
nyi Ismeretterjesztő Társulat nevet vette fel. A TIT nevet 1958-ban vette fel. A tudomá-
nyok népszerűsítésével foglalkozó értelmiségi tömegszervezet. 

TiT.  Tejipari Tudósító firat  1954–55-ben a MÉTE Kiadó által megjelentett szaklap. 

http://gisfigyelo.geocentrum.hu/informatika/kisokos_informacio.html
http://gisfigyelo.geocentrum.hu/informatika/kisokos_informacio.html
http://gisfigyelo.geocentrum.hu/kisokos/kisokos_terkep.html
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TITÁSZ  Tiszántúli Áramszolgáltató Vállalat ipar  A Tiszántúlon a villamos energia átvite-
lére, elosztására, a hálózati rendszer fejlesztésére, építésére, karbantartására, üzemirá-
nyítására, üzemvitelére, üzemzavar-elhárításra alakult vállalat. 2004. júl. 1-től a neve: 
E.On Tiszántúli Áramszolgáltató. 

titk.  titkár(ság) ált  Nagyon elfoglalt embereknek (személyi) ügyeit intéző és közvetítő 
alkalmazottaknak és munkatársainak együttese, mint hivatali szerv. 

TITR  titrimetriás vegy  A titrimetriás vizsgálat során egy adott reagens reakcióba lép a 
vizsgált anyaggal. A reakció végét az indikátor színváltozása jelzi. 

TIZ  Traffic Information Zone angol; rep  Forgalmi tájékoztató körzet: az a nem ellenőrzött 
repülőterek körül kijelölt meghatározott méretű légtér, amelyben a repülések számára a 
repüléstájékoztató és riasztó szolgálatot az érintett repülőtér repülőtéri repüléstájékoz-
tató egysége nyújtja. 

tiz.  tizedes had  Az őrvezető és a szakaszvezető közötti legénységi rendfokozatú személy. 
őrv. 

TJ  Tádzsikisztán földr  Tádzsikisztán. Köztársaság Közép-Keleten. Fővárosa: Dusanbe; 
pénzneme: tádzsik rubel; nyelvek: tádzsik, orosz; népcsoportok: tádzsik, üzbég, orosz, 
tatár; vallások: mohamedán, ortodox. 

TJM  Thorma János Múzeum kult  A kiskunhalasi múzeumi gyűjtemény 1874-ben jött létre 
Révész György régiséggyűjteményéből. A múzeum a Thorma János nevet 1951. júl. 1-
jén vette fel. 

TJS  tádzsikisztáni somoni tádzsik; pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valu-
takód. 

tjv.  törvényhatósági jogú város közig  A felszabadulás előtti Magyarország területi-
közigazgatási rendszerének egyik formája. Ilyen jelleggel működött a vármegyék és a 
városok közigazgatási szervezete, amelynek önkormányzati jelleget adtak. 

TK, THY  Turkish Airlines angol; rep  Törökország légitársaságának jelzése. 
TK.  Természettudományi Közlöny firat  A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat lapja, 

Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Szakterület: biológia, természettudományok. 
TKEP  Társadalmi Koalíció és Emberközpontú Politikáért pol  1993. dec. 22-én jegyezték be 

a fővárosban. Szellemi műhelyként célja a pénzközpontú politika emberközpontúvá 
alakítása. 

TKI  Távközlési Kutató Intézet távk  Az 1950-ben létesült magyar híradástechnika rendszer-
technikai ipari kutatóintézete. A mikrohullámú rendszerek kutatása mellett a vezetékes 
és a vezeték nélküli átviteltechnikával és a számítástechnikával is foglalkozik. 

TKM  Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára kult  Budapest (1979–). 
tkp.  tulajdonképpen nyelvtud  A lényeget tekintve; eredetileg. 
TKR  total knee replacement angol; orv  Teljes térdcsere. 
TKS (TCI)  Turks and Caicos Islands angol; földr  Turks és Caicos-szigetek. Nagy-Britannia 

külbirtoka a Bahama-szigeteknél. Területe: 497 km2; székhelye: Cockburn; pénzneme: 
USA dollár, népek: néger, mulatt; vallás: protestáns, baptista, metodista, anglikán, 
egyéb protestáns; nyelv: angol. 

Tkv  Telekkönyv ált  Ingatlanokra vonatkozó adatokat, azok tulajdonviszonyát és a rajtuk 
levő terheket nyilvántartó könyv. 

Tl  tallium görög ’zöld ág’ szóból; vegy  A galliumcsoportba tartozó, az ólomhoz hasonló, 
kékesfehér színű, puha fém. Rendszáma: 81. Elektromos kisülésű csövekben használják. 

Tl  tél chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
TLC  tender loving care angol; orv  Gyengéd, szerető gondozás. 
TLC  Thin layer chromatography angol; kém  Vékonyréteg-kromatográfia. 
TLC  total lung capacity angol; orv  Teljes tüdőkapacitás. 
TLD  Top Level Domain angol; inf  Legfelsőbb szintű domain. 
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TLM  Tolerance Limit Median angol; vegy  Átlagos tűrési határ a vízi toxikológiában. A 
mérgező anyagoknak olyan töménysége a vízben, amely az élő szervezetek 50%-os 
pusztulását eredményezi. 

TLP  Transient Lunar Phenomena angol; csill  ’Időszakos holdbeli jelenség’. A Holdon rit-
kán, távcsővel megfigyelhető felvillanások, elszíneződések, elsötétedések elnevezése. 

TLS  Transport Layer Security angol; inf  Az SSL utódja, nyilvános csatornán kommunikáló 
felek közti biztonságos információcserét tesz lehetővé, annak érdekében, hogy harma-
dik fél ne szerezhesse meg az információt, illetve ne módosíthassa az üzeneteket. 

TLV  Threshold Limit Value angol; vegy  Veszélyes anyagokra megengedett határérték 
(általában azonos vegyület esetén az expozíciós idő növekedésével csökkenő érték). 

tlx  telex távk  Távgépírós összeköttetés; az ily módon elküldött üzenet. 
TM  LAM Linhas Aéreas de Mocambique angol; rep  Mozambik légitársaságának jelzése. 
TM  Tájékoztatásügyi Minisztérium közig  1945. nov. 15. és 1948. jan. 26. között működő 

minisztérium. 
TM  Tertio millennio apostoli levél latin; vall  II. János Pál pápa egyik írásának rövidítése. 
Tm  tiszteletre méltó ált  Erkölcsi értékénél fogva tiszteletet érdemlő. 
TM  Tokyo Marui japán; sp  Japán minőségi airsoft fegyvereket, ill. kiegészítőket gyártó cég. 

Az airsoft sport egyik meghatározó gyártója és innovátora. 
Tm  túlium vegy  A lantanidák közé tartozó kémiai elem. Rendszáma: 69. Nevét az ókorban 

ismert világ legészakibb pontjáról, Thuleról kapta. 
TM  Türkmenisztán földr  Türkmenisztán, Türkmén Köztársaság: Közép Ázsiában. Terüle-

te: 488.100 km2; főváros: Ashabad; hivatalos nyelv: türkmén; pénznem: türkmén manat; 
népcsoportok: türkmén, üzbég, orosz, kazah; vallás: szunnita mohamedán, orosz orto-
dox. 

TM.  Tudomány és Mezőgazdaság firat  A tudomány, a technika és a mezőgazdaság össze-
függéseivel foglalkozó folyóirat. 

Tma  téma chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
TMA  Terminal Control Area angol; rep  Közelkörzeti irányítói körzet, amelyet egy v. több 

nagyobb repülőtér közelében, rendszerint ATS útvonalak találkozásánál létesítettek. 
ATS 

TMB  Tudományos Minősítő Bizottság szerv  Magyarországon az MTA elnökségének fel-
ügyelete alatt álló szerv, amely közreműködik a vezető utánpótlás tudósréteg kialakítá-
sában, az aspiránsképzésben, a kandidátusi vizsgák megszervezésében, a tudományos 
fokozatok megszerzéséhez szükséges feltételek kidolgozásában stb. 

TMJ  temporo mandibular joint angol; orv  Articulatio temporomandibularis, rágóízület. 
TMK  tervszerű megelőző karbantartás ipar  A berendezések megóvását, zavartalan üze-

meltetését és javítását tervszerű és előzetes vizsgálatokkal és intézkedésekkel biztosító 
karbantartási rendszer. 

TMKSZ  Técsői Magyarok Kulturális Szövetsége szöv  Székhelye: Técső. 
TMLev  Teleki Mihály levelezése I–VIII. irod  Szerk. Gergely Sámuel. Bp. 1905–1926. 
TMM  türkmén manat türkmén; pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valuta-

kód. 
TmN.  Tolna Megyei Népújság firat  Tolnai Népújság. Az Axel Springer Kiadói Kft. által 

Tolna megyében megjelentetett napilap. 
TMP  Történelmi Magyarországért Párt pol  A párt Kőszegen állított jelöltet 1994-ben. 
TN  Al Jumhūriyah at Tūnisīyah arab; földr  Tunéziai Köztársaság Afrika északi részén. 

Területe: 163.610 km2; főváros: Tunisz; hivatalos nyelve: arab; pénznem: tunéziai dinár; 
népcsoportok: arab, berber; vallás: mohamedán. 

TN  Australian Airlines rep  Ausztrália egyik légitársaságának jelzése. 

http://www.katolikus.hu/roma/pe25.html
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TN  Tennessee angol; földr  Szövetségi köztársaság az USA délkeleti részén. Területe: 
109.149 km2; székhelye: Nashville; beceneve: Önkéntes állam. 

TN  Treaty of Nice angol; pol  Nizzai szerződés az Európai Unióban. 
Tnap  tegnap chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
TNC  transznacionális vállalat szerv  Azt a vállalatot nevezzük transznacionális vállalatnak, 

amely nemzetközi, azaz a több nemzetgazdaságot felölelő termelési hálózatot tart fenn. 
A transznacionális vállalat rendszerint több nemzeti tőkét integrál, ezért szokás „multi-
nacionális” vállalatnak (röviden „multi”-nak) is nevezni. 

TND  tunéziai dinár pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
TNKP  Tempus Nemzeti Kapcsolattartó Pont okt  Angolul: Trans-European Cooperation 

Scheme for University Studies. Az Európai Unió a volt szocialista országok felsőoktatá-
sának támogatására a kilencvenes évek eleje óta működteti a TEMPUS programot, 
amely a kezdetekben a közép- és kelet-európai országok hallgatóinak és oktatóinak eu-
rópai uniós országokban való tanulását, cseréjét, az oktatási intézmények fejlesztését 
segítette (Magyarország 1997-ig volt részese). A 2000-ben megkezdett TEMPUS III. 
program kifejezetten a nem tagjelölt országokra irányul. 

TNM  Tárca nélküli miniszter közig  A kormány olyan tagja, aki teljes jogú tagként vesz a 
kormánynak mint testületnek a tevékenységében, ellátja a kormánya által rábízott meg-
határozott teendőket, azonban nem vezeti az államigazgatás egyetlen ágazatát, egyetlen 
minisztériumát sem. 

TNM  tumor, nodes and metastases angol; orv  Daganat, csomók és áttétek (daganatosztá-
lyozási rendszer). 

TNO  Trans Neptunian Object angol; csill  Neptunuszon túli objektum. 
TNR  Antananarivo rep  Madagaszkár repülőtéri jelzése. 
TNS  transcutaneous nerve stimulator angol; orv  Bőrön keresztüli idegingerlés. 
TNT  Trinitro-toluol had  Nagy hatású robbanóanyag. Gránátok és bombák töltésére hasz-

nálják, az egyik leghatásosabb és legkönnyebben kezelhető katonai robbanóanyag. 
tny.  tanya ált  Alföldi község, (mező)város határában lakóházból és gazdasági épületekből 

álló kis gazdasági település; présház. 
TO  Kingdom of Tonga angol; földr  Tonga, Tongai Királyság: Óceániában. Területe: 748 

km2; főváros: Nuku’alofa; pénznem: pa’anga; népcsoportok: tongai, egyéb; vallás: pro-
testáns, római katolikus, mormon, egyéb. 

TO  Tanulmányi Osztály okt  A tanítás szervezetével kapcsolatos teendőket végző részleg. 
TO  telephone order angol; orv  Telefonon keresztül leadott rendelés (pl. gyógyszerre). 
to AA  to affected areas angol; orv  Az érintett területekre. 
TOA  time-of-arrival angol; csill  Érkezési idő (pl. pulzárok impulzusainál). 
Tób  Tóbiás könyve vall  Idős Tóbiásról és Sáráról, valamint az ifjabb Tóbiásról és fiáról 

szóló ószövetségi könyv a Bibliában. 
TOC  Total Organic Carbon angol; kém  Összes szerves szén. 
TOE  Ton oil Equivalent angol; ipar  42,6 kJ/kg fűtőértékű üzemanyag. 
TOF  Tertius Ordo Franciscanus latin; vall  Ferences harmadrend. A szerzetesi intézmények 

egyik fajtája. 1220 körül Szt. Ferenc alapított egy laikusokból álló csoportot, amely az 
eredeti csoporthoz társul. Ez volt a ferences harmadrend megalapítása. 

Tolna MNÚ  Tolna Megyei Népújság firat  Tolna megyében megjelenő folyóirat. 
Tom  tudom chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
TOP  tongai pa’anga pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
TOP  Tűzoltóság Országos Parancsnokság szerv  Tűzvédelemmel és műszaki mentéssel 

foglalkozó szervezet legfőbb irányítója. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgató-
sághoz tartozik. 
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TOR  Tertius Ordo Regularis S. Francisci latin; vall  Szent Ferenc reguláris harmadrendje. 
TOF 

TORCap  Tertius Ordo Regularis Capuccinarum latin; vall  Reguláris harmadrendi kapuci-
nus nővérek. A szerzetesi intézmények egyik fajtája. 

TORG  Szent Ferenc Kistestvérei vall  A közösség hivatása: iskolán kívüli nevelés, illetve 
keresik, hogyan lehetne erőteljes lelkiségi, közösségi kötelékekkel megélni az egyház-
megyés papságot. Először a Klagenfurt melletti Feldkirchenben, majd 1989-ben Buda-
pesten telepednek le. 1990-ben megalapították a Szent Ferenc Kistestvéreinek közössé-
gét, valamint ezzel egy időben Szent Ferenc Kisnővéreinek Közösségét is. A közösség 
első letelepedési helye a Miskolc–Vasgyári plébánia. Lelkisége ferences alapokon nyug-
szik, és az egyház megújulási mozgalmaira nyitott. Egyházjogi státusza: egyházmegyei 
jogú krisztushívők hivatalos társulása. A közösség jogi személy. 

TOSD  Tertius Ordo S. Dominici latin; vall  Domonkos harmadrend. A szerzetesi intézmé-
nyek egyik fajtája. 

TOSF  Tertius Ordo Secularis Franciscalis latin; vall  Ferences világi harmadrend. TOF 
TOT  Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa szerv  Magyarországon az Országos Szövet-

kezeti Tanács (alakulás: 1965) utódjaként a mezőgazdasági, a halászati termelőszövet-
kezeteknek és a mezőgazdasági szakszövetkezeteknek és tagjainak országos érdekkép-
viseleti, társadalmi és mozgalmi szerve. Feladata a szövetkezetek és az egyének érdeke-
inek összehangolása, a gazdálkodás támogatása. Utódja a Mezőgazdasági Szövetkezők 
és Termelők Országos Tanácsa (alakulás: 1989). 

tox.gran  toxic granulation angol; orv  Toxikus granuláció (sejtben). 
TOZ  Tovaricsesztvo Szovmesztvoj Obrabotki Zemli orosz; mezg  A föld közös megművelé-

sére alakult társulat. A mezőgazdasági termelőszövetkezetek legkezdetlegesebb típusa 
volt az egykori Szovjetunióban, a földnek egyéni termelőeszközökkel történő közös 
megművelésére alakultak. 

TÖB  Tandíj és Ösztöndíj Bizottság okt  Az egyetemek, a Hallgatói Önkormányzattal 
egyetértésben, az egyetem hallgatói által fizetendő díjakat és térítéseket, valamint a ré-
szükre nyújtható támogatásokat a TÖB-ben határozza meg. 

TÖOSZ  Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége szöv  A helyi önkormányzati 
érdekek és jogok képviseletére, védelmére, valamint érvényesítésére a települési ön-
kormányzatok által létrehozott szerv. Főbb feladatai: érdekegyeztetés, érdekközvetítés, 
illetve érdekvédelem az önkormányzatok részére; az önkormányzati vagyon gyarapítá-
sának és eredményes működtetésének elősegítése; az önkormányzatok együttműködé-
sének támogatása; elősegíti az információáramlást és kapcsolattartást a tagok között; il-
letve a tagokat ért jogsérelem esetén segítséget nyújt. Jogi személy. Székhelye Budapest, 
működése az ország egészére kiterjed. 

TÖOSZ  Területi Önkormányzatok Szövetsége szöv  Polgármesterek és megyei közgyűlés 
elnökeinek országos szövetsége. Célja az önkormányzati alapjogok átfogó védelme és 
az önkormányzás gazdasági alapjainak megerősítése, a különféle típusú és nagyságú 
önkormányzatok érdekeinek egységesítése. 

tör  török népcs  Tömegében Törökországban élő, altáji nyelvet beszélő (nép), illetve ehhez 
tartozó, vele kapcsolatos, ott szokásos; török nyelv és irodalom mint tantárgy. 

Tör.  Törökország földr  Köztársaság a Közel-Keleten. TR 
törm.  törzsőrmester had  Az őrmester és a főtőrzsőrmester közötti rendfokozatot viselő 

személy. 
tört.  történelem ált  Az emberiség vagy valamely nép, nemzet életében történt fontosabb 

események sorozata, illetve ennek valamely szakasza; ezeknek az eseményeknek idő-
rendben haladó leírása; ezeket az eseményeket, összefüggéseket elemző tudomány; ez 
mint tantárgy. 
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tört.  történet ált  Megtörtént események összefüggő sorozata elmondva v. leírva; kitalált 
események elbeszélése. 

Tört. életr.  Történeti életrajzok irod  A 19–20. század fordulóján jelent meg a kor kiváló 
történész-írójának tollából 57 jeles történelmi személyiségünk életrajza, amelyek viharos 
történelmünk évszázadainak 57 szeletét tárják fel a tatárjárás utáni időszaktól a kiegye-
zés koráig, Kun Lászlótól Széchenyi Istvánig. 

Tört. Szle.  Történelmi Szemle firat  1958-tól 2005-ig az MTA negyedévente megjelenő 
történelmi tartalmú folyóirata. 

Tört. Tár.  Történelmi Tár firat  Teljes címe: Magyar Történelmi Tár. Budapest (1878–1879; 
1900–1911). 

tört.tud.  történettudomány tud  A történelmet leíró és elemző tudomány. 
törv.véd.  törvényesen védve ált  Az államhatalom legfelsőbb szervétől alkotott jogszabály 

alapján valakinek, valaminek az érdekét pártolja, biztosítani igyekszik. 
TP  TAP Air Portugal portugál; rep  Portugália légitársaságának jelzése. 
tp  templom vall  Istentiszteletek megtartására, imádkozásra emelt nagy épület. 
TP  term pregnancy angol; orv  Kihordott terhesség. 
tp.  táppénz eü  A társadalombiztosítás alapján a dolgozóknak a keresőképtelenség idején 

járó juttatás. 
tp.  telep ált  Kisebb (különálló) ideiglenes, illetve sajátos célú vagy helyzetű település; 

azonos fajú állatok v. (alsóbbrendű) növények tömeges együttélésének helye; termelő- 
vagy kereskedelmi tevékenység céljára berendezett, elkülönülő hely; nagy kiterjedésű 
(föld alatti) lelőhely; áramszolgáltató berendezés. 

TPE  kelet-timori escudo pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
TPF  Terrestial Planet Finder angol; űrh  Földtípusú bolygókereső műhold (NASA). 
TPH  Total Paraffin Hydrocarbons angol; vegy  Összes alifás szénhidrogén. 
TPN  total parenteral nutrition angol; orv  Teljes parenterális táplálás. 
TPR  temperature, pulse, respiration angol; orv  Hőmérséklet, pulzus, légzés. 
TQM  Total quality management angol; gazd  Elméleti és gyakorlati minőségbiztosítás és -

vezérlés (különös tekintettel a vállalati bevezetésére). A BKE egyik kutatási területe. 
BKE 

Tr  tér chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
TR  Törökország földr  Törökország, Török Köztársaság: Közel-Keleten. Területe: 779.452 

km2; fővárosa: Ankara; hivatalos nyelv: török; pénznem: török líra; vallás: mohamedán; 
nemzetiségek: török, kurd, arab. 

tr  trace angol; orv  Nyom. 
TR  Treaty of Rome angol; pol  Római szerződés az Európai Unióban. 
tr.  tragédia irod  Kiváló egyéniségnek a fennálló viszonyokkal való összeütközését és bu-

kását, nagy szenvedélyek vagy eszmék harcát bemutató dráma. 
tr.  truncus angol; orv  Törzs. 
TRA  Targeted Research Action angol; gazd, pénzü  Célzott Kutatási Akció (Európai Unió). 
TrA  Triangulum Australe latin; csill  Déli Háromszög. Csillagkép a déli égbolton. 
TRACE  Transition Region and Coronal Explorer angol; űrh  A Nap átmeneti rétegeit és 

koronáját vizsgáló műhold. 
trach  tracheostomy angol; orv  Tracheosztómia. 
trafo  transzformátor latin; fiz  Az indukció elve alapján működő, váltakozó áramkörökben 

használható feszültség-, illetve áramátalakító. 1885-ben három magyar mérnök: Bláthy, 
Zipernowsky és Déri nyújtotta be a szabadalmat. 

trag.  tragédia irod  Kiváló egyéniségnek a fennálló viszonyokkal való összeütközését és 
bukását, nagy szenvedélyek vagy eszmék harcát bemutató dráma. tr. 
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TRANSZVILL  Transzformátor és Villamoskészülékgyár ipar  Magyarország jelentős, erős-
áramú berendezéseket előállító gyára volt. 1905-ben AEG Unio Magyar Villamossági 
Rt. néven alapították. 

tréf.  tréfás(an) ált  Jókedvből fakadó, nevettető célú tett vagy mondás; nem komoly dolog, 
semmiség. 

Tren  téren chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
Tri  Triangulum latin; csill  Háromszög, Északi Háromszög. Kis kiterjedésű csillagkép az 

Andromeda és a Perseus mellett. 
tril.  trilógia irod  Három önálló részből álló, de tárgyánál fogva egységes irodalmi v. szín-

padi mű. 
Trin.  Trinidad és Tobago földr  Köztársaság Dél-Amerikában. TT 
TRL  török líra pénzü  Elavult valutakód (TRY-nal helyettesítve). 
Trócsányi 1980  Trócsányi Zsolt: Erdély központi kormányzata. 1540–1690 irod  Budapest, 

1980. 
Trócsányi 1988  Trócsányi Zsolt: Habsburg-politika és Habsburg-kormányzat Erdélyben 

1690–1740 irod  Budapest, 1988. 
TRY  új török líra pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
TS  Transports Aeriens du Benin rep  Benin légitársaságának jelzése. 
TS  Twin Spark angol; műsz  Hengerenkénti dupla gyújtógyertya, ami kiegészül még válto-

zó szelepvezérléssel is. Tökéletesebb égést biztosít. 
TSA  Temporary Segregated Area angol; rep  Az időszakosan korlátozott légtér jelülésére 

használat rövidítés. 
tsa.  társa ált  Vkivel együtt levő, együtt dolgozó személy; házastárs, különösen a feleség; 

szorosan az emberhez tartozó, kedvelt állat vagy tárgy. 
TSEN  Területi Statisztikai Egységek Nomenklatúrája közig  Az EU-ban a területi közigaz-

gatási egységek statisztikai besorolási rendszere. NUTS 
TSH  thyroid stimulating hormone angol; orv  Tireotrop hormon, pajzsmirigyet serkentő 

hormon. 
tsp.  teaspoon angol; ált  Teáskanál. 
TSR  total shareholder return angol; pénzü  Teljes részvénytulajdonosi hozam. 
TSS  Time-Sharing System angol; inf  Időosztásos rendszer. 
tsz  tengerszint ált  A nyugvó tenger felszíne (mint magasságmeghatározás alapja). 
TSz  Történelmi Szemle firat  Az MTA Történettudományi Intézetének Értesítője, Budapest 

(1958–). 
tsz.  tanszék okt, tud  Valamely tudományág tanítására és művelésére hivatott, egyetemi, 

illetve főiskolai tanár v. docens által vezetett szervezeti egység a hozzá tartozó tansze-
mélyzettel és segéderőkkel; ennek helyiségei. 

TSz.  Társadalmi Szemle firat  1946-ban újrainduló, társadalomtudománnyal foglalkozó 
folyóirat. 

tsz.  termelőszövetkezet mezg  Mezőgazdasági kisárutermelők szövetkezeti, kollektív üze-
me, gazdasága. 

tsz.  többes szám nyelvtud  Prularis (latin). Nyelvtani kategória; általában a megnevezett 
személy v. dolog több tagjára vonatkoztatja a szót; több alany cselekvését, történését, lé-
tezését fejezi ki. 

TSZASZK  Turkesztáni Szocialista Autonóm Szovjet Köztársaság földr  1918. áprilistól 
1924. októberig fennálló köztársaság Szovjet-Oroszországban, illetve a Szovjetunióban. 
SZU 

tszcs.  termelőszövetkezeti csoport mezg  Mezőgazdasági kisárutermelésre egységbe tö-
mörült, szervezett alakulat; együvé tartozó személyek, illetve dolgozók összessége. 

tszf.  tengerszint feletti magasság ált  A nyugvó tenger felszíne feletti függőleges távolság. 
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TSzl.  Történelmi Szemle firat  Az MTA Történettudományi Intézetének folyóirata. TSz 
Tszle  Társadalmi Szemle firat  1931-től 1933-ig tudományos marxista folyóirat, illetve 1946 

januárjától az MKP, majd az MDP, 1957 májusától az MSZMP elméleti és tudományos 
folyóirata. Havilap. MKP, MDP, MSZMP, TSz 

Tszmiklós  Törökszentmiklós közig  Jász-Nagykun-Szolnok megyei város. Lakosságszám: 
23.023 fő (2007. jan. 1.). 

tszor.  tengerszoros földr  A tengernek két közeli partvonal között összeszűkülő része. 
szor. (szoros) 

tszv.  tanszékvezető okt, tud  Valamely tudományág tanítására és művelésére hivatott 
egyetemi, illetve főiskolai szervezeti egység vezetésével megbízott egyetemi, illetve fő-
iskolai tanár vagy docens. 

TT  Republic of Trinidad and Tobago angol; földr  Trinidad és Tobago, Trinidad és Tobago 
Köztársaság: Dél-Amerikában. Területe: 5128 km2; főváros: Port of Spain; hivatalos 
nyelv: angol; pénznem: tobagói dollár; népcsoportok: fekete, indiai, mulatt, fehér; val-
lás: római katolikus, protestáns, hindu. 

TT  Termelőszövetkezeti Tanács mezg  1951 decemberében alakult, 1967 májusában a jog-
utód TOT vette át a feladatát. TOT 

TT  Tidningarnas Telegrambyrå svéd; hírk  Svéd hírügynökség. 
TT  Történelmi Tár firat  Megjelent Budapesten, 1878 és 1911 között. Negyedéves folyóirat 

volt. 
Tt.  Tiszatáj firat  Havonta megjelenő, irodalmi tartalmú, Szegeden megjelenő, de országos 

terjesztésű folyóirat. 
Ttár  Történelmi Tár firat  Negyedéves folyóirat volt. TT 
TTC RG Szakoszt.  Törökbálinti Torna Club Ritmikus Gimnasztika Szakosztálya sp  1999 

szeptemberében alakult. Egy kezdő (5–7 évesek), egy haladó és egy versenyző csoport-
ban kb. 50 kislány mozgási lehetőségét és versenyzését biztosítják. 

TTD  Transverse Thoracic Diameter v. thq (thorax-quer) latin; orv  Mellkasi átmérő. 
TTD  Trinidad és Tobagó-i dollár pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valuta-

kód. 
TTE  Természetbarátok Turista Egyesülete sp  Magyarországon 1910-ben munkások és 

alkalmazottak által alapított természetjáró szervezet. 1948-tól Magyar Természetbarát 
Szövetség néven működik. (1951 és 57 között nem működött.) 

TTE  transthoracic echocardiography angol; orv  Transthoracalis echocardiographia. 
Ttel  tétel chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
TTIT  Társadalom- és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat egy  1953. áprilisban 

alakult. A Természettudományi Társulat több név- és szervezeti változáson ment át. Az 
50-es évek elejétől TTIT, majd TIT néven működött. TIT 

TTK  Természettudományi Kar tud  A természet szerves és szervetlen testeivel, ezek fizi-
kai, vegyi, élettani jelenségeivel foglalkozó tudományok összességével foglalkozó szer-
vezeti egység egyetemen. 

TTOK  Türkíye Turing ve Otomobil kurumu török; szerv  Török autóklub. 
TTSL  Tata Tele-Service Ltd. távk  Indiai cégcsoporthoz tartozó távközlési cég. 
TtSz.  Technikatörténeti Szemle firat  1962 és 2002 között megjelent, ezernél több tudo-

mány- és technikatörténettel foglalkozó tanulmány, közlemény, hír és ismertetés több 
szempontú feldolgozásának eredményét tartalmazza. 

TtSzle  Természettudományi Szemle firat  A Bihar megyei orvos-, gyógyszerész és termé-
szettudományi egylet közlönye (Nagyvárad). Szerk.: Dr. Haydu Gyula. Megjelent ha-
vonként kétszer. Keletkezett 1875. júl. 1-jén. 

http://epa.oszk.hu/html/vgi/kardexlap.phtml?id=00617
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TTT  Testnevelési Tudományos Tanács szerv  Magyarországon 1954-ben létesült társadalmi 
szervezet, melynek feladata a testnevelési és sporttárgyú tudományos munka megszer-
vezése, irányítása és támogatása. 

ttúli  tengeren túli földr  Általánosan: amerikai. 
TTVSZ  Természet- és Társadalomvédők Szövetsége pol  A pártot 1990. februárban jegyez-

ték be. 
TU  toxic unit angol; orv  Mérgező egység. 
Tu  tumor angol; orv  Daganat (ez a kifejezés nem utal a daganat rosszindulatú vagy jóindu-

latú voltára). 
TU  Tunisair rep  Tunézia légitársaságának jelzése. 
TU  Tupoljev repülőgép rep  Andrej Nyikolajevics Tupoljev szovjet repülőgép-tervező 

nevéről elnevezett repülőgéptípusok. 
TUC  Trades Union Congress angol; szerv  Szakszervezetek kongresszusa. Önkéntes szak-

szervezeti szövetség az Egyesült Királyságban. 1868-ban alapították. 
Tuc  Tucana latin; csill  Tukán. Csillagkép az égbolt déli félgömbjén. 
tud.  tudomány(os) ált  A természet, a társadalom, a gondolkodás objektív összefüggéseiről 

szerzett igazolható ismeretek rendszerével foglalkozó, azt művelő, fejlesztő, kutató. 
Tud. Gyűjt.  Tudományos Gyűjtemény firat  Trattner Mátyás nyomdaigazgató által indí-

tott, 1817–1841 között Pesten megjelenő kritikai, történeti és irodalmi havilap. 
tud-fant.  Tudományos-fantasztikus műv  A sci-fi (science fiction) vagy más néven a tudo-

mányos-fantasztikus művek olyan művészeti (irodalmi, film stb.) alkotások, amelyek 
legtöbbször a valódi vagy elképzelt tudománynak a társadalomra, illetve egyes egyé-
nekre gyakorolt hatását mutatják be. 

TUDOK  Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája tud  A mozgalom megalakulá-
sánál fontos feladatuknak tekintették, hogy a részt vevő diákok időről időre bemutat-
hassák elért eredményeiket egymásnak és egy szakértő zsűrinek, akik javaslataikkal, 
kritikáikkal útmutatást tudnak adni a kutatási irány további menetéhez. Első alkalom-
mal 2000-ben került megrendezésre. 

TUI  Touristik Union International AG angol; szerv  A világ legnagyobb turisztikai, utazási 
vállalkozása. Négy középméretű utazásszervező, a Touropa, Scharnow-Reisen, 
Hummel Reise és a Dr. Tigges-Fahrten, egyesülésével jött létre, hannoveri központtal. 

tul.  tulajdonos ált  Az, akinek vagy aminek jogilag védett birtokában van valami. 
tul.n.  tulajdonnév nyelvtud  Szófaj. Személynek, állatnak vagy dolognak azonosító és meg-

különböztető szerepű egyedi neve. 
TUN  Tunis rep  Tunézia repülőterének jelzése. 
Tun.  Tunézia földr  Köztársaság Afrika északi részén. TN 
TUT  Tampere University of Technology angol; okt  Tamperei Műszaki Egyetem (Finnor-

szág). 
TUV  Constitutional Monarchy of Tuvalu angol; földr  Tuvalu: alkotmányos monarchia 

Óceániában. Területe: 26 km2; főváros: Vaiaku; hivatalos nyelv: tuvalui, angol; pénz-
nem: ausztrál dollár; népcsoportok: tuvalui, vegyes; vallás: tuvalui egyház (protestáns), 
adventista. 

TÜD  Testnevelési Ügyek Direktóriuma sp  Magyarországon 1919-ben a Tanácsköztársaság 
idején az OTT szerepét vette át. Feladatai közé tartozott a sportlétesítmények igazságos 
elosztása, új sporttelepek létesítése, a tömegsport kiszélesítése. 1921-ig működött. 
OTT 

TÜK  titkos ügyintézés ált  Hivatalnak, hatóságnak mások elől elhallgatott, leplezett tény, 
adat, dolog intézésében kifejtett tevékenysége. 

tűo.  tűzoltó ált  Kárt okozó tüzek eloltására és megelőzésére hivatott személy. 
Türk.  Türkménisztán földr  Köztársaság Közép Ázsiában. TM 

http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C5%B1v%C3%A9szet
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TŰZÉP  Tüzelőszer- és Építőanyag-kereskedelmi Vállalat ipar  Az országban szinte minden 
helyiségben megtalálható tüzelő- és építőanyag forgalmazásával foglalkozó vállalatok, 
kft.-k. 

tv  televízió görög ’távol’, ill. latin ’látás’ szavakból; hírk  Berendezés optikai képek elektromos 
jelekké való átalakítására, azok vezetékes vagy vezeték nélküli továbbítására, illetve vé-
telére. 

tv  tértivevény távk  A postai küldemény feladójának adott elismervény a küldemény átvé-
teléről. 

TV  tidal volume angol; orv  Forgalmazott levegő mennyisége. 
tv.  törvény jog  A legfontosabb jogszabályok elnevezése; rendszerint kötelező érvényű 

általános magatartási szabályokat tartalmaz, de előfordul, hogy ünnepélyes kijelentése-
ket is törvénybe foglalnak. 

TVC  Thrust Vector Control angol; had, rep  A hajtómű tolóerővektorát eltérítő rendszer 
(nagyobb manőverezőképességet biztosít). 

TVH  total vaginal hysterectomy angol; orv  Teljes hüvelyi méheltávolítás. 
tvh.  törvényhatóság jog, közig  A felszabadulás előtti Magyarország területi-közigazgatási 

rendszerének egyik formája. Törvényhatósági jelleggel működött a vármegyék és az ún. 
törvényhatósági városok közigazgatási szervezete. 

tvhat  törvényhatóság államig  Az önkormányzat elve alapján létesített helyi közigazgatási 
szerv. 

TVK  Tiszai Vegyi Kombinát ipar  Vegyipari vállalat Tiszaújvárosban. Magyarország egyet-
len poliolefingyártója. Jogelődje a Tiszavidéki Vegyi Kombinát (alapítva: 1953). A Tiszai 
Vegyi Kombinát nevet 1961-ben vette fel. 1991-ben lett részvénytársaság. 

TVOT  Tankönyves Vállalkozók Országos Testülete szerv  A testület a tankönyvkiadók és 
tankönyvforgalmazók önkormányzattal rendelkező, a 2001. évi. XXXVII. törvényben 
meghatározott közfeladatot ellátó köztestülete. 

TVP  Televízia Poland lengyel; hírk  Lengyel közszolgálati Televízió. 
TVR  tricuspid valve replacement angol; orv  Trikuszpid billentyűcsere. 
tvr.  törvényerejű rendelet jog  Mo.-on az egykori Népköztársaság Elnöki Tanácsa által 

kiadott jogszabály formája, egyenértékű volt a törvénnyel (1949–1989). 
TVSZ  Tanulmányi és Vizsgaszabályzat okt  Hatálya kiterjed az egyetemi, főiskolai kar 

valamennyi alapképzésében és szakirányú továbbképzésében részt vevő személyre és a 
karon bármilyen jogviszony alapján oktatói tevékenységet végző személyre. 

TVVA  Természetvédelmi Világalap pénzü  Angolul: International Union for Conservation 
of Nature and Natural Resources. IUCN 

TW  Trans World Airlines angol; rep  Az USA egyik légitársaságának jelzése. TWA 
TWA  Trans World Airlines angol; rep  USA egykori jelentős légiforgalmi társasága. Székhe-

lye: Mount Risco volt. 1930. okt. 1-jén jött létre. 1990-es évek végén pénzügyi válságba 
került, 2001. ápr. 9-én csődöt jelentett. Utolsó járatai 2001. dec. 1-jén indultak. Gépeit, 
eszközeit, érdekeltségeinek egy részét és alkalmazottait az American Airlinesvette át. 
AA 

TWD  új tajvani dollár pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
TX  Texas angol; földr  Szövetségi állam az USA délnyugati részén. Területe: 691.003 km2; 

székhelye: Austin; beceneve: Magányos csillag állam. 
Tx  traction angol; orv  Húzatás. 
Tx  transplantation, transplant angol; orv  Transzplantáció, átültetés. 
Tx  treatment angol; orv  Gyógyítás. 
TZS  tanzániai shilling pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
TTYL  Talk To You Later angol; inf  Később megbeszéljük (IRC-elésnél a hálón). 
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U, Ú 
 

U  potential difference angol; fiz  Elektromos potenciálkülönbség. Fizikai mennyiség, gyak-
ran feszültségnek is mondják. Egysége: V (volt). Két pont között akkor van potenciálkü-
lönbség, ha csak az elektromos térrel szembeni munkavégzés árán juttatható töltés 
egyikből a másikba. 

U  ulica horvát; közig  Utca. u. (utca) 
U  und német; nyelvtud  És. Kötőszó. Egyenlő rangú mondatrészek és mellékmondatok, 

illetve mellérendelt mondatok kapcsolására szolgál. 
U  Unterseeboot német; had  Tengeralattjáró. Olyan hadihajó, amely a víz alatt is tud halad-

ni. A tengeralattjáró naszádokat röviden U betűvel és számokkal jelezték. 
U  urán vegy  A krómcsoportba tartozó, radioaktív, szürkésfehér színű, nehéz fém. A 92. 

elem, olvadáspontja 1132 ºC. Nevét az Uranus bolygó nevéről kapta. A természetben 
előforduló elemek közül a legnehezebb, Nincs stabil izotópja, de a legelterjedtebb (238U) 
változatának felezési ideje több mint 109 év. Ma már csaknem kizárólag nukleáris ener-
giaforrásként használják, többnyire plutóniummá átalakítva. 

U  Uruguay közl  Uruguayi gépkocsik nemzetközi jelzése. 
U  utility angol; közg  Hasznosság. Valaminek anyagi, szellemi, erkölcsi hasznot hajtó volta. 
U.  unit angol; orv  Egység. 
u.  utca közig  Városban, falun kisebb közterület. 
u.c.  urbe condita latin; ált  ’A város (Róma) alapítása után’. 
U.D.O.  United Dipstick Organization angol; zene  Legendás német metálzenekar. A hivata-

los álláspont szerint ezt rejti az U.D.O. rövidítés, de közismert, hogy a zenekar kulcsa és 
kulcsembere Udo, azaz Udo Dirkschneider nevét takarja. 

U.H.  ultrahang orv  Angolul: ultrasound, USG, ultrasonography. 
Ú.M.  Új Művészet firat  1990-től megjelenő kortárs művészeti folyóirat. 
u.p.  utolsó posta ált  Az a postahivatal, amely a legközelebbi, postahivatal nélküli helysé-

get is ellátja. 
U/A  urinalysis angol; orv  Vizeletelemzés. 
u/o  under observation for angol; orv  Megfigyelés alatt valamiért. 
u/o  urine output angol; orv  Vizeletkibocsájtás. 
u/s  ultrasound angol; orv  Ultrahang. 
UA  Ukrajina ukrán; földr  Ukrajna. Köztársaság Kelet-Európában. Területe: 603.700 km2. 

Fővárosa: Kijev; hivatalos nyelv: ukrán, orosz; pénznem: hrivnya. Népcsoportok: ukrán, 
orosz, fehérorosz, román-moldovai; vallás: ortodox, görögkatolikus, római katolikus. 

UA  United Airlines angol; rep  Az USA egyik légitársaságának jelzése. 
ua.  ugyanaz ált  Szintén, pontosan az. 
UAE  Arab Emírségek földr  Arab Emírségek, Egyesült Arab Emírségek. Emirátusok Szö-

vetsége a Közel-Keleten. Területe: 77.700 km2; fővárosa: Abu Dhabi; hivatalos nyelv: 
arab; pénznem: dirham; nemzetiségek: arab, pakisztáni, indiai, bangladesi, perzsa, afri-
kai; vallás: mohamedán, keresztény. 

UAH  ukrán hrivnya pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
UAI  Union Astronomique Internationale francia; szerv  Nemzetközi Csillagászati Unió – 

1919-ben alakult a csillagászati megfigyelések nemzetközi megszervezésére és az egyes 
intézetek közti kapcsolat fenntartására. 
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UAM  Union Africaine et Malgache francia; szerv  Afrikai és Malgas Közös Szervezet. 1961-
ben Tananarivoban (Madagaszkár) alakult államcsoportosulás. Célja: szoros gazdasági, 
politikai és katonai együttműködés egymással és a volt afrikai gyarmatosítókkal. 

UB  Burma Airways rep  Burma légitársaságának jelzése. 
UC  uterine contractions angol; orv  Méhösszehúzódások. 
UCC  Union Carbide Corporation angol; ipar  Egyesült Vegyiművek Rt. Amerikai Egyesült 

Államok nagyvállalata. 
UCD  Demokratikus Centrum Unió pol  Az 1977. júliusi parlamenti választásokon szereplő 

koalíciós párt Spanyolországban. 
UCD  usual childhood diseases angol; orv  Szokásos gyermekbetegségek. 
UCDMR  Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România román; szöv  Romániai Ma-

gyar Pedagógusok Szövetsége. RMPSZ 
UCHD  usual childhood diseases angol; orv  Szokásos gyermekbetegségek. 
UCI  Union Cycliste Internationale francia; szöv  Nemzetközi Kerékpáros Szövetség. 1900. 

ápr. 17-én alapították Párizsban. Székhelye: Genf. Elődje a Párizsban 1893-ban alakult 
Internationale Cycliste Association (ICA). 

UCIP  Union Catholique Internationale de la Presse francia; szöv  Nemzetközi Katolikus 
Sajtószövetség. 1927-ben, Belgiumban alakult meg, és 1930-ban tartotta első világkong-
resszusát. A katolikus újságíróknak szakmai hátteret, nemzetközi kapcsolatrendszert, 
továbbképzési alkalmakat nyújt. Személyes, kollegiális kapcsolatokra, szakmai és em-
beri barátságokra ad lehetőséget rendezvényeivel, nyári egyetemeivel, illetve tanul-
mányútjaival. 2004 tavaszán Budapest és a Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége volt 
a házigazdája a szervezet kétévente esedékes választmányi ülésének és az európai kato-
likus újságírókat tömörítő tagozat találkozójának. 

UCLAF  Euoropean Commission’s fraud prevention task force angol; szerv  Az Európai 
Bizottság korrupcióellenes munkacsoportja. 

UCR  Union Civica Radical spanyol; pol  Polgári Radikális Unió. Argentin politikai párt, 
1890-ben alakult. 

UCTE  Union for the Coordination of the Transmission of Electricity angol; szöv  Áramszál-
lítási Koordináló Unió. Nyugat-európai villamosenergia-rendszer. Az európai együtt-
működő villamosenergia-rendszer rendszerirányító társaságainak szövetsége, amely-
ben Magyarország 2001 óta már teljes jogú tagként képviselteti magát. Legfontosabb 
feladata, hogy a szinkron együttműködő rendszerek folyamatosan, biztonságosan és 
megbízhatóan működjenek. 

UDDI  Universal Description, Discovery and Integration angol; inf  XML-alapú, telefon-
könyvhöz hasonló regiszter protokollja, amelyben bárhonnan származó szolgáltatások 
szerepelhetnek, ezekre rátalálva pedig bárki igénybe veheti őket; az e-kereskedelem 
elősegítésére hozták létre. 

UDÉAC  Union Douaniére et Économique de l’Afrique Centrale francia; gazd  Közép-afrikai 
Gazdasági és Vámunió. A Francia Közösség keretében a volt egyenlítői-afrikai gyarma-
tokból Párizsban 1959-ben alakult vámunió utóda. A tagállamok importárukra közös 
külső vámtarifát alkalmaznak. Székhelye: Bangui (Közép-Afrika). 

UDMA  Ultra Direct Memory Access angol; inf  Kiemelt közvetlen memória-hozzáférés. 
UDP  User Datagram Protocol angol; inf  Az internet egyik alapprotokollja. Feladata 

datagram alapú szolgáltatás biztosítása, azaz rövid, gyors üzenetek küldése. Jellemzően 
akkor használják, amikor a gyorsaság fontosabb a megbízhatóságnál. 

UDSR  Union démocratique et socialiste de la Résistance francia; pol  Ellenállás Demokrati-
kus és Szocialista Szövetsége. Politikai párt volt Franciaországban. 1945-ben hozták lét-
re az ellenállási mozgalom egyes polgári csoportjai. Közel állt a radikálisokhoz. 

UE  Urban Exposure angol; gazd  Ingatlanbefektetési és marketing társaság (brit). 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=UDMA&action=edit
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Datagram&action=edit
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UEF  Underwater Explorers’ Federation angol; sp  Búvároktató, búvárképzésre szakosodott 
cég. 

UEFA  Union of European Football Associations angol; sp  Európai Labdarúgó Szövetség. 
1954-ben alakult 30 nemzeti labdarúgó szövetség által, mint a FIFA egyik konföderáció-
ja. Székhelye: Bern. Európa-bajnokságokat, kupatornákat, egyéb labdarúgó-tornákat 
rendez. 

UEN  Union for Europe of the Nations angol; pol  Nemzetek Európája Unió. Párt az Európai 
Parlamentben. 30 tagú eurószkeptikus csoportosulás. Azok a francia és olasz képviselők 
alapították, akik a kilencvenes évek elején ellenezték az integráció elmélyítését és az Eu-
rópai Gazdasági Közösségből az Európai Uniót létrehozó maastrichti szerződést. Sorai 
közt vannak ír és portugál jobboldaliak is. 

UEO  Union de l’Europe Occidentale francia; pol  Nyugat-európai Unió. WEU 
UETR  Union Européenne des Transports Routiers francia; szöv  Európai Közúti Fuvarozók 

Szövetsége. 1997-ben alakult, 2004-ben hat tagszervezete volt. Célj: európai szinten 
képviselni a fuvarozó kis- és középvállalkozások érdekeit. Székhelye: Brüsszel. 

UFA  Universum Film Aktiengesellschaft német; szerv  1917. novemberben alapított német 
filmgyártó és -terjesztő tröszt. 1945-ben feloszlatták, majd 1956-ban új néven alakult 
meg, többször átalakult. 

UFE  Union for Europe angol; pol  Unió Európáért. Frakció volt az EP-ben (Európai demok-
raták és Forza Europa). 

ÚFL  Új filmlexikon kult  Főszerk.: Ábel Péter, 1971, 1973. 
UFO  unidentified flying object angol; ált  ’Azonosítatlan repülő tárgy’. Gyakran repülő 

csészealjnak nevezik. Egyenlőre ismeretlen állítólagos légköri jelenségek nemzetközileg 
használatos megjelölése. Minden tárgy vagy jelenség, amelyet a földi légkörben észlel-
tek és a megfigyelők nem tudtak azonosítani természetes vagy mesterséges eredetű 
tárggyal v. jelenséggel. 

UFOSZ  Újbirtokosok és Földhözjuttatottak Országos Szövetsége szöv  Mo.-on 1946. szept. 
15-én, a földreform során, a földhöz juttatott újbirtokosok érdekeinek védelmére alakult 
szervezet. 1948 végén beolvadt az akkor alakuló DÉFOSZ-ba. DÉFOSZ 

UG  upward gaze angol; orv  Felfelé nézés. 
UGDP  University Group Diabetes Program angol; orv  Egyetemi Diabétesz Program. 
UGI  upper gastrointestinal tract angol; orv  Az emésztőrendszer felső szakasza. 
ÚGM  Új Gazdasági Mexhanizmus gazd  A gazdaság irányításának és tervezésének átfogó 

reformja, amelyet az 1960-as évek közepén készítettek elő, és 1968. jan. 1-jén vezettek 
be. Az új rendszer a piacgazdaság hatékonyságát nem érte el, de az addigi és a szom-
szédos szocialista országokban továbbra is normának tekintett tervutasításos rendszerét 
felülmúlta. 1972-ig tartott. 

UGTAN  Union Générale des Travailleurs de l’Afrique Noire francia; szöv  Fekete-Afrika 
Dolgozóinak Általános Szövetsége. Az egykori Francia Nyugat-Afrika és Francia 
Egyenlítői-Afrika 1957 januárjában megkötött szakszervezeti szövetsége. Célja az afri-
kai dolgozók helyzetének javítása és az afrikai szakszervezeti egység létrehozása. Szék-
helye: Conakry. 

UGW  ugandai régi shilling pénzü  Elavult valutakód (UGX-szel helyettesítve). 
UGX  ugandai shilling pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
UH  ultrahang fiz  A hallható hangnál nagyobb frekvenciájú mechanikai rezgés. 
UHF  Ultra-High Frequency angol; fiz  Ultranagy frekvencia. A rádióhullámok dm-s hul-

lámhosszúságú, 300–3000 MHz frekvenciájú tartománya. A tv-csatornák jelentős része 
és a kábeltévé ebben a tartományban végez műsorszórást. 

ÚI  Új Írás firat  A Népművelési Propaganda Iroda irodalomtudománnyal, szépirodalom-
mal foglalkozó kiadványa (1961–1973). 
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UI  United Irishem angol  tört; 1791-ben a független Ír Köztársaság megalapítására alapított 
ír polgári forradalmi szervezet. Felkelésüket az angolok 1798-ban leverték. 

UI  User Interface angol; inf  Felhasználói interfész. 
ui.  ugyanis ált  Magyarázó mondat kapcsolására: …ennek az az oka, hogy… 
ui. vagy Ui.  utóirat ált  Befejezett levél végére utólag írt közlemény. 
UIC  Union Internationale des Chemins de Fer francia; szerv  Nemzetközi Vasútegylet, 

amely a vasúti díjszabási, elszámolási, adatszolgáltatási, üzemeltetési, műszaki beren-
dezési ügyeknek, a nemzetközi forgalomra szánt vasúti járművek főbb jellemzőinek stb. 
szabályozására, rögzítésére hivatott szerv. Székhelye: Párizs. 

UID  User Identifier angol; inf  Felhasználói azonosító. 
UIM  Union Internationale Motorautique francia; sp  Nemzetközi Motorcsónak Szövetség. 

1925-ben alapították, székhelye: Brüsszel. Feladata többek között fejlesztési elvek, ver-
senynaptár készítése, szabályalkotás, műszaki ügyekben döntés. 

UIPM  Union Internationale du Pentathlon Moderne francia; sp  Nemzetközi Öttusa Szövet-
ség. 1948-ban alakult meg Londonban. Egy ideig a sílövészetet (biatlon), az 1990-es évek 
elején a triatlont is irányította. 

UIPMB  International Union of Modern Pentathlon and Biathlon angol; sp  Nemzetközi 
Öttusa és Sílövész Szövetség. 1965-ben alakult meg. 

UIR  Union Internationale de Radiodiffusion francia; hírk  1925-ben alakult nemzetközi 
rádiószervezet. Feladata a nemzetközi műsorcserék lebonyolítása, hullámhossz-
kérdések és a tagállamok közötti vitás ügyek eldöntése. Székhelye: Brüsszel. 

UIT  International Shooting Union angol; sp  Nemzetközi Lövész Szövetség. 1907-ben alapí-
tották, székhelye: München. A sportlövészet legfőbb nemzetközi irányító, szervező tes-
tülete. 

UIT  Union Internationale de Telecommunication francia; távk  Nemzetközi Távközlési 
Unió. ITU 

Új MMúz  Új Magyar Múzeum kult  A sorozat 1956-ban indult. A sorozat a 20. században 
keletkezett, nehezen hozzáférhető, főleg kéziratos és másodsorban sajtóban közölt 
anyagokat (írói dokumentumokat, kézirattöredékeket v. variánsokat, naplókat, levele-
zéseket, emlékezéseket, kritikai megnyilatkozásokat) kívánta csonkítatlanul, széles 
jegyzetapparátussal a kutatók rendelkezésére bocsátani. 

Új MO  Új Magyarország firat  A világpolitika és a magyar szellemi élet hetilapja (1945–48). 
Új Mság  Új Magyarság firat  Aktív kálvinista folyóirat, a Soli Deo Gloria Diákszövetség 

újjászervezett lapja. 
Új Zenei Sz  Új Zenei Szemle firat  1950-től hét évig megjelenő, zenei bemutatókkal, elő-

adásokkal, eseményekkel, zenei élettel foglalkozó folyóirat. 
Új.  Az Ujság firat  Politikai napilap. 1903-ban indult. Tisza István politikáját támogatta. A 

Tanácsköztársaság bukása után polgári liberális jellegű lap lett. 1925-ben betiltották, 
megjelenését csak új címen (Újság) újrakezdődő évfolyamszámozással engedélyezték. 

ÚJA  Új Aurora kult  Csehszlovákiai magyar irodalmi almanach (1922–32). Megjelent Po-
zsonyban. 

ÚjAnyKal  Új anyanyelvi kaleidoszkóp kult  Bp., 1980. Szerk.: Felde Györgyi, Grétsy Lász-
ló. 

ÚJBAL  Új Baloldali Párt pol  2001 tavaszán kísérlet történt egy szociáldemokrata Unió 
megalakítására, amely a Szociáldemokrata Pártot (SZDP), a Magyarországi Szociálde-
mokrata Pártot (MSZDP), a Környezetvédők Szociáldemokrata Pártját (KSZDP) és a 
Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgalmat (SZIM) tömörítette volna. A kísérlet azonban el-
sősorban az ilyen típusú szövetségekben törvényszerűen jelentkező személyi rivalizálá-
sok miatt meghiúsult. Az új párt közvetlenül a választások előtt, 2002 januárjában ala-
kult meg. 
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újlat.  újlatin nyelv  A latinból fejlődött (nyelv). 
újs.  újság firat  Hírlap, újdonság, új hír. 
ÚjZ.  Új-Zéland földr  Alkotmányos monarchia Óceániában. NZ 
UK  Air UK rep  Egyesült Királyság egyik légitársaságának jelzése. 
UK  United Kingdom angol; földr  Egyesült Királyság. GB 
ÚK.  Új Korszak firat  Heti Szemle a tudomány, tanügy, irodalom, művészet és a fővárosi 

és vidéki társasélet köréből (Pest). 
UK.  Unitárius Közlöny firat  Célja az unitárius keresztény vallás, a hit- és erkölcstudo-

mány és neveléstan körébe tartozó elvek és kérdések tisztázása, terjesztése, a keresztény 
vallásos és erkölcsi élet ápolása és emelése. 1888-ban jelent meg. 

ukr.  ukrán népcs  Tömegében Ukrajnában élő szláv (nép), illetve ehhez tartozó, vele kap-
csolatos; ukrán ember, e nép nyelve. 

Ukr. vagy UKR  Ukrajna földr  Köztársaság Kelet-Európában. UA 
UL  Air Lanka rep  Srí Lanka légitársaságának jelzése. 
UL  upper lid angol; orv  Felső szemhéj. 
UL.  Ungarischer Landwirte német; szöv  Magyar Gazdaszövetség. Bécs, 1957: a forradalom 

menekültjei által a magyar gazdák és mezőgazdasági munkások, mezőgazdasági kö-
zép- és főiskolát végzettek, erdészek, kertészek, erdőmérnök hallgatók összefogására, 
érdekképviseletére s az osztrák mezőgazdaságba való beilleszkedés elősegítésére alakí-
tott szervezet. 

ULCC  Ultralarge Crude Carrier angol; hajózás  Óriás tankhajó. 
ULMKE  Ulmi Magyar Kultúregyesület egy  Kulturális Egyesület. Székhelye: Ulm. 
ULQ  upper left quadrant angol; orv  Bal felső negyed. 
ULRGL  Union of Local and Regional Governments of Latvia angol; szöv  Lett Helyi és 

Regionális Önkormányzatok Szövetsége. Székhelye: Riga. 
ULSI  Ultralarge Scale Integration angol; elektr  Ultranagy léptékű integráció. 
UM  Air Zimbabwe rep  Zimbabwe légitársaságának jelzése. 
UM  Újjáépítési Minisztérium közig  A II. világháború utáni újjáépítés országos szervezésé-

re és irányítására létrehozott, 1945. máj. 11-től működő minisztérium. Feladatkörét 
1946.okt. 12-én alakult Építés és Közmunkaügyi Minisztérium vette át. 

úm.  úgymint nyelvtud  Részletezés, felsorolás bevezetésére: …azaz, vagyis… 
UMa  Ursa Maior latin; csill  Nagy Medve. Csillagkép az égbolton. 
UMDSZ  Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség szöv  Alapítás: 1991. Székhelye: Kijev. 

Közreműködik a határon túli magyarsággal összefüggő feladatok ellátásában. Feladata 
többek között: a közösség együttműködésének támogatása; rendszeres tájékoztatás a 
magyarságot érintő fontos ügyekről, eseményekről és fejleményekről; érdekképviselet 
azokban a kérdésekben, amelyek a tagszervezetek többségét érintik. 

UMEC  World Union of Catholic Teachers angol; szöv  Katolikus Tanárok Világszövetsége. 
1910-ben Bochumban (Németország) alapították World Union of Catholic Educators 
néven. Célja a katolikus tanok nevelési és iskolaügyi vonatkozásainak tanulmányozása; 
információcsere a tanárok vallási és szakmai továbbképzéséről, valamint a személyes 
kapcsolatok elősegítése a katolikus iskolák tanárai között. Székhelye: Róma (Olaszor-
szág). Konzultatív tagként részt vesz az UNESCO tevékenységében. Kapcsolatot tart az 
Európai Tanáccsal. Tagja a Nemzetközi Katolikus Szervezetek Konferenciájának. Ne-
gyedéves kiadványa a Nouvelles de l’UMEC. 

ÚMF  Új Márciusi Front pol  1988 szeptemberében alakult. 
UMHK  Union Miniére du Haut Katanga szerv  Belga monopolista bányatársaság a Kongói 

Köztársaságban (volt Belga-Kongó). Telephelye: Katanga, 1906-ban alapították. 
UMi  Ursa Minor latin; csill  Kis Medve. Csillagkép az égbolton. 
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ÚMIL  Új magyar irodalmi lexikon kult  Főszerk.: Péter László. Budapest, Akadémiai Ki-
adó, 1994. 

ÚML  Új magyar lexikon kult  Megjelenés: 1962, 1980, kiegészítő kötet 1981. 
UML  Unified Modelling Language angol; inf  Egységes Modellező Nyelv. A Rational Soft-

ware Corporation által kifejlesztett nyelv, amelyet az objektumorientált tervezés adatle-
írási céljaira fejlesztettek ki. 

ÚMNGy  Új Magyar Népköltési Gyűjtemény kult  A magyar folklór ma megjelenő legjelen-
tősebb szövegpublikáló sorozata. Ortutay Gyula indította 1940-ben a megszűnt Magyar 
Népköltési Gyűjtemény pótlására. Az Új Magyar Népköltési Gyűjteményben láttak 
napvilágot a magyar népmesekutató iskolát reprezentáló mesegyűjtemények és a hoz-
zájuk fűződő tanulmányok. 

UMO  Uruguayi Magyar Otthon egy  Kulturális egyesület Montevideóban. 
UMOFC  Union mondiale des organisations feminines catholique francia; szerv  Katolikus 

Nőszervezetek Világuniója. WUCWO 
UMSN  Union Mondiale de Skí Nautique sp  Nemzetközi Vízisí Szövetség. IWSF 
UMSZ  Ungvidéki Magyar Szövetség szöv  Székhelye: Ungvár. Közreműködik a határon 

túli magyarsággal összefüggő feladatok ellátásában. Feladata többek között: a közösség 
együttműködésének támogatása; rendszeres tájékoztatás a magyarságot érintő fontos 
ügyekről, eseményekről és fejleményekről; érdekképviselet azokban a kérdésekben, 
amelyek a tagszervezetek többségét érintik. 

UMTS  Universal Mobile Telephone Service angol; távk  Univerzális mobiltelefon-
szolgáltatás. (Harmadik generációs mobil távközlés.) 

ÚMTSz  Új Magyar Tájszótár I–V. kult  Szerk.: B. Lőrinczy Éva–Hosszú Ferenc. Budapest, 
1979–2010. 

UN  Eastern Australia Airlines rep  Ausztrália egyik légitársaságának jelzése. 
UN  United Nations Organization angol; pol  Egyesült Nemzetek Szervezete. ENSZ 
UN COPUOS  Committee on the Paceful Uses of Outer Space angol; űrh  ENSZ Világűrbi-

zottság. Az ENSZ Közgyűlése már az első műhold felbocsátását (1957. okt. 4.) követő 
évben döntött arról, hogy Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (a Világűrbi-
zottság) ad hoc bizottságot hoz létre a világűr békés célú hasznosításának tanulmányo-
zására. A Közgyűlés 1958. dec. 13-án kelt határozatában egyebek között kinyilvánította 
azon óhaját, hogy „a nemzetek közötti rivalizálás ne terjedjen ki a világűrre”. 

ún.  úgynevezett nyelvtud  A szokásos v. a szakszerű megnevezéssel élve a következőkép-
pen nevezett. 

UNAEC-Europe  European Union of Former Pupils of Catholic Education angol; szöv  Ka-
tolikus Nevelési Intézmények Volt Növendékeinek Világszervezete európai tagozata. 
Székhelye Párizs. Segíti a közös európai tudat kialakulását, kapcsolatokat épít világ-
szerte a katolikus öregdiákok között. Tagsága 8 országban 13 diákszervezet, 1996 óta 
Magyarország is tagja. 

UNCED  United Nations Conference on Environment and Development angol; tud, körny  
Az ENSZ Környezet és Fejlődés Konferenciája. Rio de Janeiro, 1992. jún. 3–14. 

UNCHS  United Nations Centre for Human Settlements angol; szerv  Egyesült Nemzetek 
Központja az Emberi Településekért. 1978-ban alakult ENSZ-szervezet. Székhelye: Nai-
robi. 

UNCITRAL  United Nations Comission on International Trade Law angol; szerv  ENSZ 
Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottsága. Az 1966. évi XXI. közgyűlés határozta el. 
Célja a nemzetközi kereskedelmi jog egységesítése és a haladó elveknek megfelelő ösz-
szehangolása. Székhelye: New York. 

UNCLOS  United Nations Convention on the Low of the Sea angol; hajózás  Az ENSZ ten-
gerjogi szabályzata (egyezmény). 
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UNCTAD  United Nations Conference on Trade and Development angol; szerv  ENSZ Ke-
reskedelmi és Fejlesztési Konferenciája. Az 1962. évi ülésszakon hozott határozat alap-
ján alakult, tevékenységét 1964. márc. 23-án kezdte meg. Világkereskedelmi kormány-
közi szervezet, célja a nemzetközi kereskedelmi problémák megoldása. Székhelye: 
Genf. 

UNDA  International Catholic Association for Radio, Television and Audiovisuals angol; szöv 
 Nemzetközi Katolikus Rádió, Televízió és Audiovizuális Szövetség. 

UNDP  United Nations Development Program angol; szerv  Az ENSZ Fejlesztési Programja. 
A fejlődő országok társadalmi és gazdasági problémáinak megoldásában nyújt segítsé-
get. Székhelye New York, az alapítás éve: 1965. 

Une  unnilennium vegy  109-es rendszámú, mesterségesen előállított radioaktív elem. 
UNECE  United Nations Economic Commission for Europe angol; szerv  Az ENSZ Európai 

Gazdasági Bizottsága. Egyik fő célja, hogy a fenntarthatóság elvei, céljai, módszerei, az 
ezzel kapcsolatos értékek jelenjenek meg életünk minden színterén, az iskolában, mun-
kahelyen, otthon és a különböző közösségekben, de különösen a gazdasági szférában. 

UNEMT  Ungvári Nemzeti Egyetem, Magyar Tanszék okt  Székhelye: Ungvár. 
UNEP  United Nations Environment Program angol; szerv  Az ENSZ Környezetvédelmi 

Programja. Célja a Föld természeti viszonyainak védelme, különös tekintettel a klímára, 
a vizek, a talaj, a levegő és az ózonréteg állapotára. Székhelye: Nairobi (Kenya), az ala-
pítás éve: 1972. 

UNESCO  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization angol; szerv  
Egyesült Nemzetek Szervezetének Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete. 
1946-ban hozták létre, hogy kulturális kapcsolatok fejlesztésével hozzájáruljon a nem-
zetközi béke és biztonság fenntartásához. Székhelye: Párizs. 1985-ben az USA, majd 
Nagy-Britannia és Szingapúr kilépett. 

UNFPA  United Nations Population Fund angol; szerv  Az Egyesült Nemzetek Népesedési 
Alapja. 1967-ben alakult a jogelődje, mai nevét 1987-ben kapta. Székhelye: Nem York. 

ung.  unguentum, ointment angol; orv  Kenőcs. 
UngRevue  Ungarische Revue firat  Hunfalvy Pál lapja (Leipzig u. Wien, 1881–1895). 
Unh  unnilhexium vegy  106-os rendszámú, mesterségesen előállított radioaktív elem. 
UNHCR  United Nations High Commissioner for Refugees angol; szerv  Az ENSZ Mene-

kültügyi Főbiztossága. Feladata: nemzetközi védelmet nyújtani a faji, vallási, nemzeti-
ségi v. politikai okokból menedéket keresőknek, és tartós megoldást találni problémáik-
ra, megkönnyíteni számukra az önkéntes hazatelepülést. Székhelye: Genf, az alapítás 
éve: 1951. 

UNI  United News of India angol; hírk  Indiai hírügynökség. 
UNICE  Union of Industries of the European Union angol; szerv  Franciául: Union des 

Industries de la Cee. Európai Ipari és Munkaadói Szövetségek Uniója. Gyáriparosok 
szövetsége az EU-ban. Alapítva: 1958. Munkaadói szövetségeket tömörít. 

UNICEF  United Nations Children’s Fund angol; szerv  Az ENSZ Gyermeksegélyezési 
Alapja. Az ENSZ 1946. dec. 11-i határozatával hagyta jóvá, miután az UNRRA (Egye-
sült Nemzetek Segélyezési és Helyreállítási Hivatala) megszűnt. Feladatai egészség-
ügyi, táplálkozási, család- és gyermekjóléti vonatkozásúak. Székhelye: New York. 1965-
ben Nobel-békedíjjal tüntették ki. 

UNICRI  United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute angol; szerv  Az 
ENSZ bűnözéssel és büntető igazságszolgáltatással foglalkozó interregionális intézete. 

UNIDO  United Nations Industrial Development Organization angol; szerv  ENSZ Iparfej-
lesztési Szervezete. Az 1966. nov. 17-i határozat alapján alakult, működését 1967. jan. 1-
jén kezdte meg. Feladata: az ipar, főleg a gyáripar fejlesztésének meggyorsítása a fejlő-
dő országokban. Székhelye: Bécs. 
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UNIDROID  Istitut International pour l’Unification du Droit Privé francia; szerv  Magánjog 
Egységesítését célzó Nemzetközi Intézet (Róma). 1926-ban alakult. 

unilat.  unilateral angol; orv  Egyoldalú. 
UNIP  Zambia Egyesült Nemzeti Függetlenségi Pártja pol  Az 1972. évi választáson nyert 

párt. 
UNISPACE  United Nations Space Conference angol; űrh  Az Egyesült Nemzetek Világűr-

konferenciája. Az elsőt 1968-ban rendezték. A téma a kozmosz által nyújtott lehetőségek 
minél gazdaságosabb felhasználása, illetve a Földön az űrkutatással kapcsolatban fel-
merült problémák megtárgyalása volt, s máig is ez maradt. Magyarország mint az 
Intercosmos tagja képviseltette magát, a résztvevők pedig a Magyar Asztronautikai 
Társaság, illetve a KFKI vezetőségéből kerültek ki. A következő konferencia 1982-ben 
volt. Az 1999-es, Bécsben megrendezett III. konferencia több szempontból is eltért elő-
deitől. A holdra szállás 30. évfordulójának szellemében zajlott. 

unit.  unitárius vall  A Szentháromság tanát elvető protestáns (felekezet, egyház). 
UNITAR  UN Institute for Training and Research angol; szerv  ENSZ Oktatási és Kutatási 

Intézete. 1965-ben kezdte meg működését. Tanfolyamokat rendez, tanulmányokat ké-
szít a gazdasági fejlesztés problémáiról, szociális és nemzetközi jogi kérdésekről. Szék-
helye: New York. 

UNMIK  United Nations Mission in Kosovo angol; had  Az ENSZ 1999-ben indított béke-
fenntartó küldetése. 

UNO  United Nations Organization angol; szerv  Egyesült Nemzetek Szervezete. ENSZ 
Unp  unnilpentium vegy  105-ös rendszámú, mesterségesen előállított radioaktív elem. 
UNPO  Unrepresented Nations and Poeples Organization angol; szerv  Nem Képviselt 

Nemzetek és Népek Szervezete. Azokat a népeket és nemzeteket egyesíti és képviseli, 
amelyek önrendelkezésük hiányában nem lehetnek olyan nemzetközi szervezetek tag-
jai, mint az ENSZ. Alapítva: 1991-ben, székhelye: Hága. 

UNRRA  United Nations Relief and Rehabilitation Administration angol; szerv  Az ENSZ 
Segélyezési és Újjáépítési Hivatala. 1943. okt. 9-én Washingtonban hozták létre A világ 
országainak segélyezésével és gazdasági újjáépítéssel foglalkozik. ENSZ 

Uns  unnilseptium vegy  107-es rendszámú, mesterségesen előállított radioaktív elem. 
UNU  United Nations University angol; szerv  Egyesült Nemzetek Egyeteme. Alapítva: 

1973, Tokió. Az ENSZ keretében a tudósok nemzetközi közösségének szervezeti kerete. 
UNYF  United Nations Youth Federation angol; szöv  Egyesült Nemzetek Ifjúsági Szövetsé-

ge. 
uo.  ugyanott nyelvtud  Mutatószó: pontosan ott. 
UOSMR  Uniunea Organizaþiilor Studenţeşti Maghiare din România román; egy  Országos 

Magyar Diákszövetség. OMDSZ 
UP  Bahamasair angol; rep  Bahama-szigetek légitársaságának jelzése. 
UP  United Press angol; hírk  Az egyik legnagyobb amerikai hírszolgálati iroda, 1907-ben 

alapították. 
UPC  Pan-Europe Communication angol; hírk  Amszterdami székhelyű, Európa számos 

országában magas színvonalú, integrált telekommunikációs szolgáltatást nyújtó cég. 
UPI  United Press International angol; hírk  Amerikai sajtóügynökség (Washington). 1958-

ban jött létre két hírügynökség összevonásával. 2000-től a News World 
Communications Inc. része. 

UPS  Uninterruptable Power Supply angol; számtech  Szünetmentes tápegység. 
UPU  Union Postal Universell francia; szerv  Postaügyi Világszervezet. 1874-ben 22 állam 

alapította, 1948-ban az ENSZ különleges szakintézményévé, Egyetemes Posta Egyesü-
letté szervezték át. Célja a nemzetközi postaforgalom szabályozása és egyesítése. Szék-
helye: Bern. 
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UQ  London European Airways angol; rep  Az Egyesült Királyság egyik légitársaságának 
jelzése. 

UR  Unitatis Redintegratio latin; vall  „Unitatis Redintegratio” kezdetű dekrétum az öku-
menizmusról. A II. vatikáni zsinat okmánya. 

Ur.  urine angol; orv  Vizelet. 
URH  Ultrarövidhullám fiz  Frekvenciasáv. Igen nagy frekvenciájú, tehát igen rövid hul-

lámhosszú (méteres, deciméteres és centiméteres) elektromágneses hullámok. A 30 
MHz-nél szaporább rezgések gyűjtőneve. 

URI  upper respiratory infection angol; orv  Felső légúti fertőzés. 
URL  Uniform Resource Locator angol; inf  Egységes erőforrás-azonosító. Az interneten 

megtalálható bizonyos erőforrások (például szövegek, képek) szabványosított címe. 
Urol.  Urology angol; orv  Urológia. 
Urol. Szle  Urológiai Szemle firat  Szakmai folyóirat. 
URQ  upper right quadrant angol; orv  Felső jobb negyed. 
URSI  Union Radio-Scientifique Internationale francia; szerv  Nemzeti Rádiótudományi 

Unió. 
US  ultrasound angol; orv  Ultrahang. 
US  Universal suffrage angol; pol  Általános választójog az Európai Unióban. 
US  Upstream angol; ipar  A kőolaj-feldolgozást megelőző műveletek (kutatás, kitermelés, 

szállítás) gyűjtőneve. 
US  Ut unim sint enciklika latin; vall  II. János Pál pápa írásának rövidítése. 
US EPA  United States Environmental Protection Agency angol; szerv  Egyesült Államok 

Környezetvédelmi Hivatala. 
USA  United States of America angol; földr  Amerikai Egyesült Államok, észak-amerikai 

szövetségi köztársaság, a világ 4. legnagyobb állama. Területe: 9.809.155 km2. Fővárosa: 
Washington. Népesség: 86,2% európai eredetű, 11% fekete, 1,6% ázsiai és csendes óceá-
ni, 0,7% amerikai indián, eszkimó és alent. Vallása: protestáns, református, anglikán, 
mormon, római katolikus, ortodox, zsidó, mohamedán. Hivatalos nyelve: angol; pénz-
egysége: amerikai dollár (USD). 

USAF  United States Air Force angol; had  Az USA légiereje. 
USB  Universal Serial Bus angol; inf  Univerzális soros busz. Különféle perifériák egyszerű 

plug and play számítógéphez csatolásának új technikája. 
USD  USA dollár pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
USG  ultrasound angol; orv  Ultrahang. 
USIS  United States Information Service angol; szerv  Egyesült Államok Információs Szol-

gálata. 
USMC  United States Marine Corps angol; had  Az Egyesült Államok Tengerészgyalogsága. 
USMW  Midway Islands angol; földr  Az USA önkormányzat nélküli területe a Csendes-

óceánban Japántól keletre. Területe: 5 km2. Haditengerészeti támaszpont. 
USN  United States Navy angol; had  Az Egyesült Államok Haditengerészete. 
USN  USA dollár (alapkód) pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
USNO  U. S. Naval Observatory angol; csill  Egyesült Államok Haditengerészeti Obszerva-

tóriuma. 
USO  ultra stable oscillator angol; csill  Ultrastabil oszcillátor. 
USO  United Service Organizations angol; szerv  Egyesített Közszolgálati Szervezetek. Ala-

pítva: 1941-ben. Az Egyesült Királyságban olyan szervezetek szövetsége, amelyek fel-
adata a fegyveres erők kikapcsolódási, szórakozási lehetőségeiről való gondoskodás. 

USP  United States Pharmacopeia angol; eü  Egyesült Államok Gyógyszerkönyve. 
USPS  Republic of Palau angol; földr  Palaui Köztársaság a maláj szigetvilág keleti részén. 

Területe: 491 km2; fővárosa: Asunción; pénzneme: guarani; nyelvek: spanyol, guarani; 

http://www.katolikus.hu/roma/pe30.html
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népcsoportok: mesztic, guarani indián, német, egyéb; vallások: római katolikus, protes-
táns. (Az USA egykori külbirtoka.) 

USS  United States ship angol; kat  Az Egyesült Államok hadihajója. 
USSR  Union of Soviet Socialist Republics angol; földr  Szovjet Szocialista Köztársaságok 

Szövetsége (röviden Szovjetunió v. SZSZKSZ; oroszul: Союз Советских 
Социалистических Республик v. CCCP) egy kommunista berendezkedésű, Kelet-
Európában és Észak-Ázsiában elterülő államalakulat volt, amely 1922. dec. 30. és 1991. 
dec. 26. között állt fent. Fővárosa Moszkva volt. SZU 

UST  Unum Sanctissimae Trinitatis latin; vall  Unum Testvérek. A szerzetesi intézmények 
egyik fajtája. 1938-ban alapította Mester Margit Szegeden. Feladata: nevelés, hitoktatás. 

USWK  Wake Islands angol; földr  Wake-szigetek. At USA önkormányzat nélküli területe a 
mikronéziai szigetvilágban. T.: 8 km2. Haditengerészeti és légierő-támaszpont. 

ÚSz  Újszövetség vall  A Bibliának Jézus életével, tanításaival és tanítványainak cselekede-
teivel foglalkozó könyvei együtt. 

USZE  Újságírók Szanatóriumi Egyesülete egy  Magyarországon a budapesti újságírók és 
igényjogosult hozzátartozóik egészségügyi ellátását biztosító intézmény. 

ÚSZM  Új Szövetség Magyarországért pol  Az FKGP alelnöki, egyben a parlament alelnöki 
tisztségét is betöltő G. Nagyné Maczó Ágnest 1997 márciusától folyamatos bírálat érte a 
MIÉP-pel való összefogást szorgalmazó megnyilvánulásai miatt. 1997. szept. 30-án fel-
mentették a párt alelnöki tisztségéből, majd a METÉSZ tűntetése kapcsán nov. 3-án ki-
zárták a parlamenti frakcióból is. Kizárása után G. Nagyné Maczó Ágnes Új Szövetség 
Magyarországért néven szervezett pártot. A párt színre lépésére 1998. jan. elején került 
sor, amikor bejelentették: a párt célja a magyar népi politizálás és az igazi rendszervál-
tás. 

ÚT  Universal Time angol; ált  Világidő. A greenwichi helyi középszoláris időn alapuló, a 
polgári időszámításban használt időnek a nemzetközi Csillagászati Unió által 1928-ban 
bevezetett elnevezése. 

UT  Utah angol; földr  Szövetségi állam az USA nyugati részén. Területe: 219.880 km2; szék-
helye: Salt Lake City; beceneve: Mormon állam, Méhkas állam. 

ut.  utasítás ált  Valaminek a végrehajtására, elintézésére vonatkozó hivatalos rendelkezés. 
ut.  uterine angol; orv  Méhhel kapcsolatos. 
ut.  uterus angol; orv  Méh. 
UTC  Coordinated Universal Time angol; rep  Egyeztetett egyetemes világidő jelölésére 

használt rövidítés. 
UTCCz  Union of Towns and Communities of the Czech Republik angol; szöv  A Cseh Köz-

társaság Városainak és Községeinek Szövetsége. Székhelye: Prága. 
UTE  Újpesti Torna Egylet sp  Bp.-i sportegyesület. Alapítva: 1885-ben. 1950. márc. 31-től 

1956-ig a Budapesti Dózsa SE, majd az Újpesti Dózsa SC nevet viselte. 
UTI  urinary tract infection angol; orv  Húgyúti fertőzés. 
UTP  Unshielded Twisted Pair angol; inf  Hálózati kábeltípus neve a számítástechnikában. 

Jelentése: árnyékolatlan csavart érpár, általánosságban csavart érpár. 
UU  Air Austral angol; rep  Réunion egyik légitársaságának jelzése. 
UUCP  UNIX To UNIX Copy angol; inf  Operációs rendszer. UNIX-ról UNIX-ra másoló 

protokoll. 
Uuh  ununhexium vegy  A 116-os rendszámú, mesterségesen előállított radioaktív elem. 
Uuo  ununoctium vegy  A 118-os rendszámú, mesterségesen előállított radioaktív elem. 
UV  ultraviolet angol; fiz  Ultraviola sugárzás, ibolyántúli sugárzás. Az elektromágneses 

színkép látható fénynél kisebb hullámhosszúságú sugárzásokat tartalmazó tartománya 
Erős vegyi, elektromos és biológiai hatást tud kiváltani, serkenti a szövetek anyagcseré-
jét, de nagyobb dózisban égési sérülést okozhat. (1 Å -tól 4000 Å-ig.) 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=USS&action=edit
http://hu.wikipedia.org/wiki/Orosz_nyelv
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kommunizmus
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kelet-Eur%C3%B3pa
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kelet-Eur%C3%B3pa
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89szak-%C3%81zsia&action=edit
http://hu.wikipedia.org/wiki/1922
http://hu.wikipedia.org/wiki/December_30
http://hu.wikipedia.org/wiki/1991
http://hu.wikipedia.org/wiki/December_26
http://hu.wikipedia.org/wiki/Moszkva
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A1m%C3%ADt%C3%A1stechnika
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uv.  utánvétel távk  A posta a feladó által meghatározott összeg kifizetése fejében kézbesíti 
a küldeményt a címzettnek. 

uv.  utóvizsga okt  Egyetemen, főiskolán: a rendesnél későbbi időszakban tett, valamely 
ismeretanyagban való jártasságot, tudást elbíráló hivatalos eljárás, javítóvizsga. 

UV/VIS  Spektroszkópia görög, latin; fiz  Optikai színképek vizsgálatával foglalkozó tudo-
mány az ultraibolya és látható tartományban. 

UVATERV  Út-, Vasúttervező Vállalat Részvénytársaság szerv  1949-ben létesült Budapes-
ten. A közlekedés minden ágában fejlesztési terveket, előtanulmányokat, geodéziai fel-
méréseket, talajmechanikai vizsgálatokat, terveket készít. 

UV-extinctio  Ultraibolya sávban mért extinkció latin; csill  Fényességcsökkenés, csillagközi 
fényelnyelés. 

UV-extinctio  Ultraibolya sávban mért extinkció latin; fiz  Közegen áthaladó fény intenzitá-
sának csökkenése. 

UVL  ultraviolet light angol; orv  Ibolyántúli sugárzás. 
UVPROM  Ultra Violet PROM angol; számtech  Ultraibolya fénnyel letölthető programozha-

tó memória. 
UY  Cameroon Airlines rep  Kamerun légitársaságának jelzése. 
UYN  uruguayi régi peso pénzü  Elavult valutakód (UYU-val helyettesítve). 
UYU  uruguayi peso pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
UZ  Üzbég Köztársaság üzbég; földr  Köztársaság Közép-Ázsiában. Területe: 447.400 km2; 

főváros: Taskent; hivatalos nyelv: üzbég; pénznem: üzbég szum; népcsoportok: üzbég, 
orosz, tádzsik, kazah, tatár; vallás: szunnita mohamedán, orosz ortodox. 

UZ.  Unsere Zeit német; firat  Deutsche Revue der Gegenwart. Monatsschrift zum 
Conversations-Lexikon (Leipzig). 

UZS  üzbég som pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
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Ü, Ű 
 

Ü  üteg had  Néhány löveggel rendelkező tüzérségi alegység. 
Ü. vagy ü.  ünnep ált  Nagyobb közösségben: jelentős személy, esemény emlékének, vala-

mely eszme tiszteletének szentelt nap; szűkebb közösségben: család, személy számára 
jelentős, örvendetes esemény napja, évfordulója. 

ÜB  üzemi bizottság szerv  Magyarországon a szakszervezetek üzemi szerve. 1944–45-ben 
alakultak. Működésüket 1945. júniusban szabályozták. Feladatuk a munkaviszonnyal 
kapcsolatos kérdésekre, az egészségügyre, az üzembiztonsági kérdésekre, kulturális és 
jóléti intézményekre terjedt ki. 

üb.  üzemi baleset orv, eü  Minden olyan baleset, amely a dolgozót foglalkozása körében 
végzett munka közben vagy azzal összefüggésben, munkába jövet v. menet, társadalmi 
munka közben érte. 

üd.  üdülő ált  Természeti környezetben, pihenés, szórakozás céljára létesített épület. 
üdv.  üdvözlet ált  Valakit udvarias kifejezésekkel, gesztusokkal, tiszteletet kifejező sza-

vakkal illetni szóban vagy írásban. 
üe.  üzemegység ált  Ipari, mezőgazdasági nagyüzem önálló részlege. 
ügyv.  ügyvéd jog  Jogi képviselettel és tanácsadással hivatásszerűen foglalkozó személy. 
ügyv.  ügyvezető ált  Testület, intézmény ügyeit felelősséggel intéző személy. 
ügyv.  ügyvitel ált  Testület, intézmény, vállalat ügyeinek intézése. 
üi.  ügyintéző ált  Valamely ügy(irat) elintézésével megbízott tisztviselő. 
ÜMK  Ügyvédi Munkaközösség jog  Ügyvédi feladatokat, megbízásokat vállaló szervezet, 

társulás. 
üo.  ügyosztály ált  Valamely feladatkörbe tartozó ügyeket intéző személyek csoportja. 
űrh.  űrhajózás űrh  A világűrben való közlekedésre, kutatásra alkalmas szerkezettel, a 

világűrnek közvetlen eszközökkel való kutatásával, illetve az erre vonatkozó tudomá-
nyos és műszaki ismeretek összességével kapcsolatos. 

ÜT  Ügyvivői Testület szerv  Megbízott, meghatalmazott hivatal. 
ÜT  üzemi tanács szerv  Üzemben, vállalaton belül levő tanácsadó vagy döntéseket is hozó 

szerv, testület. 
ÜTI  ügyeletes tiszt ált  Egyenruhás testületekben készenléti szolgálatot ellátó személy. 
ütk.  üzletszerű kéjelgés ált  Valakinek rendszeres jövedelmi forrást biztosító tiltott prosti-

túció; testüket áruba bocsátó nők v. férfiak foglalkozásszerű pénzkeresete. 
üv.  ügyvezető ált  Testület, intézmény ügyeit felelősséggel intéző személy. 
üv.  üzletvezető ált  Kereskedelmi vállalkozást felelősséggel vezető alkalmazott. 
üvh.  üzletvezető-helyettes ált  Valamely üzletet felelősséggel vezető kereskedelmi alkal-

mazottat állandóan v. ideiglenesen pótló, annak munkáját ellátó. 
üza.  üzemanyag ált  Jármű működéséhez energiát szolgáltató anyag; motor hajtására és 

kenésére használatos kőolajipari termék. 
Üzb.  Üzbégisztán földr  Köztársaság Közép-Ázsiában. UZ 
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V 
 

V  Quid ad haec respondeat etiter huius libelli latin; vall  Válasz Gaunilónak. Canterburyi 
Szt. Anzelm művének latin címe és rövidítése a katolikus új fordítás szerint. 

V  value angol; pénzü  Érték. Annak a viszonynak a kifejezése, hogy a pénz milyen áru-
mennyiséggel cserélhető be. 

V  vanádium norvég; vegy  A 23. elem, olvadáspontja: 1890 ºC. A vanádiumcsoportba tarto-
zó acélszürke színű, igen kemény átmeneti fém, amely nem fordul elő szabadon a ter-
mészetben. Rendszerint a krómmal együtt, elsősorban az acélgyártásban használják. 
Nevét a norvég mítoszban szereplő Freja Vanadis istennőről kapta. 

v  város közig  A falunál, illetve a községnél nagyobb (lélekszámú), forgalmasabb, rendsze-
rint zárt (emeletes) építkezésű, közművesített, különleges jogállású, főként ipari és ke-
reskedelmi jelű település, valamely vidék gazdasági és művelődési központja. 

V  Vatican, Status Civitatis Vaticanae latin; földr  Vatikán, Vatikánvárosi Állam, Szentszék. 
Állam az Appennin-félszigeten. Államforma: teokratikus monarchia; Területe: 0,44 km2; 
hivatalos nyelv: olasz, latin; pénznem: vatikáni líra; népcsoport: olasz; vallás: római ka-
tolikus. Olaszul: Vaticano, Stato della Città del Vaticano. 

V  véna orv  Gyűjtőér, a vért a szívbe visszaszállító ér. 
v  vers irod  A nyelvi kifejezésnek szabályos, ritmusos, kötött formája; ilyen formájú kisebb 

költői mű. 
V  vertel latin; ált  Fordíts! Fordítani kell! Könyvben, füzetben egy másik lapot tesz látható-

vá (felszólítás). 
V  Vertrauensleute német; had  Kémek. Idegen állam(ok) vagy érdekeltség(ek) szolgálatában 

álló, neki(k) titkos katonai, politikai, gazdasági adatokat kifürkésző és kiszolgáltató 
személy; titkos megfigyelő, besúgó. 

V  Via latin; közl  Út, utca, útirány. 
V  Victoria ált  Győzelmet megszemélyesítő istennő a római mitológiában, a görög Niké 

megfelelője. A „V” betű kézzel történő mutatása a győzelmet jelképezi. 
V  videl latin; ált  Lásd! L 
V  volt fiz  Az elektromos feszültség (potenciálkülönbség) SI-egysége. Alessandro Volta 

olasz fizikusról. Ha valamely két pontot összekötő vezetékben 1 amper erősségű áram 
folyik és 1 watt a teljesítményleadás, akkor a két pont között 1 volt a potenciálkülönb-
ség. 

V  Zöldek frakciója az EP-ben szerv  A környezetvédők fő témái: az Európai Unió helye és 
szerepe a globalizáció körülményei között, az üvegházhatást keltő gázok kibocsátásá-
nak csökkentéséről szóló kiotói szerződés támogatása, az atomenergia-termelés vissza-
szorítása a megújuló energiaforrások javára. 

V Tach  ventricular tachycardia angol; orv  Kamrai tachycardia. 
v vagy V  velocitas latin; fiz  Sebesség. Az elmozdulás és hozzá szükséges idő hányadosával 

értelmezett fizikai mennyiség, mértékegysége: m/s. Egységnyi idő alatt megtett út, en-
nek mértéke. 

v vagy V  vendeka (vendeko) latin; fiz  Az SI-rendszerben nem hivatalos prefixum, vala-
mely mértékegység, 1033-szorosát jelöli. 

V vagy v.  változás ált  Az eredetitől eltérő. 
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v.  vagy nyelvtud  Két vagy több dolog közötti választás lehetőségének vagy szükségessé-
gének kifejezésére; mellérendelő viszonyú tagmondatoknak vagy mondatrészeknek a 
kapcsolására. 

v.  vállalat ált  Közvetlen gazdasági tevékenység (ipari, kereskedelmi stb.) céljára létreho-
zott szervezet, amelynek jogi önállósága van, így az árukapcsolatokban önállóan vehet 
részt. 

V.  Valóság firat  A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat társadalomtudományi folyóirata 
először 1958 végén jelent meg. Az akkor kéthavi lapnak az volt a célja, hogy címének 
megfelelően a valóság mélyebb megértésének, a progresszív társadalmi gondolat ter-
jesztésének orgánuma legyen. Az azóta havilappá vált Valóság napjainkban is feladatá-
nak tekinti, hogy behatóan és közérthetően foglalkozzon hazánk és a nagyvilág gazda-
sági, politikai, történelmi, kulturális és ideológiai kérdéseivel, s tájékoztassa olvasóit va-
lamennyi társadalomtudomány és az azokhoz kapcsolódó természettudományi diszcip-
lína legújabb és legfontosabb eredményeiről. 

v.  vein angol; orv  Véna. 
v.  vidék földr  Valamely szempontból egységes földrajzi terület; a város tágabb környéke, 

az ottani falvak. 
V. vagy v.  vasárnap ált  A hétfővel kezdődő hét 7. napja; a keresztények heti ünnepnapja. 
V.A.R.  Votre Altesse Royale francia; ált  „Királyi fenséged” rövidítése. 
V.D.  volenti Deo latin; ált  „Isten akaratából” rövidítése. 
V.I.  vaginal irrigation angol; orv  Hüvelyöblítés. 
V.m.  Vas megye földr  Mo. egyik nyugati megyéje a Dunántúlon. Területe: 3339 km2. Szék-

helye: Szombathely. 
V.S.  vital signs angol; orv  Életjelek. 
V.T.  Vetus Testamentum latin; vall  Ótestamentum. 
V-1  Vergeltungswaffe 1 német; had  ’Megtartófegyver 1’. A Luftwaffe által kifejlesztett 

kisméretű, szárnyas, pilóta nélküli repülőgép, amelyet egy tolósugaras hajtómű hajtott. 
Motorjának hangjáról zúgóbombának is nevezték. 

V-2  Vergeltungswaffe 2 német; had  ’Megtartófegyver 2’. A német hadseregben 1937-ben 
elkezdett rakétakutatások eredményeként kifejlesztett, irányított ballisztikus rakéta. 

VA  Virginia angol; földr  Szövetségi állam az USA-ban. Területe: 105.582 km2; székhelye: 
Richmond; beceneve: Elnökök anyja állam. 

VA  visual acuity angol; orv  Látásélesség. 
VA  voltamper fiz  Kizárólag elektromos látszólagos teljesítmény megadására használható 

teljesítmény mértékegysége. 1 VA egyenlő 1 W. 
vá.  vasútállomás ált  Megfelelő épületekkel, berendezésekkel ellátott hely, ahol a vonatok 

megállnak. 
vacc.  vaccine angol; orv  Vakcina. 
vad.  vadászat ált  Természeti környezetben élő, nem gondozott, nem háziasított, nem 

nemesített állat felkutatása és elejtése (mint foglalkozás, illetve szórakozás). 
VÁÉV  Veszprém megyei Állami Építőipari Vállalat ipar  Elsősorban Veszprém megyében, 

főként építési és szerelési munkákat végző vállalat. 
vag  vagina angol; orv  Hüvely. 
vag  vaginal angol; orv  Hüvelyi. 
VÁGOE  Volt Állami Gondozottak Országos Egyesülete egy  Alapítva: 2004-ben. 
vaku  villanófénylámpa fényk  A fényképezésnél használatos, rövid ideig tartó, de igen 

nagy erősségű fényforrás, amellyel több ezer lumen fényerejű elektromos kisülést idéz-
nek elő. 

Val  Valóság firat  A TIT és a Közlöny- és Lapkiadó Kft. havi folyóirata. TIT 
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vál.  válogatás ált  Gyűjteménynek, csoportnak válogatással való összeállítása gyakran 
kiadás céljából. 

vál.  válogatott ált  Sok közül kiválasztott legjobb, legkiválóbb, legértékesebb (egyedekből 
áll). 

VALI  ventilator associated lung injury angol; orv  Lélegeztetővel kapcsolatba hozható tü-
dőkárosodás. 

váll.  vállalat ált  Közvetlen gazdasági tevékenység (ipari, kereskedelmi stb.) céljára létre-
hozott szervezet, amelynek jogi önállósága van, így az árukapcsolatokban önállóan ve-
het részt. v. 

vall.  vallás ált  A társadalmi tudatnak természetfölötti erők és lények létezésébe vetett 
hiten alapuló formája. 

valszeg  valószínüleg chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
VAMZ  Vjesnik Arheološkog Muzeja u Zagrebu szerb; kult  Régészeti Múzeum, Zágráb. 
VAN  Republic of Vanuatu angol; földr  Vanuatu. Köztársaság a melanéziai szigetvilágban. 

Területe: 12.190 km2; fővárosa: Villa; pénznem: vatu; nyelvek: angol, francia, bislama; 
népcsoportok: ni-vanlatui, egyéb; vallások: presbiteriánus, anglikán, római katolikus. 
Franciául: Republique de Vanuatu. 

VAN  Value Added Network angol; inf  Értéknövelt hálózat. 
VaQ  vaku chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
var  meddő teljesítmény egységének jelölése fiz  A váltakozó áramú hálózatokban a pilla-

natnyi teljesítmény munkát nem végző összetevője, amely a feszültség és a meddőáram 
szorzata. 

var.  varietas latin; ált  Változat, válfaj, fajta, féleség, változatosság, különféleség, sokféle-
ség. 

VARIG  Viaçāo Aérea Rio Grandense spanyol; rep  Brazil légitársaság. Dél-Amerika legna-
gyobb légitársasága. 1927-ben alapították. Budapesten 1965 óta van irodája. 

vas.  vasárnap ált  A hétfővel kezdődő hét 7. napja. v. 
Vas. Ú.  Vasárnapi Újság firat  Pest–Budapest (1854–1921). 
Vasi Szle  Vasi Szemle firat  1933-ban jelent meg az első száma Szombathelyen, a Vas 

Vármegyei Múzeumok Barátainak Egyesülete kiadásában. 
Vasm M Jövő  Vasmegyei Magyar Jövő firat  Folyóirat. 
VasUjs  Vasárnapi Ujság firat  Több magyar hírlap címe: 1834–48-ig Kolozsvárott; 1854–67 

között, ill. 1867–1905 között, majd megszűnésig, 1921-ig Pesten. 
VasÚjs  Vasárnapi újság hírk  A Kossuth Rádió vasárnap reggeli kulturális műsora. 
vasút_  vasútvonal chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
VASZ  Vesebetegek Amerikai Szövetsége szöv  Angolul: American Association of Kidney 

Patients. AAKP 
VAT  Value-added tax angol; pénzü  Hozzáadottérték-adó. A forgalmi adó egyik fajtája. 
VÁTI  Városépítési Tudományos és Tervező Intézet szerv  1967 januárjában jött létre a Vá-

rosépítő Tervező Vállalat jogutódjaként. 
vb  végrehajtó bizottság szerv  Választott testületi szerv. Tagjai visszahívhatók. 
vb  világbajnokság sp  Valamely sportágban a világ legjobbjai számára meghatározott idő-

közökben rendezett nemzetközi verseny. 
VB  Világbank pénzü  Feladata: fejlesztési segítség befektetések útján. Székhelye: Washing-

ton. Alapítva: 1944-ben Bretton Woodsban. IBRD 
VBKM  Villamos Berendezés és Készülék Művek ipar  1964-ben Budapesten több gyár ösz-

szevonása révén létesült elektromosipari nagyvállalat. Feladata: erősáramú készülékek 
és berendezések gyártása, erősáramú létesítmények tervezése, szerelése, üzembe helye-
zése. 

VBM  value-based management angol; pénzü  Értékalapú vállalatvezetés. 
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VBR  value-based reporting angol; pénzü  Értékalapú üzleti jelentés. 
VBR  Variable bitrate angol; inf  Változó bitarány, a CBR ellentéte. Használatával a videó 

képileg eseménytelenebb szakaszai kisebb helyet foglalnak, így a VBR takarékosabb tá-
rolást eredményez. 

VBS  Visual Basic Script angol; inf  A Microsoft cég által kifejlesztett programozási nyelv, 
illetve fejlesztői környezet. 

VC  Victoria Cross angol; had  Viktória-kereszt. Az angol haderők legmagasabb kitüntetése. 
A harctéren mutatott bátorságért adják. Viktória volt angol királynőről lett elnevezve. 

VC  Vita consecrata enciklika latin; vall  II. János Pál pápa egyik írásának rövidítése. 
VC  vital capacity angol; orv  Vitálkapacitás. 
VCC  Video Compact Cassette műsz  1980-ban kifejlesztett kazettás képmagnórendszer. 

Műsorideje igen nagy. 
VCD  Video CD angol; műsz  Film tárolására alkalmas, szabványos méretű és könnyedén 

megírható video-kompaktlemez. 
VCO  voltage controlled oscillator angol; csill  Feszültségszabályozott oszcillátor. 
VCP  Vienna Partners Capital német; pénzü  Osztrák Befektetési Ház. Pénzügyi, tőzsdei 

befektetéssel, kezeléssel, közvetítéssel foglalkozó pénzügyi intézet. 
VCR  Video Cassette Recorder műsz  Az első kazettás képmagnórendszer (kazettás 

videofelvevő), amelyet a Philips cég 1972-ben mutatott be. Ez már alkalmas volt színes 
felvételek rögzítésére is. 

VCR-LP  Video Cassette Long Play műsz  A VCR kazettás videomagnó-rendszer hosszú 
műsoridejű változata. VCR 

VCS  vasoconstrictor substance angol; orv  Ereket összehúzó anyag. 
vcs.  világcsúcs sp  Valamely sportágban a világon elért legjobb eredmény. 
VCSK  Vszerosszijszkaja Csrevicsajnaja Komiszszija po Borbe sz Kontrrevoljucijej i 

Szabotazsem orosz; pol  Oroszországi Rendkívüli Bizottság az Ellenforradalom és Sza-
botázs Elleni Harcra. Lenin javaslatára 1917. dec. 20-án hozták létre a Szovjet-
Oroszország államvédelmi szervét. Döntő szerepe volt az ellenforradalmi szervezkedé-
sek felszámolásában és az ellenséges ügynökök leleplezésében. Többször átszervezték, 
mindig új nevet kapott. 

Vd  véd chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
VD  Veneral disease angol; orv  Egyfajta fertőző nemi betegség, amely rendszerint nemi 

érintkezéssel, néha azonban más módon is terjed. AIDS 
VDK  Vietnami Demokratikus Köztársaság Köztársaság az Indokínai-félszigeten. VN 
VDT  Video Display Terminal angol; műsz  Videomegjelenítő-terminál. 
VDU  Visual display unit angol; műsz  Képernyős megjelenítő egység. 
VE  Avensa rep  Venezuela egyik légitársaságának jelzése. 
VE  vaginal examination angol; orv  Hüvelyi kivizsgálás. 
VE  Veszprémi Egyetem okt  Felsőoktatási intézmény. 1949-ben alapították a BME Nehéz-

vegyipari Karaként. 1951-ben önállósult. Neve 1990-től Veszprémi Egyetem. BME 
Ve  Veterinarius firat  A Magyar Állatorvosok Lapjának elődje, az első száma 1878-ban 

jelent meg. 
Ve.m.  Veszprém megye földr  Megye a Dunántúl középső részén. Területe: 4688 km2. 

Székhelye: Veszprém. További nagyobb városai: Ajka, Balatonfüred, Pápa, Tapolca, 
Várpalota. 

VEB  venezuelai bolívar pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
védn.  védnökség (protektorátus) ált  Valakit, valamely intézményt erkölcsileg v. anyagilag 

támogató személy által végzett tevékenység. 
veg. aden.  adenoid vegetations angol; orv  Adenoid vegetáció, garatmandula-túlburjánzás. 

http://www.mimi.hu/informatika/microsoft.html
http://www.mimi.hu/informatika/programozasi_nyelv.html
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vegy.  vegyészet; ált  Az anyag belső szerkezetével és minőségi átalakulásaival foglalkozó 
tudomány, illetve ennek gyakorlati alkalmazása. 

Vegyépszer  Vegyiműveket Építő és Szerelő Részvénytársaság ipar  A mai Vegyépszer Zrt. 
elődjét, a Vegyiműveket Szerelő Vállalatot (a Vegyszert) a Bánya- és Energiaügyi Mi-
nisztérium 1951. febr. 3-án alapította. 1972-ben a Nehézipari Építő Vállalatot, a Vegyi-
pari Inveszt Vállalatot és a Vegyipari Fejlesztési Egyesülést minisztériumi döntéssel be-
olvasztották a Vegyszerbe, s ezzel létrejött a Vegyiműveket Építő és Szerelő Vállalat, a 
Vegyépszer. A Vegyépszer kiemelkedik a mai építő-szerelő, fővállalkozó cégek sorából. 
Vegyszer 

vegyesk.  vegyeskereskedés ker  Vegyesbolt. 
Vegyszer  Vegyiműveket Szerelő Vállalat ipar  A Vegyszer a mai Vegyépszer Zrt. elődje 

volt. 1951. febr. 3-án alapította a Bánya- és Energiaügyi Minisztérium. 
VEIKI  Villamosenergiaipari Kutató Intézet szerv  1964-ben alakult két 1949-ben létesített 

jogelőd (HÖKI és VILLENKI) összevonásával. Kutatás-fejlesztési tevékenysége a 
villamosenergia-ipar, az erősáramú és az energetikai gépgyártó ipar, valamint egyéb 
ágazatok feladatainak megoldását segíti. VILLENKI 

VEKE  Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület egy  Négy állandó munkacsoportot állí-
tott fel. A Közlekedéspolitika munkacsoport közlekedési rendszerekkel, stratégiákkal, 
beruházásokkal és hatásaikkal foglalkozik. A Forgalomszervezés munkacsoport a köz-
lekedés üzemvitelével kapcsolatos témákkal, az Üzemtörténet munkacsoport pedig a 
múzeumi feladatokkal, az ezzel kapcsolatos ismeretterjesztéssel, illetve a járműtípusok-
kal és azok állományi helyzetével foglalkozik. A Kommunikációs munkacsoport felada-
ta nevéből adódik, befelé a tagság, kifelé a közvélemény tájékoztatása, illetve a hivata-
los levelezés, kapcsolattartás. 

Vel  Vela latin csill  Vitorla. Csillagkép az égbolton. 
VÉL  Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár kult  Fenntartó: Veszprémi Főegyházme-

gye. Neve korábban: VFL. 
VEN  Veszprémi Egyetemi Napok kult  Minden évben Veszprémben megrendezendő egye-

temi találkozó. 
Ven.  Venezuela földr  Köztársaság Dél-Amerikában. YV 
vent.  ventilator angol; orv  Lélegeztetőgép. 
ventr.  ventralis angol; orv  Hasi. 
VÉP  Világélelmezési Program ált  Angolul: World Food Programme. WFP 
vert.  vertical angol; ált  Függőleges. 
VERTESZ  Villamos Erőmű Tervező és Szerelő Vállalat ipar  1951-ben létesült Budapesten. 

A Magyar Villamos Művek Tröszt tervező és szerelő vállalata. 
VERTS/ALE  Zöldek / Európa Szabad Szövetség szöv  Zöld, baloldali tömörülés 47 képvi-

selővel, magyar tagja nincs. 
VESA  Video Electronic Standards Association angol; egy  Videó Elektronikai Szabvány 

Egyesülés. Gyártó cégek konzorciuma, a video- és grafikus kártyák ipari szabványának 
kialakítására és fenntartására. 

vez.  vezetőség szerv  Valamely intézmény vezetőinek testülete. 
VF  ventricular fibrillation angol; orv  Pitvarlebegés. 
VF  Vertical Frequency angol; fiz  Függőleges frekvencia. Azt mutatja, hányszor képes a 

monitor megjeleníteni a képet egy másodperc alatt. 
VF  visual field angol; orv  Látótér. 
VFH  védőföldelő hálózat fiz  A védőföldelés olyan kialakítása, amelynél egy épületen 

belül ezeket és valamennyi házi fémhálózatot összekötik egymással. 
VFR  Visual Flight Rules angol; rep  Látványrepülési szabályok. 
VFS  Virtual File System angol; inf  Virtuális fájlrendszer. 
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Vg  vég chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
VG  Vigadó Galéria műv  A VG a kortárs magyar képző-, ipar- és fotóművészet nélkülözhe-

tetlen szakmai bemutatóhelye, ahol az élő művészet bemutatása a cél. Elsősorban kor-
társ műveket mutat be festészet, szobrászat, textilművészet, valamint a fényképészet te-
rületén. 

VG  Világgazdaság firat  Magyarországon 1969 januárja óta naponta megjelenő gazdasági, 
üzleti napilap. A Magyar Gazdasági Kamara napilapja. Kiadja a Zöld Újság Rt. 

Vg.  Vízgazdálkodás firat  Vízgazdálkodás témájú folyóirat. A Vízgazdálkodási Társulatok 
Országos Szövetsége által megjelentetett folyóirat. 

VGA  Video Gtaphics Array angol; műsz  Nagyon jó minőségű színes grafikus képernyőve-
zérlő élethű színkezeléssel és nagy felbontással. 

vgmk  vállalati gazdasági munkaközösség szerv  Közvetlen gazdasági tevékenységet vég-
ző, jogilag önálló szervezetben gazdasági munka elvégzésére alakult alkalmi közösség. 

Vgül  végül chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
vgy.  völgy földr  Hegyek, magaslatok közt alacsonyabban fekvő terület; folyó alacsonyab-

ban fekvő környéke. 
VGYZST  Vázlatok a győri zsidóság történetéből irod  Kemény József. Győr: Győri Hírlap 

Nyomda, 1930. 
VH  Air Burkina angol; rep  Burkina Faso légitársaságának jelzése. 
VH  Vasárnapi Hírek firat  Hírlap és hétvégi magazin. 1983 óta jelenik meg. Kiadja a VH 

Kft. 
VH  Vörös Hadsereg had  Az egykori Szovjetunióban működött 1918 és 1946 között. Oro-

szul: Rabocse-Kresztyjanszkaja Krasnaja Armija (Munkás-Paraszt Vörös Hadsereg). 
vh.  világháború had  Az emberiség nagy részét sújtó, különösen az 1914–18. és az 1939–45. 

évi háború. 
vh. vagy Vh  vámhivatal pénzü  Áruk vámolását végző hivatal. 
Vhány  valahány chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
VHBSZ  Volt Hadifoglyok Bajtársi Szövetsége szöv  A Fővárosi Bíróság 1990. jan. hó 17-én 

vette be hivatalosan a Társadalmi Szervezetek nyilvántartásába. Megalakulása 1945–
1946-ban, a volt hadifoglyok hazatérése során kezdődött el. A kommunizmus 1948-as 
előretörése azonban betiltotta a szövetség működését. Csak az 1989-es fordulat tette le-
hetővé ismételt működését. Főbb céljai és feladatai: védi a volt hadifoglyok és más sé-
relmet szenvedettek érdekeit, közreműködik a hadifogság történeti dokumentálásában 
és publikálásában, segíti a határon túl élő magyarsággal való kapcsolattartást, illetve el-
látja a tagjaival kapcsolatos kegyeleti feladatokat. 

VHF  Venezuelan hemorrhagic fever angol; orv  Venezuelai vérzéses láz. 
VHF  Very High Frequency angol; fiz  Ultrarövidhullám frekvenciatartománya. 
VHF  viral hemorrhagic fever angol; orv  Vírusos vérzése láz (pl. Ebola). 
vhol  valahol ált  A jelzett helyek körébe tartozó bármelyik hely; körülbelül a jelzett helyen. 
Vhol  valahol chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
VhonismKözl  Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények firat  1974-ben megjelent a 

Honismereti Közlemények első száma, 1995-től Vasi Honismereti és Helytörténeti Köz-
lemények címmel jelent meg. 

VHS  Video Home Service angol; műsz  Házi videorendszer. 1976-ban a JVC Matsushita 
által a magánpiac számára kifejlesztett és más gyártók által széles körben átvett 
videofelvevő készülék kereskedelmi neve. 

VHUTEMASZ  Vizsije Goszudarsdvennije Hudozsesztvenno-Tyehnyicseszkije 
Masztyerszkije orosz; okt, műv  Felsőfokú Állami Művészeti-Technikai Műhelyek. 
Moszkvai Ipar- és Szépművészeti Iskola. 1920-ban hozták létre, 1930-ban bezárták. 

VI  volume index angol; orv  Űrtartalom-hányados. 
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VIASA  Venezolana International de Aviación rep  Venezuela egyik légitársaságának jelzé-
se. 

VIE  Vienna Schwechat német; rep  A bécsi repülőtér rövidítése. 
VietnDK.  Vietnami Demokratikus Köztársaság földr  Köztársaság az Indokínai-félszigeten. 

VN 
ViF  Világirodalmi Figyelő firat  1955 óta jelenik meg, évente négy számban. A folyóirat 

neve 1955–57-ig Irodalmi Figyelő, 1958–63-ig Világirodalmi Figyelő, 1964–91-ig Helikon 
Világirodalmi Figyelő volt. 

Vig  Vigília firat  A Vigília Szerkesztőség és Kiadóhivatal által havonta megjelentetett kato-
likus folyóirat. 

vígj.  vígjáték irod  Nevettető (szerencsésen végződő) színdarab. 
Vígsz.  Vígszínház kult  Bp.-en 1896-ban az osztrák származású Fellner és a porosz Helmer 

tervei alapján épült színház. 
vik  vikárius vall  Helynök. 
Vil  Világosság firat  Bölcsészeti Akadémiai folyóirat. Kiadja a Tudástársadalom Alapít-

vány. 
Vilh  Vilhelmiták vall  A szerzetesi intézmények egyik fajtája. Kezdetben Szt. Benedek sza-

bályait követték. Az elszaporodott és megfelelő egyházi ellenőrzés nélküli közösségeket 
IV. Sándor pápa 1256-ban vonta össze egységes igazgatás és szabályzat szerint Ágos-
ton-rend néven. 

vill.  villamosság fiz  Az anyag elemi részeinek dörzsöléssel, gerjesztéssel v. vegyi úton 
előidézett áramlása, illetve az így keltett energia; villamos töltés. 

VILLENKI  Villamosenergiaipari Kutató Intézet tud  Az 1949-ben alapított elektrotechnikai 
(VILLENKI) és hőtechnikai (HŐKI) intézetek összevonásával 1964-ben jött létre. 1993. 
jan. 1-től 100%-ban a magyar állam tulajdonában álló részvénytársaságként működik. 
Feladata: a hazai villamosenergia-rendszer fejlesztési és beruházási feladatában való 
részvétel. 

Villért  Villamossági és Szerelési Cikkeket Értékesítő Vállalat ker  1888-ban Engel Károly 
belföldön gyártott és importált elektronikai termékek forgalmazásával foglalkozó kiske-
reskedelmi üzletet alapított. 1949-ben az üzletet államosították, aminek eredményeként 
létrejött az Országos Elektrotechnikai és Rádió-nagykereskedelmi Vállalat. 1951-ben a 
vállalat neve Villamossági és Szerelési Cikkeket Értékesítő Vállalatra (Villért Vállalat) 
változott. 1991. dec. 31-ével részvénytársasággá alakult át. A részvénytársaság privati-
zációja 1992-ben kezdődött. Ma a Villért Rt. kizárólagosan magyar és csaknem kizárólag 
magán tulajdonú cég. 

VIM  Vegyipari Minisztérium közig  1952. dec. 6-án alakult minisztérium. 1953. júl. 4-én, 
egyesülve a Bánya- és Energiaügyi Minisztériummal, Nehézipari Minisztérium lett. 

VIP  Very Important Person angol; ált  Jelentése: Különösen fontos személyiség (üzletem-
ber, politikus, sportvezető stb.). 

VIPS  voluntary interruption of pregnancy and sterilisation service angol; orv  Önkéntes 
terhességmegszakító és sterilizációs szolgálat. 

Vir  Virgo latin; csill  Szűz. Csillagkép az égbolton. 
VIRGO  Variability of solar Irrandiance and Gravity Oscillations angol; csill  A Napot és a 

gravitációs hullámokat megfigyelő berendezés. 
VIS  visible (light) angol; csill  Látható (fény, színképtartomány). 
VISZ  Választási Információs Szolgálat szerv  Országgyűlési, önkormányzati stb. választá-

sok alkalmával működtetett információs iroda. 
VISZ  Veszélyhelyzeti Információs Szolgálat szerv  Az Országos Katasztrófavédelmi Fő-

igazgatóság és az RSOE által üzemeltetett, a Külügyminisztérium Válságközpontjával 
együttműködő Információs Szolgálat oldala hasznos tanácsokkal, információkkal szol-
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gál a veszélyhelyzetekről, valamint azok megelőzéséről. A nap 24 órájában figyelemmel 
kísérik Magyarország, Európa, valamint a világ más térségében bekövetkezett rendkí-
vüli eseményeket. 

vissz.nm  visszaható névmás nyelvtud  Szófaj. 
VIT  Világifjúsági Találkozó szöv  A Demokratikus Ifjúsági Világszövetség által 1947 és 

1959 között két-, azóta háromévenként rendezett fesztiválok neve, ahol a világ népeinek 
fiataljai találkoznak. A találkozón ünnepségek, műsorok, művészeti és sportversenyek 
zajlanak. 

VITUKI  Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet tud  1952-ben jött létre az 1886-ban 
megszervezett Vízrajzi Osztály jogutódjaként. Fő feladata: a vízgazdálkodás alapjait 
szolgáló vízrajzi tevékenység, a víz természetes körforgására vonatkozó ismeretek szer-
zése, vizsgálatok alkalmazása vízgazdálkodási létesítmények tervezéséhez stb. 

viz.  vizelet orv  A szervezetből kiválasztott felesleges elektrolitok és anyagcseretermékek 
folyékony elegye. 

vízt.  víztároló ált  Vizet át nem eresztő, vízzáró (réteg); víz raktározására való. 
vizsg.  vizsgálat orv  Valakinek, valamely szervnek az egészségi állapotáról igyekszik ész-

leleteket szerezni. 
VK  valutakígyó pénzü  1972. és 1977 között némely EK-országok a valutájuk egymás közti 

árfolyamát egy szűk sávon belül tartották, de a többi valutához képest az árfolyamok 
szabadon mozogtak. Ennek grafikus ábrázolása egy tekergő kígyóra emlékeztet. (A „kí-
gyóban” nem minden EK-valuta vett részt, illetve néhány EK-n kívüli ország valutái is 
csatlakoztak hozzá.) 

VK  világkupa sp  Valamely sportágban a világ legjobbjai számára rendezett nemzetközi 
versenyen elérhető tiszteletdíjul szolgáló serleg. 

vk!  választ kérek! chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
vk.  választókerület ált  Az a terület, amelynek lakosai ugyanazokat a képviselőt választ-

hatják; ennek lakossága. 
vk.  vezérkar had  Valamely állam hadrendjének különleges képzettségű tisztekből álló 

legfőbb irányító testülete; valamely mozgalom vezetőinek legfőbb testülete. 
VKE  Világirodalmi kisenciklopédia irod  Bővített kiadás: 1984. 
vkf.  vezérkari főnök had  Valamely állam hadrendjének különleges képzettségű tisztekből 

álló legfőbb irányító testületének hivatali elöljárója. 
VKgM  Város- és Községgazdálkodási Minisztérium közig  1954. jan. 29. és 1956. dec. 31. 

között működő minisztérium. 
Vki  valaki chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
vki  valaki nyelvtud  Meg nem határozott v. ismeretlen személy. 
VKI  Villamosipari Kutató Intézet szerv  1949-ben kezdte meg működését. Az erősáramú 

gyártóipar központi bázisa. Fő feladata az ország erősáramú gyártóiparának műszaki 
fejlesztésével kapcsolatos problémák tudományos kidolgozása, a megoldások termelés-
ben való segítése, távlati kutatómunka stb. 

VKI  Víz Keretirányelv ált  Az EU-ban 2000 őszén elfogadott Víz Keretirányelv (VKI) jelenti 
Magyarország számára is azt a keretet, amely a következő évtizedekben, az Európai 
Unió tagjaként a vizeinket érintő kérdésekben a kiindulópontot fogja jelenteni. 

VKL  Vasvár–Szombathelyi Székeskáptalan Magánlevéltára vall  Fenntartó: Szombathelyi 
Egyházmegye. 

VKM  Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium közig  Az első felelős minisztérium 1848. ápr. 
7. és 1849. aug. 11 között működött minisztériuma. 

VKM  Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium közig  1867. febr. 20-án alakult minisztérium. 
1919. jan. 22-én Vallásügyi Minisztériumra és Közoktatásügyi Minisztériumra vált szét. 
1919. aug. 7-én egyesült, 1949. júl. 7-én szétvált Vallás- és Közoktatásügyi Minisztéri-
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umra, valamint Népművelési Minisztériumra. Az előbbi jogutódja 1951. máj. 19-én a 
Közoktatásügyi Minisztérium és az Állami Egyházügyi Hivatal lett. 

VKM  Vasas Központi Művészegyüttes műv  Az 1903-ban alakult Vasas Dalkörből fejlődött 
szakszervezeti együttesé. 1944-ben feloszlatták, 1945-ben újraalakult. 

VKP  Vietnami Kommunista Párt pol, tört  Hárommillió tagot számláló egyedüli pártszer-
vezet Vietnamban. 

VKSZ  Világkereskedelmi Szervezet szerv  Angolul: World Trade Organization. WTO 
VLA  Very Large Array angol; csill  ’Nagyon nagy (műszer)együttes’. Az USA-ban működő 

rádiótávcső-rendszer. 
VLAMI  Vásárhelyi László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény műv  Célja az értékköz-

vetítés, a művészetek különböző területeinek oktatása során pedig a lélekformálás, 
személyiségfejlesztés. Székhelye: Nyíregyháza. 

VLBA  Very Long Baseline Array angol; csill  ’Nagyon hosszú alapvonalú (mű-
szer)együttes’. Amerikai rádiótávcső-hálózat nagy szögfelbontású mérések végzésére. 

VLBI  Very Long Baseline Interferometry angol; csill  Rádiócsillagászati észlelési eljárás. 
VLDL  very low density lipoproteins angol; orv  Nagyon kis sűrűségű lipoprotein. 
VLF  Very low Frequency angol; fiz  ’Nagyon alacsony frekvencia’. Az elektromágneses 

hullámok spektrumának rádiófrekvenciás sávjában a 3–30 kHz frekvenciájú tartomány. 
VLKK  A világi Lelkipásztori Kisegítők Kézikönyve vall, kat  Budapest, 1995. 
VLM  velem chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
VLOT  Very Large Optical Telescope angol; csill  Nagyon Nagy Optikai Távcső. 
VLS  Vajda Lajos Stúdió műv  Szentendrén működik 1972 óta. Az 1970-es, 1980-as évek 

egyik legfontosabb autodidakta, alternatív művészeti csoportosulása, amely új dimen-
ziókkal bővítette a szentendreiség fogalmát. A Vajda Lajos Stúdió előtörténete a kecs-
keméti Purgatórium Klubhoz (1966–1968) kötődik. Az 1980-as évek második felében 
művészeti szabadiskolát nyitottak. 

VLSI  very large scale intogratio angol; fiz  ’Nagyon nagyfokú integráció’. Nagyszámú kü-
lönböző komponensből álló integrált áramkörök gyártási technológiája. 

VLT  Very Large Telescope angol; csill  ’Nagyon nagy távcső’. A legnagyobb optikai távcső-
rendszer a Földön. Chilében található. 

VM  vendégművész műv  Olyan színész, aki nem tagja a társulatnak, ahol éppen játszik. 
vm.  vármegye közig  Nemesi önkormányzattal rendelkező, nagyobb területű közigazgatási 

egység (1945 előtt). 
VMDK  Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége pol  A szerbiai magyarság független 

érdek-képviseleti szervezete. 1990. márc. 31-én Doroszlón alakult meg. Célja a magyar 
kisebbség kollektív jogainak biztosítása, a területi és önkormányzati autonómiát is lehe-
tővé tevő perszonális autonómia elérése. 1990–96 között parlamenti párt volt. Székhe-
lye: Óbecse. 

VMDP  Vajdasági Magyar Demokrata Párt pol  Székhelye: Temerin. 
VmeKvtÉrt  A Vas Megyei Könyvtárak Értesítője firat  A Vas Megyei Könyvtárközi Bizott-

ság értesítőjének jogutódja. Közreadó: Berzsenyi Dániel Könyvtár. Indulás: 1976. Szak-
terület: dokumentáció, könyvészet, könyvtárak. 

vmely  valamely nyelvtud  A jelzett fogalom körébe tartozó egyedek közül bármelyik. 
vmennyi  valamennyi nyelvtud  Valami kevés; néhány; meghatározatlan mennyiségű. 
vmerre  valamerre nyelvtud  Föltehetőleg, nagyjában a jelzett helyre, irányba; ismeretlen 

helyre, irányba. 
vmh.  vasúti megállóhely közl  Csak személyforgalomra berendezett, kitérő vágány nélküli 

kisebb vasúti állomás. 
Vmi  valami chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
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vmi  valami nyelvtud  Meg nem határozott vagy ismeretlen tárgy, dolog, történés; egy kicsi, 
egy kevés, csekély dolog; jelentős dolog. 

vmilyen  valamilyen nyelvtud  Ismeretlen vagy határozatlan jellegű, természetű. 
VMKDM  Vajdasági Magyarok Kereszténydemokrata Mozgalma pol  Székhelye: Ada. 
VMMK  A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei firat  Veszprém (1963–). 
VMMK Ir.  Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár irattára irod, kult  A székesfehérvári kör-

zeti könyvtár 1950 elején kezdett működni, s 1952-ig, a megyei könyvtár létrejöttéig 122 
népkönyvtár (más néven alapkönyvtár) létesítését szervezte meg a megyében. Ezek az 
intézmények fejlődtek közel ötven év alatt a mai önkormányzati könyvtárakká. A Kör-
zeti Könyvtár iratanyagát a Vörösmarty Mihály megyei Könyvtár irattára őrzi. 

VMP  Vidéki Magyarországért Párt pol  Tiszaderzs székhellyel jegyezték be, így csak a 
karcagi választókerületben indult egyéni jelöltje. 

VMPM  Vajdasági Magyar Polgári Mozgalom pol  Székhelye: Zenta. 
VMRI  Veterinary Medical Research Institute angol; szerv  Állatorvos-tudományi Kutatóin-

tézet. ÁTKI 
VMS  Virtual Memory System angol; inf  ’Virtuális Memória Rendszer’. A virtuális memó-

ria egy, az operációs rendszer v. a számítógép hardvere által nyújtott szolgáltatás (leg-
többször a kettő szoros együttműködése); általában egy külső tárolóterület (merevle-
mez) igénybevételével, a futó program(ok) számára transzparens módon biztosítja, 
hogy a program végrehajtáskor a központi vagy operatív memória fizikai korlátai ész-
revétlenek legyenek. 

VMSZ  Vajdasági Magyar Szövetség pol  Szerbiai magyar politikai és érdekképviseleti 
szervezet. 1994. jún. 18-án Zentán alapították. 1996–2003 között parlamenti párt. Szék-
helye: Szabadka. 

VMT  Victoriai Magyar Társaskör egy  Kulturális egyesület Victoriában. 
VMTV  Vas Megyei Tejipari Vállalat ipar  1955-ben alapították Nyugat-dunántúli Vaj- és 

Sajttermelő Nemzeti Vállalat néven. 1998-ig működött. 
VN  Hang Khong Vietnam rep  Vietnam légitársaságának jelzése. 
VN  Vásárhelyi Napok kult  A BMGE Építőmérnöki Karán évenként megrendezésre kerülő 

kollégiumi napok. (NevétVásárhelyi Pálról kapta.) BMGE 
VN  Vietnam földr  Vietnam, Vietnami Szocialista Köztársaság: az Indokínai-félszigeten. 

Területe: 311.114 km2; fővárosa: Hanoi; hivatalos nyelve: vietnami; pénznem: döng; 
népcsoportok: vietnami, kínai, thai, khmer, muong, nung és mintegy 60 további nép-
csoport; vallás: buddhista, római katolikus, konfuciánus-taoista, mohamedán. 

VN  visiting nurse angol; orv  Látogató nővér. 
VNC  vietnami régi dong pénzü  Elavult valutakód (VND-vel helyettesítve). 
VND  vietnami dong pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
VNG  Association of Netherland Municipalities angol; szöv  Holland Települések Szövetsé-

ge. Székhelye: Hága. 
VNP  Virtual network program angol; inf  Virtuális hálózatvezérlő program. 
VO  Tyrolean Airways angol; rep  Ausztria egyik légitársaságának jelzése. 
VO  verbal order angol; orv  Szóban adott rendelés (pl. gyógyszerre). 
VOC  Vendéglátó Oktatási Centrum okt  A gyöngyösi Károly Róbert Szakképző Iskolát 

Kereskedő Tanulóiskola néven alapították 1954-ben. Választható szakmák: élelmiszer- 
és vegyiáru-kereskedő, kultúrcikk-kereskedő, ruházati kereskedő, szakács, cukrász, 
pincér. Az érettségi vizsgát követően megszerezhető szakképesítések: marketing- és 
reklámügyintéző, idegenforgalmi ügyintéző, protokoll ügyintéző, integrált ügyfélkap-
csolatok asszisztense, logisztikai ügyintéző és vendéglátó technikus. Az iskolának kiter-
jedt külföldi testvériskola-kapcsolatai vannak. 2000. okt. 20-án vette fel Károly Róbert 
nevét. 
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VOC  Volatile Organic Compounds angol; vegy  Azon könnyű szerves anyagok gyűjtőneve 
(pl. benzingőz), amelyek légkörbekerülését környezetkárosító hatásuk miatt korlátozni 
akarják. 

VOD  Video On Demand angol; műsz  ’Videó kérésre’. A műsoridőhöz kötött televízióadás-
sal szemben a néző által kívánt időpontban lehívható és lejátszható mozgókép-
szolgáltatások összefoglaló neve. 

VOD  vision right eye angol; orv  Látás a jobb szemben. 
VoIP  Voice over Internet Protocol angol; távk  Szabvány, amely lehetővé teszi telefonhívás-

ok bonyolítását szélessávú internet kapcsolaton keresztül, a vezetékes telefonvonalak 
helyett. 

Vok  vagyok chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
Vol  Volans latin; csill  Repülőhal. Csillagkép az égbolton. 
vol  volumen latin; ált  Űrtartalom, térfogat. 
vol  volumen latin; ker  Mennyiség; anyagnak, tömegnek mérhető, megszámlálható nagy-

sága; az anyagi világ sajátságainak mérhető volta mint meghatározó és jellemző kategó-
ria. 

vol  volumen latin; kiadv  Kötet. 
von nm  vonatkozó névmás nyelvtud  Szófaj. A főmondat valamely szavára v. egész tar-

talmára utaló névmás. 
VOP  Vámőrség Országos Parancsnoksága szerv  A vámügyek országos vezető szerve volt. 

Szerepét kibővített hatáskörrel a VPOP vette át. VPOP 
VOR  Vörös Október Férfiruhagyár ipar  Egykori ruhagyár Magyarországon. 
VOS  vision left eye angol; orv  Látás a bal szemben. 
VOSZ  Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége szerv  A szövetség célja: a gazdál-

kodó szervezetek, valamint ezek jogi személyiségű vagy anélkül működő szövetségei-
nek, egyesületeinek, vállalkozásainak, alapítványainak, más szervezeteinek általános, 
tulajdonosi és munkáltatói érdekképviseletének ellátása Magyarországon és az ilyen 
irányú nemzetközi szervezetekben. Tevékenysége során a szövetség képviseli a Ma-
gyarországon működő tőke és a tőkét működtető vállalkozók, menedzserek érdekeit. 

vö.  vesd össze nyelvtud  Tudományos szövegben hasonló vagy további adatokra, részle-
tekre való utalásként használt rövidítés. 

VÖB  Vereinigung der österreichischen Bibliothekarinnen und Bibliothekare német; szerv  
Osztrák könyvtári szervezet. 

vörgy.  vezérőrnagy had  A legalacsonyabb rangú tábornok. 
VP  Vállalkozók Pártja pol  A párt a vállalkozók különböző helyi v. kistérségi szerveződése-

iből alakult, néhány ilyen vidéki unió összefogásával 1989. okt. végén kezdtek rendsze-
res politikai tevékenységbe. 

VP  venous pressure angol; orv  Vénás nyomás. 
VPC  ventricular premature contraction angol; orv  Ventrikuláris extrasystole. 
VPN  Virtual Private Network számtech  Olyan számítógépes hálózat, amelynek egyes, 

földrajzilag különálló szegmensei között a biztonságos kommunikáció egy nyilvános 
átviteli közegen keresztül valósul meg. 

VPOP  Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága szerv  1867-ben alakult a magyar 
királyi pénzügyőrség és az 1871-ben alakult vámhivatal összevonásából, többszöri át-
alakításából, különböző elnevezésekből 1966 óta nevezik VPOP-nek. Feladatai közé tar-
tozik a határon át lebonyolódó áru- és utasforgalom vámellenőrzése, a vám- és közter-
hek kiszabása, beszedése, illetve meghatározott idegenrendészeti feladatok. 

VPS  Video Programming System angol; műsz  ’Videomagnó programozási rendszer’. Al-
kalmazásával a tévé- vagy videomagnó pontosan az adott műsor kezdésekor indul, és a 
végénél áll le. 

http://www.univie.ac.at/voeb/php/
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VR  Transportes Aereos de Cabo Verde galíciai; rep  Zöld-foki-szigetek légitársaságának 
jelzése. 

Vr  vér chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
VR  Virtual Reality angol; műsz  Virtuális valóság. Számítógép által készített háromdimen-

ziós kép, amelybe a felhasználó speciális segédeszközök segítségével beléphet, és amit a 
számítógép úgy manipulál, hogy az emberben a valóság érzetét kelti. 

VRC  Kína földr  Kína, Kínai Népköztársaság: Belső- és Kelet-Ázsiában. Területe: 9.572.395 
km2; fővárosa: Peking; hivatalos nyelv: kínai; pénznem: jüan; népcsoportok: kínai, 
csuang, huj, valamint mintegy 60 további népcsoport; vallás: felekezeten kívüli, konfu-
ciánus, buddhista, toista, szunnita mohamedán. 

VRML  Virtual Reality Modeling Language angol; számtech  Virtuális valóságot modellező 
nyelv. 

VROI  value return on investment angol; pénzü  Befektetés-arányos értékmegtérülés. 
VS  Veritatis splendor enciklika latin; vall  II. János Pál pápa egyik írásának rövidítése. 
VS  Virgin Atlantic Airways angol; rep  Egyesült Királyság egyik légitársaságának jelzése. 
VS  vital signs angol; orv  Életjelek. 
vs.  versus angol; orv  Ellen, ellenben. 
VSA  vital signs absent angol; orv  Életjelek nincsenek jelen. 
VSM  Ordo de Visitatione Beatae Mariae Virginis latin; vall  Szűz Mária Látogatásáról Ne-

vezett (Vizitációs) Rend. Szalézi Szt. Ferenc és Chantal Szt. Johanna Franciska alapította 
1610-ben, Annecyben. Pápai jogú rend, pápai klauzúrával. A belső önátadásra, az alá-
zatra és a szelídségre helyezte a hangsúlyt. Kolostoraik vannak Európában, az Egyesült 
Államokban, Kanadában, Mexikóban, Latin-Amerikában, Afrikában és Ázsiában. A 
rend 1928-ban telepedett le Magyarországon, Érden. A II. világháború után feloszlatták, 
majd a lengyelországi federáció segítségével éledt újra. Egyházjogi státusza: pápai jogú 
női szerzetes intézmény. Szemlélődő rend. 

VSO  Voluntary Service Overseas angol; szerv  ’Tengerentúli Önkéntes Szolgálat’. 1958-ban 
alapított angol jótékonysági alapítvány, amely képzett önkénteseket küld dolgozni két-
éves periódusokra a fejlődő országokba. 

VSOLJ  Variable Star Observers’ League in Japan angol; csill  Változócsillag-megfigyelők 
Társasága Japánban. 

VSS  Virtual Single Source angol; inf  Konkurens hozzáférést és verziókövetést lehetővé 
tevő forráskezelő szoftver. 

VSS  vital signs stable angol; orv  Stabil életjelek. 
vsz  valószínű nyelvtud  A valóság látszatát mutató, igaznak látszó, lehetséges, várható. 
VSZ  Varsói Szerződés pol, had  1707. szept. 15-én II. Rákóczi Ferenc és I. Péter orosz cár 

egyezménye. 
VSZ  Varsói Szerződés pol, had  1955-ben a Szovjetunió és kelet-európai szövetségesei kö-

zött létrejött a Varsói Barátsági, Együttműködési és Kölcsönös Segítségnyújtási Szerző-
dés: egy regionális nemzetközi katonai, illetve politikai szervezet. 1991. júl. 1-jén végleg 
megszűntették. 

VSZ  Világi személyek lelkipásztori tevékenységének szabályzata vall  MKPK, Esztergom, 
1986. MKPK 

vsz.  versszak nyelvtud  Több írásos sorból álló, a nyelvi kifejezésnek szabályos, ritmusos, 
kötött formája. 

VSZB  Vállalati Szakszervezeti Bizottság szerv  Egy vállalatnál szakszervezeti feladatok 
ellátására választott, illetve kiküldött testület. 

VSZK  Vietnami Szocialista Köztársaság földr  Köztársaság az Indokínai-félszigeten. VN 
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Vszle  Vasi Szemle firat  1933-ban jelent meg az első száma a Vas Vármegyei Múzeumok 
Barátainak Egyesülete kiadásában, az első szám címe még Folia Sabariensia volt, majd 
1934 elején a másodikon már szerepelt a Vasi Szemle elnevezés is. 

VT  Air Tahiti angol; rep  Tahiti légitársaságának jelzése. 
VT  vállalati tanács szerv  Közvetlen gazdasági tevékenységet végző, jogilag önálló szerve-

zetet irányító testület. 
VT  ventricular tachycardia angol; orv  Kamrai tachycardia. 
VT  Vermont angol; földr  Szövetségi állam az USA északkeleti részén. Területe: 24.899 km2; 

székhelye: Montpelier; beceneve: Zöld-hegy állam. 
VT  Versenyképességi Tanács szerv  A tanács 2002-ben jött létre három korábbi tanácsi 

szervezet összevonásából azzal a céllal, hogy a versenyképességgel összefüggő ipari, 
kutatási, belső piaci és idegenforgalmi ügyeket egy kézben összefogva, hatékonyabban 
lehessen irányítani. Évente öt-hat tanácskozást tart az ipari, kutatás-fejlesztési és Euró-
pa-ügyi miniszterek részvételével. 

vt.  vértanú ált  Aki valamely eszméért életét áldozza; aki (keresztény) hitéért életét áldoz-
ta. 

VTKI  Vasúti Tudományos Kutató Intézet szerv  1951-ben alapított vasúti közlekedési in-
tézmény. Kutatásokat és fejlesztéseket végez a vasúti szállítások, a vasútüzem techno-
lógiájának fejlesztése, műszaki-gazdasági tájékoztatás stb. témákban. 

Vtlan  változatlan nyelvtud  Aki, ami nem változik, állandó. 
VTMSZ  Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetsége szerv  18 tanácsadó szervezet 

alapította 1990-ben. 1993 óta teljes jogú tagja a FEACO-nak. Legfőbb célja, hogy a tagok 
és a társadalom érdekében összefogja mindazon vezetési tanácsadó cégeket és tanács-
adókat, amelyek, ill. akik szigorú szakmai és etikai követelményeket elfogadva elősegí-
tik a vezetési tanácsadási szakma megbecsülését, szakmai szabályainak kialakítását és 
azok megtartását. 

VTOL  vertical take-off and landing angol; rep  Függőleges fel- és leszállás kifejezésből 
származó rövidítés, az e célra speciálisan tervezett merev szárnyú repülőgépek jelölésé-
re. 

VTR  Video Tape Recorder angol; műsz  Képmagnó. 
VTT  Veszprémi Történelmi Tár kult  Veszprém (1989–). 
VTV  Városi Televízió hírk  Magyarországon egy közigazgatási területen belül működő 

televíziólánc, a hozzá tartozó stúdiókkal és egyéb berendezésekkel együtt. 
VU  Air Ivoire francia; rep  Elefántcsontpart légitársaságának jelzése. 
VU  Republic of Vanuatu angol; földr  Vanuatui Köztársaság. Ország Óceániában. Területe: 

12.190 km2; főváros: Vila; hivatalos nyelv: bislama, angol, francia; pénznem: vatu; nép-
csoportok: ni-vanuatui, egyéb; vallás: presbiteriánus, anglikán, római katolikus, egyéb 
keresztény, animista, ateista. Franciául: République de Vanuatu. 

VU.  Vasárnapi Ujság firat  Kiadás: Budapest, 1892. Napilap Kiadó: Franklin-Társulat. 
Vul  Vulpecula latin csill  Róka. Csillagkép az égbolton. 
vulg.  vulgáris latin; ált  Közönséges, mindennapi, alantas, pórias. 
VUV  vanuatui vatu pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
VüK.  Vízügyi Közlemények firat  A Vízügyi Közleményeket a magyar műszaki irodalom 

ápolása, a vízi munkálatok ismertetése és a velük kapcsolatos tudományos, gyakorlati-
mérnöki, közgazdasági, illetve jogi kérdések megvilágítása céljából 1879-ben alapította 
Kvassay Jenő, a magyar vízügyi szolgálat megszervezője. 

VV  Való Világ ált  Kereskedelmi adón futó TV-sorozat. 
VV  Változó Világ kiadv  Ismeretterjesztő könyvsorozat, amely 1995 óta jelenik magyar 

nyelven. Sajátossága egy komplex formai és szerkesztési szabvány, ennek egyik szem-
betűnő eleme a kötetek egységes zsebmérete és a fix oldalszám: 128 oldal. 1998 óta ezen 
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a néven internetportál is működik, amely a sorozat köteteinek témáit dolgozza fel, 
emellett naptárat és cikkgyűjteményt is tartalmaz. 

VV  varicous vein(s) angol; orv  Visszerek. 
VV  vegyvédelmi had  Védekezés a pusztító hatású, harcászati vegyi anyagok ellen. 
vv.  venae angol; orv  Visszerek. 
VVEK.  Veszprémi Vegyipari Egyetem Közleményei firat  A Veszprémi Vegyipari Egyetem 

1957-től megjelenő folyóirata. 1973-tól az utódja a Hungarian Journal of Industrial 
Chemistry. 

VVK  Vásárvárosok Kupája sp  Egykori labdarúgótorna elnevezése. 
VVl.  Vadász- és Versenylap firat  1857-től megjelenő, főként a lóversenyekkel foglalkozó 

hetilap volt, 1919-ben szűnt meg. 
vvs.  vörösvérsejt orv  Angolul: red blood cell. 
VVT  Variable Valve Timing angol; műsz  Változó szelepvezérlés. A műszer a motort vezér-

lő számítógép a fordulatszámából állapítja meg, hogy mennyi ideig kell nyitva tartani a 
szelepeket. 

VVT-i  Variable Valve Timing with intelligence angol; műsz  Intelligensen változó szelepve-
zérlés. A VVT vezérlés továbbfejlesztett változata. Már nemcsak a fordulatszámot figye-
li a számítógép, hanem a gyorsítás mértékét is, és ezen értékek figyelembe vételével ha-
tározza meg a szelepnyitási és -zárási időt. 

VVTL-i  Variable Valve Timing and Lifting with intelligence angol; műsz  Változó szelepki-
emelés és változó szelepnyitási idő. Először a Honda alkalmazta, de a Toyota motorknál 
használják ezt az elnevezését. 

VVYC  Velencei-tavi Vitorlás Yacht Club sp  Magyarországon 1927-ben alakult vitorlás-
klub. 

VW  Volkswagen német; közl  ’Népautó’. Az egykori NSZK-ban gyártott, a világ minden 
táján népszerű gépkocsi. 

VWFC  Videoton-Waltham Futball Club sp  Mo.-on a Videoton Elektronikai Vállalat sport-
egyesülete 1968-ban alakult. Elődje az 1941-ben alapított Székesfehérvári Vadásztöl-
ténygyári Sportklub. Székhelye: Székesfehérvár. 

VX  ACES (Aerolineas Centrales de Columbia) rep  Kolumbia légitársaságának jelzése. 
VXML  Voice Extensible Markup Language angol; számtech  Egyfajta programnyelv. Kiter-

jesztett jelölőnyelv. 
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W 
 

W  Epistula Waleramni latin; vall  Waleramnus levele Anzelmhez a kovászos és kovászta-
lan áldozatról (Canterburyi Szt. Anzelm művének latin címe és rövidítése a katolikus új 
fordítás szerint). 

W  wages angol; pénzü  Munkabér. Az elvégzett munka szerint fizetett összeg. 
W  watt fiz  A teljesítmény SI-egysége. James Watt brit feltalálóról. Másodpercenként 1 

joule energia termelése 1 watt teljesítménynek felel meg. Ezerszerese: kW (kilowatt), 
milliószorosa: MW (megawatt). 

W  West angol; földr  Nyugat. 
W  white angol; ált  Fehér. 
W  wide angol; ált  Széles, tág, nagy kiterjedésű, laza, bő. 
W  widoved angol; ált  Özvegy. 
W  width angol; geom  Szélesség, bőség. A hosszúságon és a magasságon kívül a testek 

harmadik kiterjedése. 
W  wolfrám vegy  A 74. elem. Olvadáspontja: 3410 ºC. Nehezen megmunkálható szürke 

fém. Széles körben villanykörték izzószálaként használják. 
W  Work angol; fiz  Munka. Az erő és az úthossz szorzata. Egysége: J (joule). Ha egy testre F 

erőt fejtünk ki az irányába eső d útszakaszon, akkor W egyenlő Fd nagyságú a végzett 
munka. 

W.P.W.  Wolff–Parkinson–White syndrome angol; orv  Wolff–Parkinson–White-szindróma. 
W/A  while awake angol; orv  Ameddig ébren van. 
w/n  within angol; orv  Benne, belül. 
w/u  workup angol; ált  Feldolgozás. 
W3C  World Wide Web Consortium angol; inf  A World Wide Web fejlesztését koordináló 

szervezet. WWW szabványosító iroda. Alapítva: 1994-ben. 
WA  Washington angol; földr  Szövetségi állam az USA északnyugati részén. Területe: 

176.473 km2; székhelye: Olympia; beceneve: Örökzöld állam, Csinuk állam. 
WAB  Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland firat  ’Tudományos munka Burgen-

landból’. 
WACC  weighted average cost of capital angol; pénzü  Súlyozott átlagos tőkeköltség. 
WACC  World Association for Christian Communication angol; szöv  Keresztény Tömegtá-

jékoztatás Világszövetsége. Célja egyházak, egyházi szervezetek és egyének között 
előmozdítani a tömegtájékoztatási eszközök minden formájának (rádió, televízió, újsá-
gok, könyvek, filmek, kazetták, színház) hatékony fölhasználását az evangéliumi üze-
net terjesztésére, különösen etikai és szociális tekintetben. Székhelye London. Tagsága 
1994-ben 72 szervezet, illetve egyéni tagok 45 országban. Közleményei: az Action (éven-
te 10 szám) és a negyedéves Media Development. 

WADA  World Anti Doping Agency angol; szerv  Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség. 
1999-ben alakult. Célja a sportolók azon jogának védelme, hogy doppingmentes kör-
nyezetben sportolhassanak, így biztosítva az egész világon a sportolók egészségét, a 
sportszerűséget és az egyenlőséget, valamint biztosítani az összehangolt, koordinált és 
hatékony doppingellenes programok meglétét nemzetközi és nemzeti szinten a dop-
ping kimutatása, az elrettentés és a megelőzés terén. 

WAG  Republic of the Gambia angol; földr  Gambia, Gambiai Köztársaság: Afrika északi 
részén. Területe: 11.295 km2; főváros: Banjul; hivatalos nyelv: angol, mandinka, fulbe, 
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volof; pénznem: dalasi; népcsoportok: mandinka, fulbe, volof, diola, szoninke; vallás: 
szunnita mohamedán, keresztény. 

WAGC  World Amateur Golf Council angol; sp  Amatőr Golf Világszövetség. 1900-ban és 
1904-ben szerepelt az olimpián. 

WAGGGS  World Association of Girl Guides and Girl Scouts angol; szöv  Leánycserkészek 
Világszövetsége. 1928-ban, Parádon alakult világszövetséggé. Azóta a Világkonferencia 
és a Világbizottság irányítja. Legfőbb célja, hogy világszerte előmozdítsa a leánycser-
kész mozgalmak egységét. Székhelye London. A szövetség kapcsolatban áll a Cser-
készmozgalom Világszervezetének megfelelő intézményeivel, konzultatív tagja számos 
nemzetközi szervezetnek, és szoros kapcsolatokat tart fenn sok más világszervezettel is. 
Közleményei: Triennial Report, Trefoil Round the World, Newsletter, Our World News, 
Essential Elements of Girl Guides/Girl Scouting. 

WAIS  Wide Area Information System angol; inf  Hálózati információs rendszer dokumen-
tum-adatbázisos kutatásokra. 

WAL  Cymru walesi; földr  Wales. Területe: 20.798 km2; fővárosa: Cardiff; népcsoportok: 
walesi, egyéb; vallások: anglikán, egyéb. 

WAL  Republic of Sierra Leone angol; földr  Sierra Leone, Sierra Leone Köztársaság: Afrika 
északi részén. Területe: 71.740 km2; főváros: Freetown; hivatalos nyelv: angol; pénznem: 
leone; népcsoportok: mende, temne, limba, kono, bullom, fulbe, koranko, jalunka, kreol, 
kisszi; vallás: törzsi vallású, szunnita mohamedán, protestáns. 

WAN  Nigeria, Federal Republic of Nigeria angol; földr  Nigéria, Nigériai Szövetségi Köz-
társaság Afrika északi részén. Területe: 923.768 km2; főváros: Abuja; hivatalos nyelv: 
angol; pénznem: naira; népcsoportok: összesen 434 népcsoport, többek között hausza, 
joruba, ibo, fulbe, ibibio, kanuri, edo, tiv, idzsó, bura, nupe; vallás: szunnita mohame-
dán, protestáns, római katolikus, afrikai keresztény, törzsi vallású. 

WAN  Wide Area Network angol; számtech  Nagy távolságú, területi, országos v. világmére-
tű (számítógépes) hálózat. 

WAP  Wireless Application Protocol angol; inf  Vezeték nélküli alkalmazás protokoll. A 90-
es évek végén jelent meg. Lehetővé teszi, hogy mobilunkkal információkat, szolgáltatá-
sokat, WAP-os tartalmakat érjünk el. 

WAR  Web Archive angol; inf  Egy J2EE alkalmazás egy modulját megtestesítő archívum, 
amely különböző típusú állományokat tartalmazhat. 

WARC  World Administrative Radio Conference angol; szerv  Konferencia a rádiófrekven-
ciák szétosztására. 

WAV  Wavetable Audio angol; fiz  Hangformátum. 
WAY  World Assembly of Youth angol; egy  Ifjúsági Világegyesület. 1948-ban a DIVSZ-ből 

kilépett nyugati ifjúsági szövetségek által alapított szervezet. DIVSZ 
Wb  weber (németből;; fiz  A mágneses fluxus egysége. Wilhelm E. Weber (1809–1891) 

német fizikus nevéből. Definíciója: az a fluxus, amely 1 másodperc alatt egyenletesen 
nullára csökkenve 1 volt feszültséget kelt az általa átjárt egymenetes vezetőben. 

WB  whole blood angol; orv  Teljes vér. 
WBA  World Boxing Association angol; sp  Ökölvívó Világszövetség. 1962-ben alakult, az 

egyik legnagyobb hivatásos ökölvívó szervezet. 
WBC  white blood cell count angol; orv  Fehérvérsejtszám. 
WBC  white blood corpuscles angol; orv  Fehérvérsejtek. 
WBC  World Boxing Council angol; sp  Ökölvívó Világtanács. 1963-ban alakult. Az egyik 

legnagyobb hivatásos ökölvívó szövetség. 
WBGU  Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung globale Umweltveränderungen 

német; pol  A német szövetségi kormány tudományos tanácsa. A globális környezetvál-
tozással foglalkozik. 
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WBO  World Boxing Organisation angol; sp  Ökölvívó Világszervezet. 1988-ban alakult, az 
egyik legnagyobb hivatásos ökölvívó szövetség. 

WBT  weight bearing to tolerance angol; orv  Annyi súlyhordozás, amennyit a beteg bír. 
WC  water-closet angol; eü  Vízöblítéses illemhely. 
WC  Wild Coast Air angol; rep  Dél-Afrika egyik légitársaságának jelzése. 
WC  World Champion angol; ált, sp  Világbajnok. 
WCC  World Council of Churches angol; szerv  Egyházak Világtanácsa, Ökumenikus Világ-

tanács: a protestáns ökumenikus mozgalom világméretű szerve. 1937-ben merült fel a 
tanács gondolata, 1938-ban fogalmazták meg a tervezetét. A szervezet főbb céljai: az 
egyházak egységének elérése, missziós tevékenységének támogatása. Magyarországon 
az Egyházak Világtanácsa 1943. jún. 25-én tartotta első ülését. 1946. febr. 4-én az Egye-
temes Egyháztanács Magyarországi Ökumenikus Újjáépítési Bizottsága nevet vette föl. 
1989. aug. 8–20. között Budapesten ülésezett az Egyházak Világtanácsa Hit és Egyház-
szervezeti Bizottsága. EVT 

WCL  World Confederation of Labour angol; szöv  Munka Világszövetsége. MVSZ 
WCMD  Wind Corrected Munitions Dispenser angol; had  Saját vezérlősíkkal és önirányítás-

sal ellátott (intelligens) bomba. 
WCT  World Championships of Tennis angol; sp  Tenisz Világbajnokság. 1968-ban alakult 

profi teniszszervezet. 
WD  Dominica, Commonwealth of Dominica angol; földr  Dominikai Közösség. Köztársaság 

Közép-Amerikában. Területe: 751 km2; főváros: Roseau; hivatalos nyelv: angol; pénz-
nem: kelet-karib dollár; népcsoportok: fekete, mulatt, kreol; vallás: római katolikus, pro-
testáns. 

WDH  Windhoek rep  Namíbiai repülőtér jelzése. 
WDWN  well developed, well nourished angol; orv  Jól kifejlődött, jól táplált. 
WE  wide excision angol; orv  Széles kimetszés. 
WebDAV  World Wide Web Distributed Authoring and Versioning angol; inf  A HTTP 

protokoll kiterjesztése, amely egymástól távol levő, az interneten érintkező felhasználók 
közös állománykezelését segíti elő. Célja többek között a távmunka segítése. 

WEC  World Energy Conference angol; tud  Energetikai Világkonferencia. Pontosabban 
Hidrogén Energetikai Világkonferencia. Fő témája a hidrogén hasznosítása volt. 2001 és 
2004 között évente negyvenmillió tonna (445 milliárd köbméter) H2-t állítottak elő vi-
lágszerte, ami fűtőértékét tekintve egyelőre a világ primer energiafelhasználásának 1%-
a. Ennek a mennyiségnek 90%-át ma még az ammóniagyártás és az olajfinomítás során 
használják fel. Bármennyire ígéretesnek tűnnek is azonban az alkalmazás egyes terüle-
tei, az előállítás jelenlegi költségeit felére-harmadára kellene csökkenteni a versenyké-
pesség érdekében. 

Welt sg.  Weltsieger állat  Világgyőztes. Kutya világkiállításon elnyerhető díj. 
WET  Whole Earth Telescope angol; csill  Távcsövek hálózata (változócsillagok megfigyelé-

sére). 
WEU  Western European Union angol; pol  Nyugat-európai Unió. Az 1954-ben Londonban 

alapított kormányközi szervezetet biztonsági és védelmi együttműködésre hozták létre 
1954. okt. 23-án a brüsszeli szerződés tagállamai: Belgium, Egyesült Királyság, Francia-
ország, Hollandia és Luxemburg. Székhelye: London (Egyesült Királyság). NYEU 

WF  white female angol; ált  Fehér nő. 
WFC  World Food Council angol; szerv  Világélelmezési Tanács (Róma). Az ENSZ által 1974 

decemberében létrehozott szervezet. 
WFC  Worldwide Fuel Charter angol; vegy  Az amerikai, európai és japán autógyártók (az 

olajipar megkérdezése nélkül tett) javaslata az üzemanyagok minőségére. 
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WFP  World Food Programme angol; szerv  Világélelmezési Program. Feladata: a természeti 
csapások és egyéb más okok miatt kialakuló szükséghelyzetekben gyorsan és hatéko-
nyan élelmiszersegélyeket juttatni az arra rászorulóknak. Alapítás éve: 1961-ben ideig-
lenes, majd 1965-ben végleges. Székhelye: Róma. 

WFTU  World Federation of Trade Union angol; szöv  A Világ Szakszervezeteinek Nemzet-
közi Szövetsége. 1945-ben hozták létre. Székhelye: Prága. A nyugat-európai és észak-
amerikai demokratikus szakszervezetek 1949-ben elszakadtak, mert nézeteltéréseik vol-
tak a kommunista tagszervezetekkel. 

WFUNA  World Federation of United Nations Associations angol; szöv  ENSZ-társaságok 
Világszövetsége. Nemzetközi nem kormányközi szervezet, az ENSZ népszerűsítésére és 
határozatainak széles körű ismertetésére alakult társadalmi szervezeteknek 1946-ban 
létrehozott központja. Székhelye: Genf. 

WG  Grenada angol; földr  Alkotmányos monarchia Közép-Amerikában. Területe: 344,5 
km2; főváros: Saint Georg’s; hivatalos nyelv: angol; pénznem: kelet-karib dollár; nép-
csoportok: fekete, mulatt, indiai; vallás: római katolikus, anglikán, egyéb protestáns. 

WGK  Wassergefährdungsklasse német; körny, vegy  Német vízveszélyességi fok. Víz, 
szennyvíz és szennyvíziszap vizsgálatának német szabványa. 

WGS/84  World Geodetic System ’84 angol; rep  Az 1984-ben elfogadott világméretű geodé-
ziai referenciarendszer jelölésére használt rövidítés. 

WHMA  Worldwide Hungarian Medical Academy angol; tud  Magyar Nemzetközi Orvos-
tudományi Akadémia. 

WHO  World Health Organization angol; szerv  Egészségügyi Világszervezet. 1948-ban 
alapított speciális testület az ENSZ keretén belül, annak elősegítésére, hogy nemzetközi 
összefogással javítsanak a világ valamennyi országában élők egészségügyi helyzetén 
(járványok megelőzése, védőoltások elterjesztése), valamint a magas szintű egészség-
ügyi ellátás biztosításának elősegítésére. Székhelye: Genf. 

WHR  waist-hip ratio angol; orv  Derék-csípő hányados. 
WI  Rottnest Airlines angol; rep  Ausztrália egyik légitársaságának jelzése. 
WI  Wisconsin angol; földr  Szövetségi állam az USA északi részén. Területe: 145.431 km2; 

székhelye: Madison; beceneve: Borz állam, Amerika tehenészete állam. 
WIL  Nairobi rep  Kenyai repülőtér jelzése. 
WIMP  Weakly Interacting Massive Particle angol; fiz  Gyengén kölcsönható nehéz részecs-

ke. 
WIN  Wesselényi István: Sanyarú világ. Napló 1703–1708 irod  Közzéteszi Magyari András 

és Demény Lajos. Bukarest, 1983–1985. 
WIPO  World Intellectual Property Organization angol; szerv  Szellemi Tulajdon Világszer-

vezete (ENSZ). Célja: szerzői jogok, találmányok, szabadalmi jogok, védjegyek, ipari 
formatervezés, technológiai előírások, származási megjelölés védelme. Tevékenysége az 
1883-ban Párizsban, illetve 1886-ban Genfben kötött nemzetközi konvenciókon alap-
szik. Alapítva: 1967-ban, Stockholmban. Székhelye: Genf. 

WJ  Labrador Airways angol; rep  Kanada egyik légitársaságának jelzése. 
WJC  World Jewish Congress angol; vall  Zsidó Világkongresszus. A legfőbb zsidó szerve-

zet. Az USA-ban székel, kelet-európai irodája Budapesten van. 
wk  week angol; ált  Hét. 
WL  Saint Lucia angol; földr  Alkotmányos monarchia Közép-Amerikában. Területe: 616,3 

km2; főváros: Castries; hivatalos nyelv: angol; pénznem: kelet-karib dollár; népcsoport-
ok: fekete, mulatt, indián; vallás: római katolikus, protestáns, egyéb. 

w-lcc  absolute Zahl der großen Leukozyten német; orv  A nagy leukociták abszolút száma. 
w-lcr  relative Zahl der großen Leukozyten német; orv  A nagy leukociták relatív száma. 
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WM  pünkösdhétfő vall  A keresztényeknél a húsvét utáni 7. vasárnapot követő hétfő 
(Szentlélek eljövetele); a zsidóknál a Sínai-hegyi törvényhozás ünnepe. 

WM  Weiss Manfréd Művek ipar  Weiss Berthold és Manfréd fivérek 1892-ben alapították 
mai helyén a gyárat. 1897-ben Weiss Manfréd Acél- és Fémművekre változott a gyár 
neve, amelyet az államosításig meg is tartott. 1950. márciustól Rákosi Művek, Később 
Csepel Vas- és Fémművek. 

WM  white male angol; ált  Fehér férfi. 
WMF  Windows Meta File angol; számtech  Vektoros grafikai metaállomány. Grafikus 

adatcsereformátum különböző windowsos alkalmazások között. 
WMK  Wellingtoni Magyar Közösség egy  Székhelye: Lower Hutt (Új-Zéland). Közremű-

ködik a határon túli magyarsággal összefüggő feladatok ellátásában, kapcsolatkiépítés 
köztük és az országos szervezetek között. A közösség együttműködését támogatja. 
Rendszeresen tájékoztatja a magyarságot érintő fontos ügyekről, eseményekről és fej-
leményekről. Érdekképviseletet nyújt azokban a kérdésekben, amelyek a tagszervezetek 
többségét érintik. 

WML  Wireless Markup Language angol; inf  Mobil eszközökön (mobiltelefonokon és PDA-
kon) teszi lehetővé weboldalak szöveges részének megjelenítését, része a WAP szab-
ványnak. (Korábbi neve: HDML, azaz Handheld Devices Markup Language). 

WMO  World Meteorological Organization angol; szerv  Meteorológiai Világszervezet. 1873-
ban jött létre, az ENSZ alá hivatalosan 1951 óta tartozik. Célja: Meteorológiai megfigye-
lések szabványosítása, hasznosítása, az adatok gyors cseréje. Székhelye: Genf. 

WMRM  Write Many, Read Many angol; számtech  Sokszor írható, sokszor olvasható, töröl-
hető optikai lemez. 

WN  Southwest Airlines angol; rep  Az USA egyik légitársaságának jelzése. 
WN  well nourished angol; orv  Jól táplált. 
WNA  World Nuclear Association angol; szöv  Nukleáris Világszövetség. Székhelye: Lon-

don. 
WNL  within normal limits angol; fiz  Anyagnak, tömegnek mérhető, megszámlálható 

nagysága; az anyagi világ sajátságainak mérhető volta mint meghatározó és jellemző 
kategória. 

WORM  Write Once, Read Many angol; inf  Egyszer írható, sokszor olvasható optikai lemez. 
WOSM  World Organization of the Scout Movement angol; szerv  Cserkészmozgalom Vi-

lágszervezete. A cserkészmozgalmat 1907-ben alapította Robert Baden-Powell, és csak-
hamar elterjedt az egész világon. A Cserkész Világszervezet 1922-ben, Párizsban tartott 
cserkész konferencián alakult meg, azóta is a vezetőség és a titkárság irányításával mű-
ködik. Hivatalos nyelve az angol és a francia. 

WP  The Washington Post firat  Az egyik legnagyobb példányszámú amerikai napilap. 
WP  White Paper angol; pol, gazd  Az angol törvény-előkészítési gyakorlatból átvett sajátos 

„műfaj”: valamely nagy horderejű kérdés tervezett kezelési módjáról készült átfogó 
összeállítás, amely iránymutatásul szolgál a későbbi jogszabályalkotás számára az Eu-
rópai Unióban. FK 

WPBSA  World Professional Billiards and Snooker Association angol; sp  Hivatásos Biliárd- 
és Snookerjátékosok Világszövetsége. 

WPC  World Petroleum Congress angol; szerv  Az olajszakma háromévenként megtartott, 
legrangosabb összejövetele. 

WR  Wolf–Rayet star angol; csill  Wolf–Rayet (színképtípusú) csillag. 
WRC  World Radiocommunication Conference angol; tud  Rádió-távközlési világértekezlet. 

Fő témái: a harmadik generációs mobil rádió-távközlési szabvány, a műholdas mozgó 
szolgálati (MSS) és műholdas rádiónavigációs rendszerek (RNSS); a nem 
geostacionárius pályájú műholdas állandóhelyű szolgálat kérdései (NGSO-FSS); űrkuta-
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tási és rádiócsillagászati kérdések; a földfelszíni és a műholdas állandóhelyű szolgálat 
kérdésköre. A kiemelt témákon túlmenően természetesen más, kevésbé fajsúlyos témák 
is megvitatásra kerülnek a WRC-n. 

WS  Samoa, Independent State of Western Samoa angol; földr  Szamoa, Nyugat-Szamoai 
Független Állam. Köztársaság Óceániában. Területe: 2831 km2; főváros: Apia; hivatalos 
nyelv: szamoai, angol; pénznem: tala; népcsoportok: szamoai polinéz, euronéz, európai; 
vallás: protestáns, római katolikus, moromon, egyéb. 

w-scc  absolute Zahl der kleinen Leukozyten német; orv  A kis leukociták abszolút száma. 
w-scr  relative Zahl der kleinen Leukozyten német; orv  A kis leukociták relatív száma. 
WSDL  Web Services Description Language angol; inf  Az UDDI egyik alapköveként egy 

XML alapú nyelv, amely szolgáltatások elektronikus igénybevételének módját definiál-
ja. 

WSJ  The Wall Street Journal angol; firat  A Dow Jones tulajdonában lévő napilap, amely 
online változatban is megjelenik. 2005 októberében 744 ezer előfizetője volt. 

WST  szamoai tala pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
WSV  working seed virus angol; állat  Munkatenyészet. 
WSW  West-South-West angol; földr  Nyugat-délnyugat. Égtáj. 
WT  Nigeria Airways angol; rep  Nigéria légitársaságának jelzése. 
WT  Werner-terv gazd, pénzü  Az európai gazdasági és pénzügyi unió első terve. Az 1970-

ben elfogadott terv az EK-tagországok valutáinak konvertibilitásán, a tőkeáramlás sza-
baddá tételén, valamint az árfolyamok ingadozásának fokozatos megszüntetésén nyu-
godott volna. Az 1970-es évek első felének világgazdasági fejleményei teljesen lehetet-
lenné tették megvalósítását. Mégis nagyon fontos eleme az integráció fejlesztésének, 
mert csaknem húsz évvel később ennek az „átdolgozott” változata lett a gazdasági és 
monetáris unió alapja. A zöld dollár, az EK közös agrárpolitikájának keretében alkal-
mazott elszámolási egység nem hivatalos, de igen szemléletes elnevezése. 

WTC  World Trade Center angol; szerv  Világkereskedelmi Központ. Eredetileg hét épület-
ből álló épületkomplexum New York város Manhattan kerületében. 2001. szept. 11-én 
egy terrortámadás során megsemmisítették. 

WTI  West Texas Intermediate angol; vegy  Az amerikai olajkereskedelemben irányadó 
minőség. 

WTO  World Tourism Organization angol; szerv  Idegenforgalmi Világszervezet. Feladata 
az utazás és a turizmus fejlesztése. Alapítva: 1975-ben. Székhelye: Madrid. 

WTO  World Trade Organization angol; szerv  Világkereskedelmi Szervezet. Az 1947-ben 
létrehozott Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezményt (GATT) váltotta fel. Feladata a 
tiszta piaci verseny, a diszkriminációmentes kereskedelem megteremtése. Alapítva: 
1995-ben, székhelye: Genf. GATT 

WUCPS  World Union of Catholic Philosophical Societies angol; szöv  Katolikus Filozófiai 
Társaságok Világuniója. 1949-ben Fribourgban (Svájc) alapították. Célja a tagjai közötti 
kapcsolatok elősegítése és képviselete a filozófiával kapcsolatos nemzetközi szerveze-
tekben, továbbá a filozófiai tevékenység előmozdítása. Támogatja a szociális élet értéke-
inek kutatását célzó programokat, ezen belül a latin-amerikai, afrikai, indiai és észak-
amerikai kultúrák értékeit feltáró jelentések készítését. Székhelye: Washington (USA) és 
Louvain (Belgium). Tagja a Filozófiai Szövetségek Nemzetközi Föderációjának. Közle-
ménye, a Circulaiers évente jelenik meg. 

WUCT  World Union of Catholic Teachers angol; szöv  Katolikus Tanárok Világszövetsége. 
UMEC 

WUCWO  World Union of Catholic Women’s Organizations angol; szerv  Katolikus Nő-
szervezetek Világuniója. A X. Pius pápa kezdeményezésére 1910-ben Brüsszelben alapí-
tott Katolikus Női Ligák Nemzetközi Uniója 1987-ben kapta a Katolikus Nőszervezetek 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Vil%C3%A1gkereskedelmi_K%C3%B6zpont
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Világuniója nevet. Székhely: Párizs. Célja, hogy előmozdítsa a katolikus nők bekapcso-
lódását az egyházi, társadalmi és kulturális mozgalmakba, elősegítse a nők részvételét 
az Egyház missziós munkájában, képviselje és összehangolja a katolikus nőszervezetek 
tevékenységét nemzetközi szinten. Közleményei negyedévente: WUCWO Newsletter 
(négy nyelven). 

WV  Nyugat-Virginia földr  Szövetségi állam az USA keleti részén. Területe: 62.758 km2; 
székhelye: Charleston; beceneve: Serpenyőnyél állam, Hegyi állam. 

WV  Saint Vincent, Saint Vincent and the Granadines angol; földr  Saint Vincent és 
Grenadine-szigetek. Alkotmányos monarchia Közép-Amerikában. Területe: 389,3 km2; 
fővárosa: Kingstown; hivatalos nyelv: angol; pénznem: kelet-karib dollár; népcsoportok: 
fekete, mulatt, indiai, fehér, zambó, egyéb; vallás: anglikán, metodista, egyéb protes-
táns, római katolikus. 

WV ÉLIP  Westsik Vilmos Élelmiszer-ipari Szakközépiskola és Szakiskola okt  Nyíregyházi 
illetőségű szakközépiskola és szakiskola. 2004-ben a nyíregyházi önkormányzat által 
alapított iskola. Az iskola feladata: nappali rendszerű általános műveltséget megalapo-
zó iskolai oktatás, nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai ok-
tatás, agrár szakterületen élelmiszeripar szakmacsoport, valamint műszaki szakterüle-
ten informatika szakmacsoport megszervezése, OKJ-s képzés, egyetemi, főiskolai to-
vábbtanulás szervezett elősegítése, nappali tagozatú iskolai rendszerű felsőfokú szak-
képzés (2 évfolyamos) nyújtása. 

WWF  World Wide Fund for Natire angol; pénzü, körny  Természetvédelmi Világalap. Az 
élővilág, a víz, a talaj, a levegő és egyéb természeti erőforrások védelmére, a környezet-
pusztítás és a fogyasztói társadalom szeméttermelésének mérséklésére hozták létre. 
Alapítva: 1961, székhelye: Gland (Svájc). 

WWSU  World Water Skiing Union angol; sp  Vízisí Világszövetség. A vízisísport ügyeit 
intéző legfőbb sportszervezet. 

WWW  World Weather Watch angol; met  Időjárási Világszolgálat. A Meteorológiai Világ-
szervezet által 1961–62-ben indított program. 

WWW vagy www  World Wide Web angol; számtech, inf  A www egymással kapcsolatban 
álló hypertext szerverek (HTTP szerverek) együttesét jelenti. Az ilyen szervereken tárolt 
weboldalakat webböngésző programok segítségével lehet elérni. Világméretű számító-
gép-hálózat, illetve a rajta fellelhető információk összessége. 

WX  Air NSW angol; rep  Ausztrália egyik légitársaságának jelzése. 
WY  Oman Aviation Services angol; rep  Oman légitársaságának jelzése. 
WY  Wyoming angol; földr  Szövetségi állam az USA-ban. Területe: 253.315 km2; székhelye: 

Cheyenne; beceneve: Egyenlőség állam. 
WYSIWYG  What You See Is What You Get angol; számtech, inf  ’Azt látod, amit majd 

kapsz’. Olyan (DTP) szoftverek jelzője, amelyek képesek a képernyőn is pontosan meg-
jeleníteni azt, ami majd a kinyomtatott papíron megjelenik. Magyar megfelelője az 
ALAKHŰ. ALAKHŰ 

WZKM.  Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes német; firat  Bécsi újság. 
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X 
 
X  xenna fiz  Az SI-mértékegységrendszerben használt prefixum, valamely mértékegység 

1027-szeresét jelöli. 
x  xenno fiz  Az SI-mértékegységrendszerben használt prefixum, valamely mértékegység 

10–27-szeresét jelöli. 
X  xenophobia görög; ált  Idegengyűlölet. 
X7  Zambia Skyways rep  Zambia egyik légitársaságának jelzése. 
XAF  CFA frank pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
XAG  ezüst uncia pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
XAU  arany uncia pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
XBA  Európai Összetett Egység pénzü  Kötvénypiaci egység. Az ISO 4217 nemzetközi 

szabvány szerinti valutakód. 
XBB  Európai Pénzegység pénzü  Kötvénypiaci egység. Az ISO 4217 nemzetközi szabvány 

szerinti valutakód. 
XBC  Európai Egység a 9-es számlához pénzü  Kötvénypiaci egység. Az ISO 4217 nemzet-

közi szabvány szerinti valutakód. 
XBD  Európai Egység a 17-es számlához pénzü  Kötvénypiaci egység. Az ISO 4217 nemzet-

közi szabvány szerinti valutakód. 
XCD  kelet-karibi dollár pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
XDR  speciális valuta (IMF) pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
Xe  Xenon (angol, görög ’idegen’ szóból;; vegy  Az 54. elem. Forráspontja –107 ºC. Az ötö-

dik a nemesgázok sorában. Gázkisülési csövekben használják. 
XFO  aranyfrank pénzü  Különleges megállapodott pénznem. Az ISO 4217 nemzetközi 

szabvány szerinti valutakód. 
XFU  UIC frank pénzü  Különleges megállapodott pénznem. Az ISO 4217 nemzetközi szab-

vány szerinti valutakód. 
XGA  Extended Graphics Array angol; műsz  Továbbfejlesztett grafikus adapter. 
XHTML  Extensible Hypertext Markup Language angol; inf  A HTML 4-es szabványának 

következő verziója, amely az XML használatával bárki által kibővíthető. 
XML  Extensible Markup Language angol; inf  ’Bővíthető jelölőnyelv’. Bővíthető, kiegészítő 

jelöléseket használó leírónyelv adatok megjelenítéséhez. 
XMS  Extended Memory Specification angol; számtech, inf  Kiterjesztett memória szabvány. 
XOF  CFA frank pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
XP  exprès payé francia; ált  Távirat-kézbesítésnél a „külön kézbesítő fizetve” jelzése. 
XPD  palládium uncia pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
XPF  CFP frank pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
XPT  platina uncia pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
XR  x-ray angol; orv  Röntgen. 
XRB  X-Ray Binary angol; csill  Röntgen-sugárzó kettőscsillag. 
XSL  Extensible Stylesheet Language angol; inf  XML-ben tárolt és továbbított adatok meg-

jelenítését definiáló stíluslapok megadására szolgáló nyelv. 
XT  Extended Technology angol; számtech, inf  Az IBM PC (és klónjai) 8086 illetve 8088-as 

mikroprocesszorral és merevlemezzel felszerelt változatai. 
XTS  Tesztelésre fenntartott kód pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valuta-

kód. 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=CFAF&action=edit
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Uncia&action=edit
http://hu.wikipedia.org/wiki/Arany
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Uncia&action=edit
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Eur%C3%B3pai_P%C3%A9nzegys%C3%A9g&action=edit
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Eur%C3%B3pai_Egys%C3%A9g_a_17-es_sz%C3%A1ml%C3%A1hoz&action=edit
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Nemzetk%C3%B6zi_Monet%C3%A1ris_Alap&action=edit
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=CFAF&action=edit
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=CFP_frank&action=edit
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XX  Aeronaves del Perú spanyol; rep  Peru egyik légitársaságának jelzése. 
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Y 
 

Y  ittrium vegy  A 39. elem. Olvadáspontja: 1522 ºC. A ritkaföldfémek csoportjába tartozó, 
szürkés színű, por alakú, igen ritka elem. Neve a svédországi Ytterby helynévből szár-
mazik. 

Y  yard angol; fiz  Hosszmérték. 1 yard egyenlő 0, 9144 méter. 
Y  year angol; ált  Év. 12 hónapból, 365 v. 366 napból álló időszak, amely alatt a Föld egy-

szer megkerüli a Napot. 
Y  yellow angol; ált  Sárga. 
Y  yield angol; pénzü  Jövedelem. Bármely forrásból származó bevétel. 
y  yocto fiz  Az SI-mértékegységrendszerben használt prefixum, valamely mértékegység 

10–24-szeresét jelöli. 
Y  yotta fiz  Az SI-mértékegységrendszerben használt prefixum, valamely mértékegység 

1024-szeresét jelöli. 
Y2  AfricaOne angol; rep  Uganda légitársaságának jelzése. 
Y2K  Year 2000 angol; ált  A 2000. év. 
Y4  Eagle Aviation francia; rep  Kenya légitársaságának jelzése. 
Y7  Trans Air Benin rep  Benin légitársaságának jelzése. 
YAR  Jemeni Köztársaság földr  Köztársaság a Közel-Keleten. Területe: 536.869 km2; fővá-

ros: Szána; hivatalos nyelv: arab; pénznem: jemeni rial; nemzetiségek: jemeni arab, indi-
ai, pakisztáni; vallás: mohamedán. 

Yb  itterbium svéd; vegy  A lantanidák közé tartozó kémiai elem. Rendszáma: 70. Nagyon 
ritka, gyakorlati jelentősége csekély. A svédországi Ytterby városának nevéről kapta 
nevét. 

yd  yard angol; ált  Angol–amerikai hosszúság-mértékegység. 1 angol yd egyenlő 914,3992 
mm; 1 amerikai yd egyenlő 914,4018 mm. 

YDD  dél-jemeni dinár pénzü  Elavult valutakód (YER-rel helyettesítve). 
YER  jemeni riál pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
YES  Young Entomologists Society angol; szerv  Fiatal rovartudósok társasága. 
YES  Youth Exchange Scheme angol; pol  Fiatalok Csereprogramja. 15 és 25 év közötti fiata-

lok részére szervezett csereprogram. Az EU tagországaiból fiatalok csoportokban utaz-
hatnak valamely más tagországba, legalább egyhetes időtartamra, hogy ismerkedjenek 
annak gazdaságával és kultúrájával. A program célja az európai identitás erősítése és a 
különböző tagországok állampolgárai közötti kommunikáció javítása. 

YK  Cyprus Turkish Airlines rep  Ciprus légitársaságának jelzése. 
YKK  Yoshida Kogyo Kabushibibaisha (japán;; váll  A Levi’s farmerek cipzárján lévő YKK 

rövidítés a Yoshida Kogyo Kabushibibaisha nevet takarja. Ez a cég a világ legnagyobb 
húzózár-gyártója. 

YMCA  Young Men’s Christian Association angol; vall  Fiatal Férfiak Keresztény Szövetsége 
az Egyesült Királyságban. 1844-ben alapított jótékonysági egyesület fiúk és férfiak szá-
mára, hogy lelki és szociális segítséget nyújtson, s óvja egészségüket is. 

YMHA/YWHA  Young Men/Women’s Hebrew Association angol; szöv  Fiatal Férfiak/Nők 
Héber Szövetsége. Az első YMHA 1854-ben, az első YWHA 1902-ben jött létre. Az USA-
ban működő szervezet, feladata az egészségügy, a társadalmi tevékenységek és a zsidó 
kultúra támogatása. 

YN  Air Creebek rep  Kanada egyik légitársaságának jelzése. 
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YOB  year of birth angol; orv  Születési év. 
YT  Air Togo rep  Togo légitársaságának jelzése. 
YU  Dominair rep  Dominikai Köztársaság légitársaságának jelzése. 
YU  Jugoslavija, Federativna Republika Jugoslavija szerb; földr  Jugoszlávia, Jugoszláv Szö-

vetségi Köztársaság. Egykori köztársaság a Balkán-félsziget északnyugati részén. Terü-
lete: 102.173 km2 volt. Lakossága: szerb, crnagorác, cigány, bosnyák, horvát, szlovén, 
macedón és kisebbség: albán, magyar, török. Fővárosa: Belgrád (Beograd). Pénzneme: 
jugoszláv új dinár. Hivatalos nyelv: szerb. Vallás: ortodox, szunnita mohamedán, római 
katolikus, protestáns. 

YUD  új jugoszláv dinár pénzü  Elavult valutakód (CSD-vel helyettesítve). 
YUM  jugoszláv dinár pénzü  Elavult valutakód (CSD-vel helyettesítve). 
YV  Repúblika de Venezuela spanyol; földr  Venezuela, Venezuelai Köztársaság Dél-

Amerikában. Területe: 912.050 km2; főváros: Caracas; hivatalos nyelv: spanyol; pénz-
nem: bolívar; népcsoportok: mesztic, mulatt, fehér, fekete, indián; vallás: római katoli-
kus, törzsi vallású. 

YWCA  Young Women’s Christian Association angol; vall  Fiatal Nők Keresztény Szövetsé-
ge az Egyesült Királyságban. 1877-ben Londonban létrejött jótékonysági egyesület höl-
gyek számára. 
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Z, Zs 
 

Z  proton number angol; fiz  Protonszám. Valamely atommag protonjainak száma, egyenlő 
az atomban levő elektronok számánál. Rendszámnak is nevezik. Minden kémiai 
elemnek más a protonszáma. 

Z  Republic of Zambia angol; földr  Zambiai Köztársaság Afrika déli részén, Területe: 
752.614 km2; főváros: Lusaka; hivatalos nyelv: angol; pénznem: kwacha; népcsoportok: 
73 népcsoport, többek között bemba, malavi, tonga, északnyugati törzsek, barotsze, 
mambve, tumbuka; vallás: protestáns, római katolikus, ősi vallások, afrikai keresztény. 

Z  zászlóalj had  2–4 gyalogos, műszaki századból álló katonai alakulat. 
z  zepto fiz  Az SI-mértékegységrendszerben használt prefixum, valamely mértékegység 

10–21 szeresét jelöli. 
Z  zetta fiz  Az SI-mértékegységrendszerben használt prefixum, valamely mértékegység 

1021-szeresét jelöli. 
Z. m.  Zala megye földr  Magyarországon a Dunántúl délnyugati megyéje. Területe: 4041 

km2; székhelye: Zalaegerszeg. Nagyobb városai: Keszthely, Lenti, Nagykanizsa. 
z.  zene műv  Hangoknak a dallam, ritmus és harmónia eszközeivel kisebb-nagyobb művé 

való egybekapcsolása. 
Z/ESZSZ  Zöldek / Európa Szabad Szövetség pol  Zöld, baloldali tömörülés 47 

képviselővel. VERTS/ALE 
ZA  Republic of South Africa angol; földr  Köztársaság Dél-Afrikában. Területe: 1.219.090 

km2; fővárosa: Pretoria; pénzneme: rand; nyelvek: angol, afrikaans, zulu, pedi, conga, 
venda. Népcsoportok: zulu, keverék, búr, angol, északi szotó. Vallások: független fekete 
keresztény, református, római katolikus, metodista, anglikán. 

ZA  Zöld Alternatíva – Magyarországi Zöldek Szövetsége pol  A Magyarországi Zöld Párt 
vezetését 1993 márciusában a radikális verőcei csoport vette át. A párt szélsőjobboldali 
programja elleni tiltakozásul jún. 5-én alakult meg választási pártként, a „tradicionális” 
környezetvédelmi program képviseletére. A ZA egyes vezetői az Agrárszövetség 
listáján is szerepeltek. 

Zak  Zakariás könyve vall  Ótestamentumi irat. Böjtről, Isten ellenségeinek legyőzéséről, 
Jeruzsálem veszedelméről, az Úr királyságának boldog megvalósulásáról beszél. 

ZAMS  Zero Age Main Sequence angol; csill  Nullkorú fősorozat (a HRD-n). 
ZANU-HF  Zimbabwe Afrikai Nemzeti Unió pol  1963-ban alakult párt, amely hirdeti, hogy 

nem nyúl a magánszektorhoz és nem államosítja a fehér gazdálkodók megművelt 
birtokait sem. 

ZAPU  Zimbabwe Afrikai Népi Unió pol  1962-ben létrejött párt. 
ZAR  dél-afrikiai rand pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
ZAZ  Zaporizsjei orosz; közl, ipar  Autógyár. Ukrán autógyár. 
ZB  Monarc Airlines rep  Egyesült Királyság egyik légitársaságának jelzése. 
ZC  Royal Swazi National Airways rep  Szváziföld légitársaságának jelzése. 
ZC  Zionist Congress angol; vall  Cionista kongresszus. Az első cionista kongresszus helye 

Bázel volt. Az alapvető mondanivaló a „Közjogilag biztosított otthon a zsidó nép 
számára Erec Jiszraelben” volt. A Cion szó szimbolikusan nemcsak Jeruzsálemet, 
hanem az egész országot is jelenti a zsidó nép számára. 
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ZDSZ  Zöld Demokraták Szövetsége szöv  2003. nov. 16-án alakult új párt, amely 
megalakulásával számos környezetvédő és polgárjogi civil szervezetet, valamint az Új 
Baloldalt is magába olvasztotta. 

Zeneak. Évk.  Zeneakadémia Évkönyve kult  A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
évente megjelenő kiadványa. 

Zeneak.  Zeneakadémia zene, okt  1875-ben létesült. 1925-től Zenepedagógiai Intézet, 
később Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola. 

Zenei Szle  Zenei Szemle firat  1942-től 1950-ig megjelenő folyóirat, ezt követően Új Zenei 
Szemle. 

zenesz.  zeneszerző zene  Hangoknak a dallam, ritmus és harmónia eszközeivel kisebb-
nagyobb művé való egybekapcsolásával foglalkozó személy. 

zenet.  zenetudomány zene  A zene elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozó 
tudományágak összessége. 

Zenetud. Tanulm.  Zenetudományi Tanulmányok firat  Szabolcsi Bence Bartha Dénessel 
szerkesztette a Zenetudományi Tanulmányok tízkötetes könyvsorozatát. Megjelenés: 
1953 és 1962 között. 

ZenetudDolg  Zenetudományi Dolgozatok kult  A Zenetudományi Intézeti évkönyve, 
amely az intézet munkatársainak kisebb tanulmányait közli, valamint minden évben „A 
magyar zenetudomány bibliográfiáját”. 

Zeszeg  Zalaegerszeg közig  Zala megye székhelye. Lakosságszám: 60.088 fő (2007. jan. 1.). 
ZEV  Zero Emission Vehicle angol; közl, körny  Károsanyag-kibocsátástól mentes jármú; a 

gyakorlatban villanyautót v. hidrogénmeghajtásút értenek alatta. 
ZEW  Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung német; gazd  Mannheimi Európai 

Gazdaságkutató Intézet. 
ZH  Ecuato Guineana de Aviación spanyol; rep  Egyenlítői-Guinea légitársaságának jelzése. 
zh.  zárthelyi okt  Egyetemen, főiskolán stb. (vizsgán) felügyelet alatt készített írásbeli 

(dolgozat). 
ZK  Zöld Könyv pol  Az Európai Bizottság által kiadott dokumentum (nem feltétlenül 

könyv). Célja egy-egy terület legfontosabb megoldandó kérdéseinek azonosítása és az 
érdekeltek (közösségi és tagállami adminisztrációk, civil szervezetek, érdekérvényesítő 
csoportok) bevonása a probléma megvitatásába. A konzultáció után alakítja ki a 
Bizottság álláspontját és teszi meg előterjesztését a jogszabályalkotásra. Angolul: Green 
Paper. 

zkr  zenekar zene  Hangszeres zenét közös vezetéssel előadó együttes. 
ZL  Zenei lexikon zene  Budapest, Zeneműkiadó, 1965. 
Zl.  zloty (lengyel;; pénzü  Lengyelország hivatalos pénzneme. 
zlj.  zászlóalj had  2–4 gyalogos, műszaki stb. századból álló katonai alakulat. 
zls.  zászlós had  A főtörzsőrmesternél egy fokozattal magasabb rendfokozatú 

tiszthelyettes; 1945 előtt: a hadnagynál egy fokozattal alacsonyabb rendfokozatú 
tiszt(jelölt). 

ZMK  zambiai kwacha pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
ZMKA  Zrinyi Miklós Katonai Akadémia had  A hadtudomány kutatásában, művelésében 

elért eredményeinek elismeréseként az 1985. évi I. törvény értelmében egyetemi rangot 
kapott. 

ZMNE  Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem okt  Budapesti intézmény. Jogelődje a 
Magyar Királyi Honvéd Hadiakadémia (1920). Neve 1996-tól Zrínyi Miklós 
Nemzetvédelmi Egyetem. Feladatait a felsőoktatási intézmények számára biztosított 
autonómia szellemében, a vonatkozó jogszabályok alapján, a honvédelmi miniszter 
közvetlen felügyelete alatt látja el. 
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ZMOS  Association of Towns and Communities of Slovakia angol; szöv  Szlovákiai Városok 
és Községek Szövetsége. Székhelye: Pozsony. 

Zn  cink (horgany) vegy  A cinkcsoportba tartozó kémiai elem, rendszáma: 30. Kékesfehér 
színű, kristályos szerkezetű fém. Lemezek, drótok készítésére, ötvözőanyagként 
használják. 

ZnS  wurtzit (cink-szulfid) vegy  Gyémántfényű, barnásan áttetsző, barnásfekete, 
hexagonális rendszerű ásvány. 

ZÓI  Zöld Óvodai Indikátorrendszer okt  Olyan kritériumrendszer kidolgozása és a 
kritériumok alapján olyan indikátorrendszer kiépítése vált fontossá, amely az óvodai 
környezeti nevelésre vonatkozó minőségi megalapozásra ad lehetőséget. 

zol  hiányzol chat, SMS  Chatelés, SMS-ezés közben használt rövidítés. 
Zoványi 1977  Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon tud  

Szerk,: Ladányi Sándor. Budapest, 1977. 
ZP  Virgin Air angol; rep  Virgin-szigetek légitársaságának jelzése. 
zpk.  zászlóaljparancsnok had  A zászlóaljnak rendszerint őrnagyi rangú parancsnoka. 
ZPP  Zeitschrift für Psychoanalytische Pädagogik német; tud  Ferenczi Sándor könyve. 

Megjelent: Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien. 
ZQ  Ansett New Zealand angol; rep  Új-Zéland egyik légitársaságának jelzése. 
Zr  cirkónium vegy  A titáncsoportba tartozó acél fényű, igen kemény fém. Rendszáma: 40. 

Fontos szerepe van a magreakciós berendezésekben, villanófényporhoz és a 
vákuumtechnikában is használják. 

ZRE  République Démocratique du Congo francia; földr  Kongói Demokratikus 
Köztársaság. Elnöki köztársaság Afrika középső részén. Területe: 2.344.798 km2; 
székhelye: Kinshasa; pénzneme: kongói frank (1 franc egyenlő 100 centime); nyelvek: 
francia, szangó, szuahéli; vallások: római katolikus, protestáns, afrikai keresztény, 
mohamedán, törzsi vallású. 

ZRE  Zaire közl  Az egykori zairei gépkocsik nemzetközi jelzése. 
ZRN  zairei új zaire pénzü  Elavult valutakód (CDF-fel helyettesítve). 
zrt.  zártkörű részvénytársaság szerv  Az a részvénytársaság, amelynek részvényei nem 

kerülnek nyilvános forgalomba hozatalra, továbbá amelynek a nyilvánosan forgalomba 
hozott részvényeit nyilvános ajánlattétel útján már nem értékesítik, illetve azokat a 
szabályozott piacról kivezették. 

ZSA  Zalavár Sármellék Airport Kft. szerv  A zalavári és a sármelléki önkormányzat által 
1995-ben létrehozott kft. A sármelléki repülőteret üzemelteti. 

Zsid  Zsidókhoz írt levél vall  Újtestamentumi irat, amely Pál apostol levelei között 
szerepel, bár szerzője ismeretlen, címzettje sincs, de a tartalma alapján mindenképpen a 
zsidókhoz íródott. Központi témája Jézus. Keletkezési ideje az i.sz. 1. század utolsó 
harmadára tehető. 

zsin.  zsinat ált  Lárma, zsivaj. 
zsin.  zsinat vall, kat  Vezető papi személyeknek fontos egyházi ügyekben döntő gyűlése. 
ZsOklt.  Zsigmondkori Oklevéltár I–VI. kult  Összeállította: Mályusz Elemér. Budapest, 

1951–1925. 
zsolt.  zsoltár vall  Az Ószövetség egyik könyvét alkotó vallásos énekek vmelyike. 
Zsolt.  Zsoltárok könyve vall  Ótestamentumi irat, liturgikus, istentiszteletnél használt 

énekek gyűjteménye. 
ZSVK  Zsidó Világkongresszus szerv  Angolul: World Jewish Congress. A legfőbb zsidó 

szervezet. Az USA-ban székel, kelet-európai irodája Budapesten van. WJC 
ZTE  Zalaegerszegi Torna Egylet sp  Magyarországon Zala megye és Zalaegerszeg város 

sportját képviselő sportegyesület. 1920-ban alakult, székhelye Zalaegerszeg. 
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ZtKIB.  Zöldségtermesztési Kutató Intézet Bullentinje firat  Magyar nyelvű nyomtatott 
folyóirat. 

zuh.  zuhatag földr  Vízesés. Meredek esésű hegyi patak; magasról függőlegesen lezúduló 
víztömeg. 

zv  záróvizsga okt  Év végi iskolai vizsga, illetve szaktanfolyam befejezéséül tartott vizsga. 
ZW  Republic of Zimbabwe angol; földr  Zimbabwe, Zimbabwei Köztársaság Afrika déli 

részén. Területe: 390.757 km2; főváros: Harare; hivatalos nyelv: angol; pénznem: 
zimbabwei dollár; népcsoportok: masona, matabele, egyéb; vallás: ősi vallások, 
protestáns, afrikai keresztény, római katolikus. 

ZWC  rhodéziai dollár (Zimbabwe) pénzü  Elavult valutakód (ZWD-vel helyettesítve). 
ZWD  zimbabwei dollár pénzü  Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód. 
ZX  Air BC rep  Kanada egyik légitársaságának jelzése. 


