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Előszó 

 

Bizonyára a kedves Olvasónak is feltűnt már, mekkora a káosz a közgazdasági jellegű 

szakszavak, kifejezések helyesírásában. Ha hivatásszerűen foglalkozik ezzel a szakmával, 

pontosan tudja azt is, hogy a közkézen forgó szótárak bizony hamar kifogynak a 

közgazdászoknak és a gazdasági szövegek gondozóinak szóló tanácsokból. Az igényes 

szakember azonban nemcsak a könyvesboltok kirakataiban nem talál megbízhatóan irányt 

mutató kiadványokat, hanem a könyvtárak legmélyén sem bukkan ilyen munkákra. Ezt a 

hiányt próbáltuk meg pótolni, amire oktatótársaink is bátorítottak minket. 

A szállóige szerint ,,a változatosság gyönyörködtet’’. Igaz. Az aranykorban élő rómaiak 

azonban biztosan nem arra a változatosságra gondoltak, hogy egyazon szót – ingatag 

nyelvérzékünkre hagyatkozva – egyszer így, másszor úgy vessünk papírra. Nálunk viszont 

egyáltalán nem ritka, hogy némely kiadványban egy oldalon belül is két-három változatban 

szerepel ugyanaz a fogalom. Mi magunk sokat szenvedtünk ettől a helyesírási zűrzavartól a 

Pedagógus-közgazdászok Továbbképzési és Információs Központjában végzett munkánk 

során. Mivel az évtizedek során felhalmozódott és az utóbbi években született új 

szakszavak, szókapcsolatok helyesírása is igen ,,sokszínű’’, arra gondoltunk, hogy 

megpróbálunk hozzájárulni ennek az egyáltalán nem gyönyörködtető változatosságnak a 

megzabolázásához. 

Erről a tervünkről már néhány évvel ezelőtt beszámoltunk az MTA Magyar Nyelvi 

Bizottságának. A bizottság örömmel vette tudomásul kezdeményezésünket, és késznek 

mutatkozott maximálisan támogatni vállalkozásunkat – erkölcsileg. Ennek tudatában 

vágtunk neki a hatalmas feladatnak. 

Gyűjtőmunkánk során számos közgazdasági szak- és tankönyvet olvastunk át, valamint 

a Közgazdasági Szemle, a Figyelő, a HVG, a Napi Gazdaság, a Világgazdaság, a 

Népszabadság, a Magyar Hírlap és megszámlálhatatlan egyéb folyóirat és napilap több 

ezer oldalát néztük végig, de igyekeztünk feldolgozni a televízióban és a rádióban 

elhangzott szakszavakat is, és emlékezetünk raktárában kutatva mozgósítottuk saját 

szellemi tartalékainkat. 

Munkánk eredményeként a könyv, amelyet a kedves Olvasó kezébe vesz, több mint 

százhúszezer kifejezést tartalmaz. Ennek ellenére nem fognak minden keresett 

szókapcsolatot és összetételt megtalálni benne. Arra törekedtünk, hogy a szerepeltetett 

anyag önmagánál többet mondjon, szolgáljon támpontul a fel nem vett esetek írásmódjára 

is. A közgazdaság-tudomány gyűjtőfogalma több ágazatot fog át, az elméleti 

közgazdaságtantól az alkalmazott matematikán át a kikérdezéses vállalati felmérésekig sok 

minden beletartozik. Az UNESCO már 1973-ban tudományunk 12 ágát és 86 alágát 

különböztette meg. Ez a szám azóta tovább növekedett, így munkánk természetesen nem 

ölelheti fel teljeskörűen minden ág és alágazat szakszókészletét. Igyekeztünk, hogy az 

elméleti közgazdaságtan – mind a verbális, mind a matematikai irányzat – szókincse minél 

részletesebben jelenjen meg. Az ágazati gazdaságtanokat kevésbé részletezzük, viszont 

fontosnak tartjuk a gazdaság-, illetve elmélettörténeti vonatkozású szakszavak 

szerepeltetését, ezért az anyagban előfordul a feudalista társadalomból a kilenced 

(jobbágyadó), az urafogyott vagyon, több kifejezés található a szocializmus korszakának 

terminológiájából, a számítógépes nyilvántartástól a kagylópénzen át az euróig sok 

minden, de az élő, hazai közgazdászok közül még a legismertebbek nevét sem közöljük. 

Nem vettük át az olyan kiadványokban, mint az ITJ, MTKJ, TEÁOR stb. található 

fogalmakat, ugyanakkor elkerülhetetlen néhány határterületi szakkifejezés feltüntetése, 

mert előfordul, hogy egy közgazdasági kifejezés szókapcsolata egy másik szakmát érint 

(pl. idegenforgalom – idegenforgalmi rendőrség) és van, amikor egy szakembernek át is 



kell lépnie a ,,határon’’ (például egy kereskedelmi vezető polcán ott kell lennie a vám- és 

adójogszabályoknak is). A kötetet közgazdasági jellegű közmondások, szólásmondások és 

a (tágan értelmezett) szleng kifejezései színesítik. A Magyar értelmező kéziszótár szerint a 

közmondás ,,elvet, tapasztalati igazságot, életbölcsességet kifejező, mondat értékű 

szólásmondás’’, a szólásmondás ,,közismert, rendszerint átvitt jelentésű állandósult 

szókapcsolat’’. Mi is ennek megfelelően értelmeztük azokat. 

Könyvünkben természetesen arra törekedtünk, hogy a szabályoknak megfelelő 

írásmódot kövessük, de a közgazdasági nyelv sajátossága miatt néha el kellett térni ettől. 

Természetesen egy közgazdásznak is be kell tartania a törvényeket, amelyek esetenként 

olyan előírásokat tartalmaznak, amelyek nem felelnek meg a magyar helyesírás 

szabályainak. A hamisítási lehetőség csökkentése érdekében például számlán, csekken az 

összeget nagy kezdőbetűvel kell írni. Talán csak takarékosságból, de a szakma bizonyos 

fogalmakat rövidítve használ, ami néha félreérthető, esetleg értelmetlen is lehet másoknak. 

Például árufeltöltést mondanak áruval való feltöltés helyett. Az exportlebonyolítót, a 

devizalebonyolítót vagy az áruforgalmi lebonyolítót nemes egyszerűséggel bonyolítónak 

nevezik. Mint tudjuk: bonyolít = bonyolulttá tesz. Nemtetszésünket hangsúlyozva ezt 

kihagytuk a szótárból. 

Sok mai intézmény, szervezet stb. nevét nem úgy írtuk, ahogy azt ma használják vagy 

bejegyezték, hanem az érvényes helyesírási szabályoknak megfelelően (pl. Budapesti 

Közgazdaságtudományi Egyetem helyett helyesen: Budapesti Közgazdaság-tudományi 

Egyetem; Tej Terméktanács helyett helyesen: Tejterméktanács stb.). A régi 

intézményneveket és a sajtókiadványok címét azonban eredeti formájukban közöljük. 

A közgazdasági szókincsben sok az összetett szó, éppen ezért – más szótáraktól 

eltérően – igyekeztünk a különírandó szókapcsolatokat is feltüntetni, mert több esetben az 

egybe-, illetve különírás jelentéstartalom-változást is jelez [számot tevő (= játékos a 

rulettasztalnál), számottevő (= jelentős); ötszázforintos (= egy db ötszázas), öt százforintos 

(= öt db százforintos), ötszáz forintos (= ötszáz db egyforintos)]. Mivel azonban bizonyos 

szókapcsolatok egyértelműbben fejezik ki a közgazdasági tartalmat, ezért ezeknél, a 

szakmai egyértelműség érdekében, nem alkalmaztuk a szabályzat által javasolt szerkezetes 

feloldást. 

Írásunkat nemcsak szó-, hanem fogalomtárnak is szánjuk. Azért, hogy ne duzzasszuk 

feleslegesen a szóanyagot, tudatosan kerültük a bokrosítást, mivel például csak az adóval 

kapcsolatos kifejezések száma kétezer körüli, így az a módszer óriási terjedelmet jelentene. 

A legegyszerűbb kezelhetőség érdekében ragaszkodtunk a szoros ábécéhez. A kötet 

tartalmaz néhány nem közgazdasági jellegű kifejezést is az írásmód és az eltérő értelmezés 

szemléltetésére [pl. fagylaltozó tulajdonos (fagylaltot eszik), fagylaltozótulajdonos (övé a 

fagylaltozó); vezető állás (beosztás), vezetőállás (a vezető helye a járművön)] stb.  

A kiadvány nemcsak a közgazdasági felsőoktatási intézmények és a közgazdasági 

szakközépiskolák diákjainak érdeklődésére tarthat számot, de haszonnal forgathatja 

minden felsőoktatási intézmény hallgatója, aki közgazdaságtant is tanul, sőt a középiskolák 

és az általános iskolák felső tagozatos diákjai is használhatják, mivel a nekik írt 

tananyagok megértéséhez is szükséges bizonyos szintű közgazdasági ismeretet elsajátítani. 

A hallgatókon és a diákokon kívül hasznos segítséget nyújthat mindazok számára, akik a 

gazdasági élettel bármilyen módon kapcsolatba kerülnek: elsősorban kutatók, oktatók, 

továbbá kiadók és szerkesztőségek munkatársai és mindazon vállalkozók, kereskedők, akik 

gyakorlati tevékenységük során közgazdasági jellegű szövegeket fogalmaznak. 

Számos tudománynak – köztük a közgazdaság-tudománynak is – sajátossága az 

angolból átvett terminológia szó szerinti vagy esetenként magyarosított használata. Ez 

egyrészt összefügg azzal, hogy a nemzetközi közgazdasági irodalomban a legjelentősebb 



szak- és tankönyvek angol nyelven jelennek meg. A felsőoktatásban a közgazdaságtan 

könyvek és a középfokú közgazdasági képzésben a tananyagok az ,,economics’’ 

különböző adaptációi alapján készültek. A hallgatók, illetve a diákok tanulmányaik során a 

fogalmak angol rövidítésével találkoznak, ezért a magyarul szereplő közgazdasági 

kifejezéseknek általában az angol rövidítését adtuk meg. A határköltség fogalma többnyire 

akkor ,,villan be’’, ha az MC-t látják, viszont ha a HK-val találkoznak, nem tudják hova 

tenni. A tömegkommunikáció ugyancsak a GDP-t használja. Amikor egyik kollégánk 

könyvében BHT-vel jelölte a bruttó hazai terméket, illetve a hazai összterméket, többen 

megkérdezték, hogy ez mit jelent. Az angol szakszavak nagyarányú elterjedése különösen 

a bankvilágban és a pénzügyi szférában figyelhető meg. Egy ismert bankvezérünk például 

azt nyilatkozta, hogy ha kötetlen eszmecserére jönnek össze, szívesebben tárgyalnak 

angolul, mert így egyértelműbb, hogy mit mondanak. Való igaz, vannak olyan fogalmak, 

amelyek egyelőre csak angolul léteznek (pl. private banking) és a magyar megfelelőjüket a 

szakma csak napjainkban keresi. A szaksajtóban a private banking kifejezés 

magánbankárnak fordítva jelent meg, holott igazi jelentése ,,a leggazdagabb bankügyfelek 

egyéni, kiemelt, teljes körű banki kiszolgálása’’. Magától értetődik, hogy a mindennapi 

életben, de a szakmában sem használnak ilyen kacifántos kifejezést, ezért a közgazdászok 

mindaddig, amíg a szakma a nyelvészekkel együtt nem talál jobbat, az angol megfelelőjét 

fogják előnyben részesíteni. Természetesen vannak olyan fogalmak, amelyeket 

párhuzamosan használnak angolul is és magyarul is. Kötetünkben ezeket igyekeztünk 

mindkét nyelven megadni (pl. OTC-piac, tőzsdén kívüli piac). A közgazdaság-tudomány 

az angolon kívül sok esetben használ más idegen nyelvű – elsősorban latin – kifejezést is, 

mert egyértelműbb és rövidebb (pl. konfidenciaintervallum = statisztikai jellegű mérési, 

észlelési eredmények közelítő megbízhatóságának alsó és felső határa, amely az előírt 

valószínűséggel tartalmazza az eloszlás ismeretlen paramétereit). 

 

Köszönetünket fejezzük ki kollégáinknak, akik elképzelésünket megismerve 

ösztönöztek minket az anyag mielőbbi elkészítésére, továbbá mindazoknak, akiknek 

szakkönyveit, tankönyveit felhasználtuk. Bárány Évának, aki a szleng kifejezéseket, a 

közmondásokat és a szólásmondásokat összegyűjtötte, illetve értelmezte, a szponzoroknak, 

akiknek hatékony támogatása nélkül ez a kötet nem állhatna a kedves Olvasó 

rendelkezésére, a lektoroknak hasznos észrevételeikért és nem utolsósorban a könyvet 

megjelentető Tinta Könyvkiadónak. 

 

 

A szerkesztők 

Szótárhasználat 
 

 A betűrendbe sorolás a magyar helyesírás szabályai szerint a magánhangzók rövid 

és hosszú változatát jelölő betűk (a – á, e – é, i – í, o – ó, ö – ő, u – ú, ü – ű) mind a szavak 

elején, mind pedig a szavak belsejében azonos értékűnek számítanak. Ezért a 

magánhangzó hosszú változatát tartalmazó szó meg is előzheti a rövid változatút. Mi is ezt 

alkalmaztuk (pl. aranyár, arányár, az arany ára; élőállat-vásár, előállítási ár; élő árucikk, 

előavizó; útalap, utalás). 

Az ábécérendben azt az eltérést alkalmaztuk, hogy a nevek megelőzik az illető nevével 

egybekapcsolt fogalmat (pl. Tobin, James a Tobin-adó előtt van). A rövidítéseknél 

betűrendbe sorolási probléma, hogy pl. a költségmegtakarítás [cost saving] rövidítése (CS) 



(ami C és S), a cs-nél van, illetve a New Yorkkal kezdődő intézmények rövidítése az NY-

nél található (holott ez N és Y). 

 

A helyesírási szabályzat az egybeírt hosszabb összetett szavak szerkezetes feloldását 

javasolja. A kötetben az esetek többségében mind a két változatot megadtuk. A szerkezetes 

megoldások esetében gyakran szükséges a névelő használata is. Az ilyenek ábécébe 

sorolásának megkönnyítésére a kifejezés előtt elhagytuk a névelőt, de az mindenütt 

odaértendő. A szólásmondások, a közmondások és a sajtókiadványok előtt azonban 

szerepeltetjük, de a besorolásuknál ezt nem vettük figyelembe. 

 

Néhány fogalom elején vagy közben a tetszés szerint választható mennyiséget, 

évszámot stb. három ponttal jelöltük (pl. … évi árucsere-forgalmi egyezmény; … 

kontraktusnyi adásvétel; a mindenkori átlagkereset … százaléka). 

 

Az országok neve után a gondolatjelet követően megadjuk a földrészt, ahol az ország 

található [például: Perui Köztársaság (Peru) – Dél-Amerika]. 

 

A nemességet jelölő báró, gróf, lord, von stb. a név után szerepel; a báró és a gróf előtt 

vessző van, míg a lord és a von közvetlenül a név után áll. 

 

A tartósan külföldön tevékenykedő magyarok nevét kétféleképpen is megadtuk [pl. 

Balogh Tamás (Balogh, Thomas lord); Neumann János (Neumann, John von) és fordítva 

is]. 

 

A váltópénzeknél általában nem tüntettük fel, hogy melyik országhoz tartoznak. 

 

A magyar helyesírás szabályai szerint „ha a kötőjellel írt szóösszetételt vagy 

tulajdonnevet a szóhatáron szakítjuk meg” (választjuk el), „a kötőjelet csak a sor végén 

tesszük ki. Ennek a sor elején való megismétlése csak szakmunkákban szokás, kivételesen, 

a kötőjeles alapformára való figyelmeztetés végett”. A Magyar helyesírási szótárhoz 

hasonlóan mi is így jártunk el: 

 

… folyószámla- … értékpapír- … Nyugat- 

-kivonat … -kibocsátás … -Szahara … 

 

Tehát kétszer (a sor elején is) kitettük az egyéb okokból (pl. összetett szavakban, 

tulajdonnévi  származékokban) szükséges kötőjelet. 

Hangsúlyozni kívánjuk, hogy ez az eljárás csak szótárunkban indokolt, folyó 

szövegben a sor elejére hiba kitenni a kötőjelet. 

 

A kötetben különböző összefüggésekben alkalmaztuk a zárójeleket: 

 

– amikor a szó különböző alakváltozatai eltérően írandók [pl. euro- (előtagként) – 

Eurostat; euró (pénznem) – euróváltás, eurózóna]. 

– amikor a kifejezés egybe- vagy különírva mást jelent [pl. eladóterület (ahol eladnak), 

eladó terület (amit eladnak)]; 

– a hivatalos országnév köznapi használatára [például: Jemeni Köztársaság (Jemen) – 

Ázsia; Dominikai Közösség (Dominika) – Közép-Amerika]; 



– a pénzek hárombetűs nemzetközi jelölésére vagy a hárombetűs jelölés feloldására 

[például: forint (HUF) – Magyarország, HUF (forint) – Magyarország; gourde (HTG) – 

Haiti, HTG (gourde) – Haiti]; 

– bizonyos betűk vagy kifejezések eltérő értelmezésének magyarázatánál [pl. R (az 

ajánlott postai küldemények nemzetközi jelölése), R (régiségvásár), R (registered); 

külföldi devizaszámla (ami külföldön van), külföldideviza-számla (a deviza külföldi)]; 

– a szleng, a közmondás és a szólásmondás jelölésére; 

– a szleng kifejezések értelmezése [például: bagó (pénz, kevés pénz)]. 
– a városoknál, ahol az adott szervezet megtalálható. 

  



A 
AAA-besorolás 

AAAID (Arab Mezőgazdasági Beruházási és Fejlesztési Hatóság) 

AAODC (Amerikai Olajkútfúró Vállalkozók Egyesülete) 
AASE (Ausztrál Egyesült Értéktőzsdék) 

AASO (Amerikai Hajótulajdo-nosok Egyesülése) 

ab (ahonnan a szállítás a vevő költségére történik) 

ABA (Amerikai Bankárszövetség) 

ABA (Ausztrál Bankárszövetség) 

abakusz 
Abalkin, Leonyid Ivanovics 

abandon 

abandonál 
abaposztó 

Abay (Neubauer) Gyula 

abbahagy 
abbahagyás 

abbahagyható 

abbahagyó 
abbahagyott 

ab bánya 

ABC-áruház 
ABCC (Brit Kereskedelmi Kamarák Szövetsége) 

abc-rend (vagy ábécérend) 

ABE (Spanyol Bankszövetség) 
ábécérend (vagy abc-rend) 

ÁBF (Állami Bankfelügyelet) 

ABF (Brit Faktorálócégek Egyesülete) 
ab feladóállomás 

ab gyár 

ab határ 
ABI (Brit Biztosítók Szövetsége) 

Ábif (Állami Biztosításfelügyelet) 

Ábif-elnök 

Ábif elnöke 

ablak a bankra 

ablakbiztosítás 
ablakos boríték 

ablakozó 

ablaküveg-biztosítás 
ablaküveg-ellátás 

ablaküveggyártás 

ablak-warrant 
abnormális ár 

abnormális árfolyam 

abolíció 
abolicionista 

abolicionizmus 
abolíciós mozgalom 

abonál (előfizet, bérel) 

abonálás 
abonáló 

abonáltat 

abonens 
abord (hajó kikötése) 

ábra 



ab rakpart 

abraktakarmányár 

abraktakarmány-behozatal 
ab raktár 

ab raktár szállít 

Abramovith, Moses 
ábrás védjegy 

ábrázol 

ábrázolás 
ábrázolható 

abrogáció 

ABS (Amerikai Hajózási Nyilvántartás) 
abszcissza 

abszcisszatengely 

abszolút 
abszolút árak 

abszolút árfolyamváltozás 

abszolút ellentmondás 
abszolút előny 

abszolút előny a nemzetközi kereskedelemben 

abszolút érdekeltség 
abszolút érték 

abszolút értékben kifejezett részesedés 

abszolút értékkel dolgozó számítógép 
abszolút értéktöbblet 

abszolútértéktöbblet-termelés 

abszolút fizetésképtelenség 

abszolút forgalomképes  

óva-dékok 
abszolút forráshiány 

abszolút földjáradék 

abszolút gyakoriság 
abszolút hátrány 

abszolút hibakorlát 

abszolutizmus 
abszolút járadék 

abszolút jogcím 

abszolút jövedelem 
abszolútjövedelem-hipotézis 

abszolút kereskedelempolitikai zártság 

abszolút kitermelési járadék 
abszolút koncentráció 

abszolút költségelőny 

abszolút monopólium 
abszolút nagyság 

abszolutórium 

abszolút összegű amortizációelszámolás 
abszolút összegű értékcsökkenési leírás 

abszolút rekord 

abszolút rentabilitás 
abszolút szám 

abszolút szóródási mérték 

abszolút tilalom 
abszolút többség 

abszolút uralom 

abszolút veszteség 
abszorpció elve 

abszorpciós hajlandóság 

abszorpciós iskola 
abszorpciós kapacitás 

abszorpciós képesség 



absztrakció 

absztrakciós 

absztrakt 
absztraktadósság-ígérvény 

absztrakt kár 

absztrakt munka 
absztraktság 

ABT (Amerikai Kereskedelmi Tanács) 

abu-dzabi bankközi kínálati kamatláb (ADIBOR) 
Abu-Dzabi Fejlesztési Hatóság (ADIA) 

ab vagon 

ab vámraktár 
ÁC (állami céltartalék) 

AC (átlagköltség vagy darab-költség) 

ACB (Automatizált Klíringiroda) 
ACB of A (Amerikai Egyesült Hitelirodák) 

ACEA (Európai Autógyártók Szövetsége) 

ACEF (Árutőzsdecégek Egyesülete) (USA) 
acéláresés 

acéláru 

acéláru-ellátás 
acélárugyár 

acélbehozatal 

acélexport 
acélexportőri érdek 

acélfeldolgozó ipar 

acélgyár 

acélgyártás 

acélgyártó 
acélhengermű 

acélhulladékár 

acélhulladék-piac 
acélhuzaláru 

acélimport 

acélipar 
acélipari részvény 

acélkereslet 

acélkínálat 
acélkivitel 

acélkohászat 

acéltermelés 
acéltúltermelés 

ACFCI (Francia Kereskedelmi  

és Iparkamarák Gyűlése) 
ACH (Automatizált Klíring-intézet) 

Achenvall, Gottfried 

ACIT (Nemzetközi Idegen-forgalmi Akadémia) 
Ackley, Hugh Gardner 

ACM (Arab Közös Piac) 

a conto (számlára) 
a conto-fizetés 

ACP-államok 

acquit (nyugta, elismervény) 
acquit-végrehajtási képesség 

acre (terület-mértékegység 

Acta Oeconomica (sajtó-kiadvány) 
ACT (Kereskedelmi Tévéadók Szövetsége) 

ACT (társaságiadó-előleg) 

ACU (Ázsiai Klíringunió) 
ACSA (Amerikai Gyapotszállítók Egyesülete) 

Acsády Ignácz 



ácsiparos 

ácsmesterség 

ácsmunka 
ácsmunkás 

AD (aggregált kereslet) 

ad acta 
ad acta tesz 

ADAED (Afrikai Arab Fejlesztési Bank) 

adag 
adagár 

adagcsomagolás 

adagcsonkítás 
adagol 

adagolás 

adagolható 
adakozik 

adakozó 

adakozó állam 
adalék anyag (adalékul szolgáló) 

adalékanyag (az adalék anyaga) 

adalékanyagár 
adalékanyag-kereslet 

adalékanyag-kínálat 

adalékul szolgáló anyag 
Adams, Gerard 

Adams, Henry Carter 

adaptációs előny 

adaptációs idő 

adaptációs–inerciális norma 
adaptációs sáv 

adaptációs tér 

adaptációs várakozás 
adaptálás 

adaptív megközelítés 

adaptív várakozás 
adaptív várakozások hipotézise 

adás 

adásvétel 
adásvételi 

adásvételi ár 

adásvételi csere 
adásvételi előszerződés 

adásvételi jog 

adásvételi okirat 
adásvételi szerződés 

adásvételi szerződés ügyvédi ellenjegyzése 

adásvételi típusú privatizáció 
adásvételi tranzakció 

adásvételi ügylet 

adás-vevés 
adat 

adatállomány 

adatállomány-betáplálás 
adatállomány-létrehozás 

adatáramlás 

adatátadás 
adatátvétel 

adatátvitel 

adatátviteli díj 
adatátviteli hálózat 

adatátviteli megbízhatóság 



adatbank 

adatbányászat 

adatbázis 
adatbázis folyamatos aktualizálása 

adatbázis-kezelés 

adatbázis-kezelő rendszer 
adatbázis-koncepció 

adatbázis-listázás 

adatbázistétel 
adatbeszerzés 

adatbevitel 

adatbevitel-bejegyzés 
adatbevitel bejegyzése 

adatbeviteli rendszer 

adatbróker 
adatcsere 

adatcsererendszer 

adatcsomag 
adategyeztetés 

adatelemzés 

adatellátás 
adatellenőrzés 

adatellenőrző szám 

adatértelmezés 
adatértelmezési hiba 

adatfeldolgozás 

adatfeldolgozási hiba 

adatfeldolgozási központ 

adatfelhasználás 
adatfelhasználási díj 

adatfelhasználó 

adatfelmérési módszerek 
adatfelvétel 

adatfelvételező 

adatfelvételi eljárás 
adatfelvételi hálózat 

adatfelvételi hiba 

adatfelvételi munka 
adatforgalom 

adatforrás 

adatfrissítés 
adatfrissítési gyakoriság 

adatgenerálás 

adatgeneráló folyamat 
adatgyűjtemény 

adatgyűjtés 

adatgyűjtési elv 
adatgyűjtési ív 

adatgyűjtési rendszer 

adatgyűjtési tevékenység 
adatgyűjtő 

adathalmaz 

adathalmaz-kezelés 
adathamisítás 

adathamisító 

adathasznosítási mód 
adathiány 

adathiányos adóbevallási ív 

adathibák 
adathordozó 

adathordozó-csere 



adathordozó eszköz 

adathordozók cseréje 

adathordozó szolgáltatás 
adathozzáférés 

adatigény 

adatigény-bejelentés 
adatigény bejelentése 

adatkalóz 

adatkapcsolat a vámhivatalokkal 
adatkerekítés 

adatkérés 

adatkereskedelem 
adatkereső rendszer 

adatkezelés 

adatkezelési akadály 
adatkiadás 

adatkiárusítás 

adatkiválasztás 
adatkódolás 

adatkódoló szabvány 

adatkommunikációs hálózat 
adatkönyvtár 

adatközlés 

adatközlési kötelezettség 
adatlap 

adatlapkitöltés 

adatmanipuláció 

adatmegbízhatóság 

adatmegjelenítés 
adatmező 

adatminőség 

adatmódosítás 
adat módosítása 

adatmódosító lap 

adatmozgatás 
adatnyilvántartás 

adatokat beszerez 

adatokat ellenőriz 
adatokat szolgáltat 

adatok feldolgozása 

adatok hiánya 
adatokkal alátámaszt 

adatokkal bizonyít 

adatok kerekítése 
adatok nyílttá tétele 

adatolvasó 

adat-összeállítás 
adat összeállítása 

adatösszesítés 

adatrögzítés 
adatsor 

adatsor-kronologikus átlag 

adatszerzés 
adatszerzési mód 

adatszolgáltatás 

adatszolgáltatási kötelezettség 
adatszolgáltató 

adatszolgáltatói készség 

adatszolgáltatói kötelezettség 
adatszolgáltatói szféra 

adattár 



adattárolás 

adattároló 

adattárolós viteldíjkijelző 
adattartalom bizonytalansága 

adattípus 

adattovábbítás 
adattovábbításra jogosult személy 

adattömeg 

adatvásár 
adatvédelem 

adatvédelmi biztos 

adatvédelmi garanciák 
adatvédelmi menedzser 

adatvédelmi ombudsman 

adatvédelmi szabály 
adatvesztés 

adat-visszakeresés 

adatvisszatartás 
adatzuhatag 

ádáz konkurencia 

ádáz piaci verseny 
ádáz verseny 

ADB (Afrikai Fejlesztési Bank) 

ad deliberandum (lássa véleményezés végett) 
addendum (kiegészítés) 

ad depositum (megőrzendő) 

addíció (összegezés) 

addicionális, bérjellegű kifizetések 

addicionális beruházás 
addicionális export 

addicionális felhalmozási forrás 

addicionális forrás 
addicionális forrásszükséglet 

addicionális jövedelem 

addicionális kifizetés 
addicionális leértékelés 

addicionális tőke 

addicionális tőkebevonás 
additív 

additív hasznossági függvény 

additivitás 
additív konstans 

additív konzisztencia 

additív modell 
additív szezonalitás 

additív szövetség 

additív tételek 
adekvát 

adekvátság 

Adelman, Irma 
AD-görbe 

adható 

ad hoc 
ad hoc beavatkozás 

ad hoc bizottság 

ad hoc reklám 
ad hoc ügynök 

adi [Ady] (szleng – pénz, ötszázforintos) 

ADIA (Abu-Dzabi Fejlesztési Hatóság) 
ADIBOR (abu-dzabi bankközi kínálati kamatláb) 

a die (attól a naptól) 



ad interim (átmenetilg) 

Adj a bírónak aranyat, tied az igazság. (közmondás) 

adják-veszik 
,,adj el – állj le’’ megbízás 

Adj kölcsön, ha ellenséged nincs. (közmondás) 

adjudikáció (odaítélés) 
adjungált függvény 

adjusztál 

adjusztálás 
Adler, Georg 

adminisztráció 

adminisztrációs ár 
adminisztrációs költség 

adminisztrációs tevékenység 

adminisztrál 
adminisztrálás 

adminisztrálható 

adminisztráló 
adminisztráltat 

adminisztratív 

adminisztratív állomány 
adminisztratív ellenőrzés 

adminisztratív érdek 

adminisztratívérdek-rendszer 
adminisztratív eszközök 

adminisztratív intézkedés 

adminisztratív költség 

adminisztratív protekcionizmus 

adminisztratív rendszabály 
adminisztratív szabályozás 

adminisztratív vámkezelés 

adminisztratív vámvizsgálat 
adminisztrátor 

adminisztrátori munka 

adminisztrátorság 
ad normam (példájára, mintájára) 

ad notam (tudomásul) 

adó 
Adó (sajtókiadvány) 

adóadminisztráció 

adóadomány 
adó alá eső 

adóalany 

adóalanyi feladat 
adóalanyi kör 

adóalanyiság 

adóalany-nyilvántartás 
adóalany-nyilvántartási részleg 

adóalap 

adóalap-bevallás 
adóalapból levon 

adóalapból levonható 

adóalapból való leírás 
adóalap-csökkentő kedvezmény 

adóalapérték 

adóalapi 
adóalap-kedvezmény 

adóalap-kiszámítás 

adóalap kiszámítása 
adóalap-korrekció 

adóalap-korrekciós tétel 



adóalap-módosítás 

adóalap-növelő 

adóalkotmányozás 
adóalku 

adóálláspontok 

adó alóli mentesítés 
adóamnesztia 

adóapparátus 

adóátalány 
adóátalányban állapodik meg 

adóátalányozás 

adóátalány-választás 
adóáthárítás 

adóáthárulás 

adóátirányítás 
adóazonosító jel 

adóazonosító jellel ellátott adóigazolvány 

adóazonosító szám 
adóbárca 

adóbecslés 

adóbecslési eljárás 
adóbecslő 

adóbefizetés 

adóbefizetési határidő 
adóbefizetési rekord 

adóbehajtás 

adóbehajtási 

adóbehajtási kampány 

adóbehajtási utasítás 
adóbehajtó 

adóbejelentkezési szabályok 

adóbélyeg 
adóbélyeges 

adóbérlő 

adóbesegítő családtag 
adóbesorolás 

adóbesorolási kategória 

adóbeszedés 
adóbeszedés hatékonysága 

adóbeszedés időpontja 

adóbeszedési hatékonyság 
adóbeszedési technika 

adóbeszedésre kötelezett 

adóbeszedő 
adóbevallás 

adóbevallás-csökkentő hatás 

adóbevallás-ellenőrzés 
adóbevallás ellenőrzése 

adóbevallás-hosszabbítás 

adóbevallási 
adóbevallási boríték 

adóbevallási finis 

adóbevallási határidő 
adóbevallási ív 

adóbevallási kötelezettség 

adóbevallási nyomtatvány 
adóbevallás-kiegészítés 

adóbevallás kiegészítése 

adóbevallás kiegészítésének  
a rendje 

adóbevallás-köteles 



adóbevallás meghosszabbítása 

adóbevallás-növelő hatás 

adóbevallást tesz 
adóbevétel 

adóbevétel-csökkenés 

adóbevételek stabilitása 
adóbevételi kihatás 

adóbevételi terv 

adóbevétel-kiesés 
adóbevétel-növekedés 

adóbevétel-növekmény 

adóbírság 
adóbírságolás 

adóbizonyítvány 

adóbizonylat 
adóbiztos 

adóból levonható 

adóból levonható összeg 
adóból való levonás 

adóböngésző 

adóbújócska 
adócenzus 

adócsalás 

adócsalási kísérlet 
adócsalással vádol 

adócsalást követ el 

adócsaló 

adócsomag 

adócsomag-módosítás 
adócsomag módosítása 

adócsoport 

adócsoport-vezető 
adócsőd 

adócsökkentés 

adócsökkentési államsegély 
adócsökkentési igény 

adócsökkentési kívánalom 

adócsökkentési lehetőség 
adócsökkentési terv 

adócsökkentést biztosító értékpapír 

adócsökkentő 
adócsökkentő technikák 

adódifferenciálás 

adódiffúzió 
adódiszkrimináció 

adóegyeztetés 

adóelbánás 
adóelengedés 

adóeljárás 

adóelkerülés 
adóelkerüléses esetek 

adóelkerülési cél 

adóelkerülési kiskapu 
adóelkerülési kockázat 

adóelkerülési lehetőség 

adóelkerülési magatartás 
adóelkerülési terv 

adóelkerülési törekvés 

adóelkerülés lehetőségeinek kihasználása 
adó elleni védekezés 

adóellenőr 



adóellenőrzés 

adóellenőrzési illetékesség 

adóellenőrzés-illetékesség 
adóellenőrzés szigorítása 

adó-előirányzat 

adóelőírás 
adóelőleg 

adóelőleg-befizetés 

adóelőleg befizetése 
adóelőleg-elvonás 

adóelőleg elvonása 

adóelőleg-fizetés 
adóelőleg fizetése 

adóelőleg-fizetési kötelezettség 

adóelőleg-fizetési nyilvántartás 
adóelőleg-fizetési rendszer 

adóelőleg-köteles 

adóelőleg-levonás 
adóelőleg levonása 

adóelőleg-megállapítás 

adóelőleg megállapítása 
adóelőleg módosítását kéri 

adóelőleg-számítás 

adóelőleg számítása 
adóelőleg-számítási botrány 

adóelőlegügy 

adóelőny 

adóelszámolás 

Adóelszámolások (számlanév) 
adóelszámolás-technika 

adóeltitkolás 

adóelvonás 
adóemelés 

adóengedmény 

adóerő 
adóérték 

adó- és adó jellegű befizetések 

adóesedékesség 
Adó- és Ellenőrzési Értesítő (sajtókiadvány) 

Adó- és Illetékügyi Szemle (sajtókiadvány) 

Adó és Könyvvitel (sajtókiadvány) 
Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Dolgozók Szakszervezeti Tanácsa (ADOSZT) 

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH) 

adó- és társadalombiztosítási csalás 
adóév 

adófajta 

adófecsérlő beavatkozás 
adófék 

adófeladvány 

adófelfüggesztés 
adófelfüggesztéssel beszerzett jövedéki termék 

adófeljegyzési illeték 

adófelmentés 
adófelszámítás 

adófelszólamlás 

adófelszólamlási határidő 
adófelszólítás 

adófeltételek 

adófelügyelet 
adófelügyelő 

adófelügyelőség 



adó-felülellenőrzés 

adófillér 

adófizetés 
adófizetés-csökkentés 

adófizetés csökkentése 

adófizetés elhalasztása 
adófizetés elkerülése 

adófizetés elől való menekülés 

adófizetési eredményesség 
adófizetési felszólítás 

adófizetési forma 

adófizetési garancia 
adófizetési határidő 

adófizetési képesség 

adófizetési kötelezettség 
adófizetési mód 

adófizetési technikák 

adófizetés módja 
adófizetésre kötelezett 

adófizető 

adófizető állampolgár 
adófizető-képesség 

adófizetők igényei 

adófizetők tábora 
adófizető-lázadás 

adófizető polgár 

adófokozás 

adófolyószámla 

adófolyószámla-kivonat 
adófordulat 

adóforint 

adóforma 
adóforrás 

adófőkönyv 

adógondok 
adógörbe 

adóhalasztás 

adóhalasztás kedvezményezettje 
adóhalmozás 

adóhalmozódás 

adóhányad 
adóharmonizáció 

adóharmonizálás 

adóhatár 
adóhatári 

adóhatáridő 

adóhatáridő-dzsungel 
adóhatározat 

adóhatározatok felülvizsgálata 

adóhatóság 
adóhatóság által vélelmezett jogdíj 

adóhatóság bizonyítási eljárása 

adóhatósággal szembeni kötelezettség 
adóhatósággal való előzetes megegyezés szerinti eljárás 

adóhatósági engedély 

adóhatósági határozat 
adóhatósági okirat 

adóhátralék 

adóhátralék-bizonylat 
adóhátralékos 

adóhátrány 



adóhercehurca 

adóhét 

adóhiány 
adóhitel 

adóhitel-igénybevételi szabályok 

adóhivatal 
adóhivatali értesítés 

adóhivatali nyomozati jogkör 

adóhivatalnok 
adóhivatalnokoskodik 

adóhozam 

adóigazgatás 
adóigazgatási azonosító szám 

adóigazgatási eljárás 

adóigazgatási feladat 
adóigazgatási rendszer 

adóigazolás 

adóigazolvány 
adóigazolvány legyártása 

adóigény-érvényesítés 

adóigény érvényesítése 
adóilleték 

adó-, illeték- és vámtétel-módosítás 

adó-, illeték- és vámtétel módosítása 
adóincidencia 

adóindexálás 

adóinformáció 

adóintés 

adóintézkedések 
adóismeretek 

adóív 

adóíves 
adójavaslat 

adójegy 

adójegyigénylés 
adójegyzék 

adójel 

adójellegű szabályozás 
adójog 

adójogi bánásmód 

adójogi illetőség 
adójogi illetőséggel rendelkező személy 

adójogi ítélkezési gyakorlat 

adójogi következmény 
adójogi szabályozás 

adójogi szankció 

adójogi szempontból figyelembe vehető érték 
adójogi szempontból megbízható 

adójogszabály 

adójogszabályok változása 
adójogszabály-változás 

adójóváírás 

adó-jóváírási lehetőség 
adójóváírást magában foglaló osztalék 

adójövedelem 

adójövedelem-növekedés 
adójövedelem-visszaforgatás 

adókáosz 

adókapcsolat 
adókarton 

adókártya 



adókártyagyártás 

adókártya-hamisítás 

adókártya hamisítása 
adókártyák gyártásának pályáz-tatása 

adókataszter 

adókat számít fel 
adókedvezmény 

adókedvezmény alá eső 

adókedvezmény-érvényesítés 
adókedvezmény érvényesítése 

adókedvezményes 

adókedvezményes időszak 
adókedvezményezett 

adókedvezmény-igazolás 

adókedvezményként nyújtott támogatás 
adókedvezmény-keret 

adókedvezménnyel nyújtott ösztönzés 

adókedvezmény-nyújtás 
adókedvezmény nyújtása 

adókedvezményre jogosító tétel 

adókedvezmény-vizsgálat 
adókedvezmény vizsgálata 

adóképes 

adóképesség 
adókérdés 

adókerekítés 

adókerekítési különbözet 

adókerület 

adók és illetékek 
adók és költségvetési befizetések 

adókezelés 

adókezelőség 
adókezesség 

adók fajtái 

adók felmerülésük időszakában való elkönyvelése 
adókiadás 

adókibúvó 

adókiegyenlítés 
adókielégítés 

adókiesés 

adókifizetés 
adókihágás 

adókijátszás 

adókijátszó 
adókikerülés 

adókikerülési lehetőség 

adókikerülés lehetősége 
adókímélés 

adókímélő lehetőség 

adókimutatás 
adókinnlevőség (vagy adókintlevőség) 

adókintlevőség (vagy adókinnlevőség) 

adókirovás 
adókirovás kulcsa 

adókirovó 

adókiskapu 
adókiszabás 

adókiváltság 

adókivándorlás 
adókivetés 

adókivetés alá nem eső 



adókivetés alapja 

adókivetési 

adókivetési alapelv 
adókivetési értesítés 

adókivetési év 

adókivetési gyakorlat 
adókivetési lap 

adókivetési törvény 

adókivetésre jogosult 
adókivető 

adókivető tisztviselő 

adókkal fedezett kormányzati kiadások 
adók kifizetése után megmaradó jövedelem 

adók levonása a fizetőhelyen 

adók levonása előtti 
adókommandó 

adókompromisszum 

adókoncepció 
adókonzultáció 

adókoordináció 

adókorszerűsítés 
adókorszerűsítési tevékenység 

adókönnyítés 

adókönnyítés időszaka 
adókönnyítő technikák 

adókönyv 

adókönyvelés 

adókönyvelési osztály 

adókönyves 
adókönyvi 

adókönyvi kivonat 

adókörnyezet 
adóköteles 

adóköteles ajándék 

adóköteles baleseti járadék 
adóköteles bevétel 

adóköteles devizaellátmány 

adóköteles egyenértékhozam 
adóköteles építmény 

adóköteles érték 

adóköteles jövedelem 
adóköteles jövedelem eltitkolása 

adóköteles kötvény 

adóköteles nyereség 
adóköteles osztalék 

adóköteles személy 

adóköteles tevékenység 
adóköteles tőkehozam 

adóköteles üzleti vagyon 

adóköteles vagyon 
adóköteles veszteség átvitele 

adókötelezettség 

adókötelezettség alá vont vagyontárgyak 
adókötelezettség alóli kibúvás 

adókötelezettség-keletkezés 

adókötelezettség keletkezése 
adókötelezettség keletkezésének az időpontja 

adókötelezettség megszűnése 

adókötelezettség-teljesítés 
adókötelezettség teljesítése 

adókövetkezmény 



adóközösség 

adók típusai 

adókulcs 
adókulcscsökkenés 

adókulcscsökkentés 

adókulcs csökkentése 
adókulcsemelés 

adókulcs emelése 

adókulcsjavaslat 
adókulcskereső 

adókulcs-kombináció 

adókulcsmérséklés 
adókulcsnövelés 

adókulcsos 

adókulcssávhatár 
adókulcsváltozás 

adókulcsvita 

adókülönbözet 
adókülönbözet-feltárás 

adókülönbözet feltárása 

adókülönbözet-megállapítás 
adókülönbözet megállapítása 

adókülönbségek 

adok-veszek 
adókvóta 

adóláb 

adólajstrom 

adólap 

adólázadás 
adólazsáló 

adóleírás 

adólenyelési trükk 
adólerovás 

adóleszállítás 

Adó-levelek (sajtókiadvány) 
adólevonás 

adólevonás a keletkezés helyén 

adólevonás a kifizetéskor 
adólevonás a kifizetőhelyen 

adó levonása után 

adólevonás előtti kamat 
adólevonási jog 

adólevonási tilalom 

adólevonás után 
adólevonás utáni kamat 

adólevonás utáni nyereség 

adólevonás utáni tiszta jövedelem 
adólevonhatóság 

adólexikon 

adomány 
adománybirtok 

adománygyűjtés 

adománygyűjtés rendje 
adománygyűjtő vacsora 

adománylevél 

adományokat levonja az adóalapból 
adományokból származó tőke 

adományosztó 

adományosztó szervezet 
adományoz 

adományozás 



adományozási átruházás 

adományozási okirat 

adományozási szerződés 
adományozható 

adományozó 

adományozólevél 
adományozó ország 

adományozott 

adománypénz 
adományrész 

adómaradék 

adómechanizmus 
adómegállapítás 

adómegállapítási eljárás 

adómegállapítási gyakorlat 
adómegállapítási jog 

adómegelőlegezés 

adómegelőlegezési államkötvény 
adómegelőlegezési helyhatósági kötvény 

adómegelőzési helyhatósági kötvény 

adómegfizetés 
adómegfontolás 

adómegkerülés 

adómegkerülő akció 
adómegkerülő csempészakció 

adómegkerülő gazdaság 

adómegkerülő prémium 

adómeglepetés 

adómegszüntetés 
adómegtakarítás 

adómegtakarítási hányad 

adómegtakarítási lehetőség 
adómegterhelés 

adómenedék 

adómentes 
adómentes ajándék 

adómentes alap 

adómentes állami kötvény 
adómentes árbevétel 

adómentes befektetés 

adómentes befektetési összeg 
adómentes befektetésiösszeg-határ 

adómentes befektetői jövedelem 

adómentes beruházás 
adómentes értékpapír 

adómentesértékpapír-kamat 

adómentes értékpapír kamata 
adómentes értéktárgy 

adómentesértéktárgy-csere 

adómentes értéktárgy cseréje 
adómentes évjáradék 

adómentes felhasználó 

adómentes hozam 
adómentesít 

adómentesítés 

adómentes járadék 
adómentes javak 

adómentes jövedelem 

adómentesjövedelem-határ 
adómentesjövedelem-sáv 

adómentes kibocsátás 



adómentes költségkeret 

adómentes kötvény 

adómentes községi kötvény 
adómentes magas hozamú kötvény 

adómentes nem kamatozó államkötvény 

adómentes osztalék 
adómentes paraszolvencia 

adómentes plafon 

adómentes rész 
adómentes részvény 

adómentes sáv 

adómentesség 
adómentességben részesít 

adómentesség értékhatára 

adómentességet élvez 
adómentességi bizonyítvány 

adómentességi értékhatár 

adómentességi időszak 
adómentességi küszöb 

adómentesség-kérés 

adómentes szolgáltatás 
adómentes tevékenység 

adómentes tőke 

adómentes tőkehozam 
adómentes tőkeképzés 

adómérleg 

adómérséklés 

adómérték 

adómilliárdok 
adóminimalizáció 

adóminimalizálás 

adóminimalizáló lehetőség 
adóminősítési szabályzat 

adómodernizáció 

adómodernizációs elképzelések 
adó módjára behajtandó köztartozás 

adómódosítás 

adómonizmus 
adómorál 

adómozaik 

adómulasztási bírság 
adómultiplikátor 

adónagyfogyasztó 

adónap 
adónapon lejáró letéti jegy 

adónaptár 

adónem 
adónemkód 

adónem kódja 

adónem számlaszáma 
adónyilatkozat 

adónyilvántartás 

adó-nyilvántartási rendszer 
adó-nyilvántartási szám 

adónyomásos infláció 

adónyomozati jogkör 
adónyomozó 

adónyomozó-rendelet 

adóoázis 
adóoldalról kiinduló infláció 

adóoptimalizáció 



adóoptimalizálás 

adóoptimalizáló 

adóorgazdaság 
adóosztály-vezető 

adóosztály vezetője 

adó-önellenőrzés 
adó-önrendelkezés 

adóösszeg 

adó-összehangolás 
adó összehangolása 

adóösszeírás 

adó-összeírási ív 
adóösztönző 

adópajzs 

adópánik 
adóparadicsom 

adóparadicsomban alapított társaság 

adóparadicsom-lista 
adópárok 

adópengő 

adópénz 
adópénzben részesülő szervezet 

adópénztár 

adópénztáros 
adóper 

adópolitika 

adópolitikai gyakorlat 

adópolitikai intézkedés 

adópolitikai ösztönző 
adópótlék 

adópótlék-elengedés 

adópótlék-emelkedés 
adópótlék emelkedése 

adópótlékszámla 

adópreferencia 
adóprés 

adóprésszorítás 

adóprivilégium 
adóprogresszió 

adóprogresszivitás 

adóraktár 
adóraktárba való betárolás 

adóraktár-betétlap 

adóraktár-engedélyes 
adóraktár-engedélyes bizonylat 

adóraktár engedélyese 

adóraktári engedély 
adóraktár-megszüntetés 

adóraktár megszüntetése 

adóreform 
adóreformterv 

adóreform-tervezet 

adóreform tervezete 
adórendelet 

adórendelkezési jog 

adórendőrség 
adórendszer 

adórendszer-felépítés 

adórendszer felépítése 
adórendszer-szerkezet 

adórendszer szerkezete 



adórendszer-változtatás 

adórendszer változtatása 

adórészlet 
adórevízió 

adórevizor 

adórovó 
adórövidítés 

adórugalmasság 

adós 
adós állam 

adós által fizetett juttatás 

adós által nem vitatott követelés 
adósáv 

adósáv-leszállítás 

adósáv-szélesítés 
adósáv szélesítése 

adósávszéthúzás 

adós cég 
adóselismervény 

adós-előminősítési rendszer 

adósemlegesség 
adósemlegesség elve 

adós és hitelező 

adós éves forgalma 
adós éves számlaforgalma 

adós feltételeinek enyhítése 

Adós fizess! (szólásmondás) 

Adós fizess, ne nevess, ez a feketeleves. (szólásmondás) 

adós fizetésének letiltása 
adós futamidő alatti ellenőrzése 

adós harmadik személy 

adós – hitelezői jogviszony 
adósikkasztás 

adós ingóságainak elárverezése 

adósi pozíció 
adósi rizikófaktor-csökkenés 

adósjelölt 

adóskála 
adóskártya 

adóskategória 

adóskonszolidáció 
adóskötelezvény 

adóskötelezvény-birtokos 

adóskötelezvény birtokosa 
adós kötelezvénye 

adóslajstrom 

adóslevél 
adóslevél-állomány 

adóslevélkölcsön 

adóslevel lejárata 
adóslevel lejáratának feltüntetése 

adóslevel lejáratának kiszámítása 

adóslevél-tulajdonos 
adóslevél tulajdonosa 

adóslista 

adós marad 
adósmegmentés 

adós megmentésének elve 

adósminősítés 
adósminősítési besorolás 

adósminősítési díj 



adósminősítési eljárás 

adósminősítési osztály 

adósminősítési szabályzat 
adósminősítő intézet 

adósmúlt 

adósok címjegyzéke 
adósok jegyzéke 

adósokk 

adósokkal kapcsolatos elszámolás 
adósokkal kapcsolatos veszteség 

adósok számlái 

adós ország 
adóspirál 

adóspozíció 

adós pozíciója 
adósrabszolgaság 

adósra intézvényezett váltó 

adósság 
adósságállomány 

adósságállomány-minősítés 

adósságállomány-szerkezet 
adósságállomány szerkezete 

adósságállósítás 

adósságapadás 
adósságátalakítás 

adósság átalakítása 

adósság átalakítása részvénnyé 

adósságátértékelődés 

adósságát euróra konvertálja 
adósságát redenominálta 

adósságátstrukturálás 

adósság átstrukturálása 
adósságátütemezés 

adósság átütemezése 

adósságátütemezési megállapodás 
adósságátvállalás 

adósság átvállalása 

adósságátváltás 
adósság átváltása 

adósságátváltási ügylet 

adósságátváltoztatás 
adósság átváltoztatása 

adósságba sodor 

adósságbehajtás 
adósság behajtása 

adósságbehajtás csődeljárásban 

adósságbehajtás csődeljárás keretében 
adósságbehajtási ügynökség 

adósságbehajtás zálog értékesítése útján 

adósságbehajtás zálogértékesítés útján 
adósságbehajtó 

adósságbeszedés 

adósságbizonyíték 
adósságblokád 

adósságcsapda 

adósságcsere 
adósság cseréje tulajdoni részesedésre 

adósságcsere-ügylet 

adósságcsinálás 
adósságelengedés 

adósság elengedése 



adósságelismerés 

adósság elismerése 

adósságenyhítés 
adósság enyhítése 

adósságenyhítő módszerek 

adósságértékelés 
adósságfaktorálás 

adósságfedezet 

adósság fedezetéül 
adósságfedezeti mutató 

adósságfelhalmozás 

adósság felhalmozása 
adósságfelhalmozódás 

adósság felhalmozódása 

adósságfelhasználás 
adósság felhasználása 

adósságfelszámolás 

adósság felszámolása 
adósságfinanszírozás 

adósság finanszírozása 

adósságfinanszírozási gyakorlat 
adósságfizetés 

adósság fizetése 

adósságfogalom 
adósságfundálás 

adósság fundálása 

adóssággal megterhelt birtok 

adósság/GDP-arány 

adóssággenerálás 
adóssággeneráló finanszírozás 

adóssággörgetés 

adósság görgetése 
adóssághalmozás 

adósság halmozása 

adóssághalom-görgetés 
adóssághalom görgetése 

adóssághányad 

adóssághátralék 
adóssághegy 

adóssághelyzet 

adóssághelyzet-rendezés 
adóssághelyzet rendezése 

adósságinkasszó 

adósságjegy 
adósság/jövedelem-hányad 

adósságkereskedelem 

adósságkezelés 
adósságkezelési koncepciók 

adósságkezelési stratégia 

adósságkezelési technikák 
adósságkezelés makro- 

ökonómiája 

adósságkibocsátás 
adósságkiegyenlítés 

adósság kiegyenlítése 

adósságkifizetés 
adósság kifizetése 

adósságkockázat 

adósságkockázati besorolás 
adósságkonszolidáció 

adósságkonszolidációs meg-állapodás 



adósságkonszolidálás 

adósságkonverzió 

adósságkönnyítés 
adósságkönnyítő művelet 

adósság – környezetvédelem konverzió 

adósságkötelezettség 
adósságkötvény 

adósságkötvények határidős piaca 

adósságkötvényesítés 
adósságkötvény-piac 

adósság középesedékessége 

adósság középfutamideje 
adósságkritérium 

adósságkrízis 

adósságkvóta 
adósságlavina 

adósságlebontás 

adósság lebontása 
adósságlebontási lista 

adósságlecserélési ügylet 

adósságleírás 
adósságlejárat 

adósság lejárata 

adósság lejárati összetétele 
adósságlevél 

adósságlevél-kibocsátás 

adósságlevél kibocsátása 

adósságlevél-kibocsátó 

adósságlevél-tartás 
adósságlevél tartása 

adósságlevél-tulajdonosok jegyzéke 

adósságlista 
adósságmaradék 

adósságmaradvány 

adósságmegoszlás 
adósság megoszlása 

adósságmegosztás 

adósság megosztása 
adósságmegújítás 

adósság megújítása 

adósságmegújítási ciklus 
adósságmegújítási terv 

adósságmegújítási vásárlás 

adósságmegváltás 
adósságmenedzselés 

adósságmentes 

adósságmentés 
adósságmérséklés 

adósság mérséklése 

adósságminősítés 
adósság minősítése 

adósságmoratórium 

adósságmutató 
adósság-nyilvántartás 

adósság nyilvántartása 

adósság-nyilvántartó 
adósságnyomás 

adósságok és a saját vagyon aránya 

adósságoktól tehermentesít 
adósságoktól tehermentesített irányítói többség 

adósságot átalakít 



adósságot átruház 

adósságot átvállal 

adósságot csinál 
adósságot elenged 

adósságot kiegyenlít 

adósságot kifizet 
adósságot konszolidál 

adósságot konvertál 

adósságot leír 
adósságot leró 

adósságot megad 

adósságot örököl 
adósságot rendez 

adósságot törleszt 

adósságot töröl 
adósságot visszafizet 

adósságörvény 

adósságösszeg 
adósságpapír 

adósságpapír-kibocsátó 

adósságpapír kibocsátója 
adósságpapírok azonnali piaca 

adósságpapírok határidős piaca 

adósságplafon 
adósságpolitika 

adósságprés 

adósságráta 

adósságráterhelés 

adósság redenominálása 
adósságrefinanszírozás 

adósságrendezés 

adósságrendezés Cartagena-elve 
adósság rendezése 

adósságrendezési eljárás 

adósságrendezési tárgyalás 
adósság/saját tőke arány 

adósságspirál 

adósságstratégia 
adósságszerkezet 

adósság szerkezete 

adósságszolgálat 
adósságszolgálat-fedezeti mutató 

adósságszolgálat-fizetés 

adósságszolgálat fizetése 
adósságszolgálati arány 

adósságszolgálati együttható 

adósságszolgálati eszköz 
adósságszolgálati fedezet 

adósságszolgálati fizetés 

adósságszolgálati hátralék 
adósságszolgálati képesség 

adósságszolgálati költség 

adósságszolgálati kötelezettség 
adósságszolgálati követelmény 

adósságszolgálati ráta 

adósságszolgálati teher 
adósságtanácskozás 

adósságteher 

adósságteher-enyhítés 
adósságteher enyhítése 

adósságteher-enyhítési ötlet 



adósságtól mentes 

adósságtömeg 

adósságtörlés 
adósság törlése 

adósságtörlesztés 

adósság törlesztése 
adósság törlesztésére szolgáló export 

adósságtörlesztés feltételeinek felülvizsgálata 

adósságtörlesztési alap 
adósságtörlesztő export 

adósságtörlesztő képesség 

adósságtörvény 
adósság-újrafinanszírozás 

adósság újrafinanszírozása 

adósságválság 
adósságvásárlás 

adósság-visszafizetés 

adósság visszafizetése 
adósság visszafizetésének  

a határideje 

adósság visszafizetésének  
az időtartama 

adósságvisszafizető képesség 

adósság-visszatérítés 
adósság visszatérítése 

adósszámla 

adósszámla kamata 

adóstárs 

adóstartalék 
adóstatisztika 

adóstikli 

adóstruktúra 
adós tulajdonának lefoglalása 

adós tulajdonát kártalanítás végett eladja 

adósváltó 
adószabály 

adószabályozás 

adószabályzat 
adószakember 

adószakértő 

adószám 
adószámítás 

adószámla 

adószámla kamata 
adószámlaszám 

adószámla száma 

adószám-nyilvántartás 
adószámváltozás 

adószedés 

adószedő 
adószerkezet 

adószigor 

adószigorítás 
adószint 

adószintarbitrázs 

adószolgáltatás 
adószorzó 

adószökevény 

ADOSZT (Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Dolgozók Szakszervezeti Tanácsa) 
adószubvenció 

adószubvenció-struktúra 



adószuverenitás 

adószünet 

adótábla 
adótábla-javaslat 

adótábla-kiigazítás 

adótábla-kiigazító indítvány 
adótábla-változás 

adótábla változása 

adótábla-változat 
adótábla-variáció 

adótáblázat 

adótanács 
adótanácsadás 

adótanácsadó 

adótanácsadói névjegyzék 
adótanácsadó iroda 

adótanácsadói szakvizsga 

adótanácsadóiszakvizsga-díj 
adótanácsadói szakvizsga díja 

adótanácsadói tevékenyég 

adótár 
adótárgy 

adótarifa 

adótárnok 
adótartalék 

adótartalom 

adótartozás 

adót behajt 

adót beszed 
adótechnika 

adóteher 

adóteherbíró képesség 
adóteher-csökkentés 

adóteher csökkentése 

adóteher-kirovás 
adóteher kirovása 

adóteher-megoszlás 

adóteher megoszlása 
adóteher-növekedés 

adóteher-újraelosztás 

adóteher újraelosztása 
adót elenged 

adó teljesítmény-visszatartó hatása 

adót eltöröl 
adótényállás 

adóterhek újraelosztása 

adóterhelés 
adóterhelés-csökkentés 

adóterhelés csökkentése 

adóterror 
adótervezés 

adótervezési technikák 

adótétel 
adótétel-módosítás 

adótétel módosítása 

adót fizet 
adótípus 

adótiszt 

adótisztviselő 
adótitkot képező információ 

adótitok 



adót kivet 

adótőkeszámla 

adótömeg 
adótömeg-csökkenés 

adótömeg csökkenése 

adótömeg-növekedés 
adótömeg növekedése 

adótörlesztés 

adótörténet 
adótörvény 

adótörvények vitája 

adótörvény módosítási tervezete 
adótörvénymódosítás-tervezet 

adótrükk 

adótrükközés 
adótrükköző 

adott ágazat terméke 

adott beruházásból várható bevétel 
adott beruházásból várható bevételek jelenértékeinek összege 

adott dátumig 

adott döntés várható kiadásai 
adott előleg 

Adott előlegek (számlanév) 

adott évi betét 
adott gazdaság 

adott hétre érvényes 

adott hétre érvényes megbízás 

adott hónapra érvényes 

adott hónapra érvényes megbízás 
adott időpontra gyűjtött  

jellemzők 

adott időszakra gyűjtött  
jellemzők 

adott jövedelmet feltételez 

adott kamatok 
adott kategória 

adott keresleti viszonyok 

adott kereslet kielégítése 
adott kereslet kielégítési arányai 

adott kereslet körülményei 

adott kölcsön 
Adott kölcsönök (számlanév) 

Adott kölcsönök és hosszú lejáratú bankbetétek érték-vesztése (számlanév) 

adott minimális reálbér 
adott munkaárak 

adott munkafajta kereslete 

adott munkafajta összkínálata 
adott munkafajta piaci árának változása 

adott nemzetközi hitel 

adott órabért feltételez 
adott ország 

adott országban szokásos 

adott outputár 
adott összegű pénzkiadás 

adott összetétel 

adott összköltség 
adott partner 

adott piaci viszonyok 

adott pontbeli kereslet és az ár aránya 
adott pontossághoz szükséges mintanagyság 

adottság 



adottságokhoz való alkalmazkodás 

adott szakterület 

adott szolgáltatás előállítási ára 
adott technológia használhatósága 

adott tényező piaci ára 

adott terméket fogyasztók által elért hasznosság 
adott terméket fogyasztók határhasznainak horizontális összege 

adott terméket termelők határköltségeinek horizontális összege 

adott termék isoquantjai 
adott termék világforgalma 

adott termelési kapacitás minimális költségű kihasználása 

adott területen kitermelhető javak mennyisége 
adott tőkeállomány 

adott tőkeár 

adott történelmi korszakban kialakult életvitel 
adott üzleti területről való kivonulás 

adott vagyonkombináció 

adótudatosság 
adótudor 

adótúlfizetés 

adótűrő képesség 
adó utáni 

adó-utóellenőrzés 

adóügy 
adóügyekben művelt 

adóügyi 

adóügyi bíráskodás 

adóügyi egyezmény 

adóügyi előadó 
adóügyi főmunkatárs 

adóügyi hivatal 

adóügyi igények kölcsönös érvényesítése 
adóügyi jogsegély 

adóügyijogsegély-egyezmény 

adóügyi ombudsman 
Adóügyi Szaklap (sajtókiadvány) 

adóügyi szolgáltatás 

adóügyi szószóló 
Adóügyi Útmutató (sajtókiadvány) 

adóügyosztály 

adóval nem terhelt 
adóval terhel 

adóval terhelt 

adóváltozás 
adóváltozások hatásai 

adóval történő újraelosztás 

adóvégelszámolás 
adóvégrehajtás 

adóvégrehajtó 

adóvégrehajtóság 
adóverseny 

adóverzió 

adóveszélyeztetés 
adóviselő képesség 

adó-visszafizetés 

adó-visszafizetési kérelem 
adó-visszahárítás 

adó-visszaigénylés 

adó-visszaigénylési eljárás 
adó-visszaigénylési jog 

adó-visszaigénylési kérelem 



adó-visszaigénylési lehetőség 

adó-visszaigénylési mód 

adó-visszaigénylési viták 
adó-visszaigénylő 

adó-visszatérítés 

adó-visszatérítési engedély 
adó-visszatérítési konstrukció 

adó-visszatérítési támogatás 

adóvita 
adóvizsgálat 

adóvonzat 

adózáradék 
adózás 

adózás alá eső 

adózás alá eső átruházás 
adózás alá eső jövedelem 

adózás alapelve 

adózás alóli kibúvó 
adózás alól kikerülő pénz 

adózás elől menekülő tevékenység 

adózás előtt 
adózás előtti eredmény 

Adózás előtti eredmény (eredménykimutatási fősor) 

adózás előtti jövedelem 
adózás előtti nettó jövedelem 

adózás előtti nyereség 

adózás előtti pénzáthelyezés 

adózás előtti veszteség 

adózási 
adózási célra felbecsült érték 

adózási díjtáblázat 

adózási eljárás 
adózási év 

adózási fegyelem 

adózási fegyelem romlása 
adózási fék 

adózási határhajlandóság 

adózási hatékonyság 
adózási joghézag 

adózási készség 

adózási kibúvót kereső vállalkozó 
adózási konzultáció 

adózási kötelezettség 

adózási megfontolás 
adózási méltányosság 

adózási morál 

adózási ombudsman 
adózási referens 

adózási rend 

adózási rendszer 
adózási szabály 

adózási szabályok kijátszása 

adózási – számviteli akadály 
adózási szisztéma 

adózási vita 

adózás méltányossága 
adózáson alapuló jövedelem-politika 

adózás rendjének módosítása 

adózás rendjéről szóló törvény (Art) 
adózás után 

adózás utáni 



adózás utáni hozam 

adózás utáni jövedelem 

adózás utáni nettó jövedelem 
adózás utáni nyereség 

adózás utáni tényleges megtérülési ráta 

adózatlan jövedéki termék 
adózatlan jövedelem 

adózatlan nyereség 

adózatlan termék 
adózatlanul hoz forgalomba 

adózik 

adózó 
adózóbarát intézményrendszer 

adózói kör 

adózói magatartás 
adózó javára tett adókülönbözet- 

-feltárás 

adózóképesség 
Adózók Kartája 

Az Adózók Lapja (sajtókiadvány) 

adózók önellenőrzési gyakorlata 
adózó nyilvántartásba vétele 

adózó terhére tett adókülönbözet- 

-megállapítás 
adózott 

adózott eredmény 

Adózott eredmény (eredménykimutatási fősor) 

adózott eredmény a saját tőke százalékában 

adózott eredmény az összes eszköz százalékában 
adózott eredmény elszámolása 

Adózott eredmény elszámolása (számlanév) 

adózott eredménytartalék 
adózott jövedelem 

adózott konszolidált eredmény 

adózott nyereség 
adózott osztalék összege 

adózott személyi jövedelem 

adózott termék 
adóztat 

adóztatás 

adóztatás a célország szerint 
adóztatás a forrásország szerint 

adóztatás a rendeltetés országa szerint 

adóztatás az eredet országa szerint 
adóztatási jog 

adóztatható 

adóztatható bevételi forrás 
adóztatható jövedelem 

adóztató 

adóztatott 
adóztatott tevékenység 

adózsaru (szleng) 

ad protocollum 
ad rectificandum 

ad referendum 

adréma 
adressz 

adresszáció 

adresszáció kompenzációs klíringben 
adresszációs ügylet 

adresszál 



adresszálás 

ADR-fuvar 

ad usum internum (bizalmas használatra) 
ad valorem (értéke szerint) 

ad valorem vám 

advantage (előny, fölény) 
ad-vesz 

AEA (Amerikai Közgazdasági Társaság) 

ÁÉB (Általános Értékforgalmi Bank Rt.) 
AED (dirham) – Egyesült Arab Emírségek 

aedilis (magas rangú közigazgatási tisztvielő az ókori Rómában) 

ÁÉF (Állami Értékpapír- 
-felügyelet) 

ÁÉF-engedély 

AER (Európai Régiók Gyűlése) 
aerarius (kincstárnok) 

aerobusz 

aerocar 
aerodrom 

aerogram 

aeroszolos csomagolás 
AESZ (Afrikai Egységszervezet) 

ÁÉTF (Állami Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet) 

ÁEÜT (állami egészségügyi tartalék) 
AEX (az amszterdami tőzsde indexe) 

AFA (afgháni) – Afganisztán 

áfa (általános forgalmi adó) 

áfaalany 

áfaalap 
áfaalapot képző támogatás 

áfaátalány 

áfabefizetés 
áfabefizetési csúcs 

áfabefizetési határidő 

áfabeszedő hivatal 
áfabevallás 

áfabevétel 

áfabotrány 
áfacsaló 

áfadefekt 

áfaelőleg 
áfaelszámolás 

áfa elszámolása 

Áfaelszámolási számla  
(számlanév) 

áfafinanszírozás 

áfafizetési kötelezettség 
áfa havi egyeztetése 

áfahozam 

áfa jellegű különadó 
áfakör 

áfakötelezettség 

áfakulcs 
áfalevonási jog 

áfamentes 

áfamentes áruérték 
áfamentesség 

Afanaszjev, Vlagyilen Szergejevics 

áfa nélküli számlázott összeg 
áfanyilvántartás 

áfa-önrevízió 



áfaötlet 

Áfa pénzügyi elszámolási számla (számlanév) 

áfa pénzügyi rendezése 
áfarendezés 

áfa rendezése 

áfarendszer 
áfás számla 

áfásszámla-igény 

áfásszámla-igénylés 
áfás számla igénylése 

áfás termék 

áfaszabályok 
áfaszámításnál figyelmen kívül hagyható árbevételek 

áfaszint 

áfatörvény 
áfatörvény szerinti nyugta 

áfatörvény szerinti számla 

áfatrükkök 
áfa-visszaigénylés 

áfa visszaigénylése 

áfa-visszatérítés 
áfa visszatérítése 

áfa-visszatérítő iroda 

áfázás 
AFBD (Határidős Ügyletekkel Foglalkozó Brókerek és Ügynökök Szövetsége) 

AFC (átlagos fix költség) 

AFC (Ausztrál Pénzügyi Szövetség) 

AFCUL (Ausztrál Hitelszövetkezetek Szövetsége) 

ÁFÉOSZ (Általános Fogyasztási és Értékesítési Szövetkezetek Országos Szövetsége) 
AFESD (Arab Gazdasági és Társadalmi Feljesztési Alap) 

ÁFÉSZ (Általános Fogyasztási  

és Értékesítési Szövetkezet) 
ÁFÉSZ-áruház 

ÁFÉSZ-bolt 

ÁFÉSZ Magazin (sajtókiadvány) 
affekcionális ár 

affidavit (kezeslevél bevándorló eltartására) 

affidavit nyilatkozat 
affidavitnyilatkozat-tevő 

affidavit nyilatkozat tevője 

affidavitot adó személy 
affiliáció (érdekkörbe vonás) 

affinitás 

affinitásos 
affinitású 

AFFM (Ausztrál Határidős Devizatőzsde) 

Afganisztáni Iszlám Állam (Afganisztán) – Ázsia 
afgháni (AFA) – Afganisztán 

ÁFI (Állami Fejlesztési  

Intézet Rt.) 
ÁFOSZ (Általános Fogyasztási Szövetkezet) 

AFRASEC (Afroázsiai Gazdasági Együttműködési Szervezet) 

Afrikai Arab Fejlesztési Bank (ABAED) 
Afrikai Egységszervezet (OAU vagy AESZ) 

Afrikai Fejlesztési Bank (ADB) 

Afrikai Gazdasági Bizottság (ECA) 
afrikai, karibi és a csendes-óceáni államok (ACP-államok) 

Afrikai Kőolajtermelők Szövetsége (APPA) 

Afrikai Pénzügyi Közösség (CFA) 
Afrikai Unió 

Afrikaközi Kávészervezet (IACO) 



Afroázsiai Gazdasági Együttműködési Szervezet (AFRASEC) 

Aftalion, Albert 

á. g. (állami gazdaság) 
Aganbegjan, Abel Gezevics 

ágazat 

ágazat bruttó termelése 
ágazat egyensúlya 

ágazati 

ágazati adatok 
ágazati aránytalanság 

ágazati befektetési alap 

ágazati béralku 
ágazati bérkülönbségek 

ágazati bérvita 

ágazati csoportosítás 
ágazati egyensúly 

ágazati finanszírozás 

ágazati gazdaságosság 
ágazati gazdaságpolitika 

ágazati gazdaságtan 

ágazati gazdaságtudomány 
ágazati igazgató 

ágazati index 

ágazati irányítás 
ágazati irányítószerv 

ágazati kapcsolatok 

ágazati kapcsolatok mérlege (ÁKM) 

ágazati kapcsolatok táblázata 

ágazati kollektív szerződés 
ágazati koncepció 

ágazati kooperáció 

ágazati kölcsön 
ágazati megoszlás 

ágazati mérleg 

ágazat importja 
ágazati mutató 

ágazati optimalizálási modell 

ágazati osztályozás 
ágazati osztályozási rendszer 

ágazati statisztika 

ágazati struktúra 
ágazati számlakeret 

ágazati szerkezet 

ágazati szervezési rendszer 
ágazati termelési statisztika 

ágazati termelési végeredmény 

ágazati terv 
ágazati tervezés 

ágazati verseny 

ágazati volumenrugalmasság 
ágazatközi 

ágazatközi egyensúlytalanság 

ágazatközi összevonás 
ágazatok közötti 

ágazatok közötti egyensúlyhiány 

ágazatok közötti kapcsolat 
ágazatok közötti termelési kapcsolat 

ágazaton belüli forgalom 

ágazatú 
ágazatvezető 

ágazik 



agenda (elintézendők) 

AGENDA 2000 

ágens (ügynök) 
ágensi 

ágensség 

agentúra (ügynökség) 
aggály 

aggályos 

aggályoskodás 
aggályoskodik 

aggályosság 

aggálytalan 
aggaszt 

aggkori 

aggkori biztosítás 
aggkori életbiztosítás 

aggkori ellátás 

agglegényadó 
agglomeráció 

agglomerációs gazdaságosság 

agglomerál (felhalmoz) 
agglomerálás 

aggodalom 

aggódás 
aggregáció 

aggregációelmélet 

aggregációs szint 

aggregációs táblázat 

aggregál 
aggregálás 

aggregálás eszköze 

aggregált 
aggregált előrejelzés 

aggregált forma 

aggregált hazai kereslet 
aggregált index 

aggregált jövedelem 

aggregált kereslet (AD) 
aggregált keresleti ár 

aggregált keresleti externália 

aggregált keresleti függvény 
aggregált keresleti görbe 

aggregált kiadás 

aggregált kibocsátás 
aggregált kínálat (AS) 

aggregált kínálati ár 

aggregált kínálati függvény 
aggregált kínálati görbe 

aggregált modell 

aggregált összkészlet 
aggregált pénzkínálat 

aggregált ráfordítás 

aggregáltság 
aggregáltsági fok 

aggregált sokaság 

aggregált termelési függvény 
aggregált túlkereslet 

aggregátum 

aggregátumok közötti össze-függések 
aggregátumok mátrixa 

ági 



ági öröklés 

ági vagyon 

ÁGKER (Állami Gazdaságok Kereskedelmi Irodája) 
ÁGOK (Állami Gazdaságok Országos Központja) 

agora (piactér, vásártér) 

agorot (váltópénz) 
Agostini-formula 

agrár 

agráradózás 
agrárágazat 

agrárágazatban dolgozó 

agráralap 
agráralku 

agrárállam 

agrárárak 
agráráru 

agrárárubörze 

agrárárubörze-központ 
agrárár-statisztika 

agrárbank 

agrárbankhálózat 
agrárbank létrehozása 

agrárberuházás 

agrárberuházás állami támogatása 
agrárberuházási keret 

agrárbiztonság 

agrárbüdzsé 

agrárcikk 

agrárciklus 
agrárdemonstráció 

agrárdiplomácia 

agrárdotáció 
agrárérdek 

agrárérdekeltség 

agrár-érdekképviseleti szervezet 
agrárértelmiség 

Agráreurópa (sajtókiadvány) 

agrárexport 
agrárexportalap 

agrárexport-bevétel 

agrárexportőr 
agrárexportőr ország 

agrárexport-szubvenció mérséklése 

agrárexportszubvenció-mérséklés ígérése 
agrárexport-támogatás 

agrárexport-támogatás csökkentése 

agrárexporttámogatás-csökkentés követelése 
agrárexport-támogatási keret 

agrárfejlődés 

agrárfinanszírozás 
agrárfinanszírozási szakértő 

agrárfoglalkozású 

agrárfoglalkoztatott 
agrárforradalom 

agrárgazdálkodás 

agrárgazdálkodó 
agrárgazdálkodó szervezet 

agrárgazdaság 

agrárgazdaság-fejlesztési hitel 
agrárgazdasági alapadottság 

agrárgazdasági beruházás 



Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet (AKII) 

Agrárgazdasági Tanács (AGT) 

agrárgazdaság latifundista- 
-minifundista szerkezete 

agrárgazdaságtan 

agrárgazdászcsoport 
agrárháztartás 

agrárhelyzet 

agrárhitel 
agrárhitel-állomány 

agrárhitelek állománya 

agrárhitelek garanciakeretének  
a növelése 

agrárhitel-garancia 

agrárhitelgarancia-keret 
agrárhitelgaranciakeret-növelés 

agrárhitel-intézet 

agrárhitelkeret 
agrárilletékek 

agrárimport 

agrárimportőr ország 
agrárimport-védelem 

agrárinformációs rendszer 

agrárinformatikai rendszer 
agrárintegráció 

agráripar 

agráripari berendezés 

agráripari egyesülés 

agráripari kombinát 
agráripari komplexum 

agrár-ipari ország (mezőgazdasági és ipari) 

Agrárirodalmi Szemle (sajtó-kiadvány) 
agrárius 

agrárjelleg 

agrárjövedelmezőség 
agrárkapitalizmus 

agrárkedvezmények igénybevétele 

agrárkérdés 
agrárkereskedelem 

agrárkereskedelmi mérleg 

agrárkiadási többlet 
agrárkiállítás 

agrárkiegyezés 

agrárkistermelő 
agrárkivitel 

agrárkockázat-csökkentő terv 

agrárkompenzáció 
agrárkoncepció 

agrárkonjunktúra 

agrár-közgazdasági szakember 
agrár-közgazdaságtan 

agrárközgazdász 

agrár-külkereskedelem 
agrárkvóta 

agrárlefölözés 

agrárlobbi 
agrárlobbinyomás 

agrárlogisztika 

agrármarketing 
Agrármarketing Centrum (AMC) 

agrármarketing-forrás 



agrármarketing-program 

agrármarketing-szervezet 

agrármarketing-törvény 
agrármenedzser 

agrárminimálbér 

agrárminiszter 
agrármodell 

agrármodernizáció 

agrármodernizációs program 
agrármodernizálás 

agrármodernizálási folyamat 

agrármonopólium 
agrármozgalom 

agrármunkaadó 

Agrár-munkaadói Szövetség 
agrármunkahely 

agrárnyugdíjpénztár 

agrárolló 
agrárolló szétnyílik 

agrárolló torzító hatása 

agrárolló zárul 
agrárorientáció 

agrárország 

agrárperiféria 
agrárpiac 

agrárpiaci rendtartás 

agrárpolitika 

agrárportfólió 

agrárpotenciál 
agrárprogram 

agrárprogram-változat 

agrárproletár 
agrárprotekcionizmus 

agrárreform 

agrárreformtörvény 
Agrárrendtartási Hivatal (ARH) 

agrárrendtartási támogatás 

Agrárrendtartási Tárcaközi Bizottság (ARTB) 
agrárstatisztika 

agrárszabályozás 

agrárszakember 
agrárszállítmányozás 

agrárszerkezet 

agrárszerkezet-korszerűsítés 
agrárszféra 

agrárszocialista 

agrárszocializmus 
agrárszociológia 

agrárszubvenció 

agrártámogatás 
agrártámogatási előirányzat 

agrártámogatási pályázat 

agrártámogatási rendszer 
agrártámogatott 

agrártéma 

agrártermék 
agrártermékek piacra jutása 

agrártermelés 

agrártermelési támogatás 
agrártermelőket sújtó elvonások 

Agrártörténeti Szemle (sajtó-kiadvány) 



agrártörvény 

agrártörvénycsomag 

Agrártudomány (sajtókiadvány) 
agrártúlnépesedés 

agrárturizmus 

agrártüntetés 
agrárüzlet 

agrárvállalkozás 

Agrárvállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 
agrárválság 

agrárvám 

agrárvámszint 
agrárvámvita 

agrárvilág 

agrárvilágpiac 
agreement (szóbeli megegyezés) 

agresszív 

agresszív eladás 
agresszív, komputer vezérelte eladás 

agresszív koordináció 

agresszív licitálás 
agresszív marketingpolitika 

agresszív reklám 

agresszív reklámozási módszer 
agrobiznisz 

agrokombinát 

ágrólszakadt 

agromilliárdok 

agronómia 
agronómus 

agroökológia 

agrotechnika 
agroturizmus 

ág szerint 

AGT (Agrárgazdasági Tanács) 
AGT (a nemzetközi közúti árufuvarozásról szóló egyezmény) 

AGT-nyilatkozat 

AGT-vámegyezmény 
agyagáru 

agyagedényárus 

agyagipar 
agyagtáblára felírt ár 

ágyak kihasználtsága 

ágybérlet 
ágybérlő 

agyelszívás 

agyjáradék 
ágykihasználás 

ágykihasználási mutató 

ágykihasználtság 
ágykihasználtsági mutató 

agymonopólium 

agymunka 
agyonadóztat 

agyonadóztatott munka 

agyondolgoztat 
agyondolgoztató 

agyondolgoztatott 

agyondolgozza magát 
agyondotált termék 

agyonhajszol 



agyonhajszoltat 

agyonszabályoz 

agyonszabályozott 
agyrabszolgamunka 

ágyra jár 

ágyrajáró 
agytröszt 

ágyúgyár 

ágyúgyártás 
ágyúgyártó 

agyvisszaszívás 

agyvisszaszívási program 
AHC (Leszámítoló Bankok Bizottsága) (London) 

ÁHH (Államháztartási Hivatal) 

Ahmad, Syed 
ÁHT (államháztartás) 

áht (államháztartási törvény) 

ÁHT-hiány 
AHUA (Amerikai Hajótörzs- 

-biztosítók Egyesülete) 

AIB (Amerikai Bankintézet) 
AIB (Arab Nemzetközi Bank) 

AIBD (Nemzetközi Kötvény-kereskedők Egyesülete) 

AIBOR (amszterdami bankközi kínálati kamatláb) 
AICF (Vasútügyi Nemzetközi Kongresszusi Társulás) 

AICPA (Hites Könyvszakértők Amerikai Intézete) 

AIDA-módszer 

AIDC (Ausztrál Iparfejlesztési Társulat) 

aide-mémoire 
AIELF (Francia Nyelvű Közgazdászok Nemzetközi  

Szövetsége) 

AIM (amszterdami szakmaközi piaci tőzsdei rendszer) 
AIMU (Tengeri Rakománybiztosítók Amerikai Intézete) 

AIOEC (Vasércexportáló Országok Szövetsége) 

AIRA (Amerikai Ingatlanbecslő Intézet) 
air mail 

airtaxi 

AITC (Befektetési Alapok Szövetsége) (Anglia) 
Aitken-féle becslőfüggvény 

Ajaksz (Autójavítók és Autókereskedők Országos Szövetsége) 

ajándék 
ajándékadó (adófajta) 

ajándékakció 

ajándékáru-forgalmi vezető 
ajándékáru-kereskedelem 

ajándékárusítás 

ajándékárusító üzlet 
ajándékba kapó 

ajándékbolt 

ajándékcsekk 
ajándékcsomag 

ajándékcsomagolás 

Ajándékelfogadás, szabadság-eladás. (szólásmondás) 
ajándékforgalom 

Ajándékkal mindent meg lehet fordítani. (szólásmondás) 

ajándékkiállítás 
ajándékkosár 

ajándékküldemény 

ajándéklevél 
Ajándék lónak ne nézd a fogát. (szólásmondás) 

ajándékmegosztás 



ajándékot ad 

ajándékoz 

ajándékozás 
ajándékozási adó 

ajándékozásiadó-mentesség 

ajándékozási illeték 
ajándékozási okirat 

ajándékozási ötlet 

ajándékozási terület 
ajándékozási vámszabályok 

ajándékozás visszavonása 

ajándékozó 
ajándékpénz 

ajándékpiac 

ajándékrészvény 
ajándéksorsolás 

ajándékszelvény 

ajándéktárgy 
ajándéktárgyexport 

ajándékutalvány 

ajándékvám-tarifa 
ajándékvásár 

ajándékvásárlás 

ajándékvásárlási utalvány 
ajánl 

ajánlás 

ajánlási díj 

ajánlási jegyzék 

ajánlat 
ajánlat a beolvasztandó vállalat részvényeinek felvásárlására 

ajánlatadás 

ajánlatátadás 
ajánlatbekérés 

ajánlatbenyújtás 

ajánlatbiztosítás 
ajánlatbiztosíték 

ajánlat címzettje 

ajánlatcsomag 
ajánlatelfogadás 

ajánlatelfogadó 

ajánlat elfogadója 
ajánlatelutasítás 

ajánlatértékelés 

ajánlatfelbontás 
ajánlat-figyelembevétel 

ajánlat figyelembevétele 

ajánlati 
ajánlati anyag 

ajánlati ár 

ajánlati árfolyam 
ajánlati árfolyam a forgalmazás első napján 

ajánlatiárképzés-köz 

ajánlati ársáv 
ajánlati biztosíték 

ajánlati felhívás 

ajánlati felszólítás 
ajánlati feltétel 

ajánlati garancia 

ajánlati görbe 
ajánlati jegy 

ajánlati jegyző 



ajánlati költség 

ajánlati könyv 

ajánlati kötöttség 
ajánlati okmány 

ajánlati sáv 

ajánlatkérés 
ajánlatkérés a kötésegységnél nagyobb mennyiségre 

ajánlatkérésre vetített költség 

ajánlatkérő 
ajánlatkérő levél 

ajánlatkészítés 

ajánlatkombináció 
ajánlatközlés 

ajánlat közlése 

ajánlatközlő 
ajánlatközlő brókercég 

ajánlatleadás 

ajánlatleadási határidő 
ajánlatok piaca 

ajánlatot elfogad 

ajánlatot elvet 
ajánlatot tesz 

ajánlatot vár 

ajánlatot visszautasít 
ajánlattartás 

ajánlatteljesítés 

ajánlat teljesítése 

ajánlatteljesítési sorrend 

ajánlattétel 
ajánlattételekkel kapcsolatos híresztelések 

ajánlattételi biztosíték 

ajánlattételi felhívás 
ajánlattételi garancia 

ajánlattételi határidő 

ajánlattételi okmány 
ajánlattételre alkalmas 

ajánlattétel versenytárgyaláshoz 

ajánlattétel versenytárgyaláson 
ajánlattevő 

ajánlattevő konzorcium 

ajánlattípus 
ajánlatversenyeztetés 

ajánlat versenytárgyaláson 

ajánlat versenytárgyalás útján történő eladásra 
ajánlat-visszavonás 

ajánlat visszavonása 

ajánló 
ajánlólevél (de: valakit ajánló  

levél) 

ajánlott ár 
ajánlott árfolyam 

ajánlott árfolyam elfogadása 

ajánlott befektetés 
ajánlott diszkont 

ajánlott fogyasztói ár 

ajánlott kiskereskedelmi ár 
ajánlott küldemény 

ajánlott levél 

ajánlott mutatók 
ajánlott postai küldemények nemzetközi jelölése (R) 

ajánlott pozíció 



ajánlott pozíció ellenkezőjét foglalja el 

ajánlott szűrővizsgálati díj 

ajánlott tarifa 
ajánlva 

ajtók mögött 

ajtótól ajtóig szállítás 
akácmézexport 

akadály 

akadályelhárítás 
akadályközlés 

akadályoz 

akadályozás 
akadályozó 

akadályozott 

akadályozottság 
akadályoztatás 

akadályoztatottság 

akadályozza a versenyt 
akadálytalan 

akadályt elhárít 

akadályt gördít 
akadozás 

akadozik 

akar 
akarat 

akaratlan 

akaratlan torzítás 

akar, de nem tud fizetni 

akatallaktikus pénzelmélet 
akceleráció 

akcelerációelv 

akcelerációs együttható 
akceleratív folyamat 

akcelerátor 

akcelerátorelmélet 
akcelerátorelv 

akcelerátorhatás 

akcelerátor–multiplikátor-modell 
akcept (elfogadvány) 

akceptál 

akceptálás 
akceptálható 

akceptált váltó 

akceptáns (elfogadó) 
akcepthitel 

akceptkötelezettség 

akcept lejárati határideje 
akceptmeghitelezés 

akcept-visszafizetési kötelezettség 

akcia (részvény) 
akcidencia (alkalmi munka) 

akció 

akcióértékelés 
akciógenerálás 

akcióképes 

akcióképesség 
akciólánc 

akcionárius (részvényes) 

akcióparaméter 
akcióprogram 

akció-reakció-elv 



akciós 

akciós ajánlat 

akciós ár 
akciósár-lista 

akciós árú repülőjegy 

akciós kínálat 
akciós repülőjegy 

akcióterv 

akcióválasztás 
akcióváltozó 

akcíza (fogyasztási adó) 

Aki a kicsit nem becsüli, a nagyot nem érdemli. (szólásmondás) 
AKII (Agrárgazdasági Kutató  

és Informatikai Intézet) 

Aki mer, az nyer. (közmondás) 
ÁKK (Államadósság-kezelő Központ) 

akkord (teljesítménybér) 

akkordbér 
akkordbérezés 

akkordbérfizetés 

akkordbér-fizetési rendszer 
akkordbér-kifizetés 

akkordbér kifizetése 

akkordbérrendszer 
akkordmunka 

akkordmunkás 

akkordnorma 

akkordrendszer 

akkreditációs bizottság 
akkreditáció tudnivalói 

akkreditál (meghitelez) 

akkreditálás 
akkreditált 

akkreditív (hitellevél) 

akkreditívátruházás 
akkreditív átruházása 

akkreditívavizálás 

akkreditív avizálása 
akkreditívbírálat 

akkreditívek bankok közötti elszámolása 

akkreditív-ellenérték 
akkreditív előírásai 

akkreditívérvényesség 

akkreditív érvényessége 
akkreditív érvényességének meghosszabbítása 

akkreditíves fizetés 

akkreditívet átruház 
akkreditívet avizál 

akkreditívet bevált 

akkreditívet feltölt 
akkreditívet hosszabbít 

akkreditívet igazol 

akkreditívet igazoló bank 
akkreditívet kibocsát 

akkreditívet kimerít 

akkreditívet megnyit 
akkreditívet módosít 

akkreditívet negociál 

akkreditívet nem nyit meg 
akkreditívet nyit 

akkreditívet nyitó bank 



akkreditívet realizál 

akkreditívet realizáló bank 

akkreditívet töröl 
akkreditívet visszavon 

akkreditívfedezeti számla 

akkreditívfeltétel 
akkreditív feltételei 

akkreditívfeltöltés 

akkreditívhosszabbítás 
akkreditívigazolás 

akkreditív igénybevétele 

akkreditív kedvezményezettje 
akkreditívkezelés 

akkreditívkibocsátás 

akkreditívkiegyenlítés 
akkreditívkonfirmálás 

akkreditív konfirmálása 

akkreditívkonform 
akkreditívkonform okmány 

akkreditívlejárat 

akkreditív lejáratát meghosszabbítja 
akkreditív lejárta 

akkreditívmegbízás 

akkreditívmegelőlegezés 
akkreditív megelőlegezése 

akkreditívmegerősítés 

akkreditív megerősítése 

akkreditívmeghosszabbítás 

akkreditívmegnyitás 
akkreditív megnyitása 

akkreditív megnyitásáról értesítő bank 

akkreditívmenesztés 
akkreditívmódosítás 

akkreditív módosítása 

akkreditívművelet 
akkreditívnegociálás 

akkreditív negociálása 

akkreditívnyitás 
akkreditív nyitása 

akkreditívnyitási díj 

akkreditívnyitási értesítés 
akkreditívnyitási kérelem 

akkreditívnyitási megbízás 

akkreditívnyitásra elkülönített pénzeszköz 
akkreditívnyitó-levél 

akkreditívösszeg 

akkreditív összegét felemeli 
akkreditív pénzneme 

akkreditív realizálása 

akkreditív részengedményezése 
akkreditívszokvány 

akkreditívtípus 

akkreditívtörlés 
akkreditívügylet 

akkreditívüzlet 

akkreditívvállalás 
akkreditív vállalása 

akkreditív valutaneme 

akkreditív-visszavonás 
akkreditív visszavonása 

akkreditívvizsgálat 



akkumuláció 

akkumulációs 

akkumulációs elmélet 
akkumulációs kényszer 

akkumulációs képesség 

akkumulációs lavina 
akkumulál 

akkumulálás 

akkumulálható 
akkumuláló 

akkumulált 

akkumulátorgyár 
ÁKM (ágazati kapcsolatok mérlege) 

ÁKM-elemzés 

akós 
akós hordó 

akó (űrmérték) 

akta 
aktaszám 

aktáz 

aktív 
aktíva 

aktívacsere 

aktívák 
aktívák elégtelensége 

aktívák és passzívák 

aktívakezelés 

Aktívák összesen (mérlegfősor) 

aktívák tőkésítése 
aktiválás 

aktiválási díj 

aktiválási kritérium 
aktiválási lehetőség 

aktiválható 

aktiválható eszközök 
aktivált érték 

aktivált saját teljesítmény 

aktivált saját teljesítmények értéke 
Aktivált saját teljesítmények értéke (számlanév) 

aktívan alkalmazkodó külgazdasági stratégia 

aktívaszámla 
aktív bankügylet 

aktív bérmunka 

aktív bérmunkát végző cég 
aktív beszállító 

aktív egyenleg 

aktív életkor 
Aktív elszámolási számlák (számlanév) 

aktív eszközök 

aktív feldolgozás 
aktív feldolgozási visszaviteli határidő 

aktív fizetési mérleg 

aktív fizetési mérleggel rendelkező ország 
aktív fizetésimérleg-helyzet 

aktív gazdaság 

aktív háztartás 
aktív időbeli elhatárolás 

Aktív időbeli elhatárolások (mérlegfősor) 

Aktív időbeli elhatárolások (számlanév) 
aktivitás 

aktivitáselemzés 



aktivitási ráta 

aktivitási ráta nagysága 

aktivizál 
aktivizálható 

aktivizált 

aktív jószág 
aktív kamat 

aktív kereskedelmi mérleg 

aktív kereskedés 
aktív kereső 

aktív keresők az össznépesség százalékában 

aktív keresők életszínvonala 
aktív keresős háztartásban élő személy 

Aktív kiegészítő számla  

(számlanév) 
aktív kikészítési forgalom 

aktív korú ember 

aktív latens adó 
aktív lejárat 

aktív marketing 

aktív mérleg 
aktív népesség 

aktív pénz 

aktív pénzforgalom 
aktív perképesség 

aktív piac 

aktív prognózis 

aktív reakció 

aktív repo 
aktívrepo-állomány 

aktívrepo konstrukciók 

aktív számlák 
aktív szolgalom 

aktív társ 

aktív többlet 
aktív tőke 

aktívum 

aktív üdülés 
aktív ügyletek 

aktív ügyletek szerkezete 

aktív vagyon 
aktív vagyon összetétele 

aktív váltó 

aktív váltócselekvőképesség 
aktív váltók könyve 

aktív verseny 

aktuális 
aktuális árfolyam/egy részvényre jutó várható eredmény (P/E) 

aktuális eladási ár 

aktuális kereslet 
aktuális leszámítolási kamatláb 

aktuális megrendelés 

aktuális minta 
aktuális piaci kamatláb 

aktuális visszavásárlási érték 

aktuális záróindexérték 
aktualizálódás 

aktualizálódik 

aktualizálódott 
aktualizált induló vagyon 

aktualizált saját vagyon 



aktuárius 

aktuáriuskonjunktúra 

akusztikus reklámeszköz 
akut 

akut fizetésimérleg-probléma 

akut gazdasági válság 
akuttá válik 

akut tőkehiány 

akut válság 
akvirál (gyűjt) 

akvirálás 

akviráló 
akvizíció (vevők szerzése, előfizetések gyűjtése) 

akvizíciós adójog 

akvizíciós ajánlat 
akvizíciós költség 

akvizíciós lépés 

akvizíciós tevékenység 
akvizíciós tőkenyereség halasztott adóztatása 

akvizitőr 

ál 
aláajánl 

aláajánlás 

aláárazott export 
Alabamai Automatizált Klíringintézetek Szövetsége (ALACHA) 

alábbhagy 

alábbhagyás 

alábbhagyó 

alábbszállít 
alábbszállítható 

alábbszállított 

alábecslés 
alábecsül 

alábecsülő 

alábecsült 
ALACHA (Alabamai Automatizált Klíringintézetek Szövetsége) 

ŕ la charte 

alacsony 
alacsonyabban zárt a tőzsde 

alacsonyabb ár 

alacsonyabb árfekvés 
alacsonyabb áron való számlázás 

alacsonyabbá válik 

alacsonyabb bérfejlesztés 
alacsonyabb értéken jegyez 

alacsonyabb hasznossági szintet reprezentáló közömbösségi görbe 

alacsonyabb kategóriába sorolás 
alacsonyabb kötési árfolyam 

alacsonyabb nemesfémtartartalmú 

alacsonyabb osztályba sorolás 
alacsonyabb rangú 

alacsonyabb rangú kölcsön 

alacsonyabb rendű javak 
alacsony adószintű 

alacsony ár 

alacsony árat kínál 
alacsony árfolyamú 

alacsony árfolyamú opciók vétele 

alacsony árfolyamú részvény 
alacsony áron exportál 

alacsony átlagköltségen kínált termék 



alacsony biztosítási díj 

alacsony devizaárfolyam 

alacsony eladási darabszám 
alacsony eredményességű külforgalom 

alacsony érték 

alacsony értékű forgalom 
alacsony értékű részvény 

alacsony, fix kamatozású betét 

alacsony fokú feldolgozottság 
alacsony haszon 

alacsonyhaszon-elvárás 

alacsony haszon elvárása 
alacsony hozam 

alacsony hulladék-kibocsátású technológia (LWT) 

alacsony jövedelmű réteg 
alacsony kamat 

alacsony kamatlábú hitel 

alacsony kamatlábú kölcsön 
alacsony kamatozású állam-kötvény 

alacsony kamatozású betét 

alacsony kamatozású hitel-állomány 
alacsony kamatozású takarékpénztári számla 

alacsony kamatra kapható hitel 

alacsony kamatra kapható kölcsön 
alacsony kamatra kölcsönzött valuta 

alacsony kamatra szerezhető hitel 

alacsony kamatú kamatszelvény 

alacsony kamatú osztalék 

szelvény 
alacsony képzettségű munkaerő 

alacsony képzettségű munkaerő alkalmazása 

alacsony kereslet 
alacsony keresleti szint 

alacsony kezdőtörlesztésű jelzáloghitel 

alacsony kockázatú portfólió 
alacsony koefficiens 

alacsony konjunktúraérzékenységű termék 

alacsony költségszint 
alacsony névértékű kötvény 

alacsony névértékű részvény 

alacsony norma 
alacsony órabérrel dolgozik 

alacsony osztalékra jogosító részvény 

alacsonyrendű 
alacsonyrendűség 

alacsony rentabilitású ügylet 

alacsony rezsiórabérrel dolgozik 
alacsony születésszám 

alacsony tőkeáttétel 

alacsony tőkeáttételű vállalat 
ALADI (vagy LAIA) (Latin- 

-amerikai Integrációs  

Egyesülés) 
aláértékel 

aláértékelés 

aláértékelő 
aláértékeltet 

aláértékelt valuta 

alágazat 
alágazati adatok 

aláhanyatló 



aláhanyatlott 

aláhúz 

aláígér 
aláígérés 

aláír 

aláírandó 
aláírás 

aláírás átvételi kötelezettséggel 

aláírás-hamisítás 
aláírás hamisítása 

aláírás-hiányos 

aláírás hiányzik 
aláírás-hitelesítés 

aláírás hitelesítése 

aláírási címpéldány 
aláírás-igazolás 

aláírás igazolása 

aláírási jog 
aláírási jogosultság 

aláírási jutalék 

aláírási kötelezettség 
aláírási minta 

aláírási próba 

aláírási rendszer 
aláírás ismeretlen 

aláíráskarton 

aláíráskönyv 

aláírás megbízás alapján 

aláírás meghatalmazás alapján 
aláírásminta 

aláírásminta-kártya 

aláírások helyességét igazoló könyv 
aláírások hitelességét ellenőrző könyv 

aláírások jegyzéke 

aláíráspróba 
aláírásra bocsát 

aláírásra jogosult 

aláírásra váró 
aláírással és pecséttel ellátva 

aláírást ad 

aláírást hamisít 
aláírás valódiságának igazolása 

aláírat 

aláíratlan 
aláírhatatlan 

aláírható 

aláíró 
aláíró átvételi kötelezettséggel 

aláíró bank 

aláíró fél 
aláírt 

aláírt számla 

alájegyzés 
alak 

alaki 

alaki csődjog 
alaki hiba 

alaki követelmény 

alákínál 
alákínálás 

alákínáló 



alakiság 

alakít 

alakítás 
alakítható 

alakíthatóság 

alakító 
alaki váltószigor 

alakmás 

alakmutatók 
alakmutatószám 

alakszerűség 

alakszerű szerződés 
alaktartó csomagolás 

alakul 

alakulás 
alakulat 

alakuló 

alakulófélben lévő rt. 
alakuló közgyűlés 

alakuló részvénytársaság 

alakuló szövetkezet 
alakult 

alakváltozat 

alállomás 
alamizsna 

alamizsnaosztás 

alamizsnapénz 

alant 

alanyi adómentesség 
alanyi adómentes tevékenység 

alanyi áfamentesség 

alanyi bányajog 
alanyi díjmentesség 

alanyi jog 

alanyi jogon folytatható tevékenység 
alanyi jogosultság 

alanyi kárpótolt 

alanyi kárpótoltak tulajdonában lévő kárpótlási jegy 
alanyi vámmentesség 

alanytalan tulajdonfelfogás 

alap 
alapadat 

alapadatokban rejlő információ 

alapakkreditív 
alapanyag 

alapanyagár-növekedés 

alapanyagár-változás 
alapanyagár változása 

alapanyagbázis 

alapanyag-behozatal 
alapanyag behozatala 

alapanyag-ellátás 

alapanyagelven alapuló 
alapanyaggyártás 

alapanyag gyártása 

alapanyagigény 
alapanyag-igényes iparág 

alapanyagimport 

alapanyagipar 
alapanyagköltség 

Alapanyagok (számlanév) 



Alapanyagok árkülönbözete (számlanév) 

alapanyag-orientált 

alapanyag-szállító 
alapanyag szállítója 

alapanyag-termelés 

alapanyag termelése 
alapanyag-termelő 

alapanyag termelője 

alapanyagtöbblet 
alapanyag-vásárlás 

alapanyag vásárlása 

alapanyag-vizsgálat 
alapanyag vizsgálata 

alapár 

alaparculat 
alapárfolyam 

alapbefektetés 

alapbér 
alapbéremelés 

alapbér és a jövedelem közötti különbség 

alapbér-korrekció 
alapbérszínvonal 

alapbértáblázat 

alapberuházás 
alapbérű 

alapbizonylat 

alapbiztosítás 

alapbiztosíték 

alapból lehívott összegek 
alapcímlet 

alapcsoport 

alapdíj 
alapdíjcsökkentés 

alapdíjemelés 

alapdíj-emelkedés 
alapdíj mellett biztosítható kockázat 

alapdíjmentes 

alapdíjszabás 
alapdíjszorzó 

alapdíjú 

alapdíj-változtatás 
alapdrágulás (maginfláció) 

alapegyenlet 

alapegység 
alapelem 

alapellátás 

alapelv 
alap és felépítmény 

alapeszközök 

alapfeladat 
alapfelszerelés 

alapfeltétel 

alapfeltevés 
alapfinanszírozás 

alapfizetés 

alapfogalom 
alapforrások 

alaphalmaz 

alaphangulat 
alaphatékonyság 

alaphiány 



alaphiányos 

alaphiányos vállalat 

alaphitel 
alaphiteltípus 

alaphozam 

alapigényes 
alapigényesség 

alapilletmény 

alapilletmény-csökkenés 
alapilletmény csökkenése 

alapindex 

alapinformáció 
alapinfrastruktúra 

alapintézmény 

alapirányár 
alapirányultság 

alapirányzat 

alapirányzatos sor 
alapít 

alapítás 

Alapítás-átszervezés aktivált értéke (számlanév) 
alapítási jog 

alapítási költség 

alapítási láz 
alapítási nyereség 

alapítási pénz 

alapítási tervezet 

alapítási üzlet 

alapításkor átadott alaptőke 
alapításkor átadott törzstőke 

alapításkor befizetett tőke 

alapításkori vagyonminimum 
alapítású 

alapítható 

alapító 
alapító bank 

alapító főszerkesztő 

alapítói 
alapító igazgató 

alapítói nyereség 

alapítói pótbefizetés 
alapítói pótbefizetés könyvelése az alapítottnál 

alapítói profit 

alapítói részesedési jegy 
alapítói részjegy 

alapítói részvény 

alapítói vagyon 
alapítók által a cégüknek adott kamatmentes kölcsön 

alapítók elsőbbségi joga 

alapítókkal szembeni kötelezettség 
Alapítókkal szembeni kötelezettségek (számlanév) 

alapítókkal szembeni kötelezettségek elszámolása 

Alapítókkal szembeni követelések (számlanév) 
alapítókkal szembeni követelések 

alapító közgyűlés 

alapítólevél 
alapító mérleg 

alapító okirat 

alapító szerv 
alapító tag 

alapító tag könyvelési teendői 



alapító társ 

alapító társaság 

alapítótól kapott pénzeszközök könyvelése 
alapítótól kapott pénzeszközök könyvelése az alapítottnál 

alapított 

alapított vállalkozás főkönyvi könyvelése 
alapító tulajdonos 

alapító vállalat 

alapítóval szembeni követelés 
alapító vezérigazgató 

alapítvány 

alapítvány adományozási okirata 
alapítvány által jótékony célra kifizetett összeg 

alapítványi 

alapítványi átutalás 
alapítványi kedvezmény 

alapítványi munkahelyteremtés 

alapítványi pénz 
alapítványi segítség 

alapítványi támogatás 

alapítványi tőke 
alapítványi tulajdon 

alapítványi vagyon 

alapítványképviselet 
alapítvány képviseletére jogosult személy 

alapítványkezelés 

alapítványos 

alapítványozás 

alapítvány tétele 
alapítványtevő 

alapítványtevő személy 

alapítványt létesít 
alapítvány tőkéje 

alapítványt tesz 

alapjáradék 
alapjogviszony teljesítése 

alapjövedelem 

alapjövedelmezőség 
alapjuttatás 

alapkamat 

alapkamat-csökkentés 
alapkamatláb 

alapkamatláb-csökkentés 

alapkamatrész 
alapkamat-támogatás 

alapképzés 

alapkereset 
alapkezelés 

alapkezelési szabályzat 

alapkezelő 
alapkezelő társaság 

alapkoncepció 

alap-kölcsönkamatláb 
alapkőletétel 

alapköltség 

alapköltségvetés 
alapkönyv 

alapkötelezettség-vállalási ügylet 

alapkövetelmény 
alapkutatás 

alapkülönbözet 



alapkülönbözet-ellensúlyozás 

alapkülönbözet ellensúlyozása 

alapkülönbözeti kockázat 
alapkülönbözeti tényező 

alapkülönbözet-kockázat 

alapkülönbözet-labilitás 
alapkülönbözet-változás 

alapkülönbözet-veszteség 

alapletét 
alapmegtérülés 

alapmennyiség 

alapmérleg 
alapminőség 

alapmodell 

alapmonopólium 
alapmunkabér 

alapnyilvántartás 

alapnyugdíj 
alapnyugdíjrendszer 

alapok áramlása 

alapok jövedelmezősége 
alapokmány 

alapok mozgása 

alapok számvitele 
alapot feltölt 

alapozási, szerelési költségek 

alapozó 

alapösszefüggés 

alapösszeg 
alap-összehasonlítás 

alap-összehasonlítás dezaggre-gációja 

alappont 
alappontárfolyam 

alappontérték 

alappontérték-módszer 
alappontérték torzulása 

alappont-swap 

alapprofil 
alapreláció 

alapsokaság 

alapsokasági átlag 
alapsokasági paraméter 

alapsokasági várható érték 

alapsokaság megadásának módja 
alapstruktúra 

alapszabadság 

alapszabály 
alapszabály-ellenes 

alapszabály-módosítás 

alapszabály módosítása 
alapszabály szerinti nyereség-tartalék 

alapszabály szerinti osztalék 

alapszabály szerinti tartalék 
alapszabályszerű 

alapszabályszerű többség 

alapszabály-tervezet 
alapszám 

alapszámla 

alapszerződés 
alapszerződés lejárata 

alapszolgáltatás 



alapszolgáltatási díj 

alapszükséglet 

alaptalan 
alaptalan meggazdagodás 

alaptámogatás 

alaptarifa 
alaptendencia 

alapterület 

alapterv 
alaptétel 

alaptevékenység 

alaptevékenység adómentessége 
alaptevékenység árbevétele 

Alaptevékenységen kívüli tevékenység közvetett költségei (számlanév) 

Alaptevékenységen kívüli tevékenység közvetlen költségei (számlanév) 
Alaptevékenység közvetett költségei (számlanév) 

Alaptevékenység közvetlen költségei (számlanév) 

alaptőke 
alaptőkéből fizetett osztalék 

alaptőke-csorbítás 

alaptőke-csökkentés 
alaptőke csökkentése 

alaptőke-emelés 

alaptőke emelése 
alaptőke-emeléses mód 

alaptőke-felemelés 

alaptőke felemelése 

alaptőkéhez kapcsolt értékpapír 

alaptőke hivatalos értéke 
alaptőke-hozzájárulás 

alaptőke jellegű kölcsön 

alaptőke-juttatás 
alaptőke juttatása 

alaptőkéjű 

alaptőke-követelmény 
alaptőke-leszállítás 

alaptőke leszállítása 

alaptőke-minimum 
alaptőke-növelés 

alaptőke növelése 

alaptőkerész 
alaptőke változásainak nyilvántartó könyve 

alaptörvény 

alaptrend 
alapul szolgáló 

alapul szolgáló árucikk 

alapul szolgáló árucikk  
árfolyama 

alapul szolgáló értékpapír 

alapul szolgáló értékpapír megvétele 
alapul szolgáló kamatnagyság 

alapul szolgáló piaci árfolyam 

alapügylet 
alapügylet teljesítésének  

biztosítása 

alapvaluta 
alapvám 

alapvámügy 

alapvető 
alapvető árucikk 

alapvető bankszolgáltatás 



alapvető cél 

alapvető egyensúlyhiány 

alapvető egyensúlytalanság 
alapvető élelmiszer 

alapvető ellentmondás 

alapvető fogyasztói jogok 
alapvető fontosságú árucikk 

alapvető fontosságú élelmiszer 

alapvető importtermékekre vonatkozó árfolyam 
alapvető iparágak részvényei 

alapvető javak 

alapvető kalkulációs tényező 
alapvető komfort 

alapvető letét 

alapvető mozgás 
alapvető piaci érték 

alapvető realitás 

alapvető reklámeszközök 
alapvető szolgáltatóhelyek 

alapvető szükségletek 

alapvető szükségletekre orientált fejlesztés 
alapvető társasági ismérvek 

alapvető tendencia 

alapvető tőkeelemek 
alapvizsgálat 

alapvonás 

alárendel 

alárendelés 

alárendelési 
alárendelő 

alárendelődik 

alárendelt 
alárendelt biztosíték 

alárendelt jelzálog 

alárendelt kifizetőhely 
alárendelt kölcsön 

alárendelt kölcsöntőke 

alárendelt kölcsöntőkének minősülő értékpapír 
alárendeltség 

alárendeltségi szerződés 

alárendeltségi viszony 
alaszkai pénz 

alátámaszt 

alátámasztás 
alátámasztási pont 

alátámasztható 

alátámasztott kártérítési igény 
alávet 

alávetett 

aláveti magát 
alázuhan 

alázuhanó 

álbank 
álbankó 

Albán Köztársaság (Albánia) – Európa 

álbefektető 
albérlet 

albérletbe adó 

albérlethajsza 
albérleti 

albérleti hozzájárulás 



albérletiszoba-ár 

albérleti szoba ára 

albérletkeresés 
albérlő 

albetét 

albontás 
albontások összesítése 

álcáz 

álcázás 
álcázott 

álcázott munkanélküliség 

álcél 
Alchian, Armen 

álcsere 

alcsoport 
alcsoport-mintavétel 

álcsőd 

áldásos üzletmenet 
áldatlan állapotok 

aldetermináns 

áldomásgaras 
áldoz 

áldozat 

áldozatérzés 
áldozathozó 

áldozati ár 

áldozatigény 

áldozati ráta 

áldozatos 
áldozatos munka 

áldozatvállalás 

áldozatvállaló 
áleladás 

alelnök 

álérv 
alfabetikus 

alfabetikus sorrend 

alfabetikus számlajelölés 
alfaköltség 

alfanumerikus 

alfanumerikus kódrendszer 
alfanumerikus rendszer 

alfanumerikus számlajelölés 

alfiókvállalat 
álforgatmány 

Alfred Nobel-emlékdíj 

alfuvar 
alfuvarozó 

algazdaság 

algebrai képlet 
Algériai Demokratikus Népi Köztársaság (Algéria) – Afrika 

algoritmikus 

algoritmikus változó 
algoritmus 

alhaszonbérlet 

alhaszonbérletbe ad 
alhaszonbérletbe adás 

alhaszonbérleti 

alhaszonbérleti szerződés 
alhaszonbérleti szerződést köt 

alhaszonbérlő 



aligazgató 

alindex 

alkalmankénti jövedelem 
alkalmankénti jövedelemfelvétel 

alkalmankénti jövedelem felvétele 

alkalmas 
alkalmas partner 

alkalmasság 

alkalmasságelemzési mátrix 
alkalmassági bizonyítvány 

alkalmassági vizsga 

alkalmassági vizsgálat 
alkalmassá tesz 

alkalmatlan 

alkalmatlan a feldolgozásra 
alkalmatlanság 

alkalmaz 

alkalmazás 
alkalmazásban áll 

alkalmazásból származó illetmény 

alkalmazási 
alkalmazási feltételek 

alkalmazási késleltetés 

alkalmazási szerződés 
alkalmazási terület 

alkalmazásra kerül 

alkalmazástechnikai bemutató 

alkalmazást nyer 

alkalmazású 
alkalmazhatatlan 

alkalmazható 

alkalmazható eljárás 
alkalmazható vámnyomtatvány 

alkalmazkodás 

alkalmazkodás a világpiachoz 
alkalmazkodási folyamat 

alkalmazkodási időszak 

alkalmazkodási kényszer 
alkalmazkodásikényszer-hatás 

alkalmazkodási költség 

alkalmazkodási válság 
alkalmazkodásképtelen gazdaság 

alkalmazkodásképtelenség 

alkalmazkodik 
alkalmazkodik a vevőkhöz 

alkalmazkodik az export-szabályozáshoz 

alkalmazkodó 
alkalmazkodó fél 

alkalmazkodóképesség 

alkalmazkodó költségvetés 
alkalmazkodó költségvetési ellenőrző rendszer 

alkalmazó 

alkalmazói szoftver 
alkalmazott 

alkalmazott adó 

alkalmazottak bére 
alkalmazottak fizetési jegyzéke 

alkalmazottállomány 

alkalmazott a pénztárpultnál 
alkalmazott árfolyam 

alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás 



alkalmazotti 

alkalmazotti adó 

alkalmazottiadó-jóváírás 
alkalmazotti adó jóráírása 

alkalmazotti állomány 

alkalmazotti béralap 
alkalmazotti célvagyon 

alkalmazotti érdekeltség 

alkalmazotti gárda 
alkalmazotti képviselet 

alkalmazotti kiegészítő nyugdíj 

alkalmazotti kivásárlás 
alkalmazotti participáció 

alkalmazotti részesedés 

alkalmazotti részvény 
alkalmazotti részvényprogram 

alkalmazotti részvénytulajdon 

alkalmazotti részvétel 
alkalmazott közgazdaságtan 

alkalmazott közgazdászi tevékenység 

alkalmazott munka összdíjazása 
alkalmazott statisztika 

alkalmazott természetvédelem 

alkalmazott tőke 
alkalmazott tudomány 

alkalmaztatás 

alkalmi áru 

alkalmi áruház 

alkalmi áruk pultja 
alkalmi áruk részlege 

alkalmi egyesülés 

alkalmi fizikai munka 
alkalmi fogyasztó 

alkalmi fuvar 

alkalmi jövedelem 
alkalmi kézbesítés 

alkalmi költség 

alkalmi meghatalmazás 
alkalmi munka 

alkalmi munkaerő 

alkalmimunkakönyv 
alkalmi munkanélküliség 

alkalmi munkás 

alkalmi munkavállalás 
alkalmi munkavállaló 

alkalmi piac 

alkalmi piaci társulás 
alkalmi reklámtábla 

alkalmiság 

alkalmi szellemi munka 
alkalmi szolgáltatás 

alkalmi szövetkezés 

alkalmi társaság 
alkalmi társulás 

alkalmi tevékenység 

alkalmi ügyfél 
alkalmi ügynök 

alkalmi üzlet 

alkalmi üzletkötés 
alkalmi vásár 

alkalmi vásárlás 



alkalmi vásárló 

alkalmi vétel 

alkalmi vevő 
alkalom 

alkalom szerinti statisztikai megfigyelés 

alkalomszerű 
alkatrészár 

alkatrészár-táblázat 

alkatrész-árusítás 
alkatrész-beszállítás 

alkatrész-beszállító 

alkatrészeladás 
alkatrészellátás 

alkatrész-ellátási menedzser 

alkatrészforgalom 
alkatrész-gazdálkodási vezető 

alkatrészgyártás 

alkatrészhiány 
alkatrészimport 

alkatrész-kereskedelem 

alkatrész-kereskedelmi vállalat 
alkatrészkészlet 

alkatrész-kooperáció 

alkatrész-nagykereskedelem 
alkatrész-nyilvántartás 

alkatrész-összeszerelő üzem 

alkatrészraktár 

alkatrészrendelés 

alkatrészszállítás 
alkatrészszállító 

alkatrész-utánpótlás 

alkatrészüzlet 
alkatrészvámszint 

alkatrészvásárlás 

álképlet 
alképviselet 

alképviselő 

alkoholárusítás 
alkoholárusítási monopólium 

alkoholellenes 

alkoholfogyasztás 
alkoholkupon 

alkoholra kivetett adó 

alkoholreklámozás 
alkoholreklám-tilalom 

alkoholtilalom 

alkoholvásárlás 
alkoholvásárlás-mérséklés 

alkoholvásárlás mérséklése 

alkotmányos költség 
alkotóelem 

alkotó kapcsolat 

alkotóképesség 
alkotómunka 

alkotó munkát végez 

alkotónap 
alkotórész 

alkotószabadság 

alkölcsön 
alkölcsönfelvevő 

alku 



alkuba bocsátkozik 

alkubravúr 

Alkudj cigányosan, fizess becsületesen! (szólásmondás) 
alkudozás 

alkudozgat 

alkudozik 
alkudozó 

alkuerő 

alkufolyamat 
alkuhelyzet 

alkuképes 

alku kérdése 
alkukészség 

alkukötés 

alku kötése 
alkupozíció 

alkuprocedúra 

alkusz 
alkuszcég 

alkuszcég üzletszerzője 

alkuszdíj 
alku szerint 

alkuszi díj 

alkuszi jutalék 
alkuszik 

alkuszi kötjegy 

alkuszi megbízás 

alkuszi szerződés 

alkuszi tevékenység 
alkuszkamara 

alkuszkölcsön 

alkusznak nyújtott kölcsön 
alkusz napipénz kamata 

alkuszok számára fenntartott zárt hely 

alkuszság 
alkuszszámla 

alkuszszövetség 

alkuszt nem sürgetik 
alkuszügylet 

alkusz zálogjoga 

alku tárgya 
alkutartalék 

alkut köt 

alkuvám 
alkuvámtarifa 

alkuvás 

alkvóta 
ALL (lek) – Albánia 

álladék 

állag 
állagfenntartás 

állagmegóvás 

állagmegóvási költség 
állagmegőrzés 

állagóvó előtakarékosság 

állagtulajdonosi jog 
állagváltozás 

állagváltozást eredményez 

állagváltozást eredményező tevékenység 
állagváltozást nem eredményező művelet 

Allais, Maurice Felix Charles 



állam 

államadósság 

államadósság beváltása 
államadósság-faragás 

államadósság gyorsuló növe-kedése 

államadóssági 
államadóssági kötvény 

államadósság-kezelés 

államadósság kezelése 
államadósság-kezelői gyakorlat 

Államadósság-kezelő Központ (ÁKK) 

államadósság-konszolidálás 
államadósság-kötvény 

államadósság-mitológia 

államadósságok jegyzéke 
államadósságok rendszere 

államadósságot konszolidál 

államadósságot törleszt 
államadósság-ráta 

államadósság-szolgálat 

államadósság-szolgálatra lekötött alap 
államadósság-szubvencionálás 

államadósság-törlesztés 

államadósság törlesztése 
államadósság-törlesztési alap 

államadósság törlesztési alapja 

államadósság-törlesztés  

technikája 

állam allokációs szerepe 
állam által garantált betétek köre 

állam által kibocsátott értékpapír 

állam által kibocsátott kötvény 
állam által vezérelt gazdaság 

államapparátus 

államberendezkedés 
államcsőd 

államelmélet 

államérdek 
állam és a jegybank közötti adósságcsere 

Állam és Igazgatás (sajtókiadvány) 

Állam és Közigazgatás (sajtó-kiadvány) 
állameszme 

állam éves költségvetése 

államforma 
államgazdaság 

államgazdasági döntés 

államgazdaságtan 
államgépezet 

államhatalmi szerv 

államhatalom 
államhatár 

államhatáron szedett vám 

államháztartás (ÁHT) 
államháztartás által finanszírozott fogyasztás 

államháztartás által teljesített kamatfizetés 

államháztartás egészének deficitje 
államháztartás elsődleges egyenlege 

államháztartás-finanszírozás 

államháztartás finanszírozása 
államháztartás hiánya 

államháztartási deficit 



államháztartási egyenleg 

államháztartási folyamatok 

államháztartási hiány 
Államháztartási Hivatal (ÁHH) 

államháztartási jog 

államháztartási koncepció 
államháztartási mérleg 

államháztartásimérleg-hiány 

államháztartási politika 
államháztartási pozíció 

államháztartási reform 

államháztartásireform-folyamat 
államháztartásireform-koncepció 

államháztartásireform-program 

államháztartásireform-tervezet 
államháztartási rendszer 

államháztartásirendszer-változtató lépés 

államháztartási statisztika 
államháztartási számla 

államháztartási szemlélet 

államháztartási terv 
államháztartási törvény (áht) 

államháztartásitörvény-módosítás 

államháztartási törvény módo-sítása 
államháztartási váltó 

államháztartás jegybanki tartozásai 

államháztartás kiadásai 

államháztartás kölcsönfelvételi igénye 

államháztartás-politika 
államháztartás pozíciója 

államháztartástan 

államháztartás újraelosztó szerepe 
államháztartásügy 

államhitel 

államhitel-kereslet 
államhitel-tartozás 

állami adó 

állami adóbevétel 
állami adóhatóság 

állami adóhatóság által megképzett adóazonosító jel 

állami adójövedelem 
állami adóslevél 

állami alapjuttatás 

állami alapnyugdíj 
állami alkalmazott 

állami állás 

állami anyagi hozzájárulás 
állami apanázs 

állami ár 

állami áruház 
Állami Autópálya-kezelő Közhasznú Társaság 

állami bank 

Állami Bankfelügyelet (ÁBF) 
állami bank kizárólagos joga 

állami beavatkozás 

állami beavatkozás szabályozókkal 
állami befektetés 

állami bérlakás 

állami beruházás 
állami bevétel 

állami bevételek megelőlegezésére kibocsátott kincstárjegy 



állami birtok 

állami biztosítás 

Állami Biztosításfelügyelet (Ábif) 
állami biztosíték 

állami bróker 

állami céltartalék (ÁC) 
állami dotáció 

állami döntés 

állami egészségügyi tartalék (ÁEÜT) 
állami egyedáruság 

állami egyenes adók 

állami eladósodás 
állami ellenőrzés 

állami ellenőrzőjegy 

állami elvonás 
állami engedély 

állami érdekek megjelenése 

állami érmegyűjtemény 
állami érmeverési jog 

állami értékpapír 

Állami Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (ÁÉTF) 
Állami Értékpapír-felügyelet (ÁÉF) 

állami értékpapír-kibocsátás 

állami eszköz 
Állami Fejlesztési Bank 

Állami Fejlesztési Intézet Rt. (ÁFI) 

állami felelősségvállalás 

állami felügyelet 

állami felvásárlás 
állami foglalkoztatási alap 

állami földalap 

állami földnyilvántartás 
állami funkció 

állami garancia 

államigarancia-hitel 
állami garanciájú adósság 

állami garanciavállalás 

állami gazdálkodás 
állami gazdaság (á. g.) 

Állami Gazdaságok (sajtó-kiadvány) 

Állami Gazdaságok Kereskedelmi Irodája (ÁGKER) 
Állami Gazdaságok Országos Központja (ÁGOK) 

államigazgatás 

államigazgatási eljárás 
államigazgatási eljárási díj 

államigazgatási felügyelet 

államigazgatási felügyelet alatt álló vállalat 
államigazgatási jogkörben előírt köztartozás 

államigazgatási szerv 

államigazgatási törvényességi felügyelet 
államigazgatási tulajdon 

állami gyeplő 

állami gyeplőn tartottak 
állami hatáskör 

állami hatóság 

állami hitel 
államihitel-kereslet 

állami hivatalnok 

állami hozzájárulás 
állami illeték 

állami intézmény 



állami irányítás 

állami járadék 

államijáradék-papír 
államijáradék-rendszer 

Állami Jegyintézet 

állami jóléti redisztribúció 
állami jövedék 

állami jövedelem 

állami juttatás 
állami juttatás összege 

állami kamattámogatás 

állami katasztrófaalap 
állami kedvezmény 

Állami Kereskedelmi Főiskola 

állami készletezés 
állami kezelés 

állami kiadás 

állami kinnlevőség 
állami kisajátítási jog 

állami kiskereskedelmi szesz-monopólium 

állami kockázat 
állami koordináció 

állami kölcsön 

államikölcsön-kötvény 
állami költekezés 

államiköltekezés-növekmény 

állami költség 

állami költségvetés 

állami költségvetési egyensúly 
állami költségvetési kiadások részaránya 

állami költségvetés készfizető kezessége 

Állami költségvetéssel elszámolt adók, illetékek (számlanév) 
állami költségvetéssel elszámolt támogatások 

Állami költségvetéssel elszámolt támogatások (számlanév) 

állami költségvetéssel kapcsolatos elszámolás 
állami költségvetés tervezése 

állami kötelezettség 

állami kötelezettségvállalás 
állami kötvény 

állami közigazgatás 

állami-közületi megrendelések piaca 
állami közvetlen adók 

államilag ellenőrzött decentralizált privatizáció 

államilag engedélyezett tevékenység 
államilag finanszírozott felsőfokú képzés 

államilag finanszírozott hely 

államilag garantált hiányfinan-szírozás 
államilag garantált hitel 

államilag garantált piac 

államilag szigorúan ellenőrzött termék 
államilag szubvencionált 

államilag támogatott beruházás 

államilag támogatott hitel 
államilag támogatott kamatláb 

államilag vezérelt értékfel-halmozás 

állami letétek 
állami limit 

állami mankó 

állami mecenatúra 
állami megrendelés 

állami megrendelések piaca 



állami megrendelésre készült termék 

állam immunitása 

állami monopolintézmény 
állami monopólium 

állami monopoltevékenység 

állami monopolvállalat 
állami örökjáradék 

állami papír kamatrésze 

állami pazarlás 
Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet (ÁPTF) 

Állami Pénztárfelügyelet 

állami pénzügyek 
állami pénzügyi ellenőrzés 

állami pénzverési jog 

állami portfólió része 
állami preferencia 

Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. (ÁPV Rt.) 

állami programok adóára 
állami protekcionizmus 

állami rendelések 

állami részvények kivásárlása 
állami részvétel nélküli kölcsönnyújtás 

állami segély 

állami statisztikai szolgálat 
állami szabályozás 

állami szállítások 

állami számla 

állami számvevőszék 

Állami Számvevőszék (ÁSZ) 
állami szektor 

állami szektor adósságtörlesztése 

állami szektor hiánya 
állami szektor hiteligénye 

Állami Szerencsejáték-felügyelet 

állami szerepvállalás 
állami szerv 

állami szerződés 

állami szolgálat 
állami szubvenció 

állami takarékkötvény 

állami támogatás 
állami támogatásban részesít 

állami támogatásban részesülő 

állami tartalék 
állami tehervállalás növelése 

állami tervbizottság 

állami tőkeemelés 
állami tőkeemelés első tétele 

állami tőkevagyon 

állami transzferek 
állami tulajdon 

állami tulajdonban lévő bank 

állami tulajdonban maradt regionális társaság 
állami tulajdonban van 

állami tulajdonba vétel 

állami tulajdonból visszaad 
állami tulajdon forgalomképtelen tárgyai 

államitulajdon-hányad 

állami tulajdoni hányad 
állami tulajdon megszüntetése 

állami tulajdont az eredeti tulajdonosnak elad 



állami tulajdonú cég 

állami tulajdonú részvénytársaság 

állami tulajdonú vagyontárgy bújtatott privatizációja 
állami túlköltekezés 

állami újraelosztás 

állami útépítő-felügyelő vállalat 
állami üzem 

állami vagyon 

államivagyon-alap 
állami vagyon alapításkori rendelkezésre bocsátása 

állami vagyon a szövetkezetnél 

állami vagyon bizományosa 
állami vagyon burkolt kifosztása 

állami vagyon eladása 

állami vagyon elvonása  
a szövetkezettől 

állami vagyon hasznosítása 

államivagyon-kezelés 
állami vagyon kezelése 

Állami Vagyonkezelő Rt.  

(ÁV Rt.) 
államivagyon-lebontás 

állami vagyon lebontása 

államivagyon-magánítás 
állami vagyon magánítása 

állami vagyon nyílt kifosztása 

állami vagyonrész szövetkezeti vagyonná való átminősítése 

állami vagyon utáni részesedés 

Állami Vagyonügynökség (ÁVÜ) 
állami vagyon védelméről szóló törvény 

államivagyon-védelmi törvény 

állami vállalat 
állami vállalat jegyzett tőkéje 

Állami Vállalatok Európai Központja (ECPE) 

állami vállalat privatizálása 
állami vállalat részvénye 

állami vállalat részvénytársasággá alakulása 

állami vállalkozás 
állami vásárlás 

állami vásárlások 

állami vásárlások a depresszió ellensúlyozására 
állami vasúttársaság 

állami versenyvállalat 

állami vezérlésű privatizáció 
állami visszaforgatás 

állami visszatérítés 

államjavak 
államjegy 

államjog 

állam jövedelem-újraelosztó tevékenysége 
államkapitalista 

államkapitalizmus 

állam kárfelelőssége 
államkassza 

államkincstár 

államkincstári diszpozíció 
államkincstári váltó 

állam kizárólagos joga 

államkölcsön 
állam kölcsönfelvételi igénye 

államkölcsönkötvény 



államköltség 

államköltséges 

államkötvény 
államkötvény-állomány 

államkötvény-aukció 

államkötvénycsere-konstrukciók 
államkötvénycsomag 

államkötvényekkel kereskedő kereskedő 

államkötvényes 
államkötvény ... évnél hosszabb futamidővel 

államkötvényjegyzés 

államkötvény-kereskedő 
államkötvény-kibocsátás 

államkötvény kibocsátása 

államkötvénypiac 
államkötvény-piaci információs rendszer 

államkötvény-portfólió 

államkötvény-tulajdonos 
államközi egyezmény 

államközi fizetési eszköz 

államközi kereskedelem 
államközi megállapodás 

államközi szerződés 

állam látra szóló betétei 
állam makroökonómiai beavatkozása 

állammal szembeni követelés 

állammal szemben nyilvántartott követelés 

állam mikroökonómiai beavat-kozása 

állam mint nagyvásárló 
állammonopol-érdek 

állammonopolista kapitalizmus 

állammonopólium 
államosít 

államosítás 

államosítási határozat 
államosítási tilalom 

államosítással szembeni védelem 

államosítható 
államosító 

államosított 

államosított bank 
államosított ipar 

államosított szektor 

államosíttat 
államot megillető követelés 

állampapír 

állampapír-állomány 
állampapírarány 

állampapír-árfolyam 

állampapírárfolyam-jegyzés 
állampapír-árfolyam jegyzése 

állampapír-aukció 

állampapír-befektetés 
állampapír befektetése 

állampapír-befektetési alap 

állampapírbiznisz 
állampapírdömping 

állampapír-elszámolás 

állampapír-elszámolási ciklus 
állampapír-értékesítés 

állampapír-forgalmazás 



állampapír-forgalmazó 

állampapír forgalmazója 

állampapír-forgalom 
állampapír-hirdetés 

állampapír hirdetése 

állampapírhozam 
állampapír hozama 

állampapír-instrumentumok 

állampapír-kereskedelem 
állampapír-kereskedő 

állampapír-kibocsátás 

állampapír kibocsátása 
állampapír-kibocsátási rendszer 

állampapír-kibocsátási teendő 

állampapírkötések 
állampapír-művelet 

állampapírokkal fedezi a hiányt 

állampapírokkal kereskedő 
állampapírok kamatszintje 

állampapírok központi irodája 

állampapírok piaca 
állampapírpiac 

állampapír-piaci folyamatok 

állampapír-piaci hisztéria 
állampapír-piaci hozam 

állampapírpiaci referencia- 

hozam 

állampapírreklám 

állampapír-specialista 
állampapír specialistája 

állampapír-tulajdonos 

állampapír tulajdonosa 
állampapírügylet 

állampapír-vásárlás 

állampapír-vásárlási kedv 
állampapír-visszavásárlás 

állampapír visszavásárlása 

állampapír-visszavásárlási megállapodás 
állampénztár 

állam pénzügyei 

állampolgár 
állampolgári alapnyugdíj 

állampolgári jog 

állampolgári jogon igénybe vehető támogatás 
államra háramlás 

államrend 

államrendszer 
államsegély 

államsegélyes 

államsorsjáték 
államsorsjegy 

állam stabilizációs szerepe 

államszámvitel 
államszámviteltan 

állam szerepvállalása 

államszervezet 
államszerződés 

államszocialista 

államszocializmus 
államszövetség 

államtalanítás 



államtalanított piacgazdaság 

államtitokká minősített információ 

államtól kapott normatív támogatás 
államtól kapott vagyon könyvelése 

állam tulajdona 

állam tulajdonában lévő vállal-kozói vagyon 
állam tűrőképességének határa 

államvagyon 

állam vállalkozói vagyona 
állam vámteherre vonatkozó igénye 

államvasút 

államvasutak 
állandó amplitúdó 

állandó amplitúdójú kilengés 

állandóan emelkedő létminimum 
állandóan emelkedő megélhetési költségek 

állandóan növekvő költségvetési hiány 

állandó arány 
állandó arányú befektetés 

állandó átlagköltség 

állandó bázisú index 
állandó betét 

állandó bevétel 

állandó devizaárfolyam 
állandó díjak 

állandó együtthatójú termelési függvény 

állandó elem 

állandó értékcsökkenési leírás 

állandó fogyasztási hányad 
állandó határköltség 

állandó helyettesítési arány 

állandó helyettesítési határráta 
állandó helyettesítési rugalmas-ságú függvény 

állandó helyettesítési rugalmas 

ságú termelési függvény 
állandó hitel 

állandó hozadék 

állandó hozadéki szféra 
állandó illeték 

állandó jövedelem 

állandó kamat 
állandó kamatozású kötvény 

állandó kamatterhek 

állandó kapcsolatban álló bankok 
Állandó Képviselők Bizottsága (EGK-ban) 

állandó készenlét 

állandó kielégültség görbéje 
állandó költségek (FC) 

állandó költségű ágazat 

állandó költségű iparág 
állandó közvetítő 

állandó lakóhely 

állandó leltár 
állandó letét 

állandó megbízott 

állandó meghatalmazott 
állandó munkaerő 

állandó munkavégzés 

állandó normális kereskedelmi kapcsolat (PNTR) 
állandó özvegyi nyugdíj 

állandó parciális hozadék 



állandó periódushosszúságú ritmikus ingadozás 

állandóság 

állandósít 
állandósított adósság 

állandósított állami kölcsön-kötvények 

állandó skálahozadék 
állandó skálahozadékot biztosító termelési függvény 

állandósul 

állandósuló infláció 
állandósult válság 

állandó súlyozású árindexsor 

állandó súlyozású bázis- 
-volumenindexsor 

állandó súlyozású indexsor 

állandó súlyozású láncár-indexsor 
állandó súlyozású volumenindexsor 

állandó szezonalitás 

állandó telephely 
állandó tényező maximális átlagterméke 

állandó tényező technikai optimuma 

állandó tétel 
állandó tőke 

állandó tőkeösszetétel (a c+v aránya állandó) 

állandótőke-összetétel (a c-n belül) 
állandó tőke összetétele 

állandó tőke pótlási költsége 

állandó tőkerészesedés 

állandótőke-rész (rész az állandó tőkéből) 

állandó tőkerész (tőkerész  
pl. vállalatban) 

állandó ügynök 

állandó ütemű növekedés 
állandó vám 

állandó vámőrizet 

állandó vevő 
állandó vevőnek adott áren-gedmény 

állandó volumenhozadék 

állapot 
állapotelemzés 

állapotellenőrzés 

állapotidősor 
állapotidősor adatai 

állapotjellemző 

állapotkóddal ellátott számla 
állapotminőség 

állapotmutató 

állapotváltozó 
alla rinfusa (ömlesztve) 

állás 

állásajánlat 
állásajánlatok beérkezésének sűrűsége 

állásba jutás 

állásbiztonság 
állásbörze 

álláscsere 

álláshalmozás 
álláshalmozó 

álláshirdetés 

állásidő 
állásidő kifizetése 

állásidőre kifizetett munkabér 



álláskeresés 

álláskeresési technikák 

álláskereső 
álláskereső hirdetés 

álláskiírás 

álláskínálat 
álláskínáló hirdetés 

állásközvetítés 

állásközvetítő 
állásközvetítő cég 

állásközvetítő iroda 

álláslehetőség 
állásmegosztás 

állásmegüresedés 

állás megüresedése 
állásnélküli 

állásnélküliség 

állás nélküli tengődés 
állás nélkül van 

álláspénz 

álláspénz-kifizetés 
álláspiac 

állásrotáció 

állást ajánl 
állástalan 

állástalanság 

állást keres 

állást kínál 

állást kínáló hirdetés 
állást szerez 

állást tölt be 

állást változtat 
állásüresedés 

állásvadászat 

állásváltoztatás 
állásváltoztató 

állásvásár 

állásvesztés 
állásszerzési lehetőség 

állatállomány 

állatbehozatal 
állatbehozatali tilalom 

állatbeszerzés 

állatbiztosítás 
állatcsempész 

állategészségügy 

állat-egészségügyi bizonyítvány 
állat-egészségügyi bizonylat 

állat-egészségügyi vizsgálati díj 

állateledel-kereskedés 
állatértékesítés 

állatfelhozatal 

állatfelvásárló 
állatforgalmi adó 

állati eredetű termék 

állati termék 
állatkarám a határátkelőhelyen 

állatkereskedelem 

Állatkereskedelem (sajtókiadvány) 
állatkereskedelmi egyezmény 

Állatkereskedelmi Újság (sajtókiadvány) 



állatkereskedés 

állatkereskedő 

állatkert 
Állatok (számlanév) 

állatok analitikája 

Állatok készletérték-különbözete (számlanév) 
állatorvosi bizonyítvány 

állatotthon 

állatösszeírás 
állatpénzek 

állatpiac 

állatstatisztika 
állatszámlálás 

állattartás 

állattartási költség 
állattartó 

állattartó gazda 

állattenyésztés 
állattenyésztő 

Állattenyésztők Lapja (sajtó-kiadvány) 

állatvásár 
állatvásári felhozatal 

állatvásárpénztár 

állatvásártér 
állatvédelmi hozzájárulás 

alletétes 

allicenc 

allimit 

allimitek 
állítás 

állítható 

állító 
állítólagos 

állítólagos jogigény 

állítólagos tartalom 
allízing 

állja a költségeket 

állja a versenyt 
állóalap 

állóalap határhozama 

állóalapok értékcsökkenése 
állóbüfé 

allocentrikus utazó 

allódium 
állóeszköz 

állóeszközalap 

állóeszköz-állomány 
állóeszköz-állomány darabonkénti eladása 

állóeszköz átértékelése 

állóeszköz-beruházás 
állóeszközcsere 

állóeszközcsoport 

állóeszköz élettartama 
állóeszköz élettartamának  

a csökkenése 

állóeszközélettartam-csökkenés 
állóeszköz élettartam-csökkenése 

állóeszköz-előlegezés 

állóeszköz-elszámolás 
állóeszközérték-csökkenés 

állóeszköz értékcsökkenése 



állóeszköz-értékelés 

állóeszköz értékelése 

állóeszköz értékelése 
állóeszköz-értékesítés 

állóeszköz értékesítése 

állóeszköz-felhalmozás 
állóeszköz-felújítás 

állóeszköz felújítása 

állóeszköz-fenntartás 
állóeszköz fenntartása 

állóeszköz-finanszírozás 

állóeszköz-gazdálkodás 
állóeszköz-gazdálkodó 

állóeszközigény 

állóeszközigényes export 
állóeszközigényes import 

állóeszköz-igényesség 

állóeszköz-kínálat 
állóeszköz-leírás 

állóeszköz leírása 

állóeszköz-megtérülés 
állóeszköz megtérülése 

állóeszköz-növekedés 

állóeszköz növekedése 
állóeszköz-nyilvántartás 

állóeszköz nyilvántartása 

állóeszköz-nyilvántartó 

állóeszköz nyilvántartója 

állóeszközök ára 
állóeszközök élettartama 

állóeszközök eredeti bruttó értéke 

állóeszközök értékcsökkenése 
állóeszközök értékelése 

állóeszközök értékesítéséből származó bevétel 

állóeszközök főkönyve 
állóeszközök könyv szerinti bruttó értéke 

állóeszközök nettó értéke 

állóeszközök nettó felhalmozása 
állóeszközök újraértékelése 

állóeszközök várható élettartama 

állóeszközpótlás 
állóeszköz-tartalom 

allokáció 

allokáció-hatékonyság 
allokáció hatékonysága 

allokáció második szakasza 

allokációs 
allokációs eljárás 

allokációs funkció 

allokációs hatékonyság 
allokációs kosár 

allokációs kulcs 

allokációs modell 
allokációs politika 

allokációs pont 

allokációt célzó beavatkozás 
allokatív hatékonyság 

allokátor 

állomány 
állományáthelyezés 

állományátruházás 



állományátvétel 

állományba vesz 

állományba vétel 
állománycsoport 

állománycsoportonkénti bontás 

állománydíj 
állományfeldolgozás 

állományi adatok 

állományi létszám 
állományi számla 

állományi típusú változó 

állományi változó 
állományjegyzék 

állománykategória 

állománykiegészítés 
állománymérleg 

állománynagyságok 

állományon kívüli bér 
állományszemléletű mérleg 

állományváltozás 

állomás 
allonge 

állósokaság 

állótőke 
állótőkealkotó-rész 

állótőke alkotórésze 

állótőke-amortizáció 

állótőke-beruházás 

állótőke beruházása 
állótőkéből eredő jövedelem 

állótőke-felhalmozás 

állótőke felhalmozása 
állótőke-felújítás 

állótőke felújítása 

állótőke-igényesség 
állótőke-javítás 

állótőke javítása 

állótőke-karbantartás 
állótőke karbantartása 

állótőkeképzés 

állótőke-képződés 
állótőke képződése 

állótőkék tömeges felújítása 

állótőkelekötés 
állótőke lekötése 

állótőkelekötés-igényes exportszerkezet 

állótőke-megtérülés 
állótőke megtérülése 

állótőkepótlás 

állótőke pótlása 
állótőkeszámla 

állótőkével való gazdálkodás 

állóvagyon 
alluvium 

almaár 

almaár-egyezkedés 
almaár-mizéria 

almabehozatal 

almaexport 
almafelhozatal 

almakivitel 



almapiac 

Almásy Pál, gróf 

almaszezon 
Almarerméktanács (ATT) 

almatermés 

almaválság 
almeghitelezés 

álmeghitelezés 

almeghitelező 
alminősítés 

alminta 

almodell 
Almon-féle késleltetés 

álobjektív 

álok 
álokoskodás 

álomár 

Álomból még senki nem gazda-godott meg. (szólásmondás) 
álomgázsi 

álomhatár 

álomjövedelem 
álomkereset 

álomprofithatár 

Alonso, William 
alosztály 

alpakaöltönyár 

alpaka öltöny ára 

alpakka 

al pari (névértéken) 
álpénz 

alperes 

al peso (súly szerint) 
al pezzo (darabonként) 

Alpok-Adria Munkaközösség 

alprivatizátor 
álprobléma 

alprogram 

alrendszerek működése 
alrészesedés 

alrovat 

alsó aranypont 
alsó ársáv 

alsó beavatkozási pont 

alsó elfogadási határ 
alsó és felső kamathatár 

alsó fedezeti pont 

alsó-felső árhatár 
alsó határ 

alsó határérték 

alsó hozamhatár 
alsó index 

alsó intervenciós pont 

alsó jövedelmi ötöd 
alsó kamathatár 

alsó kitörési pont 

alsó középosztály 
alsó kritikus értékek 

alsó kvartilis 

alsó kvintilis 
alsó mutatószám 

alsórendű 



alsó rentabilitási határérték 

alsó rés 

alsó szintű menedzsment 
alsó szintű vezetőség 

alsó vezetés 

alspeditőr 
álstatisztika 

alszállítmányozó 

alszállító 
alszámla 

álszámla 

alszerződés 
álszerződés 

alszindikátus 

ALTA (Amerikai Telekkönyvi Egyesület) 
általános adatok 

általános adatok a mérlegbe-számolóban 

általános alakú kínálati függvény 
általános alap 

általános állandó költség 

általános vámpreferencia-rendszer (GSP) 
általánosan biztonságosnak elismert 

általánosan csökkenő ártendencia 

általánosan elfogadott könyvvizsgálati standard (GAAS) 
általánosan elfogadott számviteli elvek (GAAP) 

általánosan elterjedt üzleti szokások 

általánosan keresztezett csekk 

általános áresés 

általános árfolyamesés 
általános árindex 

általános árszint 

általános árszínvonal 
általános árszínvonalra átárazó könyvelés 

általános árucímke 

általános árutőzsde 
általános árváltozás 

általános átruházás 

általános bank 
általános biztosítás 

általános biztosítási kötvény 

általános csereeszköz 
általános egyenérték 

általános egyenértékes 

általános egyensúly 
általános egyensúlyelmélet (az általánosan elfogadott elmélet) 

általánosegyensúly-elmélet (az általános egyensúly  

elmélete) 
általános egyensúly elmélete 

általános egyensúlyi ár 

Általános Egyezmény a Szolgáltatások Kereskedelméről (GATS) 
általános eladási feltételek 

általános engedménylevél 

Általános Értékforgalmi Bank Rt. (ÁÉB) 
általános értékforma 

általános értékmérő 

általános értéktőzsde 
általános érvényesség kinyilvá-nítása 

általános érvényűség 

Általános Exportösztönző Rendszer 
általános fizetési eszköz 

Általános Fogyasztási és Értékesítési Szövetkezet (ÁFÉSZ) 



Általános Fogyasztási és Értékesítési Szövetkezetek Országos Szövetsége (ÁFÉOSZ) 

Általános Fogyasztási Szövetkezet (ÁFOSZ) 

általános forgalmi adó (áfa) 
általánosforgalmiadó-átalány 

általánosforgalmiadó-befizetés 

általános forgalmi adó befizetése 
általánosforgalmiadó-bevallás 

általános forgalmi adó bevallása 

általánosforgalmiadó-elszámolás 
általánosforgalmiadó-kulcs 

általános forgalmi adó kulcsa 

általánosforgalmiadó-levonás 
általános forgalmi adó levonása 

általánosforgalmiadó-mentesség 

általánosforgalmiadó-nyilvántartás 
általános forgalmi adó nyilván-tartása 

Általános forgalmi adó pénzügyi elszámolási számla (számlanév) 

általánosforgalmiadó-rendszer 
általános forgalmi adó rendszere 

általánosforgalmiadó-szint 

általánosforgalmiadó-visszatérítés 
általános forgalmi adó vissza-térítése 

általános főkönyv 

általános gépjármű-biztosítás 
általános hagyaték 

általános haszonkritérium 

általános háztartás-biztosítás 

általános háztartás-biztosítási kötvény 

általános háztartási biztosítás 
általános háztartás-statisztikai reprezentatív felvétel 

általános hitelező 

általános hitelmegállapodás 
általános igazgatási költség 

általános irányzat 

általánosítás 
általánosítható 

általánosító 

általánosított 
általánosított hasznossági függvény 

általánosított legkisebb négyzetek módszere 

általánosított preferenciarendszer 
általános járulékos költség 

általános jelzálog 

általános jelzálogjog 
általános jelzáloglevél 

általános jövedelemadó 

általános kamatszínvonal 
általános kártérítés 

általános kereskedelmi- és vámegyezmény 

általános keresztezés 
általános kockázati céltartalék 

általános kormányzati kiadás 

általános költségek 
általános költségek előirányzata 

általános költségek elszámolása 

általános költségek megoszlása 
általános költségvetés 

általános lemondás követelésről 

általános makrogazdasági helyzet 
általános meghagyás 

általános meghatalmazás 



általános mérleg 

általános munkakötelezettség 

általános örökös 
általános piac 

általános piaci hangulat 

általános piaci hanyatlás 
általános piaci kockázat 

általános piaci mutató 

általános piaci viszonyok 
általános pozíció 

általános statisztika 

általános szállítási feltételek 
általános szegénység 

általános személygépjármű-költség 

Általános Szolgáltatásnyújtási Egyezmény 
általános sztrájk 

általános takarékszerződés 

általános tartalék 
általános tartalékalap 

általános tartalékképzés 

általános tőzsdei irányzat 
általános tőzsdei irányzattól eltérő 

általános trend 

általános trend megszakadása 
általános túltermelési válság 

általános üzleti feltételek 

általános üzleti tevékenység 

Általános Vállalkozási Főiskola 

általános válság 
általános vámbiztosíték 

általános vámrendelkezés 

általános vámszint 
Általános Vámtarifa- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) 

általános vásárlási eszköz 

általános vásárlóerő 
általános végrehajtási rendelkezés 

általános vevőkijelölési jog 

általános visszatartási jog 
általános zálog 

általános zálogjog 

általános záradék 
altársaság 

áltársaság 

áltat 
áltatás 

Alter, Lev Beniszianovics 

alternatíva 
alternatívahiány 

alternatívaképzés 

alternatívák értékelése 
alternatívák halmaza 

alternatív becslés 

alternatív befektetés 
alternatív energiaforrás 

alternatív érték 

alternatív esélyek latolgatása 
alternatív eszköz 

alternatív felhasználási lehetőség 

alternatív felhasználással rendelkező termelési javak 
alternatív fogyasztási lehetőség 

alternatív gazdaságelmélet 



alternatív hipotézis 

alternatív inflációcsökkentési program 

alternatív ismérv 
alternatív jövő 

alternatív kapcsolatok 

alternatív kereslet 
alternatív kölcsön 

alternatív költség 

alternatív kötvény 
alternatív közgazdasági gimná-zium 

Alternatív Közgazdasági Gimnázium (iskola neve) 

alternatív közgazdaságtan 
alternatív megbízás 

alternatív minimumadó 

alternatív piaci kibocsátás értéke 
alternatív profit 

alternatív részvételi értékpapír 

alternatív sorrendű megbízás 
alternatív stabilizációs kísérletek 

alternatív technológia 

alternatív termelési lehetőség 
alternatív tőkehozam 

alternatív tulajdonjog 

alternatív vám 
alternatív vásárlás 

alterntív turizmus 

altétel 

altevékenység 

altípus 
Altman-féle Z-mutató 

altruista 

altruizmus 
altulajdonos 

alulbecslés 

alulbiztosítás 
alulbiztosított 

alulértékel 

alulértékelt árfolyam 
alulértékelt árfolyamú piac 

alulértékelt értékpapír 

alulértékelt kötés 
alulértékelt részvény 

alulértékeltség 

alulértékelt valuta 
alulfedezett 

alulfejlettség 

alulfinanszíroz 
alulfinanszírozás 

alulfinanszírozott 

alulfinanszírozottság 
alulfizetés 

alúlfizetett 

alulfoglalkoztatott munkások 
alulfoglalkoztatottság 

alulfogyasztás 

alulfogyasztási ciklus 
alulfogyasztási elmélet 

alulígér 

alulinformáltság 
aluljegyzés 

aluljegyzett 



aluljegyzett kibocsátás 

alulkínál 

alulkínálás 
alulmarad 

alulmaradás 

alulmaradó 
alulmúl 

alulnépesedés 

alulreprezentáció 
alulrészesedés 

alulszabályozottság 

alulszámláz 
alulszámlázás 

alulszámlázó 

alulszámlázottság 
alultartalékol 

alultartalékolás 

alulteljesítés 
alultermelés 

alultervezés 

alultervezett beruházás 
alultőkésítés 

alultőkésített ágazat 

alultőkésítettség 
alumínium 

alumínium aprópénz 

alumínium-árfolyamok 

alumíniumedény-ár 

alumíniumedény ára 
alumíniumedény-gyártás 

alumíniumedény gyártása 

alumíniumexport 
alumíniumfillér 

alumíniumgyártás 

alumíniumipar 
alumíniumkivitel 

alumíniumpénz 

alumínium pénzérme 
alumíniumtermelés 

álügylet 

alügynök 
alügynökség 

alvagyon 

alvállalat létrehozása 
alvállalkozás 

álvállalkozás 

alvállalkozási szerződés 
alvállalkozó 

álvállalkozó 

alvállalkozó által végzett karbantartás 
alvállalkozói 

alvállalkozói nyilvántartás 

alvállalkozói szerződés 
alvállalkozói teljesítmény 

Alvállalkozói teljesítmények (számlanév) 

Alvállalkozói teljesítmények értéke (számlanév) 
Alvállalkozói teljesítményérték előállítási költségei  

(számlanév) 

alvállalkozói teljesítmény könyvelése 
alvállalkozóval kötött szerződés 

álválságkezelés 



alváltozat 

álvásárlás 

álverseny 
alvilág feketebankja 

alvó bankbetét 

alvó bankszámlák kibővített listája 
alvóbetét 

alvó gmk 

alvópapírok 
alvószámla 

alvószámlalista 

alvóvállalat 
alvóváros 

alvóvárosi övezet 

alzálogjog 
AMA (Amerikai Vállalatvezetők Szövetsége) 

a manco (pénzhiány címén) 

amatőrbecslés 
amatőr sport 

amatőrszint 

AMBA (Ausztráliai Kereskedelmi Bankárok Egyesülete) 
AMBAC (Amerikai Városi Kötvénygarancia-társaság) 

ambíció 

ambicionál 
ambiciózus 

ambilaterális (kétoldali) 

Ambrozovics Béla 

AMC (Agrármarketing-centrum) 

AMCHAM (Amerikai Kereskedelmi Kamarák) 
AMD (dram) – Örményország 

Amemiya, Takeshi 

American Express 
Amerika Bank 

Amerikai Államok Szervezete (OAS) 

amerikai állampapírok 
amerikai arany 

Amerikai Bankárszövetség (ABA) 

Amerikai Bankintézet (AIB) 
Amerikai Befektetési Bankárok Egyesülete (IBA) 

amerikai dollár (USD) – Marshall- 

-szigetek 
amerikai dollár (USD) – Mikronézia 

amerikai dollár (USD) – Palau 

amerikai dollárban kibocsátott kötvények 
Amerikai Drágakőintézet (GIA) 

Amerikai Egyesült Államok (USA) – Amerika 

Amerikai Egyesült Hitelirodák (ACB of A) 
amerikai eladási ár 

amerikai életvitel 

amerikai értékpapírok 
Amerikai Értéktőzsde (AMEX vagy ASE) (New York) 

Amerikai Független Kőolaj- 

-egyesület (IPAA) 
Amerikai Független Kőolaj- 

-finomítók Egyesülete 

amerikai gallon 
Amerikai Gyapotszállítók Egyesülete (ACSA) 

Amerikai Hajótörzs-biztosítók Egyesülete (AHUA) 

Amerikai Hajótulajdonosok Egyesülése (AASO) 
amerikai hajózási nyilvántartás (ABS) 

amerikai hármak 



Amerikai Ingatlanbecslő Intézet (AIRA) 

Amerikai Iparigyémánt-egyesület (IDA) 

Amerikai Jelzálogbankárok Egyesülete (MBA) 
amerikai jellegű opció 

Amerikai Kereskedelmi Kamarák (AMCHAM) 

Amerikai Kereskedelmi Tanács (ABT) 
amerikai kihívás 

Amerikai Kőolajintézet (API) 

Amerikai Közgazdasági Társaság (AEA) 
Amerikai Olajkútfúró Vállalkozók Egyesülete (AAODC) 

amerikai opció 

amerikai pénzvilág 
Amerikai Statisztikai Társaság (ASA) 

amerikai tankhajó-fuvardíjszabás (ATRS) 

Amerikai Telekkönyvi Egyesület (ALTA) 
amerikai tulajdonosi igazolványok (AOC) 

Amerikai Választottbírói Egyesület (AAA) 

Amerikai Vállalatvezetők Szövetsége (AMA) 
Amerikai Városi Kötvénygarancia Társaság (AMBAC) 

Amerikaközi Befektetési Társaság (IIC) 

Amerikaközi Fejlesztési Bank (IADB) 
amerikanizál 

amerikanizálás 

amerikanizálódás 
amerikanizálódik 

amerikanizálódó 

amerikanizálódott 

amerikanizált 

amerikanizmus 
amerikázik 

a metá (felesben, egyenlő kockázattal) 

améta (egyesülés a külföldi ártöbbleten való osztozkodásra) 
amétaszámla 

AMEX (vagy ASE) (Amerikai Értéktőzsde) (New York) 

AMF (Arab Pénzügyi Alap) 
amíg a váltó ellenértéke befolyik 

amikor esedékes 

Amilyen a jövedelem, olyan legyen a költség. (közmondás) 
Amilyen az ember, olyan a munkája. (közmondás) 

Amire szükség nincs, egy garasért is drága. (közmondás) 

Ami szép és hasznos, azt munká-val adják. (közmondás) 
ámít 

ámítás 

ámítgat 
ámítgatás 

ámítgató 

ámító 
ammóniagyártás 

Amonn, Alfred 

Amoroso, Luigi 
amortizáció 

amortizációátvezetés 

amortizáció átvezetése immateriális javaknál 
amortizációbefejezési időpont 

amortizáció befejezési időpontja 

amortizáció elszámolásának módja 
amortizációelszámolás jegyzett tőke felemelésekor 

amortizációkezdési időpont 

amortizáció kezdési időpontja 
amortizációkiszámítás 

amortizáció kiszámítása 



amortizáció lineáris kiszámítása 

amortizációmegelőzési hitel 

amortizációmentes 
amortizációs alap 

amortizációs alap képzése 

amortizációs bázis 
amortizációs együttható 

amortizációs futamidő 

amortizációs idő 
amortizációs időrend 

amortizációs időtartam 

amortizációs kedvezmény 
amortizációs kölcsön 

amortizációs költség 

amortizációsköltség-hányad 
amortizációs kulcs 

amortizációs leírás 

amortizációs leírási kulcs 
amortizációs norma 

amortizációs számla 

amortizációstartalék-számla 
amortizációs tényező 

amortizációs törlesztési terv 

amortizáció tányával csökkentett összege 
amortizációval csökkentett érték 

amortizál 

amortizálódás 

amortizálódik 

amortizálódó 
amortizálódott 

amortizálódott állótőke 

amortizálódott tőke 
amplitúdó 

amplitúdófázis-görbe 

amszterdami bankközhi kínálati kamatláb (AIBOR) 
amszterdami értékpapír- 

-elszámolási rendszer (ASAS) 

Amszterdami Értéktőzsde (ASE) 
Amszterdami Határidős Tőzsde (FTA) 

amszterdami szakmaközi piaci tőzsdei rendszer (AIM) 

Amszterdami Szerződés 
Amszterdami Tőzsde indexe (AEX) 

anakronisztikus 

anakronizmus 
analitika 

analitikus 

analitikus anyagkönyvelés 
analitikus anyagkönyvelési számlalap 

analitikus becslés 

analitikus elszámolás 
analitikus értékelés 

analitikus extrapoláció 

analitikus függvény 
analitikus gyűjtő 

analitikus jelentés 

analitikus kiegyenlítés 
analitikus kivonat 

analitikus könyvelés 

analitikus marxizmus 
analitikus modell 

analitikus napló 



analitikus nyilvántartás 

analitikus pénztárkönyv 

analitikus prognózis 
analitikus regressziófüggvény 

analitikus számla 

analitikus számlalap 
analitikus trend 

analitikustrend-számítás 

analizál 
analizálás 

analizálatlan 

analizálhatatlan 
analizáló 

analizáltat 

analízis 
analízisigazolás 

analógia elve 

analógiarendszer 
analógiát hasznosító módszer 

analogikus 

analóg mutató 
anarchia 

anarchikus 

anarchizmus 
anarchoszindikalista 

ANCOM (Andesi Közös Piac vagy Andok-államok  

Közös Piaca) 

Ancsiskin, Alekszandr Ivanovics 

Anderson, Benjamin 
Anderson, James 

Anderson–Ricardo-féle járadékelmélet 

Andesi Csoport 
Andesi Közös Piac (vagy Andok- 

-államok Közös Piaca) (ANCOM) 

Andesi Paktum 
Andesi Tartalékalap 

Andok-államok Közös Piaca  

(vagy Andesi Közös Piac) (ANCOM) 
Andor Endre 

Andorrai Fejedelemség (Andorra) – Európa 

Andrássy György, gróf 
Andreich Jenő 

Andrews, Philip Walter Sawford 

angazsál (szerződtet, lekötelez) 
anglomán 

Angolai Köztársaság (Angola) – Afrika 

angol-amerikai típusú tőzsdék 
angol árverés 

angol bank 

Angol Bank (BE vagy B/E  
vagy B of E) 

angol bankvilág 

angol font (lb) (súlyegység) 
angol gyarmatbirodalom 

angol hold (ac) (területmérték) 

Angol Jegybank 
angol kormányzati kötvények piaca 

angol közgazdaságtan 

Angol–Magyar Bank 
angolszász váltójog 

angol váltórendszer 



ankét 

anna (hindusztáni, indiai és pakisztáni váltópénz) 

annales 
annektálás 

annexe (szerződés kiegészítő része) 

annexió (bekebelezés) 
anni currentis (a folyó évben) 

anni futuri (a jövő évben) 

annualis (évi) 
annuitás (hosszú lejáratú kölcsön törlesztési részlete) 

annuitásos 

annuitásos adósságszolgálat 
annuitásos visszafizetési mód 

annulláció (érvénytelenítés) 

annullál (töröl, leír) 
annullálás 

annullíroz 

anomália 
anonim adattárolás 

anonim bankkártya 

anonim elidegenítés 
anonim pénz 

anonim részvény 

anonim számla 
anonim társaság 

anonim válaszadás 

antagonisztikus 

antagonisztikus ellentét 

antagonisztikus érdekellentét 
antagonizmus 

anteakta (előiratok) 

antecedenciák (előzmények) 
antecedens 

antedatál (vagy antidatál) 

antedatálás 
antedatáló 

antedatáltató 

antedatált csekk 
antibullionista 

anticiklikus gazdaságpolitika 

anticiklikus intézkedés 
anticiklikus politika 

anticiklikus reklám 

anticipáció 
anticipált infláció 

antidatál (vagy antedatál) 

antidirigizmus 
antidömpingkódex 

antidömpingvám 

anti-equilibristák 
antietatizmus 

antifeudális 

Antigua és Barbuda (Antigua és Barbuda) – Közép-Amerika 
antihasznosság 

antiimperialista 

antiindividualizmus 
antiinflációs 

antiinflációs csomag 

antiinflációs csomag tartalma 
antiinflációs csomagterv 

antiinflációs politika 



antikapitalista 

antikapitalizmus 

anti-képességpotenciál 
antikeynesista 

antikommunista 

antikvár áru 
antikvár bolt 

antikvár holmi 

antikvárium 
antikvárium helyettes vezetője 

antikváriumi eladó 

antikváriumvezető 
antikváriumvezető-helyettes 

antikvárium vezetője 

antikvárius 
antikvár könyvkereskedés 

antikvár piac 

antikvitás 
antikvitások piaca 

antimarxista 

antimérleg-felfogások 
antinómia 

antiszociális 

antitézis 
antocizmus 

Antonelli, Etienne 

antwerpeni gyémántkereskedők 

antwerpeni márka 

anyaállam 
anyabank 

anyacég 

anya- és gyermekvédelem 
anyag 

anyagár 

anyagáramlás 
anyagár-különbözet 

anyagárrobbanás 

anyagátadás 
anyagátadás leányvállalat létesítésekor 

anyagátadás térítés nélkül 

anyagátvétel 
anyagbeszerzés 

anyagbeszerzési vezető 

anyagbeszerzés könyvelése 
anyagbeszerző 

anyagbeszerző-készletnyilvántartó munkakör 

anyagbevételezési bizonylat 
anyagbevételezési jegy 

anyagbiztosítás 

anyagcsoport 
anyagellátás 

anyagellátási vezető 

anyagellátó 
anyagellátó-késztermékfelvevő kapacitás 

anyagellátó szerv 

anyagellenőr 
anyagelosztás 

anyagelszámoló 

anyag-energia felhasználás 
anyagértékesítés 

Anyag- és Adatszolgáltatás (sajtókiadvány) 



anyag- és amortizáció nélküli termelési érték 

anyag- és áruforgalmi osztály 

anyag- és energiaexport 
anyag- és energiaimport 

anyagfelhasználás 

anyagfelhasználási kimutatás 
anyagfelhasználási norma 

anyagfelhasználási terv 

anyagfogyasztási norma 
anyagfőcsoport 

anyaggazdálkodás 

Anyaggazdálkodás és Raktár-gazdálkodás (sajtókiadvány) 
anyaggazdálkodási szemlélet 

anyaggazdálkodási szervező 

anyaggazdálkodási vezető 
anyaggazdaságosság 

anyaghányad 

anyaghányad szerinti elszámolás 
anyaghiány 

anyaghiba 

anyaghitel 
anyaghulladék 

anyaghulladék raktárra vétele 

anyagi alap 
anyagi áldozat 

anyagi áramlás 

anyagias 

anyagiasság 

anyagi bázis 
anyagi biztonság 

anyagi biztosíték 

anyagicsőd-jog 
anyagi ellehetetlenülés 

anyagi ellenszolgáltatás 

anyagi előfeltétel 
anyagi előny 

anyagielőny-szerzés 

anyagi előny szerzése 
anyagi elszámoltathatóság 

anyagi érdek 

anyagi érdekeltség 
anyagi erőforrások 

anyagi és szellemi szükségletek 

anyagi eszközök 
anyagi eszközökkel ellát 

anyagi fedezet 

anyagi felelősség 
anyagi fogyasztás 

anyagi folyamatok 

anyagi forrás 
anyagiforrás-forgalom 

anyagi függetlenség 

anyagi-gazdasági lecsúszás 
anyagigény 

anyagigényes fejlődési pálya 

anyagigényesség 
anyagigényes termelés 

anyagigénylés 

anyagigénylő lap 
anyagi gond 

anyagi haszon 



anyagi hatások 

anyagi hatóokok 

anyagi háttér 
anyagi helyzet 

anyagi javak 

anyagi javakban megtestesülő vagyon 
anyagi javak forrása 

anyagi javak termelőfelhasználása 

anyagi jólét 
anyagi kár 

anyagi kondíció 

anyagi konzekvenciákkal jár 
anyagi konzekvenciákkal terhes 

anyagi körülmények 

anyagi követelés 
anyagi következmény 

anyagilag gyarapodik 

anyagilag megéri 
anyagilag padlón van 

anyagilag támogat 

anyagilag tönkretesz 
anyagi lehetőség 

anyagi létfeltétel 

anyagi mozgatóerő 
anyagimport 

anyagimportigény-többlet 

anyagimport-terület 

anyagi-műszaki bázis 

anyagi-műszaki ellátás 
anyagi nehézség 

anyagi nélkülözés 

anyagintenzív termelés 
anyagi nyomorúság 

anyagi okok 

anyagi ösztönzés 
anyagi ösztönzési alap 

anyagi ösztönzési rendszer 

anyagi ösztönző 
anyagi ráfordítás 

anyagismeret 

anyagi-szellemi ráfordítás 
anyagi szféra 

anyagi szolgáltatás 

anyagi szükséglet 
anyagi támogatás 

anyagi támogatásra szoruló iparvállalat 

anyagi teherbíróképesség 
anyagi tényezők 

anyagi termékek fogyasztása 

anyagi termékek rendszere (MPS) 
anyagi termelés 

anyagi termelésből származó árbevétel 

anyagi termelés szférája 
anyagjegyzék 

Anyagjellegű költségek  

(számlanév) 
Anyagjellegű ráfordítások (számlanév) 

anyagjellegű ráfordítások elszámolása 

anyagjellegű szolgáltatás 
anyagjellegű szolgáltatások elszámolása 

anyagként átvett áru a saját bolti készletből 



anyagkészlet 

anyagkészletek értékét csökkentő gazdasági műveletek 

anyagkészletekkel összefüggő különleges gazdasági  
műveletek 

anyagkészletek kimutatása év végén 

anyagkészletszámla 
Anyagkészletszámla (számlanév) 

anyagkészlet-szükséglet 

anyagkiadás 
anyagkiadó 

anyagkitermelés 

anyagkitermeléshez szükséges terület 
anyagkiutalás 

anyagkiutalási revízió 

anyagkivételezési jegy 
anyagköltség 

Anyagköltség (számlanév) 

anyagköltséghányad 
anyagköltség-megtakarítás 

anyagkönyvelés 

anyagkönyvelő 
anyagleltár 

anyagleltározás 

anyagleltározó 
anyagmegsemmisülés rendkívüli esemény miatt 

anyagmegtakarítás 

anyagmegtakarító 

anyagmentes termelés 

anyagmentes termelési érték 
anyagmérleg 

anyagminta 

anyagmozgatás 
Anyagmozgatás – Csomagolás (sajtókiadvány) 

anyagmozgatási költség 

anyagmozgató 
anyagmozgató robottargonca 

anyagnév 

anyagnyilvántartás 
anyagnyilvántartó 

Anyagok (számlanév) 

Anyagok árkülönbözete (számlanév) 
Anyagok beszerzésének mellék-költségei (számlanév) 

anyagok értékvesztése 

anyagok értékvesztésének költség-nemenkénti elszámolása 
anyagok visszáruzása 

anyagpazarlás 

anyagpazarló 
anyagpocsékolás 

anyagráfordítás 

anyagraktár 
anyagraktáros 

anyagraktározás 

anyagraktározási költség 
anyagszavatosság-vizsgálat 

anyagszavatosságvizsgálat-kérés 

anyagszükséglet 
anyagszükségleti jegyzék 

anyagszükséglet-tervezés 

anyagszükséglet tervezése 
anyagtakarékos 

anyagtakarékosság 



anyagtakarékossági újítás 

anyagtalanítás 

anyagtalanított értékpapírpiac 
anyagtartalom 

anyagtöbblet 

anyagutalvány 
anyagutalványozó 

anyagvámszint 

anyagvásárlás 
anyagvizsgálat 

anyagvizsgáló 

Anyagvizsgáló és Minőségellenőrző Rt. 
anyaggyűjtés 

anyajogú társadalom 

anyakikötő 
anyaország 

anyasági ellátás 

anyasági segély 
anyasági támogatás 

anyatörzskönyvezett tejtermelő tehénnel kereskedő cég 

anyavállalat 
anyavállalat garanciája 

anyavállalatnak nyújt 

anyavállalat rövid lejárartú kötelezettségei 
Anyavállalat rövid lejáratú kötelezettségei (számlanév) 

Annyi a pénze, mint a hangya. (szólásmondás) 

Annyit a szájnak, amennyire erszényed engedi.  

(közmondás) 

AOAD (Arab Mezőgazdaság-fejlesztési Szervezet) 
AOC (amerikai tulajdonosi igazolványok) 

AOK (új kwanza) – Angola 

Aoki, Masanao 
AOM (Ausztrál Opciótőzsde) 

A osztályú törzsrészvény 

AP (átlagtermék) 
APABI (Bankintézetek Ázsiai – Csendes-óceáni Egyesülete) 

Apád, anyád ide jöjjön! (szólásmondás) 

apadás 
apadó vásárlóerő 

apai örökség 

apajogú társadalom 
apanázs (rendszeres készpénz-juttatás) 

apartman 

apartmanárus 
apartmantulajdon 

Apáthy István 

apátsági birtok 
APC-államok 

APC-országok 

APEC (Ázsiai – Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés) 
APEC-értekezlet 

APEC-fórum 

APEC-szervezet 
APEH (Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal) 

APEH-adategyeztetési behívó 

APEH-alkalmazott 
APEH-állásfoglalás 

APEH-behívó 

APEH-felszólítás 
APEH felszólítása 

APEH-gyorsjelentés 



APEH Hír-adó (sajtókiadvány) 

APEH-körlevél 

APEH-rendőrség 
APEH-revizor 

APEH-tájékoztató 

APEH Üldözötteinek Szövetsége (APÜSZ) 
APEH-vizsgálat 

APEH-zsaru (szleng) 

apellálás 
API (Amerikai Kőolajintézet) 

API fajsúlyskálája 

apodiktikus gazdasági előrejelzés 
ápolási díj 

ápolásidíj-kedvezmény 

ápolási költség 
ápolásiköltség-térítés 

apologetika 

a posteriori szegmentációs módszer 
APPA (Afrikai Kőolajtermelők Szövetsége) 

apparátus 

apport 
apportál 

apportálás gazdasági társaságba 

apportálásos privatizáció 
apportáló tag 

apportált vagyontárgy 

apportarány 

apportátadással megszerzett részesedés 

apportért kapott részvények 
apport fogadása az újonnan alakult gazdasági társaságnál 

apportfogadáshoz kapcsolódó, előzetesen felszámított áfa 

apport formájában 
apportíroz 

apportírozott tárgyi eszköz 

apportkedvezmény 
apportként átadott 

apportként átadott anyagkészletek 

apportként átadott befejezetlen  
és félkész termékek 

apportként átadott értékpapír 

apportként átadott eszközök fizetendő áfája 
apportként átadott készletek 

apportként átadott készletekhez kapcsolódó fizetendő áfa 

apportként átadott növendék, hízó- és egyéb állatok 
apportként átadott szellemi termékek 

apportként átadott tárgyi eszközök 

apportként átadott tenyészállatok 
apportként átadott üzleti  

vagy cégérték 

apportként átvett anyagok 
apportként átvett értékpapírok 

apportként átvett eszközök előzetesen felszámított áfája 

apportként átvett növendék, hízó- és egyéb állatok 
apportként átvett részesedések 

apportként átvett szellemi termékek 

apportként átvett tárgyi eszközök 
apportként átvett üzleti  

vagy cégérték 

apportként bevitt tárgyi eszköz 
apport könyvvizsgálói értékelése 

apportlista 



apportőr 

apport ráfordításkénti elszámolása 

approbáció (engedélezés, jóváhagyás) 
approbál 

appropriáció 

approximációs módszer 
a priori 

a priori szegmentációs módszer 

aprítógépgyár 
apróbirtok (egy holdnál kisebb) 

apró birtok (nem nagy) 

aprócikk 
apró ezüstpénz 

aprógazdaság 

apróhirdetés 
apróhirdetéses 

aprómunka 

aprópénzadomány (aprópénzben adott adomány) 
apró pénzadomány (jelentéktelen adomány) 

aprópénz (kis értékű váltópénz) 

apró pénz (kisméretű fémpénz) 
aprópénzes 

aprópénzhiány 

aprópénzű 
aprópénz-számolgatás 

apró reklámajándék 

apróság 

apró zárványok 

ÁPTF (Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet) 
ÁPTF-határozat 

APU (Ázsiai Fizetési Unió) 

APÜSZ (az APEH Üldözötteinek Szövetsége) 
ÁPV Rt. (Állami Privatizációs  

és Vagyonkezelő Rt.) 

AQPR (Kvalitatív Kutatók Szövetsége) 
AR (átlagbevétel) 

ár (p vagy P) (pénzbeli érték) 

ár (szerszám) 
ár (területmérték) 

Arab Afrikai Kölcsönalap (SAAFA) 

Arab Államok Ligája (vagy Arab Liga) (LAS) 
Arab Gazdasági és Társadalmi Feljesztési Alap (AFESD) 

Arab Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OAPEC) 

Arab Közös Piac (ACM) 
Arab Liga (vagy Arab Államok Ligája) (LAS) 

Arab Mezőgazdaság-fejlesztési Szervezet (AOAD) 

Arab Mezőgazdasági Beruházási és Fejlesztési Hatóság (AAAID) 
Arab Nemzetközi Bank (AIB) 

Arab Pénzügyi Alap (AMF) 

arab valutaegység (ARCRU) 
ARACHA (Arkansasi Automatizált Klíringintézetek Szövetsége) 

ár a címletérték százalékában 

áradat (árra vonatkozó adat) 
áradatgyűjtés 

áradatok gyűjtése (árra vonatkozó adatok gyűjtése) 

árajánlat 
árajánlat-elfogadó 

árajánlat-fedezeti opció 

árajánlati garancia 
árajánlatkérés 

árajánlatkérő 



árajánlatot elfogad 

árajánlatot kér 

árajánlatot tesz 
árajánlattétel 

árajánlattevő 

árajánlatú 
árajánlat versenytárgyaláson 

árakat alacsonyan tartja 

árakat leszorít 
árakat magasan tartja 

árakat rögzít 

árakban realizált nemzeti munka 
árak csökkentése 

áraképpen 

árak és a bérek befagyasztása 
árak és a bérek befolyásolása 

árakhoz igazított fogyasztás 

árak inflációs növekedése 
árak instabilitása 

árak konkrét mértékének  

a meghatározása 
árak mércéje 

árakra nehezedő nyomás 

áralakítás 
áralakítási gyakorlat 

áralakító 

áralakító tényező 

áralakulás 

áralakulás a világpiacon 
áralkalmazás 

áralkalmazkodás 

áralkotóelem 
ár alkotóelemei 

áralku 

áramár 
áram ára 

áramáremelés 

árambehozatal 
áramdíj 

áramdíjkedvezmény 

áramdíjszabás 
áramdíjszámítás 

áramdíj-számítási módszer 

áramellátás 
áramexport 

áramfogyasztás 

áramfogyasztás-növekedés 
áramfogyasztás növekedése 

áramhiány 

áramimport 
áramkedvezmény 

áramkereskedelem 

áramkereskedelmi központ 
áramkivitel 

áramkorlátozás 

áram-külkereskedelem 
áramlási kockázat 

áramlási mátrix 

áramlási tábla 
áramláspár 

áramló pénzalapok 



áramlopók energiafelhasználása 

áramszolgáltatás 

áramszolgáltató 
áramszolgáltatói monopólium 

áramszolgáltatónkénti  

fogyasztói ár 
áramszolgáltató vállalat 

áramtarifa 

áramtarifa-bizottság 
áramtarifa-rendszer 

áramtermelés 

áramtőzsde 
arány 

aranyalap 

aranyalapon álló ország 
aranyalapra helyezett valuta 

aranyalapúság 

aranyalapú valuta 
arany aprópénz 

aranyár 

arányár 
arany ára 

aranyáramlás 

arany árának gyengülése 
aranyarbitrázs 

aranyárfolyam 

arany árfolyamához kötött kötvények 

aranyárgyengülés 

aranyár rögzítése 
aranyáru 

aranyárus 

aranyásó 
aranyásókorszak 

aranyat bankban letétbe helyez 

aranyat használ értékmérőként 
Aranyat is sárból szoktak kikaparni. (szólásmondás) 

Aranyat nem gyűjthet, ki a fillért meg nem becsüli. (közmondás) 

aranyat vásárló befektető 
Aranyat vet a koldusnak is. (szólásmondás) 

aranyázsió 

aranyban fizetendő és kamatozó kötvények 
aranyban fizetendő kötvény 

aranyban kifizetendő kötvény 

arany bankszabály 
aranyban történő fizetést kikötő záradék 

aranyban történő kiegyenlítés 

aranybánya 
aranybánya bevétele 

aranybányarészvény 

aranybányarészvényekbe befektető befektetési alap 
aranybányászat 

aranybánya-vállalat 

aranyba való befektetés 
aranybeáramlás 

arany beáramlása 

aranybeáramlás az országba 
aránybecslés 

aranybetétkönyv 

aranybeváltás 
aranybeváltási kötelezettség 

aranybeváltó 



,,arany bilincs’’ 

aranybizonylat 

aranyblokk 
aranyblokkhoz tartozó országok 

aranyblokk országai 

aranyborjú 
aranycsempész 

aranycsempészés 

arany demonetizálása 
aranydeviza 

aranydeviza-rendszer 

aranydeviza-standard 
aranydukát 

arany-egyenértékes 

aranyéhség 
,,arany ejtőernyő’’ 

aranyékszer-árverés 

aranyékszer árverése 
aranyékszer-eladás 

aranyékszer eladása 

aranyékszer-vásárlás 
aranyékszer vásárlása 

aranyeladás 

arany eladása 
aranyeladó ország 

arányelemzés 

arányeltérés 

arányeltolódás 

arányeltolódási index 
arányeltolódási index számítása 

arányeltolódások okozta torzítás 

aranyérme 
aranyérme-paritás 

aranyérmepiac 

aranyérmerendszer 
aranyérmével történő fizetési záradék 

aranyérték 

arany értékmegőrző szerepe 
aranyérték-záradék 

arany- és ezüstérmék beolvasztása 

Arany és gazdagság rosszra izgat. (közmondás) 
aranyexport 

aranyfedezet 

aranyfedezet ellenében nyújtott kölcsön 
aranyfedezet igazolása 

aranyfedezet nélkül kibocsátott papírpénz 

aranyfedezet nélkül kibocsátott pénz 
aranyfedezetű bankjegy 

aranyfelhalmozás 

aranyfelhalmozódás 
aranyfelhasználás 

aranyfeltárási jogosítvány 

aranyfelvásárlás 
arany felvásárlási ára 

aranyfinomító 

aranyfinomság 
aranyflorénus 

aranyfont 

aranyforint 
aranyforintérték 

aranyfrank 



arany húszkoronás 

aranyigazolás 

aranyimádat 
aranyimport 

aranyimport-erőfeszítés 

arányít 
arányítás 

arányított 

arányíttat 
aranyjáradék 

aranykártya 

Arany keréken forog a törvény. (szólásmondás) 
aranykereskedelem 

aranykereskedő 

aranykereslet 
aranykereső 

aranykészlet 

aranykiáramlás 
arany kiáramlása 

aranykínálat 

aranykincs 
aranykincsképzés 

aranykitermelés 

aranykitermelési jogosítvány 
aranykitermelő 

aranykivitel 

aranykiviteli tilalom 

aranykiviteli zárlat 

aranykonferencia 
aranykor 

aranykori határtermelékenység 

aranykori nagyság 
aranykori növekedés 

aranykori növekedési út 

aranykori tőkekoefficiens 
aranykori út 

aranykori ütem 

aranykorona 
aranykoronában kifejezett érték 

aranykorona-érték 

aranykoronánként fizetendő  
évi adó 

aranykoronás 

aranykölcsön 
aranykötés 

aranykötvény 

aranyközpontok 
aranyküldemény 

aránylagos követeléskielégítés 

aranylavina 
aranyláz 

aranylemez 

aránylik 
aranymagvaluta 

aranymenekülés 

Arany Merkur-díj 
aranymérleg 

aranymetszés 

aranymező 
aranymozgás 

aranyműves 



aranyművesség 

arannyal fedezett tranzakció 

arannyal nem fedezett bankjegy 
arannyal nem fedezett bankjegykibocsátás 

aranyopció 

aranyopciókkal kereskedő személy 
aranyopciósjegy 

arányos 

arányos adó 
arányos adólevonás 

arányos amortizáció 

arányosan felszámított összeg 
arányos befizetés 

arányos eloszlás 

arányos elosztás 
arányos fejlődés 

arányos feljesztés 

arányos felosztás 
arányos fizetés 

arányos gazdasági növekedés 

arányos hozzájárulás 
arányosít 

arányosítás 

arányosítással megosztandó 
arányosítással megosztandó áfa 

Arányosítással megosztandó általános forgalmi adó (számlanév) 

arányos kárfelosztás 

,,aranyos kézfogás’’ 

arányos kielégítés 
arányos kielégítés csődeljárásban 

,,aranyos köszöntés’’ 

arányos megosztás 
arányos mintaelosztás 

arányos rész 

arányos részfizetés 
arányos rétegzés 

arányosság 

arányossági együttható 
arányossági faktor 

arányossági indexpróba 

arányossági próba 
arányossági tényező 

arányos törlesztési alap 

arányos viszontbiztosítás 
aranypánik 

aránypár 

aranyparitás 
aranypénz 

aranypénzállomány 

aranypénzegység 
arany pénzérme 

aranypénzes 

aranypénzláb 
aranypénzrendszer 

aranypénzrendszer megszüntetése 

aranypénzverés 
aranypiac 

aranypiaci befektető 

aranypiacot figyelő-elemző cég 
aranypont 

aranypont-automatizmus 



aranypont-mechanizmus 

aranypool 

aranypool-konferencia 
aranypool tagja 

aranypor 

aranyra beváltható bankjegy 
aranyra való beváltási kötele-zettség 

aranyra való beváltási kötele-zettség beszüntetése 

aranyrészvény 
aranyrészvénycsere 

aranyrészvény-kibocsátás 

aranyrúd 
aranyrúdalapú rendszer 

aranyrúddal történő fizetést kikötő záradék 

aranyrúdrendszer 
aranyrúdvaluta 

aranyskála 

arányskála 
arányskálán történő mérés 

aranysolidus 

arany spekulációs felvásárlása 
aranystandard 

aranystandard felfüggesztése 

aranystandard megszüntetése 
aranystandardrendszer 

aranysterlingrendszer 

arany szabad forgalma 

aranyszabály 

aranyszabály-állapot 
aranyszabály út 

aranyszállítmány 

arányszám 
aranyszegélyű értékpapír 

aranyszegélyű kötvények piaca 

aranyszegélyű váltó 
aranyszélű kormánykötvény 

aránytalan 

aránytalan közteherviselés 
aránytalanság 

aránytalan szerződés 

aránytalanul elmozduló árfolyam 
aránytalanul magas árfolyam 

aránytalanul magas árfolyamú részvény 

aránytalanul nagy befektetés 
aranytartalék 

aranytartalék minimuma 

aranytartalék túlzott igénybevétele 
aranytartalmú 

aranytartalom 

aranytartási költség 
aranytermelés 

aranytermelő ország 

aranytezaurálás 
aranytojást tojó tyúk 

aranytömb 

aranytömb- és aranyrúdrendszer 
aranytőzsde 

aranytranzakció 

arany- vagy ezüstrúd 
aranyvagyon 

arányváltozás 



arányváltoztatás 

arányváltoztatási lehetőség 

aranyvaluta 
aranyvaluta csődje 

aranyvalutájú ország 

aranyvaluta mechanizmusa 
aranyvaluta-rendszer 

aranyvaluta-záradék 

aranyvásárlás 
aranyvásárló 

aranyvasárnap 

aranyverde 
aranyveszteség 

aranyvételi opciós ügylet 

arany világpénz jellegének megszüntetése 
arany világpénz jellegét megszünteti 

Aranyvilágtanács (WGC) 

arany-visszaáramlás 
aranyzáradék 

aranyzáradék-kikötés 

árarány 
árarányeffektus 

árarány-eltolódás 

árarány eltolódása 
árarány-korrekció 

árarány korrekciója 

árarány-módosulás 

árarány módosulása 

árarányok rendszere 
árarányosítás 

áraránystruktúra 

áraránytalanság 
árarányváltozás 

árarbitrázs 

arat 
árat állapít meg 

árat csökkent 

árat elfogad 
árat emel 

árat felver 

árat lejjebb visz 
árat leszállít 

árat leszorít 

árat letör 
árat limitál 

árat maximál 

árat megállapít 
árat megszab 

árat nem tartalmazó adásvételi szerződés 

aratómunkás 
aratómunkás-csapat 

aratórész 

árat rögzít 
árat stabilizál 

árat szab meg 

árátszámítás 
árazás 

árazási módszer 

árazógép 
árazonosság 

árban a szállítás díja is benne foglaltatik 



árbázis 

árbecslés 

árbecslő 
árbefagyasztás 

árbefolyásolás 

árbegyűrűzés 
árbejelentés 

árbejelentési kötelezettség 

ár–bér-megállapodás 
ár–bér-megállapodási javaslat 

ár–bér-paktum 

ár–bér-spirál 
ár–bér-spirál felpörgetése 

árbesorolás 

árbevétel 
árbevétel-arányos eredmény 

árbevétel-arányos nyereség 

árbevétel-arányos nyereséghányad 
árbevétel-arányos nyereség számítása 

árbevételbe beszámító árkiegé-szítés 

árbevételből származó bruttó bevétel 
árbevétel-engedmény 

árbevétel-engedményezés 

árbevételhányad 
árbevételhányad-kiszámítás 

árbevételhányad kiszámítása 

árbevételhez kapcsolódó adók 

árbevételhez kötött 

árbevétel-hordozó 
árbevételi görbe 

árbevételi négyszög 

árbevételi terv 
árbevételi viszonyszámok 

árbevétel-kiesés 

árbevétel-maximalizálás 
árbevételnagyság 

árbevételnagyság szerinti rétegezés 

árbevétel-növekedés 
árbevétel-növekedési ütem 

árbevétel nyereségtartalma 

árbevételre vetített eladósodottság 
árbevétel-változás 

árbevétel változása 

arbitőr 
arbitrage (vagy arbitrázs) 

arbitrage-ügylet (vagy arbitrázsügylet) 

arbitrál 
arbitrálás 

arbitráló kereskedelmi bank 

arbitrázs (vagy arbitrage) 
arbitrázsárfolyam-elmélet 

arbitrázs-ellenügylet 

arbitrázseredmény 
arbitrázs két piac között 

arbitrázskockázat 

arbitrázsosztály 
arbitrazsőr 

arbitrázspont 

arbitrázstevékenység 
arbitrázsügylet (vagy arbitrage- 

-ügylet) 



arbitrázsügyletet kötő 

arbitrázsügylettel foglalkozó 

arbitrázsügynök 
arbitrázsüzlet 

árbizonytalanság 

árbizottság 
árbiztosítás 

árbiztosító tőzsdei ügylet 

árból lealkuszik 
árboom 

árbűnöző 

árcédula 
árcédula-felíró 

árcentrum 

archaikus 
archaikus szektor 

archívum 

ARCRU (arab valutaegység) 
arculatépítés 

arculatformálás 

arculatkampány 
arculattervezés 

arculattervező 

arculatváltás 
árcsend 

árcsökkenés 

árcsökkenésre játszik 

árcsökkenésre spekulál 

árcsökkentés 
árcsökkentési javaslat 

árcsökkentést vív ki 

árcsökkentő tényező 
árcsúcs 

árdeformáció 

árdifferenciáció 
árdiktátum 

árdinamika 

árdiszkrimináció 
árdiszkrimináció alkalmazása 

árdiszparitás 

árdokumentáció 
árdokumentálás 

árdrágítás 

árdrágító 
árdrágulás 

áregyenes 

áregyenlet 
áregyensúly 

áregyezmény 

áregyeztetés 
áregyezség 

áregyüttható 

árelaszticitás 
árelemzés 

árelemző 

árelfogadás 
árelfogadó 

árelfogadvány 

árelképzelés 
árellenőr 

ár-ellenőrizhetetlenség 



árellenőrzés 

árelmélet 

árelméleti megközelítés 
árelőirányzat 

árelőny 

árelszabadulás 
áreltérés 

áreltérítés 

árelv 
áremelés 

áremelés ellen hat 

áremelési elképzelések 
áremelési támogatás 

áremelkedés 

áremelkedéses piac 
áremelkedési hullám 

áremelkedési nyomás 

áremelkedési tendencia 
áremelkedési ütem 

áremelkedési záradék 

áremelkedésre játszik 
áremelkedésre játszó 

áremelkedésre játszók csoportja 

áremelkedésre spekulál 
áremelkedésre spekulál devizában 

áremelkedésre spekuláló eladás 

áremelkedésre spekuláló értékesítés 

áremelkedésre spekulálók csoportja 

áremelkedésre spekulálók egyesülése 
áremelkedésre spekuláló pozíció 

áremelkedésre spekuláló vétel 

áremelkedésre spekulál részvényekben 
áremelkedésre számító eladás 

áremelkedésre számítva kitartja  

az árat 
áremelkedést mutat 

árenda 

árendál 
árendálás 

árendált 

árendás 
árengedmény 

árengedményes 

árengedményes akció 
árengedményes eladás 

árengedményes kötvény 

árengedményes vásár 
árengedményhez jut 

árengedmény készpénzfizetés esetén 

árengedmény készpénzfizetésnél 
árengedményt ad 

árengedményt kap 

árengedményt kér 
árernyő 

árerősödés 

árérték 
árérzékeny 

árérzékeny fogyasztó 

árérzékeny piac 
árérzékenység 

ár- és bérbefagyasztás 



ár- és bérbefolyásolás 

ár- és bérmegállapodás 

ár- és díjbevétel 
áresés 

áresésből származó veszteség 

áreséses 
áresés jelei 

áresésre játszó 

áresésre játszók csoportja 
áresésre játszó tőzsdés 

áresésre spekulál 

áresésre spekuláló eladás 
áresésre spekuláló eladó 

áresésre spekulálók csoportja 

áresésre spekulálók egyesülése 
áresésre spekulálók megszorítása 

áresésre spekulálók piaca 

áresésre spekuláló pozíció 
áresésre számító eladás 

ár és határköltség egybeesésének szabálya 

ár- és jövedelempolitika 
Ár- és Jövedelemtanács (PIB) (Anglia) 

ár- és költségváltozás mértéke 

ár- és költségverseny 
áreszkaláció 

áreszkalációs döntés 

árfajták 

árfedezeti tőzsdeművelet 

árfegyelem 
árfék 

árfekvés 

árfelhajtás 
árfelhajtás csökkenése 

árfelhajtó 

árfelhajtó magatartás 
árfelmérés 

árfelosztás 

árfelsrófolás 
árfelszabadítás 

árfeltétel 

árfeltüntetés 
árfelügyelet 

Árfelügyelet (sajtókiadvány) 

árfelülvizsgálat 
ár-felülvizsgálati kérelem 

árfelverés 

árfelverő tevékenység 
árfeszültség 

árfeszültség-koefficiens 

árfeszültség-mutató 
árfigyelés 

árfigyelő 

ár–fogyasztás-görbe (PCC) 
árfogyatkozás 

árfolyam 

árfolyamadat 
árfolyama gyorsan emelkedik 

árfolyam-alakulás 

árfolyam alakulása 
árfolyam-alakulás a részvénypiacon 

árfolyamalakzat 



árfolyamalapú táblázat 

árfolyam alatt ad el 

árfolyam alatti 
árfolyam alatti különbözet 

árfolyam alatti opció 

árfolyam alatti összeg 
árfolyam alatti vételi opció 

árfolyamalku 

árfolyamarbitrázs 
árfolyam-átszámítás 

árfolyam-aukció 

árfolyama van 
árfolyam azonnali szállításra 

árfolyambázis 

árfolyam befolyásolása 
árfolyambevétel 

árfolyam-bizonytalanság 

árfolyambizottság 
árfolyam-biztosítás 

árfolyam-biztosítási beavatko-zások 

árfolyam-biztosítási fedezet 
árfolyam-biztosítási intézkedés 

árfolyam-biztosítási költség 

árfolyam-biztosítási lehetőség 
árfolyam-biztosítási opció 

árfolyam-biztosítási politika 

árfolyam-biztosítási program 

árfolyam-biztosítási szerződés 

árfolyam-biztosítási ügylet 
árfolyam-biztosító 

árfolyam-biztosított 

árfolyambörze 
árfolyambuborék 

árfolyamcél 

árfolyamcsökkenés 
árfolyamcsökkenés a részvény-piacon 

árfolyamcsökkenés a tőzsdén 

árfolyamcsökkenés devizatörzsbetét felhasználásakor 
árfolyam-csökkenési folyamat 

árfolyam-csökkenési irányzat 

árfolyam-csökkenési kockázat 
árfolyamcsökkenésre játszó 

árfolyamcsökkenésre spekuláló 

árfolyamcsökkenésre utaló jelek 
árfolyamcsökkenést előidéző 

árfolyamcsökkenést idéz elő 

árfolyamcsökkenés várható mértéke 
árfolyam csökkenő irányzata 

árfolyamcsökkentés 

árfolyamcsökkentések a tőzsdei nyitáskor 
árfolyamcsökkentő tényező 

árfolyamcsúcs 

árfolyam-dinamika 
árfolyam-diszparitás 

árfolyamdrágulás 

árfolyam-egyenérték 
árfolyam-együttműködési rendszer 

árfolyamelemzés 

árfolyamelemzés a forgalom alapján 
árfolyamelemző 

árfolyamelmélet 



árfolyam-előrejelzés 

árfolyamelőzmények 

árfolyam-elszámolási számlák 
árfolyameltérés 

árfolyam-eltérési indikátor 

árfolyam-eltérési küszöb 
árfolyam-eltérési mutató 

árfolyam-eltolódás 

árfolyamemelés 
árfolyam-emelkedés 

árfolyam-emelkedés a részvénypiacon 

árfolyam-emelkedések–árfolyamcsökkenések 
árfolyam-emelkedések és -csökkenések indexe 

árfolyam-emelkedés idején vásárol 

árfolyam-emelkedési időszak 
árfolyam-emelkedési potenciál 

árfolyam emelkedési potenciálja 

árfolyam-emelkedéskor vásárol 
árfolyam-emelkedésre játszás 

árfolyam-emelkedésre játszik 

árfolyam-emelkedésre játszók csoportja 
árfolyam-emelkedésre játszók spekulációs felvásárlásai 

árfolyam-emelkedésre játszó tőzsdés 

árfolyam-emelkedésre spekulál 
árfolyam-emelkedésre spekuláló 

árfolyam-emelkedésre számítva vásárol 

árfolyam-emelkedést befolyásoló tényező 

árfolyam-emelkedést elősegítő hatás 

árfolyam-emelkedés tetőpontja 
árfolyamengedmény 

árfolyamérték 

árfolyamesés 
árfolyamesés idején vásárol 

árfolyameséskor vásárol 

árfolyamesésre játszik 
árfolyamesésre játszó 

árfolyamesésre játszók csoportja 

árfolyamesésre játszó tőzsdespekuláns 
árfolyamesésre spekulál 

árfolyamesésre spekuláló személy 

árfolyamesés rossz hírek hatására 
árfolyamesés tartós emelkedés után 

árfolyamesést követő gyors emelkedés 

árfolyam-fedezeti alap 
árfolyam-fedezeti megállapodás 

árfolyam-fedezeti ügylet 

árfolyam-fedezeti ügyletet köt 
árfolyam-fedezeti ügylet kötése 

árfolyamfelár 

árfolyam felemelése 
árfolyam feletti 

árfolyam feletti eladási opció 

árfolyam feletti opció 
árfolyam feletti összeg 

árfolyam feletti vételi opció 

árfolyamfelhajtás 
árfolyamfelhajtó 

árfolyamfelhajtó hatású 

árfolyamfeltétel 
árfolyam-feltornászás 

árfolyam felverése 



árfolyamfenntartás 

árfolyamfenntartó vásárlások 

árfolyamfeszültség 
árfolyam-folytonosság 

árfolyam-garancia 

árfolyamgarancia-szerződés 
árfolyamgondozás 

árfolyamgörbe 

árfolyamgörbék alakjai 
árfolyamgörbék alakzatai 

árfolyamgrafikon 

árfolyamgyengülés 
árfolyam gyors felfelé mozgása 

árfolyam gyors lefelé mozgása 

árfolyamhanyatlás 
árfolyamhatár 

árfolyamhinta 

árfolyamhír 
árfolyam hirtelen kicsúcsosodása 

árfolyamhossz 

árfolyamhullámzás 
árfolyam-igazítás 

árfolyamindex 

árfolyam-infláció 
árfolyam-információs rendszer 

árfolyam-ingadozás 

árfolyam ingadozása 

árfolyam-ingadozási határok 

árfolyamingadozás-kiegyenlítés 
árfolyam-ingadozás kiegyenlítése 

árfolyam-ingadozás kivédése 

árfolyam-ingadozás kivédésére kötött ügylet 
árfolyam-ingadozások ellen biztosító szerződés 

árfolyam-ingadozások miatti veszteség 

árfolyam-ingadozások mozgási sávja 
árfolyam-ingadozást kiegyenlít 

árfolyam-irányítás 

árfolyam irányítása 
árfolyamjavulás 

árfolyamjegyzék 

árfolyamjegyzékben szereplő árfolyam 
árfolyamjegyzéki árak 

árfolyamjegyzés 

árfolyamjegyzési gyakorlat 
árfolyamjegyző bizottság 

árfolyamjelölés 

árfolyamjelzés 
árfolyamjelző 

árfolyamjelző gép 

árfolyamjelző gép távírószalagja 
árfolyamjelző szalag 

árfolyamjelző tábla 

árfolyam-kalkuláció 
árfolyam kamatláb-érzékenysége 

árfolyam-karbantartás 

árfolyamkémlelés 
árfolyamkémlelő 

árfolyamkémlő 

árfolyamképzés 
árfolyamképzés a részvénypiacon 

árfolyam-kibocsátás 



árfolyam-kiigazítás 

árfolyam kiigazítása 

árfolyam-kiigazítás felfelé 
árfolyamkilengés 

árfolyam kipuhatolása 

árfolyam-kiszámítás 
árfolyamkockázat 

árfolyamkockázat-biztosítás 

árfolyam-kockázati ügylet 
árfolyamkockázat lefelé 

árfolyam korábbi viselkedése 

árfolyam-korrekció 
árfolyam-korrekció év végén devizás váltótartozásnál 

árfolyam-korreláció 

árfolyam/könyv szerinti érték  
(P/BV) 

árfolyamkövető 

árfolyamközlés 
árfolyamközlöny 

árfolyam-különbözet 

árfolyam-különbözeti haszon 
árfolyam-különbözeti kockázat 

árfolyam-különbözeti ügyletre szóló megbízás 

árfolyam-különbözeti veszteség 
árfolyam-különbözeti vétel 

árfolyam-különbözetre játszik 

árfolyamkülönbség 

árfolyamlanyhulás 

árfolyamlap 
árfolyamlapon szerepel 

árfolyamlapon szereplő értékpapírok 

árfolyam-lebegtetés 
árfolyam-lebegtetési mechanizmus 

árfolyam-lebegtetési rendszer 

árfolyam-lemorzsolódás 
árfolyamleszorítás 

árfolyam leszorítása 

árfolyam-leszorítás értékpapír- 
-eladással 

árfolyamlevonás 

árfolyamlicit 
árfolyamlimit 

árfolyamlista 

árfolyam-manipuláció 
árfolyam-manipulálás 

árfolyam manipulálása 

árfolyammaximum 
árfolyam-mechanizmus 

árfolyam-megállapítás 

árfolyam megállapítása 
árfolyammegbízás 

árfolyam-meghatározás 

árfolyam meghatározása 
árfolyam-megjelölés 

árfolyam megjelölése 

árfolyammegőrzés 
árfolyam megőrzése 

árfolyam-megszilárdítás 

árfolyam megszilárdítása 
árfolyam-megszilárdulás 

árfolyam megszilárdulása 



árfolyamminimum 

árfolyammodell 

árfolyammozgás 
árfolyammozgás iránya 

árfolyammozgások statisztikai elemzése 

árfolyammozgatás 
árfolyam mozgatása 

árfolyamnagyság 

árfolyam-növekedés 
árfolyam-növekedés a tőzsdén 

árfolyam-növekedés devizatörzs-betét felhasználásakor 

árfolyam növekedése 
árfolyamnyereség 

árfolyamnyereség-adó 

árfolyamnyereségadó-vita 
árfolyam/nyereség arány 

árfolyam-nyereséges ügylet 

árfolyamnyereség-felosztás 
árfolyamnyereség felosztása 

árfolyam-nyereségi ügylet 

árfolyamnyerési lehetőség 
árfolyamon lévő opció 

árfolyamon lévő vételi opció 

árfolyamot csökkent 
árfolyamot emel 

árfolyamot felemel 

árfolyamot felhajt 

árfolyamot felver 

árfolyamot jegyez 
árfolyamot kémlel 

árfolyamot leszállít 

árfolyamot leszorít 
árfolyamot megállapít 

árfolyamot rögzít 

árfolyamot stabilizál 
árfolyam-összeomlás 

árfolyam összeomlása 

árfolyampálya 
árfolyamparitás 

árfolyam-politika 

árfolyam-politikai döntés 
árfolyam-politikai kiigazítás 

árfolyam-politikai mozgástér 

árfolyam-potenciál 
árfolyampótlék 

árfolyam-protekcionizmus 

árfolyamra vonatkozó várakozás 
árfolyamrekord 

árfolyamrendszer 

árfolyamrendszer-választás 
árfolyamrezsim 

árfolyamrizikó 

árfolyam rohamos zuhanása 
árfolyamromlás 

árfolyamrontó művelet 

árfolyamrögzítés 
árfolyamsáv 

árfolyamsáv-szélesítés 

árfolyam-spekuláció 
árfolyamspekuláns 

árfolyam-stabilitás 



árfolyam-stratégia 

árfolyamstruktúra 

árfolyamstruktúra-torzulás 
árfolyam szabadesése 

árfolyam-szabályozás 

árfolyamszalagot figyelők 
árfolyamszámítás 

árfolyamszerkezet 

árfolyam szilárdsága 
árfolyamszint 

árfolyamtábla 

árfolyamtáblázat 
árfolyam-támogatás 

árfolyam-támogató felvásárlás 

árfolyam-támogató vásárlás 
árfolyamtartás 

árfolyamtartomány 

árfolyam tartománya 
árfolyamtartó vásárlás 

árfolyamtávjelző 

árfolyam-teljesítmény 
árfolyamtényező 

árfolyamtorzítás 

árfolyam törölve 
árfolyam-történelem 

árfolyamtrend 

árfolyamtrend-forduló 

árfolyamtrend megfordulása 

árfolyamügynök 
árfolyamváltozás 

árfolyamváltozás ellen fedezve 

árfolyam-változási kockázat 
árfolyamváltozás indexe 

árfolyam-változási trend 

árfolyamváltozás kockázata 
árfolyam változékonysága 

árfolyam-változtatás 

árfolyam-változtatás hatásfoka 
árfolyam-változtatás joga 

árfolyam-várakozás 

árfolyamvédelem 
árfolyam véletlenszerű mozgása 

árfolyamveszteség 

árfolyamveszteség-biztosítás 
árfolyamveszteség ellen fedezi magát 

árfolyamveszteség esetére szóló biztosítás 

árfolyamveszteséggel zárt nap 
árfolyam-volatilitás 

árfolyamvolumen-rendszer 

árfolyamzáradék 
árfolyamzuhanás 

árfolyam zuhanása 

árfolyosó 
árforma 

árforradalom 

árfüggvény 
árgarancia 

árgarancia-megállapodás 

Argentin Köztársaság (Argentína) – Dél-Amerika 
árgörbe 

argumentál 



argumentum 

árgyengülés 

ARH (Agrárrendtartási Hivatal) 
árháború 

árhányados 

árharc 
árhatár 

árhatás 

árhatáskülönbség 
árhatóság 

árhatósági feladat 

árhatósági jogkör 
árhatósági szerep 

árhátrány 

árhelyzet 
árhiperbola 

árhír 

árhivatal 
árhullám 

árhullámzás 

árhullámzási csúcsidőszak 
árigazodás 

árillúzió 

árindex 
árindexálás 

árindex harmonikus átlagformája 

árindexprobléma 

árindexsor 

árindexszám 
árindexszámítás 

árindex tényezői 

árinfláció 
árinformáció 

áringadozás 

áringadozások centruma 
áringadozást megakadályoz 

áringatagság 

árinstabilitás 
árintézkedés 

árirányítás 

árirányító pozíció 
arisztokrácia 

arisztokrata 

arisztokratikus 
arisztokratikus szocializmus 

arisztotelészi ökonómiafogalom 

áriteráció 
aritmetikai átlag 

aritmetikai sorozat 

aritmetikus degresszív leírási módszer 
aritmetikus sor 

árjárvány 

árjásított vagyon 
árjegyzék 

árjegyzék alapján rendel 

árjegyzékből rendel 
árjegyzéket állít össze 

árjegyzéket elkészít 

árjegyzéket készít 
árjegyzéket szétküld 

árjegyzéki ár 



árjegyzés 

árjegyző 

árjegyzői kötelezettség 
árjegyzői rendszer 

árjegyző kereskedelmi bank 

árjelenség 
árjelzés 

árjelzéses szabályozás 

árjelző cédula 
ár/jövedelem hányad 

árkalkuláció 

árkalkulációs eljárás 
árkalkulátor 

Arkansasi Automatizált Klíringintézetek Szövetsége (ARACHA) 

árkáosz 
árkartell 

árkartellesedés 

árkassza 
árkategória 

árkedvezmény 

árkedvezményes 
árképzés 

árképzési alapelv 

árképzési elv 
árképzési irányelv 

árképzési séma 

árképzési stratégia 

árképzési tényező 

árképzésköz 
árképződés 

árképző tényezők 

árkérdés 
árkialakítás 

ár kialakítása 

árkialakítási folyamat 
árkialakítási gyakorlat 

árkiegészítés 

árkiegészítés igénylése 
árkiegészítő mechanizmus 

árkiegyenlítés 

árkiegyenlítés a határon 
árkiegyenlítési adó 

árkiegyenlítési alap 

árkiegyenlítési forgalmi adó 
árkiegyenlítési lefölözés 

árkiegyenlítési rendszer 

árkiegyenlítő alap 
ár kifizetése 

árkifüggesztés 

árkiigazítás 
árkiigazítási záradék 

árkiírás 

árkikötés 
árklauzula 

árkockázat 

árkockázati alap 
árkockázati fedezet 

árkompenzáció 

árkomponens 
árkomponensként folyik be 

árkonkurencia 



árkontroll 

árkonzultáció 

árkorlát 
árkorlátozás 

árkorrekció 

ár/költség arány 
árkörkép 

árkötöttség 

árkövetés 
árkövető 

árkövető vállalat 

árközlemény 
árkrízis 

árkülönbözet 

árkülönbözeti adó 
árkülönbözeti térítés 

árkülönbözeti ügylet 

árkülönbség 
árküszöb 

árlanyhulás 

árlap 
árlavina 

árlebegtetés 

árlefölözés 
árlejtés 

árleltár 

árlemaradás 

ár lemaradása 

árlemorzsolódás 
árlépésköz 

árleszállítás 

árleszállítás mértéke 
árleszorítás 

árletörés 

árliberalizációs intézkedés 
árliberalizálás 

árlicit 

árlimit 
árlimitálás 

árlimit nélküli tőzsdei megbízás 

árlista 
árlista-lekérdezés 

ARMA (autoregresszív és mozgóátlagolású) 

ARMA-idősorelemzés 
ARMA-modell 

ármanipuláció 

ármanőver 
ármaximálás 

ármaximalizálás 

ármaximum 
ármechanizmus 

ármegállapítás 

ármegállapítási jog 
ármegállapítási módszerek 

ármegállapító 

ármegállapító bizottság 
ármegállapító jog 

ármegállapodás 

ármegfigyelés 
ármeghatározás 

ármeghatározó 



ármeghatározó költség 

ármeghatározó piac 

ármegjelölés 
ármegszabás 

ármegszilárdítás 

ármegugrás 
ármennyiség 

ármérce 

ármércejószág 
ármerevség 

ármérséklés 

ármérséklő 
ármérséklődés 

ármérséklő hatású 

ármodell 
ármódosítás 

ármódosítási szabály 

ármódosító tényező 
ármozgás 

ármozgáslimit 

ármunka 
ármutató 

árnívó 

árnormalizálás 
árnövekedés 

árnövekmény 

árnövelés 

árnövelő tényező 

árnyalatnyi emelkedés 
árnyalt vízjel 

árnyékár 

árnyékár-összefüggések 
árnyék-devizaárfolyam 

árnyékfinanszírozó 

árnyékgazdaság 
árnyereség 

ár/nyereség arány 

árnyilvántartás 
árnyilvántartási kötelezettség 

árnyomás 

árnyomásos infláció 
árolló 

árollókiszámítás 

áron alul ad el 
áron aluli eladás 

áron aluli értékesítés 

áron aluli kínálat 
áron alul kínál 

áron alul privatizált 

áron értékesít 
áron való eladás 

árosztály 

árosztályi előadó 
árosztályvezető 

árosztály vezetője 

árosztozkodás 
ár önkéntes csökkentése 

áröntudat 

árösszeg 
ár-összehasonlítás 

árösszetevők 



árösszevetés 

árösztönzés 

árösztönző 
ARP (peso) – Argentína 

árpár 

árparádé 
árparitás 

árpatermelés 

árpatermés 
árplafon 

árplafon-szabályozás 

árpolitika 
árpolitika-változás 

árpolitika változása 

árpozíció 
árpreferencia 

árprognózis 

árpuhatolás 
árral megegyező határköltséghez tartozó termelés 

arranzsál 

árreakció 
árreform 

árregiszter 

árregula 
árregulát kialakító hatóság 

árreklamáció 

árreláció 

árrendezés 

árrendszer 
árrés 

árrésadózás 

árrés-kompenzáció 
árréskülönbözet 

árrésmódosítás 

árrésreform 
árrésrendszer 

árréstartalom 

árréstöbblet 
árréstömeg 

árrésvita 

árrésszámla 
árrésszázalék 

árrésszint 

árrészesedés 
árrétegzés 

árrétegződés 

árrevízió 
arrivé (befutott ember) 

arroba (régi spanyol űr- és súlymérték) 

árrobbanás 
árrombolás 

Arrow, Kenneth Joseph 

Arrow–Chenery–Minhas–Solow- 
-féle függvény 

Arrow–Debreu-modell 

Arrow-féle lehetetlenségi tétel 
árrögzítés 

árrögzítő megállapodás 

árrugalmas 
árrugalmas keresleti függvény 

árrugalmasság 



árrugalmassági mutató 

árrugalmassági mutató abszolút értéke 

árrugalmas termék 
ársapka 

ársatu 

ársáv 
ársémák 

arsin (orosz és török hosszmérték) 

árskála 
ars oeconomica 

ársorozat 

ársor szerinti áralakítás 
árspecifikáció 

árspirál 

ársrófolás 
árstabilitás 

árstabilizáció 

árstabilizációs kormányintéz-kedés 
árstabilizálás 

árstatárium 

árstatisztika 
árstop 

árstratégia 

árstruktúra 
árszabályozás 

Árszabályozás (sajtókiadvány) 

Árszabályozás és Termékforgalmazás (sajtókiadvány) 

árszabályozás foka 

árszabályozási jogkör 
árszabályozó kormánybizottság 

árszabályozó piac 

árszabás 
árszabványosítás 

árszakértő 

árszakértői munka 
árszakértői oklevél 

árszámítás 

árszámítási 
árszámítási utasítás 

árszámla 

ár szerinti eloszlás 
árszerkezet 

árszilárdulás 

árszimplex 
árszint 

árszintek a nemzetközi piacon 

árszintnövekedés 
árszínvonal 

árszínvonal-csökkenés 

árszínvonal csökkenése 
árszínvonal csökkenésének időszaka 

árszínvonal-emelkedés 

árszínvonal emelkedése 
árszínvonal-fogalom 

árszínvonal-változás 

árszínvonal változása 
árszínvonal-változásból eredő nyereség 

árszínvonal-változásból eredő veszteség 

ár–szolgáltatás viszony 
árszonda 

árszondázás 



árszorzó 

árszubvenció 

Art. (az adózás rendjéről szóló törvény) 
árt 

ártábla 

ártáblázat 
ártájékoztatás 

ártájékoztatási kötelezettség 

ártájékoztató 
ártaktika 

ártalmas 

ártalmas hatás 
ártalmasság 

ártalmatlan 

ártalom 
ártámogatás 

ártámogatási hitel 

ártámogatási hitelmegállapodás 
ártámogató vásárlás 

ártárgyalás 

ártartalék 
ártartás 

ártartomány 

ártás 
ártatlan 

ártatlan warrant 

ARTB (Agrárrendtartási Tárcaközi Bizottság) 

artel (vagy artyel) 

ár/teljesítmény hányados 
ártendencia 

ártengely 

ártényező 
ártervezés 

ártesztelés 

Arthur, Brian 
ártípus 

ártó 

ártorzítás 
ár torzítása 

ártorzító 

ártorzító hatás 
ártorzulás 

ártöbblet 

ártörténet 
ártörvény 

ártrend 

ártudatosság 
ártükör 

artyel (vagy artel) 

áru 
áruadjusztálás 

áruakció 

áruakkreditív 
áru-alakváltozás 

árualap 

árualaphiány 
árualap nélküli bérkiáramlás 

árualcsoport 

árualtétel 
áruár 

áruáradat 



áruáramlás 

áruarbitrázs 

áruarbitrázs-műveletek 
áru a rendeltetési helyen épségben átadva 

áruárfolyam 

áru árfolyamának csökkenése 
áruárfolyam és a pénzárfolyam közötti érték 

áru árformája 

áru árváltozásához indexált kötvény 
áruátadás 

áru átadása és átvétele 

áruátadási kötelezettség 
áruátadás más kereskedelmi egységnek 

áruátrakás 

áruátrakó 
áruátrakó központ 

áruátvétel 

áru átvétele és feladása 
áruátvételi elismervény 

áruátvételi hajóraklevél 

áruátvételi jegyzőkönyv 
áruátvételi kötelezettség 

áruátvevő 

áru átvevője 
áruátvevő raktáros 

áruazonosítás 

áru azonosítása 

áruazonosítási kód 

áruazonosításikód-rendszer 
áruba bocsát 

áruban megtestesülő munka 

áruban történő elszámolás 
árubazár 

árubeáramlás 

árubeérkezés 
árubefektetés 

árubefektetési alap 

árubefogadó képesség 
árubehajózás 

árubehozatal 

árubehozatali engedély 
árubejelentés 

árubejelentési kötelezettség 

árubejelentési kötelezettség  
a határon 

árubejelentési okmány 

árubemutatás 
árubemutatási kötelezettség 

árubemutató 

árubemutató terem 
árubesorolás 

árubeszerzés 

áru beszerzése 
árubeszerzési morál 

árubeszerző 

árubetárolás 
árubevallás 

árubevétel és -feladás 

árubevételezési jegy 
árubizonylat 

árubiztosítás 



árubiztosítási kötvény 

árubojkott 

árubon 
árubőség 

árubőséget előidéző 

árubőséget idéz elő 
árubőséget teremt 

árubróker 

árucikk 
árucikk-beszerzési forrás 

árucikkek árfolyammozgása 

árucikklista 
árucímke 

árucímkézés 

árucsalád 
árucsarnok 

árucsere 

árucsere-egyezmény 
árucsere-forgalmi megállapodás 

árucsere-forgalom 

árucsere-forgalom növelése 
árucserés behozatal 

árucsere-szerződés 

árucseretörvény 
árucsere útja 

árucsereügylet 

árucsomagolás 

árucsomagoló 

árucsoport 
árucsoportok szerinti csoportosítás 

árucsoportos árindex 

áruda 
árudavezető 

áruda vezetője 

árudézsma 
árudíjszabás 

árudömping 

áruegyed 
áruegyenérték 

áruegyezmény 

áruéhség 
árueladás 

áru eladása 

árueladás készpénzért 
árueladó 

áruelemzés 

áruelértéktelenedés 
áru elértéktelenedése 

áruelhelyezés 

áru elidegenült alakja 
áruelindítás 

áruelkobzás 

áruelküldés 
áru elküldésekor érvényes árakon 

áru elküldésekor érvényes áron 

áruellátás 
áruellátó központ 

áruellátottság 

áru ellenében kibocsátott váltó 
áruellenérték 

áruellenérték-befolyás 



áru ellenértéke 

áruellenőrzés 

áruelosztás 
áruelosztó 

áruelosztó hálózat 

áruelosztó központ 
áruelosztó raktár 

áruelosztó szolgáltatás 

áruelőjegyzés 
áruelrejtés 

áruelsózás 

áruelszállítás 
árueltulajdonítás 

árueltűnés 

áruérték 
áru-értékcsökkenés 

áruértékelés 

áruértékesítés 
áru értékesítése 

áru értéktárgyisága 

áru értéktelenedése 
áru értékvesztése 

áru- és értéktőzsde 

áru- és fizetési egyezmény 
áru- és jövedelemforgalom 

áru- és pénzárfolyam 

áru- és pénzrendszer 

áru- és teherforgalom 

áruexpediálás 
áruexport 

áruexport-pozíció 

árufajta 
árufajta-elnevezés 

árufajta elnevezése 

árufedezet 
árufedezettel bíró munkabérek 

árufeladás 

áru feladása előtt kibocsátott intézvény 
áru feladása előtt kibocsátott váltó 

áru feladási napján érvényes  

piaci ár 
árufeladó 

áru felbecslése 

áru feldolgozása 
áruféleség 

árufelesleg 

árufelhalmozás 
árufelhalmozódás 

árufelhozatal 

árufeltöltő 
árufelvonó 

árufetisizmus 

áru fétis jellege 
áru fizikai jelenléte 

áruforgalmat korlátozó rendel-kezés 

áruforgalmat tiltó rendelkezés 
áruforgalmi adó 

áruforgalmi bevételek 

áruforgalmi bevételek és kinnlevőségek aránya 
áruforgalmi bevétel/kinnlevőség arány 

áruforgalmi deficit 



áruforgalmi egyensúly 

áruforgalmi igazgató 

áruforgalmi jelentés 
áruforgalmi kinnlevőségek 

áruforgalmi korlátozás 

áruforgalmi lebonyolító 
áruforgalmi mérleg 

áruforgalmimérleg-sor 

áruforgalmi osztály előadója 
áruforgalmi osztály helyettes vezetője 

áruforgalmiosztály-vezető 

áruforgalmiosztályvezető-helyettes 
áruforgalmi osztály vezetője 

áruforgalmi prognózis 

áruforgalmi statisztika 
áruforgalmon kívüli 

áruforgalom 

áruforgalom akadályozása 
áruforgalom bevételei 

áruforgalom felhasználási viszonyai 

áruforgalom kiadásai 
áruforgalom létrehozási viszonyai 

áruforgalom mennyisége 

áruforgalom összetétele 
áruforma 

árufőcsoport 

árufőcsoportok szerinti csoportosítás 

árufőtétel 

árufuvarozás 
árufuvarozási ismeretek 

árufuvarozási okmányok 

árufuvarozási szerződés 
árugabona 

árugazdagság 

árugazdálkodás 
árugazdálkodási rendszer 

árugazdaság 

áru göngyöleg nélküli súlya 
árugrás 

árugúla 

árugyűjtő 
árugyűjtő kocsi 

árugyűjtő szolgálat 

áruhalmozás 
áruhalmozó 

áruhamisítás 

áru hamis megjelölésének bűntette 
áru használati értéke 

áruhaszonüzlet 

áru-határidőüzlet 
áruház 

Áruházak Nemzetközi Szövetsége 

áruház által kibocsátott hitelkártya 
áruházavatás 

áruház avatása 

áruházavató 
áruházfúzió 

áruház hitelkártyája 

áru-házhozszállító tehergépkocsi 
áruházi csere 

áruházi eladó 



áruházi elárusító 

áruházi élelmiszer-eladó 

áruházi élelmiszerosztály 
áruházi élelmiszerosztály eladója 

áruházi élelmiszerosztály helyettes vezetője 

áruházi élelmiszerosztály-vezető 
áruházi élelmiszerosztályvezető- 

-helyettes 

áruházi élelmiszerosztály-vezető helyettese 
áruházi élelmiszerosztály vezetője 

áruházi élelmiszerrészleg eladója 

áruházi élelmiszerrészleg helyettes vezetője 
áruházi élelmiszerrészleg vezetője 

áruházi értékesítés 

áruházi értékesítési forgalom 
áruház-igazgató 

áruházi gyűjtőpénztáros 

áruházi igazgató 
áruházi illatszereladó 

áruházi kártya 

áruházi kiskereskedelem 
áruházi kultúrcikkeladó 

áruházi kultúrcikkosztály 

áruházi kultúrcikkosztály-vezető 
áruházi kultúrcikkosztályvezető- 

-helyettes 

áruházi kultúrcikkosztály-vezető helyettese 

áruházi kultúrcikkosztály vezetője 

áruházi lánc 
áruházi műszaki osztály 

áruházi műszaki osztály eladója 

áruházi műszakiosztály-vezető 
áruházi műszakiosztályvezető- 

-helyettes 

áruházi műszaki osztály vezetőhelyettese 
áruházi műszaki osztály vezetője 

áruházi osztály 

áruházi pénztáros 
áruházi részleg vezetője 

áruházi részvények 

áruházi ruházati osztály 
áruházi ruházati osztály eladója 

áruházi ruházati osztály helyettes vezetője 

áruházi ruházatiosztály-vezető 
áruházi ruházatiosztályvezető- 

-helyettes 

áruházi ruházatiosztály-vezető helyettese 
áruházi ruházati osztály vezetője 

áruházi ruházati részleg eladója 

áruházi ruházati részleg vezetőhelyettese 
áruházi ruházati részleg vezetője 

áruházi üvegáru-eladó 

áruházi üvegáruosztály 
áruházi üvegáruosztály eladója 

áruházi üvegáruosztály helyettes vezetője 

áruházi üvegáruosztály-vezető 
áruházi üvegáruosztályvezető- 

-helyettes 

áruházi üvegáruosztály vezetője 
áruházi vasárueladó 

áruházi vasosztály 



áruházi vasosztály eladója 

áruházi vasosztályvezető 

áruházi vasosztályvezető- 
-helyettes 

áruházi vasosztályvezető helyettese 

áruházi vasosztály vezetője 
áruházi vegyiáru-osztály 

áruházi vegyiáru-osztály eladója 

áruházi vegyiáruosztály-vezető 
áruházi vegyiáruosztályvezető- 

-helyettes 

áruházi vegyiáruosztály-vezető helyettese 
áruházi vegyiáru-osztály vezetője 

áruházkomplexum 

áruházkonszern 
áruházlánc 

áruházlánc-igazgató 

áruházvezető 
áruházvezető-helyettes 

áruhelyettesítés 

áruhiány 
áruhiányból fakadó infláció 

áruhiány-nyomásos infláció 

áru hiányosságainak bejelentése 
áruhiány-teremtő 

áruhiányt idéz elő 

áruhiányt okoz 

áruhiányt teremt 

áruhitel 
áruhitel-egyezmény 

áruhitelező 

áruhitel-intézet 
áruhoz jutás 

áruhoz kötött kötvény 

áruigénylés 
áruimázs 

áruimport 

áruinformáció 
áru ingyenes elszállítása a vásárlóhoz 

áru iránti pénzbeli kereslet 

áru iránti szükséglet felmérése 
áruismeret 

áruismertető 

árujavak 
árujegy 

árujegyzék 

árujelleg 
árujelölés 

árujelzés 

árujelző 
árujószág 

Áruk (számlanév) 

árukapcsolás 
árukapcsolásos szerződés 

árukarantén 

Áruk árkülönbözete (számlanév) 
Áruk árrése (számlanév) 

árukatalógus 

árukategória 
Áruk beszerzési áron (számlanév) 

Áruk eladási áron (számlanév) 



áru kelendősége 

Áruk elszámolóáron (számlanév) 

áru keresettsége 
árukereskedelem 

árukereskedelmi forgalom 

árukereskedelmi tanácsadó 
árukereslet 

áruk és a szolgáltatások nettó exportja 

áruk és szolgáltatások mérlege 
árukészenlét 

árukészenléti értesítés 

árukészlet 
árukészletben fekvő tőke 

árukészlet biztosítási díja 

árukészlet-csökkenés 
árukészlet csökkenése 

árukészlet-csökkentés 

árukészletek forgalma 
árukészletek forgási sebessége 

árukészletek körforgása 

árukészletek speciális gazdasági műveletei 
árukészletezés 

árukészlet-felszabadítás 

árukészlet felszabadítása 
árukészletképzés 

árukészlet képzése 

árukészlet képzésének költsége 

árukészlet-képzési költség 

árukészlet-kiárusítás 
árukészlet kiárusítása 

árukészlet-könyvelés 

árukészlet könyvelése 
árukészletlista 

árukészlet-növekedés 

árukészlet növekedése 
árukészlettel fedezett hitelművelet 

áru két tényezője 

árukeverés 
árukezelés 

árukezelési jelentés 

árukezelő 
árukiadás 

áru kiadása a vámőrizetből 

áru kiadása a vámraktárból 
árukiadó 

árukiadó pénztáros 

árukiállítás 
árukifogásolás 

árukihelyezés 

árukihordó 
árukihordó tehergépkocsi 

árukiléptetés 

áruk immanens értékmérője 
árukimutatás 

árukínálat 

árukísérés 
árukísérő 

árukísérő jegyzék 

árukísérő okmány 
árukiszerelés 

árukiszolgáltatás 



áru kiszolgáltatása 

árukiszolgáltatási jegy 

árukiszolgáltatási utasítás 
árukiszolgáltató 

árukiszolgáltató automata 

árukitárolás 
árukiutalás 

árukivitel 

árukiviteli bizonylat 
árukiviteli bizonylat lejárati ideje 

áruklíring-iroda 

áruk mértéke 
áruk minőség-ellenőrzési rendszere 

árukombinát 

árukompenzáció 
árukompenzációs egyezmény 

árukompenzációs kereskedelem 

árukompenzációs szerződés 
árukompenzációs ügylet 

árukonszignáció 

árukosár 
árukölcsön 

árukölcsön-akció 

áru költségszintje 
áru költségszintjéről szóló döntés 

árukönyv 

áru könyvelése 

árukönyvelő 

árukörforgás 
áruköteg 

árukötelem 

áruközvetítés 
áruközvetítői tevékenység 

árukra és szolgáltatásokra kivetett adó 

áruk szabad áramlása 
áruk szabad mozgása 

áruk tömege 

áruküldemény 
áruküldemény feladója 

áru külföldön történő eladása 

árul 
árulajstrom 

árulás 

áruleértékelés 
árulegyártás 

áru legyártása 

árulehívás 
áruleírás 

áruleltár 

áruleltárhiány 
áruleltározás 

áruleltártöbblet 

árulerakat 
árulerakat-tulajdonos 

árulerakat tulajdonosa 

árulerakat-vezető 
árulerakat vezetője 

áruleszállítás 

áru letétbe helyezése 
árulgat 

árulható 



árulista 

áruló 

árulombard 
árulombardhitel 

árulopás 

árultat 
árumanipuláció 

árumanipulációs költség 

árumegállító 
árumegállítói jog 

árumegállító jog 

árumegdézsmálás 
áru megérkezése 

áru megérkezésekor fizetendő váltó 

áru megérkezése után fizetendő váltó 
árumegjelölés 

árumegküldés 

áru megküldése megtekintésre 
árumegküldés megtekintésre 

árumegnevezés 

árumegőrzés 
áru megőrzése 

árumegrendelés 

árumegrendelő 
árumegsemmisülés 

árumentés 

árumentési költség 

árumentés költsége 

árumennyiség 
árumérleg 

árumetamorfózis 

áruminőség-vizsgálat 
áruminőség-vizsgálati díj 

áruminőségvizsgálat-kérés 

áruminősítés 
áruminősítő 

áruminta 

áruminta-gyűjtemény 
árumintakészlet 

áruminta-kollekció 

árumintavásár 
áruminta-vizsgálat 

árumozgás 

árumozgás-dokumentálás 
árumozgás dokumentálása 

árumozgási csatorna 

árumozgás optimális variánsai 
árumozgatás 

árunem 

árunemenkénti vámdíjszabás 
áru nem megfelelő állapota 

áru nem megfelelő minősége 

árunómenklatúra 
árunyilatkozat 

árunyilatkozat-adás 

árunyilatkozat adatai 
árunyilatkozat azonosító száma 

árunyilatkozat benyújtása 

árunyilatkozat-ellenőrzés 
árunyilatkozat ellenőrzése 

árunyilatkozati azonosító szám 



árunyilatkozatot nyújt be 

árunyilvántartás 

áru-nyilvántartási rendszer 
árunyilvántartó 

áruokmány 

áruokmányok fizetés ellenében 
áruokmányokkal fedezett váltó 

áruokmányok kiadása a bank által 

áruokmányokra adott hitel 
áruokmányokra nyújtott kölcsön 

áruokmányok váltó elfogadása ellenében 

áruokmányok váltó kifizetése ellenében 
áru olcsósága 

áruosztály 

áruosztályozás 
áru-összeállító 

áru-összekészítő 

áru-összerakhatósági korlátok 
áruözön 

árupapírok 

árupénz 
áru pénzben kifejezett értéke 

áru–pénz mechanizmus 

árupénzrendszer (egy áru a pénz) 
áru-pénz rendszer (árurendszer + pénzrendszer) 

árupénztár 

árupénztáros 

árupiac 

árupiac egyensúlyát biztosító jövedelem 
árupiac egyensúlyi jövedelme 

árupiac egyensúlyi kombinációi 

árupiac-előrejelzés 
árupiac előrejelzése 

árupiaci árfolyam 

árupiaciárfolyam-kockázat 
árupiaci árfolyam kockázata 

áru piaci bevezetése 

árupiaci derivatív ügyletek 
árupiaci egyensúlyi jövedelem 

árupiaci kereslet 

árupiaci kínálat 
árupiaci opciók 

árupiaci opciós kereskedelem 

árupiaci pozíció 
árupiac-kutatás 

árupiac-prognosztizálás 

árupiac prognosztizálása 
áruk piacra jutása 

árupozicionálás 

árupróba 
árupropaganda 

árurakodás 

árurakodó 
árurakomány 

árurakomány-elküldés 

árurakomány elküldése 
áruraktár 

áruraktárkészlet 

áruraktáros 
áruraktározás 

áruralom 



árura vonatkozó rendelési adatok 

árurejtegetés 

árurejtegető 
árureklám 

árurendelés 

áru rendeltetése 
árurendezés 

árureprezentáns 

árus 
árusegély 

árusérülés 

árusérülés bejelentése 
Arushai Egyezmény 

árusít 

árusítás 
árusításból kivont termék 

árusítás hitelkártyára 

árusítási engedély 
árusítási módszer 

árusítási terület 

árusítási teszt 
árusítási tilalom 

árusítással egybekötött kiállítás 

árusítás szünetel 
árusítható 

árusító 

árusítóautomata 

árusítóbódé 

árusítófülke 
árusítóhálózat 

árusítóhely 

árusítópavilon 
árusítópult 

árusító személyzet 

árusító ügynök 
áruskála 

áruspecifikus tényező 

áruspekuláció 
árustandard 

árustruktúra 

áruswitch 
árus zálogjoga 

áruszakértő 

áruszakértői vizsgálat 
áruszakértői vizsgálati díj 

áruszállítás 

áruszállítás gépkocsival 
áruszállítási göngyöleg 

áruszállítási kötelezettség 

áruszállítási mélypont 
áruszállítási piac 

Áruszállítási saját göngyölegek (számlanév) 

áruszállítási teljesítmény 
áruszállítási teljesítménynövekedés 

áruszállítási teljesítmény növekedése 

áruszállítási tevékenység 
áruszállítási útvonal 

áruszállítás nagykereskedő kikerülésével 

áruszállítás önköltsége 
áruszállítást preferál 

áruszállítás ügynök kikerülésével 



áruszállítmány 

áruszállítmányra adott hitel 

áruszállítmányra adott kölcsön 
áruszállítmányt átvesz 

áruszállító 

áruszámla 
áruszámlás 

áruszármazás 

áru származása 
áruszármazási bizonyítvány 

áruszavatosság 

áru szavatossága 
áru szavatosságának a vizsgálata 

áruszavatosság-vizsgálat 

áruszavatosság-vizsgálati kérelem 
áruszavatosságvizsgálat-kérelem 

áruszemléltetés 

áru szerinti piackutatás 
áruszerkezet 

áru szerződésszerűsége 

áruszortiment 
áruszortírozás 

áruszükséglet 

áruszükséglet kiszámítása 
árút (de: árutak) 

árutálca 

árutan 

árutani ismeretek 

árutároló 
árutartalék 

árut áruért 

árut bizományba átvesz 
árut elad 

árut elküld 

árut elszállít 
áruterítés 

áru terítése 

áruterítés hatásvizsgálata 
áruterítési csatornák 

áruterítő 

áruterítő fuvarozás 
árutermelés 

árutermelő 

árutermelő ágazat 
árutermelő családi gazdaság 

árutermelő gazdaság 

árutermelő képesség 
árutermelők jövedelmi helyzete 

árutermelők vagyoni helyzete 

árutermelő munka 
árutestjellegétől megfosztott 

árutesztelés 

árutesztelő 
árutétel 

árut forgalmazó vállalat 

árut indításra előkészít 
árut külföldre kivisz 

árut megtestesítő okmány 

árut megvizsgál 
árut minőségi osztályba sorol 

árutonna-kilométer 



árutonnakilométer-teljesítmény 

árutorlódás 

árutovábbítás 
árutovábbítási eljárás 

árutőke 

árutőke-körforgás 
árutömeg 

árutömeg hányada 

árutőzsde 
Árutőzsdecégek Egyesülete (ACEF) (USA) 

árutőzsde gabonaszekciója 

árutőzsdei alkusz 
árutőzsdei árfolyamok 

árutőzsdei árfolyamok viselkedése 

árutőzsdei forgalom 
árutőzsdei kereskedő 

árutőzsdei letét 

árutőzsdei összefoglaló 
árutőzsdés 

árutőzsde története 

árutőzsdetörvény 
árut partra rak 

árut piacra hoz 

árut piacra szállít 
árut szállít 

árut szétkapkod 

árutulajdonjog 

árutulajdonos 

árut vesz 
áruutalvány 

áruutánpótlás 

áru utánpótlása 
áruutánzat 

áruuzsora 

áruügylet 
áruügyletekkel foglalkozik 

áruügynök 

áruüzlet 
áruüzleti okmányos váltó 

áru vagy értékpapír vétele és  

eladása egy napon 
áruválaszték 

áruválaszték-bővítés 

áruválaszték-képzés 
áruválaszték-politika 

áruval együtt átvett göngyöleg 

áruval kapcsolatos jogot megtestesítő értékpapír 
áruval kereskedő tőke 

áruváltó 

áruvaluta 
áruval való telítődés 

áruvámkezelés 

áru vámkezelése 
áruvásár 

áruvásárlás 

áruvásárlási hitel 
áruvásárlásihitel-ajánlat 

áruvásárlásihitel-akció 

áruvásárlási kölcsön 
áruvásárlás spekulációs célból 

áruvédelem 



áruvédjegy 

áruvédjegyes 

áru versenyképessége 
áruvétel 

áruvilág 

áruviszony 
áru-visszafordítás 

áru-visszafordítási lehetőség 

áruvisszatartás 
áru visszatartásának a joga 

áruvisszatartás áremelkedés előidézése céljából 

áru-visszatartási jog 
áru-visszatartási jog fuvardíj biztosítására 

áru visszavásárlása 

áruviteldíj 
áru viteldíja 

áruvizsgálat 

áruvizsgáló 
Áruvizsgáló Alapítvány 

áruvonalkód 

áru vonalkódolása 
áruzálog 

áruzálogjegy 

áruzálogkölcsön-ügylet 
áruzáradék 

árvadász 

árvadászat 

árvágy 

árválság 
árváltozás 

árváltozás-begyűrűzés 

árváltozás begyűrűzése 
árváltozásból adódó többletkiadás 

árváltozás hatása 

árváltozás hatása a fogyasztó döntésére 
árváltozás hatása a keresletre 

árváltozás hatása az optimális változásra 

árváltozás hatását tükröző mérleg 
árváltozás helyettesítési hatása 

árváltozási limit 

árváltozási nyilvántartás 
árváltozás jövedelmi hatása 

árváltozás keresleti hatása 

árváltozás kettős hatása 
árváltozás okozta többletbevétel 

árváltozás okozta többletkiadás 

árváltozások szerinti könyvelési módosítások 
árváltozásra érzékeny áruk 

árváltozékonyság 

árváltozó 
árváltoztatás 

árváltoztatási jog 

árváltoztatás joga 
árvapénz 

árvapénzek biztonsága 

árvapénzes 
árvárakozási infláció 

árvárakozásos infláció 

árvasági biztosítás 
árvédelem 

árvektor 



árverés 

árverés árlejtéssel 

árverés bírói határozat alapján 
árverésdömping 

árverésekkel kapcsolatos viták 

árveréselmélet 
árverés előtti várakozások 

árverésen ad el 

árverésen a legtöbbet ajánló 
árverésen értékesít 

árverésen licitáló személy 

árverésen ráígér 
árverésen történő eladás 

árveréses privatizáció 

árverési alkusz 
árverési ár 

árverési bánatpénz 

árverési biztos 
árverési cég 

árverési csarnok 

árverési díj 
árverési eredmények 

Árverési Értesítő (sajtókiadvány) 

árverési futam 
árverési hiéna 

árverési hirdetmény 

árverési ígéret 

árverési jog 

árverési katalógus 
árverési kikiáltási ár 

árverési kikiáltó 

árverési leütési ár 
árverési leütési rekord 

árverési levezető 

árverési licit 
árverési licitálás 

árverési megfelelési bizonyítvány 

árverési módszer 
árverési összejátszás 

árverési piac 

árverési szabályok 
árverési szabályzat 

árverési társaság 

árverési telefon 
árverési tétel 

árverési vételár 

árverési vevő 
árverés lefelé való licitálással 

árverés levezető 

árverésre bocsát 
árverésre bocsátott váltó 

árverésvezető 

árverés zárt ajánlatokkal 
árverez 

árverezés 

árverezhető 
árverező 

árverezőház 

árvereztet 
árvereztető 

árvereztető társaság 



árverseny 

árverseny a piacért 

árversenyképesség 
árveszteség 

árvetés 

árvezérlés 
árvezérlő vállalat 

árvezetés 

árviselkedés 
árviszonyok 

árviszonyszám 

árvisszatérítés 
árvita 

árvízadó 

árvízkár 
árvízkár elleni biztosítás 

árvízkárosult 

árvízvédelmi költségek 
árvizsgáló 

arzenál 

árzuhanás 
Arzumanjan, Anusavan Agafonovics 

AS (aggregált kínálat) 

as (ókori pénzegység) 
ASA (Amerikai Statisztikai Társaság) 

AS–AD-modell 

ASAS (amszterdami értékpapír- 

-elszámolási rendszer) 

ASB (Számviteli Szabványtanács) (Anglia) 
ASC (Könyvviteli Szabványbizottság) 

ASE (vagy AMEX) (Amerikai Értéktőzsde) (New York) 

ASE (Amszterdami Értéktőzsde) 
ASE (vagy ASX) (Ausztrál Értéktőzsde) 

ASEAN – ausztrál konzultatív tanácskozás 

ASEAN (Délkelet-ázsiai Nemzetek Társulása) 
ASEAN-országok megállapodása 

ASEAN-tagországok szabad-kereskedelmi övezete 

ASEF (Tőzsdecégek Egyesülete) 
AS-görbe 

Ashenfelter, Orley Clark 

Ashley, William James 
ásó alakú pénz 

ASPAC (Ázsiai – Csendes-óceáni Tanács) 

aspiráció 
aspirációs szint 

ASTA (Utazási Irodák Amerikai Társasága) 

ásványanyagár 
ásványanyag ára 

ásványanyag vizsgálati díja 

ásványbányászat 
ásványbehozatal 

ásvány behozatala 

ásványbolt 
ásványfeldolgozás 

Ásványi Erőforrások és Környezeti Tanács (COMRATE) (USA) 

ásványi kincsek 
ásványkincsek kitermelésének  

a joga 

ásványkincs-kitermelés 
ásványkitermelés 

ásványlelőhely 



ásványolajadó 

ásványolaj-adóraktár 

ásványolaj adóraktára 
ásványolaj-adóraktári engedély 

ásványolajár 

ásványolaj-forgalmazás 
ásványolaj forgalmazása 

ásványolajtermék 

ásványolaj-termelés 
ásványszállítás 

ásványvízár 

ásványvíz-árusítás 
ásványvíz árusítása 

ásványvízfogyasztás 

ásványvíz fogyasztása 
ásványvíz-forgalmazó 

ásványvíz forgalmazója 

ásványvízforgalom 
ásványvízgyártó 

ásványvízkereslet 

ásványvízkínálat 
ásványvíz-kitermelés 

ásványvízlelőhely 

ásványvíz-nagykereskedelem 
ásványvíz-palackozó üzem 

ásványvízpiac 

ásványvízreklám 

Ásványvíz-terméktanács 

ásványvízszállítás 
ASX (vagy ASE) (Ausztrál Értéktőzsde) 

ÁSZ (Állami Számvevőszék) 

aszálykár 
A szektor 

ÁSZ-elnök 

aszeptikus élelmiszer-csomagolóanyag 
aszimmetriagörbe 

aszimmetriagörbe eltolódása 

aszimmetriagörbéhez tartozó határbevétel 
aszimmetria mérőszámai 

aszimmetriamutatók 

aszimmetrikus 
aszimmetrikus duopólium 

aszimmetrikus eloszlás 

aszimmetrikus információk elmélete 
aszimmetrikusság 

aszimptotikusan normális mintaátlag 

aszimmetrikus szabadkereskedelmi megállapodás 
aszimptotikusan stabil állapot 

aszimptotikusan torzítatlan becslőfüggvény 

aszimptotikus torzítatlanság 
aszimptotikus z-próba 

aszinkron export-import szerkezet 

ÁSZ-jelentés 
aszociális 

asszanáció (művelésre alkalmatlan terület használhatóvá tétele) 

asszanál (gazdaságilag rendbehoz) 
asszekurál (biztosít) 

asszekurálás 

asszekuráltat 
asszignáta (1789-ben kibocsátott francia papírpénz) 

asszociáció 



asszociációs együttható 

asszociációs kapcsolat 

asszociációvizsgálat 
asszociáció vizsgálata 

asszociál 

asztalosárugyár 
asztalosmunka 

asztalosműhely 

asztalosüzem 
asztroközgazdász 

ÁSZ-vizsgálat 

at (váltópénz) 
ATA (Légiszállítási Szövetség) 

ATA-carnet 

átad 
átadás 

átadási ár 

átadás-átvételi bizonylat 
átadás-átvételi eljárás 

átadás-átvételi jegyzék 

átadás-átvételi jegyzőkönyv 
átadás-átvételi meghatalmazás 

átadás előtt készpénzben fizetendő 

átadási bizonylat 
átadási hely 

átadási jegy 

átadási súly 

átadható 

átadja az új munkamódszert 
átadó 

átadott nyereség 

átadott váltó 
átadott veszteség 

ATA-egyezmény 

ATA-igazolvány 
átalakít 

átalakítás 

átalakítási költség 
átalakítható részvények 

átalakító 

átalakító vezetés 
átalakul 

átalakulás 

átalakulási folyamat 
átalakulási mérleg 

átalakulási terv 

átalakulási törvény 
átalakulási vagyonmérleg 

átalakulási válság 

átalakuláskori vagyonmérleg 
átalakulásos privatizáció 

átalakuló 

átalakuló gazdaság 
átalakult tulajdonosi szerkezet 

átalány 

átalányadó 
átalányadó-besorolás 

átalányadó-meghatározás 

átalányadózás 
átalányadózó 

átalányadóztatás rendszere 



átalányamortizáció 

átalányár 

átalányáras 
átalányáras fizetés 

átalányáras szerződés 

átalányáras vásárlás 
átalányban 

átalányban fizet 

átalányban megszabott jutalék 
átalányban vásárolt járadék 

átalánybefizetés 

átalánybér 
átalánybiztosítás 

átalánybiztosítási díj 

átalánydíj 
átalánydíjas részleg 

átalánydíjas számlázás 

átalánydíjas szerviz 
átalánydíjszabás 

átalánydíj-térítés 

átalánydíjtétel 
átalánydíj-tételes 

átalány-ellentételezés 

átalányelszámolásos rendszer 
átalányelszámolásos üzemeltető 

átalányérték 

átalányfizetés 

átalányfizetés ellenében 

átalányleírás 
átalánylevonás 

átalányos devizaellátmány 

átalányoz 
átalányozás 

átalányozható 

átalányoztat 
átalányösszeg 

átalányösszegű adó 

átalányösszegű juttatás 
átalányrészesedés 

átalányszubvenció 

átalányutazás 
átáll 

átállás 

átállási idő 
átállási költség 

átállási rugalmasság 

átállási veszteség 
átállás költsége 

átállás vesztesége 

átállít 
átállítás 

átaludta a tőzsdeválságot 

ATA-országok 
átáraz 

átárazás 

átárazási különbözet 
átárazható 

átárazó 

ATA-vámigazolvány 
átbocsát 

átbocsátó 



átbocsátóképesség 

átbocsátó vámlevél 

ATC (átlagösszköltség) 
átcégjelez 

ATC-fügvény 

átcímez 
ATCP (Óntermelő Országok Szövetsége) 

átcsábít 

átcsábítás 
átcsempész 

átcsempészés 

átcsempészett áru 
átcserél 

átcserélhető 

átcserélő 
átcseréltet 

átcsomagol 

átcsomagolás 
átcsomagolási díj 

átcsomagolási költség 

átcsomagoltat 
átcsoportosít 

átcsoportosítás 

átcsoportosító 
átcsoportosított 

átcsoportosított jövedelem 

átcsoportosíttat 

átdolgoz 

átdolgozás 
átdolgozható 

átdolgozó 

átdolgozott 
átdolgoztat 

átenged 

átengedés 
átengedési felszólítás 

átengedési megbízás 

átengedési nyilatkozat 
átengedett bevételi forrás 

átengedett személyi jövedelemadó 

átengedett viszontbiztosítás 
átengedhető 

átengedi 

átengedő 
átengedő nyilatkozat 

átépített 

átépíthető 
átépíttet 

átépíttető 

átépül 
áteresztőképesség 

átértékel 

átértékelés 
átértékelési különbözet 

átértékelési veszteség 

átértékelő munka 
átevickélés modellje 

átfedésmentes osztályozás 

átfedésmentesség 
átfedő adósság 

átfog 



átfogalmaz 

átfogalmazza a megrendelőlevelet 

átfogó 
átfogó bérmegállapodás 

átfogó foglalkoztatási és képzési törvény 

átfogó gépjármű-biztosítás 
átfogó intézkedéscsomag 

átfogó kereskedelmi megállapodás 

átfogó törvény 
átfogó vállalati célok 

átforgatás 

átformál 
átfutási idő 

átfutó forgalom 

átfutó hitel 
átgyűrűzik 

átgyűrűződés 

áthág 
áthágás 

áthágja a határt 

áthágja a törvényt 
áthágó 

áthaladási engedély 

áthaladási értesítő 
áthaladási jog 

átháramlás 

átháramlik 

átháramló 

áthárít 
áthárítás 

áthárítható 

áthárítja a díjfizetési kötelezett-séget 
áthárítja a kockázatot 

áthárító 

áthárított 
áthárított adó 

áthárított áfa 

áthárított kezelési költség 
áthárított költség 

átháríttat 

áthelyez 
áthelyezés 

áthelyezett 

áthelyezhet 
áthelyezhető 

áthelyezi a termelést 

áthelyező 
áthelyeztet 

áthelyeztethető 

áthelyeztető 
áthidal 

áthidalási hitel 

áthidalási hitel költsége 
áthidaló beruházás 

áthidaló finanszírozás 

áthidaló hitel 
áthidalóhitel-felvétel 

áthidaló hitel felvétele 

áthidaló kölcsön 
áthidaló megoldás 

áthidaló segély 



áthoz 

áthozat 

áthozott egyenleg 
áthozott nyereség 

áthozott tételek 

áthozott veszteség 
áthúz 

áthúzásos hibajavítás 

áthúzással megjelölt csekk 
áthúzódó adókötelezettség 

áthúzódó esedékes tételek 

áthúzódó hatás 
áthúzódó tételek 

átigazolási díj 

atipikus foglalkoztatási forma 
atipikus foglalkoztatott 

atipikus foglalkoztatottság 

atipikus munka 
A típusú eredménykimutatás 

átír 

átirányít 
átirányított 

átirányított adóforint 

átirányított adópénz 
átírás 

átírás bankszámlák között 

átírási csekk 

átírási díj 

átírási illeték 
átírások bankszámlák között 

átírásos könyvelés 

átírásos könyvelési rendszer 
átírásos pénz 

átirat 

átíró 
átíróeljárás 

átírófüzet 

átírókönyv 
átíró könyvelés 

átírótömb 

átjárási szolgalom 
átjátszás 

átjátszik 

átjátssza az üzlettársát 
átjövő aktívák 

átjövő passzívák 

átképez 
átképzés 

átképzéses forma 

átképzési költség 
átképzési program 

átképzési támogatás 

átkerül a hajókorláton 
átkerül a határon 

Atkinson, Anthony Barnes 

átkm (árutonna-kilométer) 
átkm-teljesítmény 

átkönyvel 

átkönyvel a főkönyvbe 
átkönyvelés 

átköt 



átlag 

átlagadó 

átlag alatt 
átlag alatti 

átlag alatti áremelés 

átlag alatti kihelyezés 
átlag alatti kintlevőség 

átlag alatti profit 

átlag-állandóköltség 
átlagár 

átlagáras módszer 

átlagáras, nap végi indexszámítás 
átlagáras tőzsdei megbízás 

átlagáras tőzsdeügylet 

átlagárfolyam 
átlagár-megállapítás 

átlagár megállapítása 

átlagbankbetét 
átlagbecslés 

átlagbecslés csoportos mintából 

átlagbecslés rétegzett mintából 
átlagbecslés véletlen mintából 

átlagbefektetés 

átlagbér 
átlagbércsökkenés 

átlagbér csökkenése 

átlagbéremelés 

átlagbér-emelkedés 

átlagbéres 
átlagbérű 

átlagbérváltozás 

átlagbetét 
átlagbevétel (AR) 

átlagcsalád 

átlagdolgozó 
átlagéletkor 

átlag-életszínvonal 

átlagelosztású 
átlageredmény 

átlagérték 

átlag feletti áremelés 
átlag-fixköltség 

átlagfizetés 

átlagfoglalkoztatott 
átlagfogyasztás 

átlagfogyasztó 

átlagforma 
átlagformában végzett árindexszámítás 

átlaggazdálkodó 

átlaghaszon 
átlaghaszonkulcs 

átlaghelyár 

átlaghozadék 
átlaghozam 

átlaghoz közeli órabér 

átlagindex 
átlagjellegű mutató 

átlagjövedelem 

átlagjövedelem-eltolódás 
átlagjövedelem eltolódása 

átlagkamat 



átlagkamatláb 

átlagképzés 

átlagkereset 
átlagkereset-csökkentés 

átlagkereset csökkentése 

átlagkereset-emelés 
átlagkereset-emelési kezdeményezés 

átlagkereset-különbségek 

átlagkereset-növekedés 
átlagkereset növekedése 

átlagkereset-növekmény 

átlagkeresetű 
átlagkészlet 

átlagkészlet-elemzés 

átlagkészletnagyság 
átlagkészletszint 

átlagköltség (vagy darabköltség) (AC) 

átlagköltségfüggvény 
átlagköltséggörbe 

átlagköltség + profit típusú árképzés 

átlagköltség típusú árképzés 
átlaglétszám 

átlagmeghatározás 

átlagmennyiség 
átlagmennyiség-függvény 

átlagminta 

átlagmunka 

átlagmunkabér 

átlagnál kisebb áremelés 
átlagnál sikeresebb értékpapírok kiválasztása 

átlagnyugdíj 

átlagok nagyságrendje 
átlagol 

átlagolajár 

átlagolandó értékek 
átlagolandó értékek abszolút nagysága 

átlagolandó értékek száma 

átlagolás 
átlagoló 

átlagolt 

átlagon felüli hozam 
átlagon felüli kockázat 

átlagórabér 

átlagos 
átlagos abszolút változás 

átlagos abszolút változás mutatószáma 

átlagos adókulcs 
átlagos adóterhelés 

átlagos állandó költség 

átlagosan 
átlagos áremelés 

átlagos árfolyam 

átlagos árfolyamrendszer 
átlagos árukészlet 

átlagos befektetetteszköz-állomány 

átlagos bevétel 
átlagos bővített újratermelés 

átlagos egyenleg 

átlagos életkor 
átlagos életszínvonal 

átlagos élettartam 



átlagos előállítási költség 

átlagos eltérés 

átlagos érték 
átlagos értékesítési költség 

átlagos eszközérték 

átlagos éves kötvényegyenérték- 
-hozam 

átlagos évi hozam 

átlagos évi jövedelem 
átlagos évi növekedés 

átlagos évi növekedési ráta 

átlagos évi vámteher 
átlagos évi vámteher ... százaléka 

átlagos évjáradékot meghaladó visszafizetés 

átlagos fejlesztési átfutási idő 
átlagos fix költség (AFC) 

átlagos fizetési határidő 

átlagos fogyasztási hajlam 
átlagos forgóeszköz-állomány 

átlagos futamidő 

átlagos futamidőre számított hozam 
átlagos fuvardíj-kalkuláció 

átlagos hozam 

átlagos importhajlam 
átlagosítás 

átlagos itt-tartózkodási idő 

átlagos kamatláb 

átlagos készletnagyság 

átlagos kivitelezés 
átlagos kivitelezési idő 

átlagos kockázat 

átlagos költség 
átlagos különbség 

átlagos lejárati határidő 

átlagos létszám 
átlagos megtakarítási hajlam 

átlagos minőség 

átlagosnál magasabb megtérülés 
átlagosnál nagyobb mértékű támogatás 

átlagos napi árfolyam 

átlagos négyzetes eltérés 
átlagos négyzetes hiba (Mse) 

átlagos népesség 

átlagos nyugdíjas 
átlagos pénzkészlet 

átlagos piaci ár 

átlagos profitot meghaladó többletjövedelem 
átlagos reálvevő 

átlagos relatív változás 

átlagos relatív változás mutatószáma 
átlagos statisztikai állományi létszám 

átlagos szállítási távolság 

átlagos tartózkodási idő 
átlagos termelékenység 

átlagos termelésitényező- 

-ráfordítás 
átlagos termelésitényező- 

-ráfordítás összege 

átlagost messze meghaladó 
átlagos tőkehozadék 

átlagos utazási távolság 



átlagos vállalat 

átlagos vállalat minimális átlagköltsége 

átlagos változó költség (AVC vagy ÁVK) 
átlagosváltozóköltség-függvény 

átlagosváltozóköltség-függvény maximuma 

átlagosváltozóköltség-függvény minimuma 
átlagos vámszint 

átlagos vámszínvonal 

átlagos visszavásárlási árfolyam 
átlagot számít 

átlagösszeg 

átlagösszköltség (ATC) 
átlagpéldányszám 

átlagpont 

átlagprofit 
átlagprofitráta 

átlagsorozat 

átlagsúly 
átlagszám 

átlagszámítás 

átlagszámok törvénye 
átlagszínvonal 

átlagteljesítmény 

átlagtermék (AP) 
átlagtermékérték 

átlagtermék értéke 

átlagtermékfüggvény 

átlagtermék hányadosa 

átlagtermelékenység 
átlagtermés 

átlagtípus 

átlagváltozóköltség-görbe 
átlagvám 

atlanticentrikus világgazdaság 

atlanti középidő 
Atlanti-óceán 

atlanti-óceáni idő 

atlaszkelme-szállítás 
atlaszselyem-kereslet 

Atlasz, Zaharij Veniamminovics 

átlátható költségvetés 
átlátszatlansági index 

átlátszó csomagolás 

átlátszó csomagolású áru 
átlendült a mélyponton 

átlépi a hajókorlátot 

átlépi a határt 
átléptet 

átlépteti a vámárut 

átlós különbözet 
ATM (készpénzkiadó automata) 

ATM-díj 

átmegy 
átmegy a tulajdonába 

átmegy az érdekeltségébe 

átmenet 
Átmenetgazdasági Minisztérium 

átmeneti állapot 

átmeneti átruházás 
átmeneti banki lekötés 

átmeneti diszkrimináció 



átmeneti érme 

átmeneti és tartós diszkrimináció 

átmeneti eszközfelesleg 
átmeneti évjáradék 

átmeneti fellendülés 

átmeneti finanszírozási lehetőség 
átmeneti forrásigény 

átmeneti gazdaság 

átmeneti hitel 
átmenetihitel-megállapodás  

(a hitel átmeneti) 

átmeneti hitelmegállapodás  
(a megállapodás átmeneti) 

átmeneti időszak 

átmeneti intézkedés 
átmeneti járadék 

átmeneti jövedelem 

átmeneti korszak 
átmeneti kölcsön 

átmenetileg lezárt számla 

átmeneti megőrzés 
átmeneti munkanélküli-járadék 

átmeneti pangás 

átmeneti pénzzavar 
átmeneti pénzszűke 

átmeneti piacpangás 

átmeneti rendelkezés 

átmeneti rendszabály 

átmeneti rés 
átmeneti segély 

átmeneti szállás 

átmeneti szálláshely 
átmenetiszálláshely-szolgáltatás 

átmeneti számla 

átmeneti társadalom 
átmenet közgazdaságtana 

átmenetspecifikus probléma 

átmenő 
átmenő aktívák 

átmenőállomás 

átmenő áru 
átmenő áru biztosítása 

átmenő áruk vámja 

átmenő beruházás 
átmenő bevételek 

átmenő forgalom 

átmenő kereskedelem 
átmenő készlet 

átmenő kiadások 

átmenő passzívák 
átmenő raklevél 

átmenő teherszállítás 

átmenő tétel 
átmenő tételek könyvelése 

átmenő vám 

átment 
átmentés 

átmentett 

átmenti 
átmentő 

átmér 



átmérés 

átméretett 

átmérettet 
átmérettetett 

ATM-felügyelet 

átminősít 
átminősítés 

átminősített 

átminősítő 
átminősíttet 

ATM-kártya 

ATM-készpénzfelvét költsége 
átmos 

átmosás 

átmosott 
átmosott pénz 

át nem ruházható akkreditív 

át nem ruházható dokumentum 
át nem ruházható értékpapír 

át nem ruházható kibocsátás 

át nem ruházható részvény 
át nem terhelt rezsiköltség 

át nem váltható értékpapír 

át nem váltható kötvény 
át nem váltható részvény 

át nem válthatóság 

át nem váltott 

át nem vett részvény 

átnéz 
átnézeti terv 

átnő 

átnövés 
átnövő 

átnyújt 

átnyúlik 
atomerőmű-vállalat 

atomhulladék-szállítmány 

atomikus kereslet 
atomisztikus közelítés 

atomizált piac 

atomizált teszt 
atomizált verseny 

atomizált vizsgálat 

atomszemét-tárolási díj 
átömleszt 

átömlesztett 

átömleszthető 
átönt 

átprofilíroz 

átprofilírozás 
átrak 

átrakás 

átrakási díj 
átrakási egyezmény 

átrakási illeték 

átrakási költség 
átrakás nélkül 

átrakás nélküli forgalom 

átrakás nélküli szállítmány 
átrakásos hajóraklevél 

átrakható 



átrakóállomás 

átrakodás 

átrakodási állomás 
átrakodási illeték 

átrakodási pont 

átrakodóállomás 
átrakodóvágány 

átrakóhely 

átrakókikötő 
átrakókörzet 

átrakóterminál 

átrakott 
atrapp (jól szembetűnő reklám) 

átrendez 

átrendezés 
átrendezett 

átrendezhető 

átrendező 
átrendeződés 

átrendeztet 

átrétegződés 
ATRS (amerikai tankhajó- 

-fuvardíjszabás) 

átruház 
átruházás 

átruházás hitelezőkre 

átruházáshoz hozzájárul 

átruházási bélyegilleték 

átruházási bizonylat 
átruházási határidő 

átruházási igazolás 

átruházási illeték 
átruházási kockázat 

átruházási költség 

átruházási megállapodás 
átruházási megbízás 

átruházási okirat 

átruházási szolgáltatás 
átruházási utasítás 

átruházási záradék 

átruházáskori forgalmi érték 
átruházás közvetítő által 

átruházást tiltó szakasz 

átruházhatatlan 
átruházhatatlan államkötvények 

átruházhatatlan elsőbbségi részvény 

átruházhatatlan értékpapír 
átruházhatatlan hajóraklevél 

átruházhatatlan részvény 

átruházhatatlanság 
átruházható 

átruházható adósság 

átruházható akkreditív 
átruházható aláírási kötelezettség 

átruházható biztosítási kötvény 

átruházható csekk 
átruházható értékpapír 

átruházható évjáradék 

átruházható hajóraklevél 
átruházható jogosultsági kibocsátás 

átruházható kivéti rendelkezés 



átruházható kötvény 

átruházható letéti jegy 

átruházható meghitelezés 
átruházható okirat 

átruházható papír 

átruházható részvény 
átruházhatóság 

átruházható tartozás 

átruházható váltó 
átruházó 

átruházott 

átruháztat 
ATS (schilling) – Ausztria 

átsorol 

átsorolás 
átsoroló 

átsoroltat 

átstrukturál 
átstrukturálás 

átstrukturáló 

átstrukturálódás 
átstrukturálódik 

átsugárzó hatás 

átsúlyozás 
átszakítás 

átszállás 

átszállít 

átszállítás 

átszállítható 
átszállíttat 

átszállójegy 

átszállójegyár 
átszállójegy ára 

átszállószakaszjegy 

átszálló utas 
átszáll valakire 

átszáll valamire 

átszámít 
átszámítás 

átszámítás aranyérmére 

átszámítási árfolyam 
átszámítási kulcs 

átszámítási kulcs módszere 

átszámítási különbözet 
átszámítási táblázat 

átszámítás módjának szabályozása 

átszámítgat 
átszámítható 

átszámított 

átszámított alapkülönbözet 
átszámíttat 

átszámláz 

átszámlázás 
átszámlázó cég 

átszámol 

átszámolás 
átszámolható 

átszámoltat 

átszármaztat 
átszervez 

átszervezés 



átszervezés aktivált értéke 

átszervezési költség 

átszervezési kötvény 
átszervezhető 

átszervező 

átszerveződik 
átszerveztet 

átszivárgás 

átszivárog 
átszivattyúzás 

átszivattyúzott jövedelem 

átszolgáltat 
átszolgáltatható 

ATT (Almaterméktanács) 

áttehető 
áttekintés 

áttekinthetetlen 

áttekinthető 
áttekinthetőség 

áttekinthető üzemkialakítás 

áttelepít 
áttelepítés 

áttelepíthető 

áttelepíttet 
áttelepül 

áttelepülési segély 

áttelepülési támogatás 

áttér 

áttérés forintról devizára 
áttérési időpont 

átterjed 

átterjedés 
áttervezés 

attest (igazolás, bizonylat) 

áttesz 
attesztáció 

attesztál 

áttétel 
áttételes pozíció 

áttételi ráta 

áttétel nélküli pozíció 
áttetet 

áttevés 

áttevő 
áttevődik 

attikai drachma (ókori pénz) 

attitűd 
attitűdkérdés 

áttör 

áttörés 
áttörhetetlen 

attrakciómenedzsment 

attraktív mintakollekció 
átutal 

átutalás 

átutalásból származó jövedelem 
átutalás címzettje 

átutalás devizabelföldinek 

átutalás devizakülföldinek 
átutalási betét 

átutalási betétszámla 



átutalásibetétszámla-tulajdonos 

átutalási blanketta 

átutalási csekk 
átutalási díj 

átutalási díjszabás 

átutalási elismervény 
átutalási forgalom 

átutalási formula 

átutalási haladék 
átutalási igazolás 

átutalási illeték 

átutalási kockázat 
átutalási költség 

átutalási megbízás 

átutalási összeg 
átutalási szelvény 

átutalási szerződés 

átutalási tilalom 
átutalási űrlap 

átutaláskorlátozás 

átutalások devizakülföldieknek 
átutalások korlátozása 

átutalások nyilvántartása 

átutalásos 
átutalásos bérfizetés 

átutalással 

átutalással fizet 

átutalás-végrehajtás 

átutalás végrehajtása 
átutalhatatlan 

átutalható 

átutalhatóság 
átutalhatóság és átválthatóság 

átutalható valuta 

átutaló 
átutaló bank 

átutaltat 

átutalt összeg 
átutalt összeg visszaküldése 

átutazási forgalom 

átutazó 
átutazóforgalom 

átutazó külföldi vendég 

átutazó vendég 
átütemez 

átütemezés 

átütemezési csomag 
átütemezési feltételek 

átütemezési kölcsön 

átütemezési kötelezettség 
átütemezési megállapodás 

átütemezett államadósság 

átütemezhető 
átütemező 

átütemeztet 

átütéses másolat 
átütő siker 

átütő változás 

átvág (szleng) 
átvállal 

átvállalás 



átvállalható 

átvállalja a díj fizetését 

átvállalja a költségeket 
átvállaló 

átvállalt adósság 

átvállaltat 
átválogatás 

átvált 

átváltás 
átváltási ár 

átváltási arány 

átváltási árfolyam 
átváltási árfolyam a hátirat szerint 

átváltásiárfolyam-különbözet 

átváltási árfolyam módosítása 
átváltási árfolyamok alakítása 

átváltási árfolyamok módosítása 

átváltási árfolyam stabilitása 
átváltási díj 

átváltási egyenérték 

átváltási érték 
átváltási felár 

átváltási feltételek 

átváltási haszon 
átváltási időszak 

átváltási jog 

átváltási jog nélküli kötvény 

átváltási kapcsolat 

átváltási kockázat 
átváltási költség 

átváltási lehetőség 

átváltási levonás 
átváltási megbízás 

átváltási nyereség 

átváltási paritás 
átváltási pont 

átváltási táblázat 

átváltási üzletág 
átváltáskori készpénztörlesztés 

átváltáskor keletkező árfolyamnyereség 

átváltáskor keletkező árfolyamveszteség 
átváltás pari alatt 

átváltás pari felett 

átváltat 
átválthatatlan 

átválthatatlan papírpénz 

átválthatatlan valuta 
átváltható 

átváltható adóskötelezvény 

átváltható adósság 
átváltható bankjegy 

átváltható elsőbbségi részvény 

átváltható értékpapír 
átváltható hiteleszköz 

átváltható járadékkötvény 

átváltható kölcsönkötvény 
átváltható kötvény 

átváltható kötvény részvénnyé való átminősítése 

átváltható papírpénz 
átváltható pénz 

átváltható részvény 



átválthatóság 

átváltható valuta 

átváltható valutájú ország 
átváltó 

átváltott részvény 

átváltott valuta 
átvándorló munkakereső 

átvándorol 

átvehető 
átver (szleng) 

átverés (szleng) 

átvesz 
átvészel 

átvészelés 

átvészelhető 
átvészelő 

átvétel 

átvételből származó veszteség 
átvételeket és összeolvadásokat szabályozó bizottság 

átvételelismerés 

átvétel elismerése 
átvételes beruházás 

átvételes beruházások piaca 

átvételez 
átvételi 

átvételi ajánlat 

átvételi ajánlat benyújtásának  

a határideje 

átvételi ajánlat finanszírozása 
átvételi ajánlatot tesz 

átvételi ár 

átvételi ár a gyárban 
átvételi árfolyam 

átvételi bankgarancia 

átvételi bizonylat 
átvételi bizottság 

átvételi díj 

átvételi elismervény 
átvételi értesítés 

átvételi feltételek 

átvételi garancia 
átvételi hajóraklevél 

átvételi hely 

átvételi időpont 
átvételi igazolás 

átvételi jegyzőkönyv 

átvételi jogosultság 
átvételi jutalék 

átvételi késedelem 

átvételi készenlét 
átvételi kísérlet 

átvételi kockázat 

átvételi körlevél 
átvételi kötelezettség 

átvételi kötelezettség nélkül 

átvételi megállapodás 
átvételi megbízott 

átvételi műszaki próba 

átvételi nap szerinti érték 
átvételi próba 

átvételi próbajárat 



átvételi szerződés 

átvételi tényálladéki jegyzőkönyv 

átvételi teszt 
átvételi utasítás 

átvételi ügylet 

átvételi vám 
átvételkor fizetendő 

átvételkor fizetve 

átvételkor készpénzben fizetendő (COD) 
átvételkor törlendő megbízás 

átvételkor végrehajtandó megbízás 

átvétel megtagadása 
átvétel nem teljesítésének  

a pozíciója 

átvételre felkínál 
átvételre jogosult 

átvetet (vagy átvétet) 

átvétet (vagy átvetet) 
átvett áru 

átvett érték 

átvett kontingens 
átvett ügyfél 

átvéve 

átvevés 
átvevő 

átvevőbank 

átvevőhely 

átvevőhely-kezelő 

átvevő pénztáros 
átvevőtelep 

átvezet 

átvezetés 
átvezetési számla alkalmazása 

átvezetési számla alkalmazása bankszámlák között 

átvezetési számla alkalmazása forintügyleteknél 
átvezetési számla egyeztetése 

Átvezetési számlák (számlanév) 

átvezetett 
átvezetett tétel 

átvezethető 

átvezető 
átvezettet 

átvihető 

átvihető nyugdíj 
átvihetőség 

átvilágít 

átvilágítás 
átvilágító 

átvilágító bizottság 

átvilágított vállalat 
átvilágíttat 

átvisz 

átvitel 
átviteli engedély 

átvitt egyenleg 

átvitt kiadások 
átvizsgál 

átvizsgálás 

átvonulási kár 
ATX (a Bécsi Értéktőzsde indexe) 

atyamester 



au courant (folyó áron) 

AUD (dollár) – Ausztrália 

AUD (ausztrál dollár) – Kiribati 
AUD (ausztrál dollár) – Nauru 

AUD (ausztrál dollár) – Tuvalu 

auditál 
auditálandó társaság 

auditálás 

auditálócég 
auditált mérleg 

auditor 

Auernheimer, Leonardo 
augsburgi márka 

aukció 

aukcióelmélet 
aukcionál 

aukciós 

aukciós ár 
aukciós áru 

aukcióscég 

aukciós díj 
aukciós értékesítés 

aukciós értékesítési forma 

aukciósház 
aukciósház árverése (a házat árverezik) 

aukciósházi árverés (ott árvereznek) 

aukciós hozam 

aukciós hozamszint 

aukciós megbízás 
aukciós műkereskedelem 

aukciós naptár 

aukciós piac 
aukciós régiségkereskedelem 

aukciós részvényforgalmazás 

aukciós teaár 
aukciós terem 

aukciószabály-rendszer 

au porteur (bemutatóra szóló) 
aura (váltópénz) 

aureus (ókori római aranypénz) 

Ausztrálázsia 
Ausztrál Bankárszövetség (ABA) 

ausztrál dollár (AUD) –  

Ausztrália 
ausztrál dollár (AUD) – Kiribati 

ausztrál dollár (AUD) – Nauru 

ausztrál dollár (AUD) – Tuvalu 
Ausztrál Egyesült Értéktőzsdék (AASE) 

Ausztrál Értéktőzsde (ASE vagy ASX) 

Ausztrál Értéktőzsdék Egyesülete 
ausztrál font 

Ausztrál Gyapjútőzsde indexe (AWEX) 

Ausztrál Határidős Devizatőzsde (AFFM) 
Ausztrál Hitelszövetkezetek Szövetsége (AFCUL) 

Ausztrália (Ausztrália) – Ausztrália 

ausztráliai aranybányarészvény 
Ausztráliai Kereskedelmi Bankárok Egyesülete (AMBA) 

Ausztráliai Klíringközpont 

Ausztrál Iparfejlesztési Társulat (AIDC) 
Ausztrál Királyi Pénzverde 

Ausztrál Opciótőzsde (AOM) 



Ausztrál Pénzügyi Szövetség (AFC) 

Ausztrál Tartalékbank (RBA) 

Ausztriai Határidős és Opciós Tőzsde (ÖTOB) 
Ausztroafrika 

ausztromarxizmus 

Ausztronézia 
autark 

autark cserearány 

autark fogyasztás pontja 
autark gazdaság 

autarkia 

autarkiás 
autarkiás importhelyettesítés 

autarkikus 

autarkikus vám 
autarkizálódás 

autark ráfordítási arányok 

autark termelés pontja 
autentikus 

autentikus jövő 

autentikusság 
authorizáció 

authorizációs switching 

autóajánlat 
autóalkatrész-árjegyzék 

autóalkatrész-centrum 

autóalkatrész-forgalmazó 

autóalkatrész-kereskedelem 

autóalkatrész-kereskedés 
autóalkatrész-üzletlánc 

autóár 

autóárusítás 
autóbehozatal 

autó behozatala 

autóbeszerzés 
autóbiztosítás 

autóbörze 

autóbuszbérlet 
autóbuszbérletár-emelés 

autóbuszjegy 

autóbuszjegyár 
autóbusz-kirándulás 

autóbuszkörút 

autóbusz-megrendelés 
autóbusz megrendelése 

autóbuszokat bérbe adó vállalkozó 

autóbuszos idegenvezetés 
autochton kapitalizációipar 

autódömping 

autódömpingvám 
autóelektronikai bolt 

autóexport-roham 

autófinanszírozás 
autóforgalom 

autófuvarozás 

autófuvarozó 
autófuvarozó vállalat 

autografált aláírás 

autógyár 
autógyártás 

autógyártó ipar 



autógyártó óriáscég 

autóház 

autóhitel-szerződés 
autóhűtő-nagykereskedés 

autóimport 

autóimporttrükk 
autóipar 

autóipari konszern 

autóipari munkás 
autóipari vállalkozás 

Autójavítók és Autókereskedők Országos Szövetsége  

(Ajaksz) 
autókereskedés 

autókereskedő 

autókereslet 
autókiállítás 

autókiárusítás 

autókínálat 
autókonszern 

autokorreláció 

autokorrelációs együttható 
autokorreláció tesztelése 

autokorrelált hibatag 

autokovariancia 
autókölcsönzés 

autókölcsönző cég 

autókölcsönző-hálózat 

autókölcsönző világcég 

autóközlekedés 
autokrata 

autokrata kapitalizmus 

autokrata vezetési stílus 
autokratikus döntés 

autokratizmus 

autólízingelés 
autólopás-üzlet 

automata 

automata büfé 
automata eladás (automatából történő eladás) 

automataeladás (az automata eladása) 

automata étterem 
automatagyár (automatákat gyártó) 

automata gyár (önműködő gyár) 

automatamosógép-vásárló 
automata mosógép vásárlója 

automatán keresztül történő árusítás 

automata pénztárállomás 
automata pénzváltó 

automatikus 

automatikus adatbevitel 
automatikus adatfeldolgozás 

automatikus adatfeldolgozási rendszer 

automatikus adólevonás 
automatikus adólevonás az ügylet megkötésekor 

automatikus adósságráterhelés 

automatikusan hasznos 
automatikusan igénybe vehető tartalék hitelkeret 

automatikusan kiegészülő hitel 

automatikusan kiegészülő hitelkeret 
automatikusan megújuló hitelkeret 

automatikus átruházási szolgál-tatás 



automatikus átutalási számlák 

automatikus csekkrendező gép 

automatikus deficit 
automatikus díjnövelés-opció 

automatikus hitelkeret 

automatikus jövedelemkiigazodási mechanizmus 
automatikus kereskedés 

automatikus levonások a munkabérből 

automatikus limitmegbízási rendszer 
automatikus mechanizmus 

automatikus megbízás-végrehajtás 

automatikus megújítás 
automatikus munkafolyamatok 

automatikus osztályozási módszerek 

automatikusösszeomlás-elmélet 
automatikus összeomlás elmélete 

automatikus rendszer 

automatikus stabilizátor 
automatikus szabályozó 

automatikus számlaegyeztetés 

automatikus szufficit 
automatikus tartozásátutalás 

automatikus újrabefektetés 

automatikus újralekötés 
automatizál 

automatizálás 

automatizálható 

automatizálhatóság 

automatizáló 
automatizált árfolyamjegyzési rendszer 

automatizáltat 

automatizált banki klíring-szolgáltatás 
automatizált bankközi klíringrendszer 

automatizált bankközi klíringszolgáltatás 

automatizált értékpapír-kereskedelmi rendszer 
automatizált értéktőzsdei árfolyamkijelző rendszer (SEAQ) (Anglia) 

automatizált értéktőzsdei kereskedési rendszer 

automatizált irányítási rendszer 
Automatizált Klíringintézet (ACH) 

Automatizált Klíringiroda (ACB) 

Automatizált Klíringirodák Országos Egyesülete  
(NACHA) (USA) 

automatizált kötvénykereskedelmi rendszer 

automatizált pénztár 
automatizált nyitási rendszer 

Automatizált Opciókereskedelmi Rendszer (OATS) (Ausztrália) 

automatizált pénzátutalási rendszer 
automatizált pénztárgép 

automatizált piaci megrendelés-végrehajtási rendszer 

automatizált tőzsdei kereskedés 
automatizált üzleti folyamatok 

automatizmus 

automatizmusszerűen működő 
autómentési díj 

automobilizmus 

autónepper 
autonóm 

autonóm adó 

autonóm beruházás 
autonóm cselekvés 

autonóm egyén 



autonóm fogyasztás 

autonóm fogyasztási kereslet 

autonóm fogyasztó 
autonóm gazdasági kapcsolatok 

autonómia 

autonóm indukció 
autonóm kereskedelempolitika 

autonóm módon alkalmazott exportkontingensek 

autonóm módon alkalmazott exporttilalmak 
autonóm műszaki haladás 

autonóm nemzeti államok 

autonóm stabilizáció 
autonóm technikai haladás 

autonóm technikai változás 

autonóm tényező 
autonóm transzfer 

autonóm vállalkozó 

autonóm vám 
autonóm vásárlások 

autónyeremény-betét 

autópálya-bérlet 
autópályabérlet-ár 

autópálya-bérlet ára 

autópálya-beruházás 
autópályadíj 

autópályadíj-árképzés 

autópályadíj árkézése 

autópálya-díjasítás 

autópálya díjasítása 
autópályadíj-fizetési szelvény 

autópályadíj-fizető kapu 

autópálya díjfizető kapuja 
autópályadíj-megállapítás 

autópályadíj megállapítása 

autópályadíj-politika 
autópályadíj-rendszer 

autópálya-fejlesztési finanszírozás 

autópálya-felügyelet 
autópálya-finanszírozás 

autópálya fizetővé tétele 

autópálya-hálózat 
autópálya-használati bérlet 

autópálya-használati díj 

autópálya-használati kártya 
autópálya-használó 

autópálya-matrica 

autópálya-modellek 
autópálya-szakasz 

autóparkoló 

autóparkoló-használati díj 
autoregressziós integrált mozgó átlag 

autoregressziós mozgó átlag 

autoregresszív és mozgóátlagolású (ARMA) 
autoritárius kapitalizmus 

autoritárius rendszer 

autorizáció (meghatalmazás) 
autorizál 

autorizálás 

autósablak 
autós apróhirdetés 

autósbank 



autósbolt 

autóscsárda 

autóskemping 
autóspénztár 

autós túra 

autószalon 
autószerviz 

autószezon 

autósztráda 
autótulajdonos 

autó tulajdonosa 

autótúra 
autóút 

autóút-használati díj 

autóügynökség 
autóvásárlási akció 

autóvásárlási betét 

autóvásárlási forma 
autóvásárlási hitellevél 

autóvásárló 

autóvillamossági szaküzlet 
autózálogház 

availability-elmélet 

aval (váltókezesség) 
avalhatár 

avalhitel 

avalhitelt adó bank 

avalizál 

avalizált váltó 
A változatú eredménykimutatás 

avalváltó 

avalváltó-jutalék 
avalváltó-kezességet vállal 

avances (előleg) 

avat 
avatás 

avató 

ÁVBB (bankon belüli számlák közötti átvezetés) 
AVC (vagy ÁVK) (átlagos változó költség) 

avers (ércpénz előlapja) 

avizál (értesít) 
avizálás 

avizálható 

avizáló 
avizáló bank 

avizáltat 

avizó 
avizó nélkül 

avizós meghitelezés 

avizózáradék 
ÁVK (vagy AVC) (átlagos változó költség) 

ÁV Rt. (Állami Vagyonkezelő Rt.) 

avul 
avulás 

avulásbiztosítás 

avulási tényező 
avuló 

avult 

avult áru 
avultatás 

avultság 



avultsági fok 

ÁVÜ (Állami Vagyonügynökség) 

AWB (légifuvarlevél) 
AWEX (az Ausztrál Gyapjútőzsde indexe) 

axióma 

axiómarendszer 
axiomatikus elmélet 

axiomatikus modell 

axiomatikus módszer 
Azerbajdzsáni Köztársaság (Azerbajdzsán) – Európa 

Az év üzletembere (kitüntető cím) 

AZM (manát) – Azerbajdzsán 
aznapi érték 

azonnal átváltható deviza 

azonnal elfogyott 
azonnal esedékes kifizetés 

azonnal esedékes tartozás 

azonnal felmondható 
azonnal felmondható kölcsön 

azonnal fizetendő 

azonnal folyósítandó 
azonnal folyósítandó járadék 

azonnali alkalmazkodás 

azonnali ár 
azonnali áralkalmazkodás 

azonnali áralkalmazkodás lehetősége 

azonnali árfolyam 

azonnali behajtás 

azonnali beszedési megbízás 
azonnali devizaárfolyam 

azonnali devizapiac 

azonnali devizaügylet 
azonnali eladásra kínált áru 

azonnali elbocsátás 

azonnali értékpapír 
azonnali és határidős kötések különbözete 

azonnali eurodollár-piac 

azonnali felmondás 
azonnali fizetés 

azonnali fizetés hiányában 

azonnali fizetésre felmondható kölcsön 
azonnali hatály 

azonnali hatállyal 

azonnali hatállyal felmond 
azonnali hatályú felmondás 

azonnali határidős arbitrálás 

azonnali hiteltörlesztési intézkedés 
azonnali hozam 

azonnalihozam-görbe 

azonnali index 
azonnali inkasszó 

azonnali intézkedések csomagja 

azonnali kamatláb 
azonnali készpénzfizetés 

azonnali készpénzfizetés ellenében 

azonnali kiszolgálás 
azonnali piac 

azonnali piaci értékpapír 

azonnali piaci hozamgörbe 
azonnali piaci kockázat 

azonnali piaci pozíció 



azonnali piaci tranzakció 

azonnali piacon kereskedő 

azonnali pozíció 
azonnali szállítás 

azonnali szállítás időpontja 

azonnali szállításra 
azonnali szállításra ad el 

azonnali szállításra kínált áru 

azonnali szállításra vásárol 
azonnali szerződésfelmondás 

azonnali szükséglet 

azonnali teljesítés 
azonnali tőkemegtérülés 

azonnali ügylet 

azonnali üzlet 
azonnali választ kérünk 

azonnali vámbeszedés 

azonnali vámfizetés 
azonnali vevő 

azonnali visszafizetés 

azonnali visszafizetésre felmondható kölcsön 
azonnali visszafizetésre lehívható pénz 

azonnal kifizetendő követelés 

azonnal kivehető pénz 
azonnal lehívható 

azonnal lehívható számla 

azonnal pénzzé tehető eszközök 

azonnal pénzzé tehető tőke 

azonnal pénzzé tehető vagyon 
azonnalra felmondható betét 

azonnalra felmondható kölcsön 

azonnal rendelkezésre álló pénz 
azonnal rendelkezésre álló tőke 

azonnal szállítandó áru 

azonnal szállítható áru 
azonnal szállítható rakomány 

azonnal teljesítendő tőzsdei megbízás 

azonnal végrehajtandó megbízás 
azonos a mintával 

azonos árfolyam 

azonos árfolyamon áll 
azonos érték 

azonos értékpapír iránt érdeklődő kereskedők 

azonos értékű áru 
azonos értékű tulajdon 

azonos feldolgozottsági fok 

azonos feltételek között 
azonos futamidők 

azonos helyettesítési határráta 

azonos időpontban esedékessé váló kötvények 
azonosít 

azonosítás 

azonosítási adatok 
azonosítási kódok 

azonosítási módok 

azonosítható 
azonosító 

azonosító fémszál 

azonosító fonal 
azonosító jel 

azonosító kód 



azonosító szám 

azonosított 

azonosíttat 
azonos kategóriájú 

azonos katetóriába tartozó 

azonos keltű váltók 
azonos kezelőtársasághoz  

tartozó 

azonos klíringkörbe tartozó bankokra kiállított váltó 
azonos költség 

azonos költségviszonyok 

azonos lejáratú és keltezésű váltó 
azonos lejáratú váltók 

azonos minőségű 

azonos minőségű áru 
azonos napi fogyasztás 

azonos névértékű 

azonos növekedési ütem 
azonos összegű autonóm adó 

azonos összegű hitel 

azonos összegű kamatfizetések 
azonos részletekben történő visszafizetés 

azonosság 

azonossági próba 
azonossági szám 

azonos szinten tart 

azonos szintű jövedelmek 

azonos technológiával készült termék 

azonos termék 
azonos termelési tényezők 

azonos tulajdonos 

azonosul 
azonos védelem 

Ázsia 

ázsiai bank által kibocsátott letéti jegy 
Ázsiai–Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) 

Ázsiai–Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködési Csoport 

Ázsiai–Csendes-óceáni Tanács (ASPAC) 
ázsiai dollárkötvények 

ázsiai dollárpiac 

Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági és Szociális Bizottság (ESCAP) 
Ázsiai és Távol-keleti Gazdasági Bizottság (ECAFE) 

Ázsiai és Távol-keleti Ügyek Bizottsága (CAFEA) 

Ázsiai Fejlesztési Bank (ADB) 
Ázsiai Fizetési Unió (APU) 

Ázsiai Klíringunió (ACU) 

ázsiai letéti jegy 
Ázsiai Lízingegyesület 

ázsiai pénzegység 

ázsiai pénzpiaci vírus 
ázsiai pénzügyi vírus 

ázsiai valutapiac 

ázsió 
ázsiós tőkeemelés 

ázsiószámla 

azsiotázs 
azsiotőr 

ázsióügylet 

ázsióval jegyzett 
azsúrban van 

azsúrkönyvelés 



azsúrnaplózás 

azsúrügyintézés 

  



B 
B (a kötvények névértéke) 

babakocsidiszkont 

bábállam 
Babbage, Charles 

Babeau, André Yves Georges 

Babeuf, Noel 

babeufista 

babeufizmus 

bábkormány 
Babson-áresés 

bábvállalat 

BAC (Banki Tanácsadó Bizottság) (EU) 
backbord 

backward eliminációs eljárás 

BACS (Bankok Automatikus Átutalási Rendszere) 
Bacsurin, Alekszej Vasziljevics 

bádogáru 

bádogipar 
bádogosáruház 

bádogváros 

BÁÉT (Budapesti Áru- és Értéktőzsde) 
bagatell 

bagatelladók 

bagatellbíróság 
Bagehot, Walter 

baglyos pénz 

bagó (szleng – pénz, kevés pénz) 
bagót sem ér 

bágyadt piac 

Bahamai Közösség (Bahama-szigetek) – Közép-Amerika 
Bahreini Állam (Bahrein) – Ázsia 

bahreini bankközi kínálati kamatláb (BIBOR) 

baht (THB) – Thaiföld 

BAI (Bankadminisztrációs Intézet) 

Bailey, Samuel 

Bain, Joe 
baisse (vagy bessz) 

baisse-spekuláció 

baisse-spekuláns 
baiza (váltópénz) 

bajba jutott értékpapír 

bajba jutott kölcsönkötvények 
bajba jutott váltó 

bajelhárítás 

bajlódás 
bajlódik 

bajor-osztrák pénzek 
bakancsos idegenforgalom 

Baker, James 

Baker-program 
Baker-terv 

baklövés 

baksis 
baksisrendszer 

baksisszedés 



bála 

bálába csomagol 

bálában szállít 
bálába rak 

bálacsomagolásban 

bálajegyzék 
bálakártya 

balansz 

balanszíroz 
bálapréselt (MP) 

bálarakodó 

Balás Károly 
Balassa-féle specializációs mutató 

bálatérfogat 

báláz 
bálázás 

bálázó 

bálázott 
bálázott áru 

bálázott rakomány 

balboa (PAB) – Panama 
Baldwin, Robert Edward 

balek 

baleset 
baleset bejelentése 

baleset-biztosítás 

baleset-biztosítási termékcsalád 

baleset-biztosítást köt 

baleset-biztosító társaság 
baleset-elhárítás 

baleset elhárítása 

baleset-gyakoriság 
baleseti elhalálozási arányszám 

baleseti járadék 

balesetijáradék-igény időtartama 
baleseti rokkantságra szóló kiegészítő biztosítás 

baleseti statisztika 

baleseti veszteség 
baleset-jelentési kötelezettség 

balesetmentesség 

baleset-mentességi engedmény 
balesetvédelem 

Balkányi Béla 

ballagási virágkereslet 
Balla Károly 

ballaszt 

ballasztdíj 
ballasztfuvar 

ballon 

ballonhitel 
ballontörlesztés 

bálnahúsfogyasztás 

Balogh Tamás (Balogh, Thomas lord) 
Balogh, Thomas lord (Balogh Tamás) 

baloldali aszimmetria 

baloldali aszimmetriájú eloszlás 
baloldali kritikus tartomány 

balra ferdült gyakorisági eloszlás 

balra hosszan elnyúló eloszlás 
balsiker 

balsikerű 



balszerencséje van 

balszerencsés 

balszerencsés befektetés 
Balti Kereskedelmi és Hajózási Tőzsde (London) 

Baltikum 

Balti Szabadkereskedelmi Megállapodás (BFTA) 
balti tőzsde 

bálványként imádott pénz 

BAMOSZ (Befektetésialap-kezelők Magyarországi Szövetsége) 
BAMOSZ részvény-befektetési alap portfólióindexe (RAX) 

banalitás 

banánbehozatal 
Banánexportáló Országok Uniója (UPEB) 

banánexportőr 

banánimportáló ország 
banánimportőr 

banánimport-politika 

banánköztársaság 
bánatpénz 

bánatpénz-bankgarancia 

bánatpénzfizetés 
bánatpénzzáradék 

bánatvásárlás 

Banca San Giorgo 
Banco di Rialto 

bandagazda 

Bánfi Oszkár 

Bangladesi Népi Köztársaság (Banglades) – Ázsia 

bani (váltópénz) 
báni denár 

A Bank (sajtókiadvány) 

bank 
bankadatok 

Bankadminisztrációs Intézet (BAI) 

bankadó 
bankadóslista 

bankadósság 

bankágazat 
bankajánlás 

bank ajánlati árfolyama 

bankalap 
bankalapítás 

bankalapítási láz 

bankalapítási szabadság 
bankalkalmazott 

Bankalkalmazottak Országos Uniója 

bankállamosítás 
bank által adott kölcsön 

bank által ajánlott eladási ár 

bank általános üzleti feltételei 
bank által bankra intézvényezett váltó 

bank által elfogadott váltó 

bank által forgatott 
bank által garantált csekk 

bank által kiállított 

bank által kibocsátott betéti  
okirat 

bank által kibocsátott hitelkártya 

bank által kibocsátott kötvény 
bank által kibocsátott részvény 

bank által kibocsátott váltó 



bank által kínált opciók 

bank által meghirdetett publikus pozíciók 

bank által nyújtott hitelösszeg kondíciói 
bank által nyújtott kölcsön 

bank által preferált lejáratok 

bankár 
bank aranyra szóló fizetési ígérete 

bankaranyszabály 

bankárcsalád 
bankárcsekk 

bankárdicséret 

bankárdinasztia 
bankárérdekeltség 

bankárfizetés 

bankárfórum 
bankári arculatú francia kapitalizmus 

bankári betét 

bankári biztosítékkal nem fedezett kereskedelmi számlákba foglalt pénzkövetelésre szóló folyamatos 
engedményezés 

bankári dicséret 

bankári diszkont 
bankári elfogadvány 

bankári intézvény 

bankári tevékenység 
bankárjövedelem 

bankárképző 

bankárklub 

bankárkodás 

bankárkörök 
bankárlobbi 

bankármentalitás 

bankárság 
bankárszféra 

bankárváltó 

bankárviselet 
bankátíró-forgalom 

bankátutalás 

bankátutalási megbízás 
bankátutalási számla 

bankátutalásos bérfizetés 

bankátutalással 
bankátvilágító 

bankátvilágító tevékenység 

bankaudit 
bankauditor 

bankautomata 

bankautomata-díj 
bankautomata-gyártó cég 

bankautomata-használat 

bankautomata használata 
bankavizó 

bankazonosító 

bankazonosító szám 
bankban beváltható csekk 

bankban elhelyezett betét 

bankban tart 
bankbarát 

bankba tesz 

bankbeli rendelkezési állapot 
bankbeszámoló 

bankbeszedvény 



bankbetét 

bankbetétbiztonság 

bankbetét-biztosítás 
bankbetétek átlaga 

bankbetétek kamatlába 

bankbetét felmondása 
bankbetét-igazolás 

bankbetét igazolása 

bankbetétkönyv 
bankbetétrekord 

bankbezárás 

bankbizományos 
bankbiztonság 

bank biztonsága 

bankbiztonsági előírások 
bankbiztonsági követelmények 

bankbiztonsági szolgálat 

bankbiztos 
bankbiztosítás 

bankbiztosítási termékcsoport 

bankbiztosítási üzletág 
bankbiztosítás jellegű 

bankbiztosítói csoport 

bankból pénzt vesz fel 
bankból való kivétel 

bankbotrány 

bankbukás 

bank célpiaca 

bankcentralizáció 
bank cenzúrabizottsága 

bankcsekk 

bankcsinálás 
bankcsoport 

bankcsoport egy holdingtársaság ellenőrzése alatt 

bankcsőd 
bankcsődhelyzetet cáfoló  

nyilatkozat 

bankcsődmentes év 
bank devizakészlete 

bankdirektíva 

bankdiszkont 
bankdiszkontláb 

bank diszkriminációja 

bankegyenleg 
bankegyesülés 

bankegyezmény 

bankeladás 
bank eladása 

bankelfogadvány 

bank elfogadványkönyve 
bankeljárás 

bankellenőrzés 

bankelnök 
bankelnöki fizetés 

bankelszámolás 

bankember 
bankengedély 

bankengedély-kiadás 

bankengedély kiadása 
bankengedély kiadásának feltételei 

bankengedély-kiadási feltételek 



banképület 

bankérdekeltség 

bankérme 
bankérme-kibocsátás 

bankérme kibocsátása 

bank értéktárgyai 
bankértesítés 

bank értesítése a hitel megadásáról 

bank- és állampénzügy 
Bank- és Értékpapírbizottság 

Bank és Tőzsde (sajtókiadvány) 

bankfedezet 
bank felhatalmazása 

bankfelszólítás 

bankfeltételek 
bankfelügyelet 

Bankfelügyeletek Nemzetközi Konferenciája (ICBS) 

bankfelügyeleti bírság 
bankfelügyeleti bizottság 

bankfelügyeleti biztos 

bankfelügyeleti díj 
bankfelügyeleti direktíva 

bankfelügyeleti eljárási díj 

bankfelügyeleti hatóság 
bankfelügyeleti osztály 

bankfelügyelő 

bankfelvásárlás 

bank felvásárlása 

bankfiliálé 
bankfiók 

bankfiókbezárás 

bankfiók bezárása 
bankfióknyitás 

bankfiók nyitása 

bankfiókrendszer 
bankfiókszámla 

bankfiókszámlán lévő vagyon 

bankfiú 
bank fizetőképessége 

bankfolyószámla 

bankforgalmi jegy 
bankforgalmi kimutatás 

bankforgalom 

bankfőkönyv 
bankfőnök 

bankfriss pénz 

bankfúzió 
bankgarancia 

bankgarancia-költség 

bankgaranciális pénzalap 
bankgarancia mértéke 

bankgarancia-nyújtási szerződés 

bankgarancia-ügylet 
bankgarancia-vállalás 

bank gondossági kötelezettsége 

bankgyakorlat 
bankgyakorlattól idegen 

bankhálózat 

bankhatalom 
bankház 

bankházasság 



bankhely 

bankhelyiség 

bank helyzete 
bankhitel 

Bankhitelek (számlanév) 

bankhitelek mennyiségének szabályozása 
bankhitel eredetű addicionális tőke 

bankhitelezési gyakorlat 

bank hitelezési gyakorlata 
bank hitelezési tapasztalata 

bankhitel fedezetéül (záradék) 

bankhitel formális túllépése 
bankhitel kamatlába 

bankhitelkártya 

bankhitelkeret 
bankhitelmaximum 

bankhitel-monopólium 

bankhitelplafon 
bank hitelpolitikája 

bankhitel sorban álló követelésre 

bankhitelszerződés 
bankhivatalnok 

bankhivatalnokoskodik 

bankhivatalnokság 
bank hivatalos órái 

bankholding 

bankholdingtársaság 

bankhoz való tartozás időtartama 

banki adatok 
bankiadat-védelem (a bank adatait védi) 

banki adatvédelem (a bankban történő) 

banki alapkamat 
banki aranyszabály 

banki átutalásos rendszer 

banki betét 
banki-brókeri-biztosítótársasági összefonódások 

bankidegen 

bankidegen készpénzfelvevő 
banki digitális szolgáltatások 

banki elfogadvány 

banki értékmegőrző 
banki fantázianév 

banki fedezetértékelési szabályzat 

banki folyószámlahitel 
banki forgalom 

banki forrásgyűjtő papírok 

banki fotó 
bankigazgató 

bankigazgatóság 

bankigazolás 
bankigazolási jutalék 

banki hitel 

bankihitel-sorbanállás 
banki hozzáadott hozam 

banki igazolás 

banki igazolószelvény 
banki jutalék 

banki kamatláb 

banki készpénzállomány 
banki kibocsátású kötvény 

banki kliens 



banki kockázatfelmérés (a bank méri fel) 

banki kockázat felmérése 

banki megfigyelői szerződés 
banki kódszám 

banki kötelezettségek 

banki lakáskölcsön 
banki leszámítolási kamatláb 

banki leszámítolású áruváltó 

banki loroszámla 
banki megfigyelői szerződés 

banki munkanap 

banki működés kockázatai 
bankinformáció 

bankingiskola 

bankinkasszó 
banki nosztrószámla 

bankintern 

bank intervenciós sávja 
bankintézet 

Bankintézetek Ázsiai–Csendes- 

-óceáni Egyesülete (APABI) 
bankintézvény 

banki összkihelyezés 

banki páncélfiók 
banki papír 

banki pénzátutalás 

banki pénzeszközök 

banki pénzkiadó automata 

banki privatizáció 
banki referencia 

banki rembours ügylet 

banki rossz hitelek kivásárlása 
banki számítógépes rendszer 

banki számlaforgalom 

banki személyi kölcsön 
banki szerkezet 

bankiszerkezet-átalakítás 

banki szerkezet átalakítása 
banki szerkezet átalakítására kapott hitel 

banki taktika 

Banki Tanácsadó Bizottság (BAC) (EU) 
banki tartalék 

banki tartalékalap 

banki törlesztés esedékessége 
banki tradíció 

banki trezor 

banki ügyletek 
banki ügyletek otthoni lebonyolítása számítógéppel 

banki ügyletek távolsági lebonyolítása elektronikus úton 

banki üzemnap 
banki váltó 

banki véleményezés 

banki zsírószámla 
bankjegy 

bankjegy, ahol a sorbetű helyén egy csillag áll 

bankjegyállomány 
bankjegyárfolyam 

bankjegy-automata 

bankjegyautomata-hálózat 
bankjegybeváltás 

bankjegy beváltása 



bankjegybeváltási díj 

bankjegy biztonsági eleme 

bankjegycsalád 
bankjegycsaládcsere 

bankjegycsere 

bankjegycsomag 
bankjegycsomagoló berendezés 

bankjegyek aranypénzre való beváltásának megszüntetése 

bankjegyek aranyra való beváltásának megszüntetése 
bankjegyek beváltása aranyra 

bankjegyek élettartama 

bankjegy-elhasználódás 
bankjegy elhasználódása 

bankjegyek és egyéb passzívák fedezete 

bankjegyeket bocsát ki 
bankjegyek fedezetéül szolgáló arany és ezüst 

bankjegyeknek arannyal nem fedezett része 

bankjegyélettartam 
bankjegy elhasználódási ideje 

bankjegy-elhasználódási idő 

bankjegy ellenőrző szelvénye 
bankjegyes 

bankjegyet a forgalomból kivon 

bankjegyfedezet 
bankjegy-felülbélyegzés 

bankjegyfelvétel 

bankjegy felvétele 

bankjegyforgalmi 

bankjegyforgalom 
bankjegyforgalom a bruttó hazai termék százalékában 

bankjegygyűjtés 

bankjegyhamisítás 
bankjegy-hamisítási sorozat 

bankjegy-hamisítási ügy 

bankjegyhamisítás-sorozat 
bankjegyhamisító 

bankjegyhiány 

bankjegykészlet 
bankjegykiadó automata 

bankjegykiáramlás 

bankjegykibocsátás 
bankjegykibocsátás arannyal nem fedezett része 

bankjegykibocsátás ellenőrzése 

bankjegykibocsátás felső határa 
bankjegy-kibocsátási funkció 

bankjegy-kibocsátási jog 

bankjegy-kibocsátási monopólium 
bankjegy-kibocsátási privilégium 

bankjegy-kibocsátási szabadalom 

bankjegykibocsátó 
bankjegykibocsátó bank 

bankjegy-kibocsátói jog 

bankjegykibocsátó osztály 
bankjegyköteg 

bankjegylebélyegzés 

bankjegylebélyegzés elrendelése 
bankjegymechanizmus 

bankjegymennyiség 

bankjegy-monopólium 
bankjegynyomás 

bankjegynyomda 



bankjegynyomó 

bankjegynyomó festék 

bankjegynyomó gép 
bankjegynyomtatás 

bankjegypapír 

bankjegy-privilégium 
bankjegysor kibocsátása 

bankjegysorozat 

bankjegyszámláló 
bankjegyszámláló automata 

bankjegyszámoló gép 

bankjegyszűke 
bankjegyszükséglet 

bankjegy túlkibocsátása 

bankjegyvédettség 
bankjegy védettsége 

bankjegy védettségi eleme 

bankjegyvizsgálat 
bankjegyvizsgáló 

bankjelentés 

bankjelzőszámok 
bankjog 

bankjogdirektíva 

bank jóváírási értesítése 
bankjövedelmezőség 

bank jövedelmezősége 

bankjutalék 

bankkal fennálló számlakapcsolat 

bankkal rendelkező város 
bankkal szembeni kötelezettség 

bankkamat 

bankkamatláb 
bankkamatláb emelkedése 

bank kamatláb-érzékenységének  

a mértéke 
bankkamatláb esése 

bankkamatot enyhén meghaladja 

bankkapcsolat 
bankkártya 

bankkártyacsalás 

bankkártya-elfogadási szerződés 
bankkártya-elfogadó 

bankkártya-elfogadó berendezés 

bankkártya-előállítás 
bankkártya-embargózás 

bankkártyaforgalom 

bankkártya-hamisítás 
bankkártya hamisítása 

bankkártyahasználat 

bankkártya használata 
bankkártyahasználó 

bankkártya használója 

bankkártyaigény 
bankkártya-igénybevétel 

bankkártya igénybevétele 

bankkártya-igénybevételi díj 
bankkártya-kibocsátó cég 

bankkártyaklónozás 

bankkártya klónozása 
bankkártyaklub 

bankkártyák piaca 



bankkártya minőségű adókártya 

bankkártyaosztály 

bankkártyaosztály-vezető 
bankkártyaosztály vezetője 

bankkártyapiac 

bankkártyarendszer 
bankkártyás átvezetés (BMÁV) 

bankkártyás átvezetés konverzióval (BMKO) 

bankkártyás vásárlás 
bankkártyaszám 

bankkártyaszervezet 

bankkártya-szolgáltatás 
bankkártyatársaság 

bankkártyatípus 

bankkártyaüzletág 
bankkártyaüzletág igazgatója 

bankkártya-üzletági igazgató 

bankként működő pénzintézetek 
bankképes 

bankképes aktíva 

bankképes értékpapír 
bankképes eszközök 

bankképes váltó 

bankképviselet 
bank készpénzállománya 

bankkezes 

bankkezesség 

bank kihelyezéseinek kockázata 

bankkimutatás 
bankkinnlevőség (vagy bankkintlevőség) 

bankkintlevőség (vagy bankkinnlevőség) 

bankkirendeltség 
bankkirendeltségek ügyletei 

bankkivonat 

bankklíring 
bankklíringház 

bankkockázati biztosítási rendszer 

bank kódszáma 
bankkoncentráció 

bankkoncesszió 

bankkonkurencia 
bankkonszolidáció 

bankkonszolidációs kötvény 

bankkonszolidációs társaság 
Bankkonszolidációs Vizsgálóbizottság 

bankkonzorcium 

bankkonzorcium által nyújtott  
hitel 

bankkonzorciumi tagsági díj 

bankkormányzó 
bankkölcsön 

bankkölcsönkezesség 

bankkölcsönszerződés 
bankköltség 

Bankköltségek (számlanév) 

bankköltségek könyvelése 
bankkönyv 

bankkönyvelés 

bankkönyvelési szabályok 
bankkörök 

bank köteles gondossága 



bankkötelezettségek 

bankkötelezettség-vállalás 

bankkötvény 
bankkövetelés 

bankkövetelések kölcsönös elszámolása 

bankkövetelés leszámítolása 
bankközgyűlés 

bankközi adós- és hitelinformációs rendszer 

bankközi állampapírpiac 
bankközi betét 

bankközi devizakereskedelem 

bankközi devizapiac 
bankközi egyezmény 

bankközi elektronikus átutalási hálózat 

bankközi elszámolás 
bankközi fizetési forgalom 

bankközi forintpiac 

bankközi forinttőzsde 
bankközi forwardpiac 

bankközi hitel 

bankközi hitelek kamatlába 
bankközihitel-kamatláb 

Bankközi Informatikai Szolgáltató Rt. (BISZ) 

bankközi kamat 
bankközi kamatláb 

bankközi kereskedő 

bankközi kínálati kamatláb 

bankközi letét 

bankközi megállapodás 
bankközi okmányforgalom 

bankközi pénzpiac 

bankközi pénzpiaci kamatlábak 
bankközi piac 

bankközi ügyletek 

bankközi valutapiac 
bankközi zsíró 

bankközvetítői díj 

bankkultúra 
bank lakossági ügyletei 

bankleszámítolás 

bank leszámítolási árfolyama 
bankleszámítolási kamat 

bankletét 

bankletéten alapuló szavazati jog 
bankletéti ügylet 

bankletét kormányzati biztosítása 

bankletét kormányzati garanciája 
Banklevél (sajtókiadvány) 

bankliberalizáció 

banklicenc 
banklicenc-kiadási moratórium 

banklikviditás 

bank likviditása 
bank likviditási aránya 

banklikviditási mutató 

bankloro 
bankloroszámla 

bankmagánosítás 

bankmalőr 
bankmanőver 

bankmarketing 



bank megőrzési kötelezettsége 

bank megrohanása 

bank megrohanása a betétek kivételére 
bank mellékszolgáltatásai 

bankmenedzser 

bankméret 
bankméret-növekedési trend 

bankmérleg 

bank mindenkori likviditását biztosító elv 
bankminőség 

bankminősítés 

bankminősítés a hitelképességről 
bankminősítő ügynökség 

bankmodell 

bankmonopólium 
bankmoratórium 

bankművelet 

bankműveletekre kivetett adó 
bank nagyszámú részvényessel 

banknak adott meghatalmazás 

banknak adott utasítás 
banknak biztosítékul elzálogosít 

banknál lekötött devizabetét 

banknál lekötött forintbetét 
banknál lévő követelések 

banknap 

banknapló 

bank negociálási megbízása 

bank neve 
bank nevét feltüntető keresztezés 

banknosztró 

banknosztrószámla 
banknóta (bankó, papírpénz) 

banknyilatkozat 

bankó 
bankócédula 

bankócédulás 

Bank of England 
bankóforint 

bankóforintos 

bankok aranyszabálya 
Bankok Automatikus Átutalási Rendszere (BACS) 

bankok bankja 

bankok dominanciája 
bankok egymás közötti elszámolása 

bankok elszámoló egyesülete 

bankokhoz hasonló intézetek 
bankokkal rokon szektor 

bankok klíringirodája 

bankok közötti elszámolás 
bankok közötti elszámolási rendszer 

bankok közötti műveletek 

bankok közötti napipénz 
bankok letéten alapuló szavazati joga 

bankokmányok 

bankokmányok titkossága 
bankokrácia 

bankokratikus 

bankolás 
bankómosoda 

bankon belüli számlák közötti átvezetés (ÁVBB) 



bankon kívüli pénzforgalom 

bankóprés 

bankóriás 
bankorientált hitelkonszolidáció 

bank országos hálózata 

bankos 
bankostrom 

bankosztály 

bankot megrohan 
bankot robbant 

bankösszefonódás 

bankösszeköttetés 
bankösszeolvadások 

bankösszeomlás 

bankövezet 
bankpalota 

bankpalota-építés 

bankpáncélszekrény 
bankpánik 

bankpapír 

bankpartner 
bankpasszíva 

bankpecsét 

bankpecséttel ellátott váltó 
bankpénz 

bankpénztár 

bank pénztárkészlete 

bankpénztáros 

bank pénztárosa 
bankpénztárosság 

bankpiac 

bankplutokrácia 
bankpreferencia 

bankprivatizáció 

Bankprivatizációs Bizottság 
bankprivatizációs eljárás 

bankprivatizációs főtanácsadó 

bankprivatizációs költségek 
bankprivatizációs moratórium 

bank privatizációs stratégiája 

bankprivatizátor 
bankpult 

bankrablás 

bankrabló 
bankra engedményezett biztosítás 

bankrangsor 

bankra szóló csekk 
bankráta 

bankreferencia 

bankreform 
bankreklám 

bankrendszer 

bankrendszeren kívüli felhalmozás 
bankrendszeren kívüli hitelnyújtás 

bankrendszeren kívüli készpénz 

bankrendszer jövedelmezősége 
bankrészesedés 

bank részesedése 

bankrészleg 
bankrészvény 

bankrészvénycsere 



bankrészvénycsomag 

bankrészvényes 

bankrészvénytársaság 
bank részvénytőkéje 

bankrevers 

bankrevízió 
bankrevizor 

Bankrevizorok és Ellenőrök Országos Egyesülete  

(NABAC) (USA) 
bank rossz követelése 

bankrott (vagyonbukás, csőd) 

bankspecimen 
bankstatisztika 

bank stratégiája 

bankszabadalom 
bankszabadság 

bankszabályozás 

bankszakember 
bankszakértő 

bankszakértői vizsgálat 

bankszakma 
bankszakmás 

bankszámla 

bankszámlabetét 
bankszámlaegyenleg 

bankszámla-egyeztetés 

bankszámla-igazolás 

bankszámla javára ír 

bankszámlakivonat 
bankszámlák közötti átírás 

bankszámlák közti átutalás 

bankszámla-követelés 
bankszámlanyitás 

bankszámlaörökös 

bankszámla örököse 
bankszámlapénz 

bankszámlapénz-kibocsátás 

bankszámlára való befizetés 
bankszámláról átutal 

bankszámláról felvesz 

bankszámláról kiegyenlít 
bankszámlaszám 

bankszámlaszám-bélyegző 

bankszámlaszerződés 
bankszámlaszerződés-kötés 

bankszámlaszerződés megkötése 

bankszámlát nyit 
bankszámlát túldiszponál 

bankszámla-tulajdonos 

bankszámla tulajdonosa 
bankszámlaügylet 

bankszámlával rendelkezik 

bankszámlavezetés 
bankszámlazárolás 

bankszanálás 

bankszavatosság 
bankszédelgés 

bankszékház 

bankszékházavatás 
bankszékházvásárlás 

bankszékhely 



bankszektor 

bankszemle 

Bankszemle (sajtókiadvány) 
bank szempontjából 

bankszerű 

bankszerű biztosíték 
bankszerű érvényesség 

bankszerű fizetés 

bankszerű kifizetés 
bankszerűség 

bankszerűtlen 

bankszerű ügylet 
bankszervek 

bankszervezet 

bankszféra 
bankszindikátus 

bankszindikátus megállapodása 

bankszokások 
bankszokásoknak megfelelő 

bankszokványok 

bankszolgálat 
bankszolgáltatás 

bankszövetség 

bankszünet 
bankszünnap 

banktársulás 

banktartalék 

banktartalékalap 

banktartalékalap-hiány 
banktartalékalap hiánya 

banktartalékképzés 

banktartalék képzése 
banktartalékok és kötelezettségek aránya 

banktartalékok kötelező minimuma 

banktartalékokra vonatkozó törvényes előírások 
banktartalékok törvényesen kötelező minimuma 

banktartalékok törvényes minimuma 

banktartaléktöbblet 
banktartomány 

banktartozás 

banktechnika 
banktechnikai ismeretek 

bankterhelések 

bank terhelési értesítése 
banktermék 

banktermékek kockázatai 

banktevékenység 
banktevékenységi ismeretek 

banktisztviselő 

banktisztviselősködik 
banktitok 

banktitok felszabadítása 

banktitok körébe tartozó 
banktitok-rendelkezések 

banktitok-szabályozás 

bank titoktartási kötelessége 
bank titoktartási kötelezettsége 

banktitok újraszabályozása 

banktőke 
banktőkeállomány 

banktőkeállomány csökkenése 



banktőkeállomány növekedése 

banktőke-növekedés 

banktőke növekedése 
bank tőkepozíciója 

banktörténet 

banktörvény 
banktörvényhozás 

banktradíció 

banktranzakció 
banktulajdonos 

banktulajdonosi ellenőrzés 

banktulajdonosi szerkezet 
bank tulajdonosi szerkezete 

bankuralom 

bankutalvány 
bank útján való fizetés 

bankuzsora 

bankügy 
bankügyfél 

bank–ügyfél kapcsolat 

bankügyfélszolgálat 
bank ügyfélszolgálata 

bankügyintéző 

bankügyintézői képzés 
bankügylet 

bankügyletek a partnerbankokkal 

bankügyletek gazdaságtana 

bankügyletek intézése otthonról 

bankügyletek lebonyolítása 
bankügynök 

bankügynöki jutalék 

bankügynöki tevékenység 
bankügynöki tevékenységet  

folytat 

banküzem 
banküzemi folyamat 

banküzemi ismeretek 

banküzemtani ismeretek 
banküzlet 

banküzleti feltételek 

bank üzleti órái 
bankvagyon 

bank vagyonbiztosítása 

bankválasztás 
bank választása 

bankválasztási szempontrangsor 

bankvállalat 
bank–vállalat kapcsolat 

bankválság 

bankváltás 
bankváltó 

bankváltókönyv 

bankvásárlás 
bankvásárló 

bankvédelem 

bank-végkiárusítás 
bankverseny 

bank vételi árfolyama 

bankvezér 
bank-vezérigazgató 

bank vezérigazgatója 



bankvezéri szék 

bankvezérség 

bankvezetés 
bankvezető 

bankvilág 

Bankvilág (sajtókiadvány) 
bankvinkuláció 

bankvizsgálat 

bankzálogjog 
bank zálogjoga 

bankzárlat 

bankzárlati tevékenység 
bankzsíró 

bankzsíróforgalom 

Banque de Paris et des Pays-Bas 
Banque Nationale de Crčdit 

bányaadó 

bányabérbeadás 
bánya bérbeadása 

bányabérbeadásból származó jövedelem 

bányaberuházás 
bányabiztosítás 

bányagazdálkodás 

bányahasznosító 
bányahozam 

bánya hozama 

bányaigazgatóság 

bányaipar 

bányajáradék 
bányajog 

bányajövedék 

bányakapitányság 
bányakár 

bányák eladatlan szénkészlete 

bányakoncesszió 
bányakoncesszió területe 

bányalelőhely 

bányamunkás 
bányaművelés 

bányanyugbéralap 

bányaprivatizáció 
bányaprivatizációs pályázat 

bányaregálé 

bányarészjegy 
bányarészvény 

bányarészvényben spekulál 

bányarészvény-elemző 
bányászás 

bányászat 

bányászati bérleti szerződés 
bányászati beruházás 

bányászati elemző 

bányászati jog más telkén 
bányászati jogok közvetítésével foglalkozó ügynök 

bányászbér 

bányász dolgozó 
bányászik 

bányászjáradék 

bányászkereset-kiegészítés 
bányászok keresete 

bányászsztrájk 



bányatársaság 

bányatársláda 

bányatárspénztár 
bányatársulat 

bányatisztviselő 

bányatulajdonos 
bányaüzem 

bányavagyon 

bányavagyon-hasznosító 
bányavállalat 

bányavállalatok által felvett aranykölcsönök 

bányavárosi márka 
bár 

baráber 

barackszezon 
Baran, Paul Alexander 

Baranyai Lipót 

bárányár 
bárány ára 

báránybehozatal 

bárányexport 
bárányhúskereslet 

bárányhúskínálat 

báránykivitel 
baráti átvétel 

baráti kölcsön 

barátságosan megegyezik 

barátságos kiegyezés 

barattéria (a hajóteher szándékos megrongálása biztosítási díj felvételének reményében) 
Barbados (Barbados) –  

Közép-Amerika 

barbár 
barbarizmus 

barbárság 

BAR-ból nyert információ 
Barbon, Nicholas 

bárca 

bárcás csomag 
bárcáz 

bárcázás 

Barclay’s Bank 
Barclay’s Bank hitelkártyája 

bar code (vonalkód) 

báresz(geld) (készpénz) 
bárhelyiség 

Baring’s Bankház 

Baring’s-ügy 
barkácsáru 

barkácsáruház 

barkácsáruház-hálózat 
barkácsáruházlánc 

barkácsáru-kereskedés 

barkácsbolt 
barkácsfelszerelés-kereskedő 

barkácsol 

barkácsolás 
barkácspiac 

barkácsszaküzlet 

barkácsszerszámár 
bárkód 

bármely iparág 



bármely jóhiszemű harmadik fél 

bármely más valutára szabadon átváltható valuta 

bármennyi pénzt megad érte 
bármikor felbontható 

bármikor felbontható bérlet 

bármikor felmondható betét 
bármikor felmondható kölcsön 

bármikor felmondható kölcsön kamatlába 

bármikor felmondható kötvény 
bármikor felmondható társasági viszony 

bármixer 

bármixerség 
barnakenyér-ár 

barna kenyér ára 

barna könyv 
barnaszénimport 

barometrikus árvezérlés 

barometrikus árvezetés 
baromfiágazat 

baromfiállomány 

baromfiárus 
baromfibolt 

baromfibolt helyettes vezetője 

baromfibolti eladó 
baromfibolt-vezető 

baromfiboltvezető-helyettes 

baromfibolt vezetőhelyettese 

baromfibolt vezetője 

baromfi-feldolgozó 
baromfigazdaság 

baromfihús-kivitel 

baromfihús-nagykereskedő 
baromfiipar 

baromfi-kereskedelem 

baromfi-kereskedés 
baromfi-kereskedő 

baromfikereslet 

baromfikínálat 
baromfikivitel 

baromfitenyésztés 

Baromfitermék-tanács (BTT) 
baromvásár 

baromvásártér 

Barone, Enrico 
Baross Károly 

barrel (űrmérték) 

barrelenkénti olajár 
Barre, Raymund 

Barre-terv 

Barron árfolyamindexe 
Barron kötvényindexe 

Barro, Robert 

barscsina 
barter 

bartercserearány-mutató 

barterellentétel 
barterengedély 

barterforgalom 

barterkapcsolatokkal behálózott termékpiac 
barterkereskedelem 

barterkonstrukció 



barterlehetőség 

bartermegállapodás 

barterpiac 
barterpool 

bartertőzsde 

barterügylet 
barterügylet-kötési lehetőség 

barterüzlet 

Bartlett-próba 
bartók [Bartók] (szleng – pénz, ezerforintos) 

bárzongorista 

Bastiat, Claude-Frčdčric 
BÁT (vagy BCE) (Budapesti Árutőzsde) 

batka 

Batürjev, Vlagyimir Mihajlovics 
batyuzik 

batyuzó 

Baudeau, Nicolas 
Baudrillart, Henry Joseph Lčon 

Bauer, Otto 

Bauer, Stephan 
Baumol, William Jack 

BÁV (Bizományi Kereskedőház és Záloghitel Rt.) 

Baxter, Robert Dudley 
bazár 

bazáráru 

bazárcikk 

Bazard, Saint-Armand 

bazárnegyed 
bazáros 

bazársor 

Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság 
bázeli csoport 

bázeli egyezmény 

bázeli klub 
bazíroz 

bázis 

bázisadatok 
bázisár 

bázisárfolyam 

bázisárindex 
@bázisárindexsor 

bázisárképzés 

bázisbérszínvonal 
bázisbér színvonala 

bázisérték 

bázisérték-indexsor 
bázisév 

bázisévi ár 

bázisévi nyereség 
bázisévi veszteség 

bázis feletti 

bázisfeltételek 
bázisfinanszírozási rendszer 

bázishalmaz 

bázisidőszak 
bázisidőszak főátlaga 

bázisidőszaki ár 

@bázisidőszaki értékadat 
bázisidőszaki értékesítés 

bázisidőszaki nemzetközi dollár 



bázisidőszaki súlyozású árindex 

bázisidőszaki súlyozású volumenindex 

bázisidőszaki volumen 
bázisidőszak volumene bázisidőszaki árakon 

bázisidőszak volumene tárgyidőszaki árakon 

bázisindex 
bázisindexsor 

bázisinformáció 

báziskamatláb 
bázisképzés 

báziskiválasztás 

bázis kiválasztása 
bázisköltségvetés 

bázis közgazdasági meghatározása 

bázisminőség 
bázismódosítás 

bázisnap 

bázisország 
bázisországtól való függetlenség 

bázispénz 

bázispénzállomány 
bázispénzösszeg 

bázispiac 

bázispont 
bázisponttal süllyed 

bázisra finanszíroz 

bázissor 

bázisstruktúra 

bázissúly 
bázissúlyozás 

bázisszám 

bázisszemlélet 
bázisszemléletű tervezési  

gyakorlat 

bázisszint 
bázistermék 

bázisút 

bázisváltozás 
bázisvaluta 

bázisviszonyszám 

bázisviszonyszámsor 
bázisvolumenindex-sor 

BB (Budapest Bank Rt.) 

BBA (Brit Bankárok Egyesülete) 
BBD (dollár) – Barbados 

BBJ (Budapest Business Journal) 

BCC (Üzleti Együttműködési Központ) 
BCCH (Magyarországi Brit Kereskedelmi Kamara) 

BCCI (Nemzetközi Hitel- és Kereskedelmi Bank) 

BCE (vagy BÁT) (Budapesti Árutőzsde) 
BCE (Vám- és Fogyasztási Ügyek Hivatala) (Anglia) 

BC-Net (Üzleti Együttműködési Hálózat) 

BCR (Román Kereskedelmi Bank) 
BCU (üzleti számítástechnikai szolgáltatás) 

BC-számla 

BDI (Német Iparosok Szövetsége) 
BDT (taka) – Banglades 

B/E (vagy BE vagy B of E) (Angol Bank) 

BE (vagy B/E vagy B of E) (Angol Bank) 
beadás 

beadási határidő 



beadási kötelezettség 

beadvány 

beadványi illeték 
beadványoz 

beajánl 

beajánlás 
beajánlkozik 

beállási idő 

beállít 
beállítás 

... beállítása a mérlegbe 

beállítottság 
beálló piac 

beállt a piac 

beapportálás 
beáramlás 

beáramlik 

beáramló hiteltömeg 
beáramló tőke 

beáraz 

beati possidentes (boldog birtokosok) 
beavatkozás 

beavatkozási pont 

beavatkozási rendszer 
beavatkozásként könyveli el 

beavatkozásmentes piac bálványa 

beavatkozást mérsékel 

beavatkozást visszafog 

beavatkozik 
beavatkozó állam 

beavatkozó magatartás 

beavatott 
bebizonyít 

bebizonyítja a létjogosultságát 

bebiztosít 
bebóvliz (szleng) 

beburkol 

BEC (Spanyol Hitelbank) 
BEC (széles közgazdasági kategóriák szerinti osztályozás) 

Beccaria, Cesare Bonesana marquise de 

Becher, Johann Joachim 
Beckerath, Erwin von 

Becker, Gary Stanley 

becs 
becsalizás (szleng) 

becsalogatás 

becsalogató reklámfelirat 
becsap 

becsapás 

becsapás mérésnél 
becsapható 

becsár 

becsekkel 
becsempész 

becsempészés 

becsempészett 
becsempésző 

becserél 

becserélés 
becserélhető 

becserélő 



becseréltet 

becsérték 

becsértékes módszer 
bécsi akó 

bécsi dénár 

Bécsi Egyezmény 
bécsi értéktőzsdei index 

Bécsi Értéktőzsde indexe (ATX) 

bécsi hüvelyk (hosszmérték) 
bécsi iskola 

bécsi láb (hosszmérték) 

bécsi márka 
bécsi obulus 

Bécsi Opciós Tőzsde (ÖTOB) 

bécsi öl (hosszmérték) 
bécsi tőzsde 

becslés 

becslésértékű végeredmény 
becslésértékű végeredmények kihozása 

becsléses adókivetés 

becsléses illeszkedésvizsgálat 
becslési ár 

becslési eljárás 

becslési érték 
becslési hiba 

becslési jegyzőkönyv 

becslési módszer 

becslési sáv 

becslési tartomány 
becslés szerinti 

becslés szerinti ár 

becslés szerinti árfolyam 
becslés szerinti érték 

becslés szerinti végösszeg 

becslésszerű megközelítés 
becslő 

becslőformula 

becslőfüggvény 
becsomagol 

becsomagolás 

becsomagolható 
becsomagolt 

becsomagoltat 

becstelen 
becstelenség 

becsuk 

becsukás 
becsü fejében fizet 

becsül 

becsülés 
becsületbeli adósság 

becsületbeli elfogadó 

becsületbeli megegyezés 
becsületbíróság 

becsületes 

becsületes eljárás 
becsületes játék 

becsületes kereskedelmet ellenőrző testület 

becsületes ügylet 
becsületes üzlet 

becsületes üzleti eljárás szabályai 



becsületrontás 

becsületszóra adott kölcsön 

Az becsüli a pénzt, kinek körme kopik utána. (szólásmondás) 
becsült 

becsült átlag 

becsült előzetes mérleg 
becsült érték 

becsült értékösszeg 

becsültet 
becsült éves működési költség 

becsült exponenciális trend 

becsült hitelképesség 
becsült hozam 

becsült járulékos bevétel 

becsült kockázat 
becsült költség 

becsült mennyiség 

becsült mutatószám 
becsültnél nagyobb megtérülés 

becsült népesség 

becsült reziduum 
becsüs 

becsüsi szakvélemény 

becsüsködik 
becsüsség 

becsüs vámtiszt 

becsütárgy 

becsütarifa 

Bedaux, Charles 
Bedaux-rendszer (vagy bedórendszer) 

bediktált adat 

bedobja a pénzt 
bedobótrezor 

bedolgoz 

bedolgozás 
bedolgozási rendszer 

bedolgozik 

bedolgozó 
bedolgozói hálózat 

bedolgozói jövedelem 

bedolgozói készség 
bedolgozói munka 

bedolgozóipar 

bedolgozó kisiparos 
bedolgozónő 

bedolgozó nyugdíjas 

bedolgoztat 
bedórendszer (vagy Bedaux- 

-rendszer) 

bedől 
bedugul 

beduguló hitelforrás 

BEE (Spanyol Külkereskedelmi Bank) 
BÉE (Budapesti Élelmiszer- 

-kereskedelmi Egyesület) 

beépítési terv 
beépítetlen várostelek 

beépített mechanizmus 

beépítettségi fok 
beépített stabilizátor 

beépített tartozékokat tartalmazó ár 



beépül 

beépül a legális gazdaságba 

beépülés 
beépülés a munkaerőpiacba 

beérés 

beérési idő 
beérkezendő váltók 

beérkezés 

beérkezett alvállalkozói teljesítmény értéke 
beérkezett, de még nem számlázott áruk elszámolása 

beérkezett rendelés 

beérkezettség 
beérkezik 

beérkező áru szállítási díja 

beérkező csekk 
beérkező hajóraklevél 

beérkező hajó rakománya 

beérkező iratok iktatókönyve 
beérkező működőtőke 

beérkező szállítmány 

beérkező számlák 
beérkező váltók 

beérkeztetés 

be- és kifizetéseket végző pénztáros 
be- és kirakodás 

be- és kirakodási lehetőség 

be- és kirakodásra megállapított idő 

BEF (frank) – Belgium 

befagyás 
befagyásbejelentés 

befagyás bejelentése 

befagyaszt 
befagyasztás 

befagyasztott 

befagyasztott egyenlegek 
befagyasztott exporthitel 

befagyasztott hitel 

befagyasztott követelések 
befagyasztott pénzek 

befagyasztott számla 

befagyasztott tőke 
befagyasztott vagyon 

befagyasztott valuta 

befagyott készlet 
befagyott kihelyezések 

befagyott követelés 

befagyott követelések értékesítése 
befagyott számla 

befagyott tartozás 

befejez 
befejezés 

befejezés határideje 

befejezési határidő 
befejezetlen 

befejezetlen beruházás 

Befejezetlen beruházások (számlanév) 
befejezetlen beruházások felhalmozása 

befejezetlen építési-szerelési munkák 

befejezetlen építési-szerelési munkák közvetlen önköltsége 
befejezetlen és félkész termékek 

befejezetlen és félkész termékek göngyölegkénti készletre vétele 



befejezetlen és félkész termékek könyvelése 

befejezetlen és félkész termékek leltárhiánya 

befejezetlen és félkész termékek rendkívüli káreseményei 
befejezetlen és félkész termékek szokásos mértékű értékvesztése 

befejezetlen és félkész termékek térítés nélküli átadása 

befejezetlen rendelések 
befejezetlenség 

befejezetlen technológiai-szerelési munkák közvetlen önköltsége 

befejezetlen termékek állománya 
befejezetlen termékek felhasználása 

befejezetlen termelés 

Befejezetlen termelés (számlanév) 
Befejezetlen termelés és félkész termékek (számlanév) 

befejezetlen termelés nyitó egyenlege 

befejezetlen termelés záró egyenlege 
befejezetlen tevékenységeket terhelő költségek 

befejezett beruházás 

befejezett rendelés 
befejezett tevékenységek költsége 

befejező 

befejeződés 
befejeződik 

befeketít 

befeketítő reklám 
befektet 

befektetendő összeg kamata 

befektetés 

befektetésajánlási jegyzék 

befektetés állampapírokba 
befektetésállomány 

befektetésáramlás 

befektetésarányos nyereség 
befektetés aranyrudakba 

befektetésazonosító adatok 

befektetésbarát 
befektetésbiztonság 

befektetés biztonsága 

befektetésből jogosan várható bevétel 
befektetésből származó jövedelem 

befektetésből származó jövedelemre kivetett többletadó 

befektetésből származó nem adózott jövedelem 
befektetésből származó veszteség 

befektetés céljából visszatartott összeg 

befektetéscsomag 
befektetéseiről önállóan határozó befektető társaság 

befektetéseket kezelő cég 

befektetésekkel foglalkozó kereskedő 
befektetések megosztása 

befektetések statisztikája 

befektetések széles körű megosztása 
befektetéselemzés 

befektetéselemző 

befektetésellenes 
befektetés-előmozdító intézmény 

befektetés első osztályú értékpapírokba 

befektetés első osztályú részvényekbe 
befektetés eredménye 

befektetésértékelés 

befektetés értékpapírokba 
befektetés fedezete 

befektetésfinanszírozás 



befektetés fix részletekben 

befektetés gazdasági társaságba 

befektetés gyarmati jellege 
befektetés határhatékonysága 

befektetés-határhatékonysági függvény 

befektetéshozam 
befektetés hozama 

befektetés hozamának jelentős része 

befektetési adóhitel 
befektetési adókedvezmény 

befektetési ajánlat 

befektetési alap 
befektetési alap alacsony adózású országban 

befektetésialap-instrumentumok 

befektetési alapítvány 
befektetésialap-jegy 

befektetésialap-kezelés 

befektetésialap-kezelő 
befektetésialap-kezelőket szabályozó testület 

Befektetésialap-kezelők Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ) 

befektetésialap-kezelő társaság 
befektetési alap kötvénye 

befektetésialap-menedzser 

befektetési alapok nettó eszközértékei 
Befektetési Alapok Szövetsége (AITC) (Anglia) 

befektetési alapot kezelő társaság 

befektetési alap részesedési jegye 

befektetésialap-típus 

befektetésialap-tőke 
befektetési alap tőkéje 

befektetési alap vagyonát őrző bank 

befektetési alternatíva 
befektetési árfolyam 

befektetési bank 

befektetési bankárkodás 
befektetési banki szolgáltatás 

befektetési banki tevékenység 

befektetési bankszolgáltatás 
befektetési bank szolgáltatása 

befektetési banktevékenység 

befektetési bank tevékenysége 
befektetésibank-vég 

befektetési bizottság 

befektetési célból őrzik papírjaikat 
befektetési célból vásárolt értékpapír 

befektetési célból vásárolt ingatlan 

befektetési célból vásárolt tulajdoni hányad 
befektetési célkitűzések 

befektetési célú ingatlanvásárlás 

befektetési célú takarékbetétkönyv 
befektetési célzóna 

befektetési csalás 

befektetési csalások megakadályozása 
befektetési csalások megakadályozását szolgáló törvény 

befektetési csalások sorozata 

befektetésicsalás-sorozat 
befektetési csatorna 

befektetési dollár 

befektetési döntés 
befektetési eredmény 

befektetési érték 



befektetési értékpapír 

Befektetési és Fejlesztési Bank (IRB) 

befektetési eszköz 
befektetési fellendülés 

befektetési forma 

befektetési főmunkatárs 
befektetési függvény 

befektetési garancia 

befektetésigényes 
befektetésigényes vállalkozás 

befektetési guru 

befektetési gyakorlat 
befektetési hajlandóság 

befektetési hangulat 

befektetési hiénák 
befektetési hitel 

befektetési hozadék rátája 

befektetési hozam 
befektetési időszak 

befektetési igazolás 

befektetési igény 
befektetési jegy 

befektetésijegy-árfolyam 

befektetési jegy árfolyama 
befektetésijegy-hirdetmény 

befektetésijegy-ügykezelés 

befektetési jegy ügykezelése 

befektetési jegyzék 

befektetési kamat 
befektetési kártya 

befektetési kategória 

befektetési kedv 
befektetési képesség 

befektetési kiadások 

befektetési kínálat 
befektetési klíma 

befektetési klub 

befektetési kockázat 
befektetési kockázat állami garanciája 

befektetési kódex 

befektetési környezet 
befektetési kötvény 

befektetési közvetítő iroda 

befektetési légkör 
befektetési lehetőség 

befektetési megbízás 

befektetési-megtakarítási forma 
befektetési-megtakarítási görbe 

befektetési menedzser 

befektetési motívum 
befektetési opciók 

befektetési opciós garancia 

befektetési osztály 
befektetési papírok 

befektetési piac 

befektetési politika 
befektetési reklám 

befektetési részjegy 

befektetési részvénytársaság 
befektetési rt. 

befektetési stratégia 



befektetési szabályzat 

befektetési szakma 

befektetési számla 
befektetési szándék 

befektetési szándékú vásárlás 

befektetési szerződés 
befektetési szolgáltató 

befektetési szövetkezet 

befektetési takarékpénztár 
befektetési takarékszámla 

befektetési tanács 

befektetési tanácsadás 
befektetési tanácsadó 

befektetési tanácsadó cég 

befektetési tanácsadói díj 
befektetési tanácsadó szervezet 

befektetési tanácsadó szolgálat 

befektetési tárca 
befektetési társaság 

befektetési technikák 

befektetési teljesítmény 
befektetési terv 

befektetési tevékenység 

befektetési tevékenység adómentes befektetési alapként 
befektetési tevékenység önálló jogi státus alapján 

befektetési tevékenység privilegizált társaságként 

befektetési tevékenység személyi társaság formájában 

befektetési tevékenység szerződéses alapon 

befektetési tilalom 
befektetési tőke 

befektetési törvény 

befektetési ügynök 
befektetési vagyonkezelői alapítvány 

befektetési vállalkozás 

befektetési-vállalkozási kedv 
Befektetési Vállalkozók Szövetsége (BVSZ) 

befektetési váltó 

befektetési valuta 
befektetés jelentős adókedvezménnyel 

befektetésjövedelmezőség 

befektetések jövedelmezősége 
befektetéskezelés 

befektetés kezelése 

befektetéskiszélesítés 
befektetés kiszélesítése 

befektetés kockázatos vállalkozásba 

befektetéskori érték 
befektetéskori eszközérték 

befektetés külföldi értékpapírokba 

befektetésmanagement 
befektetésmegszüntetés 

befektetés megszüntetése 

befektetésmegtérülés 
befektetés megtérülése 

befektetés megtérülési rátája 

befektetés nettó bevétele 
befektetés-összetétel 

befektetés összetétele 

befektetésösztönzés 
befektetés ösztönzése 

Befektetésösztönzési Alap 



befektetésösztönzési szeminárium 

befektetésösztönzés kiszélesítése 

befektetésre alkalmas értékpapírok 
befektetésre kerülő pénztőke felhasználása 

befektetésre szánt pénz 

befektetés részvényekbe 
befektetéssorozat 

befektetéssorozat hozamgörbéje 

befektetésszervezés 
befektetés szervezése 

befektetés tiszta hozama 

befektetést kereső tőke 
befektetéstömeg 

befektetés története 

befektetés utáni hozam 
befektetés utáni kamatos kamat 

befektetés utáni kamatos kamat kiszámítása 

befektetésvédelem 
Befektetésvédelmi Bizottság 

befektetett 

befektetett bér 
befektetett eszköz 

befektetetteszköz-állomány 

befektetetteszköz-arányos nyereség 
Befektetett eszközök (mérlegfősor) 

befektetett eszközök állománya 

befektetett eszközök amortizációja 

befektetett eszközök aránya 

befektetet eszközök átlagos állománya 
Befektetett eszközök értékcsökkenése (számlanév) 

befektetett eszközök fedezettsége 

befektetett eszközök főkönyvi könyvelése 
befektetett eszközök importja miatti vám és vámkezelési díj 

befektetett eszközzé átminősített forgóeszközök könyvelése 

befektetett összeg 
befektetett összeg alternatív költsége 

befektetett pénz 

befektetett pénzügyi eszköz 
Befektetett pénzügyi eszközök (mérlegfősor) 

Befektetett pénzügyi eszközök (számlanév) 

Befektetett pénzügyi eszközök eladásából származó árfolyamnyereség (számlanév) 
befektetett pénzügyi eszközök eladásából származó jövedelem 

Befektetett pénzügyi eszközök eladásának árfolyamnyeresége (számlanév) 

Befektetett pénzügyi eszközök eladásának árfolyamvesztesége (számlanév) 
befektetett pénzügyi eszközökkel kapcsolatos elszámolás 

befektetett tőke 

befektetett tőke amortizálódottságának a foka 
befektetett tőke biztonsága 

befektetett tőke hozadéka 

befektetett tőke hozama 
befektetett tőke újralikvidizálódása 

befektetett tőkével arányos nyereség 

befektetett vagyon 
befektethető 

befektethető pénz 

befektethető pénzeszközök 
befektethető tőke 

befekteti a biztosítási díjat 

befekteti a biztosított pénzét 
befektető 

befektető bank 



befektetőbarát 

befektetőbarát megoldás 

befektető cég 
befektető cég megosztott tőkéje 

befektetőcsalogató 

befektetőcsalogató kedvezmény 
befektetőcsoport (a befektetők csoportja) 

befektető csoport (egy csoport, amely befektet) 

befektetői ajánlattétel 
befektetői alap 

befektetői bizalom 

befektetői érdek 
befektetői fantázia 

befektetői kereslet 

befektetői kezdeményezés 
befektetői kör 

befektetői légkör 

befektetői lendület 
befektetői megelégedettségi index 

befektető intézmény 

befektetői pszichológia 
befektetői renyheség 

befektetői tevékenység 

befektetői tőkeáttétel 
befektetői valuta 

befektetői viselkedés 

befektetőjelölt 

befektetők bankja 

befektetők bizalma 
befektetőkedv 

befektetők érdeke 

befektetők hozamelvárásai 
befektetők megnyerése 

befektetők várakozásai 

befektetők viselkedése 
befektető magánszemély 

befektetőnyugtató akció 

befektetőpartner 
befektető pénzintézet 

befektető személyek vásárlásai 

befektető társaság 
befektető társaság által elért hozam 

befektető vállalat 

befektető vállalat részesedése 
befektetővédelem 

befektető védelme 

Befektetővédelmi Alap (Beva) 
befektetőverseny 

befelé forduló gazdasági modell 

befírol (szleng – becsap, rászed) 
befizet 

befizetendő 

befizetendő díj 
befizetés 

befizetések egy számlára 

befizetéseket átvevő pénztáros 
befizetéses 

befizetési bizonylat 

befizetési határidő 
befizetési jogcím 

befizetési könyvecske 



befizetési kötelezettség 

befizetési lap 

befizetési pénztár 
befizetési szelvény 

befizetési utalvány 

befizetést teljesít 
befizetett 

befizetett adóelőleg 

befizetett alaptőke 
befizetett járuléktömeg 

befizetett összeg 

befizetett részvényt kötvényre  
vált át 

befizetett részvénytőke 

befizetett szolgáltatási díj 
befizetett többlet 

befizetget 

befizethető 
befizeti az államkasszába 

befizető 

befizetőazonosító 
befizető címe 

befizetőhely 

befizetőjegy 
befizetőkönyv 

befizetőlap 

befizető neve 

befizettet 

befogad 
befogadás 

befogadó 

befogadói nyilatkozat 
befogadóképesség 

befogadó ország 

befogadó piac 
befogadó piac vásárlási határhajlandósága 

befolyás 

befolyása van 
befolyási övezet 

befolyásol 

befolyásolás 
befolyásolhatatlan 

befolyásolhatja a piaci versenyt 

befolyásolható 
befolyásolható költségek 

befolyásolhatóság 

befolyásolja a piaci versenyt 
befolyásolja a piacot 

befolyásoló részesedés 

befolyásoló részesedéssel rendelkező tulajdonos 
befolyásoló részvényes 

befolyásoló tényezők 

befolyásoló tulajdonrész 
befolyásoltság 

befolyásos 

befolyásos bank 
befolyásos cég 

befolyásos kapcsolat 

befolyásos összeköttetés 
befolyásos személy 

befolyást gyakorol 



befolyásszerzés 

befolyó 

befolyt fizetések 
befolyt követelések megszűnéskor 

befolyt összeg 

befolyt összegek könyvelése 
befolyt összeggel a számlát elismeri 

befuccsol (szleng) 

begöngyöl 
begyakorol 

begyűjt 

begyűjtés 
begyűjtés díja 

begyűjtési ár 

begyűjtési jutalék 
begyűjtési kötelezettség 

begyűjtési kvóta 

begyűjtési miniszter 
begyűjtött 

begyűjtő 

begyűjtőhely 
begyűrűzés 

begyűrűző hatás 

begyűrűző infláció 
BEHA (Brit Exportcégek Egyesülete) 

behajóz 

behajózás 

behajózás időpontja 

behajózási elismervény 
behajt 

behajtandó összeg 

behajtás 
behajtási csoport 

behajtási felhatalmazás 

behajtási költség 
behajtási megbízás 

behajtási ügylet 

behajtásra küldött okmányok 
behajtás-végrehajtási főosztály 

behajtatlan 

behajtatlan adók 
behajthatatlan 

behajthatatlan adó 

behajthatatlan adósság 
behajthatatlan adósságot leír 

behajthatatlan beszedés 

behajthatatlan értékek 
behajthatatlan hitel 

behajthatatlanként leírt követelés 

behajthatatlan kinnlevőség 
behajthatatlan kölcsön 

behajthatatlan követelés 

behajthatatlan követelésekből származó veszteség 
behajthatatlan követelések feltérképezése 

behajthatatlan követelések számlája 

behajthatatlan követelést leír 
behajthatatlannak minősített követelés 

behajthatatlannak minősített követelésként leírt tételek 

behajthatatlannak minősített követelésre történt befizetés 
behajthatatlanság 

behajthatatlan számla 



behajthatatlan számlakövetelés 

behajthatatlan tartozás 

behajtható 
behajtható követelés 

behajtható pénzkövetelés 

behajtja a kinnlevőségét 
behajtó 

behajtóforgatmány 

behajtott kétes követelések 
behajtott leírt követelések 

behajtva 

beharangoz 
beharangozó hirdetés 

behatárol 

behatárolás 
behatárolt 

beható 

behatol 
behatolás 

behatolás a piacra 

behatolási ár 
behatolásjelző rendszer 

behatoló ár 

behaviorista ordinalizmus 
behaviorisztikus 

behaviorizmus 

behelyettesít 

behelyettesítés 

behelyezés 
behelyező 

behódolás 

behoved (vagyonos, előkelő) 
behoz 

behozás 

behozatal 
behozatal árufőcsoportonkénti összetétele 

behozatal áruösszetétele 

behozatalcsökkentés 
behozatal csökkentése 

behozatalfinanszírozás 

behozatal finanszírozása 
behozatali 

behozatali adó 

behozatali aranypont 
behozatali árindex 

behozatali áruváltó 

behozatali cikkek 
behozatali előjegyzés 

behozatali előjegyzési jogcím 

behozatali engedély 
behozataliengedély-érvényesség 

behozatali engedély érvényessége 

behozatali engedély érvényességének meghosszabbítása 
behozatali engedély érvényességi ideje 

behozataliengedély-köteles 

behozataliengedély-meghosszabbítás 
behozatali engedély meghosszabbítása 

behozatali felár 

behozatali forgalmi adó 
behozatali forgalom 

behozataligényes 



behozataligényesség 

behozatali illeték 

behozatali jegy 
behozatali keret 

behozatalikeret-engedély 

behozatali kontingens 
behozatali korlátozás 

behozatali könnyítés 

behozatali kvóta 
behozatali megfigyelési rendszer 

behozatali megrendelés 

behozatali megszorítás 
behozatali prémium 

behozatali tilalom 

behozatali többlet 
behozatali ügynök 

behozatali vám 

behozatali vám alól mentesítő rendelet 
behozatali vám bevallása 

behozatali vámkezelés 

behozatali vámnyilatkozat 
behozatali vámpótlék 

behozatali volumen 

behozatalivolumen-index 
behozatali zárlat 

behozatal korlátozása 

behozatal növekedése 

behozatalra vonatkozó szabályok 

behozatalt csökkent 
behozhatatlan 

behozhatatlan előny 

behozó 
behozott 

behozott áru pénzben kifejezett értéke 

behozott termelőeszköz 
behozott tőke 

beigazolódik 

beígér 
beígérés 

beígérő 

beiktat 
beiktatás 

beiktató 

beiktatott 
beiktat ... szám alatt 

beiktattat 

beiktattatott 
beindít 

beindítás 

beindítási költség 
beindítási pénzalap 

beindulási költség 

beír 
beír a főkönyvbe 

beírás 

beírásos árverés 
beíratlan 

beíró 

beiskoláz 
beiskolázás 

beiskolázási keretszám 



beiskolázási segély 

beiskolázási támogatás 

Beitel, Albrecht 
bejárási szolgalom 

bejáratás 

bejáró cseléd 
bejárómester (foglalkozás) 

bejáró munkás 

bejárónő 
bejegyez 

bejegyezhető 

bejegyeztet 
bejegyeztetési kötelezettség 

bejegyzés 

bejegyzés a cégjegyzékbe 
bejegyzés helye 

bejegyzési bizonylat 

bejegyzési díj 
bejegyzési illeték 

bejegyzési kötelezettség 

bejegyzési nyilatkozat 
bejegyzési okirat 

bejegyzési tanács 

bejegyzetlen értékpapír 
bejegyzetlen értékpapírok piaca 

bejegyzett 

bejegyzett adat 

bejegyzett állástalan 

bejegyzett áruvédjegy 
bejegyzett cég 

bejegyzett cégként működő letéteményes 

bejegyzett cégszékhely 
bejegyzett egyesület 

bejegyzett értékpapírok 

bejegyzett iroda 
bejegyzett könyvvizsgáló 

bejegyzett opciókereskedő 

bejegyzett osztalék 
bejegyzett pénzügyi elemző 

bejegyzett profi vámügynök 

bejegyzett részvény 
bejegyzett részvényes 

bejegyzett részvénytársaság 

bejegyzett szövetkezet 
bejegyzett társaság 

bejegyzett tulajdonos 

bejegyzett vállalat 
bejegyzett vámügynök 

bejegyzett védjegy 

bejegyzett zálogjog 
bejegyző 

bejelent 

bejelentés 
bejelentések hatása 

bejelentési kötelezettség 

bejelentésköteles 
bejelentésköteles ajándéksorsolás 

bejelentésköteles tőkekivitel 

bejelentésre kötelezett 
bejelentésre kötelezett kartell 

bejelentés várható 



bejelentett 

bejelentett kibocsátások 

bejelentett osztalék 
bejelentett profit 

bejelenthető csődkövetelés 

bejelenti igényét 
bejelentő 

bejön 

bejön az országba 
bejövetel 

bejövő 

bejövő számla 
bejut 

bejutás 

bejutó 
bejuttat 

bekáfol (szleng – rossz vásárt csinál) 

bekalkulál 
bekalkulálás 

bekalkulált törési veszteség 

bekalkulált veszteség 
bekapcsol 

bekapcsolás 

bekapcsolódás 
bekapcsolódik 

békaperspektíva 

bekasszíroz 

bekebelez 

bekebelezés 
bekebelezési záradék 

bekebelezett terhek 

bekebelezhető 
bekebelező 

békebeli 

békebeli ár 
békebeli színvonalon álló termelés 

békegazdálkodásra való áttérés 

békegazdaság 
békekölcsön 

békekölcsönhúzás 

békekölcsön-jegyeztetés 
békekölcsönjegyzés 

békekölcsön jegyzése 

békekölcsönkötvény 
békelétszám 

békéltetés 

békéltetési eljárás 
békéltető 

békéltetőbizottság 

bekér 
bekerül 

bekerülés 

bekerülés a tőzsdére 
bekerülési ár 

bekerülési áras értékelés 

bekerülési érték 
bekerülési kamatláb 

bekerülési költség 

bekerülésiköltség-számítás 
bekerülési költség számítása 

bekerülési összeg 



bekerülő 

békés egyezség 

békésen kiegyezik a hitelezőkkel 
Békesi-program 

békés megegyezés 

béklyó 
beköltözés 

beköltözhető 

beköltözködik 
beköt 

bekötött főkönyv 

bekötőút 
bekövetkezendő 

bekövetkezés 

bekövetkezett kár 
bekövetkezik 

bekrachol 

beküld 
beküldés 

beküldési határidő 

beküldő 
béla (szleng – pénz, kétforintos) 

Belák Sándor 

Belarusz Köztársaság (Belarusz) – Európa 
belarusz rubel 

bélás (szleng – pénz, kétforintos) 

belátás 

beláthatatlan 

belátható 
belátható finanszírozási feltételek 

belbecs 

belbiztonság 
belebocsátkozik 

belebukás 

belebukik 
belebukó 

belecsempész 

beleegyezés 
beleegyezési nyilatkozat 

beleegyezik 

beleegyező 
beleegyező válasz 

beleért 

beleértett 
beleértett költség 

beleértve 

belefárad 
belefektet 

belefog 

belefogás 
belefoglal a megállapodásba 

belefogó 

belég 
belegebed a munkába 

beleilleszkedik 

belekalkulál 
belekap 

belekényszerít 

belekezd a vállalkozásba 
belekontárkodik 

beleltároz 



belemegy a kétes ügyletbe 

belemélyed 

belemerül a munkába 
belenéz az adófizetők zsebébe 

belenő 

belenyugszik a helyzetbe 
belenyugvás 

belép a kartellbe 

belépés 
belépési előfeltételek 

belépési jog 

belépési kor 
belépési korlát 

belépési korlátok felállítása 

belépési korlátok lehetőségének elemzése 
belépési korlátok működésének elemzése 

belépési költség 

belépési küszöb 
belépési nyilatkozat 

belépést megakadályozó ár 

belépő 
belépődíj 

belépőjegy 

belépőjegyár 
belépő kamion 

belépők tagdíja 

belépőoldal 

beléptetési díj 

beléptetési igazolás 
beléptetési repülőtér 

beléptetési tarifa 

beléptető kikötő 
belépti díj 

belepusztul 

belérték 
beleszámít a nyugdíjba 

beleszámítás 

beleszámít a szolgálati időbe 
beleszámítható 

beleszámított 

beleszámítva 
beleszólás 

beleszólási jog 

beletanul a dolgába 
beletanul a munkába 

beletartozás 

beletartozik 
beletartozó 

beletörődő külgazdasági stratégia 

beleütközik 
belevág a vállalkozásba 

belevon a társaságba 

belforgalmi 
belforgalmú 

belforgalom 

BELFOX (Belga Határidős és Opciós Tőzsde) 
belföldi 

belföldi adósság 

belföldi alvállalkozó 
Belföldi alvállalkozók (számlanév) 

belföldi anyagbeszerzés könyvelése 



belföldi ár 

belföldi árszint 

belföldi árszínvonal 
belföldi árubeszerzés 

belföldi átváltási árfolyam 

belföldi autóeladások 
belföldi befolyó váltókamatok aktív időbeli elhatárolása 

belföldi betét 

belföldi devizaárfolyam 
belföldiek külföldi forrásból származó jövedelme 

belföldi eladás 

belföldi ellátás biztonsága 
belföldi érték 

belföldi értékesítés 

Belföldi értékesítés árbevétele (számlanév) 
belföldi értékesítés közvetlen költségei 

Belföldi értékesítés közvetlen költségei (számlanév) 

belföldiesítés 
belföldi feldolgozáshoz kötött vámkedvezmény 

belföldi felhalmozás 

belföldi felhasználás 
belföldi fizetési eszköz 

belföldi fizetőeszköz 

belföldi fogyasztás 
belföldi forgalom 

belföldi forgalom számára történő vámkezelés 

belföldi forgalom számára vámkezelt vámáru 

belföldi fuvardíjszabás 

belföldi gazdaság 
belföldi gazdasági alany 

belföldi gazdasági tényező 

belföldi hajóraklevél 
belföldi hitel 

belföldi hitelbővítés 

belföldi hitelkártya 
belföldi hitelnyújtás 

belföldi irányár 

belföldi jövedelem 
belföldijövedelem-transzfer  

(a jövedelem belföldi) 

belföldi jövedelemtranszfer  
(a transzferálás belföldi) 

belföldi kamatozó adósság 

belföldi kereskedő 
belföldi kereslet 

belföldi kétes követelés 

Belföldi kétes vevőkövetelések (számlanév) 
belföldi kikötő 

belföldi kínálat 

belföldi konvertibilitás 
belföldi kölcsön 

belföldi kölcsönkibocsátás 

belföldi kötvény 
belföldi követelés 

Belföldi követelések (számlanév) 

Belföldi követelések áruszállításból (számlanév) 
Belföldi követelések szolgáltatásból (számlanév) 

belföldi közúti árufuvarozói engedély 

belföldi lakosok devizaszámlája 
belföldi letét 

belföldi lízing 



belföldi megrendelés 

belföldi megtakarítás 

belföldi napidíj 
belföldi nyilvános jegyzés 

belföldi pénz 

belföldi pénzállomány 
belföldi pénz átlagértéke 

belföldi pénz értéke 

belföldi pénzesutalvány 
belföldi pénzkínálat 

belföldi pénznem 

belföldi piac 
belföldi postautalvány 

belföldi programkínálat 

belföldi reálkereslet 
belföldi statisztikai vizsgálat 

belföldi szállítás 

belföldi szállítmány 
belföldi szállítmánybiztosítás  

(a biztosítás belföldi) 

belföldiszállítmány-biztosítás (belföldi szállítmányok biztosítása) 
belföldi szállítmányozás 

belföldi szállító 

Belföldi szállítók (számlanév) 
belföldi számla 

belföldi számlázó 

belföldi székhelyű adóalany 

belföldi székhelyű bank 

belföldi székhelyű bank által felülgarantált 
belföldi tárolás 

belföldi termék 

Belföldi termékosztályozás (BTO) 
belföldi termelés 

belföldi termelésű input minimális részarányának előírása 

belföldi termelő előnye 
belföldi termelő hátránya 

belföldi tértiáru 

belföldi többletlikviditás 
belföldi tulajdonú magánvállalkozás 

belföldi turizmus 

belföldi utazási és kiküldetési költség 
belföldi vállalat 

belföldi váltó 

belföldi váltókövetelés 
Belföldi váltókövetelések (számlanév) 

belföldi vám 

belföldi vámállomás 
belföldi vasút 

belföldi vasúti fuvarlevél 

belföldi vendég 
belföldi vevők évközi nyilvántartása 

belföldi vevőkövetelés 

Belföldi vevőkövetelések  
(számlanév) 

belföldi vevőtől kapott előleg 

belföldre nyújtott hitel 
belga frank 

Belga Határidős és Opciós Tőzsde (BELFOX) 

Belga Királyság (Belgium) – Európa 
Belga – Luxemburgi Gazdasági Unió (BLEU) 

Belga Opciós Tőzsde (BOE) 



belga részvényindex (Bel-20-index) 

belgazdaság 

belgazdasági elerőtlenedés 
belgazdasági politika 

belgazdaság-politika 

Bel-20 index (belga részvényindex) 
bélista 

bélistás 

bélistáz 
bélistázás 

belistázási díj 

bélistázott 
Belize (Belize) – Közép-Amerika 

belkereskedelem 

Belkereskedelem (sajtókiadvány) 
belkereskedelem-centrikus 

belkereskedelem kisprivatizációja 

belkereskedelmi ár 
belkereskedelmi árrés 

belkereskedelmi áruforgalom 

belkereskedelmi haszonkulcs 
belkereskedelmi készlet 

belkereskedelmi miniszter 

belkereskedelmi statisztika 
belkereskedelmi tevékenység 

belkereskedelmi tevékenység árbevétele 

belkereskedelmi tevékenység költségei 

Belkereskedelmi tevékenység közvetlen költségei  

(számlanév) 
Bell, John Fred 

belpiac 

belpiaci egyensúlyi ár 
belpiaci értékrend 

belpiaci korlát 

belpiacra orientált 
belpolitikai stabilitás 

belső adat 

belső adósság 
belső államadósság 

belső áruvizsgálat 

belső auditálás 
belső bizonylat 

belső ellenőr 

belső ellenőri feladat 
Belső Ellenőrök Magyarországi Szervezete 

belső ellenőrzés 

belső ellenőrzési osztály 
belső ellenőrzési vezető 

belső ellentmondásokkal terhes 

belső előterjesztés 
belső elszámolási rendszer 

belső elszámolóár 

belső eltérés 
belső eltérés-négyzetösszeg (SSB) 

belső érintettek 

belső erőforrás 
belső erőforrások átrendezése 

belső erőforrások racionálisabb felhasználása 

belső erősség 
belső érték 

belső érték nélküli opció 



belső érték nélküli pénz 

belső felépítés 

belső felhalmozás 
belső finanszírozás 

belső finanszírozási válság 

belső fogyasztás 
belső fogyasztótér 

belső forrás 

belső gazdaságirányítási információs rendszer 
belső gazdaságosság 

belső goodwill 

belső gyengeség 
belső hálózat 

belső haszonkulcs 

belső hitel 
belső kamatláb 

belső kapitalizáció 

belső kereslet 
belsőkereslet-többlet 

belső kiállítású bizonylat 

belső kiállítású bizonylat alapján 
belső konvertibilitás 

belső környezet 

belső környezet elemzése 
belső limit 

belső mechanizmus 

belső megbízás 

belső megrázkódtatás 

belső megtakarítás 
belső megtérülési ráta (BMR  

vagy IRR) 

belső mezőgazdasági ár 
belső migráció 

belső munkaerő-tartalék 

belső munkaerő-vándorlás 
belső nyilvántartás 

belső paritás 

belső pénz 
belső pénzérték 

belső pénzügyi egyensúly 

belső piac 
belső piaci ár 

belső piaci feltétel 

Belső Piaci Harmonizációs Bizottság 
belsőpiac-létrehozás 

belső piac létrehozása 

belső piacra orientálódó vállalat 
belső részvényérték 

belső revízió 

belső skálahozadék 
belső szabályzat 

belső szabvány 

belső számla 
belső számla alapján elszámolandó árbevétel 

belső számviteli rend 

belső szerkezeti fejlődési lehetőségek 
belső szórás 

belső szórásnégyzet 

belsőtéri plakát 
belső továbbfelhasználás 

belső tőkealapok képzése 



belső üzleti ciklus 

belső vállalati érték 

belső vállalkozás 
belső váltó 

belső változó 

belső vám 
belső vándorlás 

belső variancia 

belső vásárlóerő aránya 
belső viszontbiztosítás 

beltag 

beltéri bankautomata 
belterjes 

belterjes gazdálkodás 

belterjesít 
belterjes mezőgazdaság 

belterjesség 

belterületi földérték 
belterületi földjárandóság 

belterületi földtulajdon 

belvárosi parkolási díj 
belvárosi parkolási rend 

belváros üzleti negyede 

belvízkár 
bélyegadó 

bélyegár 

bélyeg ára 

bélyegárjegyzék 

bélyegárverés 
bélyegaukció 

bélyegbolt 

bélyegdíj 
bélyeg- és illetékmentes 

bélyegez 

bélyeghamisítás 
bélyegilleték 

bélyegilleték-átalány 

bélyegkereskedő 
bélyegköltség 

bélyegköteles 

bélyegmentes 
bélyegmentesség 

bélyegzés 

bélyegző 
bélyegzőgép 

bélyegző névaláírással 

bélyegzőóra 
bélyegzőórás 

bélyegzős névaláírás 

bémallér (szleng – pénz, húszforintos) 
bemarketingelt (szleng) 

bemenet 

bemeneteli retourügylet 
bemeneteli switch 

bemeneteli ügylet 

bemeneti egység 
bemenő adat 

Bémosz (Bérlakásukat Megvásárlók Országos Szövetsége) 

bemutat 
bemutatás 

bemutatás elfogadása 



bemutatás elfogadásra 

bemutatás elfogadás végett 

bemutatás fizetés végett 
bemutatási határidő 

bemutatási igazolás 

bemutatási záradék 
bemutatás kifizetése 

bemutatáskor 

bemutatáskor elfogad 
bemutatáskor elismer 

bemutatáskor fizet 

bemutatáskor fizetendő 
bemutatáskor fizetendő látra szóló váltó 

bemutatáskor fizetendő váltó 

bemutatás napja 
bemutatásra 

bemutatásra fizetendő 

bemutatásra szóló 
bemutatásra szóló váltó 

bemutatás után 

bemutatás után meghatározott idő elteltével esedékes váltó 
bemutatható 

bemutatkozás 

bemutatkozási tájékoztató 
bemutatkozó ajánlat 

bemutató 

bemutatóautó-vásár 

bemutatónak fizet 

bemutatónak fizetendő 
bemutatóra 

bemutatóra állít ki 

bemutatóra kiállított 
bemutatóra kiállított váltó 

bemutatóra kiállítva 

bemutatóra szóló 
bemutatóra szóló adóslevél 

bemutatóra szóló biztosítási kötvény 

bemutatóra szóló csekk 
bemutatóra szóló első osztályú értékpapír 

bemutatóra szóló értékpapír 

bemutatóra szóló hajófuvarlevél 
bemutatóra szóló hajóraklevél 

bemutatóra szóló igazolás 

bemutatóra szóló intézvény 
bemutatóra szóló jegy 

bemutatóra szóló kötelezvény 

bemutatóra szóló kötvény 
bemutatóra szóló letéti nyugta 

bemutatóra szóló, megsemmisült értékpapírok könyvelése 

bemutatóra szóló okirat 
bemutatóra szóló, osztalékelsőbbségi részvény 

bemutatóra szóló részvény 

bemutatóra szóló részvényutalvány 
bemutatóra szóló takarékbetétkönyv 

bemutatóra szóló törzsrészvény 

bemutatóra szóló utalvány 
bemutatóra szóló váltó 

bemutatóra szóló záradék 

bemutatóra való kiállítás 
bemutatószekrény 

bemutatótárló 



bemutatótelep 

bemutatóterem 

bemutatóterem vezetője 
bemutatott számla 

benchmark (telesítménymutató) 

benefícium (javadalom, haszonélvezet) 
Benelux államok 

Benelux országok 

be nem fektetett pénz 
be nem fektetett tőke 

be nem fizetett 

be nem fizetett részjegytőke kimutatása 
be nem fizetett részvénytőke 

be nem fizetett tőke 

be nem hajtható 
be nem hajtható követelés 

be nem hajtott kinnlevőség 

be nem hajtott követelés 
be nem jelentett 

be nem jelentett vállalkozás 

be nem szedett összegek 
be nem váltás 

be nem váltott 

be nem váltott csekk 
be nem váltott értékpapír 

be nem váltott ígéret 

be nem váltott szelvény 

be nem váltott váltó 

benevez 
benevezés 

benevezési díj 

benevező 
Benini Köztársaság (Benin) – Afrika 

bénító hatás 

bénító momentum 
benne van a pikszisben 

bennfentes 

bennfentes értékpapír-kereskedelem 
bennfentes információ 

bennfentes információval rendelkező cég 

bennfentes információval való visszaélés 
bennfentes jelentés 

bennfentes kereskedelem 

bennfentes kereskedelmi művelet 
bennfentes személy 

bennfentes tiltottértékpapír- 

-kereskedő 
bennfentes tranzakció 

bennfentes ügylet 

bennszülött 
Ben-Porath, Yoram 

Bentham, Jeremy 

bentléti díj (a tőzsdén) 
benzinadó 

benzinár 

benzin ára 
benzin árában szereplő adó 

benzinár-bevételi adó 

benzináremelés 
benzináresés 

benzincsempész 



benzincsempészet 

benzinellátás 

benzinfelhasználás 
benzinfogyasztás 

benzinilleték 

benzinkereskedő 
benzinkészlet 

benzinkút 

benzinkutas 
benzinkúthálózat 

benzinkútkezelő 

benzinkútrablás 
benzinszállítmány 

benzinszükséglet 

benzintankturizmus 
benzintermelés 

benzinturizmus 

benyomul a piacra 
benyomulás 

benyújt 

benyújtás 
benyújtás elfogadásra 

benyújtás fizetésre 

benyújtási határidő 
benyújtási jegyzék 

benyújtó 

benyújtó bank 

benyújtó kötelezettsége 

benyújtó követelése 
benyújtott ajánlat 

benyújtott ajánlatok összege 

benyújtott követelés 
benyújtott számla 

benyújtott számla szerinti 

beolvadás 
beolvadó társaság 

beolvaszt 

beolvasztás 
beolvasztás előtti visszatartott nyereség 

beolvasztási tartalék 

beolvasztó társaság 
beoszt 

beosztás 

beosztott 
beosztottaknak adott fizetések 

beosztott könyvelő 

beömlött egy csomó pénz 
Beöthy Leó 

beözönlés 

bepakol 
bepakolás 

bepakolható 

bepakoló 
bepakoltat 

bepaliz (szleng) 

bepalizza a vásárlót (szleng) 
bepanaszol 

beperel 

beperelés 
beperelő 

beperelt 



bepillant a banktitokba 

bepótol 

bér 
béradminisztráció 

béradó 

béradócsökkentés 
béradó csökkentése 

béradó-változtatás 

béradó változtatása 
béraggodalom 

bérajánlat 

berak a bankba 
berakás alatt keletkezett kár 

berakási kikötő 

berakási költség 
berakási üzlet 

berakási záradék 

berakodás 
berakodás és kirakodás nélküli 

berakodási bizonylat 

berakodási ellenőr 
berakodási jegy 

berakodási készenlét 

berakodási kikötő 
berakodási költség 

berakodási munka 

berakodási rendelkezés 

berakodási súly 

berakodási vámengedély 
berakodás megkezdésének a napja 

berakodik 

berakott áru 
berakott árutömeg 

beraktároz 

beraktározás 
beraktározási rendelkezés 

beraktározási vámnyilatkozat 

beraktározott 
beraktározott árura adott kölcsön 

béralakulás 

béralap 
béralapadó 

béralapelmélet 

béralapi 
béralaptúllépés 

béralapú 

béralku 
béralkuelmélet 

bér általi ösztönzés 

béranya 
béranyaság 

bérarány 

bér-ár spirál 
bérátlag 

bérautó 

bérautó-fuvarozás 
bérautó-fuvarozó 

bérautópálya 

bérautós 
bérbe ad 

bérbeadás 



bérbeadásból származó bevétel 

bérbeadásból származó hozam 

bérbeadásból származó jövedelem 
bérbeadási feltétel 

bérbeadási menedzser 

bérbeadó (valaki) 
bérbe adó (valami) 

bérbeadói magatartás 

bérbe adott berendezés 
bérbefagyasztás 

bérbefagyasztási politika 

bérbefolyásolás 
bér-bér spirál 

bérbesorolás 

bérbesorolási táblázat 
bérbetörő 

bérbe vesz 

bérbe vétel (bérbe vesz valamit) 
bérbevétel (bérjövedelem) 

bérbe vett birtok 

bérbe vett eszköz 
bérbe vevő 

bérbizottság 

bérből él 
bérből élő 

bérből eredő jövedelem 

bérből és fizetésből élő 

bérből és fizetésből eredő jövedelem 

bérből-fizetésből élő 
bérbruttósítás 

bércentrum 

bércsalás 
bércsaló 

bércséplés 

bércsomagolás 
bércsomagoló vállalat 

bércsökkenés 

bércsökkentés 
Berde Áron 

bérdemagógia 

bérdifferencia 
bérdifferenciálás 

bérdömping 

béregyeztetés 
béregyeztetési tárgyalás 

béregyezség 

béregység 
bérek és árak inflációs spirálja 

bérek és egyéb jövedelmek 

bérek és egyéni jövedelmek 
berekeszt 

bérek hozzáigazítása a létfenntartási költségek emelkedéséhez 

bérekkel összefüggő terhek csökkentése 
bérek korrigálása 

bérek lemaradása az árakhoz képest 

bérek merevsége 
béreknek a létminimumhoz való igazítása 

bérek nyilvántartása 

bérel 
bérelhető berendezés 

bérellenőr 



bérellenőrzés 

bérelmaradás 

bérelőirányzat 
bérelőny 

bérelszámolás 

bérelszámolási ellenőr 
bérelszámolási számla 

bérelszámolási vezető 

bérelszámoló 
bérelt autó 

bérelt berendezés 

bérelt berendezés értéke 
bérelt eszköz 

bérelt gép 

bérelt hajójárat 
bérelt hajózás 

bérelt horgonyzóhely 

bérelt ingatlan 
bérelt járat 

bérelt különjárat 

bérelt vagon 
béremelés 

béremelési egyezség 

béremelési követelés 
béremelési stop 

béremelkedés 

béremelkedési görbe 

berendezés 

berendezésbérlés 
berendezéscsoport 

berendezések ára 

berendezések bérlése 
berendezések karbantartása 

berendezésfinanszírozás 

berendezésfinanszírozási szerződés 
berendezésgyártó 

berendezési költség 

berendezési tárgyak 
berendezéslízing 

berendezéslízingelő vállalat 

Berendezéslízingelő Vállalatok Egyesülete 
berendezkedés 

berendezkedik 

béren felüli juttatás 
bérengedmény 

Berényi Pál 

bérérték 
bér értéke 

béres 

bér- és árstabilitás 
béresés 

béresfiú 

béresföld 
béresgazda 

béresgyerek 

bér- és jövedelemgazdálkodás 
bér- és juttatásrendszer 

béreslakás 

béreslegény 
béresmunka 

bér- és munkaügyi osztály 



Bér és Norma (sajtókiadvány) 

bérezés 

bérezési rendszer 
bérfedezet 

bérfedezet csőd miatt 

bérfegyelem 
bérfejlesztés 

bérfejlesztési járulék 

bérfeldolgozás 
bérfeldolgozásra beszállított termék 

bérfeldolgoztatás 

bérfelelős 
bérfelhajtás 

bérfelzárkóztatási megállapodás 

bérfeszültség 
bérfizetés 

bérfizetési boríték 

bérfizetési rendszer 
bérformák 

bérfőzés 

bérfőzési szeszadó 
bérfőzetés 

bérfőzetett pálinka 

bérfőzető 
bérfőzött pálinka származási igazolványa 

bérfuvaros 

bérfuvarozás 

bérfuvarozó 

bérgarancia 
bérgarancia-alap 

bérgarancia-járulék 

bérgaranciajárulék-fizetési kötelezettség 
bérgarancia-rendszer 

bérgazdálkodás 

bérgazdálkodási előadó 
Bergmann, Barbara Rose 

Bergson, Abram 

bérhang 
bérhangadó 

bérhang igénybevétele 

bérhányad 
bérharc 

bérhatár 

bérhátralék 
bérhátrány 

bérház 

bérházépítkezés 
bérház-felújítási program 

bérháztulajdonos 

bérhelyzet 
bérhitel 

bérhizlal 

bérhizlalás 
bérhozam 

bérigény 

bérigényes 
bérigényesség 

bérígéret 

BERI-index (az üzleti környezeti kockázatok indexe) 
bérindex 

bérindexálás 



bérinfláció 

béringadozás 

bériroda (bérelt irodahelyiség) 
bérirodapiac 

béristálló 

bérjárulék 
bérjárulék-csökkentés 

bérjárulék-hanyagság 

bérjavak 
bérjegyzék 

bérjegyzékbizonylat 

bér jellegű jövedelem 
bér jellegű jövedelem adóelőlegének megállapítása 

bér jellegű juttatás 

bérjószágkészlet 
bérjószág megszerzése 

bérjövedelem 

bérjövedelemnek minősül 
bérkarton 

bérkaszárnya 

bérkategória 
Berkeley, George 

bérkérdés 

bérkeret 
bérkiadás 

bérkiáramlás 

bérkiáramlás-csökkenés 

bérkiáramlás-növekedés 

bérkiegészítés 
bérkiegyenlítés 

bérkiegyenlítési mechanizmus 

bérkifizetés 
bérkifizetések összege 

bérkocsi 

bérkocsis 
bérkoldus 

bérkompenzáció 

bérkoncepció 
bérkoncepció-tervezet 

bérkoncepció tervezete 

bérkonkurencia 
bérkorlátozás 

bérkorlátozó intézkedés 

bérkorrekció 
bérköltség 

Bérköltség (számlanév) 

bérköltségcsökkenés 
bérköltség csökkenése 

bérköltségcsökkentés 

bérköltség csökkentése 
bérköltségfüggvény 

bérköltség-gazdálkodás 

bérköltségindex 
bérköltségintenzív termékcsoport 

bérköltség-növekedés 

bérköltség növekedése 
bérköltségteher 

bérkönyvelő 

bérkövetelés 
bérkülönbség 

bérküszöb 



bérlajstrom 

bérlakás 

bérlakásállomány 
bérlakásbiznisz 

bérlakás-gazdálkodás 

bérlakás-privatizáció 
bérlakás privatizálása 

bérlakásprogram 

Bérlakásukat Megvásárlók Országos Szövetsége (Bémosz) 
bérlakásvásárló 

bérlazítás 

bérlemény 
bérleménybiztonság 

bérleményhasznosító 

bérleménytulajdonos 
bérlés 

bérleszállítás 

bérleszorítás 
bérlet 

bérletbe adó 

bérletes utas 
bérlethirdetés 

bérleti díj 

bérleti díj aktív időbeli elhatárolása 
bérletidíj-emelés 

bérletidíj-korlátozás 

bérletidíj-szabályozás 

bérletidíj-tétel 

bérleti forma 
bérleti formában működő 

bérleti gazdálkodás 

bérleti idő 
bérleti jog 

bérleti kötelezettség 

bérletiltás 
bérleti összeg 

bérleti rendszer 

bérleti szerződés 
bérleti szerződés időtartama 

bérleti szerződés tartama 

bérleti szerződést köt 
bérleti ügylet 

bérleti üzemeltetés 

bérletjegy 
bérletkártya 

bérletmeghosszabbítás 

bérlet meghosszabbítása 
bérletmegújítási megállapodás 

bérletörés 

bérletpénztár 
bérletrendszer 

bérletrendszerű autópályadíj 

bérlet változó bérleti díjjal 
bérlevonás 

Berliner Handelsgesellschaft 

bérlista 
bérlő 

bérlőcsoport 

bérlő értesítése 
bérlő farmer 

bérlő gazda 



bérlősködik 

bérlőtárs 

bérlövészet 
bérmaximum 

bérmechanizmus 

bérmegállapítás 
bérmegállapító bizottság 

bérmegállapodás 

bérmeghatározás 
bérmegtakarítás 

bérmegvonás 

bérmentes 
bérmentesen 

bérmentesít 

bérmentesítés 
bérmentesítési díj 

bérmentesítési kényszer 

bérmentesítés nélkül 
bérmentesíthető 

bérmentesítő 

bérmentesítve 
bérmentesség 

bérmentve 

bérmentve feladási állomás 
bérmentve hajóba rakva 

bérmentve házhoz szállítva 

bérmentve országhatárig 

bérmentve rendeltetési állomás 

bérmerevség 
bér merevsége 

bér-Mikulás 

bérminimum 
bérmozgalom 

bérmozgás 

bérmunka 
bérmunkadíj 

bérmunka díja 

bérmunkadíjat fizet 
bérmunka-együttműködés 

bérmunkaexport 

bérmunka-feldolgozásra előjegyzett áruk elszámolása 
bérmunkaforgalom 

bérmunkahányad 

bérmunkaimport 
bérmunka-kapacitással rendelkezik 

bérmunkakapcsolat 

bérmunkakérelem 
bérmunkakivitel 

bérmunka-konstrukció 

bérmunkáltat 
bérmunkáltatás 

bérmunkáltató 

bérmunkáltató ország 
bérmunkáltatott áru 

bérmunka-megállapodás 

bérmunka-megrendelés 
bérmunka megrendelése 

bérmunkaóradíj 

bérmunkapartner 
bérmunkára átadott anyag 

bérmunkára átadott készlet 



bérmunkára átvett készlet 

bérmunkás 

bérmunkásattitűd 
bérmunkáslétszám 

bérmunkások osztálya 

bérmunkaszerződés 
bérmunkaszint 

bérmunkát vállal 

bérmunkát végez 
bérmunkaügylet 

bérmunkavállaló 

bérmunkavégző 
bérmunkázó cég 

bérművelés 

Bernát István 
Berni Unió 

bérnívó 

Bernoulli, Daniel 
bérnövekedés 

bérnövekedés előidézte infláció 

bérnövekedési ajánlat 
bérnövekedés korlátozása 

bérnövekmény 

Bernstein, Eduard 
bérnyilvántartás 

bérnyilvántartó 

bérnyilvántartó lap 

bérnyomás 

bérnyomásos infláció 
berobban a nemzetközi piacra 

bérolló 

bér-orvoslátogatás 
bérosztály 

bérösszeg 

bérpalota 
bérpánik 

bérpiac 

bérpiaci nyomás 
bérplafon 

bérpolitika 

bérpolitikai irányelv 
bérpótlék 

bérpozíció 

bérprobléma 
bérprotokollos 

bérrab 

bérrabszolga 
bérrabszolgaság 

bérraktározás 

bérráta 
bérreform 

bérreformterv 

bérrendezés 
bérrendezési intézkedés 

bérrendezési megállapodás 

bérrendszer 
bérrendszerű 

bérrés 

bérrészesedés 
bérrögzítés 

bérrögzítő javaslat 



bérrugalmasság 

bérsáv 

bérskála 
bérskálájú 

bérskálás 

bérsorbanálló 
bérstatisztika 

bérstop 

bérstruktúra 
bérszabályozás 

bérszalag 

bérszállítás 
bérszámfejtés 

bérszámfejtési lap 

bérszámfejtő 
bérszámfejtő lap 

bérszántás 

bérszántó 
bérszerkezet 

bérszerződés 

bérszint 
bérszintplafon 

bérszínvonal 

bérszínvonalbázis 
bérszínvonal bázisa 

bérszínvonal-különbség 

bérszínvonal különbsége 

bérszínvonal-szabályozás 

bérszínvonal szabályozása 
bérszínvonalú 

bérszolga 

bérszorzó 
bérsztrájk 

bértábla 

bértábla-befagyasztás 
bértábla befagyasztása 

bértáblázat 

bértámogatás 
bértámogatásos forma 

bértárgyalás 

bértarifa 
bértarifarendszer 

bértárolás 

bértartalék 
bértartalom 

bértartomány 

bértartozás 
bérteher 

bértermel 

bértermelő 
bértermeltetés 

bértermeltető 

bértervezés 
bértétel 

bértételtartomány 

Bertillon, Jacques 
Bertillon, Louis Adolphe 

bértollnok 

bértoplistás 
bértorlódás 

bértöltés 



bértömeg 

bértömegadó 

bértömeg-gazdálkodás 
bértömeg-szabályozás 

bértömegszükséglet 

Bertrand, Joseph Louis François 
Bertrand-duopólium 

Bertrand-féle modell 

Bertrand-modell 
beruház 

beruházás (I) 

beruházás által generált várható árbevétel 
beruházás anyagi-műszaki összetétele 

beruházás átfutási időigénye 

beruházásbeérés 
beruházás beérése 

beruházás beérésének időszaka 

beruházás befejezésének késedelme 
beruházás bekerülési értéke 

beruházásbiztosítás 

beruházásból eredő jövedelem 
beruházáselemzés 

beruházás elemzése mutatószámok alapján 

beruházáselemző 
beruházás-előkészítés 

beruházás előkészítése 

beruházás elszámolása 

beruházásértékelés 

beruházás értékelése 
beruházásértékelő 

beruházás- és tárgyieszköz- 

-nyilvántartás 
beruházás fajlagos költsége 

beruházásfedezet 

beruházás fedezete 
Beruházás – Fejlesztés (sajtókiadvány) 

beruházásfelügyelet 

beruházás felügyelete 
beruházásfinanszírozás 

beruházás finanszírozása 

beruházás finanszírozási kerete 
beruházásfinanszírozási szerződés 

beruházásfinanszírozhatóság 

beruházás finanszírozhatósága 
beruházásgarancia 

beruházásgazdaságosság 

beruházás gazdaságossága 
beruházásgazdaságossági számítás 

beruházásgazdaságosság statisztikai elemzése 

beruházás-gazdaságtan 
beruházáshatékonyság 

beruházás hatékonysága 

beruházás hatósági engedélyezése 
beruházáshiány 

beruházás hozama 

beruházáshoz kötött 
beruházáshoz kötött adókedvezmény 

beruházáshozzájárulás-igény 

beruházási adó 
beruházási adókedvezmény 

beruházási alap 



beruházási arány 

beruházási bank 

beruházási bankhitelnyújtás (bármelyik bank) 
beruházási bank hitelnyújtása (beruházási bank) 

beruházási banktevékenység (bármelyik bank) 

beruházási bank tevékenysége (beruházási bank) 
beruházási biztos 

beruházási boom 

beruházási célfinanszírozás 
beruházási célhitel 

beruházási cikk 

beruházásicikk-behozatal 
beruházási cikk behozatala 

beruházási ciklus 

beruházási csapda 
beruházás időhorizontja 

beruházási döntés 

beruházási döntés előzményei 
beruházási döntési rendszer 

beruházási döntés mérlegelése 

beruházási döntés okai 
beruházási egyezmény 

beruházási együttműködés 

beruházási éhség 
beruházási engedély 

beruházásiengedély-okirat 

beruházási érték 

beruházási és fejlesztési hitel 

Beruházási és fejlesztési hitelek (számlanév) 
beruházási eszköz 

beruházási felelősségbiztosítás 

beruházási-felhasználási tevékenység 
beruházási feszültség 

beruházási források 

beruházási függvény 
beruházásifüggvény-görbe 

beruházási függvény görbéje 

beruházási garancia 
beruházásigény 

beruházásigényes 

beruházásigényes iparág 
beruházásigényesség 

beruházási görbe 

beruházási hányad 
beruházási hitel 

beruházásihitel-állomány 

beruházási hitel állománya 
beruházásihitel-csomag 

beruházási hitelek iránti szükséglet 

beruházásihitel-igény 
beruházásihitel-keret 

beruházásihitel-szükséglet 

beruházási hozzájárulás 
beruházási hullám 

beruházási imperializmus 

beruházási index 
beruházási járulék 

beruházási javak 

beruházási javak finanszírozása 
beruházási javak iránti kereslet 

beruházási javak növekménye 



beruházási javak termelési prognózisa 

beruházási javaslat 

beruházási jószág 
beruházásijószág-halmaz 

beruházásijószág-import 

beruházási juttatás 
beruházási kedv 

beruházási kereslet 

beruházási keret 
beruházási keret ütemezése 

beruházási készlet 

beruházási kiadások 
beruházási klíma 

beruházási kockázat 

beruházási kódex 
beruházási koefficiens 

beruházási kooperáció 

beruházási kölcsön 
beruházási költség 

beruházási költségek elemzése 

beruházásiköltség-elemzés 
beruházási költségek előirányzata 

beruházásiköltség-előirányzat 

beruházási költségek terve 
beruházásiköltség-terv 

beruházási költségvetés 

beruházási kritériumok 

beruházási lag 

beruházási légkör 
beruházási lehetőség 

beruházási lemaradás 

beruházási létesítmény 
beruházási motiváció 

beruházás importigényessége 

beruházási multiplikátor 
beruházásinyilvántartás-vezető 

beruházási nyilvántartás vezetője 

beruházási-pénzügyi előadó 
beruházási-pénzügyi vezető 

beruházási piac 

beruházásipiac-növelő hatás 
beruházási politika 

beruházási pótlék 

beruházási program 
beruházási projekt 

beruházási projektek elemzése 

beruházási ráfordítás 
beruházási ráta 

beruházási részdöntés 

beruházási szállítók 
Beruházási szállítók (számlanév) 

beruházási számvitel 

beruházási számviteli és ellenőrző rendszer 
beruházási szándék 

beruházási szektor 

beruházási szerződés 
beruházási szerződési kötelezettség 

beruházásiszerződés-kötő 

beruházási szubvenció 
beruházási támogatás 

Beruházási támogatás (számlanév) 



beruházási tanácsadás 

beruházási társaság 

beruházási tartalék 
beruházási tartalékalap 

beruházási terv 

beruházási tervek értékelése 
beruházási tervezetek megszűrése 

beruházásiterv-jelentés 

beruházásiterv-létesítmény 
beruházási tevékenység 

beruházási többletköltség 

beruházási tőke 
beruházási tőke áramlása 

beruházási törvény 

beruházási vagyontárgy 
beruházási vagyontárgyakhoz nyújtott adókedvezmény 

Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központja (ICSID) 

beruházás jövedelmezősége 
beruházás kamatérzékenysége 

beruházás kamatrugalmassága 

beruházás kamatrugalmatlansága 
beruházás kapacitásnövelő hatása 

beruházáskereslet 

beruházáskeresleti függvény 
beruházáskeresletifüggvény-görbe 

beruházáskeresleti függvény görbéje 

beruházáskeresleti görbe 

beruházás keresletnövelő hatása 

beruházás készültségi foka 
beruházás kettős hatása 

beruházáskiváltás 

beruházás környezetvédelmi kihatásai 
beruházás követelményei 

beruházásmegtérülés 

beruházás megtérülése 
beruházás megtérülési ideje 

beruházás megvalósítása 

beruházás megvalósításának  
az időtartama 

beruházásmenedzselés 

beruházás mérséklése 
beruházás nettó jelenértéke 

beruházásnövekmény 

beruházás-nyilvántartás 
beruházás-nyilvántartási modul 

beruházásokat egyensúlyba hoz 

Beruházások értékcsökkenése (számlanév) 
beruházások főkönyve 

beruházások ingadozása 

beruházások jövedelme 
beruházásokkal összefüggő alvállalkozói teljesítmények 

beruházások megoszlása 

Beruházásokra adott előlegek (számlanév) 
beruházások szétforgácsolása 

beruházásösztönzés 

beruházásösztönző 
beruházás pénzügyi forrása 

beruházás PHARE-segéllyel 

beruházás piacnövelő hatása 
beruházás piactágító hatása 

beruházásra adott devizaelőleg 



beruházásra adott kölcsönök 

beruházásra fizetett előleg 

beruházásra nyújtott pénzeszközök 
beruházásra serkentő hatás 

beruházásra visszatartott jövedelemrész 

beruházásstatisztika 
beruházástámogatás 

beruházás tartama 

beruházás teljes összege 
beruházást elősegít 

beruházást elősegítő adókönnyítések 

beruházás tényleges jövedelmezőségi rátája 
beruházás termelőkapacitást növelő hatása 

beruházástervezés 

beruházás tervezése 
beruházástöbblet 

beruházás tőkésített értéke 

beruházást ösztönöz 
beruházást takarít meg 

beruházást terhelő adók 

beruházás ütemezése 
beruházás üzembe helyezése 

beruházásvédelem 

beruházásvédelmi egyezmény 
beruházásvédelmi garancia 

beruházásvédelmi megállapodás 

beruházásvédelmi szabályozás 

beruházásvédelmi szerződés 

beruházásvezérelt gazdasági növekedés 
beruházás-visszafogás 

beruházás visszafogása 

beruházásszervezés 
beruházásszervező 

beruházásszétforgácsolás 

beruházható 
beruházó 

beruházó állam 

beruházott 
beruházott összeg 

beruházott technológia 

beruházott tőke 
beruházott vagyon 

béruzsora 

bérügyek 
bérügyi egyeztetés 

bérüvöltő 

bérvágás 
bérváltozási ütem 

bérvámraktár 

bérverseny 
bérversenyképesség 

bérveszteség 

bérvilla 
bérviszony 

bérvisszafogás 

bérvita 
Berzeviczy Gergely 

beseper 

beskatulyáz 
besóresz (haszon, nyereség) 

besorol 



besorolás 

besorolási rend 

besorolási táblázat 
besorolású 

besorolás-visszavonás 

besorolás visszavonása 
bespájzol 

bespájzoló 

bestsellerbabér 
beszabályozás 

beszáll a befektetésbe 

beszáll az üzletbe 
beszállít 

beszállítás 

beszállítási szerződés 
beszállító 

beszállító-átvevő 

beszállító cég 
beszállító és vevő kapcsolata 

beszállítóhálózat 

beszállítói ár 
beszállítói célprogram 

Beszállítói Charta 

beszállítói kapcsolatok 
beszállítói kör 

beszállított áru 

beszállíttató 

beszállókártya 

beszálló utas 
beszámít 

beszámítás 

beszámítási rendszer 
beszámít az adósság törlesztésébe 

beszámíthatatlan 

beszámítható 
beszámítható érték 

beszámítható évek 

beszámíthatóság 
beszámító 

beszámított járadék 

beszámítva 
beszámol 

beszámolás 

beszámolás alapja 
beszámolási adat 

beszámolási egység 

beszámolási év 
beszámolási határidő 

beszámolási időszak 

beszámolási kötelezettség 
beszámolási rendszer 

beszámolási szabályok 

beszámoló 
beszámolójelentés 

beszámoló készítése 

beszámolókészítési kötelezettség 
beszámolókészítési munkálatok 

beszámolórendszer 

beszámoltatás 
beszámoz 

beszáradási káló 



beszáradási kár 

beszáradási súlyveszteség 

beszed 
beszedendő 

beszedendő érték 

beszedendő váltó 
beszedés 

Beszedések Egységes Szabályai (URC) 

beszedési díj 
beszedési érték 

beszedési értesítés 

beszedési forgatmány 
beszedési hátralék 

beszedési időszak 

beszedési illeték 
beszedési iroda 

beszedési jutalék 

beszedési költség 
beszedési költséggel együtt fizetendő 

beszedési körút 

beszedési központ 
beszedési központok rendszere 

beszedési megbízás 

beszedési megbízás visszavonása 
beszedési meghatalmazás 

beszedési számla 

beszedési záradék 

beszedésre átadott váltó 

beszedésre bemutat 
beszedésre benyújtott váltó 

beszedésre elfogadott váltók jegyzéke 

beszedéssel megbízott bank 
beszedéssel megbízott tisztviselő 

beszedetlen 

beszedetlen adó 
beszedett adótömeg 

beszedett bérleti díj 

beszedett összeg 
beszedett útdíj 

beszedhető 

beszedhetőség 
beszedő 

beszedő bank 

beszedvény 
beszegődik 

beszerez 

beszerezhetetlen 
beszerezhető 

beszerezhetőség 

beszerzés 
Beszerzések előzetesen felszámított általános forgalmi adója (számlanév) 

beszerzések könyvelése 

beszerzésekre adott előlegek 
beszerzési ár 

beszerzési árak indexe 

beszerzési áras készletnyilvántartás 
beszerzési áras nyilvántartás 

beszerzési ár meghatározása 

beszerzési áron számított zárókészlet 
beszerzési bizonylat 

beszerzési bűnözés 



beszerzési csatorna 

beszerzési érték 

beszerzési forrás 
beszerzési idő 

beszerzési költség 

beszerzési körzet 
beszerzési logisztika 

beszerzési mellékköltség 

beszerzési menedzser 
beszerzésimenedzser-index (BMI) 

beszerzési művelet 

beszerzési nyomtatvány 
beszerzési piac 

beszerzési piac kutatása 

beszerzési stratégia 
beszerzési szövetkezet 

beszerzési társaság 

beszerzési terület 
beszerzési út 

beszerzésre adott előleg 

beszerzésversenyeztetés 
beszerző 

beszerzőhely 

beszerzői ár 
beszerzői munkakör 

beszerzőrendszer 

beszerző szövetkezet 

beszerzőtiszt 

beszolgáltat 
beszolgáltatás 

beszolgáltatási kötelezettség 

beszolgáltató 
bessz (vagy baisse) 

besszgyanús időszak 

besszhadjárat 
besszhangulat 

besszhangulatú piac 

besszhullám 
besszjátékos 

besszjátékos fedezeti vásárlása 

besszjátékosok csoportja 
besszjátékosok fedezet nélküli vásárlásai 

besszjel 

besszklauzula 
besszkötelezettség 

besszkötés 

besszmanőver 
besszművelet 

besszperiódus 

besszpozíció 
besszre játszik 

besszre játszó 

besszre játszó tőzsdés 
besszre játszó ügynök 

besszre spekulál 

besszre spekuláló 
besszroham 

besszspekuláció 

besszspekuláns 
besszspekulánsok kötelezettségei 

besszspekulánsok kötései 



besszstratégia 

besszügylet 

besszzáradék 
beszűkült hitelfelvételi lehetőség 

beszűkült hitelforrás 

beszűkült likviditás 
beszüntet 

beszüntetés 

beszünteti a munkát 
BÉT (vagy BSE) (Budapesti Értéktőzsde) 

betábláz 

betáblázás 
betáblázható 

betáblázott 

betáblázott jelzálog 
béta-együttható 

béta-elemzés 

betakarítási index 
betakarítási munka 

betakarítási stratégia 

béta-költség 
betanítási időre járó munkabér 

betanítási költség 

betanító alkalmazott 
betanított munkás 

betanított munkás bére 

betanítottmunkás-szint 

betanítottmunkás-tömeg 

betanított segédmunka 
betanított segédmunkás 

betanított szakmunka 

betanulás 
betanuló dolgozó 

betanuló értékpapír-kereskedő 

betáplálja az adatokat 
betárol 

betárolás 

betárolási jegy 
betárolási rendelkezés 

betárolt vámáru 

betársul 
betársulás 

betársuló 

betársult 
betart a konkurensnek 

betartás 

betartja a szavát 
betartja a szerződést 

béta-tényező 

betegállomány 
betegállományos 

betegállományú dolgozó 

betegápolási pótadó 
betegbiztosítás 

betegbiztosítás helyi szervei 

betegbiztosítási járulék 
betegbiztosításijárulék-befizetés 

betegbiztosítási járulék befizetése 

betegbiztosítási kötelezettség 
betegbiztosítási rendszer 

betegbiztosító pénztár 



beteg- és baleset-biztosítási rendszer 

beteg gyermekek gondozásának anyagi támogatása 

betegpénz (betegnek járó) 
beteg pénz (rossz) 

betegpénztár 

beteg piac (a piac beteg) 
betegsegélyező 

betegsegélyező pénztár 

betegség esetére szóló biztosítás 
betegségi biztosítás 

betegségi pénz 

betegszabadság 
betegszállítási díj 

betehető pénz 

betekintési jog 
betelepülés 

beterjeszt 

beterjesztés 
beterjesztett 

beterjeszthető 

beterjesztő 
betervez 

betesz a takarékba 

betét 
betétállomány 

betétállomány-alakulás 

betétállomány alakulása 

betétállomány-változás 

betétátutalás 
betétbe helyez 

betétbiztosítás 

betétbiztosítási alap 
betétcsere 

betétcserehitel 

betétcserehitel kamatlába 
betétdíj 

betétdíjas ár 

betétdíjas gépkocsi 
betétdíjas göngyöleg 

Betétdíjas göngyölegek (számlanév) 

betétdíjas göngyöleg betétdíjának változásából eredő különbözet 
betétdíjas göngyöleg céljára beszerzett termék könyvelése 

Betétdíjas göngyölegek árrése (számlanév) 

betétdíjas göngyöleg elszámolási különbözete 
betétdíjas göngyöleg könyvelése 

betétdíjas göngyöleg leltári hiánya 

betétdíjas palack 
betétdíjas tára 

betétdíjrendelet-terv 

betétdíjszisztéma 
betétdíjváltozás 

betétdíj változása 

betétdíj-visszatérítés 
betétdíj visszatérítése 

betétek átlagos futamideje 

betétek átvétele 
betétek egy heti felmondásra 

betétek hétnapos felmondásra 

betétekhez előírt tartalék mennyisége 
betétek kivonása 

betétek megoszlása 



betétek rövid felmondásra 

betétek rugalmassága 

betétek titkossága 
betétek túlsúlya 

betétek védelme 

betétek volumene 
betétel 

betételfogadás 

betételhelyezés 
betételhelyezés a jegybanknál 

betételhelyező 

betétes 
betétesi pozíció tartóssága 

betétesvédelem 

betétes védelme 
betétes védelme bankcsőd esetén 

betétet kivesz 

betétfedezet 
betétfedezeti alap 

betétfelmondás 

betét felmondása 
betétfogadás 

betétfogadási gyakorlat 

betétforgalmi ügyintéző 
betétforma 

betétgarancia 

betétgyűjtés 

betétgyűjtési kampány 

betétgyűjtő tevékenység 
betéthozam 

betét huszonnégy órás felmondásra 

betéti állomány 
betéti bank 

betéti elismervény 

betéti fedezet 
betéti fedezet alapján adott folyószámlahitel 

betéti fedezet alapján nyújtott kölcsön 

betétigazolás 
betéti kamat 

betétikamat-kondíció 

betéti kamatláb 
betétikamatláb-mutató 

betétikamatláb-mutatóról szóló kormányrendelet 

betéti kártya 
betétikártya-tulajdonos pénzfelvételi díja 

betéti nyugta 

betéti okirat 
betéti részvénytársaság 

betéti számla 

betéti szerződés 
betéti társaság (bt.) 

betéti társaság beltagja 

betéti társasági beltag 
betéti társasági kültag 

betéti társaság kültagja 

betéti társulás 
betéti tartozás 

betéti üzlet 

betétív 
betétjegy 

betétjóváírás 



betétkamat 

betétkamatláb 

betétképződés 
betétkiáramlás 

betét kiáramlása 

betétkivétel 
betét kivétele 

betétkivonás 

betét kivonása 
betétkönyv 

betétkönyves 

betétkönyv-leolvasó 
betétkönyvnyitás 

betétkönyv nyitása 

betétkönyvnyitó 
betétkövetelés 

betétközpontú megközelítés 

betétlap 
betétlekötés 

betétlekötés meghosszabbítása 

betétlekötés miatti átvezetés (BLÁV) 
betétlista 

betétmenekítés 

betétnövekedés 
betétosztály 

betétosztály-vezető 

betétosztály vezetője 

betétösszeg 

betét plusz hitel 
betétszámla 

betétszámlák értékelése 

betétszámlakönyv 
betétszámlakönyv-felmondás 

betétszámlakönyv felmondása 

betétszámlakönyv-nyitás 
betétszámlakönyv nyitása 

betétszámlakönyv-tulajdonos 

betétszámlakönyv tulajdonosa 
betétszámlapénz 

betétszámláról leemel 

betétszerződés 
betéttípus 

betéttitok 

betéttőke 
betett összeg 

betett összegek nagysága 

betéttulajdonos 
betétügylet 

betétügyletkötés 

betétvédelem 
betétvédelmi rendszer 

betétvisszavétel 

betétvisszavonás 
betétzárlat 

betétzárolás 

betevés 
betevők számlái 

betevő ügyfél 

BÉT határidős devizapiaca 
betiltás 

betiltott árusítás 



betonáru 

betölt egy állást 

betöltendő állás 
betöltendő álláshelyek/munkanélküliség arány 

betöltetlen munkahely 

betöltetlen munkahelyek száma 
betöltetlen státus 

betöltött állás 

betöltött létszám 
betöltött munkahely 

betör a piacra 

betörés 
betörés a munkaerőpiacra 

betörés a piacra 

betöréseslopás-biztosítás 
betöréses lopás elleni biztosítás 

betöréses lopás esetére szóló biztosítás 

betörésriasztási záradék 
Bettelheim, Charles Oscar 

betterment (a föld értékének emel-kedése közlétesítmény építése következtében) 

bettermentadó 
bettermentjárulék 

betud 

betudás 
betudási kötelezettség 

betudható 

betudott 

betudott járadék 

betudott kamat 
betudott költség 

betűreklám 

BÉT-vagyon 
beugró (szleng) 

beutazási adó 

beutazóforgalom 
beutazóturizmus 

beutaztatás 

beutaztató forgalom 
beutaztatóforgalom-növekedés 

beutaztató forgalom növekedése 

beutaztató utazási iroda 
beütemez 

beütemezés 

beütemezhető 
beütemező 

beütött a csőd 

beütött a krach 
beüzemel 

beüzemelés 

beüzemelési költség 
Beva (Befektetővédelmi Alap) 

Beva-biztosítás 

bevagoníroz 
bevagonírozás 

bevagonírozó 

bevagonoz 
bevall 

bevallás 

bevallási oldal 
bevalláskiegészítés 

bevallás kiegészítése 



bevallásos adó 

bevallásos biztosítás 

bevallatlan 
bevalló 

bevallott 

bevallott érték 
bevallott jövedelem 

bevallott nyereség 

bevallott profit 
bevallott súly 

bevált 

beváltás 
beváltás határideje 

beváltási árfolyam 

beváltási érték 
beváltási határidő 

beváltási hely 

beváltási jog 
beváltási jutalék 

beváltási költség 

beváltási paritás 
beváltási ráta 

beváltási ráták közötti különbség 

beváltás lejáratkor 
beváltás megtagadása 

beváltás napja 

beváltás névértékben 

beváltás névértéken 

beváltásra esedékes kötvény 
beváltásra kerülő kötvény 

beváltatlan csekk 

beváltatlan kötvény 
beváltatlan marad 

beváltatlan osztalékszelvény 

beváltatlanul visszaküldött csekk 
beváltatlanul visszaküldött váltó 

beváltatlan váltó 

beválthatatlan 
beválthatatlan csekk 

beválthatatlan papírpénz 

beválthatatlan pénz 
beváltható 

beváltható csekk 

beváltható kötvény 
beváltható papírpénz 

beváltható részvény 

beváltható váltó 
beváltó 

beváltóhely 

beváltóiroda 
beváltott 

beváltott csekk 

beváltott ígéret 
beváltott jelzálog 

beváltott kötvény 

beváltott váltó 
beváltó ügynök 

bevándorlás 

bevándorlási illeték 
bevándorló 

bevasal 



bevasalás 

bevasalható 

bevasaló 
bevasalt 

bevásárlás 

bevásárlási ár 
bevásárlási élmény 

bevásárlási láz 

bevásárlási roham 
bevásárlási szokás 

bevásárló 

bevásárlóbusz 
bevásárlócentrum 

bevásárlójárat 

bevásárlókocsi 
bevásárlókocsi-reklám 

bevásárlókomplexum 

bevásárlókosár 
bevásárlókönyvecske 

bevásárlókörnyék 

bevásárló körút 
bevásárlókörzet 

bevásárló közönség 

bevásárlóközpont 
bevásárlóközpont-avatás 

bevásárlóközpont avatása 

bevásárlóközpont-boom 

bevásárlóközpont-botrány 

bevásárlóközpont-hálózat 
bevásárlóközpont-igazgató 

Bevásárlóközpontok Nemzetközi Szövetsége (ICSC) 

bevásárlólista 
bevásárlónap 

bevásárlónegyed 

bevásárlópavilon 
bevásárlószatyor 

bevásárló-szórakoztató központ 

bevásárlótáska 
bevásárló team 

bevásárlótér 

bevásárlóturista (aki csak vásárolni jön az országba) 
bevásárló turista (aki éppen bevásárol) 

bevásárló-turistaút 

bevásárlóturizmus 
bevásárlóudvar 

bevásárlóút 

bevásárlóutca 
bevásárlóvasárnap 

bevásárol 

Beva-tag 
bevesz az üzletbe 

bevétel 

bevételbeszedés 
bevételcsökkenés 

bevételcsökkentés 

Bevételek aktív időbeli elhatárolása (számlanév) 
bevételek egy része 

bevételek és a kiadások összhangja 

bevételek esedékessége 
bevételeket szolgáló vám 

bevételek nyilvántartása 



bevételekre vonatkozó kötelezettségek 

bevételek teljes összege 

bevételek várható értéke 
bevételellenőr 

bevétel-ellenőrzési vezető 

bevételelmaradás 
bevétel-előrejelzés 

bevétel előrejelzése 

bevételelszámolás 
bevételeltitkolás 

bevétel eltitkolása 

bevételérdekeltség 
bevétel és kiadás 

bevételez 

bevételezés 
bevételezés fenntartással 

bevételezett nyereség 

bevételezett összeg 
bevételezhető 

bevételező 

bevételfüggő prémium 
bevételhiány 

bevételi bizonylat 

bevételi biztonság 
bevételi ciklus 

bevételi diszparitás 

bevételi elszámolás 

bevételi érdekeltség 

bevételi forrás 
bevételi forrás feltárása 

bevételi garancia 

bevételi hatás 
bevételi hiány 

bevételi konszignáció 

bevételi lehetőség 
bevételi napló 

bevételi növekmény 

bevételi nyilvántartás 
bevételi nyilvántartás fejlesztése 

bevételi oldal 

bevételi pénztárnapló 
bevételi részesedés 

bevételi rovat 

bevételi számla 
bevételi tartalék 

bevételi terv 

bevételi többlet 
bevételkapacitás-kihasználtság 

bevételkapacitás kihasználtsága 

bevétel-kiadási mérleg 
bevétel-kiadási terv 

bevételkiesés 

bevételmaximalizáló döntések 
bevételnagyság 

bevételnagyság szerinti megoszlás 

bevételnövekedés 
bevételnövekmény 

bevételnövelő 

bevételnövelő eszköz 
bevétel-nyilvántartás 

bevétel nyilvántartása 



bevételnyilvántartás-fejlesztés 

bevétel-nyilvántartás fejlesztése 

bevételorientált 
bevételorientált önkormányzati gazdálkodás 

bevételorientált szemlélet 

bevételrugalmasság 
bevételsemlegesség 

bevételstatisztika 

bevételszerzési lehetőség 
bevételszerző tevékenység 

bevételszerző tevékenységet szolgáló ráfordítás 

bevétel szétosztása az üzlettársak között 
bevételt csökkentő tétel 

bevételtermelő intézmény 

bevételt növelő tétel 
bevételváltozás 

bevétel-visszaforgatás 

bevetett terület aránya 
bevett üzleti szokás 

bevezet a főkönyvbe 

bevezetendő termék 
bevezetés az üzleti életbe 

bevezetési ár 

bevezetési árfolyam 
bevezetési árkedvezmény 

bevezetési és forgalomban tartási szabályzat 

bevezetési marketing 

bevezetési prospektus 

bevezetési rabatt 
bevezetési tájékoztató 

bevezetésre vonatkozó adatok 

bevezetett alaptőke 
bevezetett cég 

bevezetett név 

bevezetett termék 
bevezetett üzlet 

bevezető ár 

bevezető áras termék 
bevezető árfolyam 

bevezető-meghonosító cég 

bevezető reklám 
bevezető szindikátus 

bevihető állatállomány 

bevisz a közösbe 
bevisz egy összeget a tartozik oldalon 

bevitel 

beviteli engedély 
beviteli tilalom 

beviteli vám 

beviteli vámbevallás 
beviteli vámnyilatkozat 

beviteltörlés 

bevitel-visszavonás 
bevitel visszavonása 

bevitt tőke 

bevitt törzsbetét 
bevitt vagyon 

bevivés 

bevivő 
bevizsgál 

bevizsgálási díj 



bevizsgáltatás 

bevon 

bevonás 
bevont forrás 

bevontforrás-volumen 

bevont váltó 
Beyen-terv 

bezár 

bezárás 
bezáró 

bezárólag 

bezárt 
bezárva 

bezúzza a forgalomból kivont pénzt 

bezsebel 
bezsebelés 

bezsebelhető 

bezsebelő 
bfa (biztosításforgalmi adó) 

BFCU (Szövetségi Hitelszövetkezetek Irodája) 

BFTA (Balti Szabadkereskedelmi Megállapodás) 
BGL (leva) – Bulgária 

BHA (Hispán–Amerikai Bank) 

BHD (dinár) – Bahrein 
BHD (dinár) – Bosznia- 

-Hercegovina 

B hitel 

BHT (vagy GDP) (bruttó hazai termék vagy hazai össztermék) 

Bhutáni Királyság (Bhután) – Ázsia 
bi (üzleti hírszerzés) 

biankó hitel 

biankó 
biankó akkreditív 

biankó aláírás 

biankó átruházás 
biankó brókeri felhatalmazás 

biankó csekk 

biankó elad 
biankó elfogadja 

biankó elfogadvány 

biankóelőleg 
biankó felhatalmazás eladásra 

biankó felhatalmazás vételre 

biankóforgatás 
biankó forgatmány 

biankó hajóraklevél 

biankó hitel 
biankó kiállít 

biankó meghatalmazás 

biankó szállítási engedély 
biankó útlevél 

biankó váltó 

BIBOR (bahreini bankközi kínálati kamatláb) 
bi-cég 

bicikliárusítás 

biciklikölcsönző 
bicolor pénz 

BIE (Kiállítások Nemzetközi Irodája) 

BIF (frank) – Burundi 
BIFFEX (Londoni Nemzetközi Határidős Fuvartőzsde) 

bikacsapda (szleng – átmeneti erősödés után csökkenő piac) 



bikahangulat (tőzsdén) 

Bikkal Dénes 

bilanz (mérleg, vagyonmérleg) 
bilaterális 

bilaterális elkötelezettség 

bilaterális kapcsolat 
bilaterális kereskedelmi megállapodás 

bilaterális klíring 

bilaterális kooperáció 
bilaterális megállapodás 

bilaterális monopólium 

bilaterális összehasonlítás 
bilateralizmus 

bilateralizmus elve 

biléta 
biliárdasztal-elmélet 

biliárdasztalok forgalmazása 

biliárdeffektus 
biliárdszalon 

billenő rakfelület 

billió 
bimetallikus 

bimetallizmus 

bimodalitás 
bináris reláció 

binomiális próba 

biobébiétel-ár 

biobolt 

biobrikettár 
biobrikett-hasznosítás 

biobrikett-szállítás 

biodinamikus gazdálkodás 
biodízel-forgalmazás 

biodízel forgalmazása 

bioélelmiszer 
bioélelmiszer-ár 

bioélelmiszer ára 

bioélelmiszer-kereslet 
bioélelmiszer-kínálat 

biogazdálkodás 

biogazdálkodó 
biogazdaság 

biokert 

biokertészet 
biokultúra 

Biokultúra Egyesület 

biológiai kamatláb 
biológiai létminimum 

biopiac 

biotechnológiai cégek részvényindexe 
biotechnológiás termék 

biotéka 

biotermék-fogyasztó 
biotermékpiac 

bioterméküzlet 

bipoláris világrend 
bírálóbizottság 

bírálói díj 

bíró által megállapított perköltség 
bíró által elrendelt végrendelet- 

-végrehajtás 



bíró által fizetésképtelennek nyilvánított 

bíró által kirendelt csődtömeggondnok 

bíró által kirendelt zárgondnok 
birodalmi konglomerátum 

birodalmi márka 

birodalmi vámkedvezmény 
birodalom 

bírói árverés 

bírói eljárás alatt lévő számla 
bírói felszámolás 

bírói gyakorlat 

bírói határozat 
bírói ítélet 

bírói ítélet alapján járó adósság 

bírói ítélet szerinti adós 
bírói letétbe helyezés 

bírói letétből való kifizetés 

bírói meghagyás 
bírói rendelkezés 

bírói végzés 

bírói zár alá vétel 
bírói zárlat 

bíróság által kijelölt vagyontárgyőrző 

bíróság által kötelezett adós 
bíróság által megítélt jogerős követelés 

bíróság által megítélt követelés 

bírósági árverés 

bírósági aukció 

bírósági döntés 
bírósági eljárás 

bírósági illeték 

bírósági letétbe helyeztet 
bírósági meghagyás 

bírósági rendelkezés 

bíróságitolmács-díj 
bírósági tolmács díja 

bírósági úton behajtható követelés 

bírósági úton való fizetés 
bírósági úton való rendezés 

bírósági útra tartozó ügy 

bírósági végrehajtó 
bírósági végzés 

bíróságnál emelt óvás 

bíróságon kívül rendez 
bíróságon letétbe helyezett pénz 

bíróság területi illetékessége 

birr (ETB) – Etiópia 
bírság 

bírságcentrikus környezetvédelem 

bírságfizetés 
bírság fizetése 

bírsághatározat 

bírságjegy 
bírságkiszabás 

bírságkivetés 

bírságol 
bírságolás 

bírságolhat 

bírságolható 
bírságoló 

bírságpénz 



birtok 

birtokában lévő vagyon 

birtokadó (adófajta) 
birtokadományozás 

birtok adományozása 

birtok adományozásáról kiállított oklevél 
birtokállapot 

birtokállapot megváltoztatása 

birtokállapot-változtatás 
birtokállomány 

birtokátrendeződés 

birtokátruházás 
birtok átruházása 

birtokba ad 

birtokbaadás 
birtokbaadási jegyzőkönyv 

birtokba helyez 

birtokba helyezés 
birtokba helyező végzés 

birtokban lévő bérlő 

birtokban tartási időszak 
birtokban tartási időszaki megtérülés 

birtokba való visszahelyezés 

birtokba vesz (de: birtokbavétel) 
birtokbavétel (de: birtokba vesz) 

birtokbavételi jog 

birtokbavételi szerződés 

birtokba vevő 

birtokból való kihelyezés 
birtokcsere 

birtokelaprózódás 

birtokelidegenítés 
birtok elidegenítése 

birtokelkobzás 

birtokelvonás 
birtokháborítás 

birtokháborítási kereset 

birtokháborító 
birtokhatár 

birtokhitel 

birtokigazgató 
birtokingatlan 

birtokív 

birtokjegy 
birtokjel 

birtokjog 

birtokjog meghatározott időre 
birtokkategória 

birtokkezelő 

birtokkoncentráció 
birtokközösség 

birtoklap 

birtoklás 
birtoklási jog 

birtoklási jogcím 

birtoklási szerződés 
birtoklási zálogjog 

birtoklás joga 

birtoklás jogcíme 
birtoklevél 

birtokló 



birtokmegoszlás 

birtokmegoszlási arány 

birtokmegosztás 
birtokmentesítés 

birtokminimum 

birtoknagyság 
birtokol 

birtokolt lakás minőségi feljavítása 

birtokolt tulajdon 
birtokonbelüliség 

birtokon belül van 

birtokon kívüli 
birtokon kívül kerülés kockázata 

birtokos 

birtokos parasztság 
birtokosság 

birtokostárs 

birtokparcella 
birtokper 

birtokpolitika 

birtokra kölcsönt vesz fel 
birtokreform 

birtokrendezés 

birtokrendezési terv 
birtokrendező 

birtokrész 

birtokszerkezet 

birtokszerzés 

birtokszerzési hitel 
birtokszerző 

birtokszétaprózódás 

birtoktársaság 
birtokvágy 

birtokvásárlás 

birtok vásárlása 
birtokvédelem 

birtokviszony 

birtokvisszaszerzés 
birtokvita 

BIS (Nemzetközi Fizetések Bankja) (Bázel) 

Bissau-guineai Köztársaság (Bissau-Guinea) – Afrika 
BISZ (Bankközi Informatikai Szolgáltató Rt.) 

bi-szakértő 

bisztró 
bisztróbérlet 

bisztrótulajdonos 

bisztró vezetője 
bi-tevékenység 

bitorlás 

bitorló 
bitorol 

bi-vállalkozás 

bizakodás 
bizakodik 

bizalmas csomagolás (SCP) 

bizalmas értesülés 
bizalmas információ 

bizalmas közlés 

bizalmassági záradék 
bizalmatlanság 

bizalmatlansági indítvány 



bizalmatlansági szavazás 

bizalmi alapon kezelt jelzálog 

bizalmi állás 
bizalmi áru 

bizalmi bank 

bizalmi felelősség elve 
bizalmi forgatmány 

bizalmi javak 

bizalmi jogügylet 
bizalmi jószág 

bizalmi kéz 

bizalmi kezelésben lévő pénz 
bizalmi kezelésre átadott vagyontömeg 

bizalmi kézként megőriz 

bizalmi letét 
bizalmi letéti alap 

bizalmi letéti alap korlátozott tőkebefektetéssel 

bizalmi letéti pénz 
bizalmi letétként kezel 

bizalmi letétként kezelt értékpapír 

bizalmi letétként kezelt kötvény 
bizalmi letétként kezelt pénz 

bizalmi letétként kezelt pénzalap 

bizalmi megállapodás 
bizalmi meghatalmazás 

bizalmi megőrzésre átad 

bizalmi őrzési számla 

bizalmi számla 

bizalmi személy 
bizalmi társaság 

bizalmi termék 

bizalmi tisztviselő 
bizalmi tulajdonátruházás 

bizalmi ügylet 

bizalmi üzletág 
bizalmi vagyonátruházás 

bizalmi vagyonkezelői alap 

bizalmi vagyonkezelő társaság 
bizalmi válság 

bizalmi viszony 

bizalmon alapuló 
bizalomépítés 

bizalomhiány 

bizalommal való visszaélés 
bizánci aranysolidus 

bizarr ötlet 

bizarr reklám 
biznisz 

bizniszel 

bizniszelés 
bizomány 

bizományba ad 

bizományba adás 
bizományba adó 

Bizományba átadott áruk (számlanév) 

bizományba adott áru könyvelése  
a megbízónál 

bizományba átvett áru 

bizományba átvett készlet 
bizományban ad el 

bizományban elad 



bizományi adásvétel 

bizományi alapon ad el 

bizományi alapon dolgozó ügynök 
bizományi áru 

bizományi áruház 

bizományiáru-számla 
bizományi beszedés 

bizományi bolt 

bizományi cikk felvásárlója 
bizományi díj 

bizományidíj-jutalék 

bizományidíj-kulcs 
bizományi díj kulcsa 

bizományidíj-számla 

bizományi eladás 
bizományi értékesítés 

bizományi értékesítési elszámolás 

bizományi export 
bizományi jutalék 

bizományi kereskedelem 

Bizományi Kereskedőház és Záloghitel Rt. (BÁV) 
bizományi lerakat 

bizományi megállapodás 

bizományi megbízás 
bizományi nagykereskedelem 

bizományi nagykereskedelemi lerakat 

bizományi raktár 

bizományiskodás 

bizományi számla 
bizományi szerződés 

bizományi ügylet 

bizományi ügyletek előleg útján 
bizományi ügyletekkel foglalkozik 

bizományi ügynök 

bizományi üzlet 
bizományi üzlettel foglalkozó 

bizományi vétel 

bizománylevél 
bizományos 

bizományos belépési joga 

bizományosi 
bizományosi átvételi elismervény 

bizományosi cég 

bizományosi díj 
bizományosi elszámolás 

bizományosi export 

bizományosi jutalék 
bizományosi kiskereskedelem 

bizományosi megbízás 

bizományosi szerződés 
bizományosi tevékenység 

bizományos kiskereskedelem 

bizományosság 
bizonyítás 

bizonyítási eljárás 

bizonyítási kötelezettség 
bizonyítási teher 

bizonyítás terhe 

bizonyíték 
bizonyítékreklám 

bizonyítja az áru eredetét 



bizonyító okirat 

bizonyító okmány 

bizonyított 
bizonyított adatok 

bizonyítvány 

bizonyítványok kiadása 
bizonyítványt ad ki 

bizonylat 

bizonylatáramlás 
bizonylatfeldolgozás 

bizonylat feldolgozása 

bizonylatfeldolgozó rendszer 
bizonylathitelesség 

bizonylati adattár 

bizonylati elemzés 
bizonylati elv 

bizonylati elv érvényesítése 

bizonylati fegyelem 
bizonylati felelősség 

bizonylatigényes 

bizonylatigényesség 
bizonylati napló 

bizonylati rendszer 

bizonylati szabályzat 
bizonylat kelte 

bizonylatkiállítás 

bizonylatlerakás 

bizonylatmegnevezés 

bizonylatmegőrzés 
bizonylatmegőrzési idő 

bizonylat mellékelve 

bizonylatmódosítás 
bizonylat nélküli fizetési forgalom 

bizonylat nélküli könyvelési tételek 

bizonylat-nyilvántartás 
bizonylatok ellenőrzése 

bizonylatok feldolgozása 

bizonylatok információtartalma 
bizonylatok javítása 

bizonylatolás 

bizonylatolt gazdasági esemény 
bizonylatrevízió 

bizonylatsorszám 

bizonylat-sorszámozás 
bizonylatszámozási rendszer 

bizonylattárolás 

bizonylattovábbítás 
bizonyos értékpapírokra szakosodott kereskedő 

bizonyos fajta áruval kereskedik 

bizonyos fajta értékpapírral kereskedik 
bizonyos időszakra szóló váltó 

bizonyos papírok 

bizonyosság 
bizonyos számítási módszer 

bizonyos tulajdonrendszer 

bizonytalan 
bizonytalan adós 

Bizonytalan adósságnak szalma  

a kamatja. (szólásmondás) 
bizonytalan eseménytől függő tulajdon 

bizonytalan feltételek közötti döntés 



bizonytalan fizetőképességű 

bizonytalan határidő 

bizonytalan hitel 
bizonytalan kamatláb 

bizonytalan kilátás 

bizonytalan kinnlevőség 
bizonytalankodó piac 

bizonytalan kölcsön 

bizonytalan piac 
bizonytalanság 

bizonytalanságcsökkenés 

bizonytalanság csökkenése 
bizonytalanság csökkentése 

bizonytalanságcsökkentő 

bizonytalansági tényező 
bizonytalanságkezelés 

bizonytalan spekulációs papírok 

bizonytalan tőzsdei hangulat 
bizonytalan várakozások 

bizonytalan vevő 

Bizottság a Gazdasági és Pénzügyi Unió Tanulmányozására (EK) 
bizottság tagjául választ 

biztató kilátások 

biztonság 
biztonságérzet 

biztonság gazdasági összetevői 

biztonsági alap 

biztonsági berendezés 

Biztonsági Beruházási Program (NISP) 
biztonsági címzett 

biztonsági deficit 

biztonsági fonál 
biztonsági háló 

biztonsági haszon 

biztonsági kártya száma 
biztonsági készlet 

biztonsági közösség 

biztonsági letét 
biztonsági másolat 

biztonsági őr 

biztonsági őr fizetése 
biztonságiőr-képzés költsége 

biztonsági papír 

biztonsági piac 
biztonsági profil 

biztonsági profillal rendelkezik 

biztonsági ráhagyás 
biztonsági részvény 

biztonsági sáv 

biztonsági szál 
biztonsági szükséglet 

biztonsági tartalék 

biztonsági tőkerész 
biztonsági záradék 

biztonságos 

biztonságosan befektetett tőke 
biztonságos áru 

biztonságos elektronikus tranzakció (SET) 

biztonságos kikötő 
biztonságos megélhetés 

biztonságos részvény 



biztonságos tőkebefektetés 

biztonságszervező 

biztonságvédelmi üzletág 
biztonságvesztés 

bizton számít 

biztosabb piac 
biztosan befektetett pénz 

biztosan kamatozó értékpapír 

biztos befektetés 
biztos értékesítési piac 

biztos értékpapír 

biztos fogás 
biztosít 

biztosítandó érték 

biztosítandó összeg 
biztosítás 

biztosítás aláírásának napja 

biztosítás árfolyam-különbözeti kockázat ellen 
biztosítás befektetési katalógusa 

biztosítás behajthatatlan követelések esetére 

biztosítás betörés esetére 
biztosításból kizárt kockázat 

biztosítás díját az inflációhoz igazítja 

biztosításeladás 
biztosítás értékállósága 

biztosítás értékének növelése 

biztosítás értékének stabilizálása 

Biztosítás és Városgazdaság (sajtókiadvány) 

biztosításetika 
biztosítás évi díja 

biztosítás exportkövetelésre 

biztosítás fagykár esetére 
biztosítás fedezve 

biztosításfelügyelet 

Biztosításfelügyeleti Bizottság 
biztosításfelügyeleti eljárási díj 

biztosításfelügyeleti tevékenységi engedély 

biztosításforgalmi adó (bfa) 
biztosítás-gazdaságtan 

biztosítás háborús kockázat esetére 

biztosítás hajórongálás ellen 
biztosítás hajóütközés esetére 

biztosítás háztól házig 

biztosítási adó 
biztosítási ágazat 

biztosítási ajánlat 

biztosítási alap 
biztosítási alapdíj 

biztosítási alkusz 

biztosításialkusz-cég 
biztosítási állomány 

biztosítási árak 

biztosítási bank 
biztosítási becslés 

biztosítási befizetés 

biztosítási bevétel 
biztosítási bizonylat 

biztosítási bónusz 

biztosítási bróker 
biztosításibróker-cég 

biztosítási brókeri szolgáltatás 



biztosítási csalás 

biztosításidegen teljesítmény 

biztosítási díj 
Biztosítási díjak (számlanév) 

biztosítási díjak befektetése 

biztosítási díjak befektetéséből származó hozam 
biztosításidíj-beszedés 

biztosítási díj beszedése 

biztosításidíj-módosítás 
biztosítási díj módosítása 

biztosításidíj-részlet 

biztosítási díjszabás 
biztosítási díjtáblázat 

biztosítási díjtartalék 

biztosítási díjtétel 
biztosítási díj utólagos módosítása 

biztosítás időtartama 

biztosítási egyezmény 
biztosítási élet 

biztosítási előbecslés 

biztosítási elvárások 
biztosítási érdek 

biztosítási érdek nélküli kötvény 

biztosítási érték 
biztosítási esemény 

Biztosítási és Közgazdasági Lapok (sajtókiadvány) 

biztosítási év 

biztosítási évforduló 

biztosítási évre szóló csekkek 
biztosítási fedezet 

biztosítási fedezeti jegy 

biztosítási fedezet nagysága 
biztosítási felár 

biztosítási feltétel 

biztosítási felügyelet 
biztosítási fórum 

biztosítási függelék 

biztosítási függvény 
biztosítási gyakorlat 

biztosítási hirdetés 

biztosítási időszak 
biztosítási időszak vége 

biztosítási időszak végéig fizetendő összeg 

biztosítási időtartam 
biztosítási igazolás 

biztosítási intézet 

biztosítási jegy 
biztosítási jutalék 

biztosítási káresemény 

biztosítási kárigény 
biztosítási kárrendezés 

biztosítási kartellegyezmény 

biztosítási kártérítés 
biztosítási kártya 

biztosításikár-valószínűség 

biztosítási kár valószínűsége 
biztosítási keretkötvény 

biztosítási keret összege 

biztosítási keretszerződés 
biztosítási kockázat 

biztosítási kockázatot vállaló 



biztosítási kondíciók 

biztosítási konszern 

biztosítási költség 
biztosítási kötelezettség 

biztosítási kötvény 

biztosítási kötvény átváltása más típusra 
biztosítási kötvény birtokosa 

biztosítási kötvényen alapuló követelés 

biztosítási kötvény kedvezményezettje 
biztosítási kötvény lejárata 

biztosítási kötvényre adott kölcsön 

biztosítási kötvény tranzitárura 
biztosításikötvény-tulajdonos 

biztosítási kötvény tulajdonosa 

biztosítási kötvény visszavásárlási értéke 
biztosítási kötvény záradéka 

biztosítási közgazdász 

Biztosítási Közlöny (sajtókiadvány) 
biztosítási kultúra 

biztosítási lefoglalás 

biztosítási letét 
biztosítási málusz 

biztosítási matematikus 

biztosítási matrica 
biztosítási megállapodás 

biztosítási megbízás 

biztosítási megbízott 

biztosítási módozat 

biztosítási monopólium 
biztosítási művelet 

biztosítási ombudsman (Svájc) 

Biztosítási Oktatási Intézet (BOI) 
biztosítási önrészesedés 

biztosítási összeg 

biztosítási összeg értékállósága 
biztosítási összeget egy tételben veszi fel 

biztosítási összeg növelése 

biztosítási per 
biztosítási piac 

biztosításipiac-telítődöttség 

biztosítási piac telítődöttsége 
biztosítási pool 

biztosítási pótdíj 

biztosítási prémium 
biztosítási reklám 

biztosítási rendszer 

biztosítási részvény 
biztosítási statisztika 

biztosítási szabályzat 

biztosítási szakember 
biztosítási szakértő 

biztosítási szakma 

biztosítási szaktanácsadó 
biztosítási számla 

biztosítási szelvény 

Biztosítási Szemle (sajtókiadvány) 
biztosítási szerződés 

biztosítási szolgáltatás 

biztosítási szükséghelyzet 
biztosítási tanácsadó 

biztosítási tanúsítvány 



biztosítási tárca 

biztosítási társaság 

biztosítási tevékenység 
biztosítási típuskötvény 

Biztosítási Tisztviselők Lapja (sajtókiadvány) 

biztosítási titok 
biztosításititok-megőrzés 

biztosítási titok megőrzése 

biztosítási tőke 
biztosítási törvény 

biztosítási törvény alapgondolata 

biztosításitörvény-javaslat 
biztosításitörvény-tervezet 

biztosítási törvény tervezete 

statisztikabiztosítási törzskötvény 
biztosítási törzstőke 

biztosítási ügyfélszerző 

biztosítási ügyintézés 
biztosítási ügyintéző 

biztosítási ügylet 

biztosítási ügynök 
biztosítási ügynökség 

biztosítási üzlet 

biztosítási üzlet kötése 
biztosítási üzletkötő 

Biztosítási Üzletkötő (sajtókiadvány) 

biztosítási üzletszerző 

biztosítási váltó 

biztosítási védelem 
biztosítási veszélyközösség 

biztosítási visszkereset 

biztosítási záradék 
biztosítás készpénzértéke 

biztosítás kezdeti időpontja 

biztosítás kifizetés nélkül megszűnt 
biztosításkötés 

biztosításközvetítés 

biztosításközvetítési tevékenység 
biztosításkutatás 

biztosítás különös hajókár esetére 

biztosítás különös hajókár kizárásával 
biztosításlejárat 

biztosítás lejárata 

biztosítás lejárta 
biztosítás lopás ellen 

biztosításmatematika 

biztosításmatematikai értékelés 
biztosítás matematikai értékelése 

biztosításmatematikai ismeretek 

biztosításmatematikai számítás 
biztosításmatematikus 

biztosításmatematikusi szakma 

biztosítás megdézsmálás ellen 
biztosítás megdézsmálás esetére 

biztosításmegkötés 

biztosítás megkötésének időpontja 
biztosításmegszűnés 

biztosítás minden veszély ellen 

biztosítás nélküli banki papírok 
biztosítás nyílt kötvényre 

biztosítások után igényelhető szubvenció 



biztosítás pára által okozott kár esetére 

biztosítás polgári zavargások esetére 

biztosításpolitika 
biztosítás rablás esetére 

biztosításra igényt tartó személy 

biztosítás raktártól raktárig 
biztosítással fedezett kár 

biztosítással fedezett kockázat 

biztosítással nem fedezett veszteség 
biztosítással teljesen fedezett kár 

biztosításstatisztika 

biztosításszakmai tevékenység 
biztosításszervező 

biztosításszerző 

biztosítás sztrájk esetére 
biztosítástan 

biztosítás tárgyi eszközökre 

biztosítástechnikai tartalék 
biztosítás tengerhajózási károk esetére 

biztosítás terjedelme 

biztosítást imitáló ellátás 
biztosítást köt 

biztosítást kötő vállalat 

biztosítás tőkekiviteli kockázatok ellen 
biztosítást vállal 

biztosítást vállaló biztosítótársaság 

biztosítást végző 

biztosításvállaló 

biztosítás változatlan összegű biztosítási díjjal 
biztosítás vélelmezett teljes elveszés esetére 

biztosítás vízkár esetére 

biztosítatlan 
biztosítatlan veszteség 

biztosíték 

biztosíték ellenében nyújtott hitel 
biztosíték értékeléséről szerezhető információ forrása 

biztosíték értékének %-a 

biztosítékfajta 
biztosíték fajtája 

biztosítékfizetési rendszer 

biztosítéki jelzálog 
biztosítéki letét 

biztosítéki rendszer kiépítése 

biztosítéki szerződés lejárata 
biztosítéki váltó 

biztosítéki zálog 

biztosítékkal fedezett értékpapír 
biztosítékkal fedezett hitel 

biztosítékkal fedezett kölcsön 

biztosítékkal fedezett kötelezvény 
biztosítékkal fedezett kötvény 

biztosítékkal fedezett váltó 

biztosítékkal rendelkezik 
biztosítékkal rendelkező hitelező 

biztosítékként felhasználható értékpapír 

biztosítékként letétbe helyezett okmány 
biztosítékként letétbe helyezett részvény 

biztosítékként letétbe helyezett váltó 

biztosítékként megkívánt fedezet %-os mértéke 
biztosítékként visszatartott összeg 

biztosíték letétbe helyezése 



biztosíték likvidálása 

biztosíték mértéke 

biztosíték minősítése 
biztosíték nagysága 

biztosíték nélküli 

biztosíték nélküli hitel 
biztosíték nélküli hitelező 

biztosíték nélküli kölcsön 

biztosíték nélküli kötelezettség 
biztosíték nélküli kötvény 

biztosíték nélküli személyi hitelszámla 

biztosíték nélküli váltó 
biztosítéknyújtás 

biztosítékokban beállt változások 

biztosítékolt letéti jegy 
biztosítékolt letétijegy-szerződés 

biztosítékot ad 

biztosítékot kapott hitelező 
biztosítékot nyújt 

biztosíték reális forgalmi értéke 

biztosíték tőzsdeképes értékpapírok formájában 
biztosítékul lekötött eszközök 

biztosítékul szolgál 

biztosítékul tartalékolt összeg 
biztosíték-visszavétel 

biztosítható 

biztosítható érdek 

biztosítható érték 

biztosítható kamat 
biztosítható kárveszély 

biztosítható kockázat 

biztosítható tulajdon 
biztosítja a járadékot 

biztosítja a váltó elfogadását 

biztosítja a váltó fedezetét 
biztosító 

biztosítóalapítás 

biztosító csak teljes elveszést térít 
biztosítóegyesület 

biztosítóegylet 

biztosítófúzió 
biztosítói ajánlat 

biztosítói ajánlatcsomag 

biztosítóidíj-szükséglet 
biztosítóintézet 

biztosítóintézetek gyakorlata 

biztosítók közötti vegyes gyakorlat 
biztosító közös hajókárt nem térít 

biztosítóközvetítő 

biztosító megtéríti a különös hajókárt 
biztosító pénztár 

biztosítópénztár-felügyelet 

biztosítóprivatizáció 
biztosítóreklám 

biztosító reklámja 

biztosítórendszer 
biztosítótársaság 

biztosítótársaság feltételleírása 

biztosítótársaság nyereségéből részesedésre jogosult 
biztosítótársaságok egyesülése 

biztosítótársaságok részvényei 



Biztosító Tisztviselők Országos Szövetsége 

biztosított 

biztosított adóslevél 
biztosított adósság 

biztosított ajánlott küldemény 

biztosítottak befizetései 
A Biztosítottak Lapja (sajtókiadvány) 

biztosított árfolyamú valutaügyletek 

biztosított átvétel 
biztosított bér 

biztosított dolog 

biztosított érték 
biztosított fél 

biztosított hitel 

biztosított hitelező 
biztosítotti sérelem 

biztosított káresemény 

biztosított kötelezettségek 
biztosított pénze 

biztosított piac 

biztosított szállítmány 
biztosított személy 

biztosítót vált 

biztosítóváltás 
biztosító visszkereseti joga 

biztosíttató 

biztos kamatozású értékpapír 

biztos követelés 

biztos megélhetés 
biztos megélhetés reménye 

biztos megőrzés 

biztos papírok 
biztos piac 

biztosság 

biztos szállító 
biztos tőkebefektetés 

biztos váltó 

biztos vásárló 
biztos vevő 

bizsubolt 

BK (Budapest kártya) 
BKÁE (Budapesti Közgazdaság- 

-tudományi és Államigazgatási Egyetem) 

B-kassza 
BKE (Budapesti Közgazdaság- 

-tudományi Egyetem) 

B2B (vállalatközi e-kereskedelem) 
B2B típusú kereskedelmi vállalkozás 

B2C (fogyasztóknak történő  

e-eladás) 
BKIK (Budapesti Kereskedelmi  

és Iparkamara) 

BKO (borkísérő okmány) 
BKIK-felmérés 

BKIK-tag 

BKIK tagja 
BKIK-támogatás 

BKSZ (Budapesti Közlekedési Szövetség) 

BKV (Budapesti Közlekedési Rt.) 
BKV-jegyár 

BKV-viteldíjemelés 



BKV viteldíjemelése 

B/L (tengeri hajórakjegy) 

Black, Fischer 
Black, Robert Denis Collison 

Black–Scholes-formula 

blank (üres, pénztelen, leégett) 
blanketta 

blankettás 

blankettaszerződés 
blankettát kitölt 

blanquizmus 

Blaug, Mark 
BLÁV (betétlekötés miatti átvezetés) 

blechol (vagy blechöl) 

blechöl (vagy blechol) 
BLEU (Belga – Luxemburgi Gazdasági Unió) 

bliccel 

bliccelő 
B-lista 

B-listás 

B-listázás 
Bljumin, Izrail Grigorjevics 

Block, Maurice 

blokád 
blokád alá von 

blokk 

blokkdiagram 

blokkgrafika 

blokk-könyv 
blokkol 

blokkolás 

blokkolóóra 
blokkrendszer 

Bloomfield, Arthur Irving 

blöfföl 
blöffölés 

blöffvállalkozás 

blue-chip társaság 
BMA (Kötvénypiaci Egyesület) (Dél-Amerikai Köztársaság) 

BMÁV (bankkártyás átvezetés) 

BM & F (Săo Pauló-i Kereskedelmi és Határidős Tőzsde) 
BMGE (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 

BMGE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 

BMI (beszerzésimenedzser-index) 
BMKO (bankkártyás átvezetés konverzióval) 

BMR (vagy IRR) (belső megtérülési ráta) 

BND (Brazil Nemzeti Fejlesztési Bank) 
BND (dollár) – Brunei 

BNR (Román Nemzeti Bank) 

BNS (vagy SNB) (Svájci Nemzeti Bank) 
BNSI (a Svájci Nemzeti Bank indexe) 

BNV (Budapesti Nemzetközi Vásár) 

BNV-díjas 
BNV-nagydíjas termék 

BNZ (Új-zélandi Bank) 

boa 
BOA (versenyjellegű megrendelési keretegyezmény) 

BOB (boliviano) – Bolívia 

bocipullman (szleng) 
Bocskorban gyűjthetel, csizmában költhetel. (szólásmondás) 

bódé 



Bodio, Luigi 

BOE (Belga Opciós Tőzsde) 

Boér Elek 
B of E (vagy BE vagy B/E) (Angol Bank) 

Bogdanov, Alekszandr Alekszandrovics 

Bog, Ingomar 
Bognár József 

Bogomolov, Oleg Tyimofejevics 

BOI (Biztosítási Oktatási Intézet) 
Boisguillebert, Pierre Le Pesant sieur de 

BoJ (Japán Bank) 

bójailleték 
bójapénz 

bojkott 

bojkottál 
bojkottálás 

bojkottáló 

bojkottfelhívás 
Bokros-csomag 

boldogulás 

boletta (értékjegy, vámbárca) 
bolgárkertész (bolgárkertészettel foglalkozó) 

bolgár kertész (bolgár nemzetiségű) 

Bolgár Köztársaság (Bulgária) – Európa 
bolhapiac 

bolhapiaci különjárat 

bolívar (VEB) – Venezuela 

Bolíviai Köztársaság (Bolívia) – Dél-Amerika 

boliviano (BOB) – Bolívia 
bolognai dénár 

bolognai ezüstfont 

bolt 
boltalapítás 

boltátadás 

boltbejárat 
boltbér 

boltbérlet 

boltbérlő 
boltbezárás 

boltcégtábla 

boltcsoportvezető 
boltcsoport vezetője 

boltegység 

boltegység-elszámoltató 
boltelszámoltató 

bolthálózat 

bolthálózati ellenőr 
bolthálózati értékesítés 

bolthálózati felügyelő 

bolthelyiség 
bolti ár 

bolti árukészlet 

bolti árukészletből átvett, tárgyi eszközként működtetett dolog 
Bolti árukészletek (számlanév) 

Bolti árukészletek árrése  

(számlanév) 
bolti árukiadó 

bolti eladó 

bolti eladótér 
bolti elárusító 

bolti előkészítő 



bolti értékesítés 

bolti értékesítés áfája 

Bolti értékesítés árbevétele (számlanév) 
bolti hűtőtér 

bolti kereskedelem 

bolti kínálat 
bolti kiskereskedelem 

bolti kiszolgáló 

bolti lopás 
bolti pénztáros 

bolti raktár 

bolt iránti bizalom foka 
bolti tolvaj 

boltkezelő 

boltocska 
boltok kínálata 

boltos 

boltosasszony 
boltosinas 

boltoslegény 

boltossegéd 
boltot becsuk 

boltot bezár 

boltot kinyit 
boltot megszüntet 

boltregiszter 

bolttípus 

bolttulajdonos 

boltvásár 
boltvezető 

boltvezető-helyettes 

boltzárás 
bolygóvállalat 

bolygóváros 

bolyongási folyamat 
bombabiztos üzlet 

bombamentes területen fekvő ingatlan 

bombaüzlet (ahol bombát árulnak) 
bombaüzlet (szerencsés ügylet) 

Bombayi Értéktőzsde (BSE) 

bombayi értéktőzsdei index (BSE- 
-index) 

bomlás 

bon 
bona acquisita (szerzett vagyon) 

Bonar, James 

bond (kötvény, adóslevél) 
bondholder 

bonifikáció (kártalanítás, jóváírás) 

bonifikál 
bonifikálás 

bonitás 

bonitásfokozat 
bonitási érték 

bonitási táblázat 

bonitásvizsgálat 
bon marché (olcsó vétel) 

bontási érték 

bontófeltétel 
bontott csirkék piaca 

bontottcsirke-piac 



bontó záradék 

bonum (előny, haszon) 

bónus-malus besorolás 
bonus-malus rendszer 

bonusosztály 

bónusz (forgalmi jutalék, biztosítási kedvezmény) 
bónuszrendszer 

bónuszrészvény 

bónuszrészvény-juttatás 
bonyolult 

bonyolult adórendszer 

bonyolult biztosítási feltételek 
bonyolult munka 

bonyolult pénzügyi manőver 

bonyolulttá tesz 
boom 

boomot előidéző személy 

boomra játszó spekuláns 
boradó 

boradóraktár 

borár 
borárjegyzék 

borárus 

borárusítás 
borárverés 

bor árverése 

borárverési kikiáltó 

borászat 

borbehozatal 
borcégér 

bordereau (kísérőjegyzék) 

bordói hordó 
boreladás 

bor eladása 

boreredet-védelmi megállapodás 
borértékesítés 

bor értékesítése 

Bor és pénz tartva tart, költve fogy. (szólásmondás) 
borexport 

bor exportálása 

borexportáló 
bor felvásárlása 

borfelvásárló 

borfiú 
borfiúskodik 

borfogyasztás 

borforgalmazás 
borforgalmi adó 

borforgalom 

borgazdálkodás 
borgazdaság 

borharapó (üzlet) 

borház 
bor-idegenforgalom 

Borilin, Borisz Szemjonovics 

borimport 
borimportőr 

borítékol 

borítékolt szerződési ajánlat 
borítékolt versenytárgyalási ajánlat 

borítékos sorsjegy 



borítólap 

borjárandóság 

borkereskedelem 
borkereslet 

borkészlet-elszámolás 

borkészletezés 
borkészletfelvétel 

borkészlet-leltározás 

borkimérés 
borkimérési engedély 

borkínálat 

borkísérő okmány (BKO) 
borkivitel 

borkommandó 

borkóstoló 
borkóstoló vezetője 

borközraktár 

bormarketing-akció 
bormérés 

bormérték 

bormintabolt 
bornagykereskedő 

bornapok 

borok közraktározása 
borosgazda 

borostyánár 

borostyánimport 

borostyánkereslet 

borostyánkészlet 
borostyánkínálat 

borozó 

borpiac 
borraktár 

borravaló 

borravaló járulékkötelezettsége 
borravalórendszer 

borravalót ad 

borravalót fogad el 
borravalózási hajlandóság 

Borsodi Szemle (sajtókiadvány) 

borsos ár 
borsos díj 

borsos ingatlanár 

borsos szolgáltatási díj 
borszállítás 

borszállító 

borszövetség 
bortermelő 

bortermelő üzem 

Bortkiewicz, Ladislaus von 
Bortkiewicz-tétel 

Borts, George Herbert 

bortúra 
borturizmus 

borútegyesület 

borügynök 
borüzlet 

borvásár 

borvétel 
bor-világkiállítás 

borzárjegy 



Bostoni Értéktőzsde (BSE) 

Bosznia-Hercegovina Köztársaság (Bosznia-Hercegovina) – Európa 

B osztályú törzsrészvények 
BoT (Tokiói Bank) 

Botero, Giovanni 

Botswanai Köztársaság (Botswana) – Afrika 
Boulding, Kenneth Ewart 

bouquiniste 

BOVESPA (Săo Pauló-i Értéktőzsde) 
BOVESPA-index (a Săo Pauló-i Értéktőzsde indexe) 

bóvli 

bóvliáru 
bóvlidömping 

bóvlikötvény 

bóvlipiac 
bóvlirészvény 

Bowles, Samuel 

Bowley, Arthur Lyon 
Bowley-féle duopólium 

boxbérletdíj 

boxbérleti díj 
boy 

boyszolgálat 

Bozóki Ferenc 
bögrecsárda (szleng) 

Böhm-Bawerk, Eugen von 

Böhmert, Karl Victor 

bő készlet 

bőkezű 
bölcsődei norma 

Bölöni Farkas Sándor 

böngészde 
böngésző vásárló 

bőráru 

bőráru-kiskereskedelem 
bőráruüzlet 

bőrbútoráruház 

bőrdíszműáru 
bőrdíszműárus 

Bőr- és Cipőtechnika, – Piac (sajtókiadvány) 

bőr- és szőrmekereskedelem 
bőr- és szőrmekereskedő 

bőr- és vegyi alapanyagok 

bőrfeldolgozó ipar 
bőrhulladék-feldolgozó ipar 

bőripar 

Bőriparosok és Bőrkereskedők Lapja (sajtókiadvány) 
bőrkereskedés 

Bőrkereskedők Lapja (sajtókiadvány) 

bőrkikészítés 
bőr kikészítése 

bőrmunka 

bőrművesség 
bőrnagykereskedő 

bőrtermékgyártás 

bőrtermék gyártása 
börtöngazdaság 

börtönvállalat 

börze 
börzeáner (vagy börziáner) 

börzeárfolyam 



börzebarométer 

börze brókere 

börzecsalás 
börzeérett papír 

börzeesemény 

börzehistória 
börzeindex 

börzejáték 

börzejátékos 
börze konszolidációj 

börzemasina 

börzemutató 
börzenyereség 

börzepalota 

börzés 
börzespekuláns 

börzesztori 

börzetudósítás 
börzeügylet 

börzeügynök 

börzeüzér 
börzéz 

börzézés 

börzézik 
börziáner (vagy börzeáner) 

bőség 

bőséges áruválaszték 

bőséges kínálat 

bőséges pénzkínálat 
bőséges pénzkínálat politikája 

bőséges választék 

bőségszaru 
bőség zavara 

bő termés 

bőtermő szőlőfajta megrendelése 
bő választék 

bővít 

bővítés 
bővített 

bővítettség 

bővített újratermelés 
bővíti a hitelkeretet 

bővítő beruházás 

bővül 
bővülés 

bővülő forintkínálat 

bővülő gazdaság 
bővülő piac 

bővülő pókháló 

bővült a határidők száma 
BPR (Román Népbank) 

brabanti rőf 

braccianti 
Brady, Nicholas Frederick 

Brady-kötvény 

Brady-terv 
Bray, John Francis 

Brazil Nemzeti Fejlesztési Bank (BND) 

Brazil Szövetségi Köztársaság (Brazília) – Dél-Amerika 
BRD (Román Fejlesztési Bank) 

BRE (cruzeiro real) – Brazília 



Brentano, Lujo 

Brent hordónkénti ára 

Brent-kőolaj 
Brent napi átlaga 

Brent-nyersolaj 

Brent típusú kőolaj 
Bresciani-Turroni, Constantino 

Bretton Woods-i egyezmény 

Bretton Woods-i konferencia 
Bretton Woods-i konstrukció 

BRIBOR (brüsszeli bankközi kínálati kamatláb) 

brigád 
brigád-alvállalkozás 

brigádmunka 

brigádszámla 
brigádszerződés 

brigádtag 

brigádvállalkozás 
brigádváltás 

brigádverseny 

brigádvezető 
brikettgyártás 

brikett-termelés 

brit államadósság 
brit államadóssági kötvények 

brit államkötvények 

brit állampapírok 

Brit Bankárok Egyesülete (BBA) 

Brit Biztosítók Szövetsége (ABI) 
Brit Exportcégek Egyesülete (BEHA) 

Brit Faktorálócégek Egyesülete (ABF) 

Brit Gyáriparosok Szövetsége  
(FBI) 

Brit Iparszövetség (CBI) 

Brit Kereskedelmi Kamarák Szövetsége (ABCC) 
Brit Nemzetközösség 

Brit Nemzetközösség államainak preferenciális vámrendszere 

Brnói Vásár 
bróker 

brókerbotrány 

brókerbukás 
brókerbüntetés 

brókercég 

brókercégcsőd 
brókercég csődje 

brókercég saját számlái 

brókercég-tulajdonos 
brókercégválasztás 

brókercégvásárlás 

brókerdíj 
brókerek állampapírpiaca 

brókerek jutaléka 

brókereskedés 
brókerház 

brókerházak fúziója 

brókerházfúzió 
brókeri jutalék 

brókeri megbízás 

brókeri megbízatások 
brókeriroda 

brókerkedés 



brókerkommandó 

brókerkonszolidáció 

brókerkölcsön 
brókerkönyv 

brókerkötjegy 

brókerliga 
brókernek szóló utasítások 

brókeróriás 

brókerpletyka 
brókerszakma 

brókerszemszög 

brókerszleng 
brókertársadalom 

brókertestület 

brókertevékenység 
brókerügyfél 

bróker ügyfele 

bróker–ügyfél elszámolási rendszer 
bróker–ügyfél számlanyilvántartás 

brókervilág 

brókervizsga 
bronz 

bronzpénz 

Brouwer-féle fixpont-tétel 
Brown, Arthur Joseph 

Brown-féle simítások 

Brown, Murray 

BRT (bruttóregisztertonna) 

Brundtland-bizottság 
Brundtland-jelentés 

Brunei Állam (Brunei) – Ázsia 

Brunner, Karl 
Brunner, Otto 

bruttó 

bruttó akkumuláció 
bruttó állóalap-növekedés 

bruttó állóeszköz-beruházás 

bruttó anyagi termelés 
bruttó ár 

bruttó árbevétel 

bruttó árfolyam 
bruttó árfolyamkülönbség 

bruttó áruforgalom 

bruttó átlagkereset 
bruttóátlagkereset-növekedés 

bruttó átlagkereset növekedése 

bruttó belföldi magánberuházás 
bruttó belföldi termék 

bruttó belföldi termék növekedése 

bruttó bér 
bruttó beruházás 

bruttó beruházási kiadás 

bruttó bevétel 
bruttó bevétel adómentes része 

bruttó bevételi számla 

bruttó díj 
bruttó díjtartalék 

bruttó egyenérték 

bruttó egyenleg 
bruttó elérés (GRP) 

bruttó elérés mutatója 



bruttó elszámolás 

bruttó elszámolás elve 

bruttóelszámolási alapelv 
bruttó eredmény 

bruttóeredmény-számítás 

bruttó érték 
bruttó érték alapján történő degresszív leírás 

bruttó eszközök megtérülési rátája 

bruttó éves bérlet 
bruttó éves bérleti díj 

bruttó felhalmozás 

bruttó forgalom 
bruttó forgótőke 

bruttó haszon 

bruttó hazai állótőke-befektetés 
bruttó hazai magánberuházás 

bruttó hazai magántőke-befektetés 

bruttó hazai termék (vagy hazai össztermék) (BHT vagy GDP) 
bruttó hazai termék piaci áron 

bruttó hozam 

bruttó ipari termelés 
bruttó jövedelem 

bruttó jövedelem adómentes része 

bruttójövedelem-kifizetés 
bruttó kamat 

bruttó kamatbevétel 

bruttó kereset 

bruttókereset-emelés 

bruttó kibocsátás (vagy összes kibocsátás) (GO) 
bruttó kivitel 

bruttó költség 

bruttó költségvetés 
bruttó könyv szerinti érték 

bruttó külföldi adósságállomány 

bruttó makroprofit 
bruttó mutatószámok 

bruttó nemzeti jövedelem (GNI) 

bruttó nemzeti kiadás 
bruttó nemzeti termék (GNP) 

bruttó nemzeti termelés 

bruttó nemzeti termelés mérlege 
bruttó nyereség 

bruttó nyereség állami elvonási rátája 

bruttó osztalék 
bruttó osztalékhozam 

bruttó output 

bruttó összeg 
bruttó összkibocsátás 

bruttó pénzbevétel 

bruttó pénzjövedelem 
bruttó profit 

bruttóregisztertonna (BRT) 

bruttóregiszter-űrtartalom 
bruttó reprodukciós együttható 

bruttósít 

bruttósítás 
bruttósított átlagkereset 

bruttó súly 

bruttó társadalmi termék 
bruttó tartalék 

bruttó termék 



bruttó termelés 

bruttó termelési érték 

bruttótonna-tartalom 
bruttó tőkeképzés 

bruttó tőkerentabilitás 

bruttó utazási intenzitás 
bruttó vagyon 

bruttó veszteség 

brüggei aranymárka 
brüggei font 

brüsszeli bankközi kínálati kamatláb (BRIBOR) 

Brüsszeli Egyezmény 
Brüsszeli Értéktőzsde (BSE) 

brüsszeli értéktőzsdei index 

Brüsszeli Értéktőzsde indexe  
(CMI) 

brüsszeli eurokrata 

brüsszeli kérdőív 
Brüsszeli Vámnómenklatúra (BTN) 

BSA (Üzleti Szoftverszövetség) 

BSD (dollár) – Bahama-szigetek 
BSE (Bombayi Értéktőzsde) 

BSE (Brüsszeli Értéktőzsde) 

BSE (vagy BÉT) (Budapesti Értéktőzsde) 
BSE-index (a Bombayi Értéktőzsde indexe) 

B szektor 

bt. (betéti társaság) 

BTH (Budapesti Turisztikai Hivatal) 

Budapesti Üzleti Akadémia 
BTN (Brüsszeli Vámnómenklatúra) 

BTN (ngultrum) – Bhután 

BTO (Belföldi termékosztályozás) 
BTT (Baromfitermék-tanács) 

BUBOR (budapesti bankközi forinthitel-kamatláb) 

BUBOR-alapú határidős kontraktus 
BUBOR-kontraktus 

BUBOR-kontraktusok piaca 

Buchanan, James McGill 
búcsúcikk 

A búcsú és vásár pénzzel jár. (közmondás) 

búcsúfia 
búcsúpénz 

búcsúvásár 

budai márka 
Budapest Bank Rt. (BB) 

Budapest Business Journal (sajtókiadvány) 

Budapesti Agglomerációfejlesztési Tanács 
Budapesti Áru- és Értéktőzsde (1864) 

Budapesti Áru- és Értéktőzsde (BÁÉT) 

Budapesti Áru- és Értéktőzsde Hivatalos Árjelzőlapja (sajtókiadvány) 
Budapesti Árumintavásár 

Budapesti Árutőzsde (BÁT) 

Budapesti Áru- és Értéktőzsde Tanácsa Hirdetményeinek Tára (sajtókiadvány) 
budapesti bankközi forinthitel- 

-kamatláb (BUBOR) 

Budapesti Élelmiszer-kereskedelmi Egyesület (BÉE) 
Budapesti Értéktőzsde (BÉT) 

Budapesti Értéktőzsde húzópapírjai 

Budapesti Értéktőzsde indexe (BUX) 
Budapesti Gazdasági Főiskola 

Budapesti Idegenforgalmi és Kereskedelemfejlesztési Egyesület 



Budapesti Kávés Ipartestület 

Budapesti Kereskedelmi Akadémia 

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) 
Budapesti Közgazdaság-tudományi Egyetem (BKE) 

Budapesti Közgazdaság-tudományi és Államigazgatási Egyetem (BKÁE) 

Budapesti Közlekedési Szövetség (BKSZ) 
Budapesti Közlöny (sajtókiadvány) 

Budapesti Közszolga Ipartársulat 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BMGE) 
Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál 

Budapesti Nemzetközi Vásár (BNV) 

Budapesti Női Divat (sajtókiadvány) 
Budapesti Piac (sajtókiadvány) 

Budapesti Statisztikai Tájékoztató (sajtókiadvány) 

Budapesti Szállodások és Vendéglősök Ipartestülete 
Budapesti Szemle (sajtókiadvány) 

Budapesti Szénkereskedő (sajtókiadvány) 

Budapesti Taxisok Ipartestülete 
Budapesti Turisztikai Hivatal (BTH) 

Budapesti Üzleti és Szervező Rt. 

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (BVA) 
Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány (BVK) 

Budapest kártya (BK) 

budavári márka 
Buday Dezső 

Buday Gyula 

Buday Kálmán 

Buday László 

Bud János 
buga (szleng – pénz) 

buga (kohászati termék) 

bugriskapitalizmus 
bugyelláris 

Buharin, Nyikolaj Ivanovics 

buhera (szleng) 
buherál (szleng) 

buherálás (szleng) 

bújtatott állás 
bújtatott bérkiegészítés 

bújtatott hiány 

bújtatott támogatás 
BUK (kyat) – Mianmar 

bukaresti árelv 

Bukaresti Értéktőzsde (BVB) 
bukás 

bukáslehetőség 

bukdácsoló kisvállalkozás 
bukkolás 

bukméker 

bukmékerfogadás 
bukmékeri rendszer 

bukmékeri sportfogadás 

bukott 
bukott kereskedő 

bukott követelésből fakadó veszteség 

bukottnak nyilvánít 
bukott vállalkozó 

buksza 

buktatók 
Bulgakov, Szergej Nyikolajevics 

buli (kedvező alkalmat kihasználó vállalkozás, elszállítandó darabáru) 



bulletin 

bullionista 

bulvárlap 
bulvársajtó 

bumeránghatás 

bunda (szleng – lefizetés, megvesztegetés) 
bungaló 

bunkokrácia (szleng) 

Bunyics, Pavel Grigorjevics 
bureau de change (pénzváltó üzlet) 

burgonyafelvásárlás 

burgonya felvásárlása 
burgonyapiac 

burgonyaspekuláció 

Burgonyatermék-tanács 
burgonyatőzsde 

burgonya-túltermelés 

burgonyavásárlás 
burgonya vásárlása 

burgonya vásárlója 

Burkinai Köztársaság (Burkina Faso) – Afrika 
burkolatsúly 

burkolóanyag-vásár 

burkológörbe 
burkolótrend 

burkolt állami bankkonszolidációs célok 

burkolt áremelés 

burkolt javadalmazás 

burkolt korlátozás 
burkolt költség 

burkolt reklám 

burkolt támogatás 
Burns, Arthur 

Bursa Hungarica ösztöndíj 

Bursa-ösztöndíj 
Bursa-támogatás 

Burundi Köztársaság (Burundi) – Afrika 

burzsoá 
burzsoázia 

burzsuj (szleng – akinek sok pénze van, tőkés, kizsákmányoló) 

busásan megfizet 
busás haszon 

busás profit 

bushel (űrmérték) 
Bush-kezdeményezés 

business 

business is business 
businessman 

Búsulással nem fizetsz adósságot. (közmondás) 

buszcsillagozás (komfortfokozat jelölése) 
buszexport 

buszkapacitás 

busztender 
buszturizmus 

Butajev, Kazbek Szavics 

butik 
butikos 

butiksor 

butirométer (a tej- és tejtermékek zsírtartalmát mérő eszköz) 
bútoráruházlánc 

bútorárus 



bútorbevásárlás 

bútorbolt 

bútorbolt helyettes vezetője 
bútorbolti eladó 

bútorboltvezető 

bútorboltvezető-helyettes 
bútorbolt vezetője 

bútordiszkont 

bútoreladás 
bútorértékesítés 

bútoripar 

bútorkereskedelem 
bútorkereskedelmi üzletág 

bútorkereskedés 

bútorkereskedő 
bútorkiállítás 

bútorkölcsönző 

bútorosztály 
bútorozott lakás 

bútorstúdió 

bútorszakvásár 
bútorszállító kocsi 

bútorszállító munkás 

bútorszalon 
bútorszövetgyártás 

bútorszövet-mintakönyv 

bútorüzlet 

bútorüzletág-vezető 

bútorválaszték 
bútorvásár 

bútorvásárlás 

bútorvásárló 
butut (váltópénz) 

BUX (a Budapesti Értéktőzsde indexe) 

BUX-ármozgáslimit 
BUX-befektetés 

BUX-csökkenés 

BUX csökkenése 
BUX-elmozdulás 

BUX-elszámolóár 

BUX-kereskedés 
BUX-kosár 

BUX-monitor 

BUX-növekedés 
BUX növekedése 

BUX-piac 

BUX piaca 
BUX-résztvevők 

BUX-spekuláns 

BUX-számítás 
BUX számítása 

BUX-visszaesés 

BUX visszaesése 
búzaadó 

búzaár 

búzaár-spekuláció 
búzaárverés 

búzabehozatal 

búzabevitel 
búzaérték 

búzaértékesítés 



búza értékesítése 

búzaértékesítési válság 

búzaexport 
búzaexport-árualap 

búzaexport-forgalom 

búzaexport-hisztéria 
búzaexportkedv 

búzaexportkvóta 

búzaexportőr 
búzaexport-szerződés 

búzaexport-támogatás 

búzaexport támogatása 
búza-feketepiac 

búzaföldadó-fizetés 

búzaföldadó fizetése 
búzajegyzés 

búzakereskedelmi lobbi 

búzakereskedés 
búzakivitel 

búzakiviteli tilalom 

búzakötvény 
búzalisztár 

búza minőségének a vizsgálata 

búzaminőség-vizsgálat 
búza minőségvizsgálati díja 

búzapiac 

búzára kibocsátott váltó 

búzatermelés 

búzatermelő 
búzavásárlás 

búza-vetésterület 

búza vetésterülete 
búzavilágpiac 

buznyák (szleng – pénz, forint) 

Bücher, Karl 
büdzsé 

büdzséidentitás 

büdzsékényszer 
büdzsétervezet 

büdzsétúllépés 

büdzsé túllépése 
büfé 

büféáru 

büfébeindítás 
büfékocsi 

büfényitás 

büfés 
büféskocsi 

büféslány 

büfészolgálat 
büfétulajdonos 

büfé vezetője 

bűnbakkeresés 
bűncselekményből származó pénz 

bűnlajstrom 

bűnös kötelességmulasztó 
bűnözési hullám 

bűnözési piac 

bűnözési statisztika 
bűnözői gazdálkodást folytat 

bűnrészes 



bűnrészesség 

bűnszindikátus 

bűnszövetkezet 
büntetés 

büntetéscsökkentés 

büntetések fizetése 
büntetéselengedés 

büntetés fizetése 

büntetéskiszabás 
büntetésmaximum 

büntetés maximuma 

büntetésminimum 
büntetés minimuma 

büntetés nem teljesítése 

büntetéspénz 
büntetésportó 

büntetést fizet 

büntetést szab ki 
büntetést szigorít 

büntethető 

büntetőadó 
büntetőbíráskodás 

büntető bíróság 

büntetőeljárási kártalanítás 
büntetőfeljelentés 

büntetőilleték 

büntetőjellegű kamat 

büntetőjog 

büntetőkamat 
büntetőkamatláb 

büntető kártérítés 

büntetőpénz 
büntetőtörvény 

bűntetővám 

büntetőzáradék 
bűnügyi statisztika 

bűnüldözési költség 

bűnüldözésiköltség-emelkedés 
bűnüldözési költség emelkedése 

bűnvádi perrendtartás 

B űrlap 
büró 

bürokrácia 

bürokráciaelmélet 
bürokrata 

bürokratikus 

bürokratikus kontroll 
bürokratikus koordináció 

bürokratikus nagyszervezetek 

bürokratikus uralom 
bürokratikus útvesztő 

bürokratizál 

bürokratizmus 
bűvös háromszög 

bűvös határ 

bűvös kör 
bűzös rakomány 

bűzös szállítmány 

BVA (Budapesti Vállalkozásfejlesztési Alapítvány) 
B változatú eredménykimutatás 

BVB (Bukaresti Értéktőzsde) 



BVI (Német Beruházási Társaságok Szövetsége) 

BVK (Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány) 

BVRJ (Rio de Janeiró-i Értéktőzsde) 
BVSZ (Befektetési Vállalkozók Szövetsége) 

BWP (pula) – Botswana 

BYR (rubel) – Belarusz 
byte (byte-tal) (számítástechnikai mértékegység) 

BZD (dollár) – Belize 



C (fogyasztás) 

c (fogyasztási hányad) 

ca. (vagy cca.) (cirka vagy circa) 
CABEI (Közép-amerikai Gazdasági Integrációs Bank) 

cable code (kereskedelmi táviratok kódja) 

cabotage (part menti kereskedelmi hajózás) 
CACEU (Közép-afrikai Vám- és Gazdasági Unió) 

CACM (Közép-amerikai Közös Piac) 

CAD (dollár) – Kanada 
CAD (okmányos beszedvény, okmányos inkasszó) 

CAD (számítógéppel támogatott tervezés) 

CAD/CAM-rendszer 
CAD-rendszer 

CAFEA (Ázsiai és Távol-keleti Ügyek Bizottsága) 

cáfolás 
cáfolat 

Cagolov, Nyikolaj Alekszandrovics 

CA-index (a Creditanstalt Bankverien indexe) 
Cairnes, John Elliott 

CAM (számítógéppel támogatott gyártás) 

cambio (váltó, pénzváltás) 
cambizmus 

Cambridge-egyenlet 

Cambridge-formula 
cambridge-i iskola 

cambridge-i közgazdák 

CAM/CAD-rendszer 

CAMEU (Közép-afrikai Monetáris és Gazdasági Unió) 

Campbell, Colin Dearborn 
CAM-rendszer 

Canard, Nicolas François 

Cannan, Edwin 
Cantillon, Richard 

CAP (vagy KAP) (közös mezőgazdasági politika) (EU) 

CAPM (a tőkepiaci árfolyamok modellje) 
CAP-reform 

Carey, Henry Charles 

cargo biztosítás 
CARICOM (Karib-tengeri Közösség és Közös Piac) 

CARIFTA (Karib-tengeri Országok Szabadkereskedelmi Társulása) 

Carlyle, Thomas 
carnet (gépkocsi vámmentes határátlépésre jogosító nemzetközi okmánya) 

Carnier, Joseph ClŠment 

Cartagenai Egyezmény Bizottsága 
carte 

carte blanche (aláírással ellátott üres papírlap) 

Carter-kötvények 
Carver, Thomas Nixon 

Casarosa, Carlo 

casco 
cascoárak 

casco biztosítás 

cascobiztosítási kötvény 
cascobiztosító 

cascodíj 

cascopiac 
cascoszerződés 

cash and carry (fizess és vidd) (C+C) 

cash balance (pénztári készlet) 
cash flow 

cash flow-kimutatás 



cash flow-ráta 

cash flow-terv 

cash-management (vagy cash- 
-menedzsment) 

cash-menedzsment (vagy cash- 

-management) 
cash-ügylet 

cassa-sconto (készpénzfizetés esetén adott engedmény) 

Cassel, Karl Gustav 
catering (fedélzeti utasellátó) 

Cauchy–Lipschitz-eljárás 

cauri (váltópénz) 
causa 

CBA (Kanadai Bankárszövetség) 

CBC (határokon átnyúló együttműködés) 
CBI (Brit Iparszövetség) 

CBI (Karib-tengeri Kezdeményezés) 

CBOE (Chicagói Opciós Tőzsde) 
CBOE környezetvédelmi indexe 

CBOE számítógépszoftver-indexe 

CBOT (Chicagói Kereskedelmi Kamara) 
CBOT (vagy CBT) (Chicagói Árutőzsde) 

CBT (vagy CBOT) (Chicagói Árutőzsde) 

C + C (fizess és vidd) 
cca. (vagy ca.) (cirka vagy circa) 

CCAB (Számviteli Testületek Konzultatív Bizottsága) 

CCC (vagy VET) (Vám-együttműködési Tanács) 

CCCN (Vám-együttműködési Tanács nómenklatúrája) 

CCET (Európai Átmeneti Gazdaságokkal Foglalkozó Együttműködési Központ) 
CCIA (Fogyasztói Hitelbiztosítási Egyesület) 

CCT (közös vámtarifa) 

CDAX-mutató 
CDB (Karibi Fejlesztési Bank) 

CDFC (Nemzetközösségi Fejlesztésfinanszírozási Társaság) 

CDIC (Kanadai Betétbiztosító Társaság) 
CDS (Kanadai Értékpapírtár) 

CEA (Gazdasági Tanácsadók Bizottsága) 

CEBA (Közép-európai Üzleti Szövetség) 
Cecchini-jelentés 

CECE-index 

cech 
cedál (átenged, átruház) 

cedálás 

cedálás kedvezményezettje 
cedáló 

cedált 

cedált hitel 
cedi (GHC) – Ghána 

cédula 

cédule (árujegy) 
CEFIC (Európai Vegyipari Tanács) 

cefreadórendszer 

CEFTA (Közép-európai Szabadkereskedelmi Társulás) 
CEFTA-állam 

CEFTA-csúcs 

CEFTA-eredetű import 
CEFTA-forduló 

CEFTA-ország 

CEFTA-tagország 
CEFTA-térség 

cég 



cégadat-forgalmazók piaca 

cégadatok 

cégajándék 
cégaláírás 

cégalapítás 

cégalapítási kérelem 
cégalapító 

cégalapító okirat 

cégaltatás 
cégarculat 

cégarculat-építés 

cégarculat építése 
cégátruházás 

cégátvilágítás 

cégautó 
cégautóadó 

cégautóadó-mentes 

cégautósarc 
cégbejegyzés 

cégbejegyzési adatlap 

cégbejegyzési bizonyítvány 
cégbejegyzési eljárás 

cégbejegyzési illeték 

cégbejegyzési kérelem 
cégbejegyzési nyilvántartási lap 

cégbejegyzési okirat 

cégbejegyző 

cégbemutatás 

cégbemutató 
Cégbírák és Gazdasági Bírák Országos Egyesülete 

cégbíráskodás 

cégbíró 
cégbirodalom 

cégbíróság 

cégbírósági beadvány 
cégbírósági bejegyzés 

cégbírósági eljárás 

cégbírósági érkeztetőbélyegző 
cégbírósági felülvizsgálat 

cégbírósági törvényességi  

felügyelet 
cégbitorlás 

cégbizonyítvány 

cégbizonylat 
cégbiztos 

cégbonitás 

cégcsaládok 
cégcsoport 

cégegyesülés 

cégegyeztetéses vezetés 
cégek akaratütközései 

cégek befektetései 

cégek hitelképességének változásai 
cégekkel folytatott bankügyletek 

cégekkel szembeni belföldi vevőkövetelés 

cégek megfontolásai 
cégek összeolvadása 

cégek összeolvasztása 

cégek piaci tájékozottsága 
cégeladás 

cégeljárás 



cégeljárás alaki joga 

cégeljárási szabályok 

cégelnevezés 
cégembléma 

cégen kívüli 

cégenkívüliség 
cégépítés 

cégépítési stratégia 

cégépítő 
cégér 

cégérdekeltség 

cégérték 
cégértékelés 

céget bejegyez 

céget jegyez 
céget nyilvántartásba vesz 

cégfantomizálódás 

cég fantomizálódása 
cégfejlődés 

cégfejlődési mutatók 

cégfelfutás 
cégfelügyelet 

cégfelvásárlás 

cégfenntartás 
cégfilozófia 

cég filozófiája 

cégfinanszírozás 

cégforma 

cégfőnök 
cégfúzió 

cégfüggetlen vagyon 

céggarancia 
cégházasság 

céghely 

céghelyváltozás 
céghirdetés 

céghírek 

céghírnév 
cég hírnevének értéke 

céghírnévi érték 

Céghírnök (sajtókiadvány) 
céghitel 

céghitelfelvétel 

céghitelnyújtás 
céghonorárium 

cégidentitás 

cégigazgató 
cégimázs 

céginformáció 

céginformációs szolgálat 
céginformáció-szolgáltatás 

cégingatlan 

cégiroda 
cégjegyzék 

cégjegyzékbe bejegyez 

cégjegyzékbe való bejegyzést töröl 
cégjegyzékbe vétel 

cégjegyzékből töröl 

cégjegyzéki kivonat 
cégjegyzékszám 

cégjegyzékvezetés 



cégjegyzés 

cégjegyzési joggal felruházott személy 

cégjegyzési jogosítás 
cégjegyzési jogosultság megszűnése 

cégjegyzési kérelem 

cégjegyzési meghatalmazás 
cégjegyzés módja 

cégjegyzésre jogosult 

cégjegyző 
cégjegyzői aláírás 

cégjegyzői jog 

cégjegyzői joggal bíró 
cégjel 

cégjelzés 

cégjelzéses levélpapír 
cégjelzésre jogosult 

cégkarcsúsítás 

cégkarrier 
cégkatalógus 

cégként bejegyzett 

cégképviselet 
cégképviselő 

cég kiszolgáltatottsága 

cégkivonat 
cégkizárólagosság 

cégkizárólagosság elve 

cégkódex 

Cégközlöny (sajtókiadvány) 

cégközpont 
céglimit 

cégmarketing 

cégmarketing-akció 
cég marketingközege 

cégmásolat 

cég megszűnése 
cégmegszüntetés 

cégmegváltó ötlet 

cégminősítés 
cégmódosítás 

cégmonogram 

cégmustra 
cégmutatók 

cégnév 

cég neve 
cégnévelem 

cégnév elemei 

cégnévjegy 
cégnövekedés 

cégnyilvánosság 

cégnyilvántartás 
cégnyilvántartásba bejegyez 

cégnyilvántartási szolgálat 

Cégnyilvántartó és Információs Szolgálat 
cégoltalom 

cégönfelélés 

cég önfelélése 
cégösszeolvadás 

cégösszeolvasztás 

cégpecsét 
cégpénz 

cégpropaganda 



cégregiszter 

cégreklám 

cégreklámozás 
cégrészesedés 

cégrövidítés 

cégstratégia 
cég stratégiája 

cégszabály 

cégszabatosság elve 
cégszakadás 

cégszerű 

cégszerű aláírás 
cégszerű aláírás igazolása 

cégszerűen aláírva 

cégszervezés 
cégszöveg 

cégszövetség 

cégtábla 
cégtárs 

cégterápia 

cégtisztség 
cégtoplista 

cégtömeg 

cégtörténelem 
cégtörténet 

cég története 

cégtörvényjavaslat 

cégtulajdonos 

cégügyek 
cégvagyon 

cég vagyonfelügyelője 

cégvalódiság elve 
cégvásárlás 

cégverseny 

cégvezér 
cégvezetés 

Cégvezetés (sajtókiadvány) 

cégvezető 
Cégvezetők Klubja 

cégvezetőség 

céh 
céhbeli 

céhelöljáróság 

céhen kívüli 
céhenkívüliség 

céhes ipar 

céhes ipar fejlődése 
céhesküdtek 

céhgyűlés 

céhlakoma 
céhlegény 

céhlevél 

céhrendszer 
céhszervezet 

céhszervezet nélküli foglalkozás 

céhszocializmus 
céhtag 

céhzászló 

CEI (Ingatlanközvetítők Európai Szövetsége) 
CEIC (Közép-európai Befektetési Tanács) 

cekker 



célállomás 

célár 

célartikuláció 
célba ér 

célbank 

célba vett fogyasztói kör 
célbetét 

célcsoport 

célcsoportindex (TGI) 
célcsoport-orientáltság 

célcsoportos beruházás 

céldimenzió 
cél-egyensúlytalanság 

célegyesülés 

célegyeztetés 
célelőirányzat 

célelőirányzat címzettje 

célérték 
cél-eszköz viszony 

célfa 

célfeladat 
célfogalom 

célforgalom 

célfuvar 
célfuvarozás 

célfuvarozó 

célfüggvény 

célfüggvénytípus 

célhierarchia 
célhierarchia csúcsa 

célhitel 

célhoz nem kötött pénzek 
célirányos 

célirányos elköltés 

célirányos használat 
célirányos tevékenység 

célirányos választás 

célirányos viselkedés 
céljatévesztett 

célkitűzés 

célkombináció 
célkonfliktus 

célkölcsön 

célközönség 
célközösség 

célközpontú vezetés 

célkutatás 
cellabeli érték 

célmegállapodás 

célmegvalósítási törekvés 
célmegvalósító képesség 

célmutató 

célmutató vektora 
celofáncsomagolás 

célorientált adó 

célorientált irányítási egység 
célorientált vezetés 

célország 

célország elve 
célország jogi viszonyai 

célpiac 



célpiacok szerinti árazás 

célprémium 

célprémium-kifizetés 
célprémiumrendszer 

célprogram 

célracionális 
célra irányuló 

célra tör 

célratörő 
célra vezet 

célravezető 

célrendszer 
célrészjegy 

célsokaság 

célstruktúra 
célszektor 

célszerű 

célszerű együttműködés 
célszerűen kialakuló árak 

célszerűségi ellenőrzés 

céltámogatás 
céltámogatási pályázat 

céltársaság 

céltartalék 
céltartalék-állomány 

Céltartalék a várható kötelezettségekre (számlanév) 

Céltartalék a várható veszteségekre (számlanév) 

céltartalék elszámolása 

céltartalék-értékelés 
céltartalék-felhasználás 

céltartalék felhasználása 

céltartalékképzés 
Céltartalékképzés a várható kötelezettségek fedezetére (számlanév) 

céltartalékképzés a várható kötelezettségekre 

Céltartalékképzés a várható veszteségek fedezetére (számlanév) 
céltartalékképzés a várható veszteségekre 

céltartalékképzés egyéb ráfordításként 

céltartalék-képzési és követelésminősítési szabályzat 
céltartalék-képzési kötelezettség 

céltartalék-képzési követelmény 

céltartalék képzési szabályzat 
céltartalék-képzési szabályzat 

céltartalék-képzési szükséglet 

céltartalék-megszüntetés 
céltartalék megszüntetése 

Céltartalékok (mérlegfősor) 

Céltartalékok (számlanév) 
céltartalékol 

céltartalék visszavezetése 

céltartomány 
céltévesztés 

célt téveszt 

céltudatos cselekvés 
célul tűz ki 

célvagyon 

célvagyonkezelő 
célvagyon kezelője 

célvagyonrendelés 

célvagyon ,,tékozlók’’ számára 
célvagyont létesítő szerződés 

célvállalat 



célváltozó 

célváltozó kiinduló értékei 

célvizsgálat 
célzat 

célzottan exkluzív kör 

célzott befektetés 
célzott forgalom 

célzott hitel 

célzott mailingakció 
célzott marketingpolitika 

célzott reklám 

célzott támogatás 
Célzott társadalmi-gazdasági kutatások (TSER) (EU) 

célzott vásárlóréteg 

cementárugyár 
cementexport 

cementezőmunkás 

cementipar 
cementkivitel 

CEMR (Európai Helyhatóságok és Régiók Tanácsa) 

CEN (Európai Szabványügyi Bizottság) 
CEN (tőkeexport-semlegesség) 

cent (váltópénz) 

centavo (váltópénz) 
centesimo (váltópénz) 

centigramm (cg) (súlymérték) 

centiliter (cl) (űrmérték) 

centime (francia, belga, luxemburgi stb. váltópénz) 

centiméter (cm) (hosszmérték) 
centimo (spanyol, venezuelai, costa ricai váltópénz) 

centrális módszer 

centralista törekvések 
centralizáció 

centralizál 

centralizálást hajt végre 
centralizált 

centralizáltan irányított gazdaság 

centralizált döntési rendszer 
centralizált gazdaságirányítás 

centralizált privatizáció 

centralizált szervezeti struktúrák 
centralizmus 

centrum 

centrum kemény magja 
centrumok közötti forgalom 

centrumokon belüli forgalom 

centrumország 
centrum–periféria forgalom 

centrum–periféria függő 

centrum–periféria rendszer 
centrum–periféria viszony 

centszázalék 

centuria 
centweight (angol súlymérték) 

cenzor 

cenzúra-előterjesztés 
cenzus (vagyonbecslés, népszámlálás) 

CEPAL (az ENSZ Latin-amerikai Gazdasági Bizottsága) 

cepalizmus 
CEPN (Közép-európai Privatizációs Hálózat) 

CEPYME (Kis- és Középvállalatok Spanyolországi Társasága) 



cérnagyár 

certificate (bizonyítvány) 

ceruzás költségvetés-tervezet 
CES-függvény 

CESI (közép-európai részvényindex) 

CESI-bizottság 
CESI-kosár 

cessio bonorum (vagyon átengedése) 

cesszió (engedmény) 
cesszió kedvezményezettje 

cessziós levél 

cessziós nyilatkozat 
ceteris paribus 

cetlis meló (szleng) 

CF (kohéziós alap) (EU) 
CFA (Afrikai Pénzügyi Közösség) 

CFA-frank (XAF) – Csád 

CFA-frank (XAF) – Egyenlítői- 
-Guinea 

CFA-frank (XAF) – Gabon 

CFA-frank (XAF) – Kamerun 
CFA-frank (XAF) – Kongó 

CFA-frank (XAF) – Közép-Afrika 

CFA-frank (XOF) – Benin 
CFA-frank (XOF) – Burkina Faso 

CFA-frank (XOF) – Elefántcsontpart 

CFA-frank (XOF) – Mali 

CFA-frank (XOF) – Niger 

CFA-frank (XOF) – Szenegál 
CFA-frank (XOF) – Togo 

CFBH (Külföldi Kötvénytulajdonosok Társasága) 

CFCU (központi pénzügyi és szerződéskötési egység) 
CFL-szokvány 

CFP (Óceániai Pénzügyi Közösség) 

CFP-frank 
CFR (költség és fuvardíj) 

CFR-paritás 

C+F-szokvány 
CFTC (Határidős Áruügyletek Kereskedelmi Bizottsága) (USA) 

cg (centigramm) (súlymérték) 

CGE (számszerűsített általános egyensúly) 
CGE típusú modell 

CGIC (Dél-afrikai Hitelgarancia- 

-biztosító Társaság) 
chain (angol-amerikai hosszúságmérték) 

Chamberlain, Neil Wolverton 

Chamberlin, Edward Hastings 
Chamberlin-féle termékdifferenciáció 

change (pénzváltás) 

charge-kártya 
chartelemzők (tőzsdén) 

charter (külön célra bérelt repülőgép vagy hajó) 

charterértékesítési vezető 
charterfeltétel 

charterforgalom 

charterfuvarozás 
charterhajó 

charterjárat 

charter-légitársaság 
charter party (hajóbérleti szerződés) 

charterpiac 



charterszerződés 

charterturista 

charterüzletág 
chartervállalat 

chartisták (tőzsdén) 

chartista mozgalom 
chartizmus 

Chase National Bank 

Chenery, Hollis Burnley 
Cheng, Pao Lun 

Cherbuliez, Antoine Elysče 

chetrum (váltópénz) 
Cheung, Steven Ng Sheong 

Chevailer, Michel 

CHF (frank) – Svájc 
CHF (svájci frank) – Liechtenstein 

Chiang, Alpha Chung-i 

chiao (váltópénz) 
Chicagói Árutőzsde (CBOT vagy CBT) 

chicagói iskola 

Chicagói Kereskedelmi Kamara (CBOT) 
Chicagói Kereskedelmi Tőzsde (CME) 

chicagói opció 

Chicagói Opciós Tőzsde (CBOE) 
chicagói pénzügyi körök 

Chicagói Rizs- és Gyapottőzsde (CRCE) 

Chicago pénzügyi központja 

Child-bankház 

Child, Josiah 
Chilei Köztársaság (Chile) –  

Dél-Amerika 

chip alapú kártya 
chipes rendszer 

chipkártya 

chipkártyafeltöltő berendezés 
chipkártyakezelés 

chipkártya-leolvasó berendezés 

chippiac 
chiptranzakció 

chon (váltópénz) 

Church-tétel 
CIB (Közép-európai Nemzetközi Bank) 

CIBOR (koppenhágai bankközi kínálati kamatláb) 

CIDA (Kanadai Nemzetközi Fejlesztési Ügynökség) 
CIEP (Nemzetközi Gazdaságpolitikai Tanács) 

CIF (költség, biztosítás és fuvardíj) 

CIF-ár 
CIF-belépő határállomás 

CIF-érkezési kikötő 

CIF-érték 
CIF-költségek 

CIF-kötelezettségek 

CIF-kötés 
CIF-paritás 

CIF-paritásos ár 

cifra nyomorúság 
CIF-szerződés 

CIF-szokvány 

cigányátképzési program 
cigarettacsempész 

cigarettagyártó 



cigarettahirdetés 

cigaretta-nagykereskedelem 

cigarettareklámozás 
cigaretta reklámozása 

cigarettareklámozás szabályozása 

cigarettareklám-szabályozás 
cikk 

cikkcsoport 

cikkcsoport egészére vonatkozó dinamikus viszonyszám 
cikkely 

cikkjegyzék 

cikklista 
cikkreklám 

cikk reklámozása 

cikkszám 
ciklikus 

ciklikusan helyesbített 

ciklikusan kiegyenlített költségvetés 
ciklikusan kiegyensúlyozott költségvetés 

ciklikusan visszatérő válság 

ciklikusan visszatérő valutaválság 
ciklikus fellendülés 

ciklikus hatás 

ciklikus ingadozás 
ciklikus ingadozás mérséklése 

ciklikus irányzat 

ciklikus jelleg 

ciklikus kilengések 

ciklikus komponens 
ciklikus mozgás 

ciklikus munkanélküliség 

ciklikusság 
ciklikus trend 

ciklikus váltakozás 

ciklikus változás 
ciklikus visszaesés 

ciklus 

ciklusállapot 
ciklus alsó fordulópontja 

ciklusamplitúdó 

cikluselemzés 
ciklusellenes 

cikluselmélet 

ciklus felfelé ívelő szakasza 
ciklus felső fordulópontja 

ciklusforduló 

ciklusfordulópont 
ciklus fordulópontja 

ciklushossz 

ciklusidő 
ciklusjelző 

cikluskilengés 

ciklus kimutatása 
cikluskutató 

ciklusmodell 

ciklusok lengésideje 
ciklusos 

ciklusösszetevők 

ciklusváltás 
ciklusváltozás 

ciklusszabályozás 



CIL (költségek, biztosítás, fuvardíj és kirakodás fizetve) 

CIL-szokvány 

CIM (Vasúti Árufuvarozási Nemzetközi Egyezmény) 
CIM (számítógéppel integrált termelés) 

cím 

címadatbank 
címbérlet 

címbérleti lehetőség 

címbitorlás 
címén 

címeres érme 

címez 
címjegyzék 

címke 

címkeoltalom 
címkeszalag 

címkévé vált szavak 

címkéz 
címkézés 

címlap 

címlet 
címletcsere 

címletek szerinti megosztás 

címletelosztás 
címlet elosztása 

címletérték 

... címletértékű speciális kárpótlási jegy 

címletesítés 

címletezés 
címletfelváltás 

címlet felváltása 

címletfelváltási díj 
címletfelváltási megbízás 

címletigény 

címletjegyzék 
címletkorlátozás 

címletkorlátozás nélkül 

címletnagyság 
címletösszetétel 

címletsorozat 

címlista 
címlistacsere 

címlista-kereskedelem 

címlista-kereskedő 
címnyilvántartó 

címpéldány 

cím szükség esetén 
címtár 

címváltozás 

címzés 
címzett 

címzett állami támogatás 

címzett céltámogatás 
címzett kérésére 

címzett meghitelezésnél 

címzett ország 
címzett-támogatás (a címzett támogatása) 

címzett támogatás (,,pántlikázott’’) 

címzett tulajdona 
címzett váltó 

Cincinnati Értéktőzsde (CSE) 



cinkos 

cinkosság 

CIN (tőkeimport-semlegesség) 
CIP (fuvarozás és biztosítás fizetve ...-ig) 

CIPE (Magánvállalkozások Nemzetközi Központja) 

CIPEC (Rézexporetáló Országok Tanácsa) 
cipőár 

cipőáruház 

cipőbolt 
cipőbolti eladó 

cipőbolti vezető helyettese 

cipőboltvezető 
cipőboltvezető-helyettes 

cipőbolt vezetője 

cipőcentrum 
cipőgyár 

cipőipar 

cipőkereskedelem 
cipőkereskedő 

cipő-nagykereskedő 

cipőosztály 
cipőosztály-vezető 

cipővásár 

cipővásárlás 
CIP-paritás 

Ciprusi Köztársaság (Ciprus) – Európa 

CIP-szokvány 

circa (vagy cirka) (cca. vagy ca.) 

circiter (körülbelül, mintegy) 
circolare (kedvezményes körutazási jegy) 

CIRFS (Nemzetközi Műselyem- és Szintetikusszál-bizottság) 

cirka (vagy circa) (ca. vagy cca.) 
cirkuláré 

ciszterna 

CITES (A veszélyeztetett fajok nemzetközi kereskedelmének konvenciója) 
citromléfogyasztó 

citrusbehozatal 

citrusexportőr 
city 

citybeli bank 

CIV (Vasúti Személyfuvarozási Nemzetközi Egyezmény) 
CIVICUS (Civil Szervezetek Világszövetsége) 

civilesedés 

civilizáció 
civilizációs ártalmak 

civilizációs elméletek 

civilizálódik 
civil szervezet 

Civil Szervezetek Világszövetsége (CIVICUS) 

civilszféra-finanszírozás 
civilszféra finanszírozása 

cl (centiliter) (űrmérték) 

Clapham, John Harold 
Clark, Colin Grant 

Clark, John Bates 

Clark, John Maurice 
classis (vagyonbecslés alapján kialakított társadalmi réteg) 

Clay, Henry 

clean akkreditív 
clean inkasszó 

Clowert, Robert Wayne 



CLP (peso) – Chile 

CLSB (Londoni és Skót Klíringbankok Bizottsága) 

cm (centiméter) (hosszmérték) 
cm3 (köbcentiméter) (űr- és térfogatmérték) 

cm2 (négyzetcentiméter) (területmérték) 

CM (szerződéses gyártó) 
CM-cég 

CMC (hites vezetési tanácsadó) 

CME (Chicagói Kereskedelmi Tőzsde) 
CMI (a Brüsszeli Értéktőzsde indexe) 

CMR (Közúti Árufuvarozási Nemzetközi Egyezmény) 

CMR-biztosítás 
CMR-egyezmény 

CMR-egyezmény alapján kötött felelősségbiztosítás 

CMSS (Központi Piactámogató Rendszer) 
CM-vállalkozás 

CN (kombinált nómenklatúra) (EU) 

CNB (Cseh Nemzeti Bank) 
CNC (Nemzeti Könyvviteli  

Tanács) 

CNY (jüan) – Kína 
Coase, Ronald Harry 

Coase-tétel 

Cobb–Douglas-függvény 
Cobb–Douglas-típusú termelési függvény 

Cochrane–Orcutt-féle becslés 

Cochrane–Orcutt-féle iterációs eljárás 

COCOM (Többoldalú Exportellenőrzést Koordináló Bizottság) 

COCOM-csoport 
COCOM-lista 

COCOM-rendszer 

COCOM-szabályok 
COD (átvételkor készpénzben fizetendő) 

Coen, Robert 

Cohn, Gustav 
col (hosszúságmérték) 

colaháború 

Colbert, Jean Baptiste 
Cole, Charles Wolsey 

colis (csomagolt darabáru) 

collecta (középkori adó, önkéntes adomány) 
Collegium Oeconomicum 

colón (CRC) – Costa Rica 

colón (SVC) – Salvador 
comis-voyageur (kereskedelmi utazó) 

Comit (Olasz Kereskedelmi Bank) (Milánó) 

Commons, John Roger 
Comore Iszlám Szövetségi Köztársaság (Comore-szigetek) – Afrika 

compagnie (társaság) 

company (társaság) 
Comptoir National d’Escompte 

computerszalon 

COMRATE (Ásványi Erőforrások és Környezeti Tanács) (USA) 
Concha Győző 

Condillac, Etienne Bonnet de 

condottiere (jó pénzért bármilyen ügyért harcolni kész személy) 
Conlenger Károly 

Conrad, Johannes 

consuetudo (szokás, szokásjog) 
conto (vagy kontó) (számla, folyószámla) 

conto corrente (vagy kontókorrent) (folyószámla) 



controlling (vagy kontrolling) 

coop-üzletlánc 

COP (peso) – Kolumbia 
COPA (Mezőgazdasági Szakmai Szervezetek Bizottsága) (EU) 

Coppock-mutató 

copyright 
copywriter (reklámszövegíró) 

COR (a Régiók Bizottsága) (EU) 

Corden, Warner Max 
córdoba (NIO) – Nicaragua 

córesz (szegénység, nyomorúság) 

corporate-üzletág 
corregedor (vagy corregidor) (magasrangú köztisztviselő) 

corregidor (vagy corregedor) (magasrangú köztisztviselő) 

COSIRA (Vidéki Kisvállalkozások Tanácsa) (Anglia) 
Costa Rica Köztársaság (Costa Rica) – Közép-Amerika 

co-te que co-te (kerüljön bármennyibe) 

COTIF (Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény) 
Courbis, Raymond 

Courcelle-Seneuil, Jean  

Gustave 
Cournot, Antoine Augustin 

Cournot-duopólium 

Cournot-egyensúly 
Cournot-féle aggregáció 

Cournot-féle duopólium 

Cournot-féle egyensúlyi pont 

Cournot-féle monopólium 

Cournot-féle rugalmasság 
Cournot-modell 

Cournot–Nash-egyensúly 

Cournot-pont 
courtage (alkuszdíj) 

COV (nettó elérés) 

COV-mutató 
Cowling, Keith George 

cövekvaluta 

CP (komparatív nyereség) 
CP (szárazföldi csomagolás) 

CPC (az ENSZ központi termékosztályozása) 

CPC-kategória 
CPC-osztályozási ismérv 

CPT (fuvarozás fizetve ...-ig) 

CPT-paritás 
CPT-számítás 

CR (légifuvarozási árudíjszabályok) 

Cramer, Jan 
Cramer-féle asszociációs együttható 

CRC (colón) – Costa Rica 

CRCE (Chicagói Rizs- és Gyapottőzsde) 
credit (hitel, kölcsön) 

Creditanstalt Bankverein indexe 

Crédit Lyonnais 
credit scoring (hitelértékelés) 

Credit Suisse Bank indexe 

CRRA hasznosságfüggvény 
cruzeiro real (BRE) – Brazília 

ct (cent) 

CTCAF (Gabona- és Takarmánykereskedelmi Bizottság) (EU) 
Cukierman, Alex 

cukoradó 



cukorár 

cukoráremelés 

cukorárus 
cukorbehozatal 

cukorexport 

cukorexportálás 
cukorfelhasználás 

cukorfogyasztás 

cukorfogyasztási adó 
cukorgyár 

cukorimport 

cukorimportálás 
cukoripar 

Cukoripar (sajtókiadvány) 

cukoriparipiac-szabályozás 
cukoripari piac szabályozása 

cukorjegy 

cukorkagyár 
cukorkagyártás 

cukorkartell 

cukorkereslet 
cukorkínálat 

cukor-kiskereskedelem 

cukorkivitel 
cukor-nagykereskedelem 

cukorpiac 

cukorpiac-liberalizálás 

cukorrendtartás 

cukorrépaár 
cukorrépa-átvevő 

cukorrépa-behozatal 

cukorrépa behozatala 
cukorrépa-beszállító 

cukorrépa beszállítója 

cukorrépaexport 
cukorrépa exportálója 

cukorrépa-exportőr 

cukorrépa exportőre 
cukorrépa-felvásárlás 

cukorrépa felvásárlása 

cukorrépa-forgalmi adó 
cukorrépaimport 

cukorrépa-importőr 

cukorrépa importőre 
cukorrépa-kivitel 

cukorrépa-termelés 

cukortermékpálya 
Cukorterméktanács 

cukortermelési adó 

cukortermelvény 
cukortőzsde 

cukorvámtételek 

cukrászat 
cukrászbolt 

cukrászda 

cukrászda vezetője 
cukrászüzlet 

CUNA (Hitelszövetkezetek Nemzeti Szövetsége) 

Cunningham, William 
CUP (peso) – Kuba 

cupringer (háztartási alkalmazottak közvetítője) 



currency iskola 

CUSIP (Egységes Értékpapír- 

-azonosítási Eljárások  
Bizottsága) (USA) 

cúzacc (tartalék, pótlék) 

CVE (escudo) – Zöld-foki- 
-szigetek 

CYP (font) – Ciprus 

Czettler Jenő 
CZK (korona) – Csehország 

  



CS 
CS (költségmegtakarítás) 

CSA (Nemzetközösségi Cukoregyezmény) 

csábító kibocsátások 
csábító olcsóság 

Csádi Köztársaság (Csád)  

– Afrika 
Csajanov, Alekszandr Vasziljevics 

Csak annyit költs, amennyi a jövedelmed! (közmondás) 

csak belföldi piacra gyártó 
csak egyetlen napra szóló  

megbízás 

csak egy irányban 
csak egy napra vásárol 

csak elszámolásra 

csak háborús kockázatok 
csak kamatfizetéses kölcsön 

csaknem veszteséges 

csak piaci megnyitási megbízás 

csak részben fedezett papírpénz 

csak szakszervezeti tagokat alkalmazó üzem 
csak tájékoztatásul 

csak tűzkár 

csak utalványos számlájára 
csal 

család 

családalapítási segély 
családbarát adózás 

családbiztosítási pénztár 

családfenntartó 
családfő 

családi alapítvány 

családi állapot 

családi bankár 

családi bankszámla 

családi beszerzés 
családi betétszámla 

családi bevétel 

családi birtok 
családi életciklus 

családi ellenőrzés alatt álló 

családi ezüst 
családi fűszervállalkozás 

családi gazdálkodás 

családi gazdaság 
családi ház 

családiház-ár 

családiház-építési piac 
családiház-kereslet 

családiház-kínálat 

családi hitbizomány 
családi jövedelem 

családi jövedelemadó 

családi jövedelem vizsgálatához kötött támogatás 
családijövedelem-vizsgálathoz kötött támogatás 



családi jövedelmek kiegészítése 

családi kiadás 

családi költségvetés 
családi könyvbüdzsé 

családi művelés 

családi örökség 
családi panzió 

családi pótlék 

családipótlék-emelés 
családipótlék kifizetése 

családipótlék-kifizető hely 

családi részvénytársaság 
családi segély 

családi szabadságolás 

családi szuperkedvezményes  
vasúti jegy 

családi támogatást folyósító  

szerv 
családi típusú jövedelemadóztatás 

családi tulajdon 

családi turizmus 
családi vagyon 

családi vállalat 

családi vállalkozás 
családi vállalkozás gazdasági tartalma 

családi vállalkozási szerződés 

családi vendégfogadó 

családjog 

családkutatás 
család létfenntartási költségei 

családnagyság 

családnagyság-változás 
családnagyság változása 

családnak kifizetett támogatás 

családokra számlázott közös költség 
családpolitika 

családtag 

családtámogatás 
családtámogatási törvény 

családtámogatásra fordított  

összeg 
családtervezés 

családtípus 

családvédelem 
csalafinta 

csalafintaság 

csalárd 
csalárd adatközlés 

csalárd alapítás 

csalárd állítás 
csalárd beállítás 

csalárd bukás 

csalárd csőd 
csalárd elsajátítás 

csalárd értékbevallás 

csalárd hitelezés 
csalárd hitelfelvétel 

csalárdkodik 

csalárd követelés 
csalárd részvényeladó 

csalárdság 



csalárd swapügylet 

csalárd szerződés 

csalárd tulajdonátruházás 
csalárdul 

csalárdul csődbe jutott 

csalárdul fizetésképtelen 
csalárd ügylet 

csalárd váltókereskedelem 

csalás 
csalhatatlan 

csalireklám 

csaló 
csalogató kínálat 

csalogató reklám 

csalóka 
csalút (tévút) 

CSAOSZ (Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség) 

csapágybolt 
csapágyfémkereslet 

csapágyfémkínálat 

csapágygyárvásárlás 
csapatkivonással összefüggő pénzügyi elszámolás 

csapatmunka 

csapdába ejtés 
csapdaelmélet 

csapdahelyzet 

csapláros 

csapnivaló áru 

csapos 
csaposlegény 

csappanó ügyfélforgalom 

csapszék 
csárda 

csárdásgazda 

csárdatulajdonos 
csarnok 

Csarnok és Piac (sajtókiadvány) 

Csarnok- és Piacigazgatóság 
császári udvari szállító 

császárkörtelikőr-ár 

csatlakozási felkészülési segély 
csatlakozási hatás 

csatlakozási kötelezettség 

csatlakozási kritériumok 
csatlakozási küszöb 

csatlakozási partnerség 

csatlakozási szerződés 
csatlakozási tárgyalás 

csatlakozáskori fejlettség 

csatlakozik 
csatlakozó finanszírozás 

csatlakozó járat 

csatlakozó reklám 
csatlakozó tag 

csatol 

csatolás 
csatolmány 

csatoló 

csatoltan 
csatorna 

csatornabírság-fizetés 



csatornabírság fizetése 

csatornadíj 

csatornadíj-emelés 
csatornadíj emelése 

csatornadíj-kompenzáció 

csatornaépítő vállalat 
csatornahálózat 

csatornahasználati díj 

csatornamű-társaság 
csatornavezető külföldi kereskedő 

csatornavonal 

csavaráru 
csavarárugyár 

csavaráru-kereskedelem 

csavarbolt 
csavaripari szaküzlet 

CSCE (Kávé-, Cukor- és Kakaótőzsde) (New York) 

CSE (Cincinnati Értéktőzsde) 
CSE (Koppenhágai Értéktőzsde) 

CSÉB (csoportos életbiztosítás) 

Csebisev-egyenlőtlenség 
csecsebecse 

csecsemőhalálozás 

csecsemőhalandóság 
csecsemőruházat-értékesítés 

csecsemőruházat értékesítése 

Cseh Köztársaság (Csehország) – Európa 

Cseh Nemzeti Bank (CNB) 

cseh szám 
csekély ár 

csekély áresés 

csekély árucsere-forgalom 
csekély befektetői érdeklődés 

csekély díjkiegészítés 

csekély díjtöbblet 
csekély fedezet 

csekély felvevőképességű piac 

csekély forgalmú elsőbbségi részvények 
csekély forgalmú nap 

csekély forgalmú részvények 

csekély forgalom 
csekély haszon 

csekély haszonrés 

csekély ingadozás 
csekély kár 

csekély kínálat 

csekély különbség 
csekély nyereség 

csekély összeg 

csekély számú eladás 
csekély szerep 

csekély többség 

csekély tőzsdei árfolyamváltozás 
csekély tőzsdei forgalom 

csekk 

csekkaláíró 
csekkárfolyam 

csekk árfolyama 

csekkátutalás 
csekk átutalása 

csekkátutalás papírárfolyamon 



csekkavizó 

csekkazonosítási szám 

csekkbefizetés 
csekkbefizetési lap 

csekkbélyegző 

csekkbemutató 
csekk bemutatója 

csekkbeszedés 

csekkbeváltás 
csekk beváltását letiltja 

csekkbeváltási megbízás 

csekkbeváltás letiltása 
csekkbirtokos 

csekkcsalás 

csekkcsere 
csekkdiszkontálás 

csekk egyenértéken történő beszedése 

csekkegyezmény 
Csekkek (számlanév) 

csekkel fizet 

csekkelfogadvány 
csekkellenőrző szelvény 

csekkel történő befizetés 

csekkel történő befizetést  
szabályozó törvény 

csekken átutal 

csekken befizet 

csekkértesítés 

csekk- és klíringforgalom 
csekkes részletfizetés 

csekket állít ki 

csekket átvesz 
csekket avizál 

csekket bemutat 

csekket benyújt 
csekket beszedésre elfogad 

csekket beszedésre kiküld 

csekket bevált 
csekket érvénytelenít 

csekket fedezetlennek nyilvánít 

csekket fizetés céljából  
bemutat 

csekket fizetésre bemutat 

csekket ,,fizetve’’ jelzéssel  
lát el 

csekket forgat 

csekket forgatmánnyal átruház 
csekket igazol 

csekket inkasszóra benyújt 

csekket intézvényez 
csekket keresztez 

csekket kiállít 

csekket kibocsát 
csekket kiegyenlít 

csekket kifizet 

csekket kifizetetlenül visszaad 
csekket letétbe helyez 

csekket letilt 

csekket negociál 
csekket nem fizet 

csekket nyit 



csekket visszaad 

csekket zárol 

csekket zsirál 
csekkfedezet 

csekkfeldolgozás 

csekkfeldolgozó rendszer 
csekkfizetés 

csekkforgalom 

csekkformula 
csekkfőkönyv 

csekkfüzet 

csekkfüzet ellenőrző szelvénye 
csekkfüzet nyilvántartása 

csekkgarancia 

csekkgarancia-határ 
csekkgarancia határa 

csekkhamisítás 

csekkhamisító 
csekkhátlap 

csekkigénylés 

csekk inkasszálása 
csekkinkasszáló bank 

csekkinkasszó 

csekkíró automata 
csekkíró gép 

csekkjavítás 

csekkjog 

csekk-kártya 

csekk-kártya-hamisítás 
csekk-kártya hamisítója 

csekk-kártya-tulajdonos 

csekk-kártya tulajdonosa 
csekk-képesség 

csekk-kereskedelem 

csekk-keresztezés 
csekk-keresztezés megnyitása 

csekk-készlet 

csekk-kezelés 
csekk-kezesség 

csekk-kiállítás 

csekk-kiállító 
csekk kiállítója 

csekk-kibocsátás 

csekk kibocsátás fedezete 
csekk-kibocsátási korlát 

csekk-kibocsátó 

csekk-kifizetés 
csekk kifizetését letiltja 

csekk kifizetését zárolja 

csekk kísérőlevéllel 
csekk-klíring 

csekk-klíring-forgalom 

csekk-klíring-idő 
csekk-könyv 

csekk-kötelezett 

csekk-kötelezettség 
csekk küldönc útján való  

behajtása 

csekklap 
csekklapárkár megtérítése 

csekk lejárati ideje 



csekkleolvasó berendezés 

csekkleszámítolás 

csekk leszámítolása 
csekkletiltás 

csekklovaglás 

csekkmásodlat 
csekkmásodpéldány 

csekk másodpéldánya 

csekkmásolat 
csekkmegnevezés 

csekkmegnyitás 

csekkmódosítás 
csekkművelet (CSMŰ) 

csekkművelet költsége (CSKÖ) 

csekknegociálás 
csekknyilvántartás 

csekknyomtatás 

csekkorientált 
csekkorientált társadalom 

csekkóvatolás 

csekkösszeg 
csekkösszeg-nyilvántartás 

csekkösszeg nyilvántartása 

csekkrendelés 
csekk rendelése 

csekkrendező gép 

csekkrendszer 

csekkre pénzt vesz fel 

csekkszám 
csekkszámla 

csekkszámlakivonat 

csekkszámláról történő kifizetés 
csekkszámlaszám 

csekkszámlát túldiszponál 

csekkszámla-tulajdonos 
csekkszámla tulajdonosa 

csekkszelvény 

csekkszolgálat 
csekkszortírozó 

csekktörvény 

csekktulajdonos 
csekkutalvány 

csekk útján lebonyolított ügylet (megvalósított) 

csekkügylet 
csekkűrlap 

csekkváltoztatás 

csekk visszaadására vonatkozó megállapodás 
csekk visszahívása 

csekkvisszavonás 

csekkvisszkereseti jog 
csekkvissz-számla 

csekkzárolás 

csekkzárolási megbízás 
cseléd 

cselédadó 

cselédbér 
cselédkedik 

cselédkönyv 

cselédkönyves 
cselédközvetítés 

cselédközvetítő 



cselédközvetítő iroda 

cselédlakás 

cselédlány 
cselédpiac 

cselédsegélypénztár 

cselédsorban töltött évek 
cselédszerző 

cselédtartás 

cselédtörvény 
cselekvés haszonlehetőség- 

-határa 

cselekvési hibahatár 
cselekvési kényszer 

cselekvési mód 

cselekvési paraméter 
cselekvési program 

cselekvésképesség 

cselekvésképtelen 
cselekvésváltozat 

cselekvőképes 

cselekvőképesség 
cselekvőképtelen 

cselekvőképtelenség 

cselekvővagyon 
csemegeáru 

csemegeáruház 

csemegeáruház-vezető 

csemegeáruház vezetője 

csemegeárus 
csemegebolt 

csemegebolt helyettes vezetője 

csemegebolti eladó 
csemegebolt-vezető 

csemegeboltvezető-helyettes 

csemegebolt vezetője 
csemegekereskedés 

csemegepaprika-kivitel 

csemegepaprika kivitele 
csemegepiac 

csemegeszőlő-behozatal 

csemegeszőlő behozatala 
csemegeszőlő-felhozatal 

csemegeszőlő felhozatala 

csemegeüzlet 
csempediszkont 

csempész 

csempészakció 
csempészáru 

csempészbanda 

csempészés 
csempészet 

csempészettkonyak-árus 

csempészett konyak árusítása 
csempészhajó 

csempészholmi 

csempészik 
csempészkedik 

csempészkereskedelem 

csempésző 
csempészszakma 

csempészszövetkezet 



csempésztevékenység 

csencsel 

csencselés 
csencselő 

csendes árverés 

csendes fekete hétfő 
csendes felszámolás 

csendes irányzat 

Csendes-óceáni Értéktőzsde (PSE) (San Francisco) 
Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködési Konferencia  

(PECC) 

csendes-óceáni zónaidő 
Csendes-óceán övezetének piacai 

csendes piac 

csendestárs 
csendestársaság 

csendestársasági formák 

csendestársi közreműködés 
csendestársként 

csendestartalék 

csendestartalékolás 
csendes ügyletkötés 

csendes üzletmenet 

csenés 
Csengery Antal 

csepegtetett hirdetés 

csepegtetett jutalék 

Csepeli Műszaki–Közgazdasági Szemle (sajtókiadvány) 

cséplőgép-tulajdonos 
cséplőgép tulajdonosa 

cséplőmunkás 

cséplőrész 
csere 

csereakció 

csereaktus 
cserealap 

cserealapjószág 

csereár 
cserearány 

cserearányérték 

cserearányhatás 
cserearány-hullámzás 

cserearány hullámzása 

cserearányindex 
cserearány-javulás 

cserearány javulása 

cserearány-módosítás 
cserearány módosítása 

cserearány-mutató 

cserearány-nyereség 
cserearányokkal korrigált  

növekedési index 

cserearányok rögzítése 
cserearányromlás 

cserearány-rögzítés 

cserearány-változás 
cserearány-változásból eredő nyereség 

cserearány-változás hatása 

cserearány-változási index 
cserearány-változással korrigált index 

cserearány-veszteség 



csereárfolyam 

csereáru 

cserebank 
cserébe adás 

cserebere 

csereberél 
csereberélget 

cserebirtok 

cserecikk 
cseredíj 

csere-egyenértékűség 

csereegyenlet 
csereegyensúly 

csere egyensúlya 

csereegyezmény 
csereelemzés 

csereelméleti séma 

csereérték 
csereérték-fogalom 

csereértékképző 

csereérték-táblázat 
csereeszköz 

csereeszköz-közösség 

cserefeltétel 
cserefolyamat 

csereforgalom 

csereforma 

csereföld 

cseregarancia 
cseregazdaság 

csereingatlan 

csereiroda 
cserejog 

cserekapcsolat 

csereképes 
csereképesség 

csereképtelen 

cserekereskedelem 
csere kiteljesedése 

csere költségei 

cserekötvény 
cserél 

cserelakás 

cserelehetőség 
cserelehetőségekkel kapcsolatos információk 

cserélhető 

cserélő 
cserélődés 

cseremegállapodás 

cseremozzanat 
csereművelet 

cserenyereség 

csereösszefüggések 
cserepár 

csereparitás 

cserepartner 
cserépárusítás 

cserépedény-árusítás 

cserépedény-eladás 
cserépedény eladása 

cserepéldány 



cserepesmunka 

cserepiac 

csereprémium 
cserépvásár 

cserépvásárlás 

cserereláció 
cseresorozat 

csereszabatos 

csereszavatosság 
csereszekrényes szállítás 

csereszerződés 

csere szerződési görbéje 
csereszituáció 

cseresznyepálinka-eladás 

cseresznyepálinka eladása 
cseretárgy 

csere tárgya 

csereterület 
csereutalvány 

csereügylet 

csereüzlet 
csereviszony 

Csernokolev, Titko Nikolov 

Csernyisevszkij, Nyikolaj Gavrilovics 
cservonyec (egykori szovjet pénzegység) 

csévélőmunkás 

CSF (közösségi támogatási keret) (EU) 

CSI (Értékpapírtanács)  

(Anglia) 
CSI (Kanadai Értékpapír-intézet) 

Csigaterméktanács 

csillagászati ár 
csillagászati összeg 

Csillag Gyula 

csillagtúra 
csillapító exponenciális  

tényező 

csillapított sinusgörbe 
csillapodási kitevő 

csináld magad megközelítés 

csináld magad mozgalom 
csinos díjazás 

csip-csup adósság 

csiperkegomba-árus 
csipkártya 

csipkerózsabogyó-eladás 

csipkeverő 
csipkeverő műhely 

csipkeverőnő 

csirke-előállítás 
csirke előállítása 

csirkefelvásárlás 

csirke felvásárlása 
csirkefelvásárlási irányár 

csirke-gyorsétterem 

csiszolómunkás 
csizmadiacéh 

Csizmadia Ernő 

csizmaegységár 
csizma egységára 

csizmavásár 



CSKÖ (a csekkművelet  

költsége) 

CSMŰ (csekkművelet) 
csodavárás 

csokoládéár 

csokoládéfogyasztás 
csokoládégyár 

csokoládégyártás 

csokoládékereslet 
csokoládékínálat 

csokoládészállítmány 

csokoládévásárlás 
csomag 

csomagáru 

csomagátvétel 
csomagátvételi nyugta 

csomagátvevő 

csomagátvevő iroda 
csomag-bérmentesítés 

csomagbiztosítás 

csomagegyezmény 
csomagfeladás 

csomagfelvétel 

csomagforgalom 
csomaghordó 

csomagjegyzék 

csomagjelölés 

csomagkézbesítés 

csomagkezelési jelzés 
csomagkiadás 

csomagkiadó 

csomagkihordás 
csomagkihordó 

csomagküldő 

csomagküldő áruház 
csomagküldő cég 

csomagküldő kereskedelem 

csomagküldő kiskereskedelem 
csomagküldő szolgálat 

csomagküldő vállalat 

csomagmegőrzés 
csomagol 

csomagolás 

csomagolás a nemzetközi forgalomban 
csomagolás ellenőrzése 

csomagolási díj 

csomagolási egység 
Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség  

(CSAOSZ) 

csomagolási forma 
csomagolási irányelvek 

csomagolási jegyzék 

csomagolási költség 
csomagolási követelmények 

csomagolási mód 

csomagolási segédanyag 
csomagolási segédeszköz 

csomagolási verseny 

csomagoláskultúra 
csomagolásmód 

csomagolás módja 



csomagolásrongálódás 

csomagolás rongálódása 

csomagolássérülés 
csomagolás sérülése 

csomagolástechnika 

Csomagolástechnika  
(sajtókiadvány) 

csomagolástechnikai ipar 

csomagolás technikája 
csomagolástechnológia 

csomagolás technológiája 

csomagolástervezés 
csomagolás tervezése 

csomagolástervező 

csomagolástípus 
csomagolás típusa 

csomagolatlan 

csomagolatlanul szállítva 
csomagoló 

csomagolóállomás 

csomagolóanyag 
csomagolóanyag-elszámolás 

csomagolóanyag-felhasználás 

csomagolóanyag-gyártás 
csomagolóanyag-ipar 

csomagolóanyag-készlet 

csomagolóanyag-piac 

csomagolóanyag-visszagyűjtés támogatása 

csomagolóautomata 
csomagolóeszköz 

csomagolóeszköz-család 

csomagolóeszköz-export 
csomagolóeszköz exportja 

csomagolóeszköz-felhasználás 

csomagolóeszköz felhasználása 
csomagolóeszköz forgalma 

csomagolóeszköz-forgalmazó üzletág 

csomagolóeszköz-forgalom 
csomagolóeszköz-gazdálkodás 

csomagolóeszköz-import 

csomagolóeszköz importja 
csomagolóeszköz-termelés 

csomagolóeszköz termelése 

csomagolóipar 
csomagolókarton 

csomagolóláda 

csomagolópapír 
csomagolópapír-kereslet 

csomagolópapír-kínálat 

csomagolórészleg-vezető 
csomagolórészleg vezetője 

csomagolóüzem 

csomagolóvállalat (csomagolást vállal) 
csomagoló vállalat (költözéshez készülődő) 

csomagolt áru 

csomagposta 
csomagszállítás 

csomagszállító 

csomag-szállítólevél 
csomagterv 

csomagtervi szerződés 



csomagtovábbítás 

csomagtúra 

csomagügylet 
csomópont 

csónakdíj 

csónakkirándulás 
csónakpénz 

csonka szezon 

csonkítás 
csonkított keresleti függvény 

csoport 

csoportaggregátum 
csoportakkord 

csoportba oszt 

csoportbeosztás 
csoportcselekvés 

csoportegyensúly 

csoportelmélet 
csoportelszámolás 

csoportérdek 

csoportfelügyelő 
csoportfőcsoportok 

csoportfőnökség 

csoportképzési ismérv 
csoportképző ismérv 

csoportkísérő 

csoportközi viszonyok 

csoportmérleg 

csoportmunka 
csoportnorma 

csoporton belüli kölcsönök 

csoportos aktiválás 
csoportos analitikus  

nyilvántartás 

csoportosan célzott ellátás 
csoportosan nyilvántartott  

tárgyi eszközök 

csoportos átutalások 
csoportos balesetbiztosítás 

csoportos beszedések 

csoportos biztosítás 
csoportos biztosítási kötvény 

csoportos döntés 

csoportos eladás 
csoportos életbiztosítás (CSÉB) 

csoportos értékelési eljárás 

csoportos felelősségbiztosítás 
csoportos fuvarozás 

csoportos hajóraklevél 

csoportosít 
csoportosítás 

csoportosítási ismérv 

csoportosítható 
csoportosítósor 

csoportosító statisztikai tábla 

csoportosítótábla 
csoportosított 

csoportosított sokaságra számított indexek 

csoportosított sokaság részadatai  
csoportos kedvezmény 

csoportos kiválasztás 



csoportos lebegtetés 

csoportos lekötött programmal rendelkező vendég 

csoportos létszámcsökkentés szabályai 
csoportos mintavétel 

csoportos nyugdíj-biztosítási kötvény 

csoportos technológia 
csoportosul 

csoportos vásárlás 

csoportos vásárlók 
csoportos vendég 

csoportreklám 

csoportszolgáltatás 
csoporttag 

csoporttulajdon 

csoportvezető 
csoportvizsgálat 

csór (szleng – kisebb tárgyat lop) 

csorbát szenved 
csorbít 

csordaeffektus 

csordaösztön 
csordaszellem 

csóró (szleng – ágrólszaladt, nincstelen) 

csotrogány (szleng) 
csőbe húz 

csőd 

csődajánlat 

csődarculat 

csődarculat-vizsgálat 
csődarculat vizsgálata 

csődárverés 

csődbejelentés 
csőd bejelentése 

csődbejelentési kérelem 

csődbe jut 
csődbe jutás esélye 

csődbejutási esély 

csődbejutási lehetőség 
csődbejutási veszély 

csődbe jutás valószínűségének mértéke 

csődbe jutott 
csődbe jutott adós 

csődbe jutott bank 

csődbe jutott bizalmi személy 
csődbe jutott cég 

csődbe jutott cég szanálása 

csődbe jutott elfogadó 
csődbe jutott intézvényezett 

csődbe jutott intézvényező 

csődbe jutott kezes 
csődbe jutottnak nyilvánít 

csődbe jutottnak nyilvánított személy 

csődbe jutott partner 
csődbe jutott társ 

csődbe jutott vállalat mérlege 

csődbe jutott vállalkozó 
csődbe jutott váltóadós 

csődbe jutott váltókibocsátó 

csődbe juttat 
csődbe juttatott 

csődbe kerül 



csődbeli egyezség 

csődbe megy 

csődbe menés 
csődbe ment 

csődbe mentnek nyilvánítás 

csődbe ment színházi támogatási struktúra 
csődben 

csődben van 

csődbe visz 
csődbíróság 

csődbiztos 

csődbűntett 
csőddel kapcsolatos bűncselekmény 

csődegyezség 

csődegyezségi eljárás 
csődegyezségi javaslat 

csődegyezségi tárgyalás 

csődeljárás 
csődeljárás alatt kötött megállapodás 

csődeljárás elrendelése 

csődeljárási illeték 
csődeljárás megindítását kéri 

csődeljárás megnyitása 

csődeljárást befejez 
csődeljárást elrendelő végzés 

csődeljárást indít 

csődelőrejelzés 

csőd előrejelzése 

csőd-előrejelzési modell 
csődelőrejelző modell 

csődelőrejelző módszer 

csődelrendelés 
csőd elrendelése 

csődfigyelő 

csődfüggvény 
csődgondnok 

csődhalmaz 

csődhányad 
csőd határán 

csődhelyzet 

csődhirdetmény 
csődhitelező 

csődhullám 

csődhullámveszély 
csődindítvány 

csődjog 

csődjogász 
Csődjogászok és Válságmenedzserek Nemzetközi Szervezete 

csődképes adós 

csődképes szervezet 
csődkérvény 

csődkérvény benyújtása 

csődkérvényt nyújt be 
csődkezelés 

csőd kihirdetéséről szóló végzés 

csődkövetelés 
csődkövetelésre jutó fizetési  

kvóta 

csődközelbe került vállalat 
csődközelben 

csődközeli állapot 



csődközeli helyzet 

csődközeli helyzetbe került 

csődközelség 
csődkvóta 

csődlavina 

csődleltár 
csődmegnyitás 

csődmegszüntetés 

csődmenedzselés 
csődmenedzselési tanácsadás 

csődmenedzser 

csődminősítés 
csődmodell 

csődmodellezés 

csődmodellezési gyakorlat 
csődmodellszámítás 

csődmoratórium 

csődmoratórium utolsó napja 
csődnyilatkozat 

csődnyitás 

csődnyitás alapja 
csődnyitási kérvény 

csődnyitásra alapot adó  

cselekmény 
csődnyitást kér 

csődnyitó végzés 

csődosztalék 

csődön kívüli egyezség 

csődön kívüli kényszeregyezség 
csődőn kívüli kiegyezés 

csődön kívül kiegyezik a hitelezőkkel 

csődöt bejelent 
csődöt jelent 

csődöt jelent be 

csődöt kér 
csődöt kér maga ellen 

csődöt kérő hitelező 

csődöt megnyit 
csődöt mond 

csődöt rendel el 

csődper 
csődpont 

csődpótló eljárás 

csődrajz 
csődrekord 

csődrekorder 

csődrendtartás 
csődsorozat 

csődstatisztika 

csődstratégia 
csődszabadság 

csődszabály-módosítás 

csődszabályozás 
csődszabályozás jogi keretei 

csőd szélén 

csőd szélére került 
csődtanúsítvány 

csődtárgyalás 

csődterápia 
csődtömeg 

csődtömeg elárverezése 



csődtömeg-értékesítés 

csődtömeg értékesítése 

csődtömeget kezel 
csődtömeg-felosztási hányad 

csődtömeggel szembeni  

követelés 
csődtömeggondnok 

csődtömeggondnok által kibocsátott adóslevél 

csődtömeggondnok a peres eljárás idejére 
csődtömeggondnokot kirendelő végzés 

csődtömeggondnokság 

csődtömeggondozás 
csődtömeghez tartozó vagyon 

csődtömeghitelező 

csődtömeg kezelése 
csődtömegkezelő 

csődtömeg végfelosztása 

csődtörténet 
csődtörvény 

csődtörvénybeli eljárási  

szabályok 
csődvagyon 

csődvagyonrész felosztása 

csődválasztmány 
csődvalószínűség 

csőd-valószínűségi érték 

csődvédelem 

csődvédelemben részesít 

csődveszély 
csődveszélyes vállalat 

csökken 

csökkenés 
csökkenési arány 

csökkenési időszak 

csökkenést mutató árfolyamalakzat 
csökkenő 

csökkenő aktívák 

csökkenő állami elvonás 
csökkenő amortizáció 

csökkenő amortizáció módszere 

csökkenő amplitúdójú kilengések 
csökkenő ár 

csökkenő árakkal működő piac 

csökkenő árfolyam 
csökkenő árfolyamú eladási különbözet 

csökkenő árfolyamú értékpapírok 

csökkenő árfolyamú piac 
csökkenő árfolyamú részvény 

csökkenő árfolyamú vételi  

különbözet 
csökkenő árirányzat 

csökkenő árszínvonal időszaka 

csökkenő árucsere-forgalom 
csökkenőben lévő forgalom 

csökkenő beruházások 

csökkenő bevételnövekedés 
csökkenő csúcsok 

csökkenő elbocsátások 

csökkenő élvezetek elve 
csökkenő értékcsökkenés leírási módszere 

csökkenő értékű részvény 



csökkenő esély 

csökkenő földhozadék 

csökkenő földhozadék-növekmény 
csökkenő földhozadék törvénye 

csökkenő hasznosság törvénye 

csökkenő haszonráta 
csökkenő határbevétel 

csökkenő határhaszon 

csökkenő határhaszon elve 
csökkenő határhaszon törvénye 

csökkenő határtermék 

csökkenő határtermelékenység 
csökkenő határtermelékenység törvénye 

csökkenő hozadék 

csökkenő hozadék elve 
csökkenő hozadéki szféra 

csökkenő hozadék törvénye 

csökkenő hozadékú szakasz 
csökkenő hozadékú tartomány 

csökkenő hozam 

csökkenő infláció 
csökkenő irányzat 

csökkenő irányzatot mutat 

csökkenő irányzatot mutató  
piac 

csökkenő irányzatú 

csökkenő kamatláb 

csökkenő kamatrések 

csökkenő kereslet 
csökkenő kínálat 

csökkenő költség 

csökkenő költségek törvénye 
csökkenő mértékű évi díj 

csökkenő növekedés 

csökkenő növekmény 
csökkenő parciális hozadék 

csökkenő piac 

csökkenő piaci koncentráltság 
csökkenő profitráta 

csökkenő reálérték 

csökkenő reklámbevételek 
csökkenő részvényárfolyam 

csökkenő részvénypiac 

csökkenő skálahozadék 
csökkenő tendencia 

csökkenő tőkehozam 

csökkenő ütemű növekedés 
csökkenő üzleti aktivitás 

csökkenő volumenhozadék 

csökkent árfolyamon kel el 
csökkent árfolyamú 

csökkent érték 

csökkent értékű 
csökkent értékű áru 

csökkent értékű készlet 

csökkent értékű kötvény 
csökkent értékű részvény 

csökkentértékűség 

csökkentés 
csökkentett 

csökkentett ár 



csökkentett áron 

csökkentett kamatozású hitel 

csökkentett kamatú kölcsön 
csökkentett kártérítés 

csökkentett munkaidő 

csökkentett ütemű növekedés 
csökkentett vámteher alkal- 

mazása 

csökkent hitelképességű cég 
csökkenti a költségeit 

csökkenti a költségvetési kiadásokat 

csökkenti a különbséget 
csökkenti a részvénytőkét 

csökkenti a tartozást 

csökkenti a termelést 
csökkenti az árat 

csökkenti az értékét 

csökkenti az importot 
csökkenti megrendeléseit 

csökkent ...ról ...ra 

csörgő (szleng – pénz, nagyobb fémpénz) 
csősztörvény 

csővezetékbérlés 

csővezetékes áruszállítás 
csővezetékes szállítás 

csővezeték-fektetési költség 

csővezeték lefektetési költsége 

csúcsár 

csúcsárfolyam 
csúcsbanki szerepkör 

csúcsbankjelölt 

csúcseredmény 
csúcsérték 

csúcsév 

csúcsfogyasztás 
csúcsforgalmi időn kívüli 

csúcsforgalmon kívüli díjszabás 

csúcsforgalom 
csúcshatás 

csúcsidejű kapacitáskihasználás 

csúcsidőn kívüli percdíj 
csúcsidőszak 

csúcsidőszaki munkaerő-kereslet 

csúcsidőszakra alkalmazott díj 
csúcsigény 

csúcsiparág 

csúcskapacitás 
csúcskereslet 

csúcskiegyenlítés 

csúcskínálat 
csúcsminiszter 

csúcsminőségű termék 

csúcsnyeremény 
csúcsoptimum 

csúcsosabb gyakorisági  

eloszlások 
csúcsossági mutató 

csúcsösszeg 

csúcspont 
csúcsra járatás 

csúcsszervezet 



csúcsszezon 

csúcsszínvonal 

csúcstechnika 
csúcstechnikai termék 

csúcstechnika-támogatás 

csúcstechnológia 
csúcstechnológiai index 

csúcstechnológiai ipar 

csúcstechnológiai iparág 
csúcstechnológiai iparágak  

részvényei 

csúcstechnológiai közgazda- 
ságtan 

csúcstechnológiával foglalkozó társaság 

csúcsteljesítmény 
csúcsterhelés 

csúcsterhelésen kívüli tarifa 

csúcsvállalat 
csúcsvezető 

csúcsvezetői javadalmazás 

csúcsvezetőségi team 
csun (váltópénz) 

csupasz hajó 

csupaszhajó-bérlet 
csupasz hajóra vonatkozó időbérleti szerződés 

csupasz opció 

csupasz pozíció 

Csuprov-féle asszociációs  

együttható 
csurgási veszteség 

csurran-cseppen 

csúszkáló szabályozás 
csúszó ár 

csúszó áras adásvételi szerződés 

csúszó áras szerződés 
csúszó áras tervezés 

csúszóár-elv 

csúszó árfolyam 
csúszóárfolyam-módosítás 

csúszóárfolyam-rendszer 

csúszóár-kikötés 
csúszóár-klauzula 

csúszóár-megállapodás 

csúszóár-záradék 
csúszóátlag 

csúszó díjszabás 

csúszó forintleértékelés 
csúszó kiigazítás 

csúszóküszöb-megbízás 

csúszó leértékelés 
csúszó munkaidő 

csúszóparitás 

csúszóparitásos árfolyam 
csúszópénz 

csúszópénzt ad 

csúszó-rögzített árfolyam 
csúszóvám 

csúszó vámtarifa 

csúsztatott átlagár 
csuzima (nagy kártyaveszteség) 

  



D 
D (kereslet) 

DAC (Fejlesztéstámogatási Bizottság) (OECD) 

DAF (határra szállítva ...-ig) 
DAF-paritás 

DAF-paritásos ár 

dag (vagy dkg) (dekagramm) (súlymérték) 
daimyokötvény 

Daiwa-MKB diszkontkincs- 

tárjegy-hozam indexe  
(DWIX) 

dal (dekaliter) (űrmérték) 

dalasi (GMD) – Gambia 
dalesz (nyomor, nélkülözés) 

Dálnoki-Kováts Jenő 

dam (dekaméter) (hosszmérték) 
dam2 (négyzetdekaméter) (területmérték) 

damnum emergens (a valóságos kár) 

Danaidák hordója (felesleges, haszontalan munka) 

Dániel Arnold 

Dán Királyság (Dánia) – Európa 
danzigi gulden 

Danyielszon, Nyikolaj Francevics 

Danyilov-Danyiljan, Viktor Ivanovics 
darab (db) 

darabár 

darabarányos elszámolás 
darabáru 

darabáru-átrakás 

darabáru átrakása 
darabáru-forgalom 

darabárufuvar-díjszabás 

darabárufuvar díjszabása 

darabáru-fuvarozás 

darabáru fuvarozása 

darabárujárat 
darabáru-küldemény 

darabárupiac 

darabáru-szállítás 
darabáru szállítása 

darabáru-tároló (foglalkozás és tárolóhely) 

darabáru útnak indítása 
darabbér 

darabbérek számfejtése 

darabbéres munka 
darabbéres számfejtés 

darabbérezés 

darabbérrendszer 
darabjegyzék 

darabköltség (vagy átlagköltség) (AC) 

darabköltséggörbe 
darabmunka 

darabolás 

darabonként 
darabonkénti eladás 



darabonkénti vásárlás 

darabszám 

darabszámra dolgozik 
darabszámra fizetett munka 

darabszám szerinti ellenőrzés 

darab szerinti vásárlás 
dáridó 

Dárius kincse 

Darmstädter Bank 
daruhasználati díj 

darukezelő 

darupénz 
darus 

data base (DB) (adatbázis) 

datál 
datálás 

datáló 

datálódik 
datált 

data processing (adatfeldolgozás) 

dátum 
dátumbélyegzett 

dátumbélyegző 

dátumkárbecslés 
dátummal ellát 

Davanzati-Bostichi, Bernardo 

Davenant, Charles 

Davenport, Herbert Joseph 

Davidson, Paul 
Davignon-terv 

davosi találkozó 

davosi világgazdasági fórum 
Dawes, Charles Gates 

Dawes-kölcsön 

Dawes-terv 
DAX (a Frankfurti Értéktőzsde indexe) 

DAX súlyozott index 

Daytoni Automatizált Klíringintézet (REPEX) 
Dazsbog (a gazdagság istene  

a szláv népeknél) 

db (darab) 
DB (data base) (adatbázis) 

dB (decibel) 

... db-os kötésállomány 
DCF (fuvardíj a rendeltetési állomásig fizetve) 

DCF-paritásos ár 

DC-kártya 
DCP (fuvardíj a megnevezett helyig fizetve) 

DCP-szokvány 

DDF-paritásos ár 
DDP (vámfizetéssel leszállítva  

...-ig) 

DDP-paritás 
DDP-szokvány 

DDU (vámfizetés nélkül leszállítva ...-ig) 

DDU-paritás 
dealer (üzletkötő) 

Deane, Phyllis Mary 

deben (súlymérték) 
debet (a ,,tartozik’’ rovat megjelölése) 

debitor (adós) 



Debreceni Kereskedőtársulat Közgazdasági Lapja (sajtókiadvány) 

Debreceni Szemle (sajtókiadvány) 

Debreu, Gerard 
Debreu-tétel 

decentralizáció 

decentralizál 
decentralizálás 

decentralizált alap 

decentralizált döntési rendszer 
decentralizált privatizáció 

decentralizált szervezeti struktúra 

decentrum 
decibel (dB) 

decigramm (dg) (súlymérték) 

decilis eloszlás 
deciliter (dl) (űrmérték) 

decima (tized, hűbériségi adónem) 

decimál 
decimális 

decimális kódrendszer 

decimális pénzrendszer 
decimális sorszám 

deciméter (dm) (hosszmérték) 

de dato (a kiállítás napjától) 
dedukció 

deeszkaláció (fokozatos csökkentés) 

deetatizáció 

deetatizálás (államtalanítás) 

de facto konvertibilitás 
defenzív stratégia 

deficit 

deficitbújtatás 
deficitcsökkentés 

deficit-előrejelzés 

deficit előrejelzése 
deficites 

deficites a járadékmérlege 

deficites fizetési mérleg 
deficites kereskedelmi forgalom 

deficites költségvetés 

deficites külkereskedelem 
deficites mérleg 

deficites ország 

deficites pénzpozíció 
deficitfaragás 

deficitfinanszírozás 

deficitfinanszírozási kötvény 
deficitfogalom 

deficit/GDP mutató 

deficitgondok 
deficithányad 

deficitjelentés 

deficitkövetelmény 
deficitkritérium 

deficitlefaragás 

deficitmentes 
deficitmentesség 

deficit mértéke 

deficitmutató 
deficitnagyság 

deficit nélküli 



deficitráta 

deficitszámítás 

deficit váratlan megnövekedése 
definiáló egyenlet 

definíció 

definíciós egyenlet 
definíciós hiba 

defláció 

defláció hatásának kiküszöbölése 
deflációs 

deflációs árirányzat 

deflációs eszköz 
deflációs hitelpolitika 

deflációs nyomás 

deflációs ráta 
deflációs rés 

deflációs spirál 

deflációs szorzó 
deflál 

deflálás 

deflált jövedelem 
deflátor 

deformálódott pénzérme 

defter (adólajstrom, számviteli könyv) 
defterdár (török közigazgatási terület pénzügyi vezetője) 

degradál 

degresszió (egyenletes, fokozatos csökkenés) 

degresszív 

degresszív adó 
degresszív adókulcs 

degresszív adóztatás 

degresszív díjszabás 
degresszív értékcsökkenési leírás 

degresszív leírás 

degresszív változó költség 
deindusztrializáció 

deinognosztika 

deinognosztikus jövőkép 
deinognózis 

de jure konvertibilitás 

dekád 
dekádelszámolás 

dekagramm (dkg vagy dag) (súlymérték) 

dekaliter (dal) (űrmérték) 
dekaméter (dam) (hosszmérték) 

Dékány István 

dekapitalizáció 
dekár (területmérték) 

dekartellizál (kartelleket felszámol) 

deklaráció 
deklarálás 

deklaráltan szétosztott nyereség 

deklarált érték 
deklasszálódik 

deklasszált 

deklináció 
deklinált csereérték 

dekolonizáció 

dekompenzáció 
dekompozíciós idősormodell 

dekompozíciós probléma 



dekonjunktúra 

dekonjunkturális 

dekoráció 
dekorál 

dekorálás 

dekoráló 
dekorált 

dekoratív 

dekoratőr 
dekrétum 

dél-afrikai államkötvény 

dél-afrikai aranybányarészvény 
dél-afrikai fejlesztési koordináló konferencia 

Dél-afrikai Határidős Tőzsde (SAFEX) 

Dél-afrikai Hitelgarancia-biztosító Társaság (CGIC) 
Dél-afrikai Ipari Fejlesztési Társaság (IDC) 

Dél-Afrikai Köztársaság  

(Dél-Afrika) – Afrika 
dél-afrikai kukorica-háromszög 

Dél-afrikai Külkereskedelmi Szervezet (Safto) 

Dél-afrikai Nukleáristüzelőanyag- 
-társaság (Nufco) 

dél-afrikai rand (ZAR) – Namíbia 

dél-afrikai részvény 
Dél-afrikai Szövetségi Iparkamarák (FCI) 

Dél-afrikai Tartalékbank (SARB) 

Dél-afrikai Vámunió 

Dél-afrikai Vas- és Acélipari Társaság (ISCOR) 

délamerikanizálódás 
Dél-ázsiai Regionális Együttműködési Egyesület (SAARC) 

Dél Bizottság 

delcredere (vagy delkredere) (az eladó ügynök felelőssége) 
delegátus 

delelés 

déli árfolyamok 
déli bővítés 

déligyümölcs-aukció 

déligyümölcs-behozatal 
déligyümölcs behozatala 

déligyümölcsexport 

déligyümölcsimport 
déligyümölcs-kereskedelem 

déligyümölcs-kereskedés 

déligyümölcs-kereskedő 
déligyümölcs-kivitel 

déligyümölcs kivitele 

déligyümölcs-nagykereskedelem 
déli jegyzések 

delikátesz 

delikáteszimport 
déli kibővülés 

delikvens 

delivery order (árukiszolgáltatási utasítás) 
delizsánsz (személyszállító postakocsi) 

Dél-karolinai Automatizált Klíringintézetek Szövetsége (SOCACHA) 

Délkelet-ázsiai Haszonfatermelők Szövetsége (SEALPA) 
Délkelet-ázsiai Kőolajkutató Társaság (SEAPEX) 

Délkelet-ázsiai Központi Bankok (SEACEN) 

Délkelet-ázsiai Nemzetek Társulása (ASEAN) 
Délkelet-ázsiai Ónkutató Központ  

(SEATRADC) 



délkelet-ázsiai tízek 

Délkelet-ázsiai Vas- és Acélintézet (SEAISI) 

Délkelet-európai Együttműködési Kezdeményezés (SECI) 
delkredere (vagy delcredere) (az eladó ügynök felelőssége) 

delkredere-biztosítás 

delkredere-felelősség 
delkredere-számla 

delkredere tartalékolása 

delkredere-ügynök 
delkredere-veszély 

della (szleng – pénz) 

Delors, Jacques Lucien Jean 
Delors-bizottság 

Delors-csomag 

Delors-terv 
Delphi-módszer 

delta faktor 

deltafedezési technika 
deltafedezeti stratégia 

deltafedezeti ügyletet köt 

delta tényező 
déltengeri panama 

délutáni árfolyam-megállapítás 

délutános 
Del Vecchio, Gustavo 

DEM (márka) – Németország 

demarketing 

dematerializáció 

dematerializált értékpapír 
demigros (nagy- és kiskereskedelmi tevékenységet egyaránt folytató vállalat) 

demigros értékesítés 

demigros tevékenység 
demilitarizálás 

deminúció (levonás) 

demobilizáltság 
demodernizáció 

demográfiai bomba 

demográfiai munkanélküliség 
demográfiai nyomás 

demográfiai prognózis 

demográfiai robbanás 
demográfiai statisztika 

demográfiai trend 

Demográfia (sajtókiadvány) 
demokratikus döntés 

demokratikus szocializmus 

demonetarizál 
demonetizál 

demonetizálás 

demonopolizálás 
demonstrációs ellenőrző tábla 

demonstrációs hatás 

demonstráló eladó 
demonstratív reklámeszköz 

demoralizáció 

demoszkópikus piackutatás 
Demsetz, Harold 

denacionalizáció 

denacionalizálás 
dénár (MKD) – Macedónia 

denarius 



Dengl János 

Denison, Edward Fulton 

denomináció 
denominálják a bankjegyet 

denominált államadósság 

denominált referenciaráta 
dependenciaelemzés 

depó (raktár, lerakat, bankletét) 

depóbérlés 
depócsekk 

depóigazgató 

depóköltség 
deponál (letétbe helyez) 

deponálás 

deponáló 
deport 

deportárfolyam 

deportdíj 
deportügylet 

deportügyleti díj 

depozitárius (letéteményes, a letét őrzője) 
depozitkazetta 

depozitum (letét) 

depreciáció 
depreciál (leértékel) 

depresszió 

depresszió mélypontja 

depressziós holtpont 

depressziós időszak 
depriváció (hátrányos társadalmi helyzet) 

deprivációs hatás 

deprivatizáció 
deputátum (járandóság) 

DEQ (rakparton átadva, vám fizetve) 

DEQ-paritás 
dereglyézési díj 

dereguláció (túlszabályozás megszüntetése) 

deregulációs lépés 
deregulációt hajt végre 

deregulál 

deregulált 
deregularizálás 

deriváció 

derivál 
deriválás 

deriválhatóság 

deriválódik 
derivált 

derivált cégérték 

deriváltfüggvény 
derivatíva 

derivatív kereskedelem 

derivatív piac 
derivatív szerződés 

derivátum 

derogáció 
derogációkérelem 

derogációs igény 

déroute (pénzügyi összeomlás) 
Dervis, Kemal 

Dervis-program 



DES (hajóból szállítva) 

Desai, Meghnad Jagdishchandra 

Descartes-féle koordináta-rendszer 
Deseő Antal 

designvállalkozás 

desk-top bankügyvitel 
DES-paritás 

despota 

despotikus 
despotizmus 

Dessewffy Emil, gróf 

destabilizáció 
destabilizál 

destabilizálás 

destabilizálódás 
destabilizálódik 

destruktív 

deszkaár 
deszkaárus 

deszkakereskedő 

desztinációs életciklusgörbe 
détailista (kiskereskedő) 

detailkereskedelem 

detasál (értékpapírok szelvényeit levágja) 
detasíroz 

determináció 

determinációs együttható 

determinációs hányados 

determinál 
determinált feltételek közötti döntés 

determinált rendszer 

determináltság 
determinisztikus idősorelemzés 

determinisztikus megközelítés 

determinisztikus modell 
dettó (do) 

DEUT (devizaátutalás) 

Deutsche Bank 
devalváció 

devalvációs 

devalvációs nyomás 
devalvál 

devalválás 

devalváló 
devalválódik 

devalvált 

devergens 
devinkuláció 

deviza 

devizaadósság 
devizaadósság-állomány 

devizaalap 

devizaalapú alszámla 
devizaalapú kártya 

devizaalapú treasury 

devizaalkusz 
devizaállomány 

devizaállomány-csökkenés 

devizaállomány csökkenése 
devizaállomány-növekedés 

devizaállomány növekedése 



devizaállomány-változás 

devizaállomány változása 

devizaár 
devizaáras bolt 

deviza-árbevétel 

devizaarbitrázs 
devizaárfolyam 

devizaárfolyam-biztosítás 

devizaárfolyam-előrejelzés 
devizaárfolyam-fedezet 

devizaárfolyam hivatalos megállapítása 

devizaárfolyam-ingadozás 
devizaárfolyam-ingadozás határai 

devizaárfolyam-jegyzés 

devizaárfolyam jegyzése 
devizaárfolyam-kockázat 

devizaárfolyam-különbözet 

devizaárfolyam-lap 
devizaárfolyam-lebegés 

devizaárfolyam-mozgás 

devizaárfolyam-nyereségek fajtái 
devizaárfolyam rugalmassága 

devizaárfolyam százezred része 

devizaárfolyam-táblázat 
devizaárfolyam-változás kockázata 

devizaárfolyam-veszteség 

devizaárfolyam-veszteségek miatti leírások 

devizaárindex 

devizaárszorzó 
devizaárverés 

devizaátalány 

devizaátruházás 
devizaátutalás (DEUT) 

devizaátváltás 

devizaátváltási kulcs (ER) 
Devizában adott kölcsönök értékhelyesbítése (számlanév) 

devizában jegyzett, de még be nem fizetett tőke 

devizabank 
devizában lebonyolított hitelügylet 

devizában nyújtott kölcsönök vagy fizetett előlegek 

devizában számított érték 
devizabeáramlás 

devizabefektetés 

devizabefektetés forinthozama 
devizabejelentés 

devizabelföldi 

devizabelföldi gazdasági egység 
devizabelföldi jogi személy 

devizabelföldi személy 

devizabelföldi természetes személy 
devizabeszolgáltatás 

devizabeszolgáltatási kötelezettség 

devizabetét 
devizabetét-állomány 

Devizabetét árfolyam-különbözeti számla (számlanév) 

devizabetét-csere 
devizabetétcsere-konstrukció 

devizabetét-cserés megállapodás 

devizabetétek kamatai 
devizabetétek lekötési minimum összege 

devizabetét-kamat 



devizabetét-számla 

Devizabetét-számla (számlanév) 

devizabevétel 
devizabevételi előirányzatok 

devizabizonylat 

devizabörze 
devizabőség 

devizabróker 

deviza-bűncselekmény 
devizabűntett 

devizacímzettség 

devizacsekk 
devizacsomag 

devizacsoportok szerinti részletezés 

devizadiszkont 
devizadiszponíbilitás 

devizaegyenleg 

devizaegyensúly 
devizaegység 

devizaéhség 

devizaeladás 
deviza eladása határidőre 

deviza eladási árfolyama 

devizaeladási hullám 
devizaeladó 

devizaellátmány-átalány 

deviza-ellenérték 

devizaellenőr 

deviza-ellenőri iroda 
deviza-ellenőrzés 

deviza-ellenőrzési törvény 

deviza-ellenőrző szabályok 
devizaelosztás 

devizaelőleg 

devizaelőlegek beruházásokra 
devizaelőlegek készletvásárlásra 

devizaelőlegek miatti követelés 

devizaelszámolás 
devizaelszámolási jegyzék 

devizaengedély 

devizaengedély-köteles 
devizaengedély-szerzési kötelezettség 

devizaérték 

deviza értékelése 
devizaérték- és pénztartalékkészlet (DP) 

Deviza- és valutakészletek  

árfolyamnyeresége  
(számlanév) 

Deviza- és valutakészletek  

árfolyamvesztesége  
(számlanév) 

devizaeszközök 

devizafedezet 
devizafedezeti ügylet 

devizafelár 

devizafelesleg 
devizafelhasználás 

devizafelügyelet 

devizafelvevő 
devizafinanszírozás 

devizaforgalmi bevétel 



devizaforgalmi rendelkezések 

devizaforgalmi terv 

devizaforgalom 
devizaforgalom szabályozása 

devizaforint (DFt) 

devizaforint-kamat 
devizaforint kamata 

devizaforintos árfolyam 

devizaforrás 
devizaforrások után képzett forinttartalék kamatlába 

devizafuvar 

devizagazdálkodás 
devizagazdálkodást sértő bűntett 

devizahányad 

devizahatóság 
devizahatósági engedély 

devizahatósági jogkör 

devizaháztartás 
devizahelyzet 

devizahiány 

devizahitel 
devizahitel-adósok árfolyamvesztesége 

devizahitel-analitika 

devizahitelezés 
devizahitel-felvétel 

devizahitel felvétele 

devizahitel-felvételi lehetőség 

devizahitel-folyósítás 

devizahitel folyósítása 
devizahitel-kamat 

devizahitel kamata 

devizahitel-tartozás 
devizahitel-visszafizetés 

devizahitel visszafizetése 

devizahozam 
devizaigazgatóság 

devizaigazolás 

devizaigénylés 
devizaigénylési levél 

devizaigénylő 

devizaigénylő lap 
devizajegyzés 

devizajel 

devizajog 
devizajogi szempontból belföldinek tekintett személy 

devizajogi szempontból külföldinek tekintett személy 

devizajogosultság 
devizajogszabály 

devizajutalék 

devizajutalék-kiadás 
devizajutalék kiadása 

devizakamat 

devizakamat-megtakarítás 
devizakamat megtakarítása 

devizakamat-politika 

devizakártya 
devizakereskedelem 

devizakereskedelemben dolgozó bróker 

devizakereskedelmi adó 
devizakereskedés 

devizakereskedő 



devizakereslet-hiány 

deviza-keresztárfolyam 

devizakeret 
devizakészlet 

devizakészlet árfolyamcsökkenésének elszámolása év végén 

devizakészlet devizaértéke 
devizakészletek 

devizakészlet túlzott igénybevétele 

devizakiadás 
devizakiáramlás 

devizakifizetésre elkülönített pénzeszköz 

devizakihágás 
devizakihelyezés 

devizakikötés 

devizakímélési koefficiens 
devizakinnlevőség 

devizakinnlevőségek által jelentett kockázat 

devizakitermelés 
devizakitermelés-hatékonysági mutató 

devizakitermelési együttható 

devizakitermelési mutató 
devizakitermelési viszonyok 

devizakitermelő 

devizakitermelő ágazat 
devizakiutalás 

devizakiutalási osztály 

devizakivitel 

devizakiviteli tilalom 

devizakiviteli zárlat 
devizákkal való ügyletek lebonyolítása 

devizák keresztárfolyamának határidős kereskedelme 

devizaklauzula 
devizaklíring 

Devizaklub 

devizakockázat 
devizakód 

devizakódex 

devizakompenzáció 
devizakontingens 

devizakontraktus 

devizakontraktusok adásvétele 
devizakonverzió 

devizakorlátozás 

devizakorlátozás alá eső 
devizakorlátozó rendszabály 

devizakosár 

devizakölcsön 
devizakölcsön-folyósítás 

devizakölcsön folyósítása 

devizaköltség 
devizakönyvelés 

devizakötelezettség 

devizakötelezettséggel kapcsolatos árfolyamveszteség-fajták 
devizakötések 

devizakötöttség 

devizakötvény 
devizakövetelés átszámítási különbözete 

devizakövetelések 

devizakövetelések által jelentett kockázat 
devizaköveteléseket befagyaszt 

devizaközpont 



devizák rendelkezésre bocsátása 

devizakülföldi 

devizakülföldi bank 
devizakülföldiek követeléseinek átválthatósága 

devizakülföldiek lakossági folyószámláinak kamatozása 

devizakülföldiekre vonatkozó konvertibilitás 
devizakülföldi magánszemély 

devizakülföldi-számla 

devizalebonyolító 
devizaleértékelés 

devizaliberalizáció 

devizaliberalizációs intézkedés 
devizális megterhelés 

devizális rés 

devizamegállapodás 
devizamegtakarítás 

devizamegtérülés 

devizamérleg 
devizamonopólium 

devizamozgás nélküli ügylet 

devizaművelet 
devizaműveletek cégalapításkor 

devizanem 

devizanemenkénti nyilvántartás 
devizanemenként vezetett analitika 

devizanettósítás 

deviza-nyilvántartás 

deviza-nyilvántartási számla 

devizaopció 
devizaopciós záradék 

devizaosztály 

devizaosztály-vezető 
devizaosztály vezetője 

devizaösszeg 

devizaövezet 
devizaparitás 

deviza pénzárfolyama 

devizapénztár 
devizapénztáros 

devizapiac 

devizapiaci beavatkozás 
devizapiaci elemző 

devizapiaci intervenció 

devizapiaci kórkép 
devizapiaci körkép 

devizapiaci mikrostruktúra 

devizapiaci nyitott helyzet 
devizapiaci spekuláns 

devizapiaci ügyletek 

devizapolitika 
devizapozíció 

devizaprémium 

devizaráfordítás 
devizarendelet 

devizarendelkezések 

devizarendszer 
devizareport-ügylet 

devizás kaszinó 

devizaspekuláció 
devizás szállítói kötelezettségek kifizetése 

devizás szerencsejáték koncessziós joga 



devizás váltók elszámolása 

devizás váltó kibocsátása 

devizás váltókövetelések év végi értékkorrekciója 
devizás váltótartozás pénzügyi rendezése 

devizás váltó váltókamata 

devizaswapügylet 
devizaszabályozás 

devizaszabály-sértés 

devizaszámla 
devizaszámla-forintosítás 

devizaszámla-jóváírás konvertibilis forintszámla terhére (KFTT) 

devizaszámla-kamat 
devizaszámla kamata 

devizaszámlán alapuló idegenforgalmi statisztika 

devizaszámla-tulajdonos 
devizaszámla tulajdonosa 

devizaszámla-vezetés 

devizaszámla vezetése 
devizaszámlázás 

devizaszegény 

devizaszegénység 
devizaszekció 

devizaszerkezet 

devizaszerzés 
devizaszerződés 

devizaszimbólum 

devizaszorzó 

devizaszűke 

devizaszükségletek 
devizatakarékosság 

devizatartalék 

devizatartalék-hiány 
devizatartalék-tartás költsége 

devizatartalék-többlet 

devizatartozás 
devizatartozás kiegyenlítése 

devizát befagyaszt 

devizaterv 
devizatétel 

devizatörvény 

devizatörvény-javaslat 
devizatörzsbetét 

Devizatörzsbetét árfolyam-különbözeti számla (számlanév) 

devizatörzsbetét átváltása más devizára 
devizatörzsbetét beállítása  

a mérlegbe 

devizatörzsbetét felhasználása 
devizatörzsbetét lekötése 

devizatörzsbetét-számla 

Devizatörzsbetét-számla (számlanév) 
devizatörzsbetéttel kapcsolatos gazdasági műveletek 

devizatörzsbetét tőketartalékkal összefüggő elszámolása 

devizatőzsde 
devizatranszfer 

devizatranszfer-garancia 

devizatulajdonos 
deviza tulajdonosa 

devizát utal ki 

devizát zárol 
devizaügy 

deviza-ügyfélforgalmi kamat 



devizaügylet 

devizaügynök 

devizaüzér 
devizavállalás 

devizavállalási levél 

devizaváltó 
devizaváltó-tartozás 

deviza várható árfolyama 

devizavásárlás 
devizavásárlási árfolyam 

devizavásárlási jog 

devizavédelem 
devizavédelmi intézkedés 

devizavédelmi vám 

devizaveszteség 
devizavétel 

devizavételi árfolyam 

deviza vételi árfolyama 
devizavételi jog 

devizavétség 

deviza-világpiac 
deviza-visszaélés 

devizavonzat 

devizazárlat 
dezaggregáció 

dezaggregációs szint 

dezaggregál 

dezaggregátum 

dezavuál 
dezinfláció 

dezinflációs tendencia 

dezinformációk megelőzése 
dezinformál 

dezintegrált 

dezintegrált piac 
dezintegráltság 

dezorganizáció 

dezorganizál 
dezorganizálás 

dezorganizáló 

dezorganizált 
dezorientál 

dezurbanizáció 

dézsma 
dézsmaadó 

dézsmafizetés 

dézsmagabona 
dézsmaköteles 

dézsmál 

dézsmalajstrom 
dézsmálás 

dézsmáló 

dézsmamegváltás 
dézsmamentes 

dézsmapénz 

dézsmaszedő 
dezső /Dezső/ (szleng – pénz, illegálisan tartott dollár) 

DFt (devizaforint) 

dg (decigramm) (súlymérték) 
DHI (Diákhitel-intézet) 

DHL-szolgáltatás 



DI (rendelkezésre álló jövedelem) 

diagonális integráció 

diagonális mátrix 
diagonális szövetség 

diagram 

diagramcím 
diákbérlet 

diák-betegbiztosítási pénztár 

Diákhitel-intézet (DHI) 
diákhitel-konstrukció 

diákhitelrendszer 

diákjegy 
diákmeló (szleng) 

diákmenza 

diákmunkaerő 
diákmunkaigény 

diákmunka-közvetítés 

diákmunka közvetítése 
diákmunka szervezése 

diákmunka-szervező 

diákoknak kölcsönt nyújtó társaság 
diákoknak nyújtott kölcsön 

diákpénztár 

diákreklámverseny 
diák-rt. 

diákvállalkozás 

dialektikus módszer 

dialóguskezelés 

dialóguskezelő rendszer 
diapazon 

Diaz-Alejandro, Carlos 

DIBOR (dublini bankközi kínálati kamatláb) 
dica (1848-ig adókirovási kulcs) 

dicális összeírások 

dichotóm változó 
dicsőség 

Diderot-effektus 

Diderot-egység 
Diderot-hatás 

didrachma (ókori pénz) 

Diehl, Karl 
diéta (napidíj) 

Dietzel, Heinrich 

Dietzel, Karl August 
Diewert, Walter Erwin 

differencia 

differenciaegyenlet 
differenciaegyenlet-rendszer 

differenciál 

differenciálás 
differenciálegyenlet 

differenciálegyenlet-rendszer 

differenciálhányados 
differenciálhányados-képzés 

differenciálhatatlanság 

differenciális importvám 
differenciális tőkekibocsátás 

differenciális vám 

differenciálképzés 
differenciálkoefficiens 

differenciálódás 



differenciálódik 

differenciáló hatás 

differenciáló stratégia 
differenciálszámítás 

differenciált adózás 

differenciáltan elosztott költségvetési pénz 
differenciált áremelés 

differenciált bér 

differenciált béremelési tervezet 
differenciált bérezés 

differenciált díjszabás 

differenciált duopólium 
differenciált duopszónium 

differenciált jövedelmi viszonyok 

differenciált közalkalmazotti béremelés 
differenciált marketing 

differenciált monopólium 

differenciált monopszónium 
differenciált oligopólium 

differenciált oligopszónium 

differenciált összegű családi pótlék 
differenciáltság 

differenciált szavazati jog 

differenciált tarifa 
differenciált termék 

differenciált vagyoni viszonyok 

differenciált vámtarifa 

differenciált vízdíj 

diffúzió 
diffúziós árfolyammozgás 

diffúziós árfolyam-viselkedés 

diffúziós index 
diffúz piac 

digiforint 

digitális áfa 
digitális aláírás 

digitális aláírással ellátott dokumentum 

digitális bank 
digitális banki szolgáltatás 

digitális fizetőeszköz 

digitális forradalom 
digitális gazdaság 

digitális információs szolgáltatás 

digitális könyvesbolt 
digitális pénz 

digitalizált kódok 

DIHT (Német Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetsége) 
díj 

díjas híd 

díjátalányozás 
díjátalányozott 

díjátalányozva 

díjat beszed 
díjat felszámol 

díjat fizet 

díjat megállapít 
díjátvitel 

díjaz 

díjazás 
díjazás nélkül 

díjazásviszony 



díjazatlan 

díjazó 

díjazott 
díjbefagyasztás 

díjbefizetés 

díjbefizetési késedelem 
díjbélyeges KGFB-díjak 

díjbélyeges kötelező gépjármű- 

-felelősségbiztosítási díj 
díjbeszedés eredményessége 

díjbeszedési csoport 

díjbeszedési ellenőr 
díjbeszedési kapusor 

díjbeszedési tájékoztató 

díjbeszedő 
díjbeszedő vállalat 

díjbevétel 

díjbizottság 
díjcsökkentés 

díjduplázás 

díjelengedés 
díjelőírás 

díjelőleg 

díjelőleges bérmentesítési jog 
díjeltérés mértéke 

díjemelés 

díjengedmény 

díjesedékesség 

díj esedékessége 
díj- és illetékkiszabási hivatal 

díjfelajánlás 

díjfelszámítás 
díjfizetés 

díjfizetések üteme 

díjfizetés ellenében használható híd 
díjfizetés elmaradása 

díjfizetés gyakorisága 

díjfizetés időtartama 
díjfizetési gyakoriság 

díjfizetési konstrukció 

díjfizetési kötelezettség 
díjfizetési lehetőség 

díjfizetés nélkül 

díjfizetésre kötelezett 
díjfizetést magára vállalja 

díjfizető 

díjfizető-azonosítás 
díjfizető azonosítása 

díjfizető hely 

díjfizető kapu 
díjfokozat 

díjgazdálkodás 

díjhátralék 
díjhátralékos 

díjjegyzék 

díjkalkuláció 
díjkategória 

díjkategória-meghatározás 

díjkategória meghatározása 
díjkategória-meghatározó táblázat 

díjkedvezmény 



díjkedvezmény-jogosultság 

díjkiegészítés 

díjkiosztó bizottság 
díjkiszabás 

díjkitűzés 

díj kitűzése 
díjköteles 

díjköteles tevékenység 

díjköteles út 
díj központilag leróva 

díjkulcs 

díjlerovás 
díjlevél 

díjlevonás 

díjlevonásos rendszer 
díjlimit 

díjmegállapítás 

díjmegállapítási kérelem 
díjmegállapító hatóság 

díjmentes 

díjmentesen 
díjmentes hajóállásidő 

díjmentes házhozszállítás 

díjmentesítés 
díjmentesített levél 

díjmentes szállítás 

díjmentes szállítmány 

díjmérséklés 

díjnagyság utáni engedmény 
díjnemfizetés 

díj nemfizetése 

díjnok 
díjnyertes termék 

díjnyilvántartás 

díj nyilvántartása 
díjnyugta 

díjosztály 

díj-összehasonlítás 
díjövezet 

díjpolitika 

díjrekord 
díjrendszer 

díjrendszer-módosítás 

díjrendszer módosítása 
díjrészlet 

díjszabás 

díjszabási kedvezmény 
díjszabási szakasz 

díjszabáskedvezmény 

díjszabásvezető 
díjszámítás 

díjszámítás alapja 

díjszámítási súly 
díjszámla 

díjszedés 

díjszintemelés 
díjszint emelése 

díjtáblázat 

díjtalan 
díjtalan gyakornok 

díjtalan kiadvány 



díjtalan szolgáltatás 

díjtárgyalás 

díjtarifa 
díjtartalék 

díjtartalék-számítás 

díjtartozás 
díjtartozás-felhalmozó 

díjtartozás felhalmozódása 

díjteher 
díjtétel 

díjtételrendszer 

díjtételtáblázat 
díjtöbblet-nyilvántartó 

díjügylet 

díjügyleti kötések árfolyammodellje 
díjügyleti nyilatkozat 

díjügyleti spekuláns 

díjvisszafizetés 
díjvisszatérítés 

díj-visszatérítési előadó 

díjvisszatérítéssel történő elérési biztosítás 
díjzóna 

diktál 

diktálja az árat 
diktált ár 

diktált stabilizáció 

diktált vagy autonóm stabilizáció 

diktatórikus kapitalizmus 

dilettáns vásárló 
dilettantizmus 

Dillon-forduló 

dimenzió 
dimenziószám 

dime (váltópénz) 

Dimitrov téri fiúk (az MKKE-n végzett magas beosztású  
személyek) 

DIN (német ipari szabvány) 

dinamikai árindex 
dinamikai index 

dinamikai összehasonlítás 

dinamikai részindex 
dinamikavesztés 

dinamikus 

dinamikus adóparadicsom 
dinamikusan emelkedő cascodíjak 

dinamikusan működő gazdaság 

dinamikus beruházásgazdaságossági mutató 
dinamikus egyensúly 

dinamikus elemzés 

dinamikus exportbővülés 
dinamikus faktoranalízis 

dinamikus jövedelmezőség 

dinamikus keresleti függvény 
dinamikus környezet 

dinamikus közgazdasági elmélet 

dinamikus közgazdaságtan 
dinamikus közgazdaságtani iskola 

dinamikus likviditási ráta 

dinamikus megtakarítás 
dinamikus mérlegelméletek 

dinamikus modell 



dinamikus növekedés 

dinamikus nyugdíj 

dinamikus szinttartás 
dinamikus szinttartás térdimenziója 

dinamikus vagyonmérleg 

dinamikus vámunió-elméletek 
dinamikus viszonyszám 

dinamikus viszonyszámok átlagolása 

dinamikus vizsgálat 
dinamizált termelési függvény 

dinamizmusát vesztett beruházási javak 

dinár (BHD) – Bahrein 
dinár (BHD) – Bosznia-Hercegovina 

dinár (DZD) – Algéria 

dinár (IQD) – Irak 
dinár (JOD) – Jordánia 

dinár (KWD) – Kuvait 

dinár (LYD) – Líbia 
dinár (SDD) – Szudán 

dinár (TND) – Tunézia 

dinár (XMD) – Macedónia 
dinasztia 

dinasztikus hasznosság 

Diners Club (nemzetközi hitelkártyás szervezet) 
Diners Club-hitelkártya 

dinnyeárus 

DIPADA-módszer 

diplomácia 

diplomástermelés 
diplomata 

diplomatabolt 

diplomatasáv 
direkt adó 

direkt árfolyam 

direktárfolyam-jegyzés 
direkt árfolyam jegyzése 

direkt bankinkasszó 

direkt értékesítő 
direkt export 

direkt gazdasági irányítás 

direkt gazdaságirányítás 
direkt hajóraklevél 

direkt irányítás 

direktíva 
direkt javak 

direkt kérdésfeltevés 

direkt közgazdasági összefüggések 
direktmarketing 

direktmarketing-akció időzítése 

Direkt Marketing Egyesület 
direktmarketing-küldemény 

direktmarketing-módszer 

direktműsor-költség 
direktor 

direktrisz (üzletvezetőnő, áruházban osztályezetőnő) 

direkt szabályozás 
direkt versenytárs 

dirham (AED) – Egyesült Arab Emírségek 

dirham (MAD) – Marokkó 
dirigista 

dirigizmus 



Disconto Gesellschaft 

disequilibristák 

disequilibriumelmélet 
disequilibriumiskola 

disequilibrium-keynesiánus 

disequilibriummodell 
díszállat-kereskedés 

diszázsió 

diszázsió-árfolyam 
diszázsióval 

díszcsomagolás 

díszcsomagolási díj 
díszétkeztetés 

diszfunkció 

diszfunkcionális 
diszfunkcionális működés 

diszfunkcionális tényező 

díszhalszaküzlet 
diszharmónia 

diszharmonikus fejlődés 

diszharmonikus növekedés 
díszkiadás 

diszkó (zenés-táncos ifjúsági szórakozóhely) 

diszkont 
diszkontál (váltót leszámítol) 

diszkontalap 

diszkontálás 

diszkontálási jutalék 

diszkontálási mintakalkuláció 
diszkontálási művelet 

diszkontálási politika 

diszkontálási ügylet 
diszkontálás lemondással 

diszkontálhatatlan 

diszkontálható 
diszkontálható váltó 

diszkontáltat 

diszkontált eladási árfolyam 
diszkontált érték 

diszkontált értékben kifejezett 

diszkontált jelenlegi érték 
diszkontált készpénzforgalmi elszámolás módszere 

diszkontált költség 

diszkontált letéti jegy 
diszkontált megtérülési idő 

diszkontált nettó hozam 

diszkontált nettó hozam összege 
diszkontált összeg 

diszkontált pénzáramlás 

diszkontált pénzáramlás módszere 
diszkontált piaci érték 

diszkontár 

diszkontáru 
diszkontáruház 

diszkontbank 

diszkontbetétjegy 
diszkontbolt 

diszkontbróker 

diszkontelszámolás 
diszkontérték 

diszkontértékesítés 



diszkontértékpapír 

diszkontfüggvény 

diszkonthálózat 
diszkontház 

diszkonthitel 

diszkonthozam 
diszkontinuitás 

diszkontinuitások értékelése 

diszkontinuitások figyelése 
diszkontjegy 

diszkontjegy-kibocsátás 

diszkontjutalék 
diszkontkamat 

diszkontkamatláb 

diszkontkártya 
diszkontképes 

diszkontkincstárjegy (dkj) 

diszkontkincstárjegy-árfolyam 
diszkontkincstárjegy árfolyama 

diszkontkincstárjegy-aukció 

diszkontkincstárjegyek aukciója 
diszkontkincstárjegyek forgalma 

diszkontkincstárjegy-forgalmazási szabályváltozás 

diszkontkincstárjegy-forgalom 
diszkontkincstárjegy-hozam 

diszkontkincstárjegy hozama 

diszkontkincstárjegyhozam-index 

diszkontkincstárjegy-hozam indexe 

diszkontköltség 
diszkont-könyváruházlánc 

diszkontláb 

diszkont lemondással 
diszkontlevonás 

diszkontnapok 

diszkontopció 
diszkontopció vétele 

diszkontösszeg 

diszkontpolitika 
diszkontraktár 

diszkontráta 

diszkontszámítás 
diszkonttényező 

diszkonttényező teljes évre 

diszkonttényező tört évre 
diszkontüzlet 

diszkontvaluta 

diszkréció (titoktartás, tapintat) 
diszkrecionális beavatkozás 

diszkrecionális ellátás 

diszkrecionális eszközök 
diszkrecionális jövedelem 

diszkrecionálisjövedelem-hányad 

diszkrecionális számla 
diszkrecionális vásárlóerő 

diszkreditál (hitelt ront, lejárat) 

diszkrét időváltozó 
diszkrét ismérv 

diszkrét jószág 

diszkrét mennyiségi ismérv 
diszkrét sokaság 

diszkrét véges sokaság 



diszkrimináció (hátrányos különbségtétel) 

diszkriminációmentes kereskedelem 

diszkriminációmentesség 
diszkriminációs adópolitika 

diszkriminációs kereskedelempolitika 

diszkriminációs piac 
diszkriminációs valutaegyezmény 

diszkriminációt alkalmaz 

diszkriminál 
diszkrimináló 

diszkriminált 

diszkriminancia 
diszkriminanciaanalízis 

diszkrimináns 

diszkriminatív helyzet 
diszkriminatív tarifarendszer 

diszkriminatív vám 

díszműáru 
díszműáru-kereskedés 

díszműáru-kereskedő 

díszműáruraktár 
díszműárus 

díszműkereskedés 

díszműmunka 
disznófelvásárlás 

disznó felvásárlása 

disznókereskedő (disznóval kereskedik) 

disznó kereskedő (nem becsületes) 

disznóvásár 
disznóvevő 

dísznövény-behozatal 

dísznövény-kiállítás 
dísznövény-nagykereskedelem 

díszpáholytagsági szezonbérlet 

díszpáholytagság-szezonbérlet 
diszparitás (különbözőség, eltérés) 

diszpécser (munkairányító) 

diszperz szféra 
diszponál 

diszponálási jog 

diszponálható árukészlet 
diszponálható exportáru 

diszponálható jövedelem 

diszponens (rendelkező) 
diszponíbilis (rendelkezésre álló, folyósítható) 

diszponíbilis haszon 

diszponíbilis nyereség 
diszponibilitás 

diszposzámlakamat 

diszpozíció 
diszpozíciós hitel 

diszpozíciós hitelkeret 

diszpreferált 
diszpreferencia 

disztribúció (elosztás, felosztás) 

disztribúciós költség 
disztribúciós lánc 

disztribúciós mix 

disztribúciós politika 
disztribúciós rendszer 

disztributív funkció 



disztribútor 

disztribútor-kereskedő 

diurnista (napidíjas közszolgálati alkalmazott, díjnok) 
divatáramlat 

divatáru 

divatárubolt helyettes vezetője 
divatárubolti eladó 

divatárubolt vezetője 

divatárucikk 
divatáruház 

divatáru-kereskedelem 

divatáru-kereskedelmi cég 
divatáru-kereskedés 

divatáru-kereskedő 

divatáru-készítő 
divatáruosztály 

divatárus 

divatáruslány 
divatárusnő 

divatáruüzlet 

divatba hoz 
divatba jön 

divatban van 

divatbemutató 
divatból kiment 

divatbolt 

divatcég 

divatcégek részvényei 

divatcikk 
divatcsarnok 

divatérzékeny 

divatház 
divathóbort 

divathullám 

divatipar 
divatjamúlt 

divatjamúlt áru 

divatjavak 
divatjószág 

divatkereskedés 

divatkereskedő 
divatkollekció 

divatkövető 

divatlap ára 
divatmajom 

divatos 

divatos áru 
divatos irányzat 

divatos részvény 

divatszabó 
divatszalon 

divat szerinti 

divattervezési költség 
divatújdonság 

divatüzlet 

divatvilág 
divergál 

divergáló keresztárfolyam 

divergencia 
divergenciamutató 

divergens elképzelések 



diverzifikáció (termékválaszték- 

-bővítés, iparágak sokfélesége) 

diverzifikál 
diverzifikálás 

diverzifikálható 

diverzifikálja a kőolaj szállítását 
diverzifikálja kőolajszállítását 

diverzifikálódik 

diverzifikálódó szállodapiac 
diverzifikáló vállalat 

diverzifikált befektetési társaság 

diverzifikált portfólió 
diverzifikált struktúra 

diverzifikált struktúrával rendelkező vállalat 

diverzifikált vállalat 
dividenda (osztalék) 

Divisia, François 

divízió (osztály) 
divízióigazgató 

divíziókra osztás 

divizionálás 
divizionális struktúra 

divizionális szervezeti felépítés 

DIW (Német Gazdaságkutató Intézet) 
DJF (frank) – Dzsibuti 

DJIA (Dow Jones-féle ipari részvényindex) 

DJTA (Dow Jones-féle szállítási részvényindex) 

DJUA (Dow Jones-féle közszolgáltatási vállalati részvényindex) 

dkg (vagy dag) (dekagramm) (súlymérték) 
dkj (diszkontkincstárjegy) 

DKK (korona) – Dánia 

dl (deciliter) (űrmérték) 
dm (deciméter) (hosszmérték) 

dm3 (köbdeciméter) (űr- és  

térfogatmérték) 
dm2 (négyzetdeciméter) (területmérték) 

do (dettó) 

Dobb, Maurice Herbert 
doboz 

dobozba csomagol 

dobozbetétdíj 
dobozol 

dobozstruktúra 

Dobránszky (Dobra) Péter 
dobra (STD) – Săo Tomé és Príncipe 

Doby Géza 

dock 
dohány (szleng – pénz) 

dohányadó 

dohányadó-emelés 
dohányár 

dohányáru 

dohányáruda 
dohányáruda helyettes vezetője 

dohányárudai eladó 

dohányárudavezető-helyettes 
dohányáruda vezetője 

dohányáru-kiskereskedelem 

dohányárus 
dohányárverés 

dohánybehozatal 



dohánybehozatali engedély 

dohánybeváltás 

dohánybeváltó 
dohánybolt 

dohánybolti eladó 

dohánycsempészet 
dohány-egyedáruság 

dohány-egyedárusítás 

dohányexport 
dohányfelvásárlás 

dohányfogyasztás 

dohánygyár 
dohánygyártmány 

dohánygyártmány-adóraktár 

dohánygyártmány-forgalmazás 
dohányhirdetés 

dohányimport 

Dohányipar (sajtókiadvány) 
dohányipar 

dohányipari részvény 

dohányipari termék 
dohányjövedék 

dohánykereskedelem 

dohánykereskedés 
dohánykereskedő 

dohánykisáruda 

dohánykivitel 

dohánylevél-felvásárlás 

dohánylevél felvásárlása 
dohánymonopólium 

dohánynagyáruda 

dohány-nagykereskedelem 
dohány-nagykereskedés 

dohánypaviloni eladó 

dohánypavilon kezelője 
dohányportéka 

dohányra kivetett adó 

dohányraktár 
dohányreklám 

dohányreklámok bevétele 

dohányreklámok tilalma 
dohány reklámozásának tiltása 

dohánytermék 

dohánytermék-reklámozás 
dohánytermék reklámozása 

Dohányterméktanács 

dohánytermesztés 
dohánytermesztő gazdaság 

dohánytőzsde 

dohányüzlet 
dohányzófülke 

dohányzószakasz 

dokkárujegy 
dokkdíj 

dokkelismervény 

dokker 
dokkhasználati díj 

dokkhasználati illeték 

dokkigazolás 
dokkilleték 

dokkmunkás 



dokkraktárjegy 

dokksztrájk 

dokkvállalat 
dokkzáradék 

dokumentáció 

dokumentál 
dokumentálás 

dokumentum 

dokumentumforgalom 
dokumentumkeresés 

dokumentumkereső rendszer 

dolcsi (szleng – dollár) 
dolgaértő 

dolgos kezű 

dolgozgat 
dolgozik 

Dolgozni nem szégyen. (közmondás) 

dolgozó 
dolgozói áramdíjkedvezmény 

dolgozói jutalomutaztatás 

dolgozói részvény 
dolgozói részvénytulajdon 

dolgozói részvétel 

dolgozói rézvény tulajdonosa 
dolgozói tulajdonlás 

dolgozók áthelyezése 

dolgozók bérkövetelése 

dolgozók jövedelmének maximuma 

dolgozók kantinrendszerű ellátása 
dolgozóknak adott kölcsönök 

dolgozóknak adott lakáscélú kölcsönök 

dolgozóknak nem lakás céljára adott kölcsönök 
dolgozóközösség 

dolgozólétszám 

dolgozónépesség 
dolgozó tulajdonos 

dolgoztat 

Dolgozzék, aki éhes! (szólásmondás) 
dollár ($) 

dollár (AUD) – Ausztrália 

dollár (BBD) – Barbados 
dollár (BND) – Brunei 

dollár (BSD) – Bahama-szigetek 

dollár (BZD) – Belize 
dollár (CAD) – Kanada 

dollár (FJD) – Fidzsi-szigetek 

dollár (GYD) – Guyana 
dollár (JMD) – Jamaica 

dollár (LRD) – Libéria 

dollár (NZD) – Új-Zéland 
dollár (SBD) – Salamon-szigetek 

dollár (SGD) – Szingapúr 

dollár (TTD) – Trinidad és Tobago 
dollár (USD) – Amerikai Egyesült Államok 

dollár (ZWD) – Zimbabwe 

dolláradósság 
dolláralap 

dolláralapon működő 

dolláralapú értékpapír 
dollárállomány 

dollárárfolyam 



dollár árfolyama 

dollárárfolyam-csökkenés 

dollárárfolyam csökkenése 
dollárárfolyam-kiigazítás 

dollárárfolyam kiigazítása 

dollárátváltás 
dollárban fizetendő intézvény 

dollárban kifejezett eladási forgalomszint 

dollárbankjegy 
dollárbankó 

dollárban nyilvántartott befektetés 

dollárban történő elszámolás 
dollárbeavatkozás 

dollárbefektetés 

dollárbessz 
dollárbetét 

dollárbevétel 

dollárbevételhez kötött 
dollárbörze 

dollárcsere 

dollárdeficit 
dollárdevalváció 

dollárdevizák 

dollárdeviza-rendszer 
dollárdiplomácia 

dollárdiszponíbilitás 

dolláregyenértékkel súlyozva 

dollár-egyenértékűség 

dolláregyenleg 
dollárellenérték 

dollár ellenértéke 

dollárelfogadvány 
dollárelszámolás 

dollárerősödés 

dollárérték 
dollárértékben kibocsátott kötvény 

dollárértékben kibocsátott kötvény opciószelvénye 

dollár-értékcsökkenés 
dollár értéke 

dollár ezredrésze 

dollárfedezeti ügylet 
dollárfelár 

dollár-forint árfolyamsáv 

dollárforrás ára 
dollárgyengeség 

dollárgyengülés 

dollárhiány 
dollárhitel 

dollár/hordó 

dollárhossz 
dollárhossz-spekuláció 

dollárinfláció 

dollarizáció 
dollárjegy 

dollárjegyzés 

dollár-jen kurzus 
dollárkamatesés 

dollárkampány 

dollárkereslet 
dollárkészlet 

dollárkínálat 



dollárkitermelés 

dollárkölcsön 

dollárköteg 
dollárkötvény 

dollárkövetelés 

dollárleértékelés 
dollárlehívások 

dollárletéti bizonylat 

dollárletéti jegy 
dollármeghitelezés 

dollármélyrepülés 

dollármennyiség 
dollármérleg 

dollármilliárdos 

dollármilliárdos üzletkötés 
dollármilliomos 

dollármítosz 

dolláros megrendelés 
dollárövezet 

dollárpool 

dollárpumpa 
dollárra szóló devizák 

dollárra szóló eurokötvény 

dollárrégió 
dollárrembours 

dollárrés 

dollár spekulációs felvásárlása 

dollárszámla 

dollártartalék 
dollártartalékolás 

dollárterület 

dollárt hozó áru 
dollárt hozó kivitel ösztönzése 

dolláruralom 

dollárügylet 
dollárüzérkedés 

dollárüzlet 

dollárváltó 
dollárvásárlás 

dollárvihar 

dologbérlet 
dologbérleti szerződés 

dologbíró 

dologbíró munkás 
dologbiztosítás 

dologértő 

dologház 
dologhoz értő 

dologi állóeszközök 

dologi biztosítás 
dologi biztosíték 

dologi biztosíték fejében adott  

hitel 
dologi biztosítékkal fedezett 

dologi biztosíték nyújtása 

dologidő 
dologi érték 

dologiérték-záradék 

dologi és eszmei javak 
dologi és eszmei tulajdon 

dologi eszközök nettó értéke 



dologi eszközök nettó értékére jutó adózott nyereség 

dologi igényre vonatkozó ítélet 

dologi javak 
dologi jog 

dologi kiadás fedezete 

dologi kiadások 
dologi nettó érték 

dologi osztalék 

dologi számla 
dologi számlák főkönyve 

dologi tőke 

dologi tulajdon 
dologkerülő 

A dologkerülő hamar koldulásra jut. (közmondás) 

A dologkerülő nem sok kalácsot eszik. (közmondás) 
dologtalan 

dologtalan osztály 

domainárverés 
domainbróker 

Domanovszky Sándor 

Domány Gyula 
Domar, Evsey David 

Domar-féle egyensúlyi növekedés 

Domar-féle növekedési modell 
domari növekedési modell 

dombornyomás 

dombornyomású pénz 

dombornyomó prés 

dombornyomó sajtó 
dombornyomó szerszám 

domicilium (fizetési hely [a váltónál]) 

domináló termelési szektor 
dominancia elve 

dominanciára képes vállalati szektor 

domináns 
domináns aranykori út 

domináns árvezérlés 

domináns érték 
domináns határidős kötés 

domináns koordinatív szerep 

domináns munka 
domináns növekedési pálya 

domináns oligopol struktúra 

domináns üzleti partner 
domináns vállalat 

domináns vállalat árvezetése 

domináns vállalatkör 
Dominikai Közösség (Dominika) – Közép-Amerika 

Dominikai Köztársaság (Dominikai Köztársaság) – Közép-Amerika 

domínium (nagy kiterjedésű földbirtok, uradalom) 
dominóeffektus 

dominóelmélet 

dominóelv 
donáció (adomány, ajándékozás) 

Donchian-módszer 

dong (VND) – Vietnam 
donor ország 

dontügylet 

DOP (peso) – Dominikai Köztársaság 
Dorfman, Robert 

dotáció (juttatás, anyagi támogatás) 



Dotáció (számlanév) 

dotációs és szubvencionálási jog 

dotál 
dotált ár 

Douglas, Paul Howard 

Dow, Charles 
Dow-elmélet 

Dow, Jones 

Dow Jones-árfolyamjelző kiterjesztése 
Dow Jones-féle árupiaci index 

Dow Jones-féle iparikőolaj- 

-jelentés 
Dow Jones-féle ipari részvényindex (DJIA) 

Dow Jones-féle közszolgáltatási vállalati részvényindex  

(DJUA) 
Dow Jones-féle szállítási részvényindex (DJTA) 

Dow Jones-féle termékindex 

Dow Jones-féle törzsrészvénypiaci index 
Dow Jones-féle tőzsdei átlagárfolyam-index 

Dow Jones-index 

Downs, Anthony 
Doxey-féle index 

doziméter 

Dől hozzá a pénz. (szólásmondás) 
dömping 

dömpingár 

dömpingáru 

dömpingbizonylat 

dömpingeladás 
dömpingeljárás 

dömpingellenes 

dömpingellenes intézkedés 
dömpingellenes törvény 

dömpingellenes törvényhozás 

dömpingellenes vám 
dömpingexport 

dömpingkalkuláció elve 

dömpingkorlátozás 
dömpingszerű tőzsdei vásárlások 

dömpingvád 

dömpingvizsgálat 
dömpinggyanú 

dömpinggyanús import 

dönt 
döntés 

döntés-alátámasztó közgazdasági elemzés 

döntés anyagi kockázatának viselése 
döntésbefolyásoló tényező 

döntések statisztikai megalapozása 

döntéselemzés 
döntéselmélet 

döntéselméleti megközelítés 

döntés-előkészítés 
döntés-előkészítési tevékenység 

döntés-előkészítő – döntéshozó munka 

döntés-előkészítő – döntéshozó munka mechanizmusa 
döntés-előkészítő szakasz 

döntésfegyelmező séma 

döntésfüggvény 
döntéshozatal 

döntéshozatal folyamata 



döntéshozatali egység 

döntéshozatali eljárás 

döntéshozatali folyamat 
döntéshozatali mechanizmus 

döntéshozatali rendszer 

döntéshozó 
döntéshozói attitűd 

döntéshozói kockázatvállalás 

döntéshozói magatartás 
döntési algoritmus 

döntési alternatíva 

döntési centrum 
döntési-cselekvési attitűd 

döntési és jövedelemszerzési szempont 

döntési fa 
döntési jogkörök telepítése 

döntési jogok megadása 

döntési képesség 
döntési kompetencia 

döntési központok közötti határok ledöntése 

döntési kritérium 
döntési magatartás tipológiája 

döntési mátrix 

döntési mechanizmus 
döntési modell 

döntési mozgástér 

döntési önállóság 

döntési paraméterek 

döntési pontok számának növekedése 
döntési rendszer 

döntési struktúra 

döntési szempontok 
döntési változók 

döntésképes 

döntésképtelen 
döntésképtelenség 

döntés kockázata 

döntésmegalapozó információ 
döntésorientált matematikai megközelítés 

döntés szabadsága 

döntéstámogatás 
döntéstámogató rendszer (DTR) 

döntést hoz 

döntésthozó 
döntésvégrehajtás 

döntés végrehajtása 

döntőbíráskodás 
döntőbíró 

döntőbírói megállapodás 

döntőbíróság 
döntőbírósági eljárási díj 

döntőbírósági eljárási illeték 

döntőbírósági illetékeség 
döntőbírósági ítélet 

döntőbírósági megállapodás 

döntőbírósági megállapodásra vonatkozó záradék 
döntőbírósági tárgyalás 

döntőbírósági záradék 

döntőbizottság 
döntő láncszem 

döntő szavazat 



döntő tényező 

dőzsöl 

dőzsölés 
dőzsölő 

DP (devizaérték- és pénztartalékkészlet) 

drachma (GRD) – Görögország 
drachma (ókori görög súly- és pénzegység) 

drága 

drága fedezeti vásárlásra kényszerít 
drágakő-megmunkálás 

drágakő megmunkálása 

drágakő minőségű gyémánt 
drágakőszakértő 

drága lebuj 

drágáll 
Drága, mint a hegedűszó. (szólásmondás) 

Drága, mint a jó béres. (szólásmondás) 

drágán 
drágán méri 

drága pénz 

drágapénz-politika 
drága pénz politikája 

drágaság 

drágaságellenes 
drágaság elleni intézkedés 

drágasághullám 

drágasági pótlék 

drágít 

drágítás 
drágul 

drágulás 

drágulási hullám 
drágulási tendencia 

dráguló fegyverzet 

dráguló zöldkártya 
dram (AMD) – Örményország 

dram (tömegmértékegység) 

drámai piaci helyzet 
drasztikus áresés 

drasztikus árlehajtás 

drasztikus gazdaságátalakító intézkedés 
drasztikus gazdasági modernizálás 

drasztikus intézkedés 

drasztikus kényszerintézkedés 
Drávántúli Kamara 

Dresdner Bank 

drogáruda 
drogéria 

drogfogyasztás 

droggal való kereskedés szándéka 
drogista 

drogjárőr 

drogkereskedelmet akadályozó szervezet 
drogkereskedő 

droglefoglalás 

drogpénz 
drogpiac 

drogtermelő 

droszt 
droszthasználat 

droszthasználati díj 



droszthasználati engedély 

drótár 

drótos 
drótostót 

DTB (Német Határidős Tőzsde) 

DTC (Értékpapír-letéti Társaság) (USA) 
DTR (döntéstámogató rendszer) 

duális belkereskedelem 

duális feladat 
duális földbirtokszerkezet 

duális gazdaság 

duális megoldás 
duális modell 

dualitás 

dualitási összefüggés 
dualizálódás 

dubiózák (kétes, be nem hajtható követelések) 

dubiózus (kétes, kétséges [követelés], nem hitelképes [üzletfél]) 
dublini bankközi kínálati kamatláb (DIBOR) 

dublőr üzem 

dudva (szleng – pénz) 
dugáru 

dugikassza 

dugipénz 
dugópénz 

dugpénz 

dugsegély 

dukát (velencei aranypénz, – később egész Európában elterjedt) 

dummy változó 
Dunai Árufuvarozási Feltételek 

dunai fuvarlevél 

Dunai Országok Közössége 
Duna–Maros–Tisza Regionális Együttműködés 

Duna Menti Tartományok  

Szövetsége 
Dunántúli Iparos és Kereskedő (sajtókiadvány) 

Dunántúli Tőzsde (sajtókiadvány) 

Dunlop, John Thomas 
Dunoyer, Barthčlemy Charles Pierre Joseph 

duopolista 

duopólium 
duopóliumelmélet 

duopóliummodellek 

duopszónia 
duopszónium 

dupla felszámítás 

dupla gyémánt 
duplajavadalmazásos kötvény 

duplán fizet 

Duplán fog, mint a kocsmáros krétája. (szólásmondás) 
duplán könyvelt 

duplaszámlás megoldás 

duplum 
Du Pont de Nemours, Pierre Samuel 

Du Pont-piramis 

Dupuis, Pierre Charles 
Dupuit, Arsčne Jules Etienne Juvenal 

Durbin–Watson-próba 

durva becslés 
durva ezüstpénz 

durvalemez 



dúsgazdag 

dúskál 

dúskálás 
dúskáló 

dühödt szputnyik (szleng – erős árfolyam-emelkedés) 

Dühring, Eugen Karl 
dűlőre jut 

Dvolajckij, Solom Moiszejevics 

DWIX (a Daiwa-MKB diszkont-kincstárjegy-hozam indexe) 
DZD (dinár) – Algéria 

DZT (Német Turisztikai Központ) 

dzsakartai cégképviselet 
dzsekiár 

dzsekieladás 

dzsemár 
dzsemkereslet 

dzsemkínálat 

dzsentri 
dzsentribirtok 

dzsentricsalád 

dzsentriszármazású 
dzsentriszokás 

dzsentrivilág 

dzseszklubbérlés 
dzseszklubbérlet 

Dzsibuti Köztársaság (Dzsibuti)  

– Afrika 

dzsipbehozatal 

dzsipértékesítés 
dzsipforgalmazó 

dzsungelvasút-társaság 

dzsunkaközlekedés 
dzsunkás áruszállítás 

dzsúszfelszolgálás 

dzsúszfogyasztás 
  



E 
EA (vagy KA) (környezeti audit) 

EAA (Európai Számviteli  

Társaság) 
EACES (Európai Gazdaság- 

-összehasonlító Társaság) 

EACH (Klíringintézetek Európai Szövetsége) 
EACSO (Kelet-afrikai Közös Szolgáltatási Szervezet) 

E-adós 

EAEC (Kelet-afrikai Gazdasági Közösség) 
EAEG (Kelet-ázsiai Gazdasági Tömörülés) 

EAESZ (Eurázsiai Gazdasági Közösség) 

EAF (elektronikus adatfeldolgozó rendszer) 
EAGGF (Európai Mezőgazdasági Tanácsadási és Jótállási Alap) (EU) 

eagle (az USA tízdolláros aranypénze) 

Easterling-ciklus 
ebadó 

ebédidő 

ebédjegy 

ebédpénz 

ebédszünet 
ebédvendég 

Ebek harmincadjára kerül. (szólásmondás) 

Éber Antal 
Éber Ernő 

EBIT (kamatfizetés és adózás előtti eredmény) 

EBITDA (kamatfizetés és adózás előtti eredmény + amortizáció) 
EBITDA margin (EBITDA/értékesítés nettó árbevétele) 

e-bolt 

EBÖ (Egészségbiztosítási Önkormányzat) 
EBRD (Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank) 

EBRD átalakulási jelentése 

EBRD-hitel 

EBRD-hitelkonstrukció 

EBRD-tőke 

e-bróker 
e-business (számítógéphálózat- 

-alapú üzleti tevékenység) 

e-business-alkalmazások 
e-business-programmenedzser 

Ebül jött, ebül ment. (szólásmondás) 

ECA (az ENSZ Afrikai Gazdasági Bizottsága) 
ECAFE (az ENSZ Ázsiai és Távol-keleti Gazdasági Bizottsága) 

ECB (vagy EKB) (Európai Központi Bank) (EU) 

ECB-ajánlás 
ECDL (európai számítógép-használói jogosítvány) 

EC-dollár 

ECE (az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága) 
ECE (Európai Árutőzsdék Egyesülete) 

ECI (foglalkoztatásiköltség-index) 

ECIP (az Európai Közösség Beruházási Partnerei) 
ECIP-program 

ECLA (az ENSZ Latin-amerikai Gazdasági Bizottsága) 

ECLAC (Latin-amerikai és Karib- 
-térségi Gazdasági Bizottság) 



ECM (Európai Közös Piac) 

ECN (elektronikus kommunikációs hálózat) 

ECO (Gazdasági Együttműködési Szervezet) 
ECOCAS (Közép-afrikai Államok Gazdasági Közössége) 

ECOSOC (az ENSZ Gazdasági-  

és Szociális Tanácsa) 
ECOWAS (Nyugat-afrikai Államok Gazdasági Közössége) 

ECP (európai összehasonlítási program) 

ECPE (az Állami Vállalatok Európai Központja) 
E.C.U. (Európai Vámunió) 

ecu (vagy ECU vagy Ecu) (XEU)  

(a Közös Piac valutaegysége) 
Ecu (vagy ecu vagy ECU) (XEU)  

(a Közös Piac valutaegysége) 

ECU (vagy Ecu vagy ecu) (XEU)  
(a Közös Piac valutaegysége) 

Ecuadori Köztársaság (Ecuador)  

– Dél-Amerika 
ECU bankközi átlagos kamatlába 

ECU bankközi keresleti kamatlába 

ECU bankközi kínálati kamatlába 
ECU-elszámolóár 

ECU-jegyzés 

ECU-kontraktus 
ECU-opció 

ECU opciós szelvények kibocsátása 

ECWA (az ENSZ Nyugat-afrikai Gazdasági Bizottsága) 

ECS (sucre) – Ecuador 

ECSC (vagy ESZAK) (Európai Szén- és Acélközösség  
vagy Montánunió) 

Ecseri Lajos 

EDC (Exportfejlesztési Társaság) 
eddigi legalacsonyabb árszint 

edényáru 

edényárugyár 
edénybolt 

edénygyártás 

edénykereskedelem 
édesipar 

édesipari egyesülés 

Édesipar (sajtókiadvány) 
édességbolt 

édességbolti eladó 

édességbolti vezető 
édességbolt-vezető helyettese 

édességboltvezető-helyettes 

édességbolt vezetője 
édesség-kiskereskedelem 

édességtermelő 

édesvízi kár 
EDF (Európai Fejlesztési Alap) (EU) 

Edge-törvény 

Edge-törvény alapján létesített részvénytársaság 
Edgeworth-doboz 

Edgeworth, Francis Ysidro 

Edgeworth-féle szerződésgörbe 
Edgeworth–Marshall-féle index 

Edgeworth-négyszög 

EDI (elektronikus adatcsere) 
EDIFACT-rendszer 

Edinburgh-i hitelkeret 



EEA (vagy EGT) (Európai Gazdasági Térség) 

EEA (Európai Környezetvédelmi Ügynökség) 

EEA (Valutakiegyenlítési Alap) (Anglia) 
EEC (vagy EGK) (Európai Gazdasági Közösség) 

EEIG (Európai Gazdasági Érdekcsoport) 

EEK (korona) – Észtország 
EEOC (Egyenlő Alkalmazási Esélyek Bizottsága) (USA) 

EES (vagy EGT) (Európai Gazdasági Tér) 

e-Európa-terv 
EÉT (Energetikai Érdekegyeztető Tanács) 

effektív (rendelkezésre, készenlétben álló) 

effektív ár 
effektív áru 

effektív áru ára 

effektív fizetés 
effektív hozam 

effektivitás 

effektivitási mutató 
effektivitási záradék 

effektív kamatköltség 

effektív kereslet 
effektív pénz 

effektív pénzforgalom 

effektív szállítás 
effektív szükséglet 

effektív termékenység 

effektív termelékenység 

effektív vagyontárgyak 

effektív vámvédelem 
effektuálás 

effektus 

efficiens pont 
ÉFOSZ (Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetsége) 

EFSAL (vállalati- és pénzügyiszerkezet-kiigazító hitelmegállapodás) 

E Ft (ezer forint) 
EFTA (Európai Szabadkereskedelmi Társulás) 

EFTA-beruházások 

EFTA-import 
EFTA-országok 

EFTA tagállamai 

EFTA-társaságok 
EFTA-val kötött megállapodás 

egalitárius bérpolitika 

egalitarizmus (egyenlősdi) 
egalizál 

egalizálás 

egalizáló 
Ég a munka a keze alatt. (szólásmondás) 

égboltreklám 

egészben való vétel 
egész földre kiterjedő 

egész napos árusítás 

egész napos foglalkoztatás 
egész oldalas hirdetés 

egész országra kiterjedő 

egész összeg 
egész piaci keresletet birtokolja 

egészségbiztosítás 

egészségbiztosítási adó 
egészségbiztosítási járulék 

Egészségbiztosítási Önkormányzat (EBÖ) 



egészségbiztosítási pénztári költségvetés 

egészségbiztosítási rendszer 

egészséges átfutási idő 
egészséges gazdaság 

egészséges növekedés 

egészséges verseny 
egészségkárosodás 

egészségmegőrzés 

egészség megőrzése 
egészségreklám 

egészségtelen munkát végzők aránya 

egészségturizmus 
egészségügy gazdaságtana 

egészségügy-hatékonyság 

egészségügyi adó 
egészségügyi adó kivetése 

egészségügyiadó-köteles 

egészségügyiadó-tervezet 
egészségügyi beruházás 

egészségügyi bizonyítvány 

egészségügyi bizonylat hajón, fertőzéses betegség esetén 
egészségügyi biztosítás 

egészségügyi biztosítási szolgáltatás 

egészségügyi cikk 
Egészségügyi Gazdasági Szemle (sajtókiadvány) 

Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete (EGVE) 

egészségügyi hozzájárulás 

egészségügyi igazolás 

egészségügyi intézmény 
egészségügyi intézmények részvényei 

egészségügyi kiadások 

egészségügyi költség 
egészségügyiköltség-robbanás 

egészségügyi közgazdász 

egészségügyi piac 
egészségügyi rendelkezés 

egészségügyi statisztika 

egészségügyi szolgáltatás 
egészségügyi turizmus 

egészségvédelem 

egészségvédelmi bírság 
egész sokaságra vonatkozó adat 

egész szám 

égetett szeszes ital 
égetettszesz-piac 

eget rengető nyereség 

eget verő forgalom 
éghajlati tényező 

EGI (Európai Növekedési Kezdeményezés) 

EGK (vagy EEC) (Európai Gazdasági Közösség) 
EGK-beli 

EGK brüsszeli bizottságának tagja 

EGK egységes piaca 
EGK Központi Bankjai Kormányzóinak Bizottsága 

EGK-szerződés 

egoizmus 
EGP (font) – Egyiptom 

EGT (vagy EEA) (Európai Gazdasági Térség) 

EGT (vagy EES) (Európai Gazdasági Tér) 
EGT-országok 

EGT-tanács 



EGT tanácsa 

EGT-tárgyalás 

EGVE (Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete) 
egzakt 

egzakt adatfeldolgozás 

egzaktság 
egzaktság a jövőkutatásban 

egzekúció (teljesítés, véghezvitel, végrehajtás [adóssal  

szemben]) 
egzisztál 

egzisztencia (gazdaságilag biztos helyzetű személy) 

egzisztenciahitel (E-hitel) 
egzisztenciahitel-konstrukció 

egzisztenciahitel-törlesztés 

egzisztenciahitel törlesztése 
egzisztenciális (a létet, a megélhetést érintő) 

egzisztenciális bázis 

egzisztenciális kockázat 
egzisztencialista 

egzotikus valuta 

egyablakos bejelentkezési rendszer 
egyablakos rendszer 

egy adott nemzetgazdaság kereteiben termelt áru 

egyalapkönyves elszámolás 
egy állam kereskedelmi hajóinak összessége 

egyállású 

egy árfolyamon 

egy árutonna-kilométerre jutó önköltség 

egy átlagcsaládra jutó havi növekmény 
egy becslés tartománya 

egybeesés-indikátor 

egybeesik az ár az értékkel 
egy befektetőhöz tartozó befektetések összessége 

egybegyűjt 

egybegyűjtés 
egybegyűjthető 

egybegyűjtő 

egybegyűjtött 
egybehangolás 

egybehív 

egybekapcsolódik 
egybekötött árucsere 

egybeni eladás 

egybeolvad 
egybeolvadás 

egybeolvadási mérleg 

egybeolvaszt 
egybeolvasztás 

egybevág 

egybevesz 
egybevet 

egybevetés 

egybevethető 
egybevon 

egy boltra jutó havi forgalom 

egy cég csődbe jutásának időpontja 
egy cégérdekeltségen belül lebonyolódó 

egycentes érme 

egycsatornás értékesítés 
egycsatornás külkereskedelem 

egycsatornás statisztikai rendszer 



egy csomó pénz 

egydimenziós elemzés 

egydimenziós pontbecslés 
egydimenziós viszonyszám 

egy dolgozóra jutó átlagos kereset 

egy dolgozóra jutó havi eladási forgalom 
egy dollár 

egy dollár exportbevételre eső hazai forintráfordítás 

egy dollárnál olcsóbb részvény 
egydolláros 

egydolláros bankjegy 

egydolláros érme 
egydolláros papírpénz 

egyéb adóköteles jövedelem 

egyéb állampapírok 
Egyéb állatok (számlanév) 

egyéb állatok analitikája 

Egyéb általános költségek (számlanév) 
egyéb anyag 

egyéb anyag jellegű szolgáltatások 

Egyéb anyagok (számlanév) 
egyéb bérek 

egyéb berendezés 

Egyéb berendezések, gépek, felszerelések, járművek (számlanév) 
egyéb bevétel 

Egyéb bevételek (számlanév) 

egyéb bizonylat 

egyéb célra elkülönített pénzeszközök 

Egyéb célra elkülönített pénzeszközök (számlanév) 
Egyéb céltartalék felhasználása (számlanév) 

Egyéb céltartalékok (számlanév) 

egyéb építmény 
egyéb értékpapír 

Egyéb értékpapírok (számlanév) 

egyéb értékpapírok analitikája 
egyéb felszerelések 

egyéb feltételek azonossága esetén 

egyéb gépek 
egyéb hosszú lejáratú hitel 

Egyéb hosszú lejáratú hitelek (számlanév) 

egyéb hosszú lejáratú kötelezettség 
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (számlanév) 

egyéb járművek 

egyéb kifizetés 
Egyéb kifizetések elszámolása (számlanév) 

egyéb költség 

Egyéb költségek (számlanév) 
egyéb követelés 

Egyéb követelések (számlanév) 

egyéb követelések állományváltozásai 
egyéb közvetett költségek 

Egyéb nyereséget terhelő adók (számlanév) 

egyéb nyereségtartalék 
egyéb összevonandó jövedelmek 

Egyéb összevonandó jövedelmek személyijövedelemadó-előlege (számlanév) 

egyéb összevonandó jövedelmek szja-analitikája 
egyéb pénzintézetek 

egyéb pénzügyi műveletek 

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (számlanév) 
egyéb ráfordítás 

Egyéb ráfordítások (számlanév) 



egyéb rendkívüli bevétel 

Egyéb rendkívüli bevételek (számlanév) 

Egyéb rendkívüli ráfordítások (számlanév) 
Egyéb részesedési viszonyban állókkal szembeni követelések (számlanév) 

egyéb rövid lejáratú kötelezettség 

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (számlanév) 
egyéb támogatás 

Egyéb támogatás (számlanév) 

egyéb tevékenység 
Egyéb tevékenységek közvetlen költségei (számlanév) 

egyéb vagyon 

egyedáru 
egyedárus 

egyedáruság 

egyedárusítás 
egyedárusítási jog 

egyedárusító 

egyedi ár 
egyedi árfolyam 

egyedi árindex 

egyedi áru 
egyediáru-ár 

egyedi áruk aukciója 

egyedi behozatali engedély 
egyedi beruházás 

egyedi betét 

egyedi betétlekötési lehetőség 

egyedi birtokos 

egyedi biztosítás 
egyedi darab 

egyedi darabok forgalmazása 

egyedi díjtétel 
egyedi diszkontláb 

egyedi diszkontráta 

egyedi engedély 
egyedi engedmény 

egyedi érték 

egyedi értékelés 
egyedi értékelés elve 

egyedi értékelési eljárás 

egyedi értékhatár alatti tárgyi eszközök 
egyedi exportengedély 

egyedi export-import ügyletek 

egyedi fizetés 
egyedi gyártás 

egyedi hitelező 

egyedi importengedély 
egyedi import engedélyezése 

egyedi importengedélyezési rendszer 

egyedi index 
egyedi indexek súlyozott harmonikus átlaga 

egyedi indexek súlyozott számtani átlaga 

egyedi kartellmentesség 
egyedi keresleti görbe 

egyedi kezesség 

egyedi kezesség alapján történő árutovábbítás 
egyedi, kis sorozatos gyártmány 

egyedi kockázat 

egyedi költség 
egyedi költségtöbblet 

egyedi kötelezettségvállalás 



egyedileg hozzárendelhető engedmény 

egyedileg hozzárendelhető eredmény 

egyedileg rentábilis 
egyedi leírás 

egyedi leszámítolási kamatláb 

egyedi megőrzés 
egyedi multiplikációs hatás 

egyedi művelet 

egyedi nagyberuházás 
egyedi, nagy volumenű lízing 

egyedi nyilvántartás 

egyedi nyilvántartású tárgyi eszköz 
egyedi őrzés 

egyedi rendelkezés 

egyedi rendelkezési felhatalmazás 
egyedi részvényekre vonatkozó opciók 

egyedi részvényeladás 

Egyed István 
egyedi számlák 

egyedi támogatás 

egyedi, tartós hirdetés 
egyedi, tartós reklámeszköz 

egyedi, tartós reklámeszközök piaca 

egyedi tényleges beszerzési ár 
egyedi termék 

egyedi termelés 

egyediügyfél-hitel 

egyedi ügyfélkezelés 

egyedi ügyfélkezelési technika 
egyediügyfél-kiszolgálás 

egyedi ügyfél kiszolgálása 

egyedi ügyletek 
egyedi változó tőke 

egyedi vámmentesség 

egyedi végtermék 
egyedi volumenindex 

egyeduralom 

egyedülálló 
egyedülálló ajánlat 

egyedülálló eladási ajánlat 

egyedül élő 
egyedüli, gyenge értékpapír 

egyedüli képviselet 

egyedüli piac 
egyedüli szilárd értékpapírok 

egyedüli tulajdonos 

egy egész élettartamra felbecsült átlagjövedelem 
egy egységnél kisebb töredék 

egy eladóra jutó forgalom 

egyéncentrikus 
egyenérték 

egyenérték alatt 

egyenértéken 
egyenértékes 

egyenértékesítés 

egyenértékforma 
egyenértékhozam 

egyenértékű 

egyenértékű csere 
egyenértékűség 

egyenértékű zálogjog 



egyenes adó 

egyenesadós 

egyenes adózás 
egyenes ági örökös 

egyenes arányban változik 

egyenes arányosság 
egyenes intenzitási viszonyszám 

egyenes kötvény 

egyenes váltóadós 
egyenes viszonyszám 

egyenes vonalú 

egyenetlen kereslet 
egyenetlen piac 

egyén hasznosságmaximalizáló döntése 

egyéni adóbevallás 
egyéni aláírási jogosultság 

egyéni árparitás 

egyéni átutalás 
egyéni befektetés 

egyéni befektetéskezelői rendszer 

egyéni befektető 
egyéni biztosítás 

egyéni cég 

egyéni cél 
egyéni elbírálás 

egyéni életvagyon-fogyasztási lehetőség 

egyéni előfizetők piaca 

egyéni érdek 

egyéni érdekeltség 
egyéniérdek-halmaz 

egyéni érték 

egyéni felelősség 
egyéni fogyasztás 

egyéni gazda 

egyéni gazdálkodó 
egyéni gazdaság 

egyéni gazdasági tevékenység 

egyéni haszon 
egyéni haszonszerzés 

egyéni határhasznok összessége 

egyéni határhaszon 
egyéni (vagy privát) határköltség (PMC) 

egyéni határköltségek összege 

egyéni háztartás 
egyéni igény 

egyéni ingerküszöb 

egyéni járulékalap 
egyéni jövedelem 

egyéni kereskedő 

egyéni kereslet 
egyéni keresletek összessége 

egyéni keresleti függvény 

egyéni keresleti függvény egyenlete 
egyéni keresleti görbe 

egyéni keresleti görbe adott árak mellett 

egyéni kezdeményezés 
egyéni kiszolgálás 

egyéni kívánságoknak megfelelő szolgáltatás 

egyéni kötelezettség 
egyéni lap 

egyénileg felelős 



egyénileg gazdálkodó paraszt 

egyéni lehívási jog 

egyéni megtakarítás 
egyéni munka 

egyéni munkafolyamat 

egyéni munkakínálat 
egyéni munkaszerződés 

egyéni nyugdíjszámla 

egyéni preferencia 
egyéni preferenciarendezés 

egyenirányított ízlés 

egyéni reklám 
egyéni részvényes 

egyéni részvénytulajdonos 

egyéniség 
egyéni szabadalom 

egyéni számla 

egyéni számlás nyugdíjrendszer 
egyéni számlán alapuló nyugdíjrendszer 

egyéni szükséglet 

egyéni tanulmányi számla 
egyéni termék 

egyénített áru 

egyénített termék 
egyéni tiszta határhaszon (MNPB) 

egyéni tulajdon 

egyéni tulajdonban lévő cég 

egyéni tulajdonforma 

egyéni vállalkozás 
egyéni vállalkozásból származó jövedelem 

egyéni vállalkozási szektor 

Az egyéni vállalkozásról szóló törvény (EVT.) 
egyéni vállalkozó 

egyéni vállalkozói engedély 

egyéni vállalkozók tb-járulékfizetése 
egyéni vámközvetítő 

egyéni vendég 

egyenjogúsítás 
egyenkénti vételi megbízások 

egyenleg 

egyenlegadatok 
egyenleg a számlán 

egyenlegáthozat 

egyenlegátutalás 
egyenleg átutalása 

egyenlegátvitel 

egyenlegegyeztetés 
egyenleg egyeztetése 

egyenlegek kétoldalú kiegyenlítése 

egyenlegek külföldi bankoknál 
egyenlegelismerés 

egyenleg elismerése 

egyenleg-ellenőrzés 
egyenleg ellenőrzése 

egyenlegértesítés 

egyenlegértesítő 
egyenlegértesítő számlakivonat 

egyenleges elosztás 

egyenleget áthoz 
egyenleget átvisz 

egyenleget készít 



egyenleget kiegyenlít 

egyenleget kimutat 

egyenleget megállapít 
egyenleget megvon 

egyenleget von 

egyenlegez 
egyenlegezés 

egyenlegező autonóm tételek 

egyenlegező könyvelés 
egyenlegező termelés 

egyenlegező tétel 

egyenleghelyesbítés 
egyenleg helyesbítése 

egyenleghelyzet 

egyenlegigazolás 
egyenleg igazolása 

egyenlegként 

egyenleg kiegyenlítése 
egyenlegkifizetés 

egyenleg kifizetése 

egyenlegkiigazítás 
egyenleg kiigazítása 

egyenlegkijavítás 

egyenlegkiküldési kötelezettség 
egyenlegkimutatás 

egyenleglekérdezés 

egyenlegmeghatározás 

egyenlegösszeg 

egyenleg összege 
egyenlegösszegezés 

egyenlegrendezés 

egyenleg rendezése 
egyenlegromlás 

egyenlegrovatpár 

egyenlegül 
egyenlegváltó 

egyenlegvizsgálat 

egyenletes árfolyamváltozás 
egyenletesebb közteherviselés 

egyenletes elosztás 

egyenletesen növekvő gazdaság 
egyenletes értékvesztés 

egyenletes és egyensúlyi növekedés 

egyenletes fejlődés 
egyenletes megoszlás 

egyenletes mintaelosztás 

egyenletes növekedés 
egyenletes növekedési ütem 

egyenletesség 

egyenletet állít fel 
egyenletet felállít 

egyenlet jószágoldala 

egyenlet pénzoldala 
egyenletrendszer 

egyenlít 

Egyenlítői-afrikai Monetáris Unió 
Egyenlítői Guineai Köztársaság (Egyenlítői Guinea) – Afrika 

egyenlő áldozatvállalás 

Egyenlő Alkalmazási Esélyek Bizottsága (EEOC) (USA) 
egyenlő a ráfordítással 

egyenlő elbánás 



egyenlő elosztás elve 

egyenlő előleges részletek 

egyenlően 
egyenlő érték elve 

egyenlő értékű 

egyenlő esély 
egyenlő feltételek 

egyenlő fizetés 

egyenlő foglalkoztatási esély 
egyenlő havi bontásban 

egyenlő hitellehetőség 

egyenlő hitellehetőségekre vonatkozó törvény 
egyenlő hosszúságú osztályközök 

egyenlő jogú hitelezők 

egyenlő kamat 
egyenlő költség 

egyenlő lehetőség 

egyenlő osztályközös gyakoriság 
egyenlő osztályközös gyakorisági sor 

egyenlő pályázati esély 

egyenlő pozíció 
egyenlő részletek 

egyenlő részletekben történő törlesztés 

egyenlő sansz 
egyenlősdi 

egyenlősdi bérpolitika 

egyenlőség 

egyenlőség az adózásban 

egyenlőségjel 
egyenlősít 

egyenlősítés 

egyenlősítő 
egyenlősítő elosztási forma 

egyenlő szavazatszám 

egyenlőtermék-görbe 
egyenlő termelés 

egyenlőtlen 

egyenlőtlen csere 
egyenlőtlen esély 

egyenlőtlen fejlesztés 

egyenlőtlen fejlődés 
egyenlőtlen hosszúságú osztályközök 

egyenlőtlenítés 

egyenlőtlenség 
egyenlőtlenség elve 

egyenlőtlenségi struktúra 

egyenlőtlenség-rendszer 
egyenlő tőke-hozzájárulás 

egyenlő tőketörlesztés 

egyenlő védelem 
egyenrangú 

egyenrangú jelzálog 

egyenrangú partner 
egyenrangúság 

egyenrangúsági záradék 

egyenruhabolt 
egyenruhaköltség 

egyenruhaszabó 

egyenruha-szabóság 
egyenruha-térítés 

egyenruházati bolt 



egyensúly 

egyensúly alapvető megsértése 

egyensúlyba hoz 
egyensúlybahozatal 

egyensúlyban lévő költségvetés 

egyensúlyban lévő tételek 
egyensúlyban nem lévő költségvetés 

egyensúlyban tart 

egyensúlyban tartja a külgazdasági helyzetét 
egyensúlybomlás 

egyensúlyelmélet 

egyensúly-elméleti modell 
egyensúly-elmozdulás 

egyensúly-eltolódás 

egyensúlyfelbomlás 
egyensúly felbomlása 

egyensúlyfogalmak 

egyensúly-helyreállítási kísérlet 
egyensúlyhelyzet 

egyensúlyhiány 

egyensúlyhiányos 
egyensúlyhiányos állapot 

egyensúlyhiányos költségvetés 

egyensúlyi ár 
egyensúlyi árarányok 

egyensúlyi árfolyam 

egyensúlyiár-helyzet 

egyensúlyi árrendszer 

egyensúlyiár-sorozat 
egyensúlyi bér 

egyensúlyi cserearány 

egyensúlyi csereérték 
egyensúlyi elmozdulás 

egyensúlyi érték 

egyensúlyi és fejlődési érdek 
egyensúlyi feltétel 

egyensúlyi feszültség 

egyensúlyi foglalkoztatás 
egyensúlyi helyzet 

egyensúlyi inflációs ütem 

egyensúlyi jövedelem 
egyensúlyi kamat 

egyensúlyi kamatláb 

egyensúlyi kereslet 
egyensúlyi kibocsátás 

egyensúlyi kínálat 

egyensúlyi mennyiség 
egyensúlyi munkabér 

egyensúlyi növekedési pálya 

egyensúlyi növekedési ütem 
egyensúlyi optimális ár 

egyensúlyi ösvény 

egyensúlyi pálya 
egyensúlyi pont 

egyensúlyi probléma 

egyensúlyi reálbér 
egyensúlyi szint 

egyensúlyi tényezőár 

egyensúlyi tőkehozadék 
egyensúlyi tőkekoefficiens 

egyensúlyi út 



egyensúlyi ütem 

egyensúlyi valutaárfolyam 

egyensúlyi zavar 
egyensúlyjavítás 

egyensúly javítása 

egyensúlyjavító intézkedéscsomag 
egyensúlyjavulás 

egyensúly-javulási irányzat 

egyensúly-követelmény 
egyensúly-mániákus 

egyensúlymegbomlás 

egyensúlymegingás 
egyensúlymegőrzés 

egyensúlymegőrző 

egyensúly-orientált 
egyensúlyőrző 

egyensúlyőrző gazdaságpolitika 

egyensúlyőrző növekedés 
egyensúlypárti 

egyensúlyrendszer 

egyensúlyromlás 
egyensúlyrontó 

egyensúlyrontó hatás 

egyensúlyrontó növekedés 
egyensúlytalan népgazdaság 

egyensúlytalanság 

egyensúlytalansági elméletek 

egyensúlytalansági helyzet 

egyensúlytalansági modell 
egyensúlyteremtés 

egyensúlyteremtő 

egyensúlyteremtő intézkedéscsomag 
egyensúlyvám 

egyensúlyvesztés 

egyensúlyviszonyok 
egyensúly-visszanyerés 

egyensúly visszanyerése 

egyensúlyzavar 
egyenszilárdság 

egyenszilárdságú piaci szegmens 

egyenszolgáltatás 
egyentarifa 

egyértelmű 

egyértelmű optimum 
egyértelmű összemérési eszköz 

egyes darab 

egyes értékforma 
egyesít 

egyesítés 

egyesítési 
egyesített 

egyesített adóelőlegek 

egyesített letét 
egyesített mérleg 

egyesített özvegyi nyugdíj 

egyesített számla 
egyesíthető 

egyesítő 

egyesíttet 
egyes országok szintjén 

egyes tagok értéke 



egyesül 

egyesülés 

egyesülésben részt vevő 
egyesülés híve 

egyesülési hullám 

egyesülési szerződés 
egyesület 

egyesült 

egyesült államokbeli 
Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Hivatala (USAID) 

Egyesült Államok Tengerészeti Bizottsága (USMC) 

Egyesült Államok több államára kiterjedő banktevékenység 
Egyesült Arab Emírségek (Egyesült Arab Emírségek) – Ázsia 

Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár 

egyesült Európa központi bankja 
Egyesült Határidős Cukorpiaci Szövetség 

Egyesült Nemzetek Segélyezési és Újjáépítési Hivatala (UNRA) 

Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ vagy UN) 
egyesült piac 

egy esztendőnyi 

egyetemes függvény 
egyetemes jelzálogjog 

egyetemes kötvény 

egyetemes örökös 
Egyetemes Postaegyesülés (UPU) 

egyetemes postaegyezmény 

egyetemes utódlás 

egyetemi diplomák ekvivalenciája 

egyetemi közgazdászképzés 
Egyetemi Szemle (sajtókiadvány) 

egyetemleges adós 

egyetemleges adóslevél 
egyetemleges adósság 

egyetemleges adóstárs 

egyetemlegesen felelős 
egyetemlegesen szavatol 

egyetemleges felelősség 

egyetemleges felelősségű társasági forma 
egyetemleges hitelező 

egyetemleges jelzálog 

egyetemleges jelzálogjog 
egyetemleges jótállás 

egyetemleges készfizető 

egyetemleges készfizetői kezesség 
egyetemleges készfizető kezes 

egyetemleges kezes 

egyetemleges kezesség 
egyetemleges kötelem 

egyetemleges kötelezett 

egyetemleges kötelezettség 
egyetemleges kötelezvény 

egyetemleges kötvény 

egyetemleges követelés 
egyetemleges örökös 

egyetemleges szavatosság 

egyetemleges tartozás 
egyetemleges váltókötelezettség 

egyetértés az üzletfelek között 

egyetlen ár törvénye 
egyetlen időpontra vonatkozó kötések módszere 

egyetlen napra szóló megbízás 



egyetlen örökös 

egyetlen példányban kiállított okmány 

egyetlen valuta 
egyeurós érme 

Egy éven belül esedékes törlesztés (számlanév) 

Egy éven túl esedékes törlesztés (számlanév) 
egyéves futamidejű községi kötvények 

egyévi 

egyévi fizetés 
egy évig tartó 

egyévi jótállás 

egy évnél hosszabb távú finanszírozás 
egy évnél hosszabb távú visszavásárlási megállapodás 

egy évre szóló kölcsön 

egyezik 
egyezkedés 

egyezkedik 

egyezmény 
egyezményes ár 

egyezményes feltételek 

egyezményes határidőn belül 
egyezményes jel 

egyezően könyvel 

egyező másolat 
egyező összeg 

egyezség 

egyezség a hitelezőkkel 

egyezséget köt 

egyezségi ajánlat 
egyezségi eljárás 

egyezségi felszámolás 

egyezségi feltételek 
egyezségi fizetés 

egyezségi javaslat 

egyezségi okirat 
egyezségkötés 

egyezségre jut 

egyeztet 
egyeztetés 

egyeztetés a bérkövetelésekről 

egyeztetésre szolgáló folyószámla- 
-kivonat 

egyeztetett 

egyeztetett ár 
egyeztetett kötelezettség 

egyeztetget 

egyezteti a könyveket 
egyezteti a számlákat 

egyeztető 

egyeztetőbizottság 
egyeztető eljárás 

egyeztetőjegyzék 

egyeztető könyvelő 
egyeztetőlevél 

egyeztetőszámla 

egyeztető tárgyalás 
egyfázisú adó alkalmazása 

egyfémvalutás 

egyfémvalutás pénzrendszer 
egyfontos aranyérem 

egyfontos aranyérme 



egyfontos aranypénz 

egyfontos bankjegy 

egy font sterling 
egy fordulóra jutó rakott futás 

egyfordulós pályázat 

egyforintos (a pénzérme) 
egy forintos (egy darab) 

egyforintos érme 

egyforintos jegy 
egyforma árukínálat 

egyformaság 

egyforma termékek 
egy főre jutó adósság 

egy főre jutó államadósság 

egy főre jutó bruttó kibocsátás 
egy főre jutó hozzáadott érték 

egy főre jutó jövedelem 

egy főre jutó jövedelem növekedése 
egy főre jutó nemzeti jövedelem 

egy főre jutó termelés 

egy főre jutó termelési érték 
egy főre jutó tőkeállomány 

egy főre számított bankjegyforgalom 

Egy garas éles, két garas fényes. (szólásmondás) 
egyhangú döntés elve 

egyhangú határozat 

egyharmad levonására vonatkozó záradék 

egyharmados szabály 

egyharmad százalék 
egyhasábos vámtarifa 

egyhavi bér 

egyhavi fizetés 
egyhavi részlet 

egyházadó 

egyházak anyagi függetlensége 
egyházak finanszírozása 

egyházak gazdálkodása 

egyházfenntartói járulék 
egyház-finanszírozás 

egyház-finanszírozási törvény 

egyházgazdálkodás 
egyházgazdálkodás-kutató 

egyházi adó 

egyháziadó-hivatal 
egyházi birtok 

egyházi földbirtok 

egyházi javadalmazás 
egyházi javadalom 

egyházi javak 

egyházi jövedelem 
egyházi munkahely 

egyházi tulajdon 

egyházi vagyon 
egyházközségi birtok 

egyházmegyei vagyon 

egyházmegyei vagyon kezelője 
egyhetes betét 

egyhetes kamat 

egyheti bér 
egyheti felmondás 



egyheti felmondásra adott  

kölcsön 

egyheti fizetés 
egyheti munka 

egyheti munkabér 

egyheti szabadság 
egyhez közeli valószínűség 

egy hónapi dollár 

egy hónapon belüli szállítás 
egy hónapon belül piacra kerülő értékpapírok 

egy hónapon belül piacra kerülő értékpapírok jegyzéke 

egy hónapos felmondásra 
egy hónapos hajóbérlet 

egy hónapos sztrájk 

egy hónapra szóló kölcsön 
egy húsadag ára 

egyidejű eladási-vételi megállapodás 

egyidejű eladási-vételi tranzakció 
egyidejű infláció és recesszió 

egyidejű jelzőszám 

egyidejű kereskedelem 
egyidejűleg felvásárló és elosztó 

egyidejűleg fizetett termék 

egyidejűleg teljesítendő szerződési feltétel 
egyidejűség 

egyidejű változás 

egyidejű vétel és eladás 

egyidejű vételi és eladási megbízás a tőzsdén 

egyidejű vételi és eladási megbízások 
Egyik munkálkodik, a másik veszi hasznát. (közmondás) 

egyik országból egy másikba menekített pénz 

egyik törli a másikat megbízás 
egyik vagy a másik javára 

egy impulzus díja 

egy ingatlanra való jog elzálogosítása 
Egyiptomi Arab Köztársaság (Egyiptom) – Afrika 

egyiptomi rőf 

egyirányú csereaktus 
egyirányú piac 

egy ismérv szerinti elemzés 

egy jószág többszörös statisztikai számbavétele 
egy katonára vetített kiadás 

egykeresős háztartás 

egy kifizetés 
egykilós súly 

egykomponensű adó 

egy körrel kijjebb vagy beljebb kerülés 
egy lakosra jutó védelmi kiadás 

egylépcsős privatizáció 

egymásba épülés 
egymásba fordított jószágterek 

egymásba fordított koordináta- 

-rendszerek 
egymás céljaira való fenntartás 

egymás céljaira való működtetés 

egymáshoz való alkalmazkodás 
egymás közötti kereskedelem 

egymás közötti számlarendezés 

egymás között rendezik a számlát 
egymás melletti piacok 

egymásmellettiség 



egymásnak való kölcsönös szállítás 

egymásra hatás 

egymásra rak 
egymásra rétegződés 

egymásra utalt 

egymásrautaltság 
egymással kötelmi viszonyban álló felek 

egymással összhangban működő befektetők csoportja 

egymást befolyásoló tényezők 
egymást helyettesítő áruk 

egymást helyettesítő javak 

egymást kiegészítő javak 
egymást kiegyenlítő fizetések 

egymást kiegyenlítő kifizetések 

egymást követő forgatmányok 
egymást követő kötések 

egymást követő kötések technikája 

egymástól független és azonos eloszlású (FAE vagy IID) 
egymástól függetlenített piaci struktúrák működése 

egymástól független kockázat 

egymástól független mintaelemek 
egymástól független termékek 

egymástól való függés mechanizmusa 

egymást részben átfedő kiadások 
egymást statisztikusan nem ellen-súlyozó erősségű impulzusok 

egymást tökéletesen kiegészítő javak 

egymás utáni értékesítés 

egymásutániság 

egymás vállalatai részvényeinek adása és vétele 
egymillió dollár 

egymillió font sterling 

egymillió forint 
egymintás sorozatpróba 

egymintás várható értékre irányuló próba 

egymintás varianciára irányuló próba 
egymóduszú gyakorisági eloszlás 

egy munkadarabra jutó 

egy munkásra jutó termelés 
egy műszakos iparág 

egy műszakos üzem 

egynapi haladék 
egynapi kereset 

egynapi munka 

egynapi teljesítmény 
egynapos bankközi kamat 

egynapos finanszírozás 

egynapos hitel 
egynapos hitelkamat 

egynapos kamat 

egynapos kihelyezés 
egynapos kölcsönök prolongálási díja 

egynapos opció 

egynapos pénz 
egynapos üzlet 

egynapos visszafordulás 

egynapos visszavásárlási megállapodás 
egy napra szóló ellátmány 

egy napra szóló kölcsön 

egynél is kisebb értékű 
egynemű halmaz 

egyneműség 



egyoldalas számla 

egyoldali intervallum 

egyoldali kritikus tartomány 
egyoldalú adósságátütemezés 

egyoldalúan függő 

egyoldalú átutalások 
egyoldalú eladási jogot biztosító szerződés 

egyoldalú előnyszerzés 

egyoldalú felmondás 
egyoldalú függés 

egyoldalú korlátozás 

egyoldalú kötelezettségvállalás 
egyoldalú megállapodás 

egyoldalú piac 

egyoldalú szerződés 
egyoldalú vételi jogot biztosító szerződés 

egy órára jutó munkaerőköltség 

egy ország jövője 
egyország-modell 

egy ország versenyképessége 

egyöntetűség 
egy összegben 

egy összegben esedékes jelzálogkölcsön 

egy összegben törlesztendő  
kölcsön 

egy összegben történő kártalanítás 

egy összegben visszafizetendő hitel 

egyösszeg-rovatos napló 

egyösszegű adó 
egyösszegű értékcsökkenés elszámolása 

egypár (néhány) 

egy pár zokni ára 
egy példányban kiállított váltó 

egypéldányos 

egypennys pénzérme 
egypiacos termék 

egypontos paritás 

egypontos változás 
egy ponttal emelkedik 

egy ponttal esik 

egy pont törtrészével kifejezhető tőzsdei változások 
egy pozíció lezárása 

egy projekt kezdete 

egyre fokozódó infláció 
egyre nagyobb tőkét fektet be 

egyre növekvő infláció 

egy részjegyre jutó leltári érték 
egy részvény forgalmazott  

volumene 

egy részvény forgalmazott  
volumenét mutató grafikon 

egy részvényre jutó eredmény 

egy részvényre jutó eszközérték 
egy részvényre jutó évi nettó jövedelem 

egy részvényre jutó hozam 

egy részvényre jutó könyv szerinti érték 
egy részvényre jutó nyereség (EPS) 

egy részvényre jutó osztalék 

egy részvényre jutó vállalati eredmény 
egy részvényre jutó veszteség 

egység 



egységár 

egységáradat 

egységárak csökkentése 
egységárakkal való egybevetés 

egységáras bolt 

egységárazás 
egységár devizában 

egységáruház 

egységbiztosítás 
egységcsomag 

egységcsomagolás 

egységcsoportok 
egységdíj 

egységérték 

egységértékadó 
egységértékindex 

egységes 

egységes adó 
egységes ár 

egységes árak alapján 

egységes árfolyam 
egységes árképzési rendszer 

egységes árucikklista 

egységes belső piac 
egységes biztosítási piac 

egységes búzakontraktus 

egységes díjszabás 

egységes egészségügyi térítési díj 

egységes elvű adórendszer 
egységesen kiépített hálózatok 

egységesen működtetett hálózatok 

Egységes Értékpapír-azonosítási Eljárások Bizottsága (CUSIP) (USA) 
Egységes Északi Munkaerőpiac 

egységes európai bankrendszer 

egységes európai energetikai infrastrukturális rendszer 
egységes európai fizetőeszköz 

Egységes Európai Gazdasági Számlarendszer (ESA) 

Egységes Európai Okmány (SEA) (EU) 
Egységes Európai Piac (SEM) (EU) 

egységes európai valuta bevezetése 

egységes európai valuta bevezetésének terve 
egységes európai vízi út 

egységes gyakorlat szabályzata 

egységes ingatlanadó 
egységesít 

egységesítés 

egységesített 
egységesített külkereskedelmi okmány 

egységesített szabvány 

egységesített szállítás 
egységesített vámjog 

egységesítő 

egységes jelzálog 
egységes kalkulus 

egységes kamatlábak 

Egységes Kereskedelmi Kódex (UCC) (USA) 
egységes kód 

egységes költségvetés 

egységes közösségi adójog 
Egységes lakossági adatfelvételi rendszer (ELAR) 

egységes mérleg 



egységes monetáris rendszer 

egységes nemzetközi értékrend 

egységes nómenklatúrák 
egységes osztályozás 

egységes pénzügyi rendszer 

egységes piac 
egységes piac megvalósítása 

egységes privatizációs szervezet 

egységes, regionális nagygazdaságok 
egységes statisztikai számjel 

egységes szabadpiac 

egységes szabályozás 
egységes szállítási ár 

egységes számlájú kétszámlasoros számlaelmélet 

egységes számlakeret 
egységes számviteli rendszer 

egységes szerkezetű gazdaság 

egységes tarifahatár 
egységesülő pénzrendszer 

egységes vadászterület 

egységes valuta 
egységes valutaárszorzó 

egységes valutaszorzó 

egységes vám 
egységes vámáru-nyilatkozat (EV) 

egységes vámáru-nyilatkozat kitöltése 

egységköltség 

egységköltségfüggvény 

egységköltséggörbe 
egységköltség görbéje 

egységmátrix 

egységnyi befektetett tőkére jutó nyereség 
egységnyi diszponálható jövedelem 

egységnyi diszponálhatójövedelem--változás 

egységnyi fix inputra jutó  
termelés 

egységnyi időre jutó ár 

egységnyi jövedelemre jutó környezetterhelés 
egységnyi jövőbeli nyereség 

egységnyi keresletrugalmasság 

egységnyi munka ára 
egységnyi munkanövekedés 

egységnyi pénzkiadás 

egységnyi termék profitja 
egységnyi termeléshez szükséges tőke és munka aránya 

egységnyi termelésnövekedés 

egységnyi termelésváltozás 
egységrakomány 

egységrakomány-képzés 

egységrakomány képzése 
egységrakomány-képző szállítmányozó 

egységre jutó vám 

egysíkú kínálat 
egysíkú viszonyszám 

egy szállítóhoz kötött bolt 

egy számjegyű infláció 
egyszámla 

egyszámlarendszer 

egyszámlasoros perszonális számlaelmélet 
egyszámlaszám 

egyszavazatos részvény 



egyszázalékos adomány 

egyszáz forint 

egyszemélyes cég 
egyszemélyes háztartás 

egyszemélyes jogi személyiség 

egyszemélyes kft. 
egyszemélyes kötelezvény 

egyszemélyes magántulajdon 

egyszemélyes magánvállalkozás 
egyszemélyes részvénytársaság 

egyszemélyes részvénytársasági forma 

egyszemélyes társaság 
egyszemélyes vállalat 

egyszemélyes vállalkozás 

egyszemélyi felelősség 
egyszemélyi irányítás 

egyszemélyi vezetés 

egyszeres exponenciális simítás 
egyszeres könyvelés 

egyszeres könyvelést vezet 

egyszeres könyvvitel 
egyszeri adócsökkentés 

egyszeri befizetés 

egyszeri bevétel 
egyszeri biztosításra vonatkozó kötvény 

egyszeri eredmény 

egyszeri felhasználásra szánt áru 

egyszeri fizetés 

egyszeri importengedély 
egyszeri keresetkiegészítés 

egyszeri kiadás 

egyszeri kifizetés 
egyszeri kötelezettségvállalás 

egyszeri leszámítolás jelenlegi értéke 

egyszeri leszámítolású jelenlegi érték tényezője 
egyszeri leszámítolású kamatoskamat-számítás 

egyszeri leszámítolású kamatos kamat számítása 

egyszeri leszámítolású kamatos-kamat-számítás tényezője 
egyszeri nyugdíj-kiegészítés 

egyszeri opció 

egyszeri ráfordítás 
egyszeri segély 

egyszeri utazásra szóló jegy 

egyszeri vagyonadó 
egyszerű árutermelés 

egyszerű átlag 

egyszerű bankkapcsolat 
egyszerűbb adózás 

egyszerűbb szövetkezeti forma 

egyszerű bizonylat 
egyszerű biztosítás 

egyszerű cserefeltételek 

egyszerű devizaarbitrázs 
egyszerű diszkonttényező 

egyszerűen okmányolható 

egyszerű értékpapír 
egyszerű gazdasági együttműködés 

egyszerű hitel 

egyszerű hozam 
egyszerű inkasszálás 

egyszerű kamat 



egyszerű kamatozású befektetés 

egyszerű kamatszámítási eljárás 

egyszerű kezesség 
egyszerű kompenzációs költségvetés 

egyszerű kooperáció 

egyszerű kölcsönkötvény 
egyszerű könyvelési napló 

egyszerű könyvvitel 

egyszerű kötvény 
egyszerű likviditásmutató 

egyszerű modell 

egyszerű munka 
egyszerű okmányolhatóság 

egyszerű opció 

egyszerű pénzbeszedés 
egyszerű prémium 

egyszerűsítés 

egyszerűsített adóraktár 
egyszerűsített átalakulási eljárás 

egyszerűsített beszámoló 

egyszerűsített beszámolóra kötelezett vállalatok által készítendő mérleg 
egyszerűsített eljárás 

egyszerűsített ellenőrzés 

egyszerűsített éves beszámoló 
egyszerűsített éves beszámolómérleg 

egyszerűsített felszámolás 

egyszerűsített felszámolási eljárás 

egyszerűsített kísérőokmány  

(EKO) 
egyszerűsített könyvvitel 

egyszerűsített mérleg 

egyszerűsített minősítési eljárás 
egyszerűsített privatizáció 

egyszerűsített privatizációs eljárás 

egyszerűsített számítások 
egyszerűsített számla 

egyszerűsített vállalkozói adó 

(EVA) 
egyszerűsített vámvizsgálat 

egyszerűsítő feltételek 

egyszerű statisztikai tábla 
egyszerű swapügylet 

egyszerű számtani átlag 

egyszerű szerződés 
egyszerű tábla 

egyszerű társaság 

egyszerű társulás 
egyszerű tényleges hozam 

egyszerű többség 

egyszerű újratermelés 
egyszerű váltó 

egyszerű véletlen kiválasztás 

egyszerű véletlen mintavétel 
Egyszer volt Budán kutyavásár. (szólásmondás) 

egyszerződéses kötvény 

egyszintű bankrendszer 
egyszintű centralizált bankrendszer 

egyszintű decentralizált bankrendszer 

egy tagban lévő földbirtok 
egytálétel-felszolgálás 

egytálétel felszolgálása 



egy teljesített ipari munkaórára jutó munkaerőköltség 

egytényezős stabilizációs terápia 

egy terítékre jutó éttermi fogyasztás 
egy termék kereslete 

egy tételben való vétel 

egy tized 
egytized rész 

egytized uncia súlyú Krugerrand 

egy törzsrészvényre jutó osztalék 
egyutas biztosítási szerződés 

egyutas csomagolóanyag 

egyutas palack 
egy útra szóló jegy 

egy útra szóló tengeri biztosítás 

együttaláírás váltón 
együttaláíró 

együttbiztosítás 

együttbiztosítási szerződés 
együttdöntési eljárás 

együttélő korosztály (OLC) 

együttélő korosztályok modellcsaládja 
együttes aláírás 

együttes árunyilatkozat 

együttes biztosítás 
együttes cégjegyzés 

együttes cégjelzés 

együttes eloszlásfüggvény 

együttesen esedékes 

együttesen és külön-külön 
együttesen jegyez 

együttesen kezelt adók 

együttes feladatvégzés 
együttes felelősség 

együttes gyakoriság 

együttes hatás 
együttes hatás mértéke 

együttes hozam 

együttes jótállás 
együttes kár 

együttes kereslet 

együttes kezesség 
együttes kötelezettségek 

együttes kötelezvény 

együttes megőrzés 
együttes örökös 

együttes őrzés 

együttes pályázati ajánlat 
együttes szavatosság 

együttes termelés 

együttes termelési lehetőségek 
együttes tulajdon 

együttes zálog 

együttes zálogjog 
együttes zsíróletét 

együttfolyósítás 

együttfolyósítási plafon 
együttfutási hatás 

együttgondolkodás 

együttgyártás 
együttható (főnév) 

együttható-interpretálás 



együtthatómódszer 

együtthatós forma 

együtthatós viszonyszám 
együtt ható tényezők 

együttkötelezés 

együttlétező munka 
együttműködés 

együttműködés alakult ki 

együttműködési bizottság 
együttműködési hajlandóság 

együttműködési megállapodás 

együttműködési norma 
együttműködési stratégia 

együttműködési szabály 

együttműködési szerződés 
együttműködés-motiváció 

együttműködik 

együttműködő 
együttműködő felek 

együttműködő pool 

együtt sír, együtt nevet elv 
együtt-tervezés 

együttvéve 

egyváltozós függvény 
egy valutához történő rögzítés 

egyvalutás kölcsön 

egy vámunión nyugvó közösség 

egy világrendszer jövője 

egyzónaidős tarifatípus 
E-3 nap (esedékességet megelőző harmadik tőzsdei munkanap) 

éhbér 

e heti kereskedés 
e heti utolsó kereskedési nap 

éhezésmegszüntetés 

éhezés megszüntetése 
éhínség 

E-hitel (egzisztenciahitel) 

E-hitel-állomány 
E-hiteles cég 

E-hitel-konstrukció 

éhséglázadás 
éhségmenet 

éhségövezet 

éhségsztrájk 
EIA (vagy KHV) (környezetihatás- 

-vizsgálat) 

EIB (Európai Beruházási Bank) (EU) 
EIB-kölcsön 

EIC (Euro-Info Központ) (EU) 

EIF (Európai Beruházási Alap) (EU) 
EIGA (Európai Befektetésgarantáló Ügynökség) 

EIS (vagy KHT) (környezetihatás- 

-tanulmány) 
EISC (Európai Vas- és Acélközösség) 

Eisenhower-dollár 

Eisner, Robert 
EITB (Európai Integrációs Tárcaközi Bizottság) 

éjjeles 

éjjeli menedékhely 
éjjeli munka 

éjjeli műszak 



éjjeliműszak-pótlék 

éjjeliőr 

éjjeliőrállam 
éjjeliőrszerep 

éjjeli őr szerepe 

éjjeli trezor 
éjjel-nappali trezor 

éjjel-nappal nyitva tart 

éjjel-nappal nyitva tartó üzlet 
éjszakai árufeltöltés 

éjszakai bár 

éjszakai forgalom 
éjszakai kávéház 

éjszakai mulató 

éjszakai munka 
éjszakai műszak 

éjszakai páncélfiók 

éjszakai pihenőhely 
éjszakai postavonat 

éjszakai széf 

éjszakai trezor 
EK (Európai Közösség) 

EK-átlag 

EK-beli vásárlóerő 
EK-beruházás 

EKB (Európai Kereskedelmi Bank) 

EKB (vagy ECB) (Európai Központi Bank) (EU) 

EK-cég 

EK-centrikus 
ekealj (területmérték) 

ekeföld (területmérték) 

EK-ellenesség 
Ekelund, Robert Burton 

e-kereskedelem 

EK-finanszírozás 
EK-integráció 

EK-intern forgalom 

EK-kassza 
EK-központ 

EK-liberalizáció 

EKO (egyszerűsített kísérőokmány) 
EK-piac 

EKS-index (Éltető–Köves– 

–Szulc-index) 
EKS-módszer 

EKS-volumenindexek 

ékszerár 
ékszeráru 

ékszerárverés 

ékszerárverező 
ékszeraukció 

ékszerbecsüs 

ékszerbecsűs 
ékszerbolt 

ékszerbolt helyettes vezetője 

ékszerbolti eladó 
ékszerboltvezető 

ékszerboltvezető-helyettes 

ékszerboltvezető helyettese 
ékszerbolt vezetője 

ékszerész 



ékszerház 

ékszeripar 

ékszer-kereskedelem 
ékszerkereskedés 

ékszerkereskedő 

ékszer-nagykereskedelem 
ékszerszakértő 

ékszerszalon 

ékszerügynök 
ékszerüzlet 

ékszerüzlet-tulajdonos 

ékszerüzlet tulajdonosa 
EK-szintű 

EK-szintű fejlesztéspolitika 

EK-szintű finanszírozás 
ÉKT (Értékpapír-kereskedelmi Titkárság) 

EK-tagállam 

EK-tagság 
EK-tőkepiac 

EK törvényeivel kompatibilis 

EK-valutakígyó 
ekvidisztans megfigyelés 

ekvimarginális allokáció 

ekvimarginális elv 
ekvivalencia 

ekvivalenciaelv 

ekvivalenciahelyzet 

ekvivalenciakritérium 

ekvivalenciaosztály 
ekvivalens (egyenértékű, egyenlő) 

ekvivalens sík 

ELÁBÉ (eladott anyagok és áruk beszerzési értéke) 
elad 

eladandó 

eladás 
eladás a legmagasabb árfolyamon 

eladás árverés útján 

eladás az értékpapírtárcából 
eladás azonnali szállításra 

eladásból származó árfolyamnyereség 

eladásból származó bevétel 
eladásból származó bruttó bevétel 

eladás csekély forgalom mellett 

eladás darabszámra 
eladáselemzés 

eladás elemzése 

eladás-előkészítés 
eladás-előkészítési kontrolling 

eladás-elősegítés 

eladás elősegítése 
eladás fejében az eladónak juttatott részvények 

eladásfelfuttatás 

eladásfellendülés 
eladás feltétele 

eladásgazdaságosság 

eladás határidőre 
eladás határidős szállításra 

eladás helyben 

eladáshelyi ösztönzö eszközök 
eladás helyi reklámja 

eladás hitelre 



eladáshoz viszonyított nyereség 

eladási ajánlat 

eladási alapkülönbözet 
eladási alapterület egy négyzetméterére jutó forgalom 

eladási ár 

eladási arbitrázs 
eladási arbitrázspozíció 

eladási árból visszaszámított közvetlen önköltség 

eladási árfolyam 
eladási áron történő értékelés 

eladási bizományos 

eladási bizonylat 
eladási ciklus 

eladási csoport 

eladási csoport számára engedélyezett időszak 
eladási csoporttal kötött megállapodás 

eladási csúcs 

eladási döntés 
eladási egység 

eladási érték 

eladási és vételi opciók 
eladási és vételi opciók egyidejű vásárlása 

eladási fedezeti ügylet 

eladási fedezeti ügyletet kötő 
eladási felár 

eladási feltétel 

eladási feltételek a munkapiacon 

eladási forgalom 

eladásiforgalom-adat 
eladási forgalom adatai 

eladási forgalom nagysága 

eladási görbe 
eladási hálózat 

eladási határidős pozíció 

eladási határidős pozíció az árutőzsdén 
eladási hely 

eladási helyen lévő önkiszolgáló banki terminál 

eladási hullám 
eladási idő 

eladási idő függvényében 

eladási időpont 
eladási jegyzék 

eladási jelzés 

eladási jutalék 
eladási katapult 

eladási kényszer 

eladási kockázat 
eladási kontingens 

eladási költségek 

eladási kötelezettség 
eladási kötjegy 

eladási különbözeti ügylet 

eladási kvóta 
eladásikvóta-eljárás 

eladási lehetőség 

eladási lehetőségek hiánya 
eladási lista 

eladási megállapodás 

eladási megbízás 
eladási megbízások túlsúlya 

eladási megbízott 



eladási mégügylet 

eladási mennyiségek elosztása 

eladási mód 
eladási nehézség 

eladási nyomás 

eladási nyugta 
eladási opció 

eladási opció eladása 

eladási opció fedezett eladása 
eladási opció gyakorlása 

eladási opciókkal kapcsolatos vegyes művelet 

eladási opciók kiírója 
eladási opciók kötési árfolyama 

eladási opciók piaca 

eladási opciók sorozata 
eladási opciók ügylete 

eladási opciók vevője 

eladási opció prémiuma 
eladási opciószelvény 

eladási opciót ad el 

eladási opció tulajdonosa 
eladási opciót vásárol 

eladási opció vásárlása 

eladási osztály 
eladási pánik 

eladási pánik a tőzsdén 

eladási piackutatás 

eladási pozíció 

eladási pozíciók elmélete 
eladási pozíció létrehozása 

eladási pozíció lezárása 

eladási pozíciót lezár 
eladási prémium 

eladási program 

eladási reklám 
eladási rekordforgalom 

eladási statisztika 

eladási stop 
eladásistop-megbízás 

eladási szakdolgozó 

eladási számla 
eladási szerződés 

eladási terv 

eladási tilalom 
eladási tréning 

eladási trükk 

eladási utak elmélete 
eladási ügyintéző 

eladási ügynök 

eladási vagyonkezelő 
eladási vagy vásárlási csúcs 

eladási válság 

eladási-vételi ajánlatok 
eladási-vételi árfolyam 

eladási-vételi kettős ügylet 

eladási-vételi paritás 
eladási vezető 

eladási volumen 

eladás kelte 
eladás készpénzért 

eladás kicsiben 



eladás kiírás útján 

eladás megtekintésre visszaküldési joggal 

eladásmegugrás 
eladás minta alapján 

eladás művészete 

eladás nagyban 
eladásnövelés 

eladásnövelő stratégia 

eladások főkönyve 
eladások mennyiségi megoszlása 

eladások naplója 

eladások nettó hozama 
eladások prognózisa 

eladások számlája 

eladások területi megoszlása 
eladásos privatizáció 

eladás osztalékszelvénnyel együtt 

eladásösztönzés 
eladásösztönzési módszer 

eladásösztönző nyereményjáték 

eladásra alkalmatlan 
eladásra és vételre történő egyidejű jogszerzés 

eladásra és vételre történő egyidejű kötelezettségvállalás 

eladásra kerülő termékek jellege 
eladásra kész 

eladásra kínált részvények 

eladásra lekötött 

eladásra lekötött áru 

eladásra ösztönző jel 
eladásra termelt javak 

eladásra törekvés a legjobb áron 

eladásra vásárolt kötvény 
Eladásra vásárolt kötvények (számlanév) 

eladásra vásárolt részvény 

Eladásra vásárolt részvények (számlanév) 
eladásra vásárolt részvények analitikája 

eladásra vett kötvény 

eladás/reklámköltségarány 
eladás részletfizetésre 

eladás részletre 

eladás révén lemond a haszonélvezetről 
eladás súlyra 

eladástámogatás 

eladás támogatása 
eladás technikája 

eladás versenytárgyalás útján 

eladás visszavásárlási jog fenntartásával 
eladásszervező 

eladatlan 

eladatlan árukészlet 
eladatlan készlet 

eladatlan példányok 

eladhatatlan 
eladhatatlan áru 

eladhatatlan birtok 

eladhatatlan értékpapír 
eladhatatlan készlet 

eladhatatlankészlet-felhalmozás 

eladhatatlan készlet felhalmozása 
eladható 

eladható értékpapír 



eladható köteg 

eladható minőség 

eladható opció 
eladható praxis 

eladhatóság 

eladható váltó 
eladja a munkaerejét 

eladja a programot 

Eladná a Krisztus koporsóját is. (szólásmondás) 
eladnivaló (de: eladni való holmi) 

eladó 

eladó által fizetett fuvarköltségek 
eladó árfolyamának hirtelen csökkenése 

eladó bankja 

eladócég (amelyik elad) 
eladó cég (amit eladnak) 

eladócégek könyvkövetelései 

eladó és a vevő összehozása 
eladogat 

eladó hét napon belül szállít 

eladói ajánlat 
eladói ár 

eladói árfolyam 

eladói beleérzés 
eladói konkurenciaharc 

eladói kölcsön 

eladói marketingmunka 

eladói monopólium 

eladói piac 
eladói piacfelmérés (az eladó méri fel) 

eladóipiac-felmérés 

eladói piac felmérése (az eladói piacot mérik fel) 
eladói teljesítmény 

eladóiteljesítmény-mérés 

eladói teljesítmény mérése 
eladói zsargon 

eladók dominálnak a piacon 

eladók hiánya a piacon 
eladók piaca 

eladók versenye 

eladó lány (férjhez menendő korú) 
eladólány (kiszolgáló) 

eladónő 

eladó opció 
eladóország (amelyik elad) 

eladó ország (ha eladnák) 

eladópult 
eladó rendelés-visszaigazolása 

eladósítás 

eladósodás 
eladósodás a bankkal szemben 

eladósodás foka 

eladósodási határ 
eladósodási határral kapcsolatos kötelezettség 

eladósodási plafon 

eladósodási rangsor 
eladósodási ütem 

eladósodásiütem-fékezés 

eladósodási ütem fékezése 
eladósodik 

eladósodó 



eladósodott 

eladósodott ország 

eladósodott országok által kibocsátott kölcsönkötvények 
eladósodott országokkal szembeni hitelkövetelések 

eladósodottság 

eladósodottság-csökkenés 
eladosódottság csökkenése 

eladósodottsági együttható 

eladósodottsági fok 
eladósodottsági mutató 

eladósodottság-növekedés 

eladósodottság növekedése 
eladósodott ügyfél 

eladósodva 

eladószemélyzet 
eladó telek 

eladótér 

eladótérbérlés 
eladóterület (ahol eladnak) 

eladó terület (amit eladnak) 

eladott 
Eladott anyagok beszerzési értéke (számlanév) 

eladott anyagok és áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ) 

Eladott áruk beszerzési értéke (számlanév) 
eladott áruk értéke 

eladott áruk mennyisége 

eladott árumennyiség 

eladott értékpapír 

eladott értékpapírokból származó nyereség 
eladott értékpapírok jegyzéke 

eladott értékpapírokkal kapcsolatos veszteségek 

eladott értékpapírok nyilvántartása 
eladott mennyiség 

eladott részjegyek 

eladott tényező mennyisége 
eladott vételi opció 

eladó tulajdonjogai 

eladó üzlet (amely eladó) 
eladó választása szerint 

eladó visszatartási joga 

eladó zálogjoga 
eladva 

elajándékoz 

elakadási hullám 
eláll 

eláll a megrendeléstől 

elállás 
elállási jog 

elállási nyilatkozat 

elállási szándék 
elállás joga 

elállás visszkeresettől 

eláll az óvatolástól 
elanyagiasodott világ 

elapróz 

elaprózás 
elaprózgat 

elaprózó 

elaprózódás 
elaprózódó 

elaprózódott 



elaprózott 

ELAR (Egységes lakossági adatfelvételi rendszer) 

elárasztja a piacot 
elárasztja áruval a piacot 

elárasztott 

elárusít 
elárusítás 

elárusítható 

elárusító 
elárusítóautomata 

elárusítóbódé 

elárusítóbódé-tulajdonos 
elárusítóhely 

elárusítónő 

elárusított 
elárverez 

elárverezés 

elárverezett 
elárverezik a lakását 

elárverező 

elárvereztet 
elárvereztetés 

elárvereztető 

elárvezerhető 
Elásott kincsben kicsi a haszon. (szólásmondás) 

elaszticitás 

elaszticitási együttható 

elaszticitási számítás 

elaszticitás-számítás 
elasztikus robotikai rendszerek 

elavul 

elavulás 
elavuló 

elavuló termék 

elavult 
elavult áru 

elavult árutermelési eljárás 

elavult hajóraklevél 
elavult módszer 

elavult norma 

elavultság 
elavult támogatási rendszer 

elavult termék 

elbánás 
elbírál 

elbírálás 

elbíráló 
elbírált 

elbíráltat 

elbirtoklás 
elbirtoklási 

elbirtokló 

elbirtokol 
elbirtokolt 

elbliccel 

elbliccelés 
elbliccelő 

elbocsát 

elbocsátás 
elbocsátási értesítés 

elbocsátássorozat 



elbocsátható 

elbocsátó 

elbocsátólevél 
elbocsátott 

elbocsátott munkás 

elbocsátott munkavállaló 
elbocsáttatás 

elbukás 

elbukik 
elbürokratásodik 

elbürokratizálódás 

elbürokratizálódik 
elbürokratizálódó 

elbürokratizálódott 

elbüroktatizálás 
elcímez 

elcímzett levél 

elcsal 
elcsen 

elcserél 

elcserélés 
elcserélhető 

elcserélő 

elcsíp 
elcsurgási kockázat 

elcsurgási kockázatot fedező biztosítás 

eldobható áru 

eldobható csomagolás 

eldobóminőségre tervezett áru 
eldolgozgat 

eldolgozgatás 

eldolgozik 
eldologiasítás 

eldologiasodás 

eldönt 
eldöntés 

eldöntetlen szavazás 

eldönthetetlen 
eldöntő 

eldöntött 

elébe megy 
ELEC (az Európai Gazdasági Együttműködés Ligája) 

éledő gazdaság 

Elefántcsontparti Köztársaság (Elefántcsontpart) – Afrika 
elégedetlenség 

elégedett 

elégedettségérzet 
elégedettségi mutató 

elegendő 

elegendő biztosíték 
elegendő fedezet 

elegendő forgótőkével nem rendelkező 

elegendő mennyiség 
elegendő részvénytőkével nem rendelkező 

elégetés igazolása 

eleget nem tevés 
eleget tesz 

eleget tesz a szerződés feltételeinek 

eleget tesz az exportrendelkezéseknek 
eleget tesz kötelezettségének 

Elég gazdag, ki senkinek sem adósa. (közmondás) 



elégséges árufelhozatal 

elégséges kínálat 

elégtelen 
elégtelen anyagi eszközök 

elégtelen fedezet 

elégtelen fogyasztás 
elégtelen kereslet 

elégtelen megtakarítás 

elégtelenség 
elégtelen tartalék 

elégtelen termelés 

elégtelen tőke 
elégtelenül fedezett 

elégtelenül fedezett költségek 

elegysúly 
elektricska (helyiérdekű vasút) 

elektromágneses környezetszennyezés 

elektromobil 
elektromosságmegtakarítás 

elektron (az első ismert pénzérme) 

elektronikus adatátvitel 
elektronikus adatcsere (EDI) 

elektronikus adatcsererendszer 

elektronikus adatfeldolgozás 
elektronikus adatfeldolgozó berendezés 

elektronikus adatfeldolgozó gép 

elektronikus adatfeldolgozó rendszer (EAF) 

elektronikus adóbevallás 

elektronikus adóskártya 
elektronikus aláírás 

elektronikusan kezelt pénzek 

elektronikusan összekötött szupertőzsde 
elektronikus áruház 

elektronikus árukatalógus 

elektronikus átutalás 
elektronikus átutalás az eladási helyen 

elektronikus átutalási lehetőség 

elektronikus bank 
elektronikus banki átutalás 

elektronikus banki kapcsolat 

elektronikus bankkártya 
elektronikus bankspecimen 

elektronikus bankügyvitel 

elektronikus csekkbemutatás 
elektronikus csekkleolvasó 

elektronikus értékleolvasó 

elektronikus fizetés 
elektronikus fizetések hálózata 

elektronikus fizetési forgalom 

elektronikus fizetőeszköz 
elektronikus folyószámla 

elektronikus határidős kereskedelmi rendszer 

elektronikus helyfoglalás 
elektronikus hírek 

elektronikus hozzáférhetőség 

elektronikus jóváírás 
elektronikus kártyaleolvasó 

elektronikus katalógus 

elektronikus kereskedelem 
elektronikus kereskedelem adómentessége 

elektronikus kereskedelembe bevezetett magyar papírok 



elektronikus kereskedelmi alapinfrastruktúra 

elektronikus kereskedelmi rendszer 

elektronikus kereskedési rendszer (ETS) 
elektronikus közbeszerzés 

elektronikus kézbesítési rendszer 

elektronikus kommunikációs hálózat (ECN) 
elektronikus levél 

elektronikus levelezés 

elektronikus levelezőrendszer 
elektronikusmédia-piac 

elektronikus média piaca 

elektronikus megbízás 
elektronikus meghatalmazás 

elektronikus olvasóterem 

elektronikus opciós kereskedelmi rendszer 
elektronikus pénz 

elektronikus pénzátutalás 

elektronikus pénzátutalási rendszer 
elektronikus pénzkifizetés 

elektronikus pénztár 

elektronikus pénztárca 
elektronikus pénztárgép 

elektronikus pénztovábbító  

rendszer 
elektronikus poloska telepítési költsége 

elektronikus posta 

elektronikus posta automatizálása 

elektronikusposta-cím 

elektronikus regiszter 
elektronikus regisztrálás 

elektronikus rendelés 

elektronikus rendeléstovábbító 
elektronikus sajtó 

elektronikus számítógépi adatfeldolgozás 

elektronikus számla 
elektronikus számla-jóváírási rendszer 

elektronikus távkereskedés 

elektronikus terhelés 
elektronikus továbbítási rendszer 

elektronikus tőzsde 

elektronikus tőzsdei adatgyűjtő  
és -visszakereső rendszer 

elektronikus tőzsdei adatgyűjtő rendszer 

elektronikus tőzsdei adat-visszakereső rendszer 
elektronikus tőzsdei árfolyamjegyzés 

elektronikus tőzsdei megbízás- 

-nyilvántartási rendszer 
elektronikus tőzsdézési szolgáltatás 

elektronikus útdíjmérő rendszer 

elektronikus úton történő tőzsdei ügyletkötés 
elektronikus ügyfélszolgálat 

elektronikus ügyvitel 

elektronikus üzleti adatcsere 
elektronikus üzletkötés 

elektronikus üzletközpont 

elektronikus üzletmenet 
elektronikus üzletszervezési formák 

elektronikus üzletvitel 

elektronikus vállalatközi piactér 
elektronikus vásárlás 

elektronikus világ 



elektronizált pénzpiacok 

elektroszmog gazdasági vonzata 

élelem 
élelemárus 

élelemellátás 

élelemfegyver 
élelemhiány 

élelemkészlet 

élelemmel ellát 
élelemszükséglet 

élelemtár 

élelemtartalék 
élelemtermelés 

élelemtermeléshez szükséges terület 

élelmet beszerez 
élelmet szállít 

élelmez 

élelmezés 
élelmezésbiztonság 

élelmezési cikk 

élelmezési hivatal 
élelmezési költség 

élelmezési norma 

élelmezési pénz 
élelmezési pótlék 

élelmezési tiszt 

élelmezésügyi várakozási idő (ÉVI) 

élelmező 

élelmiszeradag 
élelmiszer-ágazat 

élelmiszerár 

élelmiszerár-spirál 
élelmiszer-áruda 

élelmiszer-áruház 

élelmiszeráruház-birodalom 
élelmiszer-árusító 

élelmiszerár-változás 

élelmiszerár változása 
élelmiszerátlag-készlet 

élelmiszer-behozatal 

élelmiszer-beszállító 
élelmiszer-beszerzés 

élelmiszer-biztonság 

élelmiszer-biztonsági támogatás 
élelmiszerbolt 

élelmiszerbolti eladó 

élelmiszerbolt vezetője 
élelmiszercsempész 

élelmiszer-csempészet 

élelmiszercsomag 
élelmiszer-csomagoló anyag 

élelmiszerdiszkont 

élelmiszer-drágulás 
élelmiszer drágulása 

élelmiszerek 

élelmiszer-elárusító üzlet 
élelmiszer-ellátás 

élelmiszer-ellátó képesség 

élelmiszer-ellátó rendszer 
élelmiszer-ellenőrzés 

élelmiszer ellenőrzése 



élelmiszer-ellentételezés 

élelmiszer ellentételezése 

élelmiszer-elosztó 
élelmiszer-előcsomagolás 

élelmiszer-engedélyeztetés 

élelmiszer-engedélyeztetési főhatóság 
élelmiszer-értékesítés 

élelmiszer értékesítése 

Élelmiszer- és Gyógyszerellenőrző Hivatal 
élelmiszerexport 

élelmiszer-fejadag 

élelmiszer-feldolgozás 
élelmiszer-feldolgozó cég 

élelmiszerfeldolgozó-ipari vagyon 

élelmiszer-feldolgozó ipar termelése 
Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetsége (ÉFOSZ) 

élelmiszer-felesleg 

élelmiszer-felhozatal 
élelmiszer felhozatala 

élelmiszer-fogyasztás 

élelmiszer fogyasztása 
élelmiszer-forgalmazás 

élelmiszer forgalmazása 

élelmiszer-forgalmazó cég 
élelmiszerforgalom-korlátozás 

élelmiszer-forgalom korlátozása 

élelmiszer-gazdaság 

élelmiszer-gazdaság ágazatai 

élelmiszer-gazdasági komplexum 
élelmiszer-gazdaság vertikális ágazatai 

élelmiszergyár 

élelmiszergyártó 
élelmiszer-halmozás 

élelmiszer-halmozó 

élelmiszer-hamisítás 
élelmiszer-határhasznosság 

élelmiszerhiány 

élelmiszerhűtő szekrény 
élelmiszerhűtő szekrény ára 

élelmiszerimport 

élelmiszer-importáló régió 
élelmiszerimport-kvóta 

élelmiszeripar 

élelmiszer-ipari beruházás 
élelmiszer-ipari óriás 

élelmiszer-ipari részvények 

élelmiszer-ipari üzem 
élelmiszer-ipari vállalat 

élelmiszer-ipari vállalkozás 

élelmiszeripar privatizációja 
élelmiszerjegy 

élelmiszerjegyes 

élelmiszerjegy-rendszer 
élelmiszer-kereskedelem 

élelmiszer-kereskedelmi lánc 

élelmiszer-kereskedelmi viszonyok 
élelmiszer-kereskedő 

élelmiszer-kereslet 

élelmiszerkészlet 
élelmiszer-kiadás 

élelmiszer-kínálat 



élelmiszer-kiskereskedelem 

élelmiszer-kiskereskedelmi hálózat 

élelmiszer-kiszerelés 
élelmiszer kiszerelése 

élelmiszer-kiutalás 

élelmiszer kiutalása 
élelmiszer-kivitel 

élelmiszer kivitele 

élelmiszer-korlátozás 
élelmiszerkönyv 

élelmiszer-küldemény 

élelmiszer-külkereskedelem 
élelmiszer-külkereskedelmi mérleg 

élelmiszerlánc 

élelmiszerlánc beszállítója 
élelmiszerlánc-tulajdonos 

élelmiszerlánc tulajdonosa 

élelmiszer-mennyiség 
élelmiszer mennyisége 

élelmiszer-nagykereskedelmi lerakat 

élelmiszer-nagykereskedelmi raktárház 
élelmiszer-nagykereskedő 

élelmiszerosztály 

élelmiszerosztály-vezető 
élelmiszerosztály vezetője 

élelmiszerpiac 

élelmiszer-piaci kínálat 

élelmiszerraktár 

élelmiszer-részesedés 
élelmiszersegély 

élelmiszersegély-akció 

élelmiszer-segélyező 
élelmiszer-szabadpiac 

élelmiszer-szállítás 

élelmiszer-szállító 
Élelmiszerszállító (sajtókiadvány) 

élelmiszer-szállító jármű 

élelmiszerszállítójármű-park 
élelmiszer-szükséglet 

élelmiszer-tartalék 

élelmiszer-termelés 
élelmiszertörvény 

Élelmiszer Újság (sajtókiadvány) 

élelmiszer-uzsora 
élelmiszerüzlet 

élelmiszerüzlet-lánc 

élelmiszerválság 
élelmiszervásár 

élelmiszer-vásárlás 

élelmiszer vásárlása 
élelmiszer-vásárló 

élelmiszer vásárlója 

élelmiszer-világpiac 
elem 

élemedett korú 

elemeire bontott kötvény 
elemez 

elemi csapás 

elemi csoport árindexe 
elemi felhasználáselmozdulás importhányada 

elemi gazdasági jelenségek 



elemi kár 

elemi kötvény 

elemszám 
elemszámosság 

elemzés 

elemzési cél 
elemzési eszközök 

elemzési periódus 

elemzésösszesítő 
elemző 

elemzőcég 

elemzői várakozások 
elemző statisztikus 

elemző stratégia 

elemző-tervező munka 
elenged 

elengedés 

elengedett adósság 
elengedett kötelezettség 

elengedett követelés 

elengedhetetlen 
élenjáró eladási módszer 

élenjáró technika 

élenjáró technikájú ágazat 
élénk forgalmú értékpapír 

élénk forgalmú vásár 

élénk forgalom 

élénk kereskedelem 

élénk kereskedés 
élénk kereskedővilág 

élénk kereslet 

élénk, nagy forgalmú piac 
élénk piac 

élénkség 

élénkül 
élénkülési küszöb 

elenyésző áremelkedés 

Élére rakja a pénzt. (szólásmondás) 
eléréses életbiztosítás 

elérési biztosítás 

elérési valószínűség 
elérhetetlen 

elérhetetlen ár 

elérhető 
elérhető ár 

elérhető árszínvonal 

elérhető előnyök 
elérhető információ 

elérhető jólétnövekedés 

elérhető kereset 
elérhető legalacsonyabb ár 

elérhető legjobb ár 

elérhető legkedvezőbb árfolyam 
elérhető legmagasabb áron 

elérhető limitár 

elérhetőség 
elérhetővé tesz 

eléri a mélypontot 

eléri a plafont 
eléri és meghaladja az elvárthaszon--követelményt 

elért ár 



elérte a csúcspontját 

elértéktelenedés 

elértéktelenedett 
elértéktelenedett államkötvény 

elértéktelenedett értékpapír 

elértéktelenedett hallgatói támogatás 
elértéktelenedett részvény 

elértéktelenedik 

elértéktelenedő 
elértéktelenítés 

elért közönség 

elért megtakarítás 
elesik a haszontól 

éles verseny 

éles versenyben van 
életbe lép 

életbelépés 

életbe vágó 
életbiztosítás 

életbiztosítás biztosítottja 

életbiztosítási díj 
életbiztosításidíj-bevétel 

életbiztosítási díj bevétele 

életbiztosítási kötvény 
életbiztosítási kötvény felmondása 

életbiztosítási piac 

életbiztosítási szakinspektor 

életbiztosítási szerződés 

életbiztosítási szolgáltatás reálértéke 
életbiztosítási ügynök 

életbiztosítási üzletág 

életbiztosítási üzletkötő 
életbiztosítás kötése 

életbiztosítás piaca 

életbiztosítás-toborzó cég 
életbiztosító 

életbiztosító társaság 

életbiztosító társaságok részvényei 
életcél 

életciklus 

életciklus-elmélet 
életciklusgörbe 

életciklus-hipotézis 

életciklus-jövedelem 
életciklusjövedelem-hipotézis 

életciklusjövedelem-modell 

életciklus-koncepció 
életciklusköltség (LCC) 

életciklusköltség-számítás 

életciklusköltség számítása 
életciklusmodell 

életciklusszakasz 

élet- és nyugdíjbiztosítás 
élet- és nyugdíjbiztosítások kötése 

élet- és vagyonbiztonság 

életextrahaszon 
életfelfogás 

életfeltétel 

életfogytig fizetendő biztosítási kötvény 
életfogytiglani bérlő 

életfogytiglani haszonélvezet 



életfogytiglani haszonélvező 

életfogytig tartó biztosítás 

életfogytig tartó haláleseti  
biztosítás 

életforma 

életformaminta 
életformamodell 

életformaváltás 

életgörbe 
életgörbealak 

életgörbe felfelé menő szakasza 

életgörbe felfelé menő szakaszának az inflexiós pontja 
életgörbe felszálló szakasza 

életgörbehossz 

életgörbe kezdőpontja 
életgörbe leszálló szakasza 

életgörbe metszi az elvárt haszonráta szintjét 

élet-halál küzdelem 
élethelyzetromlás 

élethelyzet romlása 

élethossziglani eltartás 
élethossziglani évjáradék 

élethozam 

életjáradék 
életjáradék-biztosítás 

életjáradék fogyasztási cikkekben 

életjáradéki szerződés 

életjáradékos 

életjáradék-szolgáltatás 
életjáradék-tulajdonos 

életjáradék tulajdonosa 

életjövedelem 
életjövedelem-görbe 

életképes 

életképes a piacon 
életképes beruházás 

életképes birtok 

életképesség 
életképes vállalkozás 

életképtelenség 

életképtelen vállalkozás 
életkereset 

életkeresmény 

életkezdési támogatás 
életkilátás 

életkor 

életkorprofil 
életkor szerinti csoportosítás 

életkörülmény 

életkörülmények higiéniája 
életkörülmények komfortja 

életkörülmények kulturáltsága 

életlehetőség 
életminőség 

életminőségi tényező 

életminőség-javító intézkedés 
életminőség-javulás 

életmód 

életmód alakítása 
életmód-előrejelzés 

életmód előrejelzése 



életmódfeltételek 

életmódfőpróba 

életmódkutatás 
életmódmagazin 

életmód-vállalkozás 

életmódváltás 
életmódvizsgálat 

életpálya 

életpálya-számítás 
életpályaváltás 

életre hív 

életrend-változtatás 
életrevalósági ranglista 

életrörbe hanyatló szakasza 

életstandard (életszínvonal) 
életstílus 

életstílus-vizsgálat 

életstílus vizsgálata 
életstratégia 

életszak 

életszínvonal 
életszínvonalat megtartja 

életszínvonal emelése 

életszínvonal-emelkedés 
életszínvonal-emelő hatás 

életszínvonal-esés 

életszínvonal-javító intézkedések 

életszínvonal-jóslatok 

életszínvonal-kutató 
életszínvonal-különbségek 

életszínvonal-mérés 

életszínvonal mérése 
életszínvonal-mutató 

életszínvonal-növekedés 

életszínvonal-összehasonlítás 
életszínvonal összehasonlítása 

életszínvonal-politika 

életszínvonal részmutatói 
életszínvonal-romlás 

életszínvonal romlása 

életszínvonal-statisztika 
életszínvonal-statisztikai mutató 

életszínvonal-vesztés 

életszínvonal-vesztéssel járó megszorítás 
életszínvonal-vizsgálat 

életszínvonal vizsgálata 

életszükséglet 
életszükségletek megvonása 

élettapasztalat 

élettartam 
élettartam-eloszlás 

élettartam-garancia 

élettartam-növelő aktivált költség 
élettartamra szóló birtok-haszonélvezet 

élettartam-vizsgálat 

élettelen 
élettér 

élettevékenység 

életút 
életúttervezés 

életút tervezése 



életvagyon 

életvagyon-beruházás 

életvagyon-fogyasztás 
életvagyon-jövedelem 

életveszélyessé vált terület 

életvezetés 
életviszonyok 

életvitelhez nem illő tárgy 

elevátor (gabonaraktár) 
eleven munka 

eleven munka ára 

eleven munka díja 
elevenmunkadíj-bevétel 

elevenmunka-drágítás 

eleven munka drágítása 
elevenmunka- és állóeszköz- 

-ráfordítás 

eleven munka folyó költsége 
elevenmunka-igényesség 

elevenmunka-intenzív szféra 

elevenmunka-költség 
elevenmunkaköltség-előny 

elevenmunkaköltség-mérleg 

elevenmunka-ráfordítás 
elevenmunka-tartalom 

elévül 

elévülés 

elévülési 

elévülési határidő 
elévülési idő 

elévülési jog 

elévülési törvény 
elévülő 

elévült 

elévült adósság 
elévült csekk 

elévült jog 

elévült kötelezettség 
elévült követelés 

elévült munkabértartozás 

elévült részvény 
elévült tartozás 

elfárad 

elfáraszt 
elfecsérel 

elfecsérlés 

elfecsérlő 
elfekszik 

elfektet 

elfekvő 
elfekvő áru 

elfekvő árukészlet 

elfekvő árut kiárusít 
elfekvő készlet 

elfeledkezik 

elfelez 
elfelezés 

elfelezett 

elfelezhető 
elfelezik a hasznot 

elfelezik a költségeket 



elfelező 

elferdít 

elfogad 
elfogadás 

elfogadás elmulasztása 

elfogadás esetén 
elfogadás hiánya 

elfogadás hiányában 

elfogadási aláírást szerez 
elfogadási bérküszöb 

elfogadási feltétel 

elfogadási garancia 
elfogadási időpont 

elfogadási jutalék 

elfogadási kötelezettség 
elfogadásikötelezettség-vállalás 

elfogadási nyilatkozat 

elfogadási tartomány 
elfogadáskor 

elfogadás megtagadása 

elfogadás napja 
elfogadás okmányok ellenében 

elfogadás óvás mellett 

elfogadásra bemutat 
elfogadásra szóló okmányos váltó 

elfogadásra szóló váltó 

elfogadástól számítva ... nap múlva 

elfogadást szerez 

elfogadást visszautasít 
elfogadás végett bemutat 

elfogadatlan 

elfogadhatatlan 
elfogadhatatlan feltétel 

elfogadhatatlanság 

elfogadható 
elfogadható ajánlat 

elfogadható ár 

elfogadható bér 
elfogadható bizonyíték 

elfogadható elvonás 

elfogadható engedmény 
elfogadható feltétel 

elfogadható gazdaságpolitika 

elfogadható hibahatár 
elfogadható jövő 

elfogadható kockázat 

elfogadható költség 
elfogadható megoldás keresése 

elfogadható minőség 

elfogadható minőségi szint 
elfogadható munka 

elfogadható ráfordítás 

elfogadhatóság 
elfogadja a tarifát 

elfogadó 

elfogadóbank 
elfogadóház 

elfogadóhely 

elfogadólevél 
elfogadónyilatkozat 

elfogadott 



elfogadott adóhalasztási részvényalap 

elfogadott ajánlat 

elfogadott ajánlatok összege 
elfogadott értékpapírok 

elfogadott gyakorlat 

elfogadott intézvényezett váltó 
elfogadott költségvetés 

elfogadott szolgálati évek 

elfogadott váltó 
elfogadtat 

elfogadva 

elfogadvány 
elfogadványállomány 

elfogadványbank 

elfogadványcsere 
elfogadványhitel 

elfogadványi határvonal 

elfogadványi hitel 
elfogadványi jutalék 

elfogadvány kelte 

elfogadványkeret 
elfogadványkönyv 

elfogadványkötelezettség 

elfogadvány leszámítolása 
elfogadvány-nyilvántartás 

elfogadványok nyilvántartása 

elfogadványrendszer 

elfogadványszámla 

elfogadványtárca 
elfogadványtartozás 

elfogadványváltó 

elfogadvány-visszautasítás 
elfogadvány visszautasítása 

elfoglalás 

elfoglalja a helyét 
elfoglalt 

elfoglaltság 

elfogulatlan 
elfogulatlanság 

elfogult 

elfogy 
elfogyaszt 

elfogyasztás 

elfogyasztódik 
Elfogy a vagyon, ha rá nem keresnek. (közmondás) 

elfojtott infláció 

elfolyás 
elfolyik 

elforgácsol 

elforgácsolódás 
elforgácsolódik 

elforgácsolódó 

elfuserál 
elfuserálás 

elfuseráló 

elfuserált 
elgazdálkodta 

elgépiesedett 

elgondolás 
elgondolt kereslet 

elhagy 



elhagyott 

elhagyott áru 

elhagyott javak 
elhagyott olajkút 

elhagyott vagyon 

elhagyott vidék 
elhajlik 

elhajló 

elhajózás 
elhajózás helye 

elhajózási értesítés 

elhajózási hajóraklevél 
elhajózási kikötő 

elhajózási okmányok 

elhajózásra átvéve 
elhajózásra váró áru 

elhajózásra váró áru biztosítása 

elhajózással kezdődő tengeriszállítmány-biztosítás 
elhalálozás esetén nem fizetendő évjáradék 

elhalálozási segély 

elhalálozott személy bankszámlája 
elhalász 

elhalaszt 

elhalasztás 
elhalasztott 

elhalasztott adósság 

elhalasztott életjáradék 

elhalasztott fizetés 

elhalasztott fizetésű akkreditív 
elhalasztott haláleseti biztosítás 

elhalasztott kereslet 

elhalasztott szállítás 
elhallgatás 

elhalmoz 

elhamarkodott 
elhamarkodott ajánlattétel 

elhamarkodott eladás 

elhamarkodott spekuláció 
elhanyagol 

elhanyagolható 

elhanyagolható eltérés 
elhanyagolhatóság 

elhanyagolható súlyeltérés 

elhappol 
elharácsol 

elharácsolás 

elharácsoló 
elhárít 

elhárítás 

elhárítási költség 
elháríthatatlan 

elháríthatatlan esemény 

elhárítja a felelősséget 
elhárítja a konzekvenciákat 

elhasznál 

elhasználás 
elhasználható 

elhasználó 

elhasználódás 
elhasználódik 

elhasználódó 



elhasználódott 

elhatárolás 

elhatárolás elve 
elhatárolási tartalék 

elhatárolt veszteség 

elhatároz 
elhatározás 

elhatározza magát 

elhelyez 
elhelyezés 

elhelyezés felfüggesztése 

elhelyezési egység 
elhelyezési jutalék 

elhelyezési képesség 

elhelyezési kockázat 
elhelyezési kötelezettség 

elhelyezési megállapodás 

elhelyezés intézményi befektetőknél 
elhelyezési piac 

elhelyezési ügynök 

elhelyezés vámszabadraktárban 
elhelyezhetetlen 

elhelyezkedés 

elhelyezkedési esély 
elhelyezkedési lehetőség 

elhelyezkedési mutató 

elhelyezkedési segély 

elhelyezkedési támogatás 

elhelyezkedési tanácsadás 
elhelyezkedett 

elhelyezkedik 

elhelyezkedő 
elhelyező bróker 

elherdál 

elherdálás 
elherdálja a vagyont 

elhibáz 

elhibázott 
elhivatottság 

elhódít 

elhódítás 
elhódított 

elhódított piac 

elhozatal és házhoz szállítás 
elhullás 

elhunyt családfő vagyona 

elhunyt hazai szerző örököse 
elhunyt lakóhelyére vonatkozó nyilatkozat 

elhurcolkodik 

elhúzódik 
elhúzódó privatizáció 

elhúzódó válság 

elidegenedés 
elidegenedést szolgáló címkézés 

elidegenedett 

elidegenedik 
elidegenedő 

elidegenít 

elidegenítés 
elidegenítési és terhelési tilalom 

elidegenítési jog 



elidegenítési korlátozás 

elidegenítési tilalom 

elidegenítési ügylet 
elidegenítési ügylet kedvezményezettje 

elidegenítéskori árfolyamnyereség 

elidegenítéskori árfolyamveszteség 
elidegenítésre kerülő albetét 

elidegenítéssel szerzett profit 

elidegeníthetetlen 
elidegeníthetetlen birtok 

elidegeníthetetlenség 

elidegeníthetetlen vagyon 
elidegeníthető 

elidegeníthető örökbirtok 

elidegenül 
elidegenült tevékenység 

eligazítás 

eligazító jellegű szabályozás 
eliminációs módszer 

elindítás 

elindul 
elindulás 

elinflálás 

elintéz 
elintézendő 

elintézés 

elintézési mód 

elintézetlen 

elintézhető 
elintéző 

elír 

elírás 
elírásmentes 

elismer 

elismerendő költség 
elismerés 

elismerés iránti igény 

elismerhet 
elismerhető 

elismerhető szolgálati idő 

elismerő 
elismerő levél 

elismerő nyilatkozat 

elismert 
elismert biztosító 

elismertet 

elismert klíringház 
elismert költség 

elismert kötelezettség 

elismert követelés 
elismert számla 

elismert tartozás 

elismert váltó 
elismert veszteség 

elismervény 

elismervény bizalmi letétként átvett áruról 
elismervényformula 

elismervény kiadása 

elismervénykiállítás 
elismervény kiállítása 

elismervénynyomtató 



elismervényt kiállít 

elit 

elítél 
elítéltek által végzett munka 

elítéltfoglalkoztatás 

elitturizmus 
eljár 

eljárás 

eljárási illeték 
eljárási jog 

eljárási költség 

eljárási protekcionizmus 
eljárási szabályok 

eljárásjog 

eljárások felgyorsítása 
eljárásrend 

eljuttat 

eljuttatás 
eljuttató 

elkallódás 

elkallódik 
elkallódott szellemi termék 

elkaparint 

elkapkod 
elkapkodás 

elkapkodják 

elkapkodott 

elkártyáz 

elkel 
elkelés 

elkelő 

elkelt 
elkelt kontraktus 

elképesztő reklámfogás 

elképzelés 
elképzelhetetlenül magas ár 

elkér 

elkérés 
elkért 

elkerül 

elkerülés 
elkerülhetetlen 

elkerülhetetlen költség 

elkerülhető költség 
elkésett elfogadás 

elkésett fizetés 

elkésett óvás 
elkésett óvatolás 

elkéső kapitalizmus 

elkészít 
elkészítés 

elkészített 

elkészíthető 
elkészítő 

elkészíttet 

elkészíttetett 
elkészíttethet 

elkészülés 

elkészült 
elkészültségi fok 

elkészült termék 



elkészült termékek tényleges költsége 

elkeveredik 

elkoboz 
elkobzás 

elkobzási kockázat 

elkobzási végzés 
elkobzó határozat 

elkobzott 

elkobzott áru 
elkobzott árukészlet 

elkobzott áru tulajdonjogának elvesztése 

elkobzott és a kincstárra szálló birtok 
elkobzott javak 

elkobzott javak visszavétele 

elkopás 
elkopik 

elkopó 

elkopott 
elkopott aranypénz 

elkopott pénz 

elkoptat 
elkótyavetyél 

elkótyavetyélés 

elkótyavetyélő 
elkótyavetyélt 

elkölt 

elköltés 

elkölthetetlenség 

elkölthető 
elkölthető jövedelem 

elkölthető jövedelem összértéke 

elköltő 
elköltött 

elköltözés 

elköltözik 
elköltözködés 

elköltözködik 

elkönyvel 
elkönyvelés 

elkönyvelés a következő időszakra 

elkönyvelés ugyanazon a napon 
elkönyvelhető 

elkönyvelik 

elkönyvelő 
elkönyvelt 

elkönyveltet 

elkönyvelt összeg 
elkötelez 

elkötelezettség 

elkötelezettségvállalás 
elkötelezi magát 

elkövet 

elküld 
elküldendő 

elküldés 

elküldésre kész 
elkülönít 

elkülönítés 

elkülönítés csődeljárásnál 
elkülönítések hitelveszteségek fedezésére 

elkülönített 



elkülönített alapokkal kapcsolatos kötelezettségek 

elkülönített állami pénzalap 

elkülönített betét 
Elkülönített betét (számlanév) 

Elkülönített betétszámlák (számlanév) 

elkülönített földalap 
elkülönített lakásépítési célú pénzeszköz 

Elkülönített lakásépítési pénzeszközök (számlanév) 

elkülönített nyugdíjalap 
elkülönített összeg 

elkülönített pénz 

elkülönített pénzalap 
elkülönített pénzeszköz 

Elkülönített pénzeszközök kötvénykibocsátásból (számlanév) 

elkülönített tartalék 
elkülönített tételek 

elkülönített ügyfélvagyon 

elkülönített vagyon 
elkülöníthető költség 

elkülönítve szállít 

elkülönülés 
elkülönült piacok sorozata 

elkülönültség 

ellát 
ellátás 

ellátásbiztonság 

ellátás biztonsága 

ellátási 

ellátási biztonság 
ellátási csomósodás 

ellátási felelősség 

ellátási lánc 
ellátásilánc-vezető 

ellátási lánc vezetője 

ellátási piac 
ellátási rendszer 

ellátási szükséghelyzet 

ellátáskínálat 
ellátásszervezési felelősség 

ellátatlan 

ellátja a piacot 
ellátmány 

ellátmányengedély 

ellátmányfolyósítás 
ellátmányigénylés 

ellátmánykeret 

ellátmánykezelés 
ellátmányozó 

ellátmányösszeg 

ellátmányszükséglet 
ellátóforrás 

ellátópartner 

ellátórendszer 
ellátórészleg 

ellátott 

ellátottság 
ellátottsági mutató 

ellátottsági szint 

ellehetetlenítés 
ellehetetlenül 

ellehetetlenülés 



ellenadat 

ellenajánlat 

ellenakció 
ellenállás 

ellenállási szint 

ellenállások és vereségek 
ellenállásvonal 

ellenállóképes csomagolás 

ellenálló képesség 
ellenáramlás 

ellenbelépés 

ellenbélyegzés 
ellenbiztosítás 

ellenbiztosíték 

ellencsekk 
ellenében 

ellenérdekelt 

ellenérdekeltség 
ellenérték 

ellenértékadó 

ellenérték-átruházás 
ellenérték átruházása 

ellenérték-elszámolás 

ellenérték elszámolása 
ellenértéket kiegyenlít 

ellenérték fejében való privatizáció 

ellenértékhányad 

ellenérték-kiegyenlítés 

ellenérték kiegyenlítése exportáruval 
ellenérték nélkül átengedi 

ellenérték nélküli termékimport 

ellenérték-rendezés 
ellenérték rendezése 

ellenérzés ... szemben 

ellenfedezet 
ellengarancia 

ellenhatás 

ellenhipotézis 
ellenigény 

ellenintézkedés 

... elleni szankciók 
ellenjavaslat 

ellenjegyez 

ellenjegyeztet 
ellenjegyzés 

ellenjegyzési jogkör 

ellenjegyzett számla 
ellenjegyző 

ellenkereset 

ellenkereskedelem 
ellenkezesség 

ellenkező 

ellenkező előjelű 
ellenkező eredményt hozó 

ellenkező kikötés hiányában 

ellenkező tendencia 
ellenkönyvel 

ellenkönyvelés 

ellenkövetelés 
ellenkövetelésként elszámol 

ellenkövetelés összege 



ellenlépés 

ellenlobbi 

ellenminta 
ellenművelet 

ellenóvás 

ellenóvatolás 
ellenőr 

Az Ellenőr (sajtókiadvány) 

ellenőriz 
ellenőrizetlen 

ellenőrizhetetlen 

ellenőrizhetetlen erő 
ellenőrizhető 

ellenőrizhető infláció 

ellenőrizhető költségek 
ellenőriztük és helyesnek találtuk 

ellenőrködik 

ellenőrzés 
ellenőrzés átvétele egy lépésben 

ellenőrzés a vámhivataloknál 

ellenőrzés-erősítés 
ellenőrzés erősítése 

ellenőrzés-fokozás 

ellenőrzés fokozatos átvétele 
ellenőrzési költség 

ellenőrzés-illetékesség 

ellenőrzési nyomvonal 

ellenőrzési pecsét 

ellenőrzési periódus 
ellenőrzési rendszer 

Ellenőrzési Szemle (sajtókiadvány) 

ellenőrzési színvonal 
ellenőrzési útvonal 

ellenőrzési-véleménynyilvánítási participáció 

ellenőrzés megszerzése 
ellenőrzésre készen 

ellenőrzést enyhít 

ellenőrzést megszüntető 
ellenőrzi a piacot 

ellenőrző 

ellenőrző ajánlat 
ellenőrző átvevő 

ellenőrző becsüs 

ellenőrző bizottság 
ellenőrző bizottsági tag 

ellenőrző csoport 

ellenőrző jegyzék 
ellenőrző könyv csekkforgalomban 

ellenőrző összeg 

ellenőrzőösszeg-hiba 
ellenőrzőösszeg-nyilvántartás 

ellenőrzőösszeg-szalag 

ellenőrző pakett 
ellenőrző pakettre szóló vételi ajánlat 

ellenőrző pénztárgép 

ellenőrző részvény 
ellenőrzőrészvény-hányad 

ellenőrzőrészvény-pakett 

ellenőrzőrészvény-pakett felvásárlása 
ellenőrzőrészvény-többség 

ellenőrző szalag 



ellenőrző szám 

ellenőrző szelvény 

ellenőrző szelvényes nyugtakönyv 
ellenőrzőszelvény-lap 

ellenőrző társaság 

ellenőrző tervszámok 
ellenőrzött 

ellenőrzött ár 

ellenőrzött árfolyam 
ellenőrzött és helyesnek talált csekkek 

ellenőrzött folyószámla-kivonat 

ellenőrzött iparág 
ellenőrzött mérleg 

ellenőrzött munkavállalás 

ellenőrzöttségi szint 
ellenőrzött termék 

ellenőrzött vállalat 

ellenőrzött végösszeg 
ellenösztönzés 

ellenösztönző 

ellenösztönző hatás 
ellenpéldány 

ellenpróba 

ellenprogram 
ellenreform 

ellenreformer 

ellenreklám 

ellenrendszabály 

ellenséges átvétel 
ellenséges átvétel elhárítása 

ellenséges felvásárlás 

ellenséges kivásárlás 
ellenséges szándékú felvásárlás 

ellensúly 

ellensúlyoz 
ellensúlyozás 

ellensúlyozó pozíció 

ellensúlyozó tényezők 
ellenszámla 

ellenszámla megnevezése 

ellenszámlás 
ellenszámla száma 

ellenszámla számlaosztálya 

ellenszámlázás 
ellenszelvény 

ellenszolgáltatás 

ellenszolgáltatás beszedése 
ellenszolgáltatás fejében végzett bérmunka-tevékenység 

ellenszolgáltatásképpen 

ellenszolgáltatás-mentes 
ellenszolgáltatás nélkül felajánlott áru 

ellenszolgáltatás nélküli 

ellenszolgáltatás nélküli átruházás 
ellenszolgáltatás nélküli átutalás 

ellenszolgáltatás nélküli elsajátítás 

ellenszolgáltatás nélküli járulékkötelezettség 
ellentámadás 

ellentendencia 

ellentét 
ellentétel 

ellentételez 



ellentételezés 

ellentételezés kifizetése 

ellentételezett fizetség 
ellentételezett vásárlás 

ellentételező eladási pozíció 

ellentételező kereskedelem 
ellentételező kereskedő 

ellentételező szállítás 

ellentételező szerződés 
ellentételező ügylet kötése 

ellentételező vásárlás 

ellentételező vételi pozíció 
ellentételező visszavásárlás 

ellentételként 

ellentételnek megfelelően 
ellentétes 

ellentétes érdekek 

ellentétes súlyozású különbségek összegzése 
ellentétes számlájú kétszámlasoros számlaelmélet 

ellentett 

ellentmond 
ellentmondás 

ellentmondáscsokor 

ellentmondási jog 
ellentmondásmentes 

ellentmondásmentes rangsor 

ellentmondás-mentesség 

ellentmondások feloldása 

ellentmondások kiéleződése 
ellentmondásos 

ellentmondásos fejlődés 

ellentmondásosság 
ellentranzakció 

ellenutalvány 

ellenutópia 
ellenügylet 

ellenüzlet 

ellenváltó 
ellenvásárlási megállapodás 

ellenverdejegy 

ellenvetés 
ellenvonat 

ellenzálog 

ellenzés 
ellennyugta 

elleső vállalkozás 

ellicitál 
Elliott-féle hullámelmélet 

ellop 

ellopott értékpapír 
ellopott hitelkártya 

elmarad 

elmaradás 
elmaradó 

elmaradó haszon 

elmaradott 
elmaradott célország 

elmaradott ország 

elmaradottság 
elmaradottság felszámolása 

elmaradottság gazdaságtana 



elmaradottsági index 

elmaradottság ördögi köre 

elmaradottság szülte hatásfokveszteség 
elmaradott térség 

elmaradt átutalás 

elmaradt fizetés 
elmaradt haszon 

elmaradt jövedelem 

elmaradt kereset 
elmaradt nyereség 

elmaradt pénzküldemény 

elmaradt profit 
elmaradt részletfizetés 

elmaradt részvénybefizetések 

elmaradt szerkezeti haszon 
elmarasztal 

elmarasztalás 

elmarasztaló 
elmarasztaló ítélet 

elmarasztalt 

elmarasztalt fél 
elmélet 

elméletalkotás 

elméletalkotási kísérlet 
elméleti fenntartási költség 

elméleti gyakoriság 

elméleti határidős árfolyam 

elméleti idősor 

elméleti keresleti függvény 
elméleti közgazdaságtan 

elméleti közgazdász 

elméleti nemzetgazdaságtan 
elméleti nyereség 

elméleti veszteség 

elmélyül 
elmélyülő 

elmélyült 

élményturizmus 
élményvásár 

elmér 

elmérés 
elmonopolizálódás 

elmozdít 

elmozdíthatatlanság 
elmozdul 

elmozdulás 

elmozdulási hatás 
elmúlás 

elmúlással kapcsolatos költségek 

elmulaszt 
elmulasztja a határidős fizetést 

elmulasztja a kötelezettség teljesítését 

elmulasztott 
elmulasztott haszonlehetőség 

elmúlik 

elmúlt évek negatív folyamatai 
elmúlt évi bázison felüli teljesítmény 

elmunkál 

elmunkálás 
elmunkáló 

élmunkás 



élmunkásbrigád 

élmunkásjelvény 

elnapol 
elnapolás 

el nem évülés 

el nem évülési időszak 
el nem évülő 

el nem fogadás 

el nem fogadott 
el nem fogadott intézvény 

el nem hajózott árura megnyitott akkreditív 

el nem helyezett kölcsönkötvény 
el nem költött pénz 

el nem kötelezett 

el nem kötelezett országok 
elnemkötelezettség 

el nem számolt költség 

el nem vámolt áru 
el nem zálogosított 

elnevez 

elnevezés 
elnök 

elnökhelyettes 

elnöki beszámoló 
elnök-igazgató 

elnökigazgató-helyettes 

elnök-igazgató helyettese 

elnöki szék 

elnöki tisztség 
elnök-tulajdonos 

elnök-vezérigazgató 

elnyelés 
elnyelési elmélet 

elnyer 

elnyerés 
elnyerhető 

elnyerő 

elnyert 
elnyom 

elnyomás 

elnyomó 
elnyomorító növekedés 

elnyomorodás 

elnyomorodási elmélet 
elnyomorodik 

elnyomott 

elnyúlik 
elnyúló életgörbe 

elodáz 

elodázás 
elodázhatatlan 

elodázó 

elodázott 
elolvadt lakásépítési kedvezmények 

eloszlás baloldali ferdesége 

eloszlás botábrája 
eloszlásfüggő 

eloszlásfüggvény 

eloszlásfüggvény-sorozat 
eloszlásgörbe 

eloszlásmentes becslés 



eloszlásmentes eljárás 

eloszt 

elosztás 
elosztásgörbe 

elosztási arány 

elosztási csatorna 
elosztási csatornákhoz való hozzáférés 

elosztási funkció 

elosztási kategória 
elosztási konfliktus 

elosztási költség 

elosztási lánc 
elosztási modell 

elosztási paraméter 

elosztási politika 
elosztási rendszer 

elosztási séma 

elosztási terv 
elosztási viszonyok 

elosztás módja 

elosztható 
elosztó 

elosztóhálózat 

elosztóhely 
elosztókartell 

elosztókereskedelem 

elosztó kereskedő 

elosztó raktár 

elosztott 
elosztott kezelési modell 

elosztóvágány 

előadó 
előáll 

élő állat 

élőállat-felvásárlás 
élőállat-felvásárló 

élőállat-forgalmazás 

élőállat-import 
élőállat importja 

élőállat-kereskedelem 

élőállat-kereskedő 
élőállat-kivitel 

élőállat-nagykerskedelem 

élőállat-piac 
élőállat-szállítmány 

élőállat-szállító kocsi 

élőállat-vásár 
előállít 

előállítás 

előállítási ár 
előállítási folyamat 

előállítási költség 

előállítási közvetlen költség 
előállítási különköltség 

előállítható 

előállító 
előállított 

előállított hús fajlagos költsége 

előállított termék eladása 
előállíttat 

élő árucikk 



előavizó 

előavizó az okmányos akkreditív nyitásáról 

élőbárány-export 
élőbárány-exportőr 

élőbárány-kivitel 

előbecslés 
előbérleti jog 

előbevétel 

előbiztonságot nyújt 
előbiztosítás 

előbiztosítási kötvény 

előcsarnok 
előcsatlakozási alap 

előcsatlakozási partnerség 

előcsatlakozási támogatás 
elődcég 

elődvaluta 

előengedély 
előfeltétel 

előfinanszírozás 

előfinanszírozási hitel 
előfinanszírozási hitelkonstrukció 

előfinanszírozási kölcsön 

előfinanszírozási lehetőség 
előfizet 

előfizetés 

előfizetéses étkeztetés 

előfizetéses lapterjesztés 

előfizetés-gyűjtés 
előfizetési alapdíj 

előfizetési ár 

előfizetési díj 
előfizetésidíj-kedvezmény 

előfizetési kedvezmény 

előfizetési rendszer 
előfizetett 

előfizethető 

előfizető 
előfizető-gyűjtés 

előfizetői 

előfizetői piac 
előfizetői szolgáltatás 

előfoglalás 

előfoglalási akció 
előfordulási szám 

előgondoskodás 

előgyártási kooperáció 
előgyártási művelet 

előgyártmány-kooperáció 

előgyártmány-önellátás 
élőhangos telebankrendszer 

előhasznosítási jog 

előidény 
előidényes 

előidényi 

előidéz 
előír 

előirányoz 

előirányozható 
előirányzat 

előirányzat-átcsoportosítás 



előirányzat-felhasználási keretszámla 

előirányzati 

előirányzati keret 
előirányzat-keret 

előirányzat-növelés 

előirányzat növelése 
előirányzat szerinti adózás 

előirányzó 

előirányzott 
előirányzott alapok 

előirányzott eszközök 

előirányzott hatékonyságjavulás 
előirányzott költség 

előirányzott költség elemzése 

előírás 
előírásoknak megfelelően 

előírások szerint 

előírásos 
előírás szerint csomagol 

előírás szerinti 

előírás szerinti időszak 
előírástól eltérő minőség 

előírja a szigorítást 

előírt 
előírt ár 

előírt határidő 

előírt követelések levonása 

előírt minőség 

előírt revízió 
előírt súlyú pénz 

előírt tartalékok 

előírt tartalékráta 
előírt tartozások 

előírt tartozások analitikája 

előítélet 
előjegyez 

előjegyezhető 

előjegyzés 
előjegyzéses kibocsátás 

előjegyzéses részvény 

előjegyzéses vásárlás 
előjegyzési ár 

előjegyző 

előjel 
előjel-korreláció 

előjel-korrelációs együttható 

előjel-korrelációs módszer 
előjel-korrelációs számítás 

előjelpróba 

előjog 
előjog csődeljárásnál 

előjoggal nem rendelkező 

előjog nélkül 
előkalkuláció 

előkalkulált ár 

előkalkulált fuvarköltség 
előkalkulált közvetlen költség 

előkalkulált közvetlen önköltség 

előkalkulátor 
előképzettség 

előkészít 



előkészítés 

előkészítési 

előkészítetlen 
előkészített 

előkészített áru 

előkészítő könyvelő 
előkészítő tárgyalások 

előkészíttet 

előkészület 
előkiadás 

élők közötti ajándékozás 

előlap 
előleg 

előlegelszámolás 

előleges részletek 
előleget ad 

előleget fizet 

előleget nyújt 
előlegez 

előlegezés 

előlegezett 
előlegezett árengedmény 

előlegezett forrásmennyiség 

előlegezett fuvardíj 
előlegezett gazdasági segítség 

előlegezett pénz 

előlegezett tőke 

előlegezhető 

előlegező 
előlegeztet 

előlegeztethető 

előlegfizetés 
előlegfizetési garancia 

előlegfizetési igény 

előlegfolyósítás 
előleggarancia 

előleghányad 

előlegként kifizetett pénzösszeg 
előlegképp 

előlegképpen 

előlegkérés 
előlegkeret 

előleg nélküli részletvásárlási lehetőség 

előlegnem 
előlegnemenkénti nyilvántartás 

előleg-nyilvántartás 

előleg-nyilvántartó 
előlegnyugta 

előlegnyújtás 

előlegnyújtást lehetővé tevő akkreditív 
előlegre biztosítékot nyújt 

előlegre fedezetet nyújt 

előlegszámla 
előlegváltó 

előleg-visszafizetés 

előleg visszafizetése 
előleg-visszafizetési bankgarancia 

élőleltár 

előléptetés 
elöljárósági tag 

élő marha 



élőmarha-eladás 

élő marha eladása 

élőmarha-eladási tilalom 
élőmarha-felhozatal 

élőmarhapiac 

előmenetel 
előmeneteli lehetőségek 

előminősít 

előminősítés 
előminősítésen alapuló tendereztetés 

előminősítési eljárás 

előminősítési forduló 
előminősítő pályázat 

előmozdít 

előmozdítás 
előmozdítja az exportot 

előmozdító 

előmunka 
élőmunka 

élőmunka-felhasználás 

élőmunka hatékonysága 
élőmunkaigény 

élőmunka-igényesség 

élőmunkaköltség 
élőmunkaköltség-hányad 

előmunkálat 

élőmunka-ráfordítás 

előmunkás 

élőmunka-takarékos 
élőmunka-termelékenység 

előny 

előny a versenytársakkal szemben 
előnyben részesít 

előnyben részesítendő 

előnyben részesítés 
előnyben részesítési skála 

előnyben részesített kifizetés 

előnyben részesülő elsőbbségi részvény 
előnyben részesülő személy 

előnyére 

előnyére szolgál 
előnyhasznosítás 

előnykiegyenlítődés 

előnykiegyenlítődés elve 
előnykihasználás 

előnnyel rendelkező 

előnyök határon való kiegyenlítődésének elve 
előnyös 

előnyös ár 

előnyös átváltási árfolyam 
előnyös befektetés 

előnyösen sorolt tartozás 

előnyös feltétel 
előnyös feltételek mellett nyújtott hitel 

előnyös fizetési feltételek 

előnyös helyzetben van a versenyben 
előnyös hitel 

előnyös kamatozású hitel 

előnyös kamattal nyújtott hitel 
előnyös kielégítési jog 

előnyös kielégítés joga 



előnyös üzlet 

előnyös vásárlás 

előnyös versenyhelyzeteben van 
előnyös zászló (hajóadózási szempontból) 

előnyszerzés 

előnytelen 
előnyugdíj 

előnyugdíjazás 

előnyugdíj folyósításának a szüneteltetése 
előnyugdíj intézménye 

előosztalék 

előposztulátum 
előprivatizáció 

előprivatizációs eljárás 

előprivatizációs törvény 
előrebecslés 

előre becsül 

előre befolyt díjak 
előre bejelentett 

előre bérmentesítve 

előre csomagol 
előrecsomagolás 

előrecsomagolt áru 

előredátumozott csekk 
előre engedélyezett kifizetés 

előre esedékes 

előre felszámított költségek 

előre fizetendő 

előre fizetendő termék 
előrefizetés 

előre fizetett fuvardíj 

előre fizetett kamat 
előre fizetett kártya 

előre fizetett költségek 

előre fizetve 
elöregedett 

elöregedettjármű-értékesítés 

elöregedett jármű értékesítése 
elöregszik 

előregyártás 

előre gyártott elemek 
előrehalad 

előrehaladás 

előrehaladó gazdaság 
előrehozott kifizetés 

előrehozott nyugdíj 

előrehozott nyugdíj igénybevétele 
előre irányuló 

előre jelez 

előrejelezhetőség 
előrejelzés 

előrejelzés célja 

előrejelzési hiba négyzetösszege (PRESS) 
előrejelzési intervallum 

előrejelzési képlet 

előrejelzés technikai eljárásai 
előrejelzést készít 

előrejelzés tudományos lehetőségei 

előrejelzett osztalék 
előrejelző mutató 

előrekeltez 



előrekeltezés 

előrekeltezett csekk 

Előre kéri a bért. (szólásmondás) 
előre kiadott örökrész 

előre kifizet 

előre kikötött kártérítés 
előre ki nem kötött kártérítés 

előre kiszámít 

előre kiszámítható nyugdíj 
előreklám 

élőreklám 

előrekódolt 
előrelát 

előrelátás 

előre látható, hogy ... 
előrelátható hozam 

előrelátható költségtényező 

előreláthatóság 
előrelátó 

előrelátó intézkedés 

előre látott 
előre lefoglal 

előrelépési jog 

előrelépési útvonal 
előre megállapított visszatérítés 

előre megfontolt károsítás 

előre meghatározott kamatszint elérése 

előre meghatározott profitszint alá eső nyereség 

előremenekül 
előremenekülés 

előremenekülő növekedés 

előrendelés 
élő rendelés 

előrendelési kedvezmény 

előrendelésre árusító bolt 
előrendezés 

előre nem látható akadály 

előre nem látható jövedelem 
előre nem látható kiadás 

előre nem látható kiadások alapja 

előre nem látható kockázat 
előre nem látott 

előre nem látott esemény 

előre nem látott eseményektől függő életbiztosítás 
előre nem látott infláció 

előre nem látott kiadás 

előre nem látott kiadások számlája 
előre nem látott, váratlan költség 

előrenyomtatott bizonylat 

előrenyúló termelési kapcsolatok 
előre rögzített feltételek 

előresorol 

előresorolt számla 
előreszaladó törés 

előretöréshez elengedhetetlen többletforrások mennyisége 

előretörő gazdaság 
élősdi 

elősegít 

elősegítés 
elősegíti az eladást 

elősegíti az ipar fejlődését 



elősegítő 

élősertés-ár 

élősertés-kínálat 
élősködik 

élősködő 

élősúly 
élősúlyár 

előszállítás 

előszállítási jog 
előszállítás joga 

előszállítás joga fenntartva 

előszállító 
előszámla 

előszámol 

élő személyek közötti bizalmi vagyonátruházás 
élő személyek közötti ideiglenes bizalmi vagyonátruházás 

előszereteti ár 

előszereteti skála 
előszerződés 

előszerződés későbbi adásvételi ügyletre 

előszezon 
előszezoni ár 

előszezoni árengedmény 

élőszóreklám 
először eladás és azután vétel 

először vétel és azután eladás 

előszűrés 

előtakarékoskodó 

előtakarékosság 
előtakarékossági alapú nyugdíj 

előtakarékossági periódus 

előtakarékossági számla 
előtársaság 

előteremt 

előtéri bankautomata 
előterjeszt 

előterjesztés 

előterv 
előtesztelés 

előtesztelt termék 

előtörlesztés 
előtörlesztési lehetőség 

előtőzsde 

előtőzsdei árfolyam 
előtőzsdén kereskedik 

előtőzsdén lebonyolódó kereskedelem 

előtte 
élővadnyúl-kivitel 

előválogatott áru 

előváros 
elővárosi forgalom 

elővásár 

elővásárlás 
elővásárlási jog 

elővásárlási jogot biztosító  

kötvény 
elővásárlásos kibocsátás 

elővásárlásra jogosító értesítés 

elővásárlásra jogosult 
elővesz 

elővétel 



elővételi jog 

elővételi joggal együtt ad el 

elővételi jog gyakorlása 
elővételi jog nélkül 

elővételi jog nélküli kereskedelem 

elővételi jogok felajánlása 
elővételi jogok jegyzése 

elővételi jogokkal folytatott kereskedelem 

elővételi jogok kiadása előtti árfolyam 
elővételi jogok kiadásának bejelentése 

elővételi jogot felajánló levél 

elővételi jogra vonatkozó ajánlat 
elővételijog-szelvény 

elővételi jog tulajdonosa 

elővételi jog új kibocsátású részvényekre 
elővételi megállapodás 

elővigyázat 

elővigyázatosság 
elővigyázatossági vásárlás 

élő virágkereskedő (a kereskedő élő) 

élővirág-kereskedő (a virág élő) 
előzékeny 

előzékenység 

előzetes 
előzetes adatok 

előzetes becslés 

előzetes bejegyzés 

előzetes bejelentés 

előzetes bejelentés nélkül 
előzetes bemutatás 

előzetes ellenőrzés 

előzetesen elfogadott feltételek 
előzetesen engedélyező 

előzetesen felszámított 

előzetesen felszámított adó 
előzetesen felszámított áfa 

előzetesen felszámított áfa elszámolása 

Előzetesen felszámított általános forgalmi adó (számlanév) 
Előzetesen felszámított forgalmi adó (számlanév) 

előzetesen felszámított összeg 

előzetesen levont kamat 
előzetesen meghirdetett tender alapján 

előzetes értesítés 

előzetes értesítésű akkreditív 
előzetes és önkéntes ágazati privatizáció (EVSL) 

előzetes fedezeti ügylet 

előzetes felhatalmazás 
előzetes fizetés 

előzetes fuvarköltség-levonás 

előzetes hatáselemzés 
előzetes információ 

előzetes információ nélkül 

előzetes kibocsátási prospektus 
előzetes költségállandó 

előzetes költségbecslés 

előzetes költségvetés 
előzetes letét 

előzetes letétbe helyezés 

előzetes megállapodás 
előzetes minőségvizsgálati kötelezettség 

előzetes mutatószám 



előzetes orvosi vizsgálat alapján köthető életbiztosítás 

előzetes osztalék 

előzetes pénzfelvétel 
előzetes pénzfelvételt engedélyező záradék 

előzetes pénzfelvételt engedélyező záradékú akkreditív 

előzetes piacbecslés 
előzetes rendelkezés 

előzetes réteglista 

előzetes számítás 
előzetes tervkidolgozás 

előzetes törlesztés 

előzetes üzembehelyezési okmány 
előzetes végrehajtás 

előzetes végrehajtás szenvedője 

előzetes végrehajtó 
előzetes végzés 

előzmény 

előző aukció 
előző birtokos 

Előző évek áthozott vesztesége (mérlegfősor) 

Előző évek áthozott vesztesége (számlanév) 
előző évekhez kapcsolódóan visszajáró adók, támogatások 

Előző évekkel kapcsolatos adófizetési kötelezettség (számlanév) 

Előző évekkel kapcsolatos adó-visszatérítések (számlanév) 
előző évekkel kapcsolatos bevételek 

Előző évekkel kapcsolatos rendkívüli bevételek (számlanév) 

előző évek vesztesége 

előző évi 

előző évi gyártmány 
előző évi pénzmaradvány 

előző évi pénzmaradványok igénybevétele 

előző év osztaléka 
előző év osztaléka a jelenlegi piaci árfolyam százalékában 

előző évről áthúzódó adókötelezettség 

előző évszak alatt bekövetkezett változás 
előző forgatmányos 

előző forgató 

előző jelzálogkölcsön visszafizetése 
előzőleg 

előző napi záró árfolyam 

előzőnél kisebb osztalék 
előzőnél kisebb osztalékot fizet ki 

előző tulajdonos 

előző váltókezes 
előző zsiráló 

előzsűrizés 

elpanamáz 
elpanamázás 

elpanamázó 

elpanamázott 
elpárolgási veszteség 

elpasszol (szleng –  elad) 

elpazarlás 
elpazarló 

elpocsékol 

elpocsékolás 
elpocsékoló 

elpocsékolt 

elpocsékolt idő 
elpolgáriasodás 

elpolgáriasodik 



elpolgárosodó 

elpolgárosodott 

elporlás 
elporlási veszteség 

elpotyáz 

elprédál 
elprédálás 

elprédáló 

elprédált 
elproletarizálódás 

elproletarizálódik 

elproletarizálódó 
elproletarizálódott 

elproletárosodás 

elproletárosodó 
elproletárosodott 

elpusztít 

elrablás 
elraktároz 

elraktározás 

elraktározható 
elraktározó 

elraktározott 

elraktároztat 
elrekvirál 

elrekvirálás 

elrekvirálható 

elrekviráló 

elrekvirált 
elrekviráltat 

elrendel 

elrendeli a kifizetést 
elrendeli a számla zárolását 

elrendez 

elrendezés 
elromlik 

elront 

elrontás 
elrontó 

elsajátít 

elsajátítás 
elsajátítható 

elsajátító 

elsajátított 
elsajátíttat 

elsíbol 

elsikkaszt 
elsikkasztás 

elsimít 

elsinkófál 
elsinkófálás 

elsodrás 

elsóz (szleng –  elad) 
első 

első aranypénzek kibocsátói 

elsőbbség 
elsőbbséget biztosít 

elsőbbséget élvez 

elsőbbségi feltételek 
elsőbbségi fizetés 

elsőbbségi hitelező 



elsőbbségi igény 

elsőbbségi jelzálog 

elsőbbségi jog 
elsőbbségi joggal bíró hitelező 

elsőbbségi joggal nem rendelkező hitelező 

elsőbbségi kamat 
elsőbbségi kielégítésre jogosult hitelező 

elsőbbségi kölcsön 

elsőbbségi kötvény 
elsőbbségi követelés 

elsőbbségi munkásfelvétel 

elsőbbségi osztalék 
elsőbbségi részvény 

elsőbbségi részvények aránya 

elsőbbségi részvényekbe fektető társaság 
elsőbbségi részvények osztaléka 

elsőbbségi részvényes 

elsőbbségirészvény-jegyzés 
elsőbbségi részvény jegyzése 

elsőbbségirészvény-tőke 

elsőbbségi sorrend 
elsőbbségi teher 

elsőbbségi törzsrészvény 

elsőbbségi zálogjog 
elsőbbség osztalékok tekintetében 

elsőbbségre vonatkozó igény 

elsőbbség vagyontárgyak tekintetében 

első befizetés egy befektetési alap számlájára 

első belföldi rendeltetési hely 
első biztosítás 

elsődleges 

elsődleges adat 
elsődleges adós 

elsődleges aláírók 

elsődleges aláírók csoportja 
Elsődleges Alkuszok Társasága (USA) 

elsődleges államháztartási egyenleg 

elsődleges banktartalékok 
elsődleges beruházás 

elsődleges bizonylat 
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emelkedést mutató árfolyamalakzat 
emelkedés után csökken 

emelkedik 

emelkedő 
emelkedő ár 

emelkedő árfolyam 

emelkedő árfolyamú értékpapírok 
emelkedő árfolyamú piac 

emelkedő árfolyamú vételi különbözet 

emelkedő árirányzat 
emelkedőben 

emelkedő-csökkenő szám 

emelkedő-csökkenő trendvonal 
emelkedő ék 

emelkedő ellenállási vonal 

emelkedő érték 
emelkedő hozam 

emelkedő irányzat 

emelkedő irányzatot mutat 
emelkedő irányzatot mutató piac 

emelkedő irányzatú 



emelkedő irányzatú piac 

emelkedő jövedelmezőség 

emelkedő kamatlábú piac 
emelkedő kamatú adósság 

emelkedő költségek 

emelkedő termelési ár 
emelkedő trend 

emelő 

emelőhatás 
emelt bérek fedezetének kifizetése 

emelt összeg folyósítása 

emfatikus reklám 
ÉMGK (Észak-magyarországi Munkaadói és Gazdasági Közösség) 

EMI (Európai Monetáris Intézet) (EU) 

emigráció 
emisszió 

emisszióadó 

emissziócsökkentési hitel (ERC) 
emisszióra kivetett adó 

emissziós adó 

emissziós ár 
emissziós árfolyam 

emissziós bank 

emissziós határérték 
emissziós jog 

emissziós készpénz 

emissziós költség 

emisszióskvóta-eladás 

emissziós kvóták eladása 
emissziós nyereség 

emissziós osztály 

emissziós prospektus 
emissziós szindikátus 

emissziós tájékoztató 

emissziós üzlet 
emissziós volumen 

emittál (értékpapírt, papírpénzt kibocsát) 

emittálóképesség 
emittens 

emlékbélyeg 

emlékérem 
emlékeztető 

emlékeztető levél 

emlékeztető reklám 
emlékpénz 

emlékpénzérme 

emlékpénz névértéke 
emlékpénz névértékkel 

emléktárgy-kereskedés 

emlkékeztető reklám 
empíria 

empirikus adat 

empirikus eloszlásfüggvény 
empirikus közgazdaságtan 

empirikus közgazdász 

empirikus közömbösségi térkép 
empirikus regressziófüggvény 

empirikus-statisztikai módszer 

empirikus sűrűségfüggvény 
empórium (kereskedelmi gócpont) 

EMR (vagy EMS) (Európai Monetáris Rendszer) 



EMS (vagy EMR) (Európai Monetáris Rendszer) 

EMS-krízis 

EMU (vagy GMU) (Gazdasági és Monetáris Unió) (EU) 
EMU-belépés 

EMU-csatlakozás 

EMU-menetrend 
EMU-projekt 

EMU-tagállamok 

EMU-tagság 
EMU-zóna 

EN (európai szabvány) 

endogén elem 
endogén folyamat 

endogenizál 

endogénjövedelem-hipotézis 
endogén műszaki haladás 

endogén növekedéselmélet 

endogén technikai haladás 
endogén tényező 

endogén változó 

endossement (hátirat, forgatmány) 
Energetikai Érdekegyeztető Tanács (EÉT) 

energetikai infrastrukturális rendszer 

energetikai privatizáció 
energetikai vállalat 

Energetikai Világtanács 

energia 

energiaadó 

energiaadó-bevezetés 
energiaadó bevezetése 

energiaadó-fizető 

energiaágazat 
energiaár 

energia árának sávos meghatározása 

energiaár-csökkentés 
energiaár csökkentése 

energiaár-emelés 

energiaár emelése 
energiaár-emelések ellentételezése 

energiaár-emelési javaslat 

energiaár-emelés kompenzációs programja 
energiaár-képlet 

energiaár-képzés 

energiaár-kompenzáció 
energiaár részleges ellentételezése 

energiaár-robbanás 

energiaár-tárgyalás 
energiaár-változás 

energiadrágítás 

energiaeladás 
energiaellátás 

energiaelosztás 

energia- és anyagpazarlás 
energiafaló eljárás 

energiafaló iparág 

energiafaló termék 
energiafelhasználás 

energiafillérek 

energiafogyasztás 
energiafogyasztó 

energiaforrás 



energiagazdálkodás 

Energiagazdálkodás (sajtókiadvány) 

energiagazdálkodó 
energiahatékonyság 

energiahatékonyság-javító intézkedés 

energiahatékonyság-növekedés 
energiahatékonyságot javító intézkedés 

energiahivatal 

energiahivatali elnök 
energiahordozó 

energiahordozó-ár 

energiahordozó-import 
energiahordozók ára 

energiahordozók importja 

energiahordozó-nagykereskedelem 
energiaigény 

energiaigényes 

energiaigényes ágazat kitelepülése 
energiaimport-lehetőség 

energiaimportnak erősen kitett gazdaság 

energiaimport-plafon 
energiaimporttól való függés 

energiainput 

energiaipar 
energiaipari óriásvállalat 

energiaipari részvények 

Energiaipari Vállalkozások Szövetsége (EVSZ) 

energiakereskedelmi főosztály 

energiakereskedelmifőosztály- 
-vezető 

energiakereskedelmi főosztály vezetője 

energiakitermelés 
energiakitermeléshez szükséges terület 

energiakorlátozás 

energiaköltség 
energiaköltség-felülvizsgálat 

energiaköltség felülvizsgálata 

Energiakutatási és -fejlesztési Hatóság 
energiamegtakarítás 

energiamegtakarító 

energiamegtakarító beruházás 
energiamérleg 

energiamonopólium 

energiapazarlás 
energiapiac 

energiapolitika 

energiaracionalizálás 
energiaracionalizálási célú tőkeszerzést támogató akció 

energiaráfordítás 

energiarendszerek privatizációja 
energiaszállítás 

energiaszektor 

energiaszektor bevételei 
energiaszektor vállalatainak részvényei 

energiaszolgáltatás 

energiaszolgáltatási korrekció 
energiaszolgáltató 

energiaszolgáltató cég 

energiaszükséglet 
energiát adó 

energiatakarékos 



energiatakarékos eljárás 

energiatakarékos építkezés 

energiatakarékos kivitel 
energiatakarékos nyílászárók beszerzése 

energiatakarékosság 

energiatarifa 
energiatartalom 

energiatermék-kereskedelem 

energiatermelés 
energiatőzsde 

energiaválság 

Enfantin, Barthélemy Prosper 
enged az árból 

engedély 

engedélyadás 
engedélybevonás 

engedélybirtokos 

engedélyek kiadása 
engedélyes 

engedélyes tőzsdeügynök 

engedélyez 
engedélyezés 

engedélyezési 

engedélyezési díj 
engedélyezési eljárás 

engedélyezési és vámolási eljárások 

engedélyezési illeték 

engedélyezési kód 

engedélyezési rendszer 
engedélyezési szám 

engedélyezésre kötelezett 

engedélyezést igénylő 
engedélyezett 

engedélyezett alaptőke 

engedélyezett alaptőkét meghaladó részvénykibocsátás 
engedélyezett banki pénzgyűjtési eszköztár 

engedélyezett bankösszefonódás 

engedélyezett betétgyűjtő pénzintézet 
engedélyezett címzetti engedély 

engedélyezett érték 

engedélyezett export 
engedélyezett feladói engedély 

engedélyezett felső keret 

engedélyezett határidő 
engedélyezett hitel 

engedélyezett import 

engedélyezett kartell 
engedélyezett kiviteli mennyiség 

engedélyezett kötvénykibocsátási mennyiség 

engedélyezett mértéket meghaladó bankjegykibocsátás 
engedélyezett minimum 

engedélyezett raktár 

engedélyezett részvénytársasági alaptőke 
engedélyezett részvénytőke 

engedélyezett távollét 

engedélyezett tőke 
engedélyezhető 

engedélyező 

engedélyező terminál 
engedélyeztet 

engedélyhez kötött 



engedélyhez kötött tevékenység 

engedélyilleték 

engedélyjegy 
engedélyjegyes eljárás 

engedélyjegyes vámeljárás 

engedélykérelem 
engedélykérés 

engedélykiadás 

engedélykontingens 
engedélyköteles export 

engedélyköteles exporttermék 

engedélyköteles import 
engedélyköteles külfölditőke- 

-betársulás 

engedélyköteles termék 
engedélyköteles terméket exportál 

engedélyköteles tevékenység 

engedélyköteles tőkekivitel 
engedélyköteles ügylet 

engedélykötelezettség 

engedélylevél 
engedéllyel kivihető 

engedéllyel kivihető deviza 

engedéllyel kivihető forint 
engedéllyel rendelkező kereskedő 

engedélymeghosszabbítás 

engedély meghosszabbítása 

engedélymentes 

engedélymentes export 
engedélymentes import 

engedélymentes termék 

engedélymentes terméket exportál 
engedélymentes ügylet 

engedély nélkül 

engedély nélkül forgalmaz 
engedély nélküli bróker 

engedély nélküli foglalkoztatás 

engedély nélküli forgalmazás 
engedély nélküli gyémántfelvásárlás 

engedély nélküli pénzintézeti tevékenység 

engedély nélkül kivihető 
engedély nélkül kivihető deviza 

engedély nélkül kivihető forint 

engedély nélkül működő utcai alkusz 
engedély nélkül működő utótőzsdei alkusz 

engedélyokirat 

engedélyokmány 
engedélyszám 

engedélyt ad 

engedélyt ad ki 
engedélyt beszerez 

engedélyt kér 

engedélyt megad 
engedélyt megvon 

engedélyt szerez be 

engedélytulajdonos 
engedély-visszavonás 

engedély visszavonása 

enged lejárni 
engedmény 

engedményalap 



engedmény az átvételi árból 

engedményben részesül 

engedmények figyelembevétele  
a követeléseknél 

engedményekre kész 

engedményelszámolás 
engedményes 

engedményes áru 

engedményez 
engedményezés 

engedményezéshez hozzájárul 

engedményezési megállapodás 
engedményezési megbízás 

engedményezési nyilatkozat 

engedményezési okirat 
engedményezési szerződés 

engedményezési záradék 

engedményezett 
engedményezhető 

engedményezhetőség 

engedményező 
engedményezői nyilatkozat 

engedményigazolás 

engedménylevél 
engedménylevonás 

engedmény nélkül 

engedménnyel árusít 

engedménnyel megvásárló bank 

engedményösszeg 
engedményszámla 

engedményt ad 

engedményt kap 
engedményt nyújt 

engedmény váltó lejárat előtti beváltásáért 

engedmény váltó lejárat előtti kifizetéséért 
Engel, Ernst 

Engel-féle aggregáció 

Engel-féle elaszticitás 
Engel-féle függvény 

Engel-féle keresletrugalmasság 

Engel-görbe 
Engels, Friedrich 

Engel-törvény 

engineering 
engineeringcég 

engineeringexport 

engineeringkereskedelem 
engineeringszolgáltatás 

engineeringügylet 

engineeringvállalat 
engineeringvállalkozás 

en gros (nagyban) 

énhajtóerő 
enkláve 

enkláveszektor 

ENSZ (vagy UN) (Egyesült Nemzetek Szervezete) 
ENSZ Afrikai Gazdasági Bizottsága (ECA) 

ENSZ ágazati osztályozási rendszere 

én számlámra 
ENSZ Ázsiai és Távol-keleti Gazdasági Bizottsága (ECAFE) 

ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) 



ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága (ECE) 

ENSZ fejlesztési programja (UNDP) 

ENSZ Foglalkoztatási és Gazdaságstabilitási Albizottsága 
ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsa (ECOSOC) 

ENSZ Iparfejlesztési Szervezete (UNIDO) 

ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája (UNCTAD) 
ENSZ központi termékosztályozása (CPC) 

ENSZ Külkereskedelmi Jogi Bizottsága (UNCITRAL) 

ENSZ Latin-amerikai Gazdasági Bizottsága (ECLA) 
ENSZ Nyugat-afrikai Gazdasági Bizottsága (ECWA) 

ENSZ-rendőrség 

ENSZ Speciális Gazdaságfejlesztési Alapja (SUNFED) 
ENSZ Statisztikai Bizottsága 

ENSZ Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) 

ENSZ Tengeri Áruszállítási Egyezménye 
ENSZ Tengerjogi Konferenciája (UNCLOS) 

ENSZ-tisztségviselő 

enyhe áresés 
enyhe árkorrekció 

enyhe emelkedés 

enyhén túlnyomásos piac 
enyhít 

enyhítés 

enyhülés 
EOE (Európai Opciós Tőzsde) 

EOE által készített első európai tőzsdeindex 

EOE–EFTA-kötvényindex 

E-5 nap (esedékességet megelőző ötödik tőzsdei munkanap) 

ép (sértetlen) 
EP (Európai Parlament) (EU) 

e-pénz 

e-pénzforgalom 
EP Foglalkoztatási és Szociális Bizottsága 

EP Gazdasági, Pénzügyi és Iparpolitikai Bizottsága 

épít 
építés 

építési anyag 

építési beruházás 
építési beruházás elszámolása a befejezés után 

építési beruházás elszámolása az elkészült rész százalékában 

építési célú közbeszerzés 
építési ciklus 

építési engedély 

építési felújítás 
építési kölcsön 

építési kölcsönt felváltó hosszú lejáratú kölcsön 

építési költség 
építési piac 

Építési Piac (sajtókiadvány) 

építési szakipar 
építési-szerelési idő nélküli beruházás 

építési-szerelési munka 

építési-szerelési munkák közvetlen önköltsége 
építési szerződés 

építési takarékpénztár 

építési takarékpénztárak betétei 
építési takarékpénztárak pénzeszközei 

építési takarékpénztárak részvényei 

építési takarékpénztár által nyújtott kölcsön 
építési takarékpénztári betétek kamatai 

építésitelek-ár 



építésitelek-járadék 

építési tevékenységek 

építési vállalkozó 
építési vállalkozó kockázatbiztosítása 

Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) 

Építésügyi Minisztérium 
Építésügyi Szemle (sajtókiadvány) 

építkezés 

építkezési ciklus 
építmény 

építményadó 

építményadó-elszámolás 
Építményadó-elszámolási számla (számlanév) 

építményadó-kötelezettség 

építményadó-mentesség 
építményadó növekedése 

építményadóztatás 

építmény adóztatása 
Építmények (számlanév) 

építmények elszámolása 

építőanyag 
építőanyag-akció 

építőanyagár 

építőanyag ára 
építőanyag árának a csökkenése 

építőanyagár-csökkenés 

építőanyagár csökkenése 

építőanyagár-növekedés 

építőanyagáru-mustra 
építőanyag-árusítás 

építőanyag árusítása 

építőanyagbolt 
építőanyagbolt helyettes vezetője 

építőanyag-bolti eladó 

építőanyagbolt-vezető 
építőanyagboltvezető-helyettes 

építőanyagbolt vezetője 

építőanyag-centrum 
építőanyag-forgalmazás 

építőanyag-forgalmazó csoport 

építőanyag-ipar 
építőanyag-ipari vállalat 

építőanyag-kereskedés 

építőanyag-kereskedő 
építőanyag-nagykereskedelem 

építőanyag-raktár 

építőanyag-szállító 
építőanyag-szállítók zálogjoga 

építőanyag-telep 

építőanyaggyár 
építőipar 

építőipar-fejlesztés 

építőipar fejlesztése 
építőipari előkalkulátor 

építőipari kivitelezési munkák árindexe 

építőipari piac 
építőipari részvények 

építőipari szerelési munkák árindexe 

építőipari termék 
építőipari tervezés 

építőipari tevékenység 



Építőipari tevékenység árbevétele (számlanév) 

építőipari tevékenység költségei 

Építőipari tevékenység közvetlen költségei (számlanév) 
Építőipari tevékenység ráfordításai (számlanév) 

építőipari vezérigazgató 

építőipari visszaesés 
építőkedv 

építőközösség 

építőmunka 
építőmunkás 

építővállalat 

építtető 
EP Költségvetési Bizottsága 

EP Költségvetési Ellenőrzési Bizottsága 

EP Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottsága 
EP Külgazdasági Kapcsolatok Bizottsága 

EPO (Európai Szabadalmi Hivatal) (München) 

éppen elérhető legalacsonyabb árfolyamon vásárol 
éppen elérhető legkedvezőbb árfolyam 

éppen hogy csak nem veszteséges 

éppen időben elv (JIT) 
éppen időben (JIT) 

EPS (egy részvényre jutó nyereség) 

EPS-előrejelzés 
EPS-növekedés 

éptv. (értékpapírtörvény) 

EPU (Európai Fizetési Unió) 

épületbérleti díj 

épületbiztosítás 
Épületek (számlanév) 

épület értékcsökkenésének megállapítása 

épületgépészeti szaknagykereskedés 
épület készletre vétele maradványértéken 

épület mint állóeszköz 

épületrész 
épületszerkezet-kereskedelem 

épülettulajdon 

épületvagyon 
ER (devizaátváltási kulcs) 

éra 

ERC (emissziócsökkentési hitel) 
érc aprópénz 

ércbánya 

ércbányászat 
ércdúsító mű 

ércérme 

ércfedezet 
érckészlet 

érckitermelés 

érclelőhely 
ércpénz 

ércpénzdarab 

ércpénz finomsága 
ércpénzjegyzék 

ércpróba 

ércrúdvaluta 
érc váltópénz 

ércszállító hajó 

Erdei Ferenc 
erdei vasút 

erdeivasút-jegy 



érdek 

érdekalapú gazdaság 

érdekartikuláció 
érdekazonosság 

érdekbiztosítás 

érdekcentrum 
érdekcsoport 

érdekcsoportmodell 

érdekcsoportosulás 
érdekdifferenciálódás 

érdeke fűződik hozzá 

érdekegyeztetés 
érdekegyeztetési szint 

érdekegyeztető 

érdekegyeztető alku 
érdekegyeztető funkció 

érdekegyeztető mechanizmusok 

Érdekegyeztető Tanács (ÉT) 
érdekeit sérti 

érdekeivel összeegyeztethető 

érdekek feltérképezése 
érdekek összefonódása 

érdekek összehangolása 

érdekekre ügyel 
érdekellentét 

érdekelt 

érdekelt befektetőcsoport 

érdekelt befektetői csoport 

érdekeltérés 
érdekelt fél 

érdekelt felek 

érdekeltség 
érdekeltség egy cégben 

érdekeltségekből származó  

nyereség 
érdekeltséget szerez 

érdekeltségi alap 

érdekeltségi központ 
érdekeltségi leányvállalat 

érdekeltségi nyilatkozat 

érdekeltségi rendszer 
érdekeltségirendszer-változtatás 

érdekeltségi viszonyok 

érdekeltségszerzés 
érdekérvényesítés 

érdekérvényesítési képesség 

érdekérvényesítési lehetőség 
érdekérvényesítési pozíció 

érdekérvényesítési rend 

érdekérvényesítő 
érdekérvényesítő alku 

érdekérvényesítő képesség 

érdekérvényesülés 
érdekes megoldások halmaza 

érdeket képvisel 

érdeket képviselő 
érdekfelismerés 

érdekfelismerő 

érdekfeltérképezés 
érdekféltés 

érdekhajhászás 



érdekharc 

érdekharmonizálás 

érdekhasonlóság 
érdekhelyzet 

érdekhiány 

érdekhordozó 
érdekkapcsolatok 

érdekképviselet 

érdekképviselet-fenntartási hozzájárulás 
érdek-képviseleti 

érdek-képviseleti funkció 

érdek-képviseleti szerv 
érdek-képviseleti tagdíj 

érdekképviselő 

érdekkiegyenlítés 
érdekkijárás 

érdekkijárási hajlandóság 

érdekkijáró 
érdekkijáró alku 

érdekkijáró fórum 

érdekkijáró intézményrendszer 
érdekkijáró rendszer 

érdekkonfliktus 

érdekkoordinációs mechanizmus 
érdekkörülmény 

érdekközösség 

érdekközpont 

érdekkülönbség 

érdekmechanizmus 
érdekmotiváció 

érdekmúlás 

érdeknyilvánító 
érdek-összefonódás 

érdek-összehangolás 

érdek-összehangoló mechanizmusok 
érdek-összeütközés 

érdekövezet 

érdekpluralista szervezet 
érdekpluralizmus 

érdeksemlegesség 

érdeksérelem 
érdekstruktúra 

érdekszféra 

érdekszintetizálás 
érdekszintézis 

érdekszövetkezet 

érdekszövetség 
érdekszövetségbe lépnek 

érdekszövetséges 

érdektalálkozás 
érdektelen 

érdekterület 

érdekütközés 
érdekütköztetés 

érdekvédelem 

érdekvédelmi szabályok 
érdekvédelmi tevékenység 

érdekvédő 

érdekviszonyok 
érdekvita 

erdélyi kölcsön 



Erdélyi Közgazdaság (sajtókiadvány) 

erdélyi márka 

erdélyi nyereménykölcsön 
Erdélyi Pénzvilág (sajtókiadvány) 

érdemes megvenni 

érdemi döntés 
érdemi ítélet 

érdemi javak és szolgáltatások 

érdemi korlátozás 
érdemjavak 

Erdészeti Lapok (sajtókiadvány) 

ERDF (Európai Regionális Fejlesztési Alap) (EU) 
ERDF-sávok 

erdőbirtok 

erdőbirtokos 
erdőbirtokosi társulás 

erdőbirtokosság 

erdőbirtokossági társaság 
erdő- és vadgazdálkodás 

erdő- és vadvédelem haszna 

erdő felújításának a költsége 
erdőfelújítási költség 

erdőgazda 

erdőgazdálkodás 
erdőgazdálkodás és az erdővédelem szétválaszthatalansága 

erdőgazdálkodási terv 

erdőgazdálkodó 

erdőgazdaság 

erdőkár 
erdőkár megtérítése 

erdőkerülő fizetése 

erdőkezelő szervezet 
erdők gazdasági funkciói 

erdőkitermelés 

erdő kitermelése 
erdőkorszerűsítés 

erdő korszerűsítése 

erdő-korszerűsítési kiadások 
erdőművelés 

erdőművelési tevékenység 

erdősítés befejezésének a könyvelése 
Erdős Péter 

erdőtelepítés 

erdőtelepítési hozzájárulás 
erdőtulajdon 

erdőtulajdonlás 

erdőtulajdonos 
erdőtulajdonosok befektetéseinek megtérülése 

erdővédelemre fordított összeg 

erdővédelmi bírság 
erdővédelmi övezet 

eredeti akkreditív 

eredeti aláírás 
eredeti alaptőke jegyzése 

eredeti állapot helyreállítása 

eredeti árfolyam 
eredetiben 

eredeti beszerzési ár 

eredeti beszerzési költség 
eredeti bizonylat 

eredeti cégérték 



eredeti csomagolás 

eredeti eladó 

eredeti elvárások 
eredeti érték 

eredeti felhalmozás 

eredeti futamidő 
eredetigazolás 

eredetigazoló matrica 

eredetigazoló szalag 
eredeti hajófuvarlevél 

eredeti hajófuvarlevél kiszolgáltatása 

eredeti hajófuvarlevél kiszolgáltatásának kérése 
eredeti javak 

eredeti jövedelem 

eredeti kamatszelvény 
eredeti kárpótolt 

eredeti keresleti feltételek 

eredeti kibocsátási dátum 
eredeti kibocsátási időpont 

eredeti kibocsátás lezárása után 

eredeti kibocsátásnál adott  
engedmény 

eredeti kibocsátású diszkontkötvény 

eredeti kibocsátású részvény 
eredeti kínálati árfolyam 

eredeti költség 

eredeti könyvelési tétel 

eredetileg csökkentett ár 

eredetileg csökkentett áron vásárol 
eredetileg csökkentett áron vásárolt kötvény 

eredeti lejárat 

eredeti lekötési idő 
eredeti megrendelés 

eredeti okmány 

eredeti példány 
eredeti Phillips-görbe 

eredeti posztszocialista tőkefelhalmozás 

eredeti privatizációs szerződés 
eredetiség 

eredeti sokaság 

eredeti számla 
eredeti szocialista felhalmozás 

eredeti tényező 

eredeti tőke 
eredeti tőkefelhalmozás 

eredeti tulajdonos 

eredeti váltó 
eredeti váltópéldány 

eredetivel egyenlő értékű másolat 

eredeti vételi árfolyam 
eredetmegjelölés 

eredetvédelem 

eredetvédelmi megállapodás 
eredmény 

Eredmény (számlanév) 

eredmény a kamatok levonása előtt 
eredmény a kamatok levonása után 

eredmény az adók levonása előtt 

eredmény az adók levonása után 
eredménycentrikus megoldás 

eredménycentrikusság 



eredményelszámolás 

eredményérdekelt 

eredményérdekeltség 
eredményes 

eredményesség 

eredményességi jutalom 
eredményességjavulás 

eredményesség javulása 

eredményes vállalat 
eredményez 

eredményező 

eredményfelelősség 
eredményfelmérés 

eredményfelosztás 

eredményfüggő jövedelem 
eredményfüggvény 

eredményhajsza 

eredményhirdetés 
eredményjavító hatás 

eredményjavulás 

eredményjegyzék 
eredménykategória 

eredménykimutatás 

eredménykimutatás elemzése 
eredménykimutatási fősor 

Eredménykimutatás (számlanév) 

eredménylevezetés 

eredménylista 

eredménymaximum 
eredménymegállapítás 

eredmény megállapítása 

eredménymeghatározás 
eredmény meghatározása 

eredménymegosztás 

eredménymennyiség 
eredménymérleg 

eredmény mutatkozik 

eredménymutató 
eredménynövekedés 

eredménynövelő hatás 

eredmény-nyilvántartás 
eredmény nyilvántartása 

eredményorientált 

eredményorientáltság 
eredményorientált szervezet 

eredményromlás 

eredményszámítás 
eredményszámítást célzó vagyonmérleg 

eredményszámla 

eredményszámla-zárás 
eredményszámla zárása 

eredményszemléletű adó 

eredményszemléletű jövedelemkimutatás 
eredményszemléletű kamatelszámolás 

eredményszemléletű számbavétel 

eredményszint 
eredményszűkítés 

eredménytartalék 

Eredménytartalék (mérlegfősor) 
Eredménytartalék (számlanév) 

eredménytartalék-csökkenés 



eredménytartalék csökkenése 

eredménytartalék-csökkentés 

eredménytartalék csökkentése 
eredménytartalék-felhasználás 

eredménytartalék felhasználása 

eredménytartalék-igénybevétel 
eredménytartalék igénybevétele 

eredménytartalékkal csökkentett alaptőke 

eredménytartalék-növekmény 
eredménytartalék növekménye 

eredménytartalék végleges  

átvétele 
eredménytelen 

eredménytelenség 

eredmény tevékenységenkénti bontása 
eredménytöbblet 

eredményt realizál 

eredményt terhelő költségvetési elvonás 
eredményválság 

eredményváltozás 

eredményváltozó 
eredményvárakozás 

eredőmegítélés 

erején felül vásárol 
ereklyekereskedelem 

ereklyekereslet 

ereklyekereslet kielégítése 

ereklyekínálat 

érem 
éremarany 

éremautomata 

éremesélyes 
éremgyűjtemény 

éremgyűjtő 

érempénz 
éremtan 

éremtani ismeret 

éremtár 
éremverés kezdete 

ereszkedő beruházáskeresletifüggvény-görbe 

érett értékpapírok 
érett ipari termék 

érett piacgazdaság 

érezhető 
érezhető veszteség 

ergastulum (dologház) 

ergonometria 
ergonómia 

Ergonómia (sajtókiadvány) 

ergoszféra 
Erhard, Ludwig 

Ericson, Richard Eric 

érintendő kikötő 
érintendő repülőtér 

érintetlen jószágtömeg 

érintettek felfogása 
érintettelmélet 

érintettfelfogás 

érintett piac 
érintettszemlélet 

érinthetetlenek kasztja 



érintkezési felület 

Eritrea Köztársaság (Eritrea) –  Afrika 

érkezés 
érkezési állomás 

érkezési hely 

érkezési kártya 
érkezési kikötő 

érkezési oldal 

érkezési peron 
érkezési repülőtér 

érkezik 

érkező rakomány 
érkező rakomány vámbejelentése 

érkező vendég 

erkölcsi avulás 
erkölcsi érdekeltség 

erkölcsi javak 

erkölcsi kár 
erkölcsi kárpótlás 

erkölcsi kockázat 

erkölcsi kopás 
erkölcsi kötelesség 

erkölcsi meggyőzés 

erkölcsi ösztönzés 
erkölcsi ráhatás 

erkölcsi támogatás 

ERM (az EU árfolyam-lebegtetési mechanizmusa) 

érme 

érmeállomány 
érmeállomány-változás 

érmeállomány változása 

érmeár 
érmearany 

érmeárus 

érmebedobás 
érmebronz 

érmecsomagoló berendezés 

érmeegyezmény 
érmeelőlap 

érme előlapja 

érmefeldolgozó 
érmefelirat 

érme felirata 

érme fémértéke 
érme finomsága 

érmeforgalom 

érmegyűjtemény 
érmehátlap 

érme hátlapja 

érmehivatal 
érmékből olvasztott aranyrúd 

érmekereskedő 

érmekészlet 
érmekibocsátás 

érmekibocsátási jog 

érmekopás 
érmelelet 

érme névértéke 

érmeosztályozás 
érme osztályozása 

érmeosztályozó 



érmeparitás 

érmepénz 

érmepolitika 
érmerajz 

érmesajtolás 

érmesajtoló 
érmesajtoló lapka 

érmesajtoló szerszám 

érmés automata 
érmesorozat 

érmesúly 

érmeszakértő 
érmeszámláló 

érmeszámláló gép 

érmeszámoló gép 
érmeszegély-recézés 

érmeszekrény 

érmeszortírozó 
érmetípusok 

érmével működő automata 

érmével működő telefonállomás 
érmeverés 

érmeverési jog 

érmeverő bélyeg 
érmeverő matrica 

érmeverő prés 

érmeverő sajtó 

érmeverő szerszám 

ERM válsága 
erodál 

erózió 

Erődi-Harrach Béla 
erőegyensúly 

erőfeszítés 

erőfeszítés az eladó megnyerésére 
erőfeszítés-beruházás 

erőforrás 

erőforrás-allokáció 
erőforrás-allokációs modell 

erőforrásár 

erőforrás-átalakítás 
erőforrás-átcsoportosító szerep 

erőforrásbázis 

erőforrás-biztosítás 
erőforrásegység 

erőforrás-ekvivalens 

erőforrás-ellátás 
erőforrás-eloszlás 

erőforrás-elosztás 

erőforrás-elpazarlás 
erőforrás elpazarlása 

erőforrás elpocsékolása 

erőforrás-értékelés 
erőforrás-felélés 

erőforrás-felélő gazdaságpolitika 

erőforrás-felhasználás 
erőforrás-felszabadítás 

erőforrásfüggés-elmélet 

erőforrás-gazdálkodás 
erőforrás-gazdálkodási stratégia 

erőforrás-gazdálkodási szempont 



erőforrás-gazdaságosság 

erőforráshalmaz 

erőforrás-hasznosítás 
erőforrásigény 

erőforrás-kihelyezési szerződés 

erőforrás-kimerülés 
erőforrás-kivonás 

erőforrás-kivonó művelet 

erőforrás-kombináció 
erőforráskorlát 

erőforrás-korlátos gazdaság 

erőforrás-korlátos piac 
erőforrás-korlátos rendszer 

erőforrás-lekötés 

erőforrás-leszívási folyamat 
erőforrás-mennyiség 

erőforrás-mozgósítás 

erőforrás-növekedés 
erőforrások allokációja 

erőforrások arányos elosztása 

erőforrások eloszlása 
erőforrások elosztása 

erőforrások határtermékértéke 

erőforrásokkal való ellátottság 
erőforrások szuboptimális elosztása 

erőforrás-pazarlás 

erőforráspiac 

erőforrásrés 

erőforrásszerzés 
erőforrás-szűkösség 

erőforrás-szükséglet 

erőforrás-tartalék 
erőforrás-terelés 

erőforrás-tervezés 

erőforrás-tervező rendszer 
erőforrástranszfer 

erőforrástranszfer-igény 

erőforrás-transzformálás 
erőforrás-tulajdon 

erőforrástulajdon-allokáció 

erőforrás-tulajdonos 
erőforrás várható beszerzési ára 

erőforrás-végesség 

erőforrásvonzat 
erőfölény 

erőfölényben lévő vállalkozó 

erőfölényes piaci pozíció 
erőfölényes visszaélés 

erőfölény-fitogtatás 

erőfölény fitogtatása 
erőfölénnyel való visszaélés 

erőfüggvény 

erőgépek 
erőgyűjtő külgazdasági stratégia 

erőhatalom 

erőhatásfok 
erőltet 

erőltetett 

erőltetett iparosítás 
erőltetett növekedés 

erőltetett növekedési ütem 



erőltetett ütemű iparosítás 

erőmegtakarítás 

erőmunkagép 
erőművi berendezések 

erőpazarlás 

erőpozíció 
erőpozícióból tárgyal 

erőre kap 

erős árfolyam-ingadozások 
erős áringadozások 

erős elkötelezettség 

erősen a fogyasztási adótól függő 
erősen csökkent 

erősen eladósodott szegény országok (HIPC) 

erősen emelkedő árfolyamú részvénypiac 
erősen emelkedő irányzat 

erősen emelkedő részvényárfolyam 

erősen expanzív nemzetgazdaság 
erősen ingadozik 

erősen ingadozó magas árfolyamú részvények 

erősen kétséges 
erősen kétséges a mutató valósághűsége 

erősen K + F-orientált szektor 

erősen kiszolgáltatott 
erősen kompetitív import 

erősen lefarag 

erősen leszállít 

erősen leszállított ár 

erősen változó árfolyam 
erősen változó hozamok 

erősen versenyképes 

erős hitelkereslet 
erősíti a pozícióját 

erősítő hatás 

erős jegyzés 
erőskezű vezetés 

erősödő irányzat 

erősödő piac 
erős papír 

erős preferenciarendezés 

erős részvényárfolyam-emelkedés 
erős szankcionálás 

erős tőzsdei verseny 

erős valuta 
erőszakolt eladás 

erőszakos átvétel megakadályozása 

erőszakos átvétel megakadályozására szolgáló intézkedések 
erőszakos felvásárlás 

erőszakos felvásárlásra törekvő befektető 

erőszakos felvásárló 
erőszakos pénzbehajtás 

erőszakos reklámkampány 

erőszakos tőzsdei árfolyamfelhajtás 
erőteljes meggyőzés 

erőteljes pénzügyi szponzoráció 

erőteljes strukturálódási folyamat 
erőteljes vásárlás 

erőviszony-hálózat 

erőviszonyok 
ERP (Marshall-terv vagy Európai Újjáépítési Program) 

ERP (vállalati erőforrás-tervezés) 



erre a lejáratra kötött üzletek 

erszény 

érték 
értékadat 

értékalak 

értékalapon történő ingatlanadóztatás 
értékalapú ingatlanadózás 

értékalkotás 

értékalkotó munka 
értékalkotó tevékenység 

értékállandó 

értékállandóság 
értékállandósági záradék 

értékálló 

értékálló kötvény 
értékállomány 

értékálló nyugdíj megteremtése 

értékállóság 
értékállóságot szavatoló kölcsön 

értékarány 

értékarányos ár 
értékarányosság 

értékaránytalanság 

értékartikuláció 
érték átvéve záradék 

értékátvitel 

értékbecslés 

értékbecslés a könyvviteli adatok alapján 

értékbecslés csoportos mintából 
értékbecslés rétegzett mintából 

értékbecslés véletlen mintából 

értékbecslő 
értékben kifejezett mutatószám 

értékbeszármaztatás 

értékbevallás 
értékbiztosítás 

érték biztosítékaként 

értékcikk-árusítás 
értékcikkeladás 

értékcikkraktár 

értékcsomag 
értékcsökkenés 

értékcsökkenés-elszámolás 

értékcsökkenés elszámolása 
értékcsökkenés elszámolásának  

a módszere 

értékcsökkenés-elszámolási módszer 
értékcsökkenési alap 

értékcsökkenési ellenszámla 

értékcsökkenési elszámolási mód 
értékcsökkenési hányad 

értékcsökkenési kedvezmény 

értékcsökkenési kulcs 
értékcsökkenési leírás 

Értékcsökkenési leírás (számlanév) 

Értékcsökkenési leírási költségek (számlanév) 
értékcsökkenési leírási módszer 

értékcsökkenési leírás kamatoskamat-módszere 

értékcsökkenési leírás költsége 
értékcsökkenési leírás mint költség 

értékcsökkenési leírás mint termelési költség 



értékcsökkenési leírás módszere 

értékcsökkenési levonás 

értékcsökkenési norma 
értékcsökkenés kompenzálása 

értékcsökkenés könyvelése 

értékcsökkenés-nyilvántartás 
értékcsökkenéssel csökkentett beszerzési érték 

értékcsökkenést szenved 

értékcsökkent áru 
értékdeklarálás 

értékdimenzió 

értéke áruban kiegyenlítve 
értékéből veszít 

értéke egy része elvész 

értékegyezmény 
értékegység 

értékek és pénzmennyiségek egymással szembeni mozgása 

értékek és pénzmennyiségek mindkét irányú áramlása 
értéke készpénzben 

értékeket cserél 

értékek paradoxona 
értékel 

értékelemzés 

értékelemzési program 
Értékelemzési Szemle (sajtókiadvány) 

értékelemző 

értékelés 

értékelés alapjául szolgáló költség 

értékelése 
értékelési arány 

értékelés időpontja 

értékelés időpontjára diszkontált érték 
értékelési egységár 

értékelési eljárás 

értékelési előírás 
értékelési elv 

értékelési hiba 

értékelési mix 
értékelési mód 

értékelési módszer 

értékelési skála 
értékelési szabályok a mérlegkészítés időpontjában 

értékelési szám 

értékelési szempontok 
értékelési tartalék 

Értékelési tartalék (mérlegfősor) 

Értékelési tartalék (számlanév) 
értékelési tartomány 

értékelési tényező 

értékelési tevékenység 
értékelési törvény 

értékelés kiigazítása 

értékelhető 
értékelhetőség 

értékelmélet 

értékelmélet-fejlődés 
értékelméleti alap 

értékelmélet-változás 

értékelő 
értékelt 

értékeltolódás 



értékemelkedés 

értékemelkedési adó 

értékemelő 
értéken 

értéke nálam 

értéken alapuló index 
értéken aluli becslés 

értékénél kevesebbre biztosított 

értéken felüli biztosítás 
értéke növekszik 

értékes 

érték- és célartikuláció 
értékes erőforrás 

értékes garancia 

értékesít 
értékesítés 

értékesítés akadozása 

értékesítés alapjául szolgáló költség 
értékesítésből fakadó részfunkciók 

értékesítésből származó tiszta nyereség 

értékesítés bruttó árbevétele 
értékesítés céljából termel 

értékesítések volumene 

értékesítéselemzés 
értékesítés-előkészítés 

értékesítés elősegítése 

értékesítés finanszírozása 

értékesítésgazdálkodás 

értékesítésgazdálkodási okok 
értékesítési adminisztráció 

értékesítési adó 

értékesítési ajánlattétel 
értékesítési akció 

értékesítési aktus 

értékesítési alany 
értékesítési alap 

értékesítési ár 

értékesítési bevétel 
értékesítési bevétel és a változó költségek aránya 

értékesítési cég vezetője 

értékesítési cél 
értékesítési csatorna 

értékesítési egyesülés 

értékesítési elemző 
értékesítési elmélet 

értékesítési előirányzat 

értékesítési előrejelzés 
értékesítési elszámolás 

értékesítési eredmény 

értékesítési esély 
értékesítési felfogás 

értékesítési feltételek 

értékesítési folyamat 
értékesítési forgalom növekedése 

értékesítési hálózat 

értékesítési hely 
értékesítési igazgató 

értékesítési irány 

értékesítési iroda 
értékesítési jelentés 

értékesítési kampány 



értékesítésikampány-tervező 

értékesítési kampány tervezője 

értékesítési kartell 
értékesítési képviselő 

értékesítési kilátások 

értékesítési kontingens 
értékesítési költség 

Értékesítési költségek (számlanév) 

értékesítési költségvetési előirányzat 
értékesítési közvetlen költség 

értékesítési kvóta 

értékesítési lánc 
értékesítési lehetőség 

értékesítési megbízás 

értékesítési mennyiség 
értékesítési mérnök 

értékesítési mutatószám 

értékesítési nap 
értékesítési nehézség 

értékesítési nyereség 

értékesítési osztály 
értékesítési osztály előadója 

értékesítési osztály helyettes vezetője 

értékesítésiosztály-vezető 
értékesítésiosztályvezető-helyettes 

értékesítési osztály vezetője 

értékesítési partner 

értékesítési piac 

értékesítési politika 
értékesítési prognózis 

értékesítési propaganda 

értékesítési propagandaanyagok 
értékesítési raktár 

értékesítési reakció 

értékesítésireakció-függvény 
értékesítési referens 

értékesítési reklám 

értékesítési szakasz 
értékesítési szakember 

értékesítési szövetkezet 

értékesítési tanácsadó 
értékesítési terület 

értékesítési terv 

értékesítési trend 
értékesítési tréner 

értékesítési tréning 

értékesítési út 
értékesítési utak politikája 

értékesítési üzlethálózat 

értékesítési válság 
értékesítési vázlat 

értékesítési vezető 

értékesítési volumen 
értékesítésivolumen-index 

értékesítési volumen növekménye 

értékesítési zavar 
értékesítés közvetetten elszámolható egyéb költségei 

értékesítés közvetett költsége 

Értékesítés közvetett költségei (számlanév) 
értékesítés közvetett ráfordításai 

értékesítés közvetlen költsége 



Értékesítés közvetlen költségei (számlanév) 

értékesítés közvetlen ráfordításai 

értékesítés közvetlenül elszámolható egyéb költségei 
értékesítés különköltsége 

értékesítésmenedzselés 

értékesítésmutató 
értékesítés nettó árbevétele 

Értékesítés nettó árbevétele (számlanév) 

értékesítés normatíva szerinti önköltsége 
értékesítésorientált 

értékesítés összesen 

értékesítésösztönzés 
értékesítés ösztönzése 

értékesítéspolitika 

értékesítéspolitikai eszköz 
értékesítéspolitikai eszköztár 

értékesítésre alkalmas 

értékesítésre kerül 
értékesítéssel összefüggő kiállítási költség 

értékesítéssel összefüggő vásárköltség 

értékesítésstabilitás 
értékesítés széthúzásay 

értékesítést célzó reklám 

értékesítés tényleges költségei 
értékesítés területi költségei 

értékesítéstervezés 

értékesítésszervezés 

értékesített immateriális javak 

Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök árbevétele (számlanév) 
értékesített szobák száma 

értékesített termék mennyisége 

értékesített vagyontárgyakból származó bevétel 
értékesíthetetlen 

értékesíthető 

értékesíthetőség 
értékesíthető terméktömeg 

értékesíthető váltó 

értékesítőhely 
értékesítő szövetkezet 

értékesítő vállalat 

értékessé tesz 
értékes tárgy 

értéke számlán 

értékét átvettük 
értéket csökkent 

értéket leszállít 

értéket megállapít 
értéket meghatároz 

értékét megkaptam 

értékét megkaptuk 
értékét vesztett dolog 

értékét vesztett munka 

értékevesztett 
értékfelhalmozás 

értékfluktuáció 

értékfolyamatosság 
értékforgalmi bank 

értékforgalom 

értékforma 
értékforrás 

érték fölött 



értékgyarapítás 

értékgyarapodás 

értékhányad 
értékhatár 

értékhelyesbítés 

Értékhelyesbítésbe bevont eszközök értékhelyesbítése  
(számlanév) 

értékhordozó 

értékhullámzás 
értéki adat 

értékigazolás 

értékindex 
értékindexsor 

értékingadozás 

értéki számbavétel 
értékítélet 

értékjegy 

értékjegyvevő 
értékjegyzék 

értékjel 

értékjelölés 
értékjelző szám 

értékkapcsolat 

értékkártya 
értékkataszter 

értékképzés 

értékképző folyamat 

értékkészlet 

értékkiegyenlítés 
értékkiegyenlítő vám 

értékkifejezés 

értékkifizetés aranyban 
értékkiszármaztatás 

értékklauzula 

értékkoncepció 
értékkontingens 

értékkorrekció 

értékkörnyezet 
értékkövetés 

értékkövető ár 

értékkövető biztosítás 
értékkövető nyugdíj 

értékköz 

értékküldemény 
értékküldemény-biztosítás 

értékküldemény biztosítása 

értékkülönbözet 
értékkülönbség 

értéklánc 

értékláncelemzés 
értékláncmodell 

értékleírás 

értékletét 
értéklevél 

értéklevonás 

értékmegadás 
értékmegállapítás 

értékmegállapítás időpontja 

értékmegállapítási különbözet 
értékmegállapítási nyereség 

értékmeghatározás 



értékmeghatározó 

értékmegjelenési forma 

értékmegjelölés 
értékmegjelölés biztosítási  

kötvényben 

értékmegóvó 
értékmegőrzés 

értékmegőrzési lehetőség 

értékmegőrzési záradék 
értékmegőrző 

értékmegőrző a bankban 

értékmegtérülés 
értékmentes 

értékmentés 

értékmentési intézkedés 
értékmentő 

értékmennyiség 

értékmérés 
értékmérő 

értékmérő funkció 

értékmódosítás 
értékmozgás 

értékmutató 

értéknagyság 
értéknap 

értéknövekedés 

értéknövekedési adó 

értéknövekedési illeték 

értéknövekedési kimutatás 
értéknövekmény 

értéknövelés 

értéknövelésre tett intézkedés 
értéknövelő befektetés 

értéknövelő beruházás 

értéknövelő felújítás 
értéknövelő portfóliócsere 

értéknyilatkozat 

értéknyilvánítás 
értékorientáció 

értékőrző 

értékösszeg 
értékösszegbecslés 

értékösszegezés 

értékösszegsor 
értékösszetétel 

értékösszetevő 

értékpapír 
értékpapír-adásvétel 

értékpapíradó 

értékpapír-ajánlati ár 
értékpapír ajánlati ára 

értékpapíralap 

értékpapír-állomány 
értékpapír-állomány csökkenése 

értékpapírállomány-csökkentés 

értékpapírállomány-elemzés 
értékpapír-állomány elemzése 

értékpapír-állomány felértékelése 

értékpapír-állomány felértékelődése 
értékpapír-állománnyal kapcsolatos leírások 

értékpapír-állomány összetétele 



értékpapír-állomány viszonylagos kockázata 

értékpapír ára 

értékpapír-arbitrázs 
értékpapírarbitrázs-ügylet 

értékpapír-árfolyam 

értékpapír árfolyama emelkedik 
értékpapír árfolyamának a csökkenése 

értékpapír árfolyamának a csökkentése 

értékpapírárfolyam-csökkenés 
értékpapírárfolyam-növekedés 

értékpapír áron aluli eladása 

értékpapírárszint 
értékpapír-átadás 

értékpapír átadása 

értékpapír átírása 
értékpapír-átruházás 

értékpapír átruházása 

értékpapír-átruházási adó 
értékpapír-átruházással foglalkozó ügynök 

értékpapír-átváltás 

értékpapír átváltása 
értékpapír-átvétel 

értékpapír átvétele 

értékpapír-átvételi társaság 
értékpapír az europiacon 

értékpapír-azonosító szám 

értékpapírba fektetett megtakarítás 

értékpapírba történő befektetés 

értékpapír-befektetés 
értékpapír befektetése 

értékpapír-befektetési alap 

értékpapír-befektetési osztály 
értékpapír-befektetési társaság 

Értékpapír-befektetőket Védő Társaság (SIPC) (USA) 

értékpapír-befektetőket védő törvény 
értékpapír-beszerzés 

értékpapír-beváltás 

értékpapír beváltása készpénzre 
értékpapír-bizományos 

értékpapír-bizományosi tevékenység 

értékpapír-bizományosi ügylet 
értékpapír-bizottság 

értékpapír-biztosítás 

értékpapír-biztosíték 
értékpapírból származó jövedelem 

értékpapírcég 

értékpapírcsalás 
értékpapírcsere 

értékpapír cseréje 

értékpapír cserejoggal 
értékpapírcserére tett ajánlat 

értékpapírcsoport 

értékpapír-darabolás 
értékpapír-dematerializáció 

értékpapír dematerializálása 

értékpapír egyedi megőrzése 
értékpapír egyeztetése 

értékpapír-együttes 

értékpapír-eladás 
értékpapír eladása 

értékpapír eladása a kibocsátási árfolyam alatt 



értékpapír eladása és visszavásárlása 

értékpapír-eladás gyors haszonnal 

értékpapír-eladási elszámolás 
értékpapír-eladás különböző árfolyamokon 

értékpapír-eladás különböző időpontokban 

értékpapír-eladás nyereséggel 
értékpapír-eladások az értékpapír- 

-kereskedelmi szakmán belül 

értékpapír-eladás veszteséggel 
értékpapír eladása versenytárgyalás útján 

értékpapír-elemzés 

értékpapír-elemző 
értékpapír elégetése 

értékpapír-elhelyezés 

értékpapír elhelyezése 
értékpapír ellenértéke 

értékpapír ellenértékének azonnali kifizetése 

értékpapír-előállítás 
értékpapír-előállítási költség 

értékpapír előnyös tulajdonsága 

értékpapír-elszámolás 
Értékpapír-elszámolási számla (számlanév) 

értékpapír-elszámolás zsíróközpontban 

értékpapír elvesztése 
értékpapír-elzálogosítás 

értékpapír elzálogosítása 

értékpapír elzálogosítása kölcsön fedezetéül 

értékpapír-emissziós ár 

értékpapír emissziós ára 
értékpapírérték 

értékpapír értéke 

értékpapír-értékelés 
értékpapír-értékesítés 

értékpapír-értékesítés bankok útján 

értékpapír-érvénytelenítés 
értékpapír érvénytelenítése 

Értékpapír- és Befektetési Tanács (SIB) (Anglia) 

Értékpapír- és Tőzsdei Bizottság (SEC) (USA) 
Értékpapír- és Tőzsdei Bizottság Szervezete (SECO) (USA) 

értékpapír- és tőzsdetörvény 

értékpapír éves forgalombantartási díja 
értékpapír éves hozama 

értékpapírfajta 

értékpapír fajtája 
értékpapír fedezése 

értékpapír-fedezet 

értékpapír fedezetlen eladása 
értékpapír-fedezet mellett nyújtott hitel 

értékpapír-fedezetre adott kölcsön 

értékpapír-fedezetre nyújtott kézizáloghitel 
értékpapír-felügyelet 

Értékpapír-felügyeletek Nemzetközi Szervezete (IOSCO) 

értékpapír-felügyeleti bírság 
értékpapír-felügyeleti eljárási díj 

értékpapír-felülbélyegzés 

értékpapír felülbélyegzése 
értékpapír fizikai kiszolgáltatása 

értékpapír-forgalmazás 

értékpapír-forgalmazási engedély 
értékpapír-forgalmazási engedéllyel rendelkező tőzsdetag 

értékpapír-forgalmazási tevékenység 



értékpapír-forgalmazó 

értékpapír-forgalmazó társaság 

értékpapír-forgalmi adó 
értékpapír-forgalom 

értékpapír-forgalombahozatal 

értékpapír forgalomba hozatala 
értékpapír-forgalombahozatali tevékenység 

értékpapír-forgalombahozatali ügylet 

értékpapír-forgalom fizikai mennyisége 
értékpapír-forgalom fizikai mennyiségének csökkenése 

értékpapír-forgatmányozás 

értékpapírforma 
értékpapírformát nem öltő üzletrész 

értékpapírgyűjtő 

értékpapír-hamisítás 
értékpapír hamisítása 

értékpapírház 

értékpapír-helyettesítés 
értékpapír helyettesítése 

értékpapírhiány 

értékpapír hiánya a piacon 
értékpapír-hiánymentesség 

értékpapír hiánymentessége 

értékpapírhitel 
értékpapírhitel-számla 

értékpapírhitelt ad 

értékpapír-hozadék 

értékpapírhozam 

értékpapír hozama 
értékpapírhozam-mutató 

értékpapírhozam-mutatóról szóló kormányrendelet 

értékpapírhozam-rés 
értékpapír-igénymentesség 

értékpapír igénymentessége 

Értékpapír-információs Központ (SIC) (USA) 
értékpapír iránti érdeklődés 

értékpapír-iroda 

értékpapírjait eladja 
értékpapírjegyzék 

értékpapírjegyzés 

értékpapír jegyzése 
értékpapír jegyzését engedélyező bizottság 

értékpapír jegyzését megszünteti 

értékpapír-jegyzési díj 
értékpapír jegyzési díja 

értékpapírjegyzés lebonyolítása 

értékpapírjelző szám 
értékpapírjog 

értékpapír-jutalék 

értékpapírkamat 
értékpapírkamatokat a kölcsönadó javára kezelő személy 

értékpapír-kapitalizmus 

értékpapír-kereskedelem 
értékpapír-kereskedelemből származó jövedelem 

értékpapír-kereskedelem saját számlára 

értékpapír-kereskedelmi jogosítvány 
értékpapír-kereskedelmi megállapodás 

értékpapír-kereskedelmi osztály 

értékpapír-kereskedelmi szakma 
értékpapír-kereskedelmi tevékenység 

Értékpapír-kereskedelmi Titkárság (ÉKT) 



értékpapír-kereskedelmi ügylet 

értékpapír-kereskedő 

értékpapír-kereskedő ajánlati jegyzéke 
értékpapír-kereskedő, aki saját számlára vásárol 

értékpapír-kereskedői jutalék 

Értékpapír-kereskedők Egyesülete (SIA) (USA) 
Értékpapír-kereskedők és Befektetési Menedzserek Országos Egyesülete (NASDIM) (USA) 

Értékpapír-kereskedők és Vagyonkezelők Országos Egyesülete 

értékpapír-kereskedők közötti piac 
Értékpapír-kereskedők New York-i Egyesülete (STANY) 

Értékpapír-kereskedők Országos Egyesülete (NASD) (USA) 

értékpapír-kereskedő szervezet 
értékpapírkészlet 

értékpapír-kezelés 

értékpapír kezelése 
értékpapír-kezelési letét 

értékpapír-kezelő alap 

értékpapír-kezelői tevékenység 
Értékpapír-kezelők Nemzetközi Társasága (ISSA) 

értékpapír-kibocsátás 

értékpapír kibocsátásának a szervezője 
értékpapír-kibocsátás ellenőrzése 

értékpapír-kibocsátás hitelnyújtás helyett 

értékpapír-kibocsátási szolgálat 
értékpapír-kibocsátási tevékenység 

értékpapír-kibocsátási törvény 

értékpapír-kibocsátás névértékben 

értékpapír-kibocsátás névértéken 

értékpapír-kibocsátásokkal szemben támasztott követelmények 
értékpapírkibocsátás-szervező 

értékpapír-kibocsátó 

értékpapír-kibocsátó bank 
Értékpapír-kibocsátó Bankok Szövetsége (IHA) (Anglia) 

értékpapír-kibocsátó ház 

értékpapír-kibocsátó ügynök 
értékpapír-kihelyezés 

értékpapír-kikérés 

értékpapír kikérése letétkezelésből 
értékpapír-kikérési díj 

értékpapír kikérési díja 

értékpapír-kikérési megbízás 
értékpapír-kiszállítás 

értékpapír kiszállítása 

értékpapír-kiszállítási díj 
értékpapír kiszállítási díja 

értékpapír-kiszolgáltatási díj 

értékpapír kiszolgáltatási díja 
értékpapírklíring 

értékpapír-klíringiroda 

értékpapírkódszám 
értékpapír kódszáma 

értékpapír-konvertálás 

értékpapírkölcsön 
értékpapír-kölcsönzés 

értékpapírkönyv 

értékpapírköteg 
értékpapírkötés-jegy 

értékpapír-követelés 

értékpapír-központúság 
értékpapír-különbözeti ügylet 



értékpapír legalacsonyabb  

árfolyama 

értékpapír legalacsonyabb árfolyama a kibocsátás óta 
értékpapír legmagasabb árfolyama 

értékpapír-leírás 

értékpapír leszámítolása 
értékpapírletét 

értékpapír letétbe helyezése 

értékpapírletét elemzése 
értékpapír-letéti igazolás 

értékpapír-letéti kivonat 

Értékpapír-letéti Társaság (DTC) (USA) 
értékpapír-letéti ügylet 

értékpapírletét-kezelés 

értékpapírletét kezelése 
értékpapírletét-kezelői tevékenység 

értékpapírletét-számla 

értékpapírletét tulajdonjoga 
értékpapírletét tulajdonjogának  

az elvesztése 

értékpapírletét változása 
értékpapír-letiltás 

értékpapír letiltása 

értékpapírlista 
értékpapír-lombard 

értékpapír másodlagos piaca 

értékpapír-megbízás 

értékpapír-megbízás egy hetes határidővel 

értékpapír-megőrzés 
értékpapír megőrzése 

értékpapír-megőrző páncélterem 

értékpapír megvétele az ügyfél számára 
értékpapír megvétele saját számlára 

értékpapír-minősítés 

értékpapír névértéke 
értékpapír névértékének egy százaléka 

értékpapír nyilvános eladása 

értékpapír-nyilvántartás 
értékpapír nyilvántartása 

értékpapír-nyilvántartó részleg 

értékpapírnyomás 
értékpapírnyomó gép 

értékpapír-nyomtatás 

Értékpapírok (mérlegfősor) 
Értékpapírok (számlanév) 

Értékpapírok árfolyamnyeresége (számlanév) 

Értékpapírok árfolyamvesztesége (számlanév) 
értékpapírok bankok közötti számítógépes piaca 

értékpapírok befolyó kamatának aktív időbeli elhatárolása 

Értékpapírok eladásának árfolyamnyeresége (számlanév) 
értékpapírok elhelyezésére alakult konzorcium 

értékpapírok elhelyezését szavatoló szindikátus 

Értékpapírok értékvesztése (számlanév) 
értékpapírok és az összes betét aránya 

Értékpapírok és Határidős Kötések Bizottsága (SFC) (Hongkong) 

értékpapírok forgalma 
értékpapírok forgási sebessége 

értékpapírok hozamkülönbözete 

értékpapírok kamatai 
értékpapírok kamatainak és osztalékainak elszámolása 

értékpapírok kondíciói 



értékpapírok különböző jövedelmezősége 

Értékpapírok leértékelésének árfolyamvesztesége  

(számlanév) 
értékpapírok megismerése 

értékpapírok párosítása 

értékpapírok relatív erősségének diagramja 
értékpapírok relatív erősségének indexe 

értékpapírok relatív erősségének módszere 

értékpapírok viszonylagos erősségén alapuló rendszer 
értékpapírosítás 

értékpapírosított adósság 

értékpapíros megbízás 
értékpapírosztály 

értékpapírpakett 

értékpapír pénzzé tétele 
értékpapír-permentesség 

értékpapír permentessége 

értékpapírpiac 
értékpapír piaci értéke 

értékpapír piacra dobása 

értékpapír-piaci ismeret 
értékpapír-piaci körkép 

értékpapír-piaci közvetítő 

értékpapír-piaci pánikreakció 
értékpapírpiac ismerete 

értékpapír-piaci szabályozás 

értékpapír-piaci szakértő 

értékpapír-piaci trendvonal 

értékpapír-piaci túlkereslet 
értékpapír-piaci túlkínálat 

Értékpapír-piaci Választott Bíróság 

értékpapírpiac teljes vertikuma 
értékpapír-portfólió 

értékpapírportfólió-elemzés 

értékpapír-portfólió elemzése 
értékpapír-portfólió értéknövekedése 

értékpapírportfólió-összetétel 

értékpapír-portfólió összetétele 
értékpapír-portfólió összetételének a változása 

értékpapírportfólióösszetétel- 

-változás 
értékpapír-pozíció 

értékpapír-pozíció fenntartásának kamatköltségei 

értékpapír-pozíciók kiegyenlítése 
értékpapírra adott kölcsön 

értékpapírra kivetett adó 

értékpapírral fedezett adósságlevél 
értékpapírral fedezett váltó 

értékpapírral kapcsolatos 

értékpapírral kapcsolatos  
elszámolás 

értékpapírral kapcsolatos gyors művelet 

értékpapírral kereskedik 
értékpapírra megkötött határidős ügylet 

értékpapírra történő cseremegbízás 

értékpapírra vonatkozó ajánlat 
értékpapír-refinanszírozás 

értékpapír refinanszírozási  

lehetősége 
értékpapírrészleg 

értékpapír-sorozat 



értékpapír-specialista 

értékpapír-specifikus kockázatok 

értékpapír-spekuláció 
értékpapír-szabályozás 

értékpapír-szállítás 

értékpapírszámla 
értékpapírszámla-kivonat 

értékpapírszámla-szerződés 

értékpapírszámla-vezetés 
értékpapírszámla vezetése 

értékpapír-számozási rendszer 

értékpapírszektor 
értékpapír-szelvényt levágja 

értékpapírszerű banki forrás 

értékpapírszerű betéti okirat 
értékpapír-szervező 

értékpapír szimbóluma 

értékpapír szimbóluma az árfolyamjelző szalagon 
értékpapírt ad el 

értékpapír-tájékoztató 

Értékpapírtanács (CSI) (Anglia) 
értékpapír-tanácsadás 

értékpapír-tanácsadó 

értékpapírt a nevére irat 
értékpapírtárca 

értékpapírtárca átalakítása 

értékpapírtárca-elemzés 

értékpapírtárca értéknövekedése 

értékpapírtárca gyarapodása 
értékpapírtárca-kezelés 

értékpapírtárca kezelője 

értékpapírtárca kicserélése 
értékpapírtárca-menedzser 

értékpapírtárca összetétele 

értékpapírtartás 
értékpapír tartása 

értékpapírt átvesz 

értékpapírt bankban lombardíroz 
értékpapírt bejegyeztet 

értékpapírt biztosítékul letétbe helyez 

értékpapírt bocsát ki 
értékpapír-tehermentesség 

értékpapír tehermentessége 

értékpapírt elad 
értékpapírt elzálogosít 

értékpapír-terjesztés 

értékpapír-terjesztő 
értékpapírtermin-kereskedelem 

értékpapír tényleges leszállítása 

értékpapír térítés nélküli átadása 
értékpapír terjesztése 

értékpapírt forgat 

értékpapírtitok 
értékpapírtitok-védelem 

értékpapírtitok védelme 

értékpapírt jegyez 
értékpapírt kibocsátó bank 

értékpapírt kis haszonnal továbbad 

értékpapírt kisorsol 
értékpapírt kölcsönöz 

értékpapírt kölcsönző tőzsdetag 



értékpapírt lajstromoztat 

értékpapírt másikra kicserél 

értékpapírt nyilvánosan elhelyez 
értékpapír-toldalék 

értékpapírtoldat 

értékpapírtörvény (éptv.) 
értékpapírtörvény-tervezet 

értékpapírtőzsde 

értékpapír tőzsdei lajstromozása 
értékpapír-tőzsdei letét 

értékpapírtőzsdén jegyzett értékpapír 

értékpapírt pénzzé tesz 
értékpapírt piacra dob 

értékpapír-tranzakció 

értékpapírt reportba ad 
értékpapírt szállít 

értékpapírt törleszt 

értékpapír-tulajdon 
értékpapír-tulajdonból származó jövedelem 

értékpapír-tulajdonos 

értékpapír-tulajdonos vételi ajánlatokat vár 
értékpapír-túljegyzés 

értékpapír-túlkibocsátás 

értékpapírt vásárol 
értékpapírt vesz 

értékpapírt visszavált 

értékpapírt zálogul ad 

értékpapír-újraeladás 

értékpapír újraeladása 
Értékpapírügyeket Szabályozó Tanács (MSRB) (USA) 

értékpapírügylet 

értékpapírügylet alapját képező papírok 
értékpapírügyletekből származó nyereség 

értékpapírügyletekkel foglalkozó magánszemélyek 

értékpapírügyletekkel foglalkozó tanácsadók 
értékpapírügyletekkel foglalkozó vállalatok 

értékpapírügyletek rendezése 

értékpapír-ügyleti jutalék 
értékpapírügylet-szabályozás 

értékpapírügylet tőzsdetagok között 

értékpapírügynök 
értékpapír-ügynöki tevékenység 

értékpapírügynökök egységes vizsgája 

értékpapír-ügynökség 
értékpapírűrlap 

értékpapír-üzérkedő 

értékpapírüzlet 
értékpapírvagyon 

értékpapír-vásárlás 

értékpapír vásárlása jelentős árfolyamcsökkenés előtt 
értékpapír vásárlása jelentős árfolyam-emelkedés előtt 

értékpapír vásárlásának  

a lehetősége 
értékpapír vásárlására fordított pénz 

értékpapír-vásárlásba beugrat 

értékpapír-vásárlás hitelre 
értékpapír-vásárlás különböző árfolyamon 

értékpapír-vásárlás különböző időpontokban 

értékpapír-vásárlás letétre 
értékpapír-vásárlás marginra 

értékpapír-vásárlók védelmét garantáló kötelezettségvállalás 



értékpapír-védelem 

értékpapírvétel 

értékpapír vétele és eladása rövid időn belül 
értékpapír-vételi ár 

értékpapír-vételi árfolyam 

értékpapír-vételi elszámolás 
értékpapír vételre való felajánlása 

értékpapír visszaváltása 

értékpapír-visszavásárlás 
értékpapír visszavásárlása 

értékpapír-visszavásárlási  

megállapodás 
értékpapír-zsíróforgalom 

értékparadoxon 

értékpárok 
értékpiac 

értékpótlék 

értékprekoncepció 
értékracionális cselekvés 

értékrakomány 

értékrend 
értékrendezés 

értékrendezési nap 

értékrendi kötődés 
értékrendszer 

értékrész 

értékrészesedés 

értéksoros átlag 

értéksoros határidős indexügylet 
értéksoros összetett index 

értéksoros részvényindex 

értéksorrend 
értékszabvány 

értékszám 

értékszámítás 
értékszámla 

értékszekrény 

értékszelvény 
érték szerint 

érték szerinti adó 

értékszint 
értékszorzási elmélet 

értékszubsztancia 

értéktan 
értéktár 

értéktárgy 

értéktárgyak biztosítása 
értéktárgycsere 

értéktárgy-megőrzési díj 

értéktárgymegőrző 
értéktári elhelyezés 

értéktári rendszer 

értéktári számla 
értéktári szolgáltatás 

értéktári tárolás 

értéktári tevékenység 
értéktárkezelő 

értéktelen 

értéktelen áruhalmaz 
értéktelen bankjegy 

értéktelen csekk 



értéktelenedés 

értéktelen értékpapír 

értéktelen értékpapírok eladásával foglalkozó illegális szervezet 
értéktelen fémpénz 

értéktelen holmi 

Értéktelen, mint a halpénz. (szólásmondás) 
értéktelen papírpénz 

értéktelen pénz 

értéktelen részvényekkel folytatott csalárd ügyletek 
értéktelen váltó 

értékteremtés 

értékteremtési lánc 
értékteremtő 

értéktermelékenység 

értéktermelés 
értéktervezés 

érték típusú árrendszer 

értéktöbblet 
értéktöbbletadó 

értéktöbblet átalakított formája 

értéktöbblet-átcsoportosítás 
értéktöbblet átcsoportosítása 

értéktöbblet átváltozása tőkévé 

értéktöbblet átváltoztatása tőkévé 
értéktöbblet-elmélet 

értéktöbblet évi rátája 

értéktöbblet-képződés 

értéktöbblet létrejötte 

értéktöbbletráta 
értéktöbblet-termelés 

értéktöbblet-termelő képesség 

értéktöbblettömeg 
értéktöbblettörvény 

értéktöbblet viszonylagos nagysága 

értéktömeg 
értéktörvény 

értéktörvény érvényesülése 

értéktörvény nemzetközi érvényesülése 
értéktőzsde 

értéktőzsde és az árutőzsde egyesítése 

értéktőzsde helyzete 
Értéktőzsde Hivatalos Évkönyve (SEOYB) (Anglia) 

értéktőzsdei ár 

értéktőzsdei árfolyam 
értéktőzsdei árfolyamlap 

értéktőzsdei elszámolás 

értéktőzsdei forgalom 
értéktőzsdei forgalomban lévő értékpapírok 

értéktőzsdei helyzet 

értéktőzsdei jelentés 
értéktőzsdei lanyha kereskedelem 

értéktőzsdei lélektani határ 

értéktőzsdei pénzügynök 
Értéktőzsdék Nemzetközi  

Szövetsége (FIBV) 

értéktőzsde legfrissebb hírei 
értéktőzsdén jegyzett papírokra folyósított kölcsön 

értéktőzsdén spekulál 

értéktőzsdetag 
értékű 

értékválasztás 



értékváltás 

értékváltozás 

értékváltozás előrejelzése 
értékvám 

értékvámtarifa 

értékvándorlás 
értékvédelem 

értékvesztés 

értékvesztés befejezetlen és félkész termékeknél 
értékvesztés betétdíjas göngyölegeknél 

értékveszteség 

értékvesztett részvény 
értékvilág 

értékviszony 

értékzáradék 
értékzáradékkal ellátott váltó 

értelemszerűen adódó kötelesség 

értelmetlenül kockázatos 
értelmezési tartomány 

értelmező közgazdaságtan 

értelmiségellenes 
érte megy 

értesít az akkreditív megnyitásáról 

értesít az áru megérkezéséről 
értesítendő 

értesítendő cím 

értesítendő rendelvényes címe 

értesítés 

értesítésadás 
értesítés a hátralékokról 

értesítés a követelésről 

értesítés a közgyűlés összehívásáról 
értesítés a lejáratról 

értesítés a sorsolásról 

értesítés a tőzsdei jegyzésre való engedélyezésről 
értesítés a váltó elfogadásának megtagadásáról 

értesítés a változásról 

értesítés az adókivetésről 
értesítés az akkreditív megnyitásáról 

értesítés az áru feladásáról 

értesítés az áru megérkezéséről 
értesítés az opció érvényesítéséről 

értesítés az osztalékról 

értesítés ellenében 
értesítés értékpapír beváltásáról 

értesítés hiányában 

értesítési cím 
értesítési díj 

értesítési előírások 

értesítési kötelezettség 
értesítési nap 

értesítés kötvények beváltásáról 

értesítés kötvények törlesztéséről 
értesítés nélküli cesszió 

értesítés nemfizetés esetén 

értesítés részvényigénylés elutasításáról 
értesítés szerint 

értesítést nem kaptunk 

értesítés váltó intézvényezéséről 
értesítés váltóintézvényezésről 

értesítő bank 



értesítőlevél 

értesülés 

értesülés forrása 
erudíció 

érvágás 

érvel 
érvelés 

érvelő reklám 

érvény 
érvénybe lép 

érvénybelépés időpontja 

érvénybelépés napja 
érvényben lévő 

érvényben lévő biztosítás 

érvényben lévő halandósági tábla alapján kalkulált járadékösszeg 
érvényben lévő szerződés 

érvényben van 

érvényes 
érvényes ajánlat 

érvényes befizetés 

érvényes biztosítás 
érvényes biztosítási szerződés 

érvényes érme 

érvényesít 
érvényesítés 

érvényesítési időpont 

érvényesíthető 

érvényesíti a jogait 

érvényesítő 
érvényes jogcím 

érvényes kikötés 

érvényes klauzula 
érvényes meghatalmazás 

érvényes pénz 

érvényesség 
érvényesség időtartama 

érvényességi idő 

érvényességi időtartam 
érvényességi terület 

érvényesség meghosszabbítása 

érvényesség utáni forgatmány 
érvényes szabály 

érvényes szerződés 

érvényesül 
érvényesülés 

érvényesülési 

érvényesülő 
érvényét vesztett 

érvényét veszti 

érvényre jutás 
érvénytelen 

érvénytelen akkreditív 

érvénytelen csekk 
érvénytelen értékpapír 

érvénytelenít 

érvénytelenítés 
érvénytelenítési nyilatkozat 

érvénytelenített 

érvényteleníthető 
érvényteleníthető szerződés 

érvénytelenítő 



érvénytelenítőbélyegző 

érvénytelenítő záradék 

érvénytelenítve 
érvénytelen követelés 

érvénytelen megbízás 

érvénytelennek nyilvánít 
érvénytelenné nyilvánítás 

érvénytelenné tesz 

érvénytelenné válás 
érvénytelenné válik 

érvénytelenné vált biztosítási kötvény 

érvénytelenség 
érvénytelen szerződés 

érvénytelen váltó 

érvényt szerez 
érvrendszer 

érzékelhető 

érzékelhető élénkülés 
érzékelhető reálbér-növekedés 

érzékeny 

érzékeny ár 
érzékeny áru 

érzékeny cikkek listája 

érzékeny ipari termék 
érzékenynek számító kereskedelmi többlet 

érzékeny piac 

érzékenységi elemzés 

érzékenységvizsgálat 

érzékeny termék 
érzékeny veszteség 

ESA (Egységes Európai Gazdasági Számlarendszer) (EU) 

ESAF (Megnövelt Szerkezet-kiigazító Hitelek) (IMF) 
ESC (Gazdasági és Szociális Bizottság) (EU) 

ESCAP (Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági és Szociális Bizottság) 

ESCB (Központi Bankok Európai Rendszere) (EU) 
escudo (CVE) –  Zöld-foki-szigetek 

escudo (PTE) –  Portugália 

ESCWA (Nyugat-ázsiai Gazdasági és Szociális Bizottság) 
ESDP (európai területfejlesztési perspektíva) (EU) 

esedékes 

esedékes adósság 
esedékes aktívák 

esedékes, de ki nem fizetett szelvény 

esedékes, de még be nem folyt jövedelem 
esedékes, de még ki nem fizetett osztalék 

esedékes díjfizetés 

esedékes díj fizetése 
esedékes értékpapírok 

esedékes és követelhető 

esedékes fizetésígérvény 
esedékes fizetnivaló 

esedékes időpont 

esedékes jutalék 
esedékes kamat 

esedékes kamatbevételek 

esedékes kamatszelvény 
esedékes kamatszelvény nélkül 

esedékes kifizetés 

esedékes költség 
esedékes kötelezettség 

esedékes kötelezvény 



esedékes kötvény 

esedékes kötvények refinanszírozása 

esedékes növekmény 
esedékes osztalék 

esedékes osztalékszelvény 

esedékes osztalékszelvény nélkül 
esedékes osztalékszelvény nélküli részvény 

esedékes összeg 

esedékes részlet 
esedékesség 

esedékesség előtt 

esedékesség előtt fizet 
esedékesség előtti visszafizetés 

esedékesség előtt visszafizet 

esedékességet megelőző harmadik tőzsdei munkanap (E-3 nap) 
esedékességet megelőző ötödik tőzsdei munkanap (E-5 nap) 

esedékességi határidők rendszeres megfigyelése 

esedékességi időpont 
esedékességi kimutatás 

esedékességi nap 

esedékességi napló 
esedékességi telekadósság 

esedékességi ütemterv 

esedékességi záradék 
esedékességkor fizetendő 

esedékességkori bruttó hozam 

esedékességkori hozam 

esedékességkori megfizetés 

esedékesség napja 
esedékességnek megfelelően 

esedékessé válás 

esedékessé válik 
esedékessé váló kötelezettség 

esedékessé váló kötelezvény 

esedékessé vált rendelés 
esedékes szelvény 

esedékes tartozás 

esedékes törlesztés 
esedékes törlesztőrészlet 

esedékes váltó 

esedékes vámteher 
esélyegyenlőség 

esélyegyenlőség-hiány 

esélyegyenlőség hiánya 
esélyegyenlőtlenség 

esélyes 

esélynövelő támogatás 
esélytelen 

esélytelenség 

esélyteremtő-fejlesztő állam 
esemény 

esemény közvetett hatása 

esernyőbolt 
esés 

esésre hajlamos 

eseti aukció 
eseti ellátás 

eseti hitel 

eseti jellegű 
eseti jog 

eseti jóváírások nagyságrendje 



eseti kamatmegállapítás 

eseti kár 

eseti kifizetés 
eseti meghatalmazás 

eseti prémium 

eseti ügynök 
eseti ügynöki megállapodás 

eseti versenyeztetés 

esetjáték 
esetjog 

esetleges 

esetlegesség 
esetleges váltókötelezett 

esettanulmány 

esett a tőzsde indexe 
esett az elszámolóár 

ESF (Európai Szociális Alap) (EU) 

eshetőség 
esik az ára 

eskü alatt tett írásos nyilatkozat 

eskü alatt tett nyilatkozat 
esküdtbíráskodás 

esküdtbíróság 

esküerejű nyilatkozat 
eskü hatályával bíró nyilatkozat 

esküpótló nyilatkozat 

esküvel megerősített írásbeli nyilatkozat 

esküvel megerősített nyilatkozat 

esküvői warrant 
ESOMAR (Európai Piac- és Közvélemény-kutató Társaság) 

esőbiztosítás 

eső irányzat 
eső irányzatú piac 

ESP (peseta) –  Spanyolország 

ES-paritás 
ESSN (Európai Felsőszintű Szolgáltatóhálózat) 

Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Társulás (NAFTA) 

Észak–Dél konferencia 
Északi Értéktőzsde (Anglia) 

Északi Háromszög 

északi kikötők opciós hajóbérletben 
Északi Tanács 

északi-tengeri olaj kitermelési költsége 

Északkelet-atlanti Halászati Bizottság (Anglia) 
északkeleti kikötő 

Északkelet-skóciai Fejlesztési Hatóság (NESDA) 

Észak-magyarországi Gyáriparosok Szövetsége 
Észak-magyarországi Munkaadói és Gazdasági Közösség (ÉMGK) 

ESZAK (vagy ECSC) (Európai Szén- és Acélközösség  

vagy Montánunió) 
ESZAK-szerződés 

e-szignó 

észjárásunk szerint 
eszkábál 

eszkompt (leszámítolás, diszkont) 

eszkomptál 
eszközalapú értékesítés 

eszközalapú értékpapír 

eszközalapú vagyonértékelés 
eszközállomány 

eszközár 



eszközarányos eredmény 

eszközarányos jövedelmezőség 

eszközarányos megtérülés 
eszközarányos nyereség 

eszközarányosnyereség-mutató 

eszközarányos nyereség mutatója 
eszközazonosítás 

eszközazonosítási szám 

eszközbefektetés 
eszközbérleti megállapodás 

eszközberuházás 

eszközbeszerzés 
eszközbeszerzés után fizetendő  

adók 

eszközbiztosítás 
eszközcsoport 

eszközcsökkenés 

eszközellátottság 
eszközellátottsági mutató 

eszközérték 

eszközértékelés 
eszköz értékelése 

eszközértékesítés 

eszközérték-számítás 
eszközérték számítása 

eszköz- és forrásértékelési  

szabályzat 

eszközfedezet 

eszközfedezetű kötvény 
eszközfejlesztés 

eszközfelajánlás fedezetként 

eszközfelértékelés 
eszköz felértékelése 

eszközfelhasználás 

eszközfelhasználás és az adózás utáni nyereség aránya 
eszközfelszereltség 

eszközfolyósítás 

eszköz-forrás lejárati szerkezet 
eszköz-forrás terv 

eszközgazdálkodás 

eszközgyarapodás 
eszközhalmaz 

eszközhatékonyság 

eszközhatékonysági mutató 
eszközhatékonyság-vizsgálat 

eszközhelyesbítő számla 

eszközhozadék 
eszközigény 

eszközigényes 

eszközigényesség 
eszköz jellegű számlák 

eszközjövedelmezőség 

eszközkészlet 
eszközkihasználás 

eszközkivásárlás 

eszközkivásárlási garancia 
eszközkockázat 

eszközkockázati arány 

eszközkombináció 
eszközleértékelés 

eszközlekötés 



eszközlekötési járadék 

eszközlekötési járulék 

eszközmegnevezés 
eszközmegtakarítás 

eszközmegtérülés 

eszközmegtérülési ráta 
eszköznövekedés 

eszközoldal 

eszközorientált szolgáltatás 
eszközök amortizációja 

eszközök amortizációjának  

a tartománya 
eszközök aránya az alkalmazottak számához 

eszközök forgása 

eszközök forrása 
eszközök költségvetési kiadások fedezésére 

eszközök megtérülése 

eszközök megtérülési mutatói 
eszközök összesen 

eszközök részvényenkénti nettó értéke 

eszközpark 
eszközpazarló 

eszközportfólió 

eszközráfordítás 
eszközrendszer 

eszköztakarékos 

eszköztakarékosság 

eszköztár 

eszköztartási nyereség 
eszköztétel a mérlegben 

eszköz-utánpótlási értéken meghatározott vagyonérték 

eszközváltozók 
eszközvásárló 

eszköz-visszavásárlás 

eszköz-visszavásárlási garancia 
eszközstruktúra 

eszközszámla 

észlelési hibahatár 
eszmefuttatás 

eszmei állóeszközök 

eszmei érték 
eszmei időpont 

eszmei javak 

eszmei jövedelem 
eszmei kár 

eszmei kártérítés 

eszmei kereslet 
eszmei kínálat 

eszmei pénz 

eszmei tőkeérték 
eszmei tulajdon 

eszmei vagyon 

eszmei vagyonrész 
eszmei vagyonrészek tőkeértéke 

eszmei vagyontárgy 

eszpresszó 
eszpresszókávéár 

észrevétel 

ésszerű ajánlat 
ésszerű ár 

ésszerű gondosság 



ésszerűség 

ésszerűsít 

ésszerűsítés 
ésszerűsítési javaslat 

ésszerűsítő 

ésszerűtlen 
ésszerűtlenség 

ésszerű várakozások 

esztendei 
esztendő 

esztergomi márka 

észt korona 
Észt Köztársaság (Észtország) –  Európa 

ÉT (Érdekegyeztető Tanács) 

etalon 
etalonár 

etalonvaluta 

etap 
etatista 

etatista rendszer 

etatizmus 
ETB (birr) –  Etiópia 

ETB (etiópiai birr) –  Eritrea 

ételár 
ételbár 

ételbemutató 

ételbevétel 

ételcsoport 

ételes 
ételgyár 

ételhamisítás 

ételhordó 
ételspecialitás 

Az étel szagáért pénzszaggal fizetnek. (szólásmondás) 

ételszállító 
etető (szleng –  étterem) 

etikai jóléti függvény 

etikai kódex 
etikai koordináció 

etikai szocializmus 

etikett (címke, árujegy) 
etikus viselkedés 

etiópiai birr (ETB) –  Eritrea 

Etióp Szövetségi Demokratikus Köztársaság (Etiópia) – Afrika 
étkezdei árak 

étkezés-hozzájárulási jegy 

étkezésibúza-kontraktus 
étkezésibúza-piac 

étkezésihal-forgalom 

étkezési hozzájárulás 
étkezési utalvány 

étkezőkocsi 

étkezőkocsi-felszolgáló 
étkeztetés 

étlap 

etnikai turizmus 
etnobiznisz 

étolajár 

étolaj árának az emelése 
étolaj árának emelése 

étolajár-emelés 



étolajár emelése 

étolaj-felvásárlás 

étolajkészlet 
étolajszükséglet 

ETRZ (technikai tranzakció) 

ETS (elektronikus kereskedési rendszer) 
étszolgálat 

étszolgálati revizor 

étszolgálati vezénylő 
étterem 

étterem-katalógus 

étterem-tulajdonos 
étteremvezető-helyettes 

éttermi katalógus 

éttermi konyhafőnök 
ETUC (Európai Szakszervezeti Szövetség) (EU) 

EU (Európai Unió) 

EUA (európai elszámolási egység) 
EU-alkalmazkodás 

EU árfolyam-lebegtetési mechanizmusa (ERM) 

EU-belépés 
EU-belépőjegy 

EU-bővítés 

EU-büdzsé 
Eucken, Walter 

EU-csatlakozás 

EU-csúcs 

eudinamikus mérlegfelfogás 

EU-döntések 
EU–EFTA tranzitrendszer 

EU–EFTA vámigazgatói találkozó 

EU-előírás 
EU-érett 

EU-export 

EU-exportorientáció 
EU-felvevőpiac 

eufemista álláspont 

eufória 
EUI (Európai Egyetemi Intézet) (EU) (Firenze) 

EU-import 

EU-integráció 
EU-kassza 

EU-kereskedelem 

euklideszi közgazdaságtan 
EU-konform 

EU-konform árrendszer 

EU-konformitás 
EU-konform mérleg 

EU-költségvetés 

EU-közbeszerzés 
EU-kritériumrendszer 

Euler, Leonard 

Euler-tétel 
EU-megállapodás 

EU-n belüli harmonizáció 

EU PHARE-programjai 
EURATOM (Európai Atomenergia Közösség) 

Eurázsiai Gazdasági Közösség (EAESZ) 

EU-reformtennivalók 
EURÉKA (Európai Kutatáskoordináló Szervezet) (EU) 

EURÉKA-terv 



EURIBOR (az euró bankközi kínálati kamatlába) 

euro- (előtagként) 

euró (pénznem) (€) (EUR) 
euró alapú páneurópai bankrendszer 

euróaprópénz 

euróárfolyam 
euró árfolyama 

euró árfolyammozgása 

euróátállási pánik 
euroatlanti integráció 

euróátszámítás 

eurobank 
eurobankár 

euróbankjegy 

euróbankjegy-köteg 
euró bankközi kínálati kamatlába (EURIBOR) 

eurobarométer 

euróbetét 
euróbírság 

eurobúza-kontraktus 

eurocard 
eurocégjegyzék 

eurócent (váltópénz) 

eurócentes 
eurocentrikus 

eurócímletű pénzérme 

eurócímletű váltópénz 

eurocsekk 

eurocsekk-beváltás 
eurocsekk-kártya 

eurocsekk-könyv 

eurodeviza 
eurodeviza-piac 

eurodollár 

eurodollár-betét 
eurodollár-betéti kamatláb 

eurodollár határidős ügyletek 

eurodollár-hitel 
eurodollár-kamat 

eurodollár-kötvény 

eurodollárkötvény-kibocsátás 
eurodollár letéti jegy 

eurodollár-piac 

eurodollár-szerződés 
euró-emlékérme 

euróérett 

euróérettség 
euróérme 

eurofont 

eurofrank 
eurogépezet 

euroguilder 

eurógyengülés 
euró-hadművelet 

euróhitel 

euróhitel-piac 
Euro-Info Központ (EIC) (EU) 

eurointegrációs folyamat 

euróintervenció 
eurojen 

eurojenkötvény 



eurojenpiac 

eurókamat-csökkenés 

eurokampány 
eurokampánypénz 

euro-kereskedelmi váltók 

euro-kereskedelmi váltó kibocsátása 
eurókereskedés 

eurókészpénz 

eurókészpénz-tartalék 
eurókészültség 

eurókibocsátás 

eurókibocsátás valutaneme 
eurókihajózás 

eurokikötő 

euró kincstári utalvány 
euroklíring (európai klíringelszámolás) 

eurókling (euróban történő klíringelszámolás) 

eurokonform 
eurokonform személyi okmány 

eurokonform támogatás 

eurokonvergencia 
eurókonverzió 

eurókölcsön 

eurókölcsön-műveletek 
eurókölcsön-piac 

eurókötvény 

eurókötvények bankközi elszámolására létrehozott szervezet 

eurókötvények piaca 

eurókötvény-kibocsátás vezető szervezőjének a jutaléka 
eurókötvény-piac 

eurókötvény-szektor 

eurokrata 
euróletét 

euró letéti jegy 

eurolista 
euromárka 

eurómélypont 

eurómenetrend 
euróműveletek 

Euronext 

euró-népszerűsítő kiadvány 
euróövezet 

Európa 

Európa Ház 
Európai Adatközvetítő Hálózat 

Európai Alap 

európai áruszállítási piac 
Európai Árutőzsde (EME) 

Európai Árutőzsdék Egyesülete (ECE) 

Európai Átmeneti Gazdaságokkal Foglalkozó Együttműködési Központ (CCET) 
Európai Atomenergia-közösség (EURATOM) 

Európai Autógyártók Szövetsége (ACEA) 

,,európai banán’’ 
,,európai banánt’’ alkotó régió 

Európai Befektetésgarantáló Ügynökség (EIGA) 

Európai Beruházási Alap (EIF) (EU) 
Európai Beruházási Bank (EIB) (EU) 

Európai Egyesült Államok 

Európai Egyesült Államok  
koncepciója 

Európai Egyetemi Intézet (EUI) (EU) (Firenze) 



európai elszámolási egység (EUA) 

európai elszámolási pénzegység 

Európai Értéktőzsdék Szövetsége 
Európai Fejlesztési Alap (EDF) (EU) 

Európai Felsőszintű Szolgáltatóhálózat (ESSN) 

Európai Fizetések Hivatala 
Európai Fizetési Megállapodás (IEPA) 

Európai Fizetési Unió (EPU) 

Európai Gabona- és Takarmánykereskedők Szövetsége 
Európai Gazdaságetikai  

Szövetség 

Európai Gazdasági Együttműködési Szervezet (OECD) 
Európai Gazdasági Együttműködés Ligája (ELEC) 

Európai Gazdasági Érdekcsoport (EEIG) 

Európai Gazdasági Közösség (EEC vagy EGK) 
Európai Gazdasági Közösség klasszifikációja (NACE) 

Európai Gazdasági Lapok  

Szövetsége (UPEFE) 
Európai Gazdasági Tér (EES  

vagy EGT) 

Európai Gazdasági Térség (EEA vagy EGT) 
Európai Gazdaság-összehasonlító Társaság (EACES) 

európai gazdaságtan 

európai határidős és opciós tőzsdék 
Európai Helyhatóságok és Régiók Tanácsa (CEMR) 

európai hitel 

európai hitelkártya 

európai integráció 

Európai Integrációs Tárcaközi Bizottság (EITB) 
európai integrációs ügyek koordinálása 

európai intézményrendszer átalakítása 

Európai Ipari és Munkaadói Szövetségek Uniója (UNICE) 
európai jellegű opció 

Európai Kereskedelmi Bank (EKB) 

európai kereskedelmi értékpapír 
európai kontinensen fizetendő váltó 

európai kontinentális tőzsdék 

Európai Környezetvédelmi  
Ügynökség (EEA) 

európai középhatalmi alkalmazkodási-expanziós stratégiák 

Európai Közös Piac (ECM) 
Európai Közösség (EK) 

Európai Közösség Általános Mezőgazdasági Együttműködési Bizottsága (COGECA) 

Európai Közösség Beruházási Partnerei (ECIP) 
Európai Közösségbe való belépés 

Európai Közösség Bírósága 

Európai Közösségből exportált áru 
Európai Közösségen belüli 

Európai Közösségen kívüli 

Európai Közösségen kívüli  
szállítók 

Európai Közösség Értéktőzsdéinek Bizottsága (FSEEC) 

Európai Közösség és tagországainak jogrendje 
Európai Közösség határozata 

Európai Közösséghez tartozó 

Európai Közösség integrált vámtarifája (TARIC) (EU) 
Európai Közösség jogrendjével ellentétes 

Európai Közösség országai 

Európai Közösség országai kamaráinak szövetsége 
Európai Közösség szintjén 

Európai Közösség tagállamának bírósága 



Európai Közösség tagországai közötti 

Európai Közösség testületei 

Európai Közösségtől kapott kölcsön 
Európai Közösség ügyeit illetően 

Az Európai Unió közösségi vívmányai átvételének nemzeti programja 

Európai Központi Bank (ECB  
vagy EKB) (EU) 

Európai Közvélemény- és Piackutató Intézet 

Európai Kutatáskoordináló Szervezet (EURÉKA) (EU) 
Európai Lízingtársaságok Nemzeti Szövetségeinek  

Föderációja (Leaseurope) 

Európai Megállapodás (EM) 
Európai Mezőgazdasági Tanácsadási és Jótállási Alap (EAGGF) 

Európai Minőség-ellenőrző Szervezet 

európai minőségű ... termelése 
Európai Monetáris Egyezmény (EMA) 

Európai Monetáris Együttműködési Alap (EMCF) (EU) 

Európai Monetáris Intézet (EMI) (EU) 
európai monetáris rendszer 

Európai Monetáris Rendszer (vagy Európai Pénzügyi Rendszer) (EMR vagy EMS) 

Európai Növekedési Kezdeményezés (EGI) 
európai opció 

Európai Opciós Tőzsde (EOE) 

európai ökocímke 
Európai Önszabályozó Reklámszövetség 

európai összehasonlítási program (ECP) 

európai összetett elszámolási egység 

Európai Parlament (EP) 

európai pénzegység 
európai pénzpiac 

európai pénzpiacon forgalmazott kötvény 

Európai Pénzügyi Rendszer (vagy Európai Monetáris Rendszer) (EMS vagy EMR) 
európai piac 

Európai Piac- és Közvélemény- 

-kutató Társaság (ESOMAR) 
Európai Régiók Gyűlése (AER) 

Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERDF) (EU) 

Európai Reklámszabvány-egyesület 
európai részvényindex 

Európai Szabadalmi Hivatal (EPO) (München) 

Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) 
európai szabadpiac 

európai szabvány 

európai szabvány (EN) 
Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) 

Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) (EU) 

európai számítógép-használói jogosítvány (ECDL) 
Európai Számvevőszék 

Európai Számvevőszékek Nemzetközi Szervezete 

Európai Számviteli Társaság (EAA) 
Európai Szemle (sajtókiadvány) 

Európai Szén- és Acélközösség (vagy Montánunió) (ESZAK vagy ECSC) 

Európai Szociális Alap (ESF) (EU) 
Európai Tanács 

európai termékkód 

európai területfejlesztési perspektíva (ESDP) (EU) 
európai tizenkettek 

európai tőke 

európai tőkepiac 
európai törzshálózati vonal 

Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) 



Európai Újjáépítési Program (vagy Marshall-terv) (EPR) 

Európai Unió (EU) 

Európai Unióhoz való csatlakozás feltételei 
Európai Unióhoz való csatlakozás támogatása 

Európai Uniós Szerződés (EUSZ) 

Európai Unió Statisztikai Hivatala (Eurostat) (Luxemburg) 
Európai Utas (sajtókiadvány) 

európai üzemi tanácsi gyakorlat 

európai üzleti asszisztens 
Európai Üzleti Politechnikum 

európai valutaegység 

európai valutakígyó 
európai valuták kosara 

európai valutaközösség 

Európai Valutaunió 
Európai Vámunió (E.C.U.) 

Európai Vas- és Acélközösség (EISC) 

európai vasúti körutazási jegy 
Európai Vegyipari Tanács (CEFIC) 

európaizálódás 

Európa-mozgalom Magyar Tanácsa 
Európán kívüli világ 

európénz 

európénzérme 
europénzpiac (európai) 

európiac (az euró piaca) 

europiac (európai) 

europropagandista 

euró propagandistája 
eurórészvény (euróban kibocsátott) 

eurorészvény (Európában kibocsátott) 

eurorészvény-kibocsátás 
eurorészvény-piac 

eurósítás 

eurósítási folyamat 
euróstart 

Eurostat (az Európai Unió Statisztikai Hivatala) (Luxemburg) 

Eurostat-módszertanok 
Eurostat-osztályozás 

Eurostat-szabványok 

eurosterling 
eurosterling-kötvény 

eurostratégiák 

euroszabvány 
euroszámla 

euroszkeptikus 

euroszklerózis 
eurosztrájk 

eurótérség 

eurotőke 
eurotőke-piac 

eurótranzakció 

euroundor 
euró utazási csekk 

euróváltás 

eurováltó (Európára intézvényezett) 
euróváltó (euróra szóló) 

eurovaluta 

eurovaluta-bankrendszer 
eurovaluta-hitel 

eurovaluta-hitelkeret 



eurovaluta-kamatlábak 

eurovaluta-kölcsön 

eurovaluta-kötelezettségek 
eurovaluta-piac 

eurovaluta-ügyletek 

euróvédő intézkedés 
eurózóna 

eurózóna-ország 

eurózóna országai 
eurózóna-tagság 

EUSZ (Európai Uniós Szerződés) 

EU-szabályok 
EU-szabályozás 

EU-sztenderd 

EU-tagállamok 
EU-tagság 

EU-tagság következményei 

EU-tagságvárományos ország 
EU-támogatás 

EU-támogatás 

EU-tender 
EU-tenderfelhívás 

EU-termelő 

EU-vállalatok 
EU-vámunió 

EU-versenyjog 

e-ügyintézés 

e-Üzlet (sajtókiadvány) 

EV (egységes vámáru-nyilatkozat) 
EVA (egyszerűsített vállalkozói adó) 

évadár 

Evans, Griffith Conrad 
évdíj 

évdíjas 

évek számával csökkenő értékcsökkenési leírás 
év elejei adatok 

éven belüli lejáratú forintletét 

évenként 
évenkénti indexek összeláncolása 

évente megújítandó szerződéses bérlet 

eventuális tétel 
éven túli kihelyezés 

éven túli lejáratú forintletét 

éves adóbevallás 
éves adósságszolgálat 

éves adóval arányos 

éves árindex 
éves árucsere-forgalmi megállapodás 

éves átlag 

éves átlagár 
éves átlagárfolyam 

éves átlagárszámítás 

éves átlagjövedelem 
éves átlagkészlet 

éves átlagos pénzromlás 

éves befizetés 
éves beiratkozási díj 

éves bérlet 

éves beszámoló 
éves beszámoló mérleg 

éves betétösszeg 



éves bevétel 

éves biztosítási díj 

éves biztosítási kötvény 
éves díj 

éves díjfizetés 

éves egyenleg 
éves elszámolás 

éves eredmény 

éves értékadat 
éves értékcsökkenési leírás 

éves forgalom 

éves határidő 
éves hozam 

éves infláció 

éves inflációs ráta 
éves jelentés 

éves jelentés és kimutatás 

éves jövedelem 
éves kamat 

éves kamatfizetés és törlesztés 

éves kamatláb 
éves kárgyakoriság 

éves kimutatás 

éves konszolidációs beszámolási kötelezettség 
éves költség 

éves közgyűlés 

éves megtérülési ráta 

éves mérleg 

éves norma 
éves osztalék 

éves periodikus ingadozás 

éves profit 
éves ráta 

éves rekordszint 

éves statisztikai jelentés 
éves számadás 

éves százalékos ráta 

éves szintre vetít 
éves szintű egyeztetés 

éves szintű emelés 

éves tényleges kamat 
éves terv 

éves törlesztés 

éves törlesztési hányad 
éves vagyonadó 

éves vámáruérték 

éves vámteher 
éves visszafizetés 

éves vizsgálat 

éves zárlat 
év/év típusú viszonyítás 

év folyamán elért legalacsonyabb árak 

év folyamán elért legmagasabb árak 
év folyamán elért új legmagasabb érték 

ÉVI (élelmezésügyi várakozási idő) 

... évi árucsere-forgalmi és fizetési jegyzőkönyv 
évi áruforgalom 

évi árutonnakilométer-teljesítmény 

évi átlag 
évi átlagban 

évi átlaghozam 



évi átlagos csökkenés 

évi átlagos jövedelem 

évi átlagos növekedés 
évi átlagos növekmény 

évi bérköltség 

évi beszámoló 
évi betét 

évi bevétel 

évi egyszeri tőkésítés 
évi előfizetési díj 

évi elszámolás 

évi eredmény 
Évi eredményszámla (számlanév) 

évi értéktöbbletráta 

évi felesleg 
évi fogyasztás 

évi forgalom 

évi 360 napra számított egyszerű kamat 
évi 365 napra számított egyszerű kamat 

évi hozadék 

évi hozam 
évi járadék 

évi jelentés 

évi jövedelem 
évi kamat 

évi kamatláb 

evikció (kiforgatás, kisemmizés) 

évi kibocsátás 

évi kitermelési járadék összege 
évi könyvzárlat 

évi mérleg 

évi nettó bevétel 
évi növekedési ráta 

évi nyereség 

évi osztalék 
évi összbevétel 

évi profit 

évi ráta 
évi rendes szabadság 

évi részlet 

évi rokkantsági nap 
évi szabadság 

évi számla 

évi szükséglet 
évi termelés 

évi terv 

évi többszöri tőkésítés 
évi törlesztendő részlet 

évi törlesztés 

évi törlesztési részlet 
évi zárlat 

évi zárlat ellenőrzése 

évi zárszámadás 
évjáradék 

évjáradékban részesülő 

évjáradék-biztosítás 
évjáradék kedvezményezettje 

évjáradékos 

évjáradékpiac 
évjárathatás 

évjárat-megközelítés 



évjáratmodell 

évkezdet 

év kezdete 
évkezdettől göngyölített kereset 

évkönyv 

év közben levont adóelőleg 
évközepi népesség 

évközi adatgyűjtés 

évközi átsorolás 
évközi áttekintés 

évközi befizetés 

évközi eredmény 
évközi értékvesztés 

évközi jelentés 

évközi kifizetés 
évközi megfigyelés 

évközi mérleg 

évközi mutatószám 
évközi osztalék 

évnegyed 

evolucionárisan stabil stratégia 
evolucionista vállalatfelfogás 

evolúciós gazdaságtan 

evolúciós közgazdaságtan 
evolutív változás 

ÉVOSZ (Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége) 

évről évre megújított bérlet 

EVSL (előzetes és önkéntes ágazati privatizáció) 

EVSZ (Energiaipari Vállalkozások Szövetsége) 
évszám 

évszázad csalása 

évszázados ciklus 
évszázados elmaradottság 

évszázados fejlődés 

évszázados trend 
évszázad üzlete 

évtized 

évtizedes 
év vége 

év végi 

év végi átsorolás 
év végi elszámolás 

év végi engedményes vásár 

év végi értékvesztés 
év végi hatás 

év végi helyesbítés 

év végi kifizetés 
év végi mérleg 

év végi nyereségrészesedés 

év végi osztalék 
év végi részesedés 

év végi revízió 

év végi tőkeállomány 
év végi zárás 

év végi zárási díj 

év végi zárószámlák 
évzárás 

év zárása 

ex ante beruházás 
ex ante helyettesítés 

ex ante megtakarítás 



ex ante nagyság 

exa- (valamely alapmértékegység trilliószorosa) 

exbankvezér 
excendens önrészesedés 

Exchange (a londoni tőzsde rövidített neve) 

exchange (váltó, csere, váltóárfolyam) 
Eximbank (Magyar Export-Import Bank Rt.) 

exkluzív banki szolgáltatás 

exkluzív kincs 
exkluzív kollektív javak 

exkluzív szerződés 

exkluzív turizmus 
ex lege kedvezmények 

exlex 

exlex helyzet 
exmisszió 

Exner Kornél 

exogén adottság 
exogén elem 

exogén műszaki haladás 

exogén technikai haladás 
exogén tényező 

exogén változó 

exóta (kétes biztonságú értékpapír) 
expanzió 

expanziófinanszírozás 

expanziókészség 

expanziós görbe 

expanziós kilátások 
expanziós pénzpolitika 

expanziós politika 

expanziós válasz 
expanzív gazdaság 

expanzív külgazdasági stratégia 

expanzív üzleti ciklus 
expediál (elküld, továbbít) 

expediálás 

expediálási díj 
expediáló 

expediált 

expediáltat 
expediatur 

expedíció (küldemények továbbítása) 

expedíciós költség 
expedíciós vezető 

expeditor (vagy expeditőr) 

expeditőr (vagy expeditor) 
expenzív (költséges, drága) 

expénzügyminiszter 

explicit államadósság 
explicit függvény 

explicit hozadék 

explicit járadék 
explicit költség 

explicit meghatározás 

explicit prognózis 
exploratív adathasznosítás 

exploratív adathasznosítási mód 

exploratív elemzés 
exploratív elemzési módszer 

expó 



exponenciálisan kisimított  

mozgóátlag 

exponenciális egyenlet 
exponenciális eloszlás 

exponenciális függvény 

exponenciális görbe 
exponenciális kamat 

exponenciális kiegyenlítés 

exponenciális középérték 
exponenciális mozgóátlag 

exponenciális növekedés 

exponenciális regresszió 
exponenciális regressziófüggvény 

exponenciális simítás 

exponenciális sor 
exponenciális trend 

exponens 

export 
exportadatlap 

exportadó 

exportadó-mentesség 
exportágazat 

exportágazati jövedelmezőség 

exportakadályozó tényező 
exportakció 

exportakkreditív 

exportaktívum 

exportál 

exportálás 
exportálható 

exportálható árualap 

exportáló ágazat 
exportáló fél országában nyitott akkreditív 

exportáló ország 

exportáló ország valutája 
exportáló tagország 

exportáló vállalat 

export által kiváltott növekedés 
export által ösztönzött növekedés 

exportált áru 

exportált infláció 
exportált termék 

exportár 

exportár-alakulás 
exportár alakulása 

exportarány 

exportárbevétel 
export árbevétele 

exportárbevétel forintra átszámított értéke 

exportár CFR-paritáson 
exportár DDP-paritáson 

exportár DEQ-paritáson 

exportár-diszkrimináció 
exportár FAS-paritáson 

exportár FOB-paritáson 

exportárfolyam 
exportárindex 

exportár-kalkuláció 

exportárkövetés 
exportár-lemorzsolódás 

exportárszint 



exportárszint-elmozdulás 

exportárszint elmozdulása 

exportár-támogatás 
exportár támogatása 

exportáru 

exportárualap 
exportárualap-hiány 

exportárualapok hiánya 

exportáru-értékesítés 
exportáru értékesítése 

exportáru-forgalom 

exportáru hajóraklevele 
exportáru-irányító 

exportáru-kínálat 

exportáru kínálata 
exportáruügylet 

exportáruval történő ellenérték- 

-kiegyenlítés 
exportáru-vámkezelés 

exportáru vámkezelése 

exportáruvásár 
export átadási ára 

exportátalakítási kölcsön 

export átirányítása 
exportátlagár 

exportba beépített importra  

kifizetett vám 

exportbank 

exportbevétel 
exportbevétel-csökkentés 

exportbevételek bizonytalansági mutatója 

exportbevételek stabilizációs rendszere 
exportbevételek változékonysági mutatója 

exportbevétel-növelés 

exportbevétel-részesedési jegy 
exportbizományos 

exportbizonylat 

exportból származó devizabevételek 
exportból származó jövedelem 

exportból származó nyereség 

exportból szerzett devizabevétel 
exportbővítés 

exportbővülés 

exportbúzaár-támogatás 
exportbúzaár támogatása 

exportbúza-felvásárlás 

exportbúza felvásárlása 
exportcég 

exportcél 

exportcélország 
exportcélország piaca 

exportcélú eladás 

exportcélú elvámoltatás 
exportcélú értékesítés 

exportcélú termelésfejlesztés 

exportcélú termelési tevékenység 
exportcikk 

exportcipő 

exportcsomagolás 
exportcsomagoló vállalkozó 

exportcsökkenés 



exportcsökkenés ellensúlyozása 

exportcsökkenés ellensúlyozására szolgáló hitel 

exportcsökkentés 
exportcsúcs 

exportdeviza 

export devizahozama 
exportdinamika 

exportdiverzifikáció 

export diverzifikációja 
exportdiverzifikálás 

exportdotáció 

exportegyesülés 
exporteljárás 

exportelképzelés 

exportellenőrzés 
export-ellenőrzési hivatal 

export-ellenőrzési szám 

export-ellentételezés 
export-előfinanszírozás 

export-előfinanszírozó hitel 

exportelőjegyzés 
export előtti legvégső fázis 

exportembargó 

exportengedély 
exportengedélyezés 

export engedélyezésére vonatkozó előírás 

exportengedélyezési előírás 

exportengedélyezési rendszer 

exportengedély-felfüggesztés 
exportengedély-kérelem 

exportengedély-kiadás 

exportengedély kiadására vonatkozó előírás 
exportengedély-visszavonás 

exportenklávé 

exportérdek 
exportérdekelt 

exportérdekeltség 

export értéke 
exportértékelés 

exportértékesítés 

exportértékesítés árbevétele 
Exportértékesítés árbevétele (számlanév) 

exportértékesítésből származó árbevétel 

exportértékesítési adatok 
exportértékesítési árbevétel 

exportértékesítés közvetlen  

költségei 
Exportértékesítés közvetlen költségei (számlanév) 

export és az import egységértéke 

export és import 
export- és importnyitottsági mutatók 

exportexpanzió 

export fajlagos állóeszközlekötés- 
-igénye 

exportfaktorálás 

exportfedezet 
export fedezete importtal 

exportfedezettség 

exportfedezettségi mutató 
exportfejlesztés 

exportfejlesztési alap 



exportfejlesztési kampány 

Exportfejlesztési Társaság (EDC) 

exportfékező 
exportfelár 

exportfelelős 

exportfelelősi munkakör 
exportfelfutás 

export felvevő piac (felveszi  

az exportot) 
export-felvevőpiac (az export felvevőpiaca) 

exportfinanszírozás 

Exportfinanszírozási és -biztosítási Társaság 
exportfinanszírozási hitel 

exportfinanszírozási lehetőségek 

exportfinanszírozó csoport 
exportfinanszírozó hitel 

export fogadó országok szerinti csoportosítása 

exportforgalom 
export-fővállalkozás 

export-fővállalkozó 

exportfuvarozás 
exportfuvarügynök 

exportfüggvény 

exportgarancia 
exportgarancia-intézet 

exportgazdaságosság 

exportgazdaságossági mutató 

exportgörbe 

exportgyengélkedés 
exportgyümölcs 

export-hajóraklevél 

exporthányad 
exporthatás-számszerűsítés 

exporthatás számszerűsítése 

exporthatékonyság 
exportház 

exporthelyzet 

export helyzete 
exporthitel 

exporthitel-biztosítás 

exporthitel-biztosító intézet 
exporthitelezési gyakorlat 

exporthitel-garancia 

exporthitelgarancia-ügynökség 
exporthitel-információ 

exporthitel-intézet 

exporthitel-kamatláb 
exporthitel-kamatlábak rendszere 

exporthitel-kockázat 

exporthitel-szavatosság 
exporthitel-társaság 

exporthiteltétel a fizetési mérlegben 

exportigénylés 
exportigénylések megyénkénti megoszlása 

exportigénylések területi  

megoszlása 
exportilleték 

Export-Import Bank 

export-import biztosítás 
export-import egyenleg 

export-import elszámolás 



export-import forgalom 

export-import különbözet 

export-import lista 
export-import olló 

export-import szabályozás 

export-import szerkezet 
export-import szervező 

export-import tarifa 

export importtartalma 
export-import tevékenység 

exportindex 

exportindukált növekedés 
exportintézvény 

exportiparág 

exportjavak eladása 
exportjog 

exportjogosultság 

exportjogú 
export jövedéki termék 

exportjövedelem 

exportjövedelem-transzfer 
exportjutalék 

exportkapacitás 

exportkedv 
exportkényszer 

exportkényszer-követelmények 

exportképes 

exportképes áru 

exportképesen dolgozó munkaerő 
exportképes kultúrcikk 

exportképesség 

exportképességi mátrix 
exportképes tevékenység 

exportkereskedelem 

exportkereskedő 
exportkészség 

exportkezesség 

exportkiegyenlítés 
exportkilátás 

export kiváltotta növekedés 

exportkiváltság 
exportkivitelű termék 

exportkockázati garancia 

exportkoefficiens 
exportkollekció 

exportkonjunktúra 

exportkonjunktúra kiaknázása 
exportkontingens 

exportkontingens-csökkentés 

exportkontingens-változtatás 
exportkorlátozás 

exportkorlátozó tényező 

exportkönyvelés 
exportkötelezettség 

exportkötés 

exportkötés bejelentése 
exportkövetelés 

exportkvóta 

exportláz 
export leállítása 

exportlebonyolítás 



exportlebonyolító 

exportlehetőség 

exportlendület 
exportlízing 

exportmarketing 

exportmegrendelés 
exportmegrendelő 

exportmenedzselés 

exportmenedzser 
exportminőség 

exportminőségű termék 

exportmintaraktár 
exportmodell-bemutató 

exportmultiplikátor 

exportmutatók 
exportnövekedés 

exportnövekmény 

exportnövelés 
exportnövelést elősegít 

exportnövelő beruházás 

exportnyereség 
exportnyitottság 

exportnyitottság-növelés 

exportnyomulás 
exportoffenzíva 

exportorientáció 

exportorientált 

exportorientált ágazat 

exportorientált gazdaság 
exportorientált gazdaságpolitika 

exportorientált iparág 

exportorientált magatartás 
exportosztály 

exportosztály-vezető 

exportosztályvezető-helyettes 
exportot elősegít 

exportőr 

exportőri nyilatkozat 
exportőr kiviteli vámbevallása 

exportőrnek nyújtott bankhitel 

exportőrök kibocsátási profilja 
exportőrszerződés száma 

exportőrtámogatás 

exportőrtámogatás kiszámíthatatlansága 
exportösztönzés 

exportösztönzési alap 

exportösztönzési mechanizmus 
exportösztönzési rendszer 

exportösztönzők 

exportövezet 
exportözön 

exportpartner 

exportpiac 
exportpiaci helytállás 

exportpiac-kutatás 

exportpiac-normalizálás 
exportpiac normalizálása 

exportpolitika 

exportpotenciál 
exportpozíció 

exportpozíció javítása 



exportprémium 

exportrabatt 

exportraktár 
exportra nyitott akkreditívek 

exportra termelés 

exportra termelő mezőgazdasági monokultúra 
exportra történő eladás 

export reálértéke (X) 

exportrendelés 
exportrendelés-állomány 

exportrestrikció 

exportrészesedés 
exportrugalmasság 

exportrugalmassági együttható 

exportrugalmassági mutató 
exportserkentő intézkedés 

exportsiker 

exportstabilizáló mechanizmus 
exportstatisztika 

exportstop 

exportstruktúra 
exportsúlyozású árfolyamindex 

exportszabályozás 

exportszakosodás 
exportszállítás 

export szállítási és rakodási költsége 

exportszállítmány 

exportszámla 

exportszámlázó 
exportszektor 

exportszelekciós cél 

exportszerkezet 
exportszerkezetben megbúvó elevenmunka-költség 

exportszerkezeti súlyok 

exportszerződés 
exportszerződő telephelye 

exportszigorítás 

exportszindikátus 
exportszolgáltatás 

exportszubvenció 

exportszubvencionálás 
exportszükséglet 

exporttal súlyozott árfolyamindex 

exporttámogatás 
Exporttámogatás (számlanév) 

exporttámogatás alanya 

exporttámogatás alapja 
exporttámogatási ár 

exporttámogatási jogosultság 

exporttámogatási keret 
exporttámogatási kulcsok  

csökkentése 

exporttámogatási rendszer 
exporttámogatás köre 

exporttámogatás szintje 

exporttámogatás terhére 
exporttámogató hitelintézet 

exporttapasztalat 

exportteljesítmény 
exportteljesítmény-egyenlet 

exporttérítés 



exporttermék 

exporttermelés 

exporttermelés importintenzitása 
exporttermény 

exportterv 

exportterv-teljesítés 
exportterv teljesítése 

exporttétel 

exporttevékenység 
exporttilalom 

exporttöbblet 

exporttöbbletarány 
exporttöbblet-növekedés 

exporttöblet növekedése 

export-utófinanszírozás 
export utófinanszírozása 

export-utófinanszírozási hitel 

exportügyintéző 
exportügylet 

exportügynök 

exportüzlet 
exportüzletkötő 

exportválaszték 

exportváltó 
exportvám 

exportvámkezelés 

exportvámtarifa 

export vásárlóerejének változása 

exportvédelem 
exportverseny 

exportverseny-képesség 

exportversenyképesség-javulás 
exportverseny-képesség javulása 

exportversenyképesség-romlás 

exportverseny-képesség romlása 
exportvezérelt 

export vezérelte kiigazítás 

exportvezérelt növekedés 
exportvirgonc termelési szerkezet 

exportvisszaesés 

export visszaesése 
exportvisszafogás 

exportvisszafogó hatás 

export-visszatérítés 
exportvivő vállalat 

exportvolumen 

exportvolumen-elmozdulás 
ex post beruházás 

ex post egyenlőség 

ex post helyettesítés 
ex post megtakarítás 

ex post nagyság 

expressz 
expresszáru 

expresszáru-feladás 

expresszáru feladása 
expresszáru-fuvarozás 

expresszáru fuvarozása 

expresszáru-küldemény 
expresszáruraktár 

expresszáru-raktározás 



expresszáru raktározása 

expresszárutranzit 

expressz átutalás 
expressz fizetés 

expresszjárat 

expressz kézbesítés 
expresszlevél 

expressz nemzetközi pénzátutalás 

expressz szállítás 
expressz-szolgálati díj 

expresszvonat 

exprofit 
expropriáció (kisajátítás) 

expropriál 

expropriálás 
exspectatio (halogató ügyintézés) 

exspectativ (halogató, elfektető [módszer, ügyintézés]) 

exspiráció (lejárat) 
exspirál 

extenzív 

extenzív beruházás 
extenzív gazdálkodás 

extenzív gazdaság 

extenzív gazdaságfejlesztés 
extenzív környezetvédelem 

extenzív külgazdasági kitörés 

extenzív növekedés 

extenzív protekcionizmus 

externália 
externália internalizálása 

externális határköltség (MEC) 

externális hatás 
externális költségek 

externalista fejlődéskoncepciók 

extern mérleg 
exterritoriális 

extra 

extra adag 
extra ár 

extrabenzinár (a benzinfajta extra) 

extra benzinár (az ár extra) 
extra biztosítási díj 

extra cikk 

extra domínium (birtokon kívül) 
extra halmozódás 

extra haszon 

extrahaszon-jellegű jövedelem 
extra haszon realizálási ideje 

extra hitel 

extra javadalmazás 
extra jövedelem 

extra jövedelemadó (magas adó) 

extrajövedelem-adó (nagy jövedelem utáni) 
extrajövedelem-bevallás 

extra jövedelem bevallása 

extra jutalék 
extra kiadás 

extra költség 

extra méret 
extra minőség 

extranacionális források 



extranet 

extra nyeremény 

extra nyerési lehetőség 
extra osztalék 

extra osztalékra jogosító részvény 

extra pénz 
extrapoláció 

extrapolációs becslés 

extrapolál 
extrapolálás 

extrapolált érték 

extrapolált trend 
extraprofit 

extraprofit életgörbéje 

extraprofithozó képesség 
extraprofithozó tartomány 

extraprofithozó tartományba eső szakasz 

extraprofit-lehetőség 
extraprofitot tartalmazó termék 

extraprofitra kivetett adó 

extraprofit-szerzési lehetőség 
extraprofit-termelő tartomány 

extraprofittömeg 

extraprofit tömege 
extraprofittömeg-hozam 

extra szolgáltatás 

extra vám 

extrém multikollinearitás 

extrovertált (vagy extravertált) 
ex usu (szokás szerint) 

exvállalkozó 

ex-vezérigazgató 
EXW (költségmentesen vagonból) 

EXW (üzemből, az eladó telephelyéről) 

Ezekiel, Mordecai Joseph Brill 
ezer dollár 

ezerdolláros bankjegy 

ezer font sterling 
ezer forint (E Ft) 

ezerforintos 

ezerforintos bankjegy 
ezer köbláb 

ezermester 

ezermesterbolt 
ez évi elszámolási időszak 

ezredforduló-biznisz 

ezrelék 
ezrelékes forma 

ezrelékes viszonyszám 

ezrelékpont 
ezrelékszámítás 

ezrenként 

ezres 
ezüstalap 

ezüst aprópénz 

ezüstár 
ezüst árának a megállapítása 

ezüstár-emelkedés 

ezüstár emelkedése 
ezüstár-megállapítás 

ezüstár megállapítása 



ezüstáru 

ezüstázsió 

ezüstbánya 
ezüstbányászat 

ezüstbehozatal 

ezüstben történő fizetés 
ezüstből készült fizetőeszköz 

ezüstdarab 

ezüstdénár 
ezüstérem 

ezüstérme 

ezüstérték 
ezüstfedezettel rendelkező állami papírpénz 

ezüst féltalléros 

ezüstfelvásárlás 
ezüstfinomítás 

ezüst fizetőeszköz 

ezüstforint 
ezüstforintos 

ezüstfrank 

ezüstgaras 
ezüsthúszas 

ezüst huzalpénz (Perzsiában) 

ezüstkészlet 
ezüst kétszázas (forint) 

ezüstkincs 

ezüstkivitel 

ezüstlemez 

ezüstműves 
ezüstötvözet magas réz-ón  

tartalommal 

ezüstpénz 
ezüst pénzérme 

ezüstpénzláb 

ezüstpénzverés 
ezüstpénz verése 

ezüstpiac 

ezüstpróba 
ezüstrubel 

ezüstrúd 

ezüstsiklus (ókori pénz) 
ezüstsolidus (ókori pénz) 

ezüstszabvány 

ezüstszállítmány 
ezüstszállító 

ezüsttallér 

ezüsttartalék 
ezüsttartalom 

ezüsttermelés 

ezüsttömb 
ezüstvaluta 

ezüstvalutájú ország 

ezüstvasárnap 
ezüstvasárnapi forgalom 

ezüstveret 

ezüstverő 
  



F 
f (fillér) (váltópénz) 

faanyagvásár 

faáru 
faárubolt 

faáruház 

faárutelep 
FAA-szokvány 

fabatkát sem ér (értéktelen) 

fábiánizmus 
fábiánus 

Fábiánus Társaság 

Fabricant, Solomon 
fabrika 

fabrikáció 

fabrikál 
fabrikálás 

facér (állás, munka nélküli) 

factorbank 

factoringügylet 

FADN (Mezőgazdasági számviteli információs rendszer) 
FAD-szokvány 

FAE (vagy IID) (egymástól független és azonos eloszlású) 

FAE-minta 
fa- és erdőgazdaság 

fafeldolgozó ipar 

FAFT (Pénzügyi Akciócsoport) 
fagazdaság 

Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség 

fagyálló csomagolás 
fagyasztóláda-import 

fagyasztott áru behozatala 

fagyasztott áruk csomagolása 

fagyasztott áruk rakodása 

fagyizó 

fagykárbiztosítás 
fagylaltár 

fagylaltárus 

fagylaltmérés 
fagylaltosbódé 

fagylaltozó 

fagylaltozó tulajdonos (egy tulajdonos, aki fagylaltot eszik) 
fagylaltozótulajdonos (övé a fagylaltozó) 

fagylaltozótulajdonos vállalkozó 

fagylaltozó vezetője 
fagylaltpiac 

fagymentes tárolás 

fahordóár 
fahordóban szállítva 

Fahrenheit-fok 

faipar 
Faipar (sajtókiadvány) 

fair játék 

fair kereskedelmi gyakorlat 
fair play 



faiskolai ár 

faiskolai árjegyzék 

faites vos jeux! (tegyék meg tétjeiket!) (a krupié felhívása) 
faizás 

fájdalomdíj 

fajlagos 
fajlagos állásidő 

fajlagos állóeszközigény 

fajlagos anyagfelhasználás 
fajlagos anyagráfordítás 

fajlagos beruházási költség 

fajlagos energiafelhasználás 
fajlagos felhasználás 

fajlagos forgóeszközigény 

fajlagos guruló önköltség 
fajlagos, halmozott anyag- és energiaigény 

fajlagos hatóerő 

fajlagos hozam 
fajlagos hozzáadott érték 

fajlagos költség 

fajlagos kötelem 
fajlagos mennyiség 

fajlagos reklámköltség 

fajlagos súly 
fajlagos tényezőfelhasználás 

fajlagos tényezőfelhasználás redukálása 

fajlagos terjesztési költség 

fajlagos vám 

fajlagos vétel 
fájramt (vagy fájront) 

fájront (vagy fájramt) 

fajsúly 
fajta 

fajtabizonyítvány 

fajtajutalék 
fajta megadása nélkül 

fajtapénz 

FÁK (Független Államok  
Közössége) 

fakereskedelem 

A Fakereskedelem (sajtókiadvány) 
fakereskedés 

fakereskedő 

FÁK-export 
FÁKISZ (Fővárosi Államháztartási és Közigazgatási  

Információs Szolgálat) 

fakitermelés 
faktikus kartell 

faktikus konszern 

faktográfia (adatközlő forrás) 
faktológia (önmagáért való adatgyűjtés) 

faktor 

faktorálás 
faktorálási díj 

faktorálási törvény 

faktorálást lebonyolító vállalat vagy személy 
faktorális 

faktorális jutalék 

faktoráló cég 
faktoráló zálogjoga 

faktoranalízis 



faktorarányok elmélete 

faktorbank 

faktorcég 
faktorelemzés 

faktorház 

faktorhiány 
faktoriális cserearány-mutató 

faktoring 

faktoringdíj 
faktoringköltség 

faktoringraktár 

faktoringszolgáltatás 
Faktoringtartozások (számlanév) 

faktoringügylet 

faktorjövedelem 
faktorköltség 

faktormobilitás 

faktortermelékenység 
faktótum (tótumfaktum) 

faktúra (áruszámla) 

faktúrálás 
faktúrázás 

fakturista 

fakultatív viszontbiztosítás 
FÁK Üzleti Klub 

falang (Fourier új társadalmának alapsejtje) 

falanszter (a fourieri közösség lakótelepe) 

falatozó 

falatozó tulajdonos (aki eszik) 
falatozótulajdonos (akinek falatozója van) 

fallit (fizetésképtelen) 

falu 
A Falu (sajtókiadvány) 

falucska 

falu fő bevételi forrása 
falugazdász 

falugondnokság 

faluközösség 
falusi ház 

falusi lakosság 

falusi turizmus 
Falusi Turizmus Országos   

Szövetsége 

falusi vendéglátás 
falügylet 

falvállalkozás 

Fama, Eugene 
familiarizációs utak 

famunkás 

Fan, Liang-Shing 
fantasztikus ár 

fantázianév 

fantázianév-használat 
fantombankszámla 

fantombefektető 

fantomcég 
fantomcég-alapítás 

fantomcég alapítása 

fantomcég létrehozása 
fantomeredmény 

fantomfejlődés 



fantomizálódott cég 

fantomizált vállalkozás 

fantompénz 
fantomtulajdonos 

fantomvállalkozás 

fantomvállalkozó 
fantom-vegyesvállalat 

fantomverseny 

FAO (az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete) 
FAO-elemzés 

FAO-számítás 

fapados kocsi 
F.A.Q. (jó átlagminőség) 

FAQ (költségmentesen rakpartra kirakva) 

farad (az elektromos kapacitás  
SI-egysége) 

fáradozás 

fáradozik 
fáradságos munka 

fáradtolaj-begyűjtés 

fáradtolaj begyűjtése 
fáradtolaj-felhasználás 

fáradtolaj felhasználása 

Fáradtság bér előtt jár. (közmondás) 
farkapénz 

farm 

farmábránd 

farmbérlő 

farm bérlője 
farmdiverzifikáció 

farmer 

farmerbolt (farmerruhát árusító) 
farmerek boltja (ahol farmerek vásárolnak) 

farmergazdálkodás 

farmergazdaság 
farmernadrággyártó cég 

farmerréteg 

farmerszemlélet 
farmertársadalom 

farmokba befektető üzletember 

farmstruktúra 
farmtulajdonos 

farm tulajdonosa 

farmturizmus 
farthing (a legkisebb angol pénzegység) 

FAS (költségmentesen a hajó oldala mellé szállítva) 

FASB (Pénzügyi Könyvviteli Szabványügyi Tanács) 
fasizmus 

FAS-paritás 

FAS-szokvány 
FAST (rugalmas, felgyorsított értékpapír-átruházási rendszer)  

(az ASX-en) 

faszol (vételez) 
fatelep 

fathom (hosszmérték és tengeri csomó) 

fatömegcikk-árusítás 
fatömegcikk árusítása 

faux frais 

favágó éves jövedelme 
favorizál 

favorizálás 



favorizáló 

favorizált 

fax 
FAX (telefaxon kézbesítendő távirat) 

faxbank 

faxértesítés 
faxmodem 

faxol 

faxolás 
faxolt aláírás 

faxos adatátvitel 

faxszám 
fax útján történő értesítés 

Fayer László 

fazekasáru 
fazekasipar 

fazekasmester 

fazekasmunka 
fazekasüzem 

fazenda (birtok, ültetvény) 

fazenda birtokosa 
fazendeiro 

FAZ-index (a Frankfurter Allgemeine Zeitung tőzsdeindexe) 

fázis 
fázisadó 

fáziseltolódás 

fáziskésés 

fazon 

fazonmunka 
fb (felügyelőbizottság) 

FBI (Brit Gyáriparosok Szövetsége) 

fb-tag 
FC (állandó költségek) 

FC (fix költség) 

FCA (költségmentesen a fuvarozónak átadva) 
FCA-paritás 

FCI (Dél-afrikai Szövetségi Iparkamarák) 

FCI (Ipari Finanszírozó Társaság) 
FCIA (Külföldi Hiteleket Biztosító Társaság) (USA) 

FCL (teljes konténerrakomány) 

FCR (szállítmányozói átvételi igazolás) 
FCT (szállítmányozói igazolás fuvarozásról) 

FCU (Szövetségi Hiteluniók) (USA) 

FDAO (Szövetségi Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal) 
FDI (külföldi direkt tőkebefektetés) 

FDIC (Szövetségi Betétbiztosítási Intézet) (USA) 

f. é. (folyó évi) 
FEA (Szövetségi Energiahivatal) (USA) 

FEACO (Vezetési Tanácsadó Szövetségek Európai Föderációja) 

fecsérel 
Fed (Szövetségi Tartalékbank) (USA) 

Fed által használt elektronikus klíringrendszer 

Fed által nyújtott hitel 
Fed-bankjegyek 

feddan (egyiptomi területmérték) 

Fed-egyenlegek 
fedeles kosár 

fedeles kosárban tárolva 

fedélzet 
fedélzet alatt 

fedélzeten 



fedélzeten a feladó veszélyére 

fedélzeten bérmentesítve 

fedélzeti fuvarokmányok 
fedélzeti hajóraklevél 

fedélzeti hajórakományokról szóló hajóraklevél 

fedélzeti kiszolgálás 
fedélzeti rakomány 

fedélzeti szolgáltatás 

fedélzetről való lesodródás 
federalista 

Federal Reserve Systemhez tartozó bank 

fedett kiállítási terület 
fedett vasúti teherkocsi 

fedez 

fedezés 
fedezés opciós stratégiával 

fedezés részvényutalvánnyal 

fedezet 
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félállami intézmény 

félállás 
félállásban dolgozik 

félállásos 

felállít 
felállítás 

felállítási költség 

felállítási lehetőség 
felállítóképesség 

felapróz 

felaprózás 

felaprózódik 

felaprózódott 
felaprózott részvény 

felaprózott részvénytulajdon 

felár 
felár alacsony kötési árfolyamnál 

feláras piac 

felár könyvelése 
felár magas kötési árfolyamnál 

felárparitás 

felárral 
felárral ad el 

felárral fizet vissza 

felárrendszer 
félárú 

félárú menetjegy 

felavat 
felavatás 

felbecslés 

felbecslés adózási célra 
felbecsül 

felbecsülés 

felbecsülhetetlen 
felbecsülhető 

felbecsülhető érték 

felbecsülő 
felbecsültet 

felbélyegez 

felbélyegzés 
felbérel 

félbeszakítás 

felbomlás 
felbomló 

felbont 



felbontás 

felbontható 

felbontható szerődés 
felbontja a szerződést 

felbontó feltétel 

felbontott 
felborul a bevételeinek és kiadásainak egyensúlya 

félbruttó mutatók 

felbujtás 
felcserél 

feldarabol 

feldarabolás 
felderítés 

felderítési tevékenység 

feldicsér 
feldicsérés 

Feldman, Allan 

Feldman, Grigorij Alekszandrovics 
feldolgoz 

feldolgozás 

feldolgozási folyamat 
feldolgozási hiba 

feldolgozási lehetőség 

feldolgozási lépcső 
feldolgozási tábla 

feldolgozásos devizahitel-ügylet 

feldolgozásos ügylet 

feldolgozatlan 

feldolgozatlanság 
feldolgozható 

feldolgozhatóság 

feldolgozó 
feldolgozói konzorcium 

feldolgozóipar 

feldolgozóipar-fejleszés 
feldolgozóipar fejlesztése 

feldolgozóipari áralapú reálárfolyam--mutató 

feldolgozóipari kilátások indexe 
feldolgozóipari láncolat 

feldolgozóipari órabér 

feldolgozóipari vállalat 
feldolgozóipari vámszabadterület 

feldolgozómunka 

feldolgozórendszer 
feldolgozott állapotban visszahozott vámáru 

feldolgozottjószág-felvevő piaci szerep 

feldolgozottság 
feldolgozottsági fok 

feldolgozottságtól függő vámtétel 

feldolgozóüzem 
feldolgoztat 

fél dollár 

Feldstein, Martin 
felduzzasztja a létszámot 

fele áron 

feléje irányuló nyomás 
felek együttműködési tapasztalata 

felek értesítési kötelezettsége 

felek távoznak 
felel 

felél 



feléled 

feléledés 

felélénkít 
felélénkül 

felélés 

feléleszt 
felelős 

felelős őrzés 

felelős őrzésben lévő értékpapír 
felelősre áthárított összeg 

felelősség 

felelősség áthárítása 
felelősségáttolás 

felelősségbiztosítás 

felelősségbiztosítás általános feltétele 
felelősségbiztosítási fedezet 

felelősségbiztosítási rendszer 

felelősségelhárítás 
felelősség elosztása 

felelősséget vállal 

felelősséget visel 
felelősség felosztása 

felelősségi költség 

felelősségi szabályok 
felelősségkorlátozás 

felelősség korlátozása 

felelősségkorlátozási klauzula 

felelősségkorlátozó cégek 

felelősségkötelezettség 
felelősségmegállapítás 

felelősségmegosztás 

felelősség nélkül 
felelősségnyilatkozat 

felelősségre von 

felelősségteljes állás 
felelősségteljes gazdálkodás 

felelősségvállalás 

felelősségvállalási nyilatkozat 
felelőssé tesz 

felelős turizmus 

felelős vállalat 
felelőtlen pénzkezelés 

felemel 

felemelés 
felemeli az árát 

felemelkedés 

felemelkedik 
felemelt ár 

felemelt érték 

felemészt 
felemésztés 

felemésztődik 

felépít 
felépítés 

féleredmény 

félérett piacgazdaság 
félérett polgárosodás 

felértékel 

felértékelés 
felértékelésből származó nyereség 

felértékelési arány 



felértékelési különbözet 

felértékelési növekmény 

felértékelési többlet 
felértékelésre irányuló nyomás 

felértékelhető 

felértékelő 
felértékelődés 

felértékelődési ütem 

felértékelődési várakozás 
felértékelődő 

felértékelt 

felesbe ad 
feles bérlet 

feles bérlő 

feleség munkából származó jövedelmére adott adókedvezmény 
feles fejés 

feles gazdálkodás 

feles haszon 
feles hitel 

feles kamat szabálya 

felesleg 
feleslegek felvásárlása 

felesleges 

felesleges értékpapírok 
felesleges kapacitás 

felesleges takarmánygabona állami felvásárlása 

felesleget kimutat 

feles munka 

feles művelés 
feles számla 

feles üzlet 

felet terhelő költségek 
... feletti kötés 

félév (szemeszter) 

fél év (6 hónap) 
félévenkénti ellenőrzés 

félévenkénti kifizetés 

félévente fizetett díj 
féléves díj fizetése (fél évre fizetett) 

féléves díjfizetés (félévente fizetett) 

féléves kamat 
féléves osztalékra szóló 

félévi dollár 

félévi határidő 
félévi osztalék 

félévi pénz 

fél évre fizetett díj 
felező népszámlálás 

félfeldolgozott anyagok 

felfelé haladó 
felfelé ható korrekció 

felfelé irányuló mobilitás 

felfelé irányuló nyomás 
felfelé irányuló trendvonal 

felfelé ível 

felfelé kerekítés 
felfelé kerekítve 

felfelé kumulált adatsorozat 

felfelé menő részvényárfolyamok 
felfelé menő tőzsde 

félfelsőfokú szakképzés 



félfeudális 

félfeudális állapot 

félfeudális társadalom 
félfizetés 

félfizetéses 

felfog 
felfogad 

felfogadás 

felfogadó 
felfogadtat 

felfokozott terjeszkedési kényszer 

felfolyamodás 
felfutás 

felfutási idő 

felfutóban lévő iparág 
felfutó iparág 

felfuttat 

felfuttatás 
felfuttató 

felfuttatott exportkapacitások 

félfuvarelv 
felfüggeszt 

felfüggesztés 

felfüggesztési értesítés 
felfüggeszthető 

felfüggeszti a kereskedést 

felfüggesztő 

felfüggesztő feltétel 

félgyarmati 
félgyarmati ország 

félgyártmány 

felgyorsítás 
felgyorsított törlesztésű jelzálog 

felgyorsult eljárások 

felgyülemlett passzívák 
felgyülemlett tartozások 

felgyülemlik 

felgyülemlő árukészlet 
felgyülemlő jövedelem 

felhajt 

felhajtás 
felhajtja az árakat 

felhajtja az árat 

felhajtja az árfolyamot 
felhajtó 

felhalmoz 

felhalmozás 
felhalmozás aranyszabálya 

felhalmozás hatékonysága 

felhalmozási adó 
felhalmozási alap 

felhalmozási célú felvásárlás 

felhalmozási célú pénzeszközök átadása 
felhalmozási célú saját forrás 

felhalmozási eszköz 

felhalmozásieszköz-funkció 
felhalmozási forrás 

felhalmozási hányad 

felhalmozási jövedelem 
felhalmozásijövedelem-transzfer 

felhalmozási kiadás 



felhalmozási ráta 

felhalmozási veszteség 

felhalmozásképtelenség 
felhalmozás mértéke 

felhalmozás terjedelme 

felhalmozható 
felhalmozó 

felhalmozódás 

felhalmozódik 
felhalmozódó 

felhalmózodó kamatot nem tartalmazó árfolyamjegyzés 

felhalmozódott kamat 
felhalmozódott kamatot nem tartalmazó kötvényárfolyam 

felhalmozódott kamattal együtt 

felhalmozóképesség 
felhalmozott 

felhalmozott értékcsökkenési leírás 

felhalmozott eszközök 
felhalmozott készlet 

felhalmozott munka 

felhalmozott működőtőke-kvantum 
felhalmozott működőtőke- 

-mennyiség 

felhalmozott nyereség 
felhalmozott pénzalap 

felhalmozott profit 

felhalmozott többlet 

felhalmozott tőke 

felhalmozó vásárlás 
felhalmozza a részvényeket 

felhasznál 

felhasználandó értékek 
felhasználás 

felhasználásarányos tarifaszerkezet 

felhasználáshoz szükséges áruválaszték 
felhasználáshoz szükséges jószágválaszték 

felhasználáshoz szükséges szolgáltatásválaszték 

felhasználási célcsoport 
felhasználási engedély 

felhasználási jog 

felhasználási költség 
felhasználási lehetőség 

felhasználási szerződés alapján járó honorárium 

felhasználási szerződés alapján kifizetett szerzői jogdíj 
felhasználáskori érték 

felhasználáskor költségként való elszámolás 

felhasználás meghaladja a termelést 
felhasználás során megsemmisülő tőkejavak 

felhasználatlan 

felhasználatlan egyenleg 
felhasználatlan tőke 

felhasználhatatlan aranykészlet 

felhasználható áru 
felhasználható javak 

felhasználható jószág 

felhasználható keret 
felhasználni kívánt termelési tényezők mennyisége 

felhasználni kívánt termelési tényezők piaci ára 

felhasználó barát (barát, aki felhasználja) 
felhasználóbarát (jelzőként) 

felhasználóbarát program 



felhasználóbarát termék 

felhasználói azonosítási jel 

felhasználói azonosító szám 
felhasználói csoport 

felhasználói ismeretek 

felhasználói környezet 
felhasználói meghatalmazás 

felhasználói program 

felhasználó ország 
felhasználó vállalat 

felhasznált importalapanyag 

felhasznált információ 
felhasznált input mennyisége 

felhasznált jövedelem 

felhasznált kontingens 
felhasznált mennyiség 

felhasznált munkamennyiség 

felhasznált nyereség 
felhasznált össztőke 

felhasznált termelési tényezők mennyisége 

felhasznált tőke megtérülési rátája 
felhasznált újabb termelési tényező 

felhatalmaz 

felhatalmazás 
felhatalmazás aláírásra 

felhatalmazásbirtokos 

felhatalmazás birtokosa 

felhatalmazás ellenséges kereskedelmi hajók elkobzására 

felhatalmazás értékpapírok  
eladására 

felhatalmazás hiánya 

felhatalmazási eljárás 
felhatalmazási indítvány 

felhatalmazási kategória 

felhatalmazás képviseletre 
felhatalmazás kereskedésre 

felhatalmazással nem bíró 

felhatalmazással nem rendelkező tőzsdei alkalmazott 
felhatalmazás szerződéskötésre 

felhatalmazás váltó intézvényezésére 

felhatalmazható 
felhatalmazó 

felhatalmazóforgatmány 

felhatalmazólevél 
felhatalmazott 

felhatalmazott aláíró 

felhatalmazott befektetők 
felhatalmazott részvényes 

felhatalmazott ügynök 

felhatalmazózáradék 
félhavi 

félhavi előleg 

félhavi felmondás 
félhavi jelentés 

félhavonta 

felhígít 
felhígítás 

felhígítás elleni védelem 

felhígított eszközök 
felhígított részvények 

felhígított részvénytőke 



felhígított tőke 

felhígult részvény 

felhívás 
felhívásra részvénybefizetést teljesít 

félhobbi 

félhobbi-tevékenység 
felhoz 

felhozatal 

félidőben elért helyi minimum 
félidős összeírás 

félig feldolgozott anyag 

félinformáció 
félingyenes 

felír 

felirat (főnév) 
felírat (ige) 

feliratkozik 

feliratkozik a várólistára 
felirattal ellátott csekk 

felírják 

felírónő 
felismerés 

felismerhetőség 

felível 
felívelés 

felívelő 

feljavít 

feljavítás 

feljavítható 
feljavító 

feljavított 

feljavul a fizetési készség 
feljavulás 

feljegyez 

feljegyzés 
feljegyzés eleje 

feljegyzés kezdete 

féljobbágy 
feljogosít 

feljogosítás 

feljogosított 
feljövőben lévő iparág 

feljövőben lévő piac 

feljövő piac 
feljövő technika 

feljövő újonnan iparosodó országok 

feljövő üzletág 
féljutalékos ügynök 

felkamatolás 

felkamatoltat 
felkamatolt érték 

felkapott 

felkapott turistaút 
félkarú rabló (pénznyerő automata) 

felkeltett igény 

felkér 
felkerekít 

felkerekítés 

felkerekített összeg 
felkérés 

félkész áru 



félkészáruimport 

félkészáru-kivitel 

félkészáruraktár 
félkészexport 

felkészít 

felkészítés 
félkész termék 

Félkész termékek (számlanév) 

félkész termékek felhasználása 
félkész termékek könyvelése 

félkész termékek leltárhiánya 

félkész termékek piaca 
félkész termékek rendkívüli káreseményei 

félkész termékek térítés nélküli átadása 

félkész termékek természetbeni bérkénti kifizetése 
félkésztermék-előállító 

félkész termék előállítója 

félkész terméket gyártó 
félkésztermék-gyártó 

félkésztermék-szükséglet 

felkészületlenség 
felkészült 

felkészültségi fok 

félkézkalmár 
fél kiló 

félkilós 

felkínál 

felkínálás 

felkínált áruféleség 
felkínált ingatlan 

felkínált poszt 

felkínált termékmennyiség 
félkonvertibilitás 

Felkopik az álla. (szólásmondás) 

fél korona (pénzérme) 
felkutat 

felküzd 

,,féllábas’’ könyvelés 
fellázad a költségekbe való beszámítás ellen 

fellázadó vállalat 

fellebbez 
fellebbezés 

fellebbezési jog 

fellebbezési jogcím 
fellebbező 

fellebbviteli bíróság 

fellebbviteli jog 
féllegális befektetési társaság 

felleltároz 

felleltározás 
felleltározható 

felleltározott 

fellendít 
fellendítés 

fellendíti a gazdaságot 

fellendül 
fellendülés 

fellendülés a részvénypiacon 

fellendülés és pangás váltakozása 
fellendülés megtörése 

fellendülés motorja 



fellendülést kiváltó innováció 

fellendülő gazdaság 

fellép 
fellépési díj 

fellépti díj 

Fellner Frigyes 
Fellner, William John (Fellner Vilmos) 

féllogaritmikus trend 

féllogaritmikus trendextrapoláció 
felmarkol 

fél mázsa 

félmázsányi 
felment 

felmentés 

felmentés fogyasztási adó fizetése alól 
felmentés új vizsgák és minősítések alól 

felmenti a munka alól 

felmentő 
felmentő ítélet 

felmentvény 

felmér 
felmérés 

felmérési cél 

felmérésicél-megfogalmazás 
felmérési cél megfogalmazása 

felméréstechnika 

felméri a piacot 

felmerül 

felmerülés 
felmerülés időpontja szerinti elkönyvelés 

felmerülő költség 

felmerült, de még ki nem fizetett költség 
felmerült kár 

felmerült költség 

félmillió dollár 
Fél, mint koldus a garastól. (szólásmondás) 

felmond 

felmondás 
felmondás elfogadása 

felmondás elleni védelem 

felmondás elleni védelmi intézkedés 
felmondási értesítés 

felmondási határidő 

felmondási határidőre számított hozam 
felmondási idő 

felmondási időre járó bér 

felmondási jog 
felmondási kamatláb 

felmondási kikötés 

felmondási pénz 
felmondási pénz kigazdálkodása 

felmondási záradék 

felmondás kockázata 
felmondástól függő betét 

felmondást tiltó szakasz 

felmondhatatlan 
felmondhatatlan értékpapír 

felmondhatatlan kötvénytartozás 

felmondhatatlanság időszaka 
felmondható bérlet 

felmondható betét 



felmondható betét kamata 

felmondható elsőbbségi kötvény 

felmondható évjáradék 
felmondható kötvény 

felmondható szerződés 

felmondható társulás 
felmondja a biztosítást 

felmondó 

felmondólevél 
felmondott 

felmondott hitel 

felmondott kölcsön 
felmondott számla 

félmunka (rossz munka) 

fél munkát már elvégezte 
felmutatás 

fél nap 

félnapi 
fel nem becsült 

fel nem értékelt 

fel nem fedett 
fel nem használhatóság 

fel nem használt anyagok raktári visszavételezése 

fel nem használt maradvány 
fel nem mondható betét 

fel nem mondható értékpapír 

fel nem mondható járadékkötvény 

fel nem mondható kötvény 

fel nem osztható 
fel nem osztható alap 

fel nem osztható szövetkezeti alap (fenosza) 

fel nem osztható tartalék 
fel nem osztott 

fel nem osztott bankjutalék 

fel nem osztott jövedelem 
fel nem osztott jövedelemre kivetett adó 

fel nem osztott költség (FNOK) 

Fel nem osztott költségek  
(számlanév) 

fel nem osztott nettó jövedelem 

fel nem osztott nyereség 
fel nem osztott nyereségre kirótt adó 

fel nem osztott profit 

fel nem osztott tiszta nyereség 
fel nem osztott, vállalati tiszta nyereség 

fel nem vett betét 

Fel nem vett járandóságok  (számlanév) 
fel nem vett osztalék 

fel nem vizezett alaptőke 

fel nem vizezett részvény 
félnettó mutatók 

felneveltetési költség 

felnőttképzési piac 
Felnőttképzési Vállalkozások Szövetsége 

felnőttoktatási biznisz 

felnövekvő ember 
felold 

féloldalas hirdetés 

féloldalasra sikeredett privatizáció 
feloldás áru-visszatartási jog alól 

feloldás zár alól 



feloszlás 

feloszlat 

feloszlatás 
feloszlik 

feloszló 

feloszlott 
feloszlott cég 

feloszt 

felosztandó rendkívüli haszon 
felosztás 

felosztási arány 

felosztási hányad 
felosztás nélkül 

felosztatlan 

felosztatlan nyereség 
feloszthatatlan üzem 

felosztható nyereség 

felosztható nyereség és az osztalék hányadosa 
felosztható tartalékok 

felosztja a nyereséget 

felosztó-kirovó biztosítási rendszer 
felosztó-kirovó elv 

felosztó-kirovó pillér 

felosztó-kirovó rendszer 
felosztórendszer 

felosztott nyereség 

felosztott profit 

félönállóság 

félpanzió 
felpénz 

félpénzszámla 

félpénzűség 
felperes 

felperesi követelés elismerése 

felperesi követelés jogosságának elismerése 
felperes javára hozott ítélet 

félperiféria 

félperiféria csapdája 
félperiféria-problémakör 

félperiféria-zóna 

félperiferikus gazdaság 
felpezsdít 

felpezsdül 

félpiaci helyzetkép 
félpiaci mód 

félpiaci modell 

félpolgárosodás 
felpótlékol 

felpörget 

felpörgetés 
félprivát gazdaság 

félprivatizáció 

félprivát szféra 
félproletár 

felpumpáltjövedelem-bevallás 

felragasztható címke 
felrajzolja nemzetgazdasági térképét 

felraktároz 

felraktározás 
felraktározható 

felraktározódik 



felraktározott 

félreértés 

félreinformálás 
félreinformáló árak 

felrendel 

félretesz 
félretétel 

félretett 

félrevezet 
félrevezetés 

félrevezető árajánlat 

félrevezető hirdetés 
félrevezető reklám 

felrúgja a kompromisszumokat 

felrúgja a szerződést 
felruház 

felsegélyez 

felsegélyezés 
felsegélyező 

felségjel 

felségterület 
felségvíz 

felségvizek 

felsorol 
felsorolás 

felső aranypont 

felsőbb pénzvilág 

felső és alsó határ 

felső fedezeti pont 
felsőfokú képzettségű munkaerő 

felsőfokú közgazdasági képzés 

Felsőfokú Külkereskedelmi Szakiskola 
felsőfokú menedzserfelvételi teszt (GMAT) 

Felsőfokú Pénzügyi és Számviteli Szakiskola 

felső határ 
felső határérték 

felső intervenciós pont 

felső jövedelmi ötöd 
felső kamathatár 

felső kamatlábhatár 

Felsőkereskedelmi Iskola 
Felsőkereskedelmi Iskolai Tanárképző 

felső kitörési pont 

felső középosztály 
felső kritikus érték 

felső kvartilis 

felső lakbérhatár 
felsőmarginális árfekvésű 

Felsőoktatás-finanszírozási  

Konzorcium 
felsőoktatási tankönyvek piaca 

felsőoktatásitankönyv-piac 

felsőplafon 
felső rés 

felsőruházati bolti eladó 

felsőruházaticikk-becsüs 
felsőruházati osztály 

felső szintű menedzsment 

felső szintű vezetés 
felső tízezer 

felső tízezer által látogatott 



felső vezetés 

felső vezető 

felsővezetői információrendszer 
felsővezetői szemlélet 

felső vezetőket közvetítő ügynökség 

felsővezetőség 
felsrófolja az árat 

felszabadít 

felszabadítás 
felszabadításért fizetett váltság 

felszabadítja az árukészletet 

felszabadító tartozásátvállalás 
felszabadított ár 

felszabadított pénzek 

felszabadított rabszolga 
felszabadítva 

felszállási díj 

felszállási tilalom 
felszállít 

felszállóág 

felszállópálya 
felszámít 

felszámítandó adó 

felszámítás 
felszámítható 

felszámítható díjazás 

felszámító 

felszámított 

felszámított díjtétel 
felszámított hitelkamat 

felszámíttat 

felszámol (vagy fölszámol) 
felszámolás 

felszámolás alatt 

felszámolás alatt áll 
felszámolás alatt álló vállalat 

felszámolás alatt álló vállalat vagyona 

felszámolás alatt álló vállalat vagyonából jutó osztalék 
felszámolás alatt lévő vállalat 

felszámolásból befolyó összeg 

felszámolási ár 
felszámolási biztos 

felszámolási eljárás 

felszámolási eljárás iránti igényt benyújtó 
felszámolásieljárás-megindítás 

felszámolási eljárás megindítása 

felszámolási érték 
felszámolási és átszervezési költségek 

felszámolási folyamat 

felszámolási hányad 
felszámolási hirdetmény 

felszámolási költségek 

felszámolási mérleg 
felszámolási szakember 

felszámolási társaság 

felszámolási üzletág 
felszámolási vagyon 

felszámolásképes 

felszámolásra kerül 
felszámolásra került cégek  

tartozása 



felszámolásra vonatkozó törvények 

felszámolható hiteldíjak 

felszámolja az infrastrukturális korlátokat 
felszámoló 

felszámoló bíró 

felszámolóbiztos 
felszámolóbiztos rendelkezése alá adott vagyon 

felszámoló cég 

felszámolódás 
felszámolói hirdetmény 

felszámolói jogosítvány 

felszámolói névjegyzék (FNJ) 
felszámolók névjegyzéke 

Felszámolók Országos Egyesülete (FOE) 

felszámoló költségei 
felszámolótársaság 

felszaporodik 

felszaporodó 
felszaporodott kamat 

felszaporodott kamattal együtt 

felszaporodott osztalék 
fél százalék 

felszerel 

felszerelés 
felszerelésapport 

felszerelésekkel kapcsolatos kiadás 

felszereléslízing 

felszereléspótlási költség 

felszereléstámogatás 
felszereltség 

felszereltségspecializáció alacsony foka 

felszínre veti 
felszív 

felszívás 

felszívja a megtakarítást 
felszívódik 

felszólamlás 

felszólamlási határidő 
felszólamlási jog 

felszolgálás 

felszolgálási díj 
felszolgáló 

felszolgalólány 

felszolgálónő 
felszólít 

felszólítás 

felszólítás az opció gyakorlására 
felszólítás bankszámlakivonat bemutatására 

felszólítás fizetésre 

felszólítás nélküli 
felszólítás nélkül tett ajánlat 

felszólítás pótfedezet befizetésére 

felszólításra esedékes 
felszólításra térítendő 

felszólításra visszafizetendő 

felszólításra visszafizetendő kölcsön 
felszólítólevél 

felszólított részvényjegyző 

felszökik 
felszökő árak 

feltalál 



feltalálás 

feltalálás előrejelzése 

feltaláló 
feltápászkodási modell 

feltár 

feltárás 
feltáró 

feltáró prognózis 

feltárt adóhiány 
feltartóztat 

feltartóztatás 

feltárt pénzügyi hiányosság 
féltelkes jobbágy 

felterjeszt 

felterjesztés 
feltérképez 

feltérképezés 

féltermék 
féltermék – féltermék csereformula 

féltermékforgalom 

feltétel 
feltételcsoport 

feltételeket elfogad 

feltételeket szab 
feltételek fennállása 

feltételekhez kötött kötelezettség 

feltételekhez kötöttség 

feltételekhez nem kötött akkreditív 

feltételekhez nem kötött elfogadás 
feltételekhez nem kötött elfogadvány 

feltételek megszűnése 

feltételek mellett 
feltételek nélküli támogatás 

feltételes adaptáció 

feltételes ajándék 
feltételes ajánlat 

feltételes átruházás 

feltételes beleegyezés 
feltételes bírói döntés 

feltételes díj 

feltételes egység 
feltételes eladás 

feltételes eladási szerődés 

feltételes elfogadás 
feltételes elfogadvány 

feltételes engedményezés 

feltételes és feltétlen előrejelzés 
feltételes évjáradék 

feltételes felelősség 

feltétlen fizetési meghagyás 
feltételes forgatás 

feltételes forgatmány 

feltételes kamat 
feltételes kamatláb 

feltételes kötelezettség 

feltételes kötelezettség fizetésre 
feltételes kötvény 

feltételes likviditás 

feltételes megbízás 
feltételes megoszlás 

feltételes megosztás 



feltételes optimum 

feltételes rugalmasság 

feltételes szélsőérték-számítási feladat 
feltételes szórás 

feltételes tartozás 

feltételes tulajdonjog-átruházási szerződés 
feltételes ügylet 

feltételes vámmentesség 

feltételes várható érték 
feltételes vétel 

feltételez 

feltételezés 
feltételezett 

feltételezett beleegyezés 

feltételezett gyakoriság 
feltételezett készletek 

feltételezett teljes elveszés 

feltételezett változékonyság 
feltételezhető 

feltételezhető veszteség 

feltételhez köt 
feltételhez kötött 

feltételhez kötött adásvétel 

feltételhez kötött akkreditív 
feltételhez kötött kamat 

feltételhez kötött kölcsön 

feltételhez kötött kötelezvény 

feltételhez kötött letét 

feltételhez kötöttség 
feltételhez kötött számla 

feltétellel 

feltétel nélküli 
feltétel nélküli elfogadás 

feltétel nélküli elfogadvány 

feltétel nélküli és visszavonhatatlan garancia 
feltétel nélküli forgatmány 

feltétel nélküli kötvény 

feltétel nélküli lehívási jog 
feltétel nélküli likviditás 

feltétel nélküli megoszlás 

feltétel nélküli segély 
feltétel nélküli tulajdonjog- 

-átruházási szerződés 

feltétel nélküli váltó 
feltételrendszer 

feltételteremtés 

feltétlen 
feltétlen elfogadás 

feltétlen elfogadvány 

feltétlen érvényű gazdasági előrejelzés 
feltétlen felelősség 

feltétlen forgatmány 

feltétlen kötelezettség 
feltétlen megbízás 

feltétlenül 

feltőkésít 
feltőkésítés 

feltölt 

feltöltés 
feltöltési kötelezettség 

feltöltési záradék 



feltölti az áruraktárt 

feltöltődő akkreditív 

feltöltődő alap 
feltöltődő biztosítási kötvény 

feltöltődő elfogadványhitel 

feltöltődő hitel 
feltöltődő hitelszámla 

feltöltődő pénzalap 

feltöltődő többvalutás hitel 
feltörekvő gazdaságú ország 

feltörekvő ország 

feltörekvő piac 
feltörekvő piacok 

feltörekvő piacok börzéi 

feltörekvő tőzsde 
fél tucat 

féltucatnyi 

féltulajdonosi réteg 
feltűnő értékkülönbségű szerződés 

feltűnő fogyasztás 

feltüntet 
feltüntetés 

feltüntetett ár 

feltüntető 
felújít 

felújítás 

felújítási alap 

felújítási-karbantartási tevékenység 

Felújítások (számlanév) 
felújítható 

felújítja a kereskedelmi kapcsolatot 

felújító 
felújított 

fél uncia súlyú Krugerrand 

felügyel 
felügyelet 

felügyeletet gyakorol 

felügyeleti bírság 
felügyeleti ellenőrzés 

felügyeleti funkció 

felügyeleti hatóság 
felügyeleti jog 

felügyeleti joggal rendelkező bankigazgató 

felügyeleti kényszerintézkedés 
felügyeleti munka 

felügyeleti szervek 

felügyeleti testület 
felügyelet visszaélések megakadályozására 

felügyelő 

felügyelőbizottság (fb) 
felügyelőbizottsági tag 

felügyelőbiztos 

felügyelőség 
felügyelőtanács 

felülbélyegez 

felülbélyegeztet 
felülbélyegzés 

felülbélyegzésbe bevont értékpapír 

felülbélyegzett 
felülbírál 

felülbírálás 



felülbiztosítás 

felülellenőrzés 

felülépítményi jog 
felülértékeltség 

felület 

felülfizetés 
felülgarantál 

felülgarantálás 

felülgarantált bankgarancia 
felülgarantált kezességet vállal 

felülgarantált kezességvállalás 

felülgarantált kezesség vállalása 
felülígér 

felülígérés 

felülígérő 
felülígért 

felülír 

felüljegyez 
felüllicitál 

felülmúl 

felülmúlás 
felülmúlhatatlan minőség 

felülreprezentáció 

felülről lefelé megközelítés 
felülszámlázás 

felülvéleményez 

felülvizsgál 

felülvizsgálás 

felülvizsgálat 
felülvizsgálat alatt 

felülvizsgálati panasz 

felülvizsgáló 
felülvizsgáló bizottság 

felülvizsgált trendparaméterek 

felvállal 
felvállalás 

félvállalkozói réteg 

felvállaló 
felvált 

felváltás 

felválthatatlan 
felváltható 

felváltó 

felváltott 
felvásárlás 

felvásárlás a vállalati vagyon megszerzése céljából 

felvásárlás elleni intézkedések 
felvásárlás elleni taktikák 

felvásárlási ajánlat 

felvásárlási ár 
felvásárlási hálózat 

felvásárlási hullám 

felvásárlási jegy 
felvásárlási kvóta 

felvásárlási rendszer 

felvásárlási szerződés 
felvásárlási telep 

felvásárlási védelem 

felvásárlás későbbi időpontban történő eladás céljából 
felvásárlással áruhiányt teremt  

a piacon 



felvásárlással áruhiányt teremt búzában 

felvásárlással hiányt alakít ki  

a tőzsdén 
felvásárló 

felvásárló-begyűjtő központ 

felvásárlóhálózat 
felvásárló-nagykereskedelem 

felvásárló-szindikátus 

felvásárlóügynök 
felvásárol 

felvásárolják a tönkremenőket 

felvásároltat 
felvásárolt értékpapírok 

felvehető hitel nagysága 

felver 
felverés 

felveri a részvény árfolyamát 

felveri a részvényárfolyamot 
felveri az árat 

felveri az árfolyamokat 

felvesz 
felveszi a leltárba 

felveszi a piaci viszonyok változásai által odadobott kesztyűt 

felveszi a teljes összeget 
felveszi a versenyt 

felvet 

felvétel 

felvételi díj 

felvételi hiba 
felvételi iroda 

felvételiiroda-vezető 

felvételi iroda vezetője 
felvételkorlátozás 

felvételsorozat 

felveti a kérdést 
Felveti a pénz. (szólásmondás) 

felvettem 

felvett hitel 
felvett hitel kamattámogatása 

felvett kamat 

felvett kölcsön 
felvevő 

felvevőállomás 

felvevőhely 
felvevőképes 

felvevőképes piac 

felvevőképesség 
felvevőkészség 

felvevőpiac 

felvigyázó 
felvilágosítás 

felvilágosulatlan financializmus 

felvirágoztat 
felvirágoztatás 

felvirágzás 

felvirágzási esély 
felvirágzik 

felvizez 

felvizezés 
felzárkózás 

felzárkózási folyamat 



felzárkózási kísérlet 

felzárkózási modell 

felzárkózási stratégia 
felzárkózási törekvés 

felzárkózik 

felzárkóztatás 
felzet 

fémáru 

fémárugyár 
fémárugyártás 

fémbútorvásárlás 

fémet megvizsgál 
fémexport 

fémfeldolgozás 

fémfeldolgozó ipar 
fémfogyasztás 

fémgyártás 

fémgyűjtés 
fémhiány 

fémhulladék-felvásárlás 

fémhulladék felvásárlása 
fémhulladék-felvásárló 

fémhulladék-forgalmazás 

fémhulladék forgalmazása 
fémhulladék-kereskedő 

fémhulladék-kivitel 

fémhulladék kivitele 

fémimport 

fémipar 
fémjel 

fémjelez 

fémjelzés 
fémjelzéses aranyrúd 

fémjelzéses ezüstrúd 

fémjelzési díj 
fémjelzési illeték 

fémjelzett 

fémjelző állomás 
fémjelző hivatal 

fémjelzőhivatal 

fémkínálat 
fémlapka 

fémmívesség (vagy fémművesség) 

fémmunkás 
fémművesség (vagy fémmívesség) 

fémpénz 

fémpénzben fizet 
fémpénzes 

fémpénzkörülnyírás 

fémpénz körülnyírása 
fémpénzverés 

fémpróba 

fémrúd 
fémszál 

fémtartalom 

femto- (valamely alapmértékegység ezerbilliomod részét jelöli) 
fémtömegcikk 

fémtömegcikkgyár 

fémtömegcikkgyártó 
fémtőzsde 

fém váltópénz 



fémvaluta 

fémvizsgálat 

fémvizsgáló 
fen (kínai váltópénz) 

fenékürítő hajó 

fennakadás 
fennállás 

fennálló adókötelezettség 

fennálló kötelezettség 
fennálló tartozások kötvényre váltása 

fennálló tartozások részvényre váltása 

fennálló tőkekövetelés 
fennhatóság 

fennmarad 

fennmaradás 
fennmaradó 

fennmaradó hitelegyenleg 

fennmaradó kár 
fennmaradó örökség 

fennmaradó összeg 

fenntart 
fenntartandó kapacitás 

fenntartandó letét 

fenntartandó letét feletti összeg  
az ügyfél számláján 

fenntartás 

fenntartási anyag 

Fenntartási anyagok (számlanév) 

fenntartási költség 
fenntartási vám 

fenntartás nélkül 

fenntartás nélkül elfogad 
fenntartás nélküli hitelesítő záradék 

fenntartás nélküli könyvvizsgálati jelentés 

fenntartásokkal teli reakció 
fenntartásos betét 

fenntartásos betétkönyv 

fenntartásos fizetés 
fenntartásos forgatmány 

fenntartásos hajóraklevél 

fenntartásos hitelesítő záradék 
fenntartásos jelentés 

fenntartásos könyvvizsgálati jelentés 

fenntartásos könyvvizsgálói jelentés 
fenntartásos takarékbetétkönyv 

fenntartásos vétel 

fenntartással elfogad 
fenntartással fizet 

fenntartással fogad 

fenntartást alkalmaz 
fenntartást kikötő záradék 

fenntarthatatlan 

fenntartható fejlesztés 
fenntartható fejlődés 

fenntartható fejlődési modell 

fenntartható gazdasági jólét 
fenntartható gazdasági jólét indexe (ISEW) 

fenntartható gazdasági modell 

fenntartható gazdasági növekedés 
fenntartható inflációmentes növekedés 

fenntartható mobilitás 



fenntartható növekedés 

fenntartható turizmus 

fenntartható turizmus koncepciója 
fenntartó 

fenntartói támogatás 

fenntartó kiadások 
fenntartó reklám 

fenosza (fel nem osztható szövetkezeti alap) 

fenyegetés 
fenyegető fizetésképtelenség 

fenyegető sztrájk 

fenyegető veszély 
Fényes Elek 

fényesítőszer-kereskedelem 

Fényképészek–Videokészítők Országos Ipartestülete 
fényképezőgép-eladás 

fényképezőgép eladása 

fényképezőgép-piac 
fényképmegrendelés 

fénykép megrendelése 

fénykor 
fénymásolási díj 

fénymásolat 

fénymásoló megrendelése 
fénymásolópapír-ár 

fénymásolópapír ára 

fenyőárus 

fenyőfaellátás 

fenyőfa-forgalmazás 
fenyőfa forgalmazása 

fenyő fűrészáru 

Fenyő Miksa 
fényreklám 

fényreklámos 

fénysorompó 
fényűzés 

fényűzési adó 

fényűzési cikk 
fényűzési forgalmi adó 

fényűzés-korlátozás 

fényűzést korlátozó 
fényűző 

fényűző életmód 

Fenyvessy József 
FEOR (Foglalkozások Egységes Országos Rendszere) 

FEOR-szám 

Ferber, Robert 
fércmunka 

ferences szegénységideál 

Ferenczi Imre 
férfidivat 

férfidivatáru 

férfidivatáru-kereskedés 
férfidivatáru-kereskedő 

férfidivatáru-üzlet 

férfidivatosztály 
férfi fodrász (a fodrász neme) 

férfifodrász (foglalkozás) 

férfifoglalkozás 
férfikonfekció-bolt 

férfimunka 



férfi-női divatáru 

férfi-női fodrász (férfiakat és nőket is ,,fodrászol’’) 

férfi női fodrász (a neme férfi) 
férfipiperecikk-árusítás 

férfipiperecikk-termékcsalád 

férfiruhaosztály 
férfiruha-szaküzlet 

férfiruhaszalon 

férfitöbblet 
Ferguson, Adam 

Ferguson, Charles 

... férőhelyes parkolófelületek 
férőhelykapacitás-kihasználtság 

férőhely-kihasználtság 

férőhely-kihasználtsági mutató 
Ferrara, Francesco 

fertilitás (termékenységi arányszám) 

FESE (Távol-keleti Értéktőzsde) (Hongkong) 
festékáru 

festékáruda 

festékáruház 
festékbolt helyettes vezetője 

festékbolti eladó 

festékboltvezető 
festékboltvezető-helyettes 

festékbolt vezetője 

festékipar 

festékkereskedés 

festékkereskedő 
festékszakbolt 

festékszaküzlet 

festéküzlet 
festményárverés 

festményaukció 

festményeladás 
festménypiac 

festményvétel 

feszes monetáris politika 
feszített növekedési ütem 

feszítettség 

feszített terv 
feszített ütemű iparosítás 

Fészkeden kívül ne tollasodj. (szólásmondás) 

fesztiválbüdzsé 
feszült helyzetbe kerül 

feszült likviditási helyzet 

feszült pénzügyi helyzet 
feszültség 

feszültségforrás 

feszültségi együttható 
feszültségmentes 

feszültségtényező 

fétis 
fetisizál 

fetisizálás 

fetisizáló 
fetisizálódik 

fetisizmus 

fétisjelleg 
Fetter, Albert Frank 

feudális birtokrendszer 



feudális járandóság 

feudális maradvány 

feudális monopólium 
feudális rendszer 

feudális szocializmus 

feudális viszonyok 
feudalizmus 

feudálkapitalista rendszer 

feudálkapitalizmus 
feudum (hűbérbirtok) 

f. év (folyó év) 

fezőr (üzleti kalandor) 
fezőri 

fezőrség 

FF (Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség) 
FFB (Szövetségi Finanszírozási Bank) 

f. h. (folyó havi) 

FHA (Finanszírozó Társaságok Egyesülete) (Anglia) 
FHB (Földhitel- és Jelzálogbank Rt.) 

FHLB (Szövetségi Lakáskölcsönbank) (USA) 

FHLMC (Szövetségi Lakásépítési Jelzálogtársaság) (USA) 
f. hó (folyó hó) 

FIABCI (Nemzetközi Ingatlanszövetség) 

fiáker (kétlovas bérkocsi) 
fiákeres 

fiáker tulajdonosa 

fiaskó 

fiaskót szenved 

FIATA (Szállítmányozók Nemzetközi Szövetsége) 
FIATA kombinált fuvarokmány 

fiatalabb generációhoz tartozó kedvezményezett 

fiatalabb üzlettárs 
fiatalkorú 

Fiatal Közgazdászok Országos Találkozója 

fiatal munkaerő 
fiatal munkavállaló (a munka törvénykönyvében új fogalomként) 

fiatalok munkaközvetítője 

fiatalok munkanélkülisége 
fib (költségmentesen a hajó szénraktárába szállítva) 

fib (költségmentesen uszályra rakva) 

FIBOR (frankfurti bankközi kínálati kamatláb) 
FIBV (Értéktőzsdék Nemzetközi Szövetsége) 

FICB (Szövetségi Áthidaló  

Hitelbankok) (USA) 
FICC (Izraeli Kereskedelmi Kamarák Szövetsége) 

fideicommissum (hitbizomány) 

FIDIC (Műszaki Tanácsadók Nemzetközi Szövetsége) 
fiducia (bizalmi ügylet) 

fiduciáris 

fiduciáris devizarendszer 
fiduciáris örökös 

fiduciáris szerződés 

fiduciáris ügylet 
fiduciáris ügylet kötelezettje 

fiduciárius 

fiduciárius használatijog-átruházás 
fiduciárius ügylet élethossziglani jogosítottja 

fiduciárius ügylet jogosítottja 

Fidzsi Köztársaság (Fidzsi-szigetek) – Óceánia 
FIEJ (Lapkiadók Nemzetközi Egyesülete) 

Field, James 



FIFG (Pénzügyi Eszközök a Halászat Fejlesztésére) (EU) 

fifo (az elsőnek bevételezettet írd  

le elsőnek) 
fifo eljárás 

figurál 

figurálisan szemléltetett statisztikai adatok 
figurina (kirakati baba) 

figyelem 

figyelembe vesz 
figyelembevétel 

figyelembe véve 

figyelembe vevő 
figyelemfelkeltés 

figyelemfelkeltő ajánlat 

figyelendő információ 
figyeli az árfolyamokat 

figyelmen kívül hagy 

figyelmen kívül hagyja az érdekeit 
figyelmes eladó 

figyelmet fordít 

figyelmet kelt 
figyelmetlenség 

figyelmet szentel 

figyelmeztet 
figyelmeztetés 

figyelmeztető bejelentés 

figyelmeztető felirat 

figyelmeztető kód hitelkártya- 

-tulajdonos számláján 
figyelmeztető levél 

figyelmeztető munkabeszüntetés 

figyelmeztető sztrájk 
figyelmeztető üzleti jelzés 

Figyelő (sajtókiadvány) 

figyelőrendszer 
figyelőszolgálat 

Figyelő vállalati toplistája 

fikarcnyi 
fikciós kereskedő 

fikciós utópia 

fiktív 
fiktív adóbeszámítás 

fiktív aggregátum 

fiktív aktívák 
fiktív alvállalkozói szerződés 

fiktív ár 

fiktív árfolyam 
fiktív bér 

fiktív cég 

fiktív cég bankszámlája 
fiktív csekk 

fiktív érték 

fiktív főátlag 
fiktív hitel 

fiktív jegyzés 

fiktív kedvezményezett 
fiktív kereslet 

fiktív költségszámla 

fiktív követelés 
fiktív művelet 

fiktív nyereség 



fiktív osztalék 

fiktív sokaság 

fiktív számla 
fiktív számlakibocsátó  

(a kibocsátó fiktív) 

fiktívszámla-kibocsátó (a számla fiktív) 
fiktív társaság 

fiktív tőke 

fiktív tőzsdei adásvétel 
fiktív tőzsdei ügylet 

fiktív ügylet 

fiktív ügyletek egy csoport tagjai között 
fiktív vagyontárgyak 

fiktív vállalat 

fiktív váltó 
fiktív változó 

fiktív valutaárfolyam 

fiktív vásárlás 
fiktív vásárló 

fil (váltópénz) 

filantrópia (jótékonykodás) 
filatélia 

filiálé 

fillér (f) (váltópénz) 
filléres alapok 

filléres ár 

filléres áruház 

filléres gondok 

filléreskedik 
filléreskedő 

filléres részvény 

A fillér is pénz. (szólásmondás) 
fillérnyi 

fillérre kiegyenlíti 

Fillérrel kímélik az aranyat. (szólásmondás) 
fillértelen 

filmbehozatal 

filmbérbeadás 
film bérbeadása 

filmcentrum 

filmdömping 
filmeladás 

filmfinanszírozás 

filmforgalmazás 
filmforgalmazási jog 

filmforgalmazó vállalat 

filmgyártás 
filmhirdetés 

filmipar 

filmjogtulajdonos 
filmjog tulajdonosa 

filmkölcsönző 

filmkölcsönző vállalat 
filmkölcsönző vállalkozás 

filmpénzek 

filmpiac 
filmreklám 

filmterjesztési jogok forgalmazása 

filmvagyon 
filmvállalat 

filmvásár 



FIM (márka) – Finnország 

FIMBRA (Pénzügyi Közvetítők, Vezetők és Brókerek Egyesülete) (Anglia) 

finánc 
fináncarisztokrácia 

fináncarisztokrata 

fináncbiztos 
fináncfelügyelő 

finánchitel 

financiák 
financiális 

financiális helyzet 

financiális piac 
financiális szempont 

financiális ügyek 

financiális váltó 
Financial Times ipari részvényindexe (FT. Ord. L.) 

Financial Times részvényindexe (FTSE-100) 

Financial Times súlyozott tőzsdeindexe (FTASI) 
Financial Times világpiaci alapanyagár-indexe 

finánckapitalizmus 

finánckommandó 
finánclátta 

fináncmágnás 

fináncminiszter 
fináncoligarchia 

fináncpolitika 

finánctőke 

fináncváltó 

fináncvám 
finanszíroz 

finanszírozandó ügylet 

finanszírozás 
finanszírozásátalakítás 

finanszírozás átalakítása 

finanszírozáscsökkentés 
finanszírozás csökkentése 

finanszírozás első osztályú értékpapírokkal 

finanszírozás-gazdaságtan 
finanszírozás hitellel 

finanszírozási alap 

finanszírozási ciklus 
finanszírozási csomag 

finanszírozás idegen tőkével 

finanszírozás időtartama 
finanszírozási eszköz 

finanszírozási feltételek 

finanszírozási feltételek ellentmondásossága 
finanszírozási forma 

finanszírozási forrás 

finanszírozásiforrás-készlet 
finanszírozási gondok enyhülése 

finanszírozási háttér 

finanszírozási hiány 
finanszírozási hiányosság 

finanszírozási igazgató 

finanszírozási igények 
finanszírozási kockázat 

finanszírozási kockázat viselése 

finanszírozási-kockázatviselési részesedés 
finanszírozási koncepció 

finanszírozási költség 



finanszírozási lehetőség 

finanszírozási lízing 

finanszírozási mechanizmus 
finanszírozási megállapodás 

finanszírozási nehézségek 

finanszírozás ingatlan elosztásával önálló bérletekre 
finanszírozási nyilatkozat 

finanszírozási ok 

finanszírozási opció 
finanszírozási program 

finanszírozási rendeletek 

finanszírozási szakember 
finanszírozási szerződés 

finanszírozási szükséglet 

finanszírozási társaság 
finanszírozási technika 

finanszírozási tőkeáttétel 

finanszírozási űr 
finanszírozási válság megoldása 

finanszírozási váltó 

finanszírozási változások 
finanszírozás korlátozott visszkereseti joggal 

finanszírozás külföldi tőkével 

finanszírozás magas adósság vállalásával 
finanszírozás másodrangú értékpapírokkal 

finanszírozásmegosztás 

finanszírozás megosztása 

finanszírozás részvénykibocsátással 

finanszírozás ,,right’’ részvényekkel 
finanszírozástervezet 

finanszírozás tőkeemeléssel 

finanszírozás új kötvények kibocsátásával 
finanszírozásváltozás 

finanszírozás változása 

finanszírozhatatlan 
finanszírozhatatlanság 

finanszírozható növekedés 

finanszírozhatóság 
finanszírozhatóság fenntartása 

finanszírozó 

finanszírozó csoport 
finanszírozóház 

finanszírozó lízing 

finanszírozó társaság 
Finanszírozó Társaságok Egyesülete (FHA) (Anglia) 

finanszírozó tőke 

finanszírozott ügyletből származó árbevétel elkülönített kezelése 
finanszíroztatni kívánt ügylet 

FINEX (Pénzügyi Beruházási Tőzsde) (New York) 

finisel 
Finley, Moses 

Finn Értékpapírok Tőzsdéje 

Finn Köztársaság (Finnország) – Európa 
finnmark (finn pénznem) 

finomacéláru-kereskedelem 

finom ezüst 
finomítatlan nemesfém 

finomítói ár 

finomítóig való olajszállítás összköltsége 
finomítóvállalat 

finommegmunkálás 



finomprogramozás 

finomság 

finomsági próba 
finomszabályozás 

finom uncia 

fiók 
fiókalapítás 

fiókáruda 

fiókáruda-vezető 
fiókáruda vezetője 

fiókbank 

fiókbérlet 
fiókbérlő 

fiókhálózat 

fiókhálózat-építés 
fiókhálózat-fejlesztési program 

fiókigazgató 

fiókigazgatóság 
fiókintézet 

fiókiroda 

fiókiroda igazgatója 
fiókkal nem rendelkező bank 

fiókkötöttség 

fiókközi bankforgalom 
fióknyitás 

fióknyitási lehetőség 

fióknyitás szabadsága 

fiókok sűrűsége 

fiókpénztár 
fiókpénztárak készpénzforgalma 

fiókszámla 

fiókszerv 
fiókszintű döntés 

fióktelep 

fióktelephely 
fióktípus 

fiókügynökség 

fióküzem 
fióküzlet 

fióküzletet felszámol 

fióküzlet-felszámolás 
fióküzlet felszámolása 

fiókvállalat 

fiókvezető 
firenzei aranyforint 

firenzei dukát 

firenzei font 
firma 

firnyák (szleng – pénz, forint) 

first in – first out 
First National Bank 

Fischer, David Hackett 

Fischer, Stanley 
Fisher, Irving 

Fisher-egyenlet 

Fisher-féle árindex 
Fisher-féle csereegyenlet 

Fisher-féle egyenlet 

Fisher-féle forgalmi egyenlet 
Fisher-féle formula 

Fisher-féle index 



Fisher-féle súlyozás 

Fisher-féle transzformáció 

Fisher-féle volumenindex 
Fisher-formula 

Fisher, Franklin Marvin 

Fisher-index 
fiskális 

fiskális akadályok 

fiskális átláthatóság 
fiskális bevétel 

fiskális csapda 

fiskális egyenleg 
fiskális érdek 

fiskális föderalizmus 

fiskális fösvénység 
fiskális illúzió 

fiskális kedvezmény 

fiskális keresletösztönzés 
fiskális kiigazítás 

fiskális konszolidálás 

fiskális követelmények 
fiskális monopólium 

fiskális mutatók 

fiskális pesszimizmus 
fiskális politika 

fiskálispolitika-fellazulás 

fiskális szféra 

fiskális szigor 

fiskális szűkmarkúság 
fiskális támogatás 

fiskális túlköltekezés 

fiskális vám 
fiskális vámok kivetése 

fiskalitás 

fiskus (államkincstár) 
FIT (Foglalkozási Információs Tanácsadó) 

FIT-iroda 

fitneszszalonbérlet 
fitneszüzlet 

fitotéka 

fitying (szleng – pénz) 
fitymál 

fixáció 

fix ajánlat 
fixál 

fixálás 

fixálható 
fixált 

fix ár 

fix áras eladási ajánlat 
fix áras termék 

fix áras vételi ajánlat 

fix árbázissal, inflációmentesen készült terv 
fix árfolyam 

fix árfolyamú részvényjegyzési ajánlat 

fix árfolyamú valuta 
fix átutalási út 

fix címlet 

fix előleg 
fix fizetés 

fix fizetéses réteg 



fix fizetéses személyzet 

fix futamidejű adóslevél 

fix határidős kötés 
fix időpontban fizetendő 

fixing 

fix jövedelem 
fix jutalék 

fix kamat 

fix kamatláb 
fix kamatozású 

fix kamatozású adósságlevél 

fix kamatozású állampapír 
fix kamatozású betét 

fix kamatozású dollárkölcsönkötvény 

fix kamatozású elsőbbségi részvény 
fix kamatozású értékpapír 

fix kamatozású értékpapír cseréje egy másikra 

fix kamatozású értékpapírok kamatlába 
fix kamatozású értékpapírok piaca 

fix kamatozású értékpapírok piaca a tőzsdén 

fix kamatozású finanszírozás 
fix kamatozású hitel 

fix kamatozású hiteltárca 

fix kamatozású, hosszú lejáratú adósságlevél 
fix kamatozású jelzálog 

fix kamatozású kibocsátás 

fix kamatozású kölcsön 

fix kamatozású kölcsönkötvény 

fix kamatozású kötelezettség 
fix kamatozású kötvény 

fix kamatozású kötvények tulajdonosa 

fix kamatozású, nem átváltható adóslevél 
fix kamatozású normálkötvény 

fix kamatozású részvény 

fix kamatozású részvény, amely törzsrészvényre cserélhető 
fix kínálat 

fix költség (FC) 

fix kötvény 
fix kötvények piaca 

fix lejárat 

fix lejáratú biztosítás 
fix lejáratú hitel 

fix lejáratú kötvény 

fix megbízás 
fix osztalék 

fix összeg 

fix összegű adó 
fix összegű részesedés 

fix paritás 

fixpont-tétel 
fix számla 

fix tarifa 

fix tényező 
fix tényező átlagterméke 

fix tényező technikai optimuma 

fix tőkéjű befektetési alap 
fix tőkéjű beruházási társaság 

fix ügylet 

fix üzlet 
fix várható biztosítás 

fizessen 



fizessen és vigye 

fizessen ... rendeletére 

fizess és vidd (C + C) 
,,fizess és vidd’’ bolt 

fizet 

fizetendő 
fizetendő a beszedő bank látra szóló váltóárfolyamán 

fizetendő adó 

fizetendő áfa 
fizetendő a forgatmányban megadott átváltási árfolyamon 

fizetendő a lakóhelyen 

Fizetendő általános forgalmi adó (számlanév) 
fizetendő a rendeltetési helyen 

fizetendő a telephelyen 

fizetendő bemutatáskor 
fizetendő benyújtáskor 

fizetendő csekk 

fizetendő elhajózáskor 
fizetendő esedékességkor 

fizetendő feladáskor 

fizetendő járadék összege 
fizetendő jövedelem 

fizetendő kamat 

Fizetendő kamatok (számlanév) 
fizetendő kiszolgáláskor 

fizetendő lejáratkor 

fizetendőnél kisebb összeg 

fizetendő osztalék 

fizetendő összeg 
fizetendő pénztárunknál 

fizetendő számlák 

fizetendő szokványszerű határidőre 
fizetendő váltó 

fizetendővé válik 

fizetés 
fizetés a kikötött valutában 

fizetés akkreditívvel 

fizetés aranyban 
fizetés a részvények kiosztásakor 

fizetésátruházás 

fizetés átvételkor 
fizetés automatikus átutalással 

fizetésbeli különbség 

fizetés beszüntetése 
fizetésből élő 

fizetésből élő személy 

fizetés csekkel 
fizetéscsökkenés 

fizetéscsökkentés 

fizetéscsökkentési értesítés 
fizetések beszüntetése 

fizetések egyensúlya 

fizetések előzetes felhatalmazás alapján 
fizetéseket beszüntet 

fizetéseket időben eloszt 

fizetéseket megszüntet 
fizetések felosztása 

fizetések gazdaságossága 

fizetések kiegyenlítése 
fizetések lebonyolításának  

a technikája 



fizetéselemzés 

fizetéselhalasztás 

fizetés elhalasztása 
fizetés ellenében 

fizetés ellenében azonnal szállítható áru 

fizetés elmulasztása 
fizetéselőleg 

fizetésemelés 

fizetésemelési ígéret 
fizetésemelést kap 

fizetésemelés-többlet 

fizetésen felüli juttatások 
fizetésen kívüli juttatások 

fizetéses 

fizetésesedékesség 
fizetés esedékessége 

fizetés fedezetlen csekkel 

fizetés feladáskor 
fizetésfelfüggesztés 

fizetés felfüggesztése 

fizetés-folyószámla 
fizetésformák 

fizetéshalasztás 

fizetéshalasztási szerződés 
fizetés határidő előtt 

fizetés helye 

fizetés helyén érvényes szokások szerint fizetendő váltó 

fizetés hiányában 

fizetési ajánlat 
fizetési alap 

fizetési ár 

fizetési avizó 
fizetési bizonylat 

fizetési bizonylatok nyilvántartása 

fizetési biztosíték 
fizetési boríték 

fizetési cím 

fizetési csekk 
fizetési dátum 

fizetés időpontja 

fizetésiegyenleg-hatás 
fizetési egyenleget javító hatás 

fizetésiegyenleg-javító hatás 

fizetési egyezmény 
fizetési elismervény 

fizetési engedély 

fizetési értesítés 
fizetési értesítést küld 

fizetési eszköz 

fizetésieszköz-funkció 
fizetési eszköz készpénz nélküli forgalomban 

fizetési eszközökkel nem rendelkező 

fizetési felhatalmazás 
fizetési felhívás 

fizetési felszólítás 

fizetési feltétel 
fizetési fennakadás 

fizetési fokozat 

fizetési forgalom 
fizetési funkció 

fizetési garancia 



fizetési gyakoriság 

fizetési hajlandóság 

fizetési haladék 
fizetési haladék iránti kérelem 

fizetésihaladék-kérelem 

fizetési haladék kérelmezése 
fizetési haladékot ad 

fizetési haladékot engedélyez 

fizetési haladékot nyújtó megállapodás 
fizetési halasztás 

fizetési határidő 

fizetési határidő meghosszabbítása 
fizetési határidőn belüli adósság 

fizetési határidőn belüli követelés 

fizetési határidőn túli követelés 
fizetési határidőt ad 

fizetési határidőt betart 

fizetési határidőt meghosszabbít 
fizetési határnap 

fizetési hatás 

fizetési hátralék 
fizetési hátralék rendezése 

fizetési hely 

fizetési helyzet 
fizetési idő 

fizetési időpont 

fizetési igazolás 

fizetési igény 

fizetési ígéret 
fizetési ígérvény 

fizetési jegyzék 

fizetési jogcím 
fizetésikártya-forgalom 

fizetési kategória átugrása 

fizetésikategória-ugrás 
fizetési kedvezmény 

fizetési kedvezményezett 

fizetési keret 
fizetési késedelem 

fizetési készenlét 

fizetési készség 
fizetési kimutatás 

fizetési kockázat 

fizetési kód 
fizetési kondíció 

fizetési konstrukció 

fizetési konszignáció 
fizetési korlátozás 

fizetési könnyítés 

fizetési kötelezettség 
fizetési kötelezettségek átlagos esedékessége 

fizetési kötelezettségek előirányzata 

fizetési kötelezettségek rendezésének időpontja 
fizetési kötelezettségét nem képes teljesíteni 

fizetési kötelezettséget vállal 

fizetési kötelezettségnek eleget tesz 
fizetési kötelezvény 

fizetési közösség 

fizetési letiltás 
fizetési levonások 

fizetési megállapodás 



fizetési megbízás 

fizetési megbízás banknak 

fizetési meghagyás 
fizetési meghagyásos eljárás 

fizetési meghatalmazás 

fizetési megkülönböztetés 
fizetési mérleg 

fizetésimérleg-adat 

fizetési mérleg aktív egyenlege 
fizetésimérleg-deficit 

fizetési mérleg deficitje 

fizetési mérleg egyenlege 
fizetési mérleg egyensúlya 

fizetési mérleg egyensúlyhiánya 

fizetésimérleg-elmélet 
fizetésimérleg-előrejelzések 

fizetési mérleget egyensúlyba hozza 

fizetésimérleg-helyzet 
fizetési mérleg helyzete 

fizetésimérleg-hiány 

fizetési mérleg hiánya 
fizetésimérleg-javító tényező 

fizetésimérleg-javulás 

fizetési mérleg javulása 
fizetésimérleg-kiegyenlítés 

fizetési mérleg kiegyenlítése 

fizetésimérleg-kiigazítás 

fizetési mérleg kiigazítása 

fizetési mérleg kiigazításának abszorpciós megközelítése 
fizetési mérleg kiigazításának  

a módszerei 

fizetési mérleg kiigazításának jövedelmi megközelítése 
fizetési mérleg kiigazításának monetáris megközelítése 

fizetési mérleg kiigazításának portfóliómérleg-megközelítése 

fizetési mérleg kiigazításának rugalmassági megközelítése 
fizetésimérleg-kiigazítási politikák 

fizetésimérleg-kiigazító gazdaságpolitika 

fizetésimérleg-kiigazodási mechanizmusok 
fizetésimérleg-nehézségek 

fizetési mérleg passzívuma 

fizetésimérleg-pozíció 
fizetésimérleg-probléma 

fizetésimérleg-prognózis 

fizetésimérleg-statisztika 
fizetési mérleg számlája 

fizetésimérleg-többlet 

fizetésimérleg-védelem 
fizetési mód 

fizetési mód nyílt számlára történő szállítás esetén 

fizetési mód nyitott szállítás esetén 
fizetési módozat 

fizetési morál 

fizetési nap 
fizetési nehézség 

fizetési okmány 

fizetési pozíció 
fizetési ráta 

fizetési rendelkezés 

fizetési rendszer 
fizetési részmérleg 

fizetési sorrend 



fizetési szokások 

fizetési táblázat 

fizetési terhelés 
fizetési természetű probléma 

fizetési tilalom 

fizetési top 
fizetési utalvány 

fizetési utasítás 

fizetési ügynökség 
fizetési vagy szállítási határnap 

fizetési válság 

fizetési visszkereset 
fizetési zárlat 

fizetési zavar 

fizetésjavítás 
fizetésképes 

fizetésképesség 

fizetésképtelen 
fizetésképtelen adós 

fizetésképtelen adós vagyonának  

a zárolása 
fizetésképtelen aktívái 

fizetésképtelennek nyilvánít 

fizetésképtelennek nyilvánítás 
fizetésképtelennek nyilvánított tőzsdetag 

fizetésképtelenné válik 

fizetésképtelen ország 

fizetésképtelenség 

fizetésképtelenség-bejelentés 
fizetésképtelenség bejelentése 

fizetésképtelenségét bejelenti 

fizetésképtelenséget jelent be 
fizetésképtelenség réme 

fizetésképtelenségre utaló jel 

fizetésképtelenség veszélye 
fizetésképtelen személy rehabilitálása 

fizetés készpénzben 

fizetés készpénzzel 
fizetéskiegészítés 

fizetés kiegészítése 

fizetéskikényszerítés 
fizetés kikényszerítése 

fizetés kiszállításkor 

fizetéskor adózó 
fizetéskorlátozás 

fizetéskönnyítés 

fizetéskülönbség 
fizetés küszöbérték alatt 

fizetés lejárat előtt 

fizetés lejáratkor 
fizetésletiltás 

fizetés letiltása 

fizetésletiltási eljárás 
fizetésletiltási végzés 

fizetéslevonás 

fizetésmegtagadás 
fizetés megtagadása 

fizetésmegtagadási értesítés 

fizetésmód 
fizetés nélküli gyakornok 

fizetésnélküliség 



fizetés nélküli szabadság 

fizetés nélküli tanonc 

fizetés nélkül megszökik 
fizetés nem teljesítése 

fizetés nyílt megtagadása 

fizetés nyitott számlára 
fizetés okmányok ellenében 

fizetés pénzneme 

fizetéspótlék 
fizetésre kötelezett 

fizetés rendeléskor 

fizetésre szólít fel 
fizetésrögzítés 

fizetéssel megbízott cég 

fizetéssel megbízott személy 
fizetés szállítás előtt 

fizetés szállításkor 

fizetés számla beérkezésekor 
fizetés számla ellenében 

fizetést behajt 

fizetést beütemez 
fizetést elhalaszt 

fizetés teljesítésének a határideje 

fizetés teljesítésének a napja 
fizetést eszközöl 

fizetést kap 

fizetést letilt 

fizetést letilt a harmadadósnál 

fizetéstöbblet 
fizetéstömeg 

fizetést sürgető levél 

fizetést teljesít 
fizetést visszatart 

fizetés után ... hónapra 

fizetés utánvéttel 
fizetés váltóval 

fizetésvédelem 

fizetésvédelmi kötvény 
fizetés végett bemutat 

fizetésszabályozás 

fizetésszámla 
fizetésszínvonal 

fizetetlen 

fizetetlen számla 
fizetett alkalmazás 

fizetett előleg 

fizetett és kapott kamatok egyenlege 
fizetett kamat 

fizetett kártérítés 

fizetett késedelmi kamat 
fizetett kötbér 

fizetett munkaközi szünet 

fizetett örömszerzés 
fizetett politikai hirdetés 

fizetett szabadság 

fizetett tanulmányi szabadság 
fizetett tapsoló 

fizetett tv-program 

fizethető 
Fizet, mint a köles. (szólásmondás) 

Fizet, mint a katonatiszt. (szólásmondás) 



fizetnivaló 

fizetni való számla 

fizető 
fizető bank 

fizetőeszköz 

fizetőeszköz-forgalom 
fizetőfelkészültség 

fizetőfutási teljesítmény 

fizetőfutás-teljesítmény 
fizetőhely 

fizetőkapu 

fizetőkártya 
fizetőkassza 

fizetőképes 

fizetőképes adós 
fizetőképes kereslet 

fizetőképes kereslet kielégítése 

fizetőképes kereslet volumene 
fizetőképesség 

fizetőképességet igazol 

fizetőképesség foka 
fizetőképesség helyreállításának programja 

fizetőképesség-helyreállítási program 

fizetőképességi elv az adózásban 
fizetőképességi helyzet 

fizetőképességi kockázat 

fizetőképességi ráta 

fizetőképesség-növelő intézkedés 

fizetőképességre vonatkozó információ 
fizetőképességre vonatkozó tudakozódás 

fizetőképesség-változás 

fizetőképesség változása 
fizetőképes szükséglet 

fizetőképes tartozás 

fizetőképtelen 
fizetőképtelenség 

fizetőképtelenség bejelentése 

fizetőkészség 
fizetőnap 

fizető néző 

fizető ország 
fizetőparkolás 

fizetőparkolási rendszer 

fizetőparkoló 
fizető-parkolóhely 

fizető pénztáros (ha a pénztáros éppen fizet) 

fizetőpénztáros 
fizetőpincér 

fizetőpult 

fizető raktömegtonna-kilométer 
fizetős kiszállítás 

fizetőszolgáltatás 

fizetősztráda 
fizetőtévé 

fizetővendég 

fizetővendég-ellátás 
fizetővendég-hálózat 

fizetővendéglátás 

fizetővendéglátással foglalkozó magánszemély 
fizetővendéglátó 

fizetővendéglátó-engedély 



fizetővendéglátó-hely 

fizetővendéglátó tevékenység 

fizetővendég-szállás 
fizetővendég-szolgálat 

fizetővendég-szolgáltatás 

fizetség 
fizetségként szolgáló ezüst 

fizetség nélkül 

fizettetés 
fizetve 

fizikai beruházás 

fizikai dolgozó 
fizikai élettartam 

fizikai elhasználódás 

fizikai erőnlét 
fizikai erőnlét reprodukálása 

fizikai értékpapír 

fizikai foglalkozás 
fizikai határtermék 

fizikai kopás 

fizikai minőségromlás 
fizikai munka 

fizikai munkás 

fizikai piac 
fizikai termelékenység 

fizikai tőke 

fizikaitőke-állomány 

fizikaitőke-beruházás 

fizikai tőkébe való beruházás 
fizikai vásárlóerő 

fiziokrata 

fiziokrata elmélet 
fiziokrata közgazda 

fiziokratizmus 

fiziokratizmus híve 
fiziológiai szükséglet 

fizu (szleng – fizetés) 

FJD (dollár) – Fidzsi-szigetek 
FKE (forgalmazható kibocsátási engedélyek rendszere) 

flanc 

flancol 
flancolás 

flau (lanyha [tőzsdei irányzat]) 

FLB (Szövetségi Mezőgazdasági Hitelbankok) (USA) 
Fleming, John 

Fleming, Marcus 

Fleming–Mundell-modell 
flexibilis árfolyam 

flexibilis befektetési alap 

flexibilis profitrés 
flexibilis tőzsdei opciók 

flexibilitás 

flipperhatás 
flotálás 

flotáló árfolyam 

flotáló valuta 
flotta 

flottadíjszabás 

flow 
flow-érték 

flow jellegű mutató 



flow jellegű szám 

flow-mérleg 

flow-mutatók 
flow-szemlélet 

flow típusú kategória 

flow típusú mutató 
flow-változó 

fluktuáció 

fluktuál 
fluktuálás 

fluktuális 

fluktuáló 
fm (folyóméter) 

FM (Földművelésügyi Minisztérium) 

FMK (Fővárosi Munkaügyi Központ) 
FMS (rugalmas gyártási rendszer) 

FNJ (felszámolói névjegyzék) 

FNMA (Szövetségi Jelzálog-hitelezők Szövetsége) (USA) 
FNMA-kötvények 

FNOK (fel nem osztott költség) 

FOA (költségmentesen repülőgépre rakva) 
FOA-szokvány 

FOB (költségmentesen hajóba rakva) 

FOB-ár 
FOB-érték 

FOB-kötelezettségek 

FOB-paritás 

FOB-repülőtér 

FOB-szállítás 
FOBT (költségmentesen hajóba rakva és elegyengetve) 

FOC (gyáráruház) 

focipénzek 
focistafizetés 

focista fizetése 

Fodesz (Fuvarozók Országos Demokratikus Szövetsége) 
fodrászüzlet 

FOE (Felszámolók Országos Egyesülete) 

fogad 
fogadás 

fogadási ajánlat 

fogadásiárbevétel-növekedés 
fogadási forgalom növekedése 

fogadási megállapodás 

fogadási segédszelvény 
fogadásszervező 

fogadásszervező cég 

fogadást ad 
fogadja az impulzusokat 

fogadó 

fogadócédula 
fogadó fél 

fogadóiroda 

fogadóiroda-hálózat 
fogadóképes 

fogadóképesség 

fogadókészség 
Fogadó – Magyar Vendéglős (sajtókiadvány) 

fogadóóra 

fogadó ország 
fogadóországbeli versenytárs 

fogadós 



fogadósné 

fogadósnő 

fogadószelvény 
fogadószelvény-árusítás 

fogadószelvény árusítása 

fogadótér 
fogadtatás 

Fogához veri a garast. (szólásmondás) 

fogalmazói állás 
fogalomalkotás 

fogalomkészlet 

foganatosít 
fogás 

fogaskerekűjegy 

fogaskerekű-üzemeltető 
fogaskerekű vasút üzemeltetője 

fogaspótlóautóbusz-jegy 

fogcsikorgatva távozik 
Fogel, Robert William 

fogkonzerváló kezelések támogatása 

foglal 
foglalás 

foglalás a hitelezők javára 

foglalás feloldása 
foglalás harmadik személy javára 

foglalási díj 

foglalási parancs 

foglalási végzés 

foglalásmentes 
foglalás útján keletkezett zálogjog 

foglalatosság 

foglalkozás 
foglalkozás-egészségügy 

foglalkozás-egészségügyi ellátás 

foglalkozás-egészségügyi magánvállalkozás 
Foglalkozás-egészségügyi Szolgálat 

foglalkozási ág 

foglalkozási ártalom 
foglalkozási baleset 

foglalkozási betegség 

foglalkozásibetegség-kockázat 
foglalkozási csoport 

foglalkozási flexibilitás 

Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT) 
foglalkozási kategória 

foglalkozási kockázat 

foglalkozási kötelezettségekre vonatkozó biztosítás 
foglalkozási mobilitás 

foglalkozási rehabilitáció 

foglalkozási statisztika 
foglalkozási struktúra 

foglalkozási veszély 

foglalkozási viszony 
foglalkozásnélküli 

foglalkozás nélküli egyén 

Foglalkozások Egységes Országos Rendszere (FEOR) 
Foglalkozások Nemzetközi Szabvány Szerinti Osztályozása (ISCO) 

foglalkozás szerinti bértétel 

foglalkozás szerinti osztályozás 
foglalkozásszerkezeti mozgás 

foglalkozásszerkezeti váltás 



foglalkozásszerű 

foglalkozásszerűen 

foglalkozásszerűen űzi 
foglalkozik 

foglalkoztat 

foglalkoztatás 
foglalkoztatáscsökkentő faktor 

foglalkoztatáselmélet 

foglalkoztatás határáldozata 
foglalkoztatási adatok 

foglalkoztatási adó 

foglalkoztatási alap 
Foglalkoztatási Állandó Bizottság 

foglalkoztatási biztonság 

foglalkoztatási diszkrimináció 
foglalkoztatási együttható 

foglalkoztatási feltételek pozitív változása 

foglalkoztatási függvény 
foglalkoztatási garancia 

foglalkoztatási helyzet 

foglalkoztatási igazolókártya 
foglalkoztatási igazolólap 

foglalkoztatási irányelv 

foglalkoztatási kilátások 
foglalkoztatási költség 

foglalkoztatásiköltség-index (ECI) 

foglalkoztatási könyv 

foglalkoztatási körülmények 

foglalkoztatási kötelezettség 
foglalkoztatási létszám 

foglalkoztatásilétszám-megállapodás 

foglalkoztatási multiplikátor 
foglalkoztatási nagyság 

foglalkoztatási napló 

foglalkoztatás instabilitása 
foglalkoztatási nyilvántartás 

foglalkoztatási ráta 

foglalkoztatási rehabilitáció 
foglalkoztatási statisztika 

foglalkoztatási szerződés 

foglalkoztatási színvonal 
foglalkoztatási szokások 

foglalkoztatási terv 

foglalkoztatási törvény 
foglalkoztatási válság 

foglalkoztatásiválság-övezet 

foglalkoztatásiválság-probléma 
foglalkoztatás növelésének  

eszközei 

foglalkoztatásösztönzés 
foglalkoztatás ösztönzése 

foglalkoztatásösztönzési törvény 

foglalkoztatáspolitika 
foglalkoztatáspolitikai hatásvizsgálat 

foglalkoztatáspolitikai irányelv 

foglalkoztatáspolitikai kabinet 
foglalkoztatáspolitikai korengedményes nyugdíj 

foglalkoztatás támogatása 

foglalkoztatásszerkezet 
foglalkoztatható 

foglalkoztató 



foglalkoztatói igazolás 

foglalkoztatott 

foglalkoztatottak létszáma 
foglalkoztatottak nyugdíjrendszere 

foglalkoztatottak száma 

foglalkoztatotti létszám 
foglalkoztatottilétszám-csökkentés 

foglalkoztatotti létszám csökkentése 

foglalkoztatotti létszám megoszlása 
foglalkoztatott munkás 

foglalkoztatottmunkás-létszám 

foglalkoztatottság 
foglalkoztatottsági elmélet 

foglalkoztatottsági előrejelzés 

foglalkoztatottsági fok 
foglalkoztatottsági index 

foglalkoztatottsági jelentés 

foglalkoztatottsági mutató 
foglalkoztatottsági prognózis 

foglalkoztatottsági szint 

foglalkoztatottsági védelem 
foglaló 

foglalóként letett összeg 

foglaló kikötése 
foglalópénz 

foglalót ad 

foglalt 

foglaltató hitelező 

fogmegtartó kezelés ára 
fogmegtartó tevékenység pénzügyi háttere 

fogolydilemma 

fogolyvállalat (foglyokat foglalkoztató) 
fogoly vállalat (funkcionális döntéseket másnak átengedő) 

fogorvosi ellátó hálózat finanszírozása 

fogorvosi szolgáltatás 
fogorvosi tömőanyag ára 

fogtechnikai tevékenység finanszírozása 

fogturizmus 
fogyaszt 

fogyasztás (C) 

fogyasztás állandó jövedelem szerinti elmélete 
fogyasztásarányos elszámolási módszer 

fogyasztásbefolyásolás 

fogyasztás befolyásolása 
fogyasztás céljára szolgáló forgalomba hozatal 

fogyasztáscentrikus 

fogyasztáscentrikusság 
fogyasztáscsökkentés 

fogyasztás egyensúlya 

fogyasztáselhalasztás 
fogyasztás elhalasztása 

fogyasztáselmélet 

fogyasztásfenntartás 
fogyasztás fő csoportjai 

fogyasztás-gazdaságtan 

fogyasztáshajlandósági függvény 
fogyasztáshiány 

fogyasztáshiány-elmélet 

fogyasztáshoz kapcsolt adó 
fogyasztási adó 

fogyasztásiadó-bevétel 



fogyasztási adó bevezetése 

fogyasztásiadó-ellenőr 

fogyasztásiadó-előleg befizetése 
fogyasztásiadó-emelés 

fogyasztási adó emelése 

fogyasztásiadó-engedély 
fogyasztásiadó-fizetés 

fogyasztási adó fizetése 

fogyasztási adó fizetése alól mentesít 
fogyasztásiadó-fizetési kötelezettség 

fogyasztásiadó-kivetés 

fogyasztási adó kivetése 
fogyasztásiadó-mentes 

fogyasztásiadó-mentesség 

fogyasztásiadó-növelés 
fogyasztási adó növelése 

fogyasztásiadó-teher 

fogyasztásiadó-törvény 
fogyasztásiadótörvény-tervezet 

fogyasztási adóval megterhelhető 

fogyasztásiadó-visszatérítés 
fogyasztási adó visszatérítése 

fogyasztási adó visszatérítésének  

a feltételei 
fogyasztásiadó-visszatérítés feltételei 

fogyasztási alap 

fogyasztási ár 

fogyasztásiár-egyenes 

fogyasztásiár-szint 
fogyasztási cikk 

fogyasztásicikk-ár 

fogyasztási cikk ára 
fogyasztásicikk-behozatal 

fogyasztási cikk behozatala 

fogyasztási cikkeket gyártó ipar 
fogyasztási cikkeket termelő szektor 

fogyasztási cikkek exportja 

fogyasztási cikkek globálkvótája 
fogyasztási cikkek importja 

fogyasztási cikkek kereslete 

fogyasztási cikkek készletezése 
fogyasztási cikkek kínálata 

fogyasztási cikkek kivitele 

fogyasztási cikkek külkereskedelme 
fogyasztási cikkek kvótája 

fogyasztási cikkek mérlege 

fogyasztási cikkek piaca 
fogyasztási cikkek termelése 

fogyasztási cikkek vásárlása 

fogyasztásicikk-export 
fogyasztásicikk-globálkvóta 

fogyasztásicikk-gyártó vállalkozó 

fogyasztásicikk-import 
fogyasztásicikk-kereslet 

fogyasztásicikk-készlet 

fogyasztásicikk-kínálat 
fogyasztásicikk-kivitel 

fogyasztásicikk-külkereskedelem 

fogyasztásicikk-kvóta 
fogyasztásicikk-mérleg 

fogyasztásicikk-piac 



fogyasztásicikk-termelés 

fogyasztásicikk-termelő szektor 

fogyasztásicikk-vásárlás 
fogyasztási csúcs 

fogyasztási egység 

fogyasztásieszköz-felhalmozás 
fogyasztási eszközök elosztása 

fogyasztási eszközök felhalmozása 

fogyasztási felület 
fogyasztási főcsoportok 

fogyasztási funkció 

fogyasztási függvény 
fogyasztási görbe 

fogyasztási hajlam 

fogyasztási hajlandóság 
fogyasztási hajlandóság függvénye 

fogyasztási halmaz 

fogyasztási hányad (c) 
fogyasztási határhajlam 

fogyasztási határhajlandóság (MPC) 

fogyasztási hatás 
fogyasztási hitel 

fogyasztási hiteleket szabályozó törvény 

fogyasztási hitelek piaca 
fogyasztásihitel-megállapodás 

fogyasztási hitel meghatározott értékig 

fogyasztási index 

fogyasztási irányzat 

fogyasztási javak 
fogyasztási javak ára 

fogyasztási javak eladása 

fogyasztási javak piaca 
fogyasztási javak termeléséből felszabadult termelési tényező 

fogyasztási javak vására 

fogyasztási javak vásárlása 
fogyasztási kedv 

fogyasztási kereslet 

fogyasztási keresleti terv 
fogyasztási kiadás 

fogyasztási kölcsön 

fogyasztásikölcsön-szerződés 
fogyasztási közömbösségi görbe 

fogyasztási különadó 

fogyasztási lehetőség 
fogyasztásilehetőség-egyenes 

fogyasztási lehetőségek egyenese 

fogyasztási lehetőségek határa 
fogyasztásilehetőség-határ 

fogyasztási-megtakarítási döntés 

fogyasztási modell 
fogyasztási multiplikátor 

fogyasztási norma 

fogyasztási pálya 
fogyasztási ráta 

fogyasztási struktúra 

fogyasztási struktúra előrejelzése 
fogyasztási szerkezet 

fogyasztási szint 

fogyasztási szokás 
fogyasztási szolgáltatás 

fogyasztási szövetkezet 



fogyasztási szövetkezetek sajátosságai 

fogyasztási szövetkezeti bolt 

fogyasztási szubvenció 
fogyasztási szükséglet 

fogyasztási termékeket termelő vállalat 

fogyasztási tervezet 
fogyasztási többlet 

fogyasztási út 

fogyasztási válság 
fogyasztásivolumen-növekedés mérséklése 

fogyasztásképesség 

fogyasztás keresztjövedelem- 
-rugalmassága 

fogyasztáskiesés 

fogyasztáskorlátozás 
fogyasztás korlátozása 

fogyasztáskorlátozó politika 

fogyasztáskorlátozó törekvés 
fogyasztásközpontú gazdaságpolitika 

fogyasztáskultusz 

fogyasztáskutatás 
fogyasztáslélektan 

fogyasztásmérés 

fogyasztás mérete 
fogyasztásmód 

fogyasztás módja 

fogyasztásnövekedés 

fogyasztás növekedése 

fogyasztásnövekmény 
fogyasztásorientáció 

fogyasztás-összehúzódás 

fogyasztás összehúzódása 
fogyasztás összhaszna 

fogyasztás Pareto-hatékony megoszlása 

fogyasztás preferencia-sorrendje 
fogyasztásra ösztönzés 

fogyasztásra ösztönző tényező 

fogyasztásra serkentő hatás 
fogyasztás stimulálása 

fogyasztás színvonala 

fogyasztástámogató cél 
fogyasztás területi eloszlása 

fogyasztást visszafogó tényező 

fogyasztás utáni adó 
fogyasztásváltozás 

fogyasztás változása 

fogyasztásvárakozás 
fogyasztás-visszaesés 

fogyasztás visszaesése 

fogyasztás-visszafogó tényező 
fogyasztásszínvonal 

fogyaszthatósági idő 

fogyasztó 
fogyasztó becsapása 

fogyasztóbefolyásolás 

fogyasztó befolyásolása 
fogyasztó bizalma 

fogyasztó célja 

fogyasztócentrikus 
fogyasztó eladósodása 

fogyasztóért vívott harc 



fogyasztófenntartó tevékenység 

fogyasztó hitelkereslete 

fogyasztói ár 
fogyasztóiár-alakulás 

fogyasztói ár alakulása 

fogyasztóiár-elfogadás (ha elfogadják a fogyasztói árat) 
fogyasztói árelfogadás (a fogyasztó ,,általi’’ árelfogadás) 

fogyasztói ár elfogadása 

fogyasztói ár elfogadásának a hatásvizsgálata 
fogyasztóiár-emelkedés 

fogyasztói ár emelkedése 

fogyasztóiár-index 
fogyasztóiár-kiegészítés 

Fogyasztóiár-kiegészítés (számlanév) 

fogyasztóiár-konszolidáció 
fogyasztóiár-prognózis 

fogyasztói ár színvonala 

fogyasztóiár-támogatás 
fogyasztói ár támogatása 

fogyasztóiár-változás 

fogyasztói ár változása 
fogyasztói attitűd 

fogyasztói beállítottság 

fogyasztói beruházás 
fogyasztói besorolás 

fogyasztói bíróság 

fogyasztói bizakodás 

fogyasztói bizalmi index 

fogyasztói bizalom 
fogyasztóibizalom-index 

fogyasztói célcsoport 

fogyasztói csomagolás 
fogyasztói csoport 

fogyasztói döntés 

fogyasztói döntés tisztességtelen befolyásolása 
fogyasztó időpreferenciája 

fogyasztói egyensúly 

fogyasztói egyensúlyi helyzet 
fogyasztói elégedettség 

fogyasztói életstílus 

fogyasztói életvagyon 
fogyasztói elfogadás 

Fogyasztói Energia-tanácsadó Központ 

fogyasztói érdekvédelem 
fogyasztói érdekvédelmi csoport 

fogyasztói érték 

fogyasztóiérték-lánc 
fogyasztói értékrend 

fogyasztói forgatókönyv 

fogyasztói gazdaság 
fogyasztói haszonélvezet 

fogyasztói határhajlandóság 

fogyasztói helyettesítés határrátája 
fogyasztói hitel 

Fogyasztói Hitelbiztosítási Egyesület (CCIA) 

fogyasztóihitel-megállapodás 
fogyasztói hitelt nyújtó pénzintézet 

fogyasztóihitel-ügylet 

fogyasztóihitel-védelemre vonatkozó törvény 
fogyasztói igény 

fogyasztóiigény-kielégítés 



fogyasztói igény kielégítése 

fogyasztói igény manipulálása 

fogyasztói informáltság 
fogyasztói ízlés 

fogyasztói ízlésvilág 

fogyasztói járadék 
fogyasztói jog 

fogyasztói jólét 

fogyasztói-kereskedelmi szektor 
fogyasztói kereslet 

fogyasztói kiadás 

fogyasztói kielégülés 
fogyasztói kiszolgáltatottság 

fogyasztói kosár 

fogyasztói kölcsön 
fogyasztói költekezés 

fogyasztói költség 

fogyasztói költségvetés 
fogyasztói költségvetési korlát 

fogyasztóiköltség-vizsgálat 

fogyasztói költség vizsgálata 
fogyasztói kör 

fogyasztói környezetérzékenység 

fogyasztói környezetszennyezés 
fogyasztói követelmény 

fogyasztói közérzet szondázása 

fogyasztói kreativitás 

fogyasztói lojalitás 

fogyasztói magatartás 
fogyasztóimagatartás-elemzés 

fogyasztói magatartás elemzése 

fogyasztói magatartás elmélete 
fogyasztóimagatartás-kutatás 

fogyasztói magatartás kutatása 

fogyasztói magatartás manipulálása 
fogyasztói magazin 

fogyasztóimagazin-piac 

fogyasztói márkahűség 
fogyasztói marketing 

fogyasztói megkérdezések 

fogyasztói megtakarítás 
fogyasztó informáltsága 

fogyasztói nyereség 

fogyasztói optimum 
fogyasztói öntudat 

fogyasztói panel 

fogyasztói piac 
fogyasztói piac telítettsége 

fogyasztói preferencia 

fogyasztói pszichológia 
fogyasztói reklamáció 

fogyasztói részletfizetési hitel 

fogyasztói réteg 
fogyasztói rezervációs ár 

fogyasztói szegmentálás 

fogyasztói szempontok 
fogyasztói szervezetek 

fogyasztói szféra 

fogyasztói szokás 
fogyasztói szokások megváltozása 

fogyasztói szolgáltatás 



fogyasztói szuverenitás 

fogyasztói tanácsadó központ 

fogyasztói tapasztalatok 
fogyasztói társadalom 

fogyasztói tér 

fogyasztóitermék-tér 
fogyasztói terv 

fogyasztói típusok 

fogyasztói többlet 
fogyasztóitöbblet-modell 

fogyasztói többlet nagysága 

fogyasztói törzsminta 
fogyasztói túlfűtöttség 

fogyasztói választási szituáció 

fogyasztói választás objektumai 
fogyasztói választások elmélete 

fogyasztói vásárlás 

fogyasztói vásárlási hajlandóság 
fogyasztói veszteség 

fogyasztói viselkedés elmélete 

fogyasztó ízlésvilágának megváltoztatása 
fogyasztójelölt 

fogyasztó jóléte 

fogyasztó jószágtere 
fogyasztó jövedelme 

fogyasztó jövedelmének az  

emelkedése 

fogyasztókárosító vállalkozó 

fogyasztókat kiszolgáló on-line eladóhely 
fogyasztók besorolása 

fogyasztóképesség 

fogyasztó kiadásai 
fogyasztó kikérdezése 

fogyasztókiszolgálás 

fogyasztó kiszolgálása 
fogyasztók kötődésének az  

elmélete 

fogyasztók közelsége 
fogyasztók megkülönböztetése 

fogyasztók megkülönböztetése rezervációs áraik szerint 

fogyasztóknak történő e-eladás (B2C) 
fogyasztók osztályozása 

fogyasztó költségvetési halmaza 

fogyasztókötődési elmélet 
fogyasztóközelség 

fogyasztóközönség 

fogyasztók rezervációs ára 
fogyasztók rezervációs áruk szerinti megkülönböztetése 

Fogyasztók Szövetsége 

fogyasztó márkaváltoztatása 
fogyasztó megdolgozása 

fogyasztómegkárosítás 

fogyasztó megkárosítása 
fogyasztómegtévesztés 

fogyasztó megtévesztése 

fogyasztó optimális választása 
fogyasztóorientált 

fogyasztóorientáltság 

fogyasztóorientált stratégia 
fogyasztóorientált termelés 

fogyasztóorientált viszonteladói áruválaszték 



fogyasztó ország 

fogyasztó önmegfigyelése 

fogyasztó pénze 
fogyasztó pénzszavazata 

fogyasztó pénztőkekínálata 

fogyasztó racionális választása 
fogyasztóréteg 

fogyasztó szabadsága 

fogyasztó számára alacsonyabb rendű javak 
fogyasztó szokásai 

fogyasztótér 

fogyasztót megtévesztő reklám 
fogyasztott termék 

fogyasztott termékek árarányainak változása 

fogyasztó tudat alatti befolyásolása 
fogyasztó vásárlóereje 

fogyasztóvédelem 

Fogyasztóvédelem (sajtótermék) 
fogyasztó védelme 

fogyasztóvédelmi bírság 

fogyasztóvédelmi bírság összege 
fogyasztóvédelmi egyesület 

fogyasztóvédelmi előírás 

Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség (FF) 
fogyasztóvédelmi főfelügyelőségi vizsgálat 

Fogyasztóvédelmi Hivatal 

fogyasztóvédelmi jogszabály 

fogyasztóvédelmi nap 

fogyasztóvédelmi politika 
fogyasztóvédelmi szervezetek munkaközössége 

fogyasztóvédelmi tanácsadó iroda 

fogyasztóvédelmi törvény 
fogyasztóvédelmi törvény tervezete 

fogyasztóvédelmi vizsgálat 

fogyasztóvédő 
fogyasztó vendég 

fogyaték 

fogyatékos 
fogyatékosság 

fogyatékossági támogatás 

fogy az áru 
fogyóanyag 

fogyóeszköz 

fogyóeszközkészlet 
fogyóeszköz-nyilvántartó 

fokoz 

fokozás 
fokozat 

fokozatos 

fokozatos adó 
fokozatos adóztatás 

fokozatosan emelkedő adózási kulcs 

fokozatosan emelkedő fizetési kulcs 
fokozatosan emelkedő részletekben törlesztendő jelzálog 

fokozatosan felvált 

fokozatosan halad előre 
fokozatosan lecsökkent 

fokozatosan vonja ki a forgalomból 

fokozatos átvétel 
fokozatos formában felépített eredménykimutatás 

fokozatos hozadék modellje 



fokozatos kamatszámítás 

fokozatos kivonás 

fokozatos létszám-leépítési sorozat 
fokozatos megközelítés 

fokozatos mérlegforma 

fokozatosság 
fokozódás 

fokozódik 

fokozódó térnyerés 
fokozott ellenőrzés 

fokozza a keresletet 

fokozza a termelést 
fókuszált béremelés 

fóliacsomagolás 

folyamatábra 
folyamatban lévő beruházás 

folyamatban lévő építkezés 

folyamatban lévő hitelnyújtás 
folyamatban lévő kibocsátás 

folyamatban lévő munka 

folyamatban lévő per 
folyamatban lévő szerződés szerinti építési-szerelési munkálatok 

folyamatban lévő ügyletek 

folyamatbefolyásoló képesség 
folyamatelemzés 

folyamatellenőr 

folyamatirányítás 

folyamatközpontú szervezet 

folyamat megtorpedózása 
folyamatos 

folyfolyamatos adatfelvétel 

folyamatosan bocsát ki 
folyamatosan enged 

folyamatosan kibocsát 

folyamatosan kibocsátott kincstári váltók 
folyamatosan kibocsátott letéti jegy 

folyamatosan konzultál 

folyamatosan számított átlagár 
folyamatosan változó vállalat 

folyamatos árfolyamjegyzés 

folyamatos átállás 
folyamatos átlagár 

folyamatosátlagár-számítás 

folyamatos biztosítás 
folyamatos biztosítási kötvény 

folyamatos drágulás 

folyamatos egyeztetés 
folyamatos ellátás 

folyamatos eredménysorozat 

folyamatos értékelés 
folyamatos értékkövetés 

folyamatos értékvesztés 

folyamatos finanszírozás 
folyamatos fizetőképesség 

folyamatos foglalkoztatottság 

folyamatos függvény 
folyamatos garancia 

folyamatos görbe 

folyamatos gyártás 
folyamatos hitelnyújtás 

folyamatos index 



folyamatos információ 

folyamatos kamatoskamat-számítás 

folyamatos kamatoztatás 
folyamatos kereskedés 

folyamatos kereslet 

folyamatos kibocsátás 
folyamatos költségek 

folyamatos leértékelés 

folyamatos leltár 
folyamatos leltárfelvétel 

folyamatos leltározás 

folyamatos leltározási módszer 
folyamatos munka 

folyamatos nettó elszámolás 

folyamatos növekedés 
folyamatos osztalékfizetés 

folyamatos piacmegfigyelés 

folyamatos ráfordítás 
folyamatos reklám 

folyamatosság elve 

folyamatos statisztikai megfigyelés 
folyamatos szállítás 

folyamatos számítógépes jegyzés 

folyamatos szolgáltatás 
folyamatos szükségletkielégítés 

folyamatos termelés 

folyamatos termelési mód 

folyamatos termelésű iparág 

folyamatos tervezés 
folyamatos tevékenység 

folyamatos tőkésítés 

folyamatos üzemeltetés 
folyamatos üzletkötés 

folyamatos vagyonvesztés 

folyamatos változó 
folyamatrendszer 

folyamatszabályozási rendszer 

folyamatszemlélet 
folyamatszervezés 

folyamatváltozó 

folyamhajózás 
folyami árufuvarozás 

folyami árufuvarozási szerződés 

folyami biztosítás 
folyami fuvar 

folyami fuvarlevél 

folyami fuvarozás 
folyami hajóraklevél 

folyami hajózás 

folyami illeték 
folyami rakjegy 

folyamodás EK-tagságért 

folyamodik 
folyamodó 

folyamodvány 

folyékony áru 
folyékonyáru-tároló 

folyékony földgáz kivitele 

folyékony szállítmány 
folyó adósság 

folyó anyagráfordítás (folyamatban lévő) 



folyóanyag-ráfordítás (folyékony anyag) 

folyó ár 

folyó áras aggregátum 
folyó áras érték 

folyó áras költségkönyvelés 

folyó áras mutató 
folyó áras pótlási költségek 

folyó áras termelési érték 

folyó áras újratermelési költségek 
folyó árfolyam 

folyó árfolyam adott szintjének elérésekor életbe lépő megbízás 

folyó árfolyamszint 
folyó áron beszerzi a le nem szállított értékpapírt 

folyó áron való elszámolás 

folyó devizaművelet 
folyó elszámolás 

folyó érték 

folyó év (f. év) 
folyó évi (f. é.) 

folyó évi adócsökkentés 

folyó finanszírozás 
folyó fizetések 

folyó fizetési mérleg 

folyó fizetésimérleg-hiány 
folyó fizetési mérleg hiánya 

folyófizetésimérleg-többlet 

folyó fogyasztás 

folyó gazdálkodás 

folyó határidős árfolyam 
folyó havi (f. h.) 

folyó hitel 

folyó hó (f. hó) 
folyóirat-előfizetési díj 

folyó javítás 

folyó jegybanki alapkamat 
folyó jövedelem átutalása külföldre 

folyó jövedelem átutalása külföldről 

folyó kamat 
folyó kiadás 

folyó kibocsátás 

folyó kölcsön 
folyó költség 

folyó költségek szintje 

folyó költségek szintjén mért teljesítmény 
folyó költségvetés 

folyó költségvetési év 

folyó kötelezettség 
folyó likviditás 

folyó megrendelés 

folyó mérleg 
folyóméter (fm) 

folyó művelet 

folyó műveletek fizetési mérlege 
folyó naptári napok 

folyó nemzetközi fizetések 

folyó piaci érték 
folyó ráfordítás 

folyó ráfordítási koefficiens 

folyósít 
folyósítandó táppénz 

folyósítás 



folyósítási járulék 

folyósítási jutalék 

folyósítási ütemezés 
folyósítható 

folyósítható eszközök 

folyósítható hitel 
folyósíthatóság 

folyósító 

folyósított 
folyósított bér 

folyósíttat 

folyószám 
folyószámla (fszla.) 

folyószámlabetét 

folyószámla-bizonylat 
folyószámlacsomag 

folyószámla-egyenleg 

folyószámlaegyenleg-egyeztetés 
folyószámla-egyeztetés 

folyószámla-ellenőr 

folyószámla-előleg 
folyószámla-forgalom 

folyószámlafőkönyv 

folyószámlaháttérrel bíró betéti kártya 
folyószámlahitel 

folyószámlahitel-felvételi lehetőség 

folyószámlahitel-kamat 

folyószámlahitel kamata 

folyószámlahitel kamatlába 
folyószámlahitel-keret 

folyószámlahitel-szolgáltatás 

folyószámlahitel-túllépés 
folyószámlahitel túllépése 

folyószámla-információ 

folyószámlakamat 
folyószámla kamata 

folyószámla-kimutatás 

folyószámla kimutatása 
folyószámla-kivonat 

folyószámla kivonata 

folyószámla-kivonat és a folyószámla egyezése 
folyószámla-konstrukció 

folyószámlakönyv 

folyószámla-könyvelő 
folyószámla-kötelezettség 

folyószámlakötvény 

folyószámla-követelés 
folyószámla követelése 

folyószámlaletét 

folyószámlamegbízás 
folyószámlamérleg 

folyószámla-nyilvántartás 

folyószámla nyilvántartása 
folyószámlanyitás 

folyószámla nyitása 

folyószámlára vásárol 
folyószámla-rendezés 

folyószámla rendezése 

folyószámla rendszeres vevő számára 
folyószámla-revizor 

folyószámlás ügyfél 



folyószámlaszám 

folyószámla-szerződés 

folyószámla-szolgáltatás 
folyószámla-tartozás 

folyószámlát feltölt 

folyószámlát lezár 
folyószámlát megterhel 

folyószámlát nyit 

folyószámla-történet 
folyószámlatranszfer 

folyószámla-tulajdonos 

folyószámla tulajdonosa 
folyószámla-túllépés 

folyószámla túllépése 

folyószámlát vezet 
folyószámlaügylet 

folyószámla valamely pénzintézetnél 

folyószámla-változás 
folyószámla változása 

folyószámlaverseny 

folyószámla-vezetés 
folyószámla vezetése 

folyószámla-vezetés komputerizálása 

folyószámla-vezető bank 
folyó tartozás 

folyó termelés 

folyó termelés változó költségei 

folyó termelőfelhasználás 

folyó tételek egyenlege 
folyó tételek mérlege 

folyó tételek számlája 

folyó transzfer 
folyó tranzakció 

folyó újratermelési költség 

folyó ügylet 
folyó üzleti tevékenység 

folytatódik a részvények árfolyamcsökkenése 

folytatódó privatizáció 
folytatólagos verseny 

folytatott tevékenységből származó bevétel 

folytonosan differenciálható 
folytonos áremelés 

folytonos függvény 

folytonos görbeszakasz 
folytonos innováció 

folytonos járadék 

folytonos mennyiségi ismérv 
folytonos modell 

folytonos munkarendben dolgozó 

folytonosság 
folytonosság elve 

folytonossági elv 

folytonos sokaság 
folytonos üzemméret-változás 

folytonos véges sokaság 

FOMC (Szövetségi Nyíltpiaci Bizottság) (USA) 
fonaláru 

fonalérték 

fonalszakbolt helyettes vezetője 
fonalszakbolti eladó 

fonalszakboltvezető-helyettes 



fonalszakbolt vezetője 

fondorlat 

fonoda 
fonógyár 

fonóipar 

fonottárupiac 
font (lb.) (tömeg- és súlymérték) 

font (CYP) – Ciprus 

font (EGP) – Egyiptom 
font (GBP) – Nagy-Britannia 

font (IEP) – Írország 

font (LBP) – Libanon 
font (SYP) – Szíria 

fontáttörés 

fontban fizetendő kötvény 
fontban fizetendő váltó 

fontbankjegy 

fontbefektetés 
fontdeviza 

fontfelár 

fontkészlet 
fontos követelmény 

fontossági sorrend 

fontos tény 
fontos változás 

fontra kiállított kereskedelmi váltó 

fontra kiállított letéti jegy 

font sterling (pénzegység) (Ł) 

fontsterling-árfolyam 
fontsterling-egyenleg 

fontsterling-értékpapír 

fontsterling-kötvény 
fontsterling-váltó 

fontszámla 

fontterület 
fonnyadt csekk 

foot (hosszmérték) 

FOR (vagy for) (költségmentesen vasúti kocsiba rakva) 
Forbes magazin jegyzéke az 500 legnagyobb állami vállalatról 

fordítóiroda által felszámított díj 

fordítóprogram forgalmazása 
fordított ajánlat 

fordított arányban áll 

fordított arányban változik 
fordított arányban van 

fordított arányosság 

fordított arányú összefüggés 
fordított átvétel 

fordított fej-váll alak 

fordított felvásárlás 
fordított háromszög 

fordított helyzet 

fordított hozamkülönbözet 
fordított intenzitási viszonyszám 

fordított jelzálogkölcsön idős emberek ingatlanára 

fordított kamatszerkezet 
fordított kettős valuta 

fordított kettős valutájú kölcsönkötvény 

fordított konverzió 
fordított lebegő kamatozású kölcsönkötvény 

fordított pénzátutalás 



fordított piac 

fordított split 

fordított swapügylet 
fordított vám 

fordított viszonyszám 

fordított visszavásárlási megállapodás 
fordizmus 

Ford, James Lorne 

fordulatkritériumok 
forduljon a kibocsátóhoz 

forduljon az elfogadóhoz 

forduló 
fordulóidő 

fordulónap 

fordulónap a mérlegkészítésben 
fordulónapi áras értékelés 

fordulónapi árfolyam 

fordulónapi fiktív érték 
fordulónapi leltárfelvétel 

fordulónapi nominálérték 

fordulónapi reálérték 
fordulónapi üzemgazdasági becsérték 

fordulónapi vagyonérték 

fordulónapon végrehajtott leltározás 
fordulópont 

fordulópont-elemzés 

fordulópont elemzése 

forecast (előrejelzés) 

forfaitdiszkont 
forfaitőr 

forfaitutazás 

forfaitügylet 
forfetírozás 

forfetírozási piac 

forfetírozási ügylet 
forfetőr 

forgalmaz 

forgalmazás 
forgalmazás első napja 

forgalmazási engedély 

forgalmazási költség 
forgalmazási körülmény 

forgalmazási napok közötti limit 

forgalmazási rendszer 
forgalmazási veszteség 

forgalmazástól eltiltott cég 

forgalmazható 
forgalmazható értékpapír 

forgalmazható hitel 

forgalmazható kibocsátási engedélyek rendszere (FKE) 
forgalmazhatóság 

forgalmazó 

forgalmazó bank 
forgalmazó cég 

forgalmazóhely 

forgalmazó kiskereskedő 
forgalmazott érték 

forgalmazott értékpapír 

forgalmazott értékpapírok aránya a jegyzett értékpapírokhoz 
forgalmazotti kategória 

forgalmazott kötvény 



forgalmazott részvény 

forgalmazóvállalat (de: az árut forgalmazó vállalat) 

forgalmi adatok 
forgalmi adó 

forgalmiadó-csalás 

forgalmiadó-ellenőr 
forgalmi adó ellenőre 

forgalmiadó-hátralék 

forgalmiadó-kedvezmény 
forgalmi adó megváltoztatása 

forgalmiadó-mentes 

forgalmiadó-mentesség 
forgalmi adó nélküli érték 

forgalmiadó-nyugta 

forgalmiadó-törvény 
forgalmiadó-változtatás 

forgalmiadó-visszaigénylés 

forgalmi adó visszaigénylése 
forgalmiadó-visszatérítés 

forgalmi adó visszatérítése 

forgalmi alap 
forgalmi ár 

forgalmi árfolyam 

forgalmi bevétel 
forgalmi biztonság 

forgalmi egyenlet 

forgalmi előrejelzés 

forgalmi engedély 

forgalmi érték 
forgalmi esemény 

forgalmi eszköz 

forgalmieszköz-funkció 
forgalmi eszközök szabályozása 

forgalmi folyamat 

forgalmi gazdaság 
forgalmi idő 

forgalmi illeték 

forgalmi integráció 
forgalmi iskola 

forgalmi jelzálogjog 

forgalmi jutalék 
forgalmi készlet 

forgalmi kimutatás 

forgalmi korlátozás 
forgalmi költség 

forgalmiköltség-eljárás 

forgalmiköltség-eljárásos eredménykimutatás 
forgalmiköltség-eljárásra épülő eredménykimutatás 

forgalmiköltség-eljárásra épülő eredménymegállapítás 

forgalmiköltség-eljárással készített eredménykimutatás 
forgalmiköltséges eljárású eredménykimutatás 

forgalmi könyvelés 

forgalmi nagyságrend szerinti besorolás 
forgalmi periódus 

forgalmi rend 

forgalmi súly 
forgalmi szemléletű termékosztályozás 

forgalmi szemléletű terv 

forgalmi szervező 
forgalmi tőke 

forgalmi válság 



forgalmi változásokkal kapcsolatos döntés 

forgalmi volumen növekedése 

forgalomalakulás 
forgalom aránya a forgótőkéhez 

forgalomarányos 

forgalomarányos befizetés 
forgalom áruszerkezete 

forgalomba állít 

forgalomba hoz 
forgalomba hozatal 

forgalomba hozatal előtti minőségvizsgálat 

forgalomba hozatalhoz szükséges bizonylatok 
forgalombahozatali engedély 

forgalomba kerülés 

forgalomban lévő bankjegyek 
forgalomban lévő érme 

forgalomban lévő értékpapír 

forgalomban lévő kötvény 
forgalomban lévő opciószelvény 

forgalomban lévő pénz 

forgalomban lévő pénz fedezete 
forgalomban lévő pénzmennyiség 

forgalomban lévő pénz mennyisége 

forgalomban lévő részvény 
forgalomban lévő váltó 

forgalomban nem lévő 

forgalomban van 

forgalombecslés 

forgalomból kivon 
forgalomból kivont termék 

forgalomból származó bevétel 

forgalomból való kivonás 
forgalombővítés 

forgalombővülés 

forgalomcsökkenés 
forgalom csökkenése 

forgalomcsökkentés 

forgalomélénkítés 
forgalomélénkülés 

forgalomélénkülés a kötvénypiacon 

forgalom élénkülése 
forgalom elmaradása 

forgalomelszámolás 

forgalomesés 
forgalom esése 

forgalomigazgatási költség 

forgalomintenzitás 
forgalomirányítás 

forgalomirányítási költség 

forgalomképes 
forgalomképes értékpapír 

forgalomképes ingatlan 

forgalomképes jelzálog 
forgalomképes papír 

forgalomképes pénzérme 

forgalomképesség 
forgalomképes törzsvagyon 

forgalomképes vagyon 

forgalomképes vagyoni jog 
forgalomképtelen 

forgalomképtelen önkormányzati vagyon 



forgalomképtelen vagyontárgy 

forgalomkiegyenlítési adó 

forgalomkimutatás 
forgalomkorlátozás 

forgalom-költség-nyereség  

szemlélet 
forgalomlebonyolítás 

forgalom lebonyolítása 

forgalommanipulálás 
forgalom manipulálása 

forgalom nélkül 

forgalom nélküli számla 
forgalomnövekedés 

forgalom növekedése 

forgalomnövekedési engedmény 
forgalomnövelési cél 

forgalomnövelési engedmény 

forgalomnövelési lehetőség 
forgalom nyereségtartalma 

forgalom összege a bankkönyvek követel oldalán 

forgalom összege a bankkönyvek tartozik oldalán 
forgalomösztönzés 

forgalomrovatpár 

forgalomserkentés 
forgalomszabályozás 

forgalom szabályozása 

forgalomszámlálás 

forgalomszervezés 

forgalomváltozás 
forgalom-visszaesés 

forgalom visszaesése 

forgalomvizsgálat 
forgalom volumene 

forgási arány 

forgási idő 
forgási napok száma 

forgási sebesség 

forgási sebesség fordulatokban 
forgási sebesség napokban 

forgásmutató 

forgásszám 
forgat 

forgatás 

forgatásból eredő kötelezettségek 
forgatás garantálva 

forgatási céllal vásárolt tulajdoni hányad 

forgatható 
forgatható adóskötelezvény 

forgatható áruváltó 

forgatható értékpapír 
forgatható értékpapírok egységes törvénye (UNIL) 

forgatható hajóraklevél 

forgatható letéti jegy 
forgatható okirat 

forgatható okmányok elfogadójának a kötelezettsége 

forgatható papír 
forgatható raktárjegy 

forgathatóság 

forgatható váltó 
forgatmány 

forgatmányadós 



forgatmánybehajtás 

forgatmányhamisítás 

forgatmány hamisítása 
forgatmány hiányzik 

forgatmányhitelező 

forgatmányjutalék 
forgatmánylánc 

forgatmány nem szabályszerű 

forgatmánnyal átruházható 
forgatmánnyal átruházható  

okmány 

forgatmánnyal ellátott 
forgatmánnyal még el nem látott átruházható értékpapír 

forgatmánnyal való átruházás 

forgatmányos 
forgatmányoz 

forgatmányozás 

forgatmányozással átruházható 
forgatmányozó 

forgatmányozott váltó 

forgatmány szerint 
forgatmány útján átadott váltó 

forgatmány útján átruházható 

forgató 
forgatókönyv 

forgatott 

forgatott csekk 

forgatott váltó 

forgatva 
forgóalap 

forgóalaphiány 

forgóalapszámla 
forgóeszköz 

forgóeszköz-arányos nyereség 

forgóeszköz-befektetés 
forgóeszköz befektetése 

forgóeszköz-fedezeti mutató 

forgóeszköz-finanszírozás 
forgóeszköz finanszírozása 

forgóeszközhiány 

forgóeszközhitel 
Forgóeszközhitelek (számlanév) 

forgóeszköz-hitelezés 

forgóeszköz hitelezése 
forgóeszközhitel-felvétel 

forgóeszközhitel felvétele 

forgóeszközhitel-kibocsátás 
forgóeszközhitel kibocsátása 

forgóeszközhitel-konstrukció 

forgóeszközhitel-szükséglet 
forgóeszközkamat 

Forgóeszközök (mérlegfősor) 

forgóeszközök aránya a rövid lejáratú kötelezettségekhez 
forgóeszközök és a folyó források aránya 

forgóeszközök könyvelése 

forgóeszközök nettó értéke 
forgóeszköztöbblet-hitel 

forgóeszköz-szükséglet 

forgótőke 
forgótőke-arányos árbevétel 

forgótőke-elvonás 



forgótőke elvonása 

forgótőke-forgalom 

forgótőke-gazdálkodás 
forgótőkehiány 

forgótőkeigény 

forgótőke megszerzésének a garanciája 
forgótőkenagyság 

forgótőkenagyság-előírás 

forgótőke szerkezete 
forgóvagyon 

forint (Ft) 

forint (HUF) – Magyarország 
forintalapú alszámla 

forintalapú bankkártya 

forintalapú elszámolás 
forintalapú kártya 

forintalapú kártyaszámla 

forintalapú számla 
forintalapú számla vezetési díja 

forintáldozat 

forintállamadósság-növekmény 
forintárfolyam-kockázat 

forintárfolyam-változás 

forintárfolyam változása 
forint átutalása (FTUT) 

forintban kiegyenlített fuvardíj 

forintbankjegy 

forintbankjegycímlet-sorozat 

forintbankjegyek címletsorozata 
forintbefektetés 

forintbetét 

forintbetét-állomány 
forintbetét-csökkenés 

forintbetét csökkenése 

forintbetétkamat 
forintbetét-növekedés 

forintbetét növekedése 

forintbetét-szerződés 
forintbevétel 

forintcsekk 

forinteladás 
forintellenérték 

forint ellenértéke 

forintelőleg 
forintérme-feldolgozó 

forinterősödés 

forint erősödése 
forintérték 

forintértéktár-kezelő 

forintértéktár kezelője 
forintfedezet 

forintfelértékelés 

forintfelértékelődés 
forintfillérek 

forint-fillér rendszer 

forintfinanszírozás 
forintfolyószámla-vezetés 

forintfolyószámla vezetése 

forintforrás 
forintforrások után képzett tartalék kamatlába 

forintgyengülés 



forinthitel-szerződés 

forinthozam 

forintjegyzés 
forintkalkuláció 

forintkamatesés 

forintkamat-tartalom 
forintkártya 

forintkészlet 

forintkészpénzkészlet 
forintkiajánlás 

forintkonvertibilitás 

forintkötvény 
forintkövetelés 

forintleértékelés 

forintleértékelés havi mértékének csökkentése 
forint leértékelési ütemének a csökkentése 

forintleértékelő árfolyam-politika 

forintmegtakarítás 
... forintnak megfelelő valuta 

forintos 

forintosít 
forintosítható 

forintos kaszinó 

forintos világkártya 
forintpénzek 

forintpénztári művelet (FTPT) 

forintpiac 

forintpult 

forintra szóló utazási csekk 
forint-referenciahozam 

forintrontás 

forintrontási kísérlet 
forintsérülékenység 

forintstabilizáció 

forintszámla 
forintszámla-fedezet 

forintszámla-vezetés 

forintszavazat 
forint teljes konvertibilitása 

forinttörténelem 

forintváltó 
forintvásárlás 

forintvédő intézkedés 

formáció 
formációelmélet 

formációváltás 

formagazdagság 
formahibás csekk 

formai hiba 

formai számlakifogásolás 
formális 

formális eladás 

formális modell 
formális stratégia 

formális szervezet 

formális szervezeti tényezők 
formális terhelés 

formalitás 

formalizálás 
formanyomtatvány 

formapalackos csomagolás 



formaruha-ellátás 

formaruha-térítés 

formaságok betartása 
formatartó csomagolás 

formatervezési költség 

formátum 
formaváltozás 

formula 

formuláré (űrlap, szövegminta) 
formula szerint kiszámított nyugdíj 

formula szerint végzett befektetés 

Forog, mint a rossz pénz az országban. (szólásmondás) 
forprofitszervezet 

FORR (forrásadó levonása) 

forradalmi változást idéz elő 
forrás 

forrásadó 

forrásadó-harmonizáció 
forrásadó-köteles 

forrásadókulcs 

forrásadó levonása (FORR) 
forrásadó-megállapodás 

forrásadómentes 

forrásadómentes kölcsön 
Forrásadós jövedelmek személyi jövedelemadója (számlanév) 

forrásadózás 

forrásadózási rendszer 

forrásadóztatás 

forrásakvizíció 
forrásallokáció 

forrásállomány 

forrásállomány-csökkenés 
forrásállomány csökkenése 

forrásállomány-csökkentés 

forrásállomány csökkentése 
forrásállomány-növekedés 

forrásállomány-változás 

forrásállomány változása 
forrásáramlás 

forrásarányos finanszírozás 

forrásátcsoportosítás 
forrásátcsoportosító funkció 

forrásátcsoportosító lépés 

forrásátengedés 
forrásátértékelődés 

forrásátrendeződés 

forrásáttelepítés 
forrásbevonás 

forrásbevonás célvesztési határa 

forrásbőség 
forrásbővülés 

forrásbővülési lehetőség 

forrásdecentralizálás 
forrásellátottság 

forráseloszlás 

forráselosztás 
forrásesedékesség 

forrás esedékessége 

forrásfelhasználás 
forrás felhasználásának hatékonysága 

forrásfelhasználási hatékonyság 



forrásfelhasználás kimutatása 

forrásfeltárás 

forrásfeltáró 
forrásfeltáró funkció 

forrásfüggés 

forrásgazdálkodás 
forrásgyűjtés 

forrásgyűjtő papír 

forráshelyesbítő számla 
forráshiány 

forráshiányos önkormányzat 

forráshoz jutási kondíció 
forrásigény 

forrásigényes 

forrásismertetés 
forrásjelzés 

forrásképzés 

forrásképződés 
forráskérdés 

forráskezelés 

forráskiáramlás 
forráskihelyezés 

forráskímélő intézkedés 

forráskivonás 
forráskivonulás 

forráskölcsön 

forrásköltség 

forrás költsége 

forrásköltség/többlethozam arány 
forrásköltség/többlethozam aránya 

forráskötvény 

forráslekötés 
forráslekötő manőver 

forrásmegosztás 

forrásmegtakarítás 
forrásmenedzser 

forrásmunka 

forrásnövekedés 
források összesen 

Források összesen (mérlegfősor) 

Források összesen (számlanév) 
források összetétele 

forrásoldal 

forrásország 
forrásosztogató 

forrásösszetétel 

forrásráfordítás 
forrásstruktúra 

forrástartalék 

forrástérkép 
forrásterv 

forrástöbblet 

forrástranszfer 
forrásszámla 

forrásszegény nemzetgazdaság 

forrásszegénység 
forrásszegény vállalkozó 

forrásszerkezet 

forrásszerzés 
forrásszerzési lehetőség 

forrásszűkítés 



forrásszükséglet 

Forrester-modell 

forró pénz 
forró tőke 

forró váltó 

fórsrift (előírás, szabályzat) 
forszíroz 

forszírozás 

forszírozó 
forszírozott eladás 

fortély 

fórum 
forward (határidős, termin) 

forward-árfolyam 

forward-devizaügylet 
forward-keresztárfolyam 

forward-piac 

forward-prémium 
forward-ügylet 

FOS (költségmentesen a hajó korlátján át) 

foszlányvagyon 
fosztogat 

fosztogatás 

FOT (költségmentesen teherautóba rakva) 
fotocikk 

fotocikkeladás 

fotocikkszaküzlet 

fotópiac 

fotószafari 
fotoszaküzlet 

fotószolgáltatás 

fotószolgáltatással foglalkozó cég 
fotószolgáltató cég 

fotoüzletház 

Fourier, François Marie Charles 
fourierizmus 

főadós 

főágazat 
főágazat-vezető 

főaggregátum 

főállamügyész 
főállású anyaság 

főállású egyéni vállalkozó 

főállású munkaviszonyból származó jövedelem 
főáramlatú közgazdaságtan 

fő árucikk 

főárucsoport 
fő árupiac 

főátlag 

főátlagindex 
főátló 

főbb makrováltozók értékei 

főbb pénzpiaci központok 
főbérlet 

főbérleti díj 

főbérleti lakás 
főbérleti lakás szolgáltatással 

főbérlő 

főbeszámoló 
főbizományos 

főbiztos 



főbiztosító 

fődarabcsere 

föderáció 
föderális költségvetés 

föderális központi bank 

föderalisták 
föderalizmus 

föderatív társadalom 

fő díjfizetőkapu 
főelárusító 

főellenőr 

főelőadó 
fő érclelőhely 

fő exportcikk 

főfelügyelő 
főfoglalkozás 

főfoglalkozású 

főfoglalkozású egyéni vállalkozó 
főfoglalkozású munkaviszony 

főfoglalkozású vállalkozó 

fő gabonafélék 
fő garanciaszindikátusi tag 

fő hadianyag-szállító 

főhatóság 
főhitelező 

főidény 

főidénybeli díjszabás 

főidő 

főigazgató 
főigazgató-helyettes 

főindex 

főintézet 
főiskolai alapítvány 

Főiskolai Szociális Telep 

főjavítás 
fő jövedelmi forrás 

fő kereskedelem helyszíne 

főkereskedés 
főkereső 

főkiállító 

főkincstárnok 
főkivitelező 

főkomponens-elemzés 

főkomponens-regresszió 
főkönyv 

főkönyvelő 

főkönyvelőség 
főkönyvet lezárja 

főkönyvi egyenleg 

főkönyvi gyűjtőszámla 
főkönyvi kivonat 

főkőnyvi könyvelés 

főkönyvi könyvelésre alkalmas program 
főkönyvi könyvelő 

főkönyvi napló 

főkönyvi számla 
főkönyvi számla, amely mérlegtételként jelenik meg 

főkönyvi számlavázak 

főkönyv két szembenálló oldala 
főkönyv vezetését ellenőrzi 

főkönyv vezetését megszemléli 



főkönyvvezetést megszemlél 

főkönyvvezető 

főkötelezett 
főkötelezettség 

fő közlekedési út 

földadó 
földadóalap 

földadóbeszedő 

földadóbeszedő birtokos 
földadóhátralék 

földadójavaslat 

földadókataszter 
földadókivetés 

földadó kivetése 

földadó-kötelezettség 
földadóslevél 

földadótartozás 

földalap 
földalapárverés 

földalap árverése 

földalapú kárpótlás 
földalapú normatív támogatás 

földalapú támogatások 

földalatti gazdaság 
földalattijegy 

földár 

földárverés 

földárverésdömping 

földbér 
földbérbeadás 

föld bérbeadása 

földbéres 
földbérlet 

földbérleti díj 

földbérleti rendszer 
földbérlő 

földbirtok 

földbirtokhelyzet 
földbirtok-koncentráció 

földbirtok-koncentráció 

földbirtoklás 
földbirtoklási rendszer 

földbirtokmegoszlás 

földbirtokolás 
földbirtokos 

földbirtokos honatya 

földbirtokos képviselő 
földbirtokos osztály 

földbirtokosság 

földbirtok-politika 
földbirtokreform 

földbirtokrendezés 

földbirtokrendszer 
földbirtok-statisztika 

földbirtoktulajdon 

földbirtokviszony 
földéhes paraszt 

földéhség 

földek értéke 
földek idegenforgalmi értéke 

földek mezőgazdasági értéke 



földek művelésből való kivonása 

föld eltartóképessége 

földérték 
földértékbecslés 

föld értékének a megállapítása 

földérték-megállapítás 
földérték megállapítása 

földérték-növekedés 

földérték növekedése 
Földes Béla 

földesúr 

földesúri birtok 
földesúri jogok 

földesúri regálé 

földet hagyományoz 
földforgalmi bizottság 

földforgalom 

földgázbeszerzés 
föld gazdasági értékelése 

földgázexport 

földgázfelhasználás 
földgázfelhasználó 

földgázimport 

földgázimportforrás 
földgázimport forrása 

földgáz-kereskedelem 

földgáz-kitermelési szolgáltatás 

földgázopció 

földgázüzletág 
földgázvezeték 

földhasználat 

földhasználati díj 
földhasználati nyilvántartás 

földhasználati viszonyok 

földhasználó 
földhasznosítás 

földhaszonbér 

földhaszonbérlet 
földhaszonbérlő 

földhaszonélvezet 

földhatár 
földhitel 

földhitelbank 

Földhitel- és Jelzálogbank Rt. (FHB) 
földhitelintézet 

földhitel-intézeti záloglevél 

földhivatal 
földhozadék 

földhöz juttat 

földhözjuttatott 
földhözkötött 

földhözragadt 

földigény 
földigénylés 

földigénylő 

földigénylő bizottság 
földi szállítás 

földi személyzet 

földi utaskísérő 
földjáradék 

földjáradék-elmélet 



földjelzálog 

földjelzáloghitel 

földjelzálog-hitelezés 
földjelzálog-hitelezésről szóló törvénytervezet 

földjelzálog-hitelezett 

földjelzáloghitel-intézet 
földjelzálog-intézet 

földkárpótlás 

földkérdés 
földkezelői jog 

földkiadó bizottság 

földkiegészítés 
földkihasználás 

földkihasználási felmérés 

földkisajátítás 
földköltség 

földközösség 

földmagántulajdon 
földmérő 

földminőség 

Földmívelési Érdekeink (sajtókiadvány) 
Földmívelési Értesítő (sajtókiadvány) 

földmunicipalizálás 

föld municipalizálása 
földmunka 

földmunkás 

földművelés 

földművelési módszer 

földművelésre kényszerített rabszolga 
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) 

földművelésügyi miniszter 
Földművelésügyi Minisztérium (FM) 

földművelésügyiminiszter-jelölt 

földművelő 
földműves 

földműveseket érintő adóterhek 

földműves-szövetkezet 
Földművesszövetkezeti Kereskedelmi Értesítő (sajtókiadvány) 

földnacionalizálás 

föld nacionalizálása 
földnélküli 

föld nélküli paraszt 

földnyilvántartás 
földosztás 

földönfutó 

földparcella 
földpiac 

földprivatizáció 

földrajzi árujelző 
földrajzi-infrastrukturális tényező 

földrajzi-külkapcsolati irány 

földrajzi opció 
földreform 

földrendezés 

földrengéskár-biztosítás 
földreprivatizáció 

földreprivatizálás 

földrész útjai 
földspekuláció 

földszerzési támogatás 



földszerzési tilalom 

földtartozás 

földteher 
föld-tehermentesítés 

földteher-nyilvántartás 

földteher-nyilvántartó hivatal 
földtelen 

föld terméshozama 

földterület 
földterületek táblázatos jegyzéke 

földtörvény 

földtörvény hátrányos hatásai 
földtörvény módosítása 

földtörvény-módosító javaslat 

földtörvényt módosító javaslat 
földtulajdon 

földtulajdoni lap 

földtulajdonilap-másolat 
földtulajdoni lap másolata 

földtulajdonjoghoz kötés 

földtulajdon-korlátozás 
földtulajdon korlátozása 

földtulajdon korlátozásáról szóló törvény 

földtulajdonlás 
földtulajdonos 

földtulajdonrendszer 

földtulajdonszerzés 

földtulajdon szerzése 

földtulajdon-változás 
földtulajdon változása 

földtulajdonviszony 

földtulajdonviszonyok 
földügynök 

földvásárlás 

földvásárlási szabályok megváltoztatása 
földvásárlási tilalom 

földvédelem 

földvédelmi bírság 
földvétel 

földzáloghitel-intézmény 

fő leányvállalat 
fölébecsülés 

föléírásos hibajavítás 

fölény 
fölérendelt 

fölérendelt cél 

fölös kapacitás 
fölösleg 

fölösleges 

fölösleges pénzek visszaáramoltatása 
fölös pénztárkészlet 

fölös tartalék 

fölös termelőkapacitás 
főmagánosító 

fő megállapodás 

főmunkaidő 
főmunkaviszony 

főmunkaviszonyból származó jövedelem 

főműsoridő 
főműsoridői reklámadás 

főműsoridői reklámadás díja 



főnemesség 

A Főnök Lapja (sajtókiadvány) 

főnyeremény 
főosztály 

főosztályvezető-helyettes 

főörökös 
főösszeg 

főpályázó 

főpapi tized 
főpénztár 

főpénztáros 

főpénzügyér (szleng) 
fő piac (a legfontosabb piac) 

fő piaci ár 

fő piaci árelv 
fő piaci importegységár 

fő piaci mozgások 

fő piaci résztvevők indexe 
főpincér 

főpincérség 

főpolgármesteri keret 
főposta 

főprivatizátor 

főraktár 
főrészvényes 

főrevizor 

fősokaság 

fősokaság megoszlási arányai 

fösvény ember 
fösvényen bánik 

fösvénykedik 

fösvénység 
főszakács 

főszállító 

főszámla 
főszámla-tulajdonos 

főszámvevő 

főszámvevőség 
fő szempont 

főszervező 

főszezon 
főszezonbeli díjszabás 

főszezoni turistaforgalom 

fő szolgáltatás 
fő támogató 

főtanácsos 

fő tartozás 
fő tendencia 

főtermék 

főtermény (a legfontosabb) 
fő termények (fontosak) 

főtétel 

főtevékenység 
főtevékenység alapján történő besorolás 

... főt meghaladó létszámleépítés 

fő tőzsdeterem kibővítése 
fő tranzitútvonal 

fő trendvonalak 

főtulajdonos 
főúr 

főút 



fő útirány 

fő útvonal (az oda vezető ...) 

főútvonal (nagy forgalmú) 
főügynök 

főüzemi rezsiköltség 

főüzemi tevékenység 
főüzemnek teljesített karbantartás költsége 

főüzemnek teljesített szolgáltatás költsége 

főüzlet 
főüzletág 

fővállalkozás 

fővállalkozás-barát szabályozási környezet 
fővállalkozási szerződés 

fővállalkozó 

fővállalkozói felelősség 
fővállalkozói szerződés 

fővállalkozói tevékenység 

fő változó 
fővaluta 

fővámhivatal 

főváros agglomerációja 
Fővárosi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (FÁKISZ) 

Fővárosi Árellenőrző Fórum 

Fővárosi Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség 
Fővárosi Kárrendezési Hivatal 

Fővárosi Közmunkák Tanácsa 

Fővárosi Munkaügyi Központ (FMK) 

Fővárosi Tulajdonosi Bizottság 

fővásárló 
fővédnök 

fővonal 

FPC (Szövetségi Energiabizottság) (USA) 
F-próba 

fragmentális 

fragmentált 
franchise 

franchise-átvevő 

franchise-birodalom 
franchise-díj 

franchise-gazda 

franchise-partner 
franchise-rendszerben működő üzlet 

franchise-tulajdonos 

franchise-ügylet 
franchising 

francia államvasutak által kibocsátott kötvény 

francia frank és spanyol peseta – Andorra 
francia frank (FRF) – Monaco 

Francia Kereskedelmi és Iparkamarák Gyűlése (ACFCI) 

Francia Közösség 
Francia Köztársaság (Franciaország) – Európa 

Francia Nyelvű Közgazdászok Nemzetközi Szövetsége (AIELF) 

Franciaország jegybankja 
francia részvényindex 

francia váltórendszer 

franciskánus szegénységideál 
frank (pénzegység) 

frank (BEF) – Belgium 

frank (BIF) – Burundi 
frank (CHF) – Svájc 

frank (DJF) – Dzsibuti 



frank (FRF) – Franciaország 

frank (GNF) – Guinea 

frank (KMF) – Comore-szigetek 
frank (LUF) – Luxemburg 

frank (MGF) – Madagaszkár 

frank (RWF) – Ruanda 
Frank, Charles Raphael 

Frankenstein-élelmiszerek (szleng – génmanipulált  

élelmiszer) 
Frankfurter Allgemeine Zeitung tőzsdeindexe (FAZ-index) 

frankfurti bankközi keresleti kamatláb 

frankfurti bankközi kínálati kamatláb (FIBOR) 
Frankfurti Értéktőzsde indexe (DAX-index) 

frankfurti tőzsde 

frankhamisítás 
frankírozás 

frankírozva 

frankkészlet 
Franklin, Benjamin 

franko (bérmentve, szabadon) 

frankó (szleng – remek) 
franko egyéb repülőtér 

franko feladási repülőtér 

franko gyár 
franko határ 

franko induló vagon 

franko országhatár 

frankövezet 

frank pénzrendszer 
frankterület 

FRBNY (New York-i Szövetségi Tartalékbank) 

FRC-szokvány 
free border (bérmentve országhatárig) 

freeholder (szabad földtulajdonos) 

free of tax (vámmentes) 
free on waggon 

free trade 

fregoli (alkalomszerű helyettesítő) 
frekvenciadíj 

frekvenciagazdálkodás 

frekvenciahasználati díj 
frekvencialekötési díj 

frekventáltság 

Frenkel, Jacob 
Frey, Bruno 

FRF (francia frank) – Monaco 

FRF (frank) – Franciaország 
fridzsiderár (vagy frizsiderár) 

fridzsiderszocializmus (vagy frizsiderszocializmus) 

Friedman, Milton 
Friedman-féle Phillips-görbe 

friedmanista 

Friedman, James 
frikció 

frikcionális jellegű munkanélküliség 

frikcionális munkanélküliség 
frikcionális tényező 

frikciós elmélet 

frikciós munkanélküliség 
Frisch, Ragnar Anton Kittil 

Frisch-féle megközelítés 



Frisch-görbe 

friss áru 

frissáru-kereskedelmi igazgató 
friss csapolás 

frisscsirke-akció 

frissen kibocsátott kártya 
frisshús-export 

Friss István 

friss piaci értékesítés 
frisstojás-eladás 

friss tojás eladása 

friss tőke 
Fritsch Vilmos 

frizsiderár (vagy fridzsiderár) 

frizsiderszocializmus (vagy fridzsiderszocializmus) 
froncsi (szleng – pénz, forint) 

fruktifikáció (hasznosítás, kamatoztatás) 

fruktifikálás 
frusztrációs hipotézis 

FSEEC (az Európai Közösség Értéktőzsdéinek Bizottsága) 

FSF (Pénzügyi Stabilitási Fórum) (Bázel) 
FSLIC (Szövetségi Megtakarítási és Hitelbiztosító Társaság) (USA) 

fszla. (folyószámla) 

FTA (Amszterdami Határidős Tőzsde) 
FTA (szabadkereskedelmi övezet) 

FTASI (a Financial Times súlyozott tőzsdeindexe) 

FTC (Szövetségi Kereskedelmi Bizottság) (USA) 

FTC-jelentés 

FT. Ord. L. (a Financial Times ipari részvényindexe) 
FTPT (forintpénztári művelet) 

FTSE-100 (a Financial Times részvényindexe) 

FTUT (forint átutalása) 
Fugger család 

fukar 

fukarkodik 
fukarság 

fukar vásárló 

Fulda, Friedrich Karl von 
Fullarton, John 

Fullarton-tétel 

full board (teljes ellátás [az idegenforgalomban]) 
fundáció 

fundál 

fundálás 
fundált 

fundált adósság 

fundált kötvény 
fundamentális analízis 

fundamentális analízis hívei 

fundamentális árfolyamelemzés 
fundamentális elemző 

fundamentális információ 

fundamentalista 
fundamentalista analízis 

fundátor (alapítványt tevő) 

fundus (pénzalap, birtok) 
funeráliák (temetési költségek) 

fungibilis áru 

funkció 
funkcióelemzés 

funkcióhordozó 



funkcióképes 

funkcióképes másik rendszer 

funkcionál 
funkcionálás 

funkcionális árkedvezmény 

funkcionális cél 
funkcionális ekvivalens 

funkcionális index 

funkcionális irányítás 
funkcionális irányítási rendszer 

funkcionális jövedelemeloszlás 

funkcionális jövedelemelosztás 
funkcionális jövedelemelosztási elmélet 

funkcionális képességek 

funkcionális képzés 
funkcionális költségszámítás 

funkcionális közelítés 

funkcionális pénzelmélet 
funkcionális részstratégia 

funkcionális statisztika 

funkcionális stratégia 
funkcionális struktúra 

funkcionális szervezeti felépítés 

funkcionalista iskola 
funkcionalisták 

funkcionális tervezés 

funkcionális vezetési rendszer 

funkcionalizmus 

funkcionáló tőke 
funkcióprivatizáció 

funkcióprivatizálás 

funkciórendszer 
funkciózavar 

Fuoco, Fransesco 

fúrási korlátozás 
fúrási művelet 

fúrási műveletekre vonatkozó záradék 

fúrási szerződés 
furgon 

Furtado, Celso 

fuser (kontár) 
fuserál 

fusifuvar 

fusimunka 
fusizás 

fusizik 

fusizó 
FUT (költségmentesen a hajódaru alá szállítva) 

... futamidejű egzisztenciahitel 

futamidő 
futamidő függvénye 

futamidők szerkezete 

futamidők tagozódása 
futamidők tartománya 

futamidő meghosszabbításának elintézése 

futamidőre számított kamatösszeg 
futamidős részvény 

Fut a pénze után. (szólásmondás) 

futár 
futárcég 

futárposta 



futárszolgálat 

futárvonat 

futáskihasználási tényező 
futballmecénás 

futballmecenatúra 

futballturizmus 
futó hitelszerződés 

futóhozam 

futóindex 
futóműüzletág 

futószalag 

futószalagmodell 
futószalagnál dolgozó munkás 

futószalagon történő gyártás 

futószalagos munkakör 
futószalagrendszer 

futóvevő 

futtatási díj 
futtatási versenydíj (lóversenyen) 

futures piac 

futures szerződés 
futures ügylet 

futurizmus 

futurológia 
fuvar 

fuvarajánlat 

fuvararányos önköltség 

fuvaráru 

fuvarbank 
fuvarbelég 

fuvarbér 

fuvarbérlés 
fuvarbérlet 

fuvarbérlő 

fuvarbiztosítás 
fuvarborderó 

fuvarcsoprtosítás 

fuvardeviza 
fuvardeviza-felülvizsgáló 

fuvardeviza-felülvizsgáló osztályvezető 

fuvardíj 
fuvardíj a rendeltetési állomáson 

fuvardíj a rendeltetési kikötőben fizetendő 

fuvardíjátalány 
fuvardíj-biztosítás 

fuvardíj biztosítására visszatartott áru felszabadítása 

fuvardíj-biztosítási kötvény 
fuvardíjelőleg 

fuvardíj-előleges hajóraklevél 

fuvardíj-előlegezés 
fuvardíj előre fizetve 

fuvardíjemelés 

fuvardíjengedmény 
fuvardíjfelár 

fuvardíj fizetve 

fuvardíj fizetve a megjelölt rendeltetési helyig 
fuvardíjfüggő számla 

fuvardíjhitel-számla 

fuvardíjjegyzék 
fuvardíjkedvezmény 

fuvardíj kifizetését igazoló hajóraklevél 



fuvardíjkiszabás 

fuvardíj kiszámítása 

fuvardíj megelőlegezése 
fuvardíjmentesen 

fuvardíjmérséklés 

fuvardíj mérséklése 
fuvardíjpótlék 

fuvardíjszabás 

fuvardíjszámfejtő 
fuvardíjszámítás 

fuvardíjszámla 

fuvardíjszázalék 
fuvardíj-támogatás 

fuvardíjtétel 

fuvardíjutánvét 
fuvardíj utánvételezve 

fuvardíjváltozás 

fuvardíjváltozás esetére szóló biztosítás 
fuvardíj valutában 

fuvardíj-visszatérítés 

fuvardíj visszatérítése 
fuvardömping 

fuvaregység 

fuvarelindítás 
fuvarengedély 

fuvareszköz 

fuvareszköz-állomány 

fuvareszköz-birtokos 

fuvareszköz-biztosítás 
fuvareszköz biztosítása 

fuvareszköz-tulajdonos 

fuvareszköz tulajdonosa 
fuvarfeladat 

fuvar fizetendő 

fuvar fizetve 
fuvaridő-szükséglet 

fuvaridőtől függő költség 

fuvarigény 
fuvarigényes 

fuvarigényes áru 

fuvarigényesség 
fuvarinkasszó 

fuvarirány 

fuvariroda 
fuvarjármű 

fuvarkalkuláció 

fuvarkalkulátor 
fuvarkapacitás 

fuvarkedvezmény 

fuvarkockázat 
fuvarkocsi 

fuvarköltség 

fuvarköltség átvételkor 
fuvarköltségeket is tartalmazó ár 

fuvarköltség előre fizetve 

fuvarköltség fizetve 
fuvarköltségigény 

fuvarköltség-megtakarítás 

fuvarköltség-megtérítés 
fuvarköltségszámla 

fuvarkötvény 



fuvarkövetési információs rendszer 

fuvarlevél 

fuvarlevél bizonyítékul szolgál 
fuvarlevél-felülvizsgáló 

fuvarlevél-garnitúra 

fuvarlevél-másodpéldány 
fuvarlevél másodpéldánya 

fuvarlevél-másolat 

fuvarlevél másolata 
fuvarmegbízás 

fuvarokmány 

fuvarokmány-kitöltési előírások 
fuvarokmányok átadása ellenében fizetendő 

fuvarokmányokat kivált 

fuvarokmányok kitöltésének előírásai 
fuvaróra-teljesítmény 

fuvaros 

fuvaroz 
fuvarozás 

fuvarozás hűtőkocsiban 

fuvarozási ágazatok 
fuvarozási csúcs 

fuvarozási díjtétel 

fuvarozási elismervény 
fuvarozási engedély 

fuvarozási feltétel 

fuvarozási illeték 

fuvarozási infrastruktúra 

fuvarozási kockázat 
fuvarozási lánc 

fuvarozási láncok 

fuvarozási megbízás 
fuvarozási mód 

fuvarozási okmány 

fuvarozási szakma 
fuvarozási szerződés 

fuvarozási teljesítmény 

fuvarozásiügyfél-szerző munkakör 
fuvarozási ügynök 

fuvarozási vállalat 

fuvarozási vállalkozó 
fuvarozásra előkészítés 

fuvarozásszervezés 

fuvarozásszervező 
fuvarozástechnikai kérdés 

fuvarozható 

fuvarozhatóság 
fuvarozó 

fuvarozó áruvisszatartási joga 

fuvarozócég 
fuvarozó hibájából eredő kár 

fuvarozói felelősség 

fuvarozói felelősségbiztosítás 
fuvarozói felelősség biztosítása 

fuvarozói kockázat 

fuvarozói tényálladéki jegyzőkönyv 
fuvarozó kockázata 

Fuvarozók Országos Demokratikus Szövetsége (Fodesz) 

fuvarozók raktárai 
fuvarozott áru biztosítása 

fuvarozott vámáru 



fuvarozóvállalat 

Fuvarozó Vállalkozók Országos Szövetsége (Fuvosz) 

fuvarozó zálogjoga a rakományra 
fuvaroztat 

fuvaroztatás 

fuvaroztató 
fuvarparitás 

fuvarparitás-kiválasztás 

fuvarparitás kiválasztása 
fuvarparitásos ár 

fuvarpiac 

fuvarpótlék 
fuvarrádiusz 

fuvarra vár 

fuvarsúly 
fuvarswitch 

fuvarszámla 

fuvarszámla-egyenleg 
fuvarszervezés 

fuvarszervezési ügynökség 

fuvarszervező 
fuvarszervező iroda 

fuvarszerződés 

fuvartarifa 
fuvartáv 

fuvartelep 

fuvartermin 

fuvartonna 

fuvartőzsde 
fuvarügylet 

fuvarügynökség 

fuvarvállalat 
fuvarvállaló 

Fuvosz (Fuvarozó Vállalkozók Országos Szövetsége) 

fúzió 
fúzióbejelentés 

fúzióból keletkezett vállalat 

fúziókat közvetítő bróker 
fúziók és felvásárlások 

fúziók kontrollvizsgálata 

fúziókontroll 
fúziókontroll-vizsgálat 

fúzió könyvelése 

fúziókra vonatkozó szabályok 
fúziómánia 

fuzionál 

fuzionálás 
fuzionálási hullám 

fuzionált vállalat 

fuzionista 
fúziós érték 

fúziós hullám 

fúziós közvetítő 
fúziós láz 

fúziós megállapodás 

fúziós mérleg 
fúziós szerződés 

függelék 

függés 
független 

független ágazatcsoport 



Független Államok Közössége (FÁK) 

független, azonos eloszlású minta 

Független Bankárok Amerikai Egyesülete (IBAA) 
független bankok rendszere 

független harmadik személy 

független hasznosság 
független javak 

független jogkorű kormány 

szervezet 
független kereskedelmi kamara 

független keresletű termék 

független könyvszakértő 
független könyvvizsgáló 

Független Közgazdaság (sajtókiadvány) 

független részminták módszere 
függetlenségi kínálat 

függetlenségi pozíció 

függetlenségvizsgálat 
függetlenség vizsgálata 

Független Tankhajó-tulajdonosok Nemzetközi Egyesülete 

független vállalkozás 
független valószínűségi változó 

független változó 

függő adósság 
függő adósságállomány 

függő államadósság 

függő árengedmény 

függőben lévő ártárgyalás 

függőben lévő ügylet 
függőben tart 

függőben tartott ügylet 

függőben van 
függőcímke 

függő fejlődés 

függő fuvardíjszámla (fuvardíj- 
-függőszámla) 

függő kereslet 

függő keresletű termék 
függő kötelezettségek 

függőleges árkötöttség 

függőleges egyenlőség 
függőleges igazságosság 

függőleges integráció 

függőleges tengely 
függőleges tömörülés 

függőségi arány 

függőségi jelentés 
függőségi pozíció 

függő szabadalom 

függőszámla (számlafajta) 
függő tételek 

függő tételek számlája 

függő ügyletek 
függő változó 

függő változó kiinduló értékei 

függvény 
függvényábra 

függvénycsalád 

függvény deriváltja 
függvény differenciálhányadosa 

függvényegyenlet 



függvényérték 

függvény értékkészlete 

függvényértelmezés 
függvényértelmezési tartomány 

függvény értelmezési tartománya 

függvénygörbe 
függvény gradiense 

függvény határértéke 

függvény iránytangense 
függvénykapcsolat 

függvény maximuma 

függvénymaximum-meghatározás 
függvénymaximumok meghatározása 

függvénymegszerkesztés 

függvény meredeksége 
függvény meredeksége negatív 

függvény meredeksége pozitív 

függvényminimum-meghatározás 
függvényminimumok meghatározása 

függvénynövekmény 

függvény numerikus karaktere 
függvény parciális deriváltja 

függvénysor 

függvény szélső értéke 
függvényszerű kapcsolat 

függvénytani hasznosság 

függvénytípus 

fügvénykategória 

Fülei-Szántó Endre 
füles csomagolás 

fülkeár 

Fülöp-szigeteki Köztársaság (Fülöp-szigetek) – Ázsia 
fűnyíróelv 

fűnyírómódszer 

fürdődíj 
fürdőévad 

fürdőhely 

fürdőidény 
fürdőjegyár 

fürdőszezon 

fürdőszobabútor-kereskedés 
fürdőszobabútor-szalon 

fürdőszoba-kiskereskedés 

fürdőszoba-nagykereskedés 
fürdőszobaszalon 

fürdőszolgáltatás 

fürdőszolgáltatási díj 
fürdővendég 

fűrészáru 

fűrészárugyártás 
fűrészáru gyártása 

fűrészáru-kiskereskedelem 

fűrészfoghatás 
fűrészfogszerű alakzat 

füstöltáru-féleség 

füstöltáru-féleség kereskedelme 
füstpénz 

füstpénzosztás 

fűszeráru 
fűszerbehozatal 

fűszer behozatala 



fűszerbolt 

fűszerbolt helyettes vezetője 

fűszerbolti eladó 
fűszerboltvezető 

fűszerboltvezető-helyettes 

fűszerboltvezető helyettese 
fűszeres 

fűszer- és csemegekereskedés 

A Fűszer- és Csemegekereskedő (sajtókiadvány) 
fűszerexport 

fűszerimport 

fűszerkereskedelem 
fűszerkereskedés 

fűszerkereskedő 

Fűszerkereskedők Lapja (sajtókiadvány) 
fűszerkereskedő-segéd 

fűszerkivitel 

fűszer-nagykereskedelem 
fűszerosztály 

fűszerpaprikaár 

fűszerpaprika-export 
fűszerpaprika-felvásárlási irányár 

fűszerpaprika felvásárlási irányára 

fűszerpaprika-kivitel 
fűszerpaprika kivitele 

fűszerpaprikaőrlemény-forgalmazás 

fűszerpaprika-őrlemény forgalmazása 

fűszerpaprika-őrlemény zárjegye 

Fűszerpaprikatermék-tanács 
fűszerpiac 

fűszerüzlet 

fűszerüzletág 
fűszervállalkozás 

fűtési alapdíj 

fűtési segély 
fűtési támogatás 

fűtésszámla 

fűtőanyag 
fűtőanyagár 

fűtőanyagigény 

fűtőanyagmérleg 
fűtőegyenérték 

fűtőelemcég 

fűtőérték 
fűtőolaj-drágulás 

fűtőolaj drágulása 

fűtőolaj-egyenérték 
fűtőolaj-értékesítési üzlet 

fűtőolaj-kereskedelmi tevékenység 

fűtőolajopció 
fűtőolajpiac 

füvönosztás (a közösségi földek felosztásának egyik módja) 

füzetcsomagár 
füzetvásár 

füzetvásárlás 

FV (jövőérték) 
FVM (Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium) 

FV-számítás 

  



G 
g (gramm) (súlymérték) 

G (kormányzati áruvásárlás) 

Gaál Jenő 
GAAP (általánosan elfogadott számviteli elvek) 

GAAS (általánosan elfogadott könyvvizsgálati standard) 

GAB (az IMF általános hitelnyújtási egyezménye) 
gabarit 

gabella (középkori adó, illeték) 

gabonaár 
gabona árának az emelkedése 

gabonaár-emelkedés 

gabonaár emelkedése 
gabonaátvevő 

gabonában adott kölcsön 

gabonabeadás 
gabonabegyűjtés 

gabonabehozatal 

gabonabér 

gabonabeszolgáltatás 

gabonabizományos 
gabonaegység 

gabonaeladás 

gabonaellátás 
gabonaérték 

Gabona- és Takarmánykereskedelmi Bizottság (CTCAF) (EU) 

Gabona- és Takarmánykereskedelmi Egyesület (GAFTA) (Anglia) 
gabonaexport 

gabonaexport-akadályok 

gabonafegyver 
Gabonafeldolgozók, Takarmánygyártók és Kereskedők Szövetsége 

gabonafelesleg (vagy gabonafölösleg) 

gabonafelhozatal 

gabonafelvásárlás 

gabonafelvásárló szövetkezet 

gabonafogyasztás 
gabonaforgalom 

gabonafölösleg (vagy gabonafelesleg) 

gabona-határidőpiac 
gabona határidős piaca 

gabona-határidőüzleteket szabályozó törvény 

gabonahiány 
gabonahitel 

Gabonaipar (sajtókiadvány) 

gabonajáradék 
gabonajárandóság 

gabonakereskedelem 

Gabonakereskedelmi Csarnok 
gabonakereskedés 

gabonakereskedő 

gabonakészlet 
gabona-kiskereskedő 

gabonakivitel 

gabonakiviteli kvóta 
gabonakölcsön 



gabonalobbi 

gabonamérték 

gabonaminta kísérőjegye a készpénzpiacon 
gabonamonopólium 

gabona-nagykereskedő 

gabonanepper 
gabonapiac 

gabonapiac gondjai 

gabonapiaci helyzet 
gabonapiaci tűzoltás 

gabonapiac-szabályozás 

gabonapiac szabályozása 
gabonapiac-szabályozási tevékenység 

gabonára kibocsátott váltó 

gabonaraktár 
gabonaraktár tárolási elismervénye 

gabonasegély 

gabonasiló 
gabonaszállítás 

gabonaszállító kereskedő 

Gabonaszövetség 
gabonaszükséglet 

gabonatárház 

gabonatároló bérleti díja 
gabonatartalék 

gabonát beszolgáltat 

gabonatermelő 

gabonatermelő ország 

gabonatermés 
gabonatermés-felmérés 

gabonatermés felmérése 

gabonatermesztés 
gabonatermő ország 

gabonatöbblet exportja 

gabonatörvény 
gabonatőzsde 

gabonauzsora 

gabonaügynök 
gabonaüzér 

gabonaüzlet 

gabonaválság 
gabonavám 

gabonavásárlás 

Gaboni Köztársaság (Gabon) – Afrika 
gadasági sikerpropaganda 

GAFTA (Gabona- és Takarmánykereskedelmi Egyesület) (Anglia) 

gagyizó (szleng) 
gal (gallon) (térfogatmérték) 

galaktométer (a tej fajsúlyának, zsírtartalmának mérésére szolgáló eszköz) 

gáláns (bőkezű, nagyvonalú) 
Galbraith, John Kenneth 

galenterie (díszműáru, ajándéktárgy) 

galeon 
Galgóczy Károly 

Galiani, Fernando 

gallércímke 
gallon (gal) (térfogatmérték) 

gallon/óra 

Gambiai Köztársaság (Gambia) – Afrika 
gamma (a fajsúly jele) 

Ganilh, Charles 



gap (lemaradás) 

garancia 

garanciaakkreditív 
garanciaalap 

garanciaátvállalás 

garanciabank 
garanciabeváltás 

garancia beváltása 

garanciadíj 
garanciaegyezség 

garancia ellenében 

garanciafajta 
garanciafedezet csökkentése 

garanciafedezet-csökkentési lehetőség 

garanciafedezet csökkentési lehetősége 
garancia fejében 

garanciafigyelő rendszer 

garanciaidő 
garanciaigény 

garancia igénybevétele 

garanciajegy 
garanciakártya 

garanciakedvezményezett 

garancia kedvezményezettje 
garanciaként letétbe helyez 

garanciaképes 

garanciaképesség 

garanciakérelem 

garanciakérés 
garancia kérése 

garanciakiigazítás 

garanciaköltség 
garanciakötelezettség 

garanciakötvény 

garancialehetőség 
garancialetét 

garancia-letétbehelyezés 

garancia letétbe helyezése 
garancialevél 

garanciális 

garanciális alkatrészkészlet 
garanciális csere 

garanciális előleg 

garanciális idő 
garanciális időn belüli csere 

garanciális időszak 

garanciális javítás 
garanciális javítás díja 

garanciális követelmény 

garanciális szerviz 
garanciáliszerviz-hálózat 

garanciális tartalék 

garanciamegváltás 
garanciamegváltás költségei 

garancia nélkül 

garancia nélküli 
garancia nélküli adósság 

garancianyilatkozat 

garancianyújtás 
garanciaopció 

garanciarendszer 



garanciarendszer kiépítése 

garanciaszámla 

garanciaszelvény 
garanciaszerződés 

garanciaszindikátus 

garanciaszindikátus által kibocsátott kötvény 
garanciaszindikátushoz tartozó bankok 

garanciaszindikátusi szerződés 

garanciaszindikátusi tag 
garanciaszindikátusi tag kockázata 

garanciaszindikátusi tagok végleges jegyzéke 

garanciaszindikátusi ügylet 
garanciaszindikátust vezet 

garanciaszindikátust vezető  

csoport 
garanciaszindikátus vezetője 

garanciaszövetkezés 

garanciaszövetkezet 
garanciatárs 

garanciát biztosító kötvény 

garanciát jelent 
garanciát nyújt 

garanciatöbblet 

garanciát vállal 
garanciaügylet 

garanciavállalás 

garanciavállalási teher 

garanciavállaló 

garanciavállaló bank 
garanciazáradék 

garantál 

garantálás 
garantálható 

garantálja 

garantálja az anyagi biztonságot 
garantáló 

garantálói kötelezettség 

garantált 
garantált adóslevél 

garantált állás 

garantáltan értékálló 
garantált ár 

garantált áras felvásárlás 

garantált áras termék 
garantált árfolyam 

garantáltat 

garantált befektetés 
garantált bér 

garantált értékesítési piac 

garantált értékpapír 
garantált évjáradék 

garantált felvásárlási ár 

garantált hitel 
garantált hitelező 

garantált hozadékráta 

garantált járadékkötvény 
garantált jövedelem 

garantált kamatozású kötvény 

garantált kötvényszelvény 
garantált minimálbér 

garantált minimális termelői ár 



garantált minőség 

garantált növekedés 

garantált növekedési ütem 
garantált nyugdíj 

garantált osztalékminimum 

garantált osztalékos részvény 
garantált profittényező 

garantált részvény 

garantált spotmegbízás 
garantált számla 

garantált tandíjhitel 

garantált teljesítményjutalom 
garantált utószerviz 

garantált váltó 

garantálva 
garantőr 

garas 

garasos 
garasoskodik 

garasoskodó 

garázsbér 
garázsbérlet 

garázsbérleti díj 

garázs bérleti díja 
garázspiac 

garázstulajdonos 

garázsvásár 

Garnier, Germain 

garniszálló 
garniszálló-tulajdonos 

garniszálló tulajdonosa 

garnitúra 
gasdasági szakértő 

gasztronómia 

gasztronómiai piac 
gasztronómiai szakkiállítás 

gasztronómiai turizmus 

gasztrosiker 
gátló tényező 

gátolja a növekedést 

Gatovszkij, Lev Markovics 
GATS (Általános Egyezmény a Szolgáltatások Kereskedelméről) 

GATT (Általános Vámtarifa- és Kereskedelmi Egyezmény) 

GATT-forduló 
GATT-konfliktus 

GATT-konform 

GATT kormányzati beszerzési kódexe 
GATT-tárgyalások sorozata 

GATT-terméklista 

GATT-vámértékegyezmény 
GATT-vámrendszer 

GATT – WTO antidömpingkódexe 

Gauss-féle egyenlőtlenség 
Gauss-féle normálegyenlet 

Gauss-görbéhez hasonló alakzat 

Gauss–Markov-tétel 
gavalléregyezmény 

gavallérváltó 

gazadasági felsőoktatás 
gázadó 

gázár 



gáz árának a kompenzációja 

gáz árának a rendezése 

gázáremelés 
gázár-kompenzáció 

gázár kompenzációja 

gázárnövekedés 
gázárrendezés 

gázár rendezése 

gazda 
Gazda (sajtókiadvány) 

gazdabank 

gazdabolt 
gazdaérdek 

gazdag 

Gazdag akkor eszik, mikor akarja, szegény, mikor kaphatja. (szólásmondás) 
gazdagellenes populizmus 

gazdagellenesség 

gazdag ember 
Gazdag hízik, szegény bízik. (szólásmondás) 

gazdagít 

gazdagítás 
gazdag kereskedő 

A gazdagnak mindenki rokona. (közmondás) 

A gazdagnak sok a kísérője. (közmondás) 
gazdagodás 

gazdagodás esélye 

gazdagodási esély 

gazdagodási vágy 

gazdagodásvágy 
gazdagodik 

gazdagodó 

gazdagok megadóztatását célzó adóreform 
gazdagok uralma 

Gazdag özvegyasszony mindig harmincesztendős. (szólásmondás) 

gazdagparaszt 
Gazdag pénzzel, szegény ésszel megy előre. (közmondás) 

gazdagság 

gazdagságfelhalmozás 
gazdagsághatár 

A gazdagság nem teszi szerencséssé az embert. (közmondás) 

gazdagságsemleges 
gazdagszik 

gazdag választék 

gazdahitel 
gazdaintézmény 

gazdajegyző 

gazdajegyzői hálózat 
gazdakölcsön 

gazdakönyv 

gazdakör 
gazdák ráfizetnek 

gazdalajstrom 

gazdálkodás 
Gazdálkodás (sajtókiadvány) 

gazdálkodásbiztonság 

gazdálkodás biztonsága 
gazdálkodásfejlesztés 

gazdálkodás fejlesztése 

gazdálkodásfejlesztési hitel 
gazdálkodási adatok 

gazdálkodási akció 



gazdálkodási-államszervezési modell 

gazdálkodási értékrend 

gazdálkodási forma 
gazdálkodási hiányosság 

gazdálkodási kultúra 

gazdálkodási magatartás 
gazdálkodási nehézség 

gazdálkodási önállóság 

gazdálkodási rendszer 
gazdálkodásirendszer-változtatás 

gazdálkodási szabályok 

gazdálkodási szabálytalanságok 
gazdálkodási szak 

Gazdálkodási Tudományos  

Társaság 
gazdálkodás reflexrendszere 

gazdálkodással összefüggő bűncselekmény 

gazdálkodással összefüggő bűnözés 
gazdálkodással összefüggő elszámolás 

gazdálkodással összefüggő jogsértés 

gazdálkodástan 
gazdálkodás társadalmi keretei 

gazdálkodástudomány 

gazdálkodás tudománya 
gazdálkodik 

gazdálkodó 

gazdálkodó alanyok 

gazdálkodó egyén 

gazdálkodóegység 
gazdálkodó ember 

gazdálkodó individuum 

gazdálkodói ügyfélforgalom 
gazdálkodó szervezet 

gazdálkodó szervezetek befizetései 

gazdálkodó szervezetek működése 
gazdálkodó szervezetek támogatása 

gazdálkodó szervezetek tevékenysége 

gazdára talál 
gazdaság 

Gazdaság (sajtókiadvány) 

gazdaság ágazati kapcsolati rendszere 
gazdaság állapota 

gazdaság állapotát tükröző index 

gazdaság állapotát tükröző súlyozott jelzőszám 
gazdaságátalakítási program 

gazdaságátalakító jellegű 

gazdaságban érzékelhető pozitív változások 
gazdaságbefolyásoló tevékenység 

gazdaságbeli tárgy 

gazdaságbiztonsági tartalék (GT) 
gazdaságbölcselet 

gazdaságdinamika 

gazdaságdinamikai elmélet 
gazdaságdiplomácia 

gazdaságdiplomáciai alkuerő 

gazdaságdiplomáciai cikk 
gazdaságdiplomáciai erőfeszítés 

gazdaságdiplomáciai eszköz 

gazdaság diplomáciai eszközei 
gazdaságdiplomáciai lépés 

gazdaságdiplomáciai tevékenység 



gazdaság direkt irányítása 

gazdaság egésze 

gazdaság-egyensúlyi feltételek 
gazdaság egyszerű nyitottsági mutatója 

gazdaságelemzés 

gazdaságelemző 
gazdaságelemző részleg 

gazdaságélénkítés 

gazdaságélénkítő csomag 
gazdaságélénkítő hatás 

gazdaságélénkítő intézkedés 

gazdaságélénkítő magatartás 
gazdaságélénkítő program 

gazdaságélénkítő törvénykezés 

gazdaságélénkülés 
gazdaságellehetetlenítés 

gazdaságelmélet 

gazdaságelméleti kelléktár 
gazdaságelméleti probléma 

gazdaságelméleti szempont 

Gazdaság és Energia (sajtókiadvány) 
Gazdaság és Gazdálkodás (sajtókiadvány) 

Gazdaság és Jog (sajtókiadvány) 

Gazdaság és Jogtudomány (sajtókiadvány) 
Gazdaság és Statisztika (sajtókiadvány) 

Gazdaság és Társadalom (sajtókiadvány) 

gazdaságetika 

gazdaságetikai központ 

gazdaságfejlesztés 
Gazdaságfejelesztési Alap (GFA) 

gazdaságfejlesztési célelőirányzat (GFC) 

gazdaságfejlesztési stratégia 
gazdaságfejlesztési támogatás 

gazdaságfejlesztési terv 

gazdaságfejlesztést segítő intézmény 
gazdaságfejlesztő 

gazdaságfejlesztő bizottság 

gazdaság fejlettsége 
gazdaságfejlődés generációváltási parancsa 

gazdaságfelfogás 

gazdaság fellendítéséhez nyújtott kölcsön 
gazdaságfilozófia 

gazdaság finomhangolása 

gazdaság finomszabályozása 
gazdaság fokozatos megmérgeződése 

gazdaságföldrajz 

gazdaságfüggő tényező 
gazdaságfürkész 

gazdaság gyengülése 

gazdaság háborús felkészítése 
gazdaság háborús mozgósítása 

gazdaság háborús túlélőképessége 

gazdasághatalmi pozíció 
gazdaság horizontális relációi 

gazdasági 

gazdasági adatszolgáltatás és 
-kezelés 

gazdasági adattár 

gazdasági adottságok 
gazdasági ág 

gazdasági ágazat 



gazdasági ágens 

gazdasági akrobatamutatvány 

gazdasági aktivitás 
gazdasági alágazat 

gazdasági alany 

gazdasági alap 
gazdasági alkalmazkodás 

gazdasági alkotmányjog 

gazdasági antropológia 
gazdasági átrendeződés 

gazdasági attasé 

gazdasági automatizmusok 
gazdasági bajok 

gazdasági barométer 

gazdasági bársonyfüggöny 
gazdasági bejárat 

gazdasági berendezkedés 

gazdasági beszámítás 
gazdasági bevándorló 

gazdasági bíró 

gazdasági bíróság 
gazdasági bizonytalanság 

gazdasági bizottság 

gazdasági biztonság 
gazdasági blokád 

gazdasági blokk 

gazdasági bűncselekmény 

gazdasági bűnözés 

gazdasági bűnöző 
gazdasági bűntény 

gazdasági büntetőintézkedés 

gazdasági büntetőjog 
gazdasági bűnügy 

gazdasági-célszerűségi kérdés 

gazdasági célú erdő 
gazdasági centrum 

gazdasági ciklus 

gazdaságiciklus-elmélet 
gazdasági ciklus elmélete 

gazdasági ciklus fordulópontja 

gazdasági ciklusokra érzékenyen reagáló részvények 
gazdasági csalódás 

gazdasági cselekmény 

gazdasági cselekvés 
gazdasági csoda 

gazdasági csomag 

gazdasági csúcsminiszter 
gazdasági csúcsminiszteri funkció 

gazdasági csúcsminiszteri poszt 

gazdasági csúcsminisztérium 
gazdaságidegen képződmény 

gazdaságideológia 

gazdasági determinizmus 
gazdasági diktatúra 

gazdasági dimenzió 

gazdasági dinamizmus 
gazdasági diplomácia 

gazdasági diskurzus 

gazdasági egyenlőtlenség 
gazdasági egyensúly 

gazdasági egyensúly feltételei 



gazdasági egyesülés 

gazdasági egyezmény 

gazdasági egység 
gazdasági együttműködés 

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) 

Gazdasági Együttműködési Szervezet (ECO) 
gazdasági elemzés 

gazdasági elemző 

gazdasági élet 
Gazdasági Élet (sajtókiadvány) 

gazdasági élet szereplői 

gazdasági elit 
gazdasági elkülönültség 

gazdasági ellehetetlenülés 

gazdasági elmaradottság 
gazdasági elmaradottság kizsákmányoláselmélete 

gazdasági elmélet 

gazdaságielmélet-alkotás 
gazdasági elmélet kidolgozása 

gazdasági előny 

gazdasági előrejelzés 
gazdasági előrelátás 

gazdasági elzárkózás 

gazdasági embargó 
gazdasági emelő 

gazdasági érdek 

gazdasági érdekből cselekvő embertípus 

gazdasági érdekcsoportok 

gazdasági érdekeltség 
gazdasági érdekképviselet 

gazdasági érdekszövetség 

gazdasági eredmény 
gazdasági eredményesség 

gazdasági érintkezés 

gazdasági erő 
gazdasági erőforrás 

gazdasági erőforrások költsége 

gazdasági erőforrások mérlege 
gazdasági erőfölény 

gazdasági erőfölény visszaélésszerű kihasználása 

gazdasági értékelő – előrejelző intézmény 
gazdasági esemény 

gazdasági és közösségi szolgáltatás 

gazdasági és monetáris unió 
Gazdasági és Monetáris Unió (GMU vagy EMU) (EU) 

Gazdasági és Műszaki Akadémia 

gazdasági és pénzügyi unió 
Gazdasági és Pénzügyminiszterek Tanácsa 

gazdasági és politikai integráció Nyugat-Európával 

Gazdasági és Szociális Bizottság (ESC) (EU) 
gazdasági eszköz 

gazdasági ésszerűség 

gazdasági év 
gazdasági expanzió 

gazdasági fegyver 

gazdasági fejlesztési bizottság 
gazdasági fejlettség 

gazdasági fejlődés 

gazdasági fejlődés alapcélja 
gazdasági fejlődés alapértelme 

gazdaságifejlődés-elmélet 



gazdasági fejlődés elmélete 

gazdasági fejlődés lassulása 

gazdasági fejlődés megtorpanása 
gazdasági fejlődés szakaszai 

gazdasági feléledés 

gazdasági felemelkedés 
gazdasági felfutás 

gazdasági fellendülés 

gazdasági felsőoktatás 
gazdasági felszerelés 

gazdasági feltételek 

gazdasági feltételrendszer 
gazdasági felvirágzás 

gazdasági feszültség 

Gazdasági Figyelő (sajtókiadvány) 
gazdasági fokok 

gazdasági fokozatok 

gazdasági folyamat 
gazdasági folyamatok egészséges menete 

gazdasági folyóirat 

gazdaságiforma-váltás 
gazdasági forradalom 

gazdasági forrás 

Gazdasági Főiskolák Szövetsége (GFSZ) 
gazdasági fölény 

gazdasági fölénnyel való visszaélés 

Gazdasági Főtanács 

gazdasági függetlenség 

gazdasági függőség 
gazdasági-gazdálkodási feladat 

gazdasági gigász 

gazdasági gondolkodás 
gazdasági gyarapodás 

gazdasági háború 

gazdasági hadviselés 
gazdasági halál 

gazdasági hanyatlás 

gazdasági harc 
gazdasági haszon 

gazdasági hatalom 

gazdaságihatalom-átadás 
gazdasági hatalom átadása 

gazdasági hatalom felosztása 

gazdasági hatalom kiterjesztése 
gazdasági hatás 

gazdaságihatás-vizsgálat (GHV) 

gazdasági hatékonyság 
gazdasági hatékonyság megvalósulása 

gazdasági hegemónia 

gazdasági helyreállítás 
gazdasági helyzet 

gazdasági helyzetjelentés 

gazdasági hetilap 
gazdasági hír 

gazdasági híradó 

Gazdasági Híradó (sajtókiadvány) 
Gazdasági Hírlap (sajtókiadvány) 

gazdasági hírszerzés 

gazdasági hír szerzése 
gazdasági hivatal 

gazdasági ideológia 



gazdasági idősor 

gazdasági időtáv 

gazdasági igazgatás 
gazdasági igazgató 

gazdasági információ 

gazdasági információáramlás 
gazdasági információk áramlása 

gazdasági informatika 

Gazdasági Informatikai Oktató  
és Kutató Központ (GIOKK) 

gazdasági informatikus 

gazdasági ingadozások 
gazdasági instabilitás 

gazdasági integráció 

gazdasági integráció formái 
gazdasági integrációs megállapodás 

gazdasági intézményrendszer 

gazdasági intéző 
gazdasági irányítás költségei 

gazdasági irányzat 

gazdasági járadék 
gazdasági játékszabályok 

gazdasági javak 

gazdasági jelenlét 
gazdasági jelenségek 

gazdasági jellegű bűncselekmények 

gazdasági jellegű vámkezelési módok 

gazdasági jelzőszám 

gazdasági jog 
Gazdasági Jog (sajtókiadvány) 

gazdasági jogász 

gazdasági joghézag 
gazdasági jogrendszer 

gazdasági jogtudat 

gazdasági jogügylet 
gazdasági jólét 

gazdasági jószág 

gazdasági jövedelmezőségi ráta 
gazdasági jövő 

gazdasági kabinet 

gazdasági kabinet hatásköre 
gazdasági kabinet megerősítése 

gazdasági kabinet vezetője 

gazdasági kalkuláció 
gazdasági kamara 

gazdasági kamarai tagdíj 

gazdasági káosz 
gazdasági kapcsolat 

gazdasági kapcsolatok internacionalizálódása 

gazdasági kapcsolatok nemzetköziesedése 
gazdasági kapcsolatok szabályozása 

gazdasági kár 

gazdasági kár fogalma 
gazdaságikár-fogalom 

gazdasági kategória 

gazdasági kedvezmény 
gazdasági kém 

gazdasági kémkedés 

gazdasági kényszer 
gazdasági kényszeregyesülés 

gazdasági kényszerítés 



gazdasági kényszerítőeszközök 

gazdasági kényszerpálya 

gazdasági kérdések iránt fogékony embertípus 
gazdasági keret 

gazdasági kibontakozás 

gazdasági kielégítettségérzet 
gazdasági kielégítettségérzet fokozása 

gazdasági kilábalás 

gazdasági klíma 
gazdasági kockázat 

gazdasági kohézió 

gazdasági kompetencia 
gazdasági koncepció 

gazdasági konjunktúra 

gazdasági konszolidáció 
gazdasági kooperáció 

gazdasági kooperációs megállapodás 

gazdasági koordináció 
gazdasági koordinációs bizottság 

gazdasági kórokozó 

gazdasági korszak 
gazdasági költség 

gazdasági költségeket meghaladó bevétel 

gazdasági körforgás 
gazdasági körzet 

gazdasági kötöttség 

gazdasági következmény 

gazdasági kriminalitás 

gazdasági kulcspozíció 
gazdasági kulcsszerep 

Gazdasági Kurír (sajtókiadvány) 

gazdaságilag 
gazdaságilag aktív 

gazdaságilag aktív népesség 

gazdaságilag biztos helyzetű személy 
gazdaságilag előnyös 

gazdaságilag előnyös helyzet 

gazdaságilag érzékelhető haszon 
gazdasági nézetek 

gazdaságilag fejlett országok 

gazdaságilag függő 
gazdaságilag hasznos 

gazdaságilag hasznosítható  

eredmény 
gazdaságilag helyreállít 

gazdaságilag inaktív népesség 

gazdaságilag kimerült 
gazdaságilag megalapozott 

gazdaságilag megalapozott hasznosíthatóság 

gazdaságilag megengedhető 
gazdaságilag nem aktív népesség 

gazdaságilag nem érzékelhető haszon 

gazdaságilag nyereséges 
gazdaságilag optimális ráfordítás 

gazdaságilag önállósult egyház 

gazdaságilag sikeres 
gazdaságilag stabilizál 

gazdaságilag talpraállít 

gazdaságilag tönkretett 
gazdaságilag újjászervez 

Gazdasági Lapok (sajtókiadvány) 



gazdasági lehetőségek megsokszorozódása 

gazdasági lelassulás 

gazdasági leltár 
gazdasági lemaradás 

gazdasági liberalizmus 

gazdasági liberalizmus irányzata 
gazdasági maffia 

gazdasági magatartás 

gazdasági makrokörnyezet 
gazdasági mechanizmus 

gazdasági mechanizmus reformja 

gazdasági megalapozottság 
gazdasági megélénkülés 

gazdasági megfontolás 

gazdasági megszorítások 
gazdasági megszorítások miatti egészségkárosodás 

gazdasági mélypont 

gazdasági menekült 
gazdaságimenekült-áradat 

gazdasági menekültek áradata 

gazdasági miniszter 
Gazdasági Minisztérium (GM) 

gazdaságiminiszter-jelölt 

gazdasági modell 
gazdasági modernizáció 

gazdasági mozgás 

gazdaság importfüggősége 

gazdasági munkaközösség (gmk) 

gazdasági mutató 
gazdasági művelet 

gazdasági műveleteket igénylő feldolgozási mód 

gazdasági nacionalizmus 
gazdasági napilap 

gazdasági nehézség 

gazdaság információs rendszere 
gazdaságinformatika 

gazdaságinformatikai fejlesztő szervezet 

gazdasági nonszensz 
gazdasági növekedés 

gazdasági növekedési ütem 

gazdasági növekedés lehetősége 
gazdasági növekedés ütemének lelassítása 

gazdasági növekedés ütemének lelassítása magas munkanélküliség nélkül 

gazdasági növekedés ütemének lelassítása recesszió nélkül 
gazdaságintegrációs formák 

gazdaság internacionalizálódása 

gazdasági nyitás 
gazdasági nyitottság 

gazdasági nyitottság mérőszáma 

gazdasági nyomás 
Gazdasági Nyomozóhivatal 

gazdasági nyomozóhivatal 

gazdasági önállóság 
gazdasági önellátás 

gazdasági önkormányzatiság 

gazdasági összeférhetetlenségi törvény 
gazdasági összefogás 

gazdasági összefüggés 

gazdasági összehúzódás 
gazdasági összekapcsolódás 

gazdasági összeomlás 



gazdasági ösztönző 

gazdasági övezet 

gazdasági pangás 
gazdasági pánik 

gazdasági paraméter 

gazdasági paraméterváltozás 
gazdasági penetráció 

gazdasági-pénzügyi ellenőrzés 

gazdasági-pénzügyi identitás 
gazdasági-pénzügyi manipuláció 

gazdasági-pénzügyi munkacsoport 

gazdasági per 
gazdasági pezsgés 

gazdasági poszt 

gazdasági pozíció 
gazdasági prioritás 

gazdasági problémák 

gazdasági profit 
gazdasági profit nagysága 

gazdasági profitot realizáló monopólium 

gazdasági prognózis 
gazdasági ráció 

gazdasági ráció elleni szerkezetátalakítás 

gazdasági racionalitás 
gazdaságirányítás 

gazdaságirányítási jog 

gazdaságirányítási reform 

gazdaságirányítási rendszer 

gazdaságirányítási szerv 
gazdaságirányító keretjogszabály 

gazdasági realitások 

gazdasági reflexek poszteuklidészi vonása 
gazdasági reform 

Gazdasági Reformbizottság 

gazdasági regionalizálódás 
gazdasági rehabilitációs program 

gazdasági reklám 

gazdasági rend 
gazdasági rendészet 

gazdasági rendőrség 

gazdasági rendszer 
gazdaságirendszer-átalakító szerep 

gazdasági rendszerváltás 

gazdasági rendszerváltó folyamat 
gazdasági rendszerváltozás 

gazdasági rendszer változása 

gazdasági rétegződés 
gazdasági rovat 

gazdaságirovat-vezető 

gazdasági rovat vezetője 
gazdasági segély 

gazdasági segítségnyújtás 

gazdasági siker 
gazdaságismeret 

gazdaságismereti szak 

gazdasági sokkterápia 
gazdasági stabilizáció 

gazdasági státusjog 

gazdasági stop 
gazdasági struktúra 

gazdasági szabadság 



gazdasági szabadságjog 

gazdasági szabadterület 

gazdasági szabályozás 
gazdasági szabályozó 

gazdasági szabályozó rendszer (egyféle szabályozórendszer) 

gazdasági szabályozórendszer (szabályozók rendszere) 
gazdasági szak 

gazdasági szakágazat 

gazdasági szakember 
gazdasági szakemberek képzése 

gazdaságiszakember-képzés 

gazdasági szakértő 
gazdasági szakfolyóirat 

gazdasági szaklap 

gazdasági szaktanácsadó 
gazdasági szaktudósító 

gazdasági szankció 

gazdasági szektor 
gazdasági szellemi alkotás 

gazdasági szellemi szolgáltatás 

Gazdasági Szemle (sajtókiadvány) 
gazdasági szempontból indokolt 

gazdasági szerepvállalás 

gazdasági szerkezet 
gazdasági szerkezetváltás 

gazdasági szerv 

gazdasági szervezet 

gazdasági szerződés 

gazdasági szétdarabolódás 
gazdasági szigor 

gazdasági szituáció 

gazdasági-szociális kiegyenlítődés 
gazdasági szocializmus 

gazdasági szolgáltatás 

gazdasági szövetség 
gazdasági sztrájk 

gazdasági tagozódás 

gazdasági talpraállítás 
gazdasági támogatás 

gazdasági tanácsadó 

Gazdasági Tanácsadók Bizottsága (CEA) 
gazdasági tananyag 

gazdaságitananyag-kínálat 

gazdasági tanulmányok 
gazdasági-társadalmi leépülés 

gazdasági-társadalmi viszonyok 

gazdasági társaság 
gazdasági társaságokról szóló törvény (Gt.) 

gazdaságitárs-kereső 

gazdasági társulás 
gazdasági társulás külföldi részvétellel 

gazdasági telítődés 

gazdasági teljesítmény 
gazdasági teljesítményekből adódó jövedelemkülönbségek 

gazdasági téma 

gazdasági témájú írás 
gazdasági tényező 

gazdasági teória 

gazdasági tér 
gazdasági terrorizmus 

gazdasági terv 



gazdasági tervezés 

gazdasági tevékenység 

gazdasági tevékenységből eredő jövedelem 
Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (TEÁOR) 

gazdasági tevékenységek standard nemzetközi osztályozása (ISIC) 

gazdasági tevékenység ésszerű befejezése 
gazdasági tisztség 

gazdasági tisztségviselő 

gazdasági törvény 
gazdasági törvények érvényesülése 

gazdasági törvényhozás 

gazdasági törvényszerűség 
gazdasági trade-unionizmus 

gazdasági trend 

gazdasági tudósító 
gazdasági túlélés 

gazdasági turizmus 

gazdasági udvar 
gazdasági unió 

gazdaságiunió-egyezmény 

gazdasági uralom 
gazdasági valóság 

gazdasági válság 

gazdaságiválság-kezelés 
gazdasági válság kezelése 

gazdaságiválság-kezelés módszere 

gazdasági válság legmélyebb szakasza 

gazdasági válságok periodikussága 

gazdasági vasfüggöny 
gazdasági vasút 

gazdasági védőintézkedések 

gazdasági verseny 
Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 

gazdasági vészhelyzet 

gazdasági veszteségek 
gazdasági vezető 

gazdaságivezető-helyettes 

gazdasági vezető helyettese 
gazdasági vezetői utánpótlás 

Gazdasági Vezetők Kerekasztala (GVK) 

gazdasági világkép 
gazdasági világválság 

gazdasági viselkedés 

gazdasági viszony 
gazdasági visszaélés 

gazdasági visszaesés 

gazdasági vizsgálat 
gazdasági zártság 

gazdaságjogász 

gazdaság jövője 
gazdaság katonai célú terhelhetősége 

gazdaság kínálati szerkezete 

gazdaságközpontúbb megközelítés 
gazdaságkutatás 

gazdaságkutató 

gazdaságkutató cég 
gazdaságkutató iroda 

Gazdaságkutató Rt. (GKI) 

gazdaság magja 
gazdaságmatematika 

gazdaságmatematikai modell 



gazdaságmatematikai módszer 

gazdaság megélénkülése 

gazdaság mélyrepülése 
gazdaság mélyszerkezeti merevsége 

gazdaságmenedzselés 

gazdaságmenedzselő jelleg 
gazdaság mikrovilága 

gazdaság mindennapos létformája 

Gazdaságmodellezési Társaság 
gazdaságmodernizálódás 

gazdaság modernizálódása 

gazdaság monetizáltsági foka 
gazdaságmozgósítás 

gazdaságmozgósítási igény 

gazdaságmozgósításiigény- 
-kielégítési módok 

gazdaságmozgósítási terv 

gazdaságmozgósítási tevékenység 
gazdaságmozgósítási típus 

gazdaságműködési rend 

gazdaság működőképessége 
gazdaság működőképességének aláásása 

gazdaságműködtetés 

gazdaságműködtetési követelmény 
gazdaság nemzetköziesedése 

gazdaság nemzetközi kapcsolatrendszere 

gazdaság nemzetközi piaci függése 

gazdaságnövekedési elmélet 

gazdaságnövekedési mutató 
gazdaságnövekedés ütemkülönbsége 

gazdaság nyitottsága 

gazdaságon kívüli kényszer 
gazdaságos 

gazdaságosan cselekvő egyén 

gazdaságos export 
gazdaságos körülmények 

gazdaságos megrendelésnagyság 

gazdaságos működés 
gazdaságos működtetés 

gazdaságos rendelésnagyság 

gazdaságosság 
gazdaságossági-célszerűségi követelmények 

gazdaságossági elemzés 

gazdaságossági elv 
gazdaságossági mutató 

gazdaságossági nagyságrend 

gazdaságossági számítás 
gazdaságos sorozatnagyság 

gazdaságos szérianagyság 

gazdaságos tételméret 
gazdaságos tételnagyság 

gazdaságos üzemnagyság 

gazdaságos vállalatnagyság 
gazdaságot ismét fellendíti 

gazdaságot vezet 

gazdaság öntörvényű folyamatai 
gazdaság-összezsugorodás 

gazdaság összezsugorodása 

gazdaságpolitika 
gazdaságpolitika-adaptáció 

gazdaságpolitika adaptációja 



gazdaságpolitika hüvelykujjszabálya 

gazdaságpolitikai akarat 

gazdaságpolitikaiakarat-képzés 
gazdaságpolitikai akció 

gazdaságpolitikaiakció-paraméter 

gazdaságpolitikai állásfoglalás 
gazdaságpolitikai ars poetica 

gazdaságpolitikai arzenál 

Gazdaságpolitikai Bizottság 
gazdaságpolitikai cél 

gazdaságpolitikaicél-négyes 

gazdaságpolitikai célok egyeztetése 
gazdaságpolitikai ciklus 

gazdaságpolitikai döntés 

gazdaságpolitikai döntési központok 
gazdaságpolitikai egységesítés 

gazdaságpolitikai együttműködés 

gazdaságpolitikai elgondolás 
gazdaságpolitikai eszköz 

gazdaságpolitikaieszköz-kritériumok inkonzisztenciája 

gazdaságpolitikai folyóirat 
gazdaságpolitikai fordulat 

gazdaságpolitikai határok 

gazdaságpolitikai hatás 
gazdaságpolitikaihatás-szegmens 

gazdaságpolitikai inkonzisztencia 

gazdaságpolitikai intézkedés 

gazdaságpolitikai intézkedések összessége 

gazdaságpolitikai-irányítási- 
-szabályozási elképzelés 

gazdaságpolitikai irányváltás 

gazdaságpolitikai kompetencia 
gazdaságpolitikai koncepció 

gazdaságpolitikailag 

gazdaságpolitikai megfontolás 
gazdaságpolitikai mozgástérszűkítő tényező 

gazdaságpolitikai műhely 

gazdaságpolitikai prioritás 
gazdaságpolitikai racionalitás 

gazdaságpolitikai ráhatás 

gazdaságpolitikai ráhatási eszköz 
gazdaságpolitikai ráhatási eszközrendszer 

gazdaságpolitikai stílusváltoztatási szükséglet 

gazdaságpolitikai szcenárió 
gazdaságpolitikai tanácsadó 

gazdaságpolitikai terelő határok 

gazdaságpolitikai típusok 
gazdaságpolitikai-üzleti kényszer 

gazdaságpolitikai változások 

gazdaságpolitikai vízió 
gazdaságpolitikai vonalvezetés 

gazdaságpolitikák egyeztetése 

gazdaságpolitikák egységesítése 
gazdaságpolitika makroökonómiai méretű töprengései 

gazdaságpolitika taktikai dimenziója 

gazdaságpolitika terelőeszközei 
gazdaságpolitikus 

gazdaságprognosztika 

gazdaságprognózis 
gazdaságpszichológia 

Gazdaságpszichológiai Társaság 



gazdaságra nehezedő nyomás 

gazdaságra való hasznosság 

gazdaság reakció- és reflexrendszere 
gazdaság reakciórugalmassága 

gazdaság regionalizálódása 

gazdaságrendészet 
gazdaságrendészeti munkatárs 

gazdaságserkentés 

gazdaságstatisztika 
gazdaságstatisztikai adat 

gazdaságstatisztikai adatgyűjtés 

gazdaságstatisztikai adatok gyűjtése 
Gazdaságstatisztikai Évkönyv (KSH-kiadvány) 

gazdaságstatisztikai információk rendszere 

gazdaságstatisztikai megfigyelés 
gazdaság statisztikai megfigyelése 

Gazdaságstatisztikai Tájékoztató (sajtókiadvány) 

gazdaságstratégia 
gazdaságstratégiai célok 

gazdaságstratégiai szakember 

gazdaságstruktúra 
gazdaságszabályozási eszközök használata 

gazdaságszabályozási kulturáltság 

gazdaságszabályozási technika 
gazdaságszabályozó állam 

gazdaság szereplői 

gazdaság szereplőinek tevékenysége 

gazdaságszerkezet 

gazdaságszerkezeti széttagoltság 
gazdaságszervezési zsákutca 

gazdaságszervező erő 

gazdaságszervező funkció 
gazdaságszínvonal 

gazdaság színvonala 

gazdaságszociológia 
gazdaság szokásos piacai 

gazdaságtájékoztatási bizottság 

gazdaságtalan 
gazdaságtalanság 

gazdaságtalan sorozatnagyság 

gazdaságtalan termelés 
gazdaságtan 

gazdaságtani alaptétel 

gazdaságtani értekezés 
gazdaságtani felfogás 

gazdaság teljesítőképessége 

gazdaság tényleges alkalmazkodása 
gazdaság termelésitényező-potenciáljának felmérése 

gazdaságtervezés 

gazdaság további hanyatlása 
gazdaságtörténész 

gazdaságtörténet 

gazdaságtörténetet formáló erő 
gazdaságtörténet-formáló erő 

gazdaságtörténeti korszak 

gazdaságtörténeti kutatás 
gazdaságtudomány 

gazdaságtudományi szaknyelv 

gazdaság túlfűtöttsége 
gazdaságügyi miniszter 

Gazdaságügyi Minisztérium 



gazdaságvédelem 

gazdaságvédelmi bizottság 

gazdaság védelmi célú terhelhetősége 
gazdaságvédelmi koordináció 

Gazdaságvédelmi Koordinációs Bizottság (GKB) 

gazdaságvédelmi operatív bizottság 
gazdaságvédelmi osztály 

gazdaságvédelmi tevékenység 

gazdaság vérkeringése 
gazdaság vertikális relációi 

Gazdaság – Vezetés – Vállalkozás (sajtókiadvány) 

gazdaság világméretű rendszerösszefüggései 
gazdaságzsugorodás 

gazdasággyengélkedés 

gazdasággyengülés 
gazdászat 

Gazda szeme hízlalja a jószágot. (szólásmondás) 

gazdaszemlélet 
gazdaszövetkezet 

gazdaszövetkezeti funkciók 

gazdatársadalom 
gazdát cserél 

gazdatiszt 

gazdátlan 
gazdátlanság 

gazdátlan tulajdon 

gazdátlan vagyon 

gazdatüntetés 

gazda-ügynök probléma 
gazda választási lehetősége 

gázellátás 

gázelosztás 
gázfogyasztás 

gázforgalmazás 

gázforgalmazó 
gázgyár 

gázhasználati kompenzáció 

gázkészülékbolt 
gázkészülékszakbolt 

gázkibocsátási kvóták adásvétele 

gázkompenzáció 
gázközművagyon 

gázművagyon-felmérő 

gáz-nagykereskedelem 
gázolajár 

gázolaj árának szárnyalása 

gázolajeladás 
gázolaj-értékesítés 

gázolaj értékesítése 

gázolaj-felhasználás 
gázolaj felhasználása 

gázolaj-fogyasztási adó 

gázolajfogyasztásiadó-visszatérítés 
gázolajtámogatás 

gázóra-leolvasó 

gázrészvény 
gázrészvényosztás 

gázszámla 

gázszolgáltatás 
gázszolgáltató-részvény 

gáztarifa 



gáztarifa-átrendezés 

gáztarifa átrendezése 

gáztarifa-bizottság 
gáztársaság 

gázüzletág 

gázvagyoneladás 
gazsi (vagy gázsi) (szleng – pénz, aprópénz, garas) 

gázsi (vagy gazsi) (szleng – pénz, aprópénz, garas) 

gázsi (művész járandósága) 
gázsiemelés 

GB (közvetlen terhelési rendszer) 

GBP (font) – Nagy-Britannia 
GCC (Öböl Menti Országok Együttműködési Tanácsa) 

GCR (légi fuvarozási alapdíjszabályok) 

GDP (vagy BHT) (bruttó hazai termék vagy hazai össztermék) 
GDP-bővülés 

GDP-deflátor 

GDP-idősorok 
GDP-növelő tényező 

GDP-növekedés 

GDP-növekmény 
GDP-termelés 

GDP-többlet 

GDP-visszaesés 
GDR (globális letéti igazolás) 

GDR-papírok 

Geary–Khamis-módszer 

gebin 

gebines 
gebines üzemeltetés 

GEF (Globális Környezetvédelmi Alap) 

Gelléri Mór 
génbírság 

generációk közötti vagyonátruházás 

generációs ciklus 
generációs könyvelés 

generációs vagyonvesztés 

generációváltás 
generál 

generálberuházó 

generálexport 
generálimport 

generáljavítás 

generálkivitelező 
generáltervező 

generálvállalkozó 

genfi forduló 
Genfi Nemzetközi Váltójogi Egyezmény 

genfi váltójog 

gengszterbanda 
gengszterbandák által folytatott üzlet 

gengszterbandák tulajdonában lévő ingatlan 

gengsztermunka 
génkezelt növények árusítása 

génkezelt termékek szabad forgalmazása 

génmanipuláció-mentes áru 
génmódosított termékek forgalmazása 

Genovesi, Antonio 

géntechnológiával előállított élelmiszerek haszna 
géntechnológiával módosított élelmiszer exportja 

gentlemen’s agreement 



geocentrikus marketingstratégia 

geometriai átlag 

geometriai eloszlás 
geometriai sorozat 

geometrikus degresszív leírási módszer 

geopotenciális 
geopotenciális tranzitszerep 

George, Henry 

Georgescu-Roegen, Nicholas 
Georgikon 

georgizmus 

gépállás 
gép állásideje 

gépállásidő 

gépállomány 
gépállomás 

gépátállási idő 

gépbérlet 
gépbérleti díj 

gépbérleti szerződés 

gépbérlő 
gépbeszerzés 

gépcsarnok 

gépdíj 
gépdíjszámla 

Gépek, berendezések (számlanév) 

gépek bérleti díja 

gépek teljes kapacitása 

gépek tökéletesítése 
gép élettartama 

gépellátottság 

gép- és berendezésmérleg 
gépesít 

gépesítés 

gépesítettség 
gépesítettségi fok 

gépesíthető 

gépexport 
gépezet 

gépgazda utazási iroda 

gépgyár 
gépgyáros 

gépgyártás 

gépgyártási ipar 
gépgyártó üzem 

géphangos telebankrendszer 

géphányad 
géphasználat 

gépi adatfeldolgozás 

gépi adathordozó 
gépi berendezés 

gépi berendezés biztosítása 

gépi csomagolás 
gépidő 

gépi felszereltség 

gépigényes művelet 
gépi idő 

gépi kód 

gépi könyvelés 
gépi megmunkálás 

gépi munkaerő 



gépimunkaerő-igény 

gépi munkaerő iránti igény 

gépi nyelv 
gépipar 

gépipari behozatal 

gépipari kivitel 
gépipari vállalat 

gépi program 

gépi rakodás 
gépi számla 

gépi üdítőital-kiszolgálás 

gépi üzem 
gépjárműadó 

gépjárműadó-kedvezmény 

gépjárműalkatrész értékesítése 
gépjárműalkatrész-kereskedelem 

gépjárműállomány-összetétel 

gépjárműállomány összetétele 
gépjármű-biztosítás 

gépjármű-biztosítási díj 

gépjárműeladás 
gépjárműexport 

gépjárműexportőr 

gépjármű-felelősségbiztosítás (GFB) 
gépjármű-felelősségbiztosítási alapdíj 

gépjármű-felelősségbiztosítási bizottság 

gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés 

gépjármű-felelősségbiztosítási tevékenység 

gépjárműforgalom 
gépjárműfuvar-vállaló 

gépjármű-használati nyilvántartás 

gépjárműhirdetés 
gépjárműhitel 

gépjármű-hitelezési piac 

gépjármű-hitelezési üzletág 
gépjármű-hűtőanyagok kiskereskedelme 

gépjárműimport 

gépjárműimportőr 
gépjárműkapacitás-gazdálkodási vezető 

gépjárműkártya 

gépjárműkárvita 
gépjármű-kereskedelem 

gépjárműkereskedő 

gépjárműköltség-elszámolás 
gépjárműköltség elszámolása 

gépjármű-közlekedési áruirányító 

gépjármű-közlekedési darabáru- 
-forgalom vezetője 

gépjármű-közlekedési darabáru iroda vezetője 

gépjármű-közlekedési darabárus szállítás 
gépjármű-közlekedési díjszabási vezető 

gépjármű-közlekedési díj visszatérítése 

gépjármű-közlekedési fuvarvállaló 
gépjármű-közlekedési káreseti előadó 

gépjármű-közlekedési kereskedelmi fődiszpécser 

gépjármű-közlekedési személydíjszabási előadó 
gépjármű-közlekedési személyforgalmi bevételi ellenőr 

gépjármű-közlekedési teherkereskedelmi előadó 

gépjármű-közlekedési teherkereskedelmi vezető 
gépjármű-közlekedési teljesítmény ellenőre 

gépjármű-nagykereskedelem 



gépjárműszerelvény 

gépjárműüzemanyag-kereskedelem 

gépjármű-üzembentartó 
gépjármű üzemben tartója 

gépjármű-üzemanyagok nagykereskedelme 

gépjárműüzletág 
gépjármű-vámkezelés 

gépjármű vámkezelése 

gépjárművásárlás 
gépjármű vásárlása 

gépjármű-vásárlási hitel 

gépjárművek nagykereskedelme 
gépjárművétel 

gépjárművezetői szavatossági biztosítás 

gépjavítás 
gépjavítási munkalap 

gépkapacitás-igény 

gépkár 
gépkarbantartás 

gépkereskedelem 

gépkihasználás 
gépkocsiállomány 

gépkocsiátalány 

gépkocsi-átírási illeték 
gépkocsi-baleseti biztosítási díj 

gépkocsibetétdíj 

gépkocsi-biztosítás 

gépkocsieladás 

gépkocsi eladása 
gépkocsi eladója 

gépkocsi-előadó 

gépkocsi-értékesítés 
gépkocsi értékesítése 

gépkocsi-fenntartási támogatás 

gépkocsi fenntartója 
gépkocsiforgalom 

gépkocsi-fuvarozás 

gépkocsigyártás 
gépkocsihasználat 

gépkocsihasználat-térítési átalány 

gépkocsihitel 
gépkocsiilleték 

gépkocsiimportőr 

gépkocsiipar 
gépkocsiipari részvény 

gépkocsijavítás 

gépkocsi-kereskedelem 
gépkocsikölcsönző cég 

gépkocsiköltség 

gépkocsiköltség-átalány 
gépkocsiköltség-térítés 

gépkocsi-leírási költség 

gépkocsilízing 
gépkocsinyeremény-takarékkönyv 

gépkocsi-nyilvántartás 

gépkocsis eladó 
gépkocsiszállító komp 

gépkocsitartozék-kiskereskedelem 

gépkocsitulajdon 
gépkocsi-tulajdonos 

gépkocsi-üzemeltetési költség 



gépkocsi üzemeltetési költsége 

gépkocsi-vásárlási hozzájárulás 

gépkocsi-vásárlási pályázat 
gépkocsivásárló 

gépkocsivezető 

gépkocsi-vontatási költség 
gépkopás 

gép kopása 

gépkorszak 
gépkölcsönzési díj 

gépkölcsönzési feltétel 

gépkölcsönző 
gépkölcsönző vállalat 

gépköltség 

gépkönyv 
gépkönyvelés 

gépkönyvelő 

géplízing 
gépmunkás 

gépóra-igénybevétel szerinti elszámolás 

géppark 
géppel leolvasható 

gépprogram 

géprendszer 
géprombolás 

gépromboló 

gépszámlázó 

gépszövetkezet 

gépterhelés 
géptörés esetére szóló biztosítás 

gépüzem 

gépvásárlás 
gépvontatás 

Gerlóczy Gyula 

Gerschenkron, Alexander 
GES (Szingapúri Aranytőzsde) 

gesellschaft 

Gesell, Silvio 
gesztációs idő 

gesztációs periódus 

Gesztelyi Nagy László 
gesztenyeárus 

gesztió (ügyvitel, üzletvezetés) 

gesztor 
gesztorál 

gesztorálás 

gesztorbank 
gesztorgazdaság 

gesztorszállítmányozó 

gesztorszervezet 
GFA (Gazdaságfejlesztési Alap) 

GFA-szakértő 

GFA-szakértői névjegyzék 
GFA-támogatás 

GFB (gépjármű-felelősségbiztosítás) 

GFB-díj 
GFB-szerződés 

GFB-ügyfél 

GFB-ügyfelekért folyó verseny 
GFB-üzlet 

GFC (gazdaságfejlesztési célelőirányzat) 



GFC-támogatás 

GFS-módszer 

GFS-rendszer 
GFSZ (Gazdasági Főiskolák Szövetsége) 

Ghánai Köztársaság (Ghána) – Afrika 

GHC (cedi) – Ghána 
G-7 

G-7 csúcs 

G-7 csúcstalálkozó 
G-7 országok 

G-7 tagság 

G-24 
G-24 országcsoport 

GHV (gazdaságihatás-vizsgálat) 

Ghyczy Géza 
GIA (Amerikai Drágakőintézet) 

Gide, Charles 

Giffen, Robert sir 
Giffen-hatás 

Giffen-javak 

Giffen-javak keresleti görbéje 
Giffen-jószág 

Giffen-paradoxon 

gigászi beruházás 
giga- (valamely alapmértékegység milliárdszorosát jelöli) 

gigawatt (GW) 

gilde 

gill (térfogatmérték) 

gillos 
gillosdíszítés 

Gini-féle együttható 

GIOKK (Gazdasági Informatikai Oktató és Kutató Központ) 
gipszkarton-nagykereskedés 

gíra (középkori arany- vagy ezüstpénz Magyarországon) 

girál (vagy zsirál) 
girnyó (szleng – egy helyben topogó piac) 

GKB (Gazdaságvédelmi Koordinációs Bizottság) 

GKI (Gazdaságkutató Rt.) 
GKI-prognózis 

GK-módszer 

GK-volumenindex 
Glass–Steagal-törvény 

glebae adstrictus (röghöz kötött jobbágy) 

globális 
globális árindex 

globális becslés 

globális cég 
globális dimenzió 

globális együttműködési szerződések 

globális élelmiszerhiány 
globális előnyszerzési lehetőség 

globális értékelés 

globális és regionális nemzetközi folyamatok 
globális externáliák 

globális fizetési mérleg 

globális fizetési mérleg egyensúlya 
globális forrásigény 

globális gazdasági tér 

globális gazdaságtan 
globális index 

globális infrastruktúra 



globális integráció 

globális integrálódás 

globális játékos 
globális kapitalizmus 

globális keresletcsökkenés 

Globális Környezetvédelmi Alap (GEF) 
globális letéti igazolás (GDR) 

globális letéti jegy 

globális megközelítés 
globális modell 

globális munkaerőmozgatás 

globális nagyvállalat 
globális optimalizálás 

globális pénzügyi stabilizálás 

globális pénzügyi szervezet 
globális piac 

globális prognózis 

globális struktúra 
globális-szektorális elem 

globális szemlélet 

globális szolgáltató 
globális szuperszolgáltató 

globális tervezés 

globális válság 
globális válság institucionális jellege 

globális válság strukturális jellege 

globalizáció 

globalizációellenes 

globalizáció hatása 
globalizációs tendencia 

globalizációs verseny 

globalizálódás 
globalizálódik 

globalizálódó gazdaság 

globalizálódó kizsákmányolás 
globalizálódó piac 

globalizálódó piaci tér 

globalizálódó világ 
globalizálódó világgazdaság 

globálkapitalista 

globálkvóta 
GM (Gazdasági Minisztérium) 

GMAT (felsőfokú menedzserfelvételi teszt) 

GmbH (a korlátolt felelősségű társaság német rövidítése) 
GMD (dalasi) – Gambia 

gmk (gazdasági munkaközösség) 

GMU (vagy EMU) (Gazdasági  
és Monetáris Unió) (EU) 

GNDI (a rendelkezésre álló bruttó nemzeti jövedelem) 

GNF (frank) – Guinea 
GNI (bruttó nemzeti jövedelem) 

GNI-számítás 

GNI számítása 
GNMA eladási és vételi opciók korrigált kötési árfolyama 

GNMA-kötvények 

GNMA záloglevelei 
G-8 

G-8 országok 

GNP (bruttó nemzeti termék) 
GNP-deflátor 

GNP implicit árindexe 



GNP-számbavétel 

GNP-számítási rendszer 

GNP tízéves átlaga 
GO (bruttó kibocsátás vagy összes kibocsátás) 

GO-deflátor 

Godwin, William 
GOFFEX (Német Opciós és Határidős Tőzsde) 

go-go alap részvényei 

Goldberger, Arthur Stanley 
Goldfeld–Quandt-féle teszt 

Goldman–Sachs-áruindex (GSCI) 

Goldsmith, Raymond William 
Goldziher Károly 

golfpálya-üzemeltető 

golfpálya üzemeltetője 
golyóálló üveg előállítási költsége 

gombaár 

gombaárus 
gomba módra növekedő vállalat 

gombatermelő vállalkozó 

gombatermelési költség 
gombavizsgálati díj 

gombkötő iparos 

Gompertz-függvény 
Gompertz-görbe 

gondatlanságból okozott kár 

gondatlan veszélyeztetés 

gondnok 

gondnokol 
gondnokság 

gondnokság alá helyez 

gondnokság alatt áll 
gondnokság alatt álló 

gondnoksági elmélet 

gondnoksági kötelezvény 
gondnoktárs 

gondola (önkiszolgáló boltban) 

gondolatgazdag 
gondolatgazdagság 

gondolatkísérleti modell 

gondosan összevásárolt világsztárok 
gondos csomagolás 

gondoskodás 

gondoskodik 
gondoskodó állam 

gondosság 

gondossági kötelezettség 
gondoz 

gondozás 

gondozó magatartás 
gondtalan állás 

goodwill 

Gordon-diagram 
Gordon, Myron Jules 

Gordon, Robert Aaron 

Gordon, Robert James 
góré (szleng – vezető) 

Gorman, William Moore 

Gorove István 
Goschen, George Joachim 

Gossen, Hermann Heinrich 



Gossen első törvénye 

gosseni törvények 

Gossen-javak 
Gossen-jószág 

Gossen második törvénye 

Gossen-törvények 
Gottl-Ottlilienfeld, Friedrich von 

gourde (HTG) – Haiti 

Gournay, Jean-Claude Marie Vincent 
gödör (tőzsdén) 

gödörben tartózkodó ügynök 

gödörben van 
gönci hordó (űrmérték) 

göngyöl 

göngyöleg 
göngyölegárrés 

göngyölegbeszerzés 

göngyölegbetétdíj-változás miatti különbözet elszámolása 
Göngyölegek (számlanév) 

Göngyölegek árbevétele (számlanév) 

Göngyölegek árrése (számlanév) 
göngyölegértékesítés 

Göngyölegértékesítés beszerzési ára (számlanév) 

Göngyölegértékesítés beszerzési értéke (számlanév) 
göngyölegforgalmazó 

göngyölegforgalom 

göngyöleghasználati díj 

göngyölegkénti készletre vétel 

göngyöleg-készletrevétel 
göngyöleg készletre vétele 

göngyölegkibocsátó 

göngyölegkibocsátó vállalat 
göngyölegkiszállítás 

göngyöleg-nyilvántartás 

göngyöleg-nyilvántartó 
göngyölegsúly 

göngyölegsúlytöbblet 

göngyöleg-visszaszámlázás 
göngyöleg visszaszámlázása 

göngyöleg-visszaváltási kötelezettség 

göngyöleg-visszavétel 
göngyölített áfa 

göngyölített áfaösszeg 

göngysúly (göngyölegsúly) 
görbe 

görbeelcsúsztatás 

görbeelemzés 
görbeeltolódás 

görbe ereszkedése 

görbe felfelé való eltolódása 
görbe foka 

görbeillesztés 

görbék meredeksége 
görbék metszéspontja 

görbemegszerkesztés 

görbemeredekség 
görbesereg 

görbeszakasz (a görbe egyik szakasza) 

görbe szakasz (nem egyenes vonalú szakasz) 
gördít 

gördülőállomány 



gördülőtervezés 

görget 

görgetett pénzügyi tervezés 
görgetett sorok 

görögdinnye-felhozatal 

görögdinnyevásár 
görögdinnye-vásárlás 

görögdinnye vásárlása 

Görög Köztársaság (Görögország) – Európa 
gőzgépgyártás 

gőzhajókivitel 

gőzmozdony ára 
GPI (valódi fejlődés mutató) 

grabecsol 

grádus (mértékegység) 
grafikon 

grafikonelemzés 

grafikonkészítés 
grafikonkészítési módszer 

grafikus ábrázolási mód 

grafikusan ábrázol 
grafikus elemzési módszer 

grafikus módszer 

grafikus normalitásvizsgálat 
grafikus reklámeszköz 

grafikus tőzsdei információs rendszer 

Graham, Frank Dunstone 

Graham-paradoxon 

grain (tömeg- és súlymérték) 
gramm (g) (súlymérték) 

grammnyi 

grammos 
granárium 

grand hotel 

grand (szleng – krajcár, fillér) 
Granger, Clive William John 

granum (súlymérték) 

gratifikáció 
gratifikálás 

gratis et franco (ingyen és bérmentve) 

grátisz (ingyen) 
Grátz Gusztáv 

Graunt, John 

Gray, John 
Graziani, Augusto 

GRD (drachma) – Görögország 

Greenhut, Melvin 
greenwichi középidő 

Grenada (Grenada) – Közép- 

-Amerika 
Gresham, Thomas 

Gresham-törvény 

Griffin, Keith Broadwell 
Griliches, Zvi 

grillsütő vásárlása 

grimbusz a tőzsdén 
Groenewegen, Peter 

grófi birtok 

grófi szérű 
grófsági szérű 

Groman, Vlagyimir Gusztavovics 



groschen (váltópénz) 

Grosscmid Lajos 

Grossman, Gregory 
Grossman, Herschel 

Grossman–Stiglitz-paradoxon 

grosz (váltópénz) 
grossz (nagytucat) 

grosszista (nagykereskedő) 

GRP (bruttó elérés) 
GRP-mutató 

grund 

Grúz Köztársaság (Grúzia) – Európa 
gründol 

gründolás 

gründolási láz 
gründoló 

GSCI (Goldman–Sachs-áruindex) 

GSP (általános vámpreferencia- 
-rendszer) 

GSP-kedvezmény 

GSP-rendszer 
GT (gazdaságbiztonsági tartalék) 

Gt. (a gazdasági társaságokról szóló törvény) 

GTC (visszavonásig érvényes tőzsdei megbízás) 
GTQ (quetzal) – Guatemala 

guaraní (PYG) – Paraguay 

Guatemalai Köztársaság (Guatemala) – Közép-Amerika 

guba (szleng – pénz) 

guberál 
gubóresz (szleng – pénz) 

guilloche (rajzolat értékpapírokon hamisítás elkerülésére) 

guinea (arany pénzegység volt Angliában) 
Guineai Köztársaság (Guinea) – Afrika 

gulden (holland forint) 

gulden (NLG) – Hollandia 
gulden (SRG) – Suriname 

guldenmosás 

gulyáskapitalizmus 
gulyáskommunizmus 

gumiabroncs-kereslet 

gumiabroncs-kínálat 
gumiabroncs-kiskereskedelem 

gumiabroncs-szakkereskedés 

gumiáru 
gumibélyegző 

gumiipar 

gumiipari vállalat 
gumiipari vállalat alapanyaga 

gumirészvény 

gumiszerviz 
gumitőzsde 

gumiültetvény 

guriga (szleng – millió) 
guruló kötvények 

guruló országút (kamionokat szállító vonat) 

guruló önköltség 
guruló pénz 

guruló szálloda 

Gutowski, Armin Ferdinand 
Guyanai Szövetkezeti Köztársaság (Guyana) – Dél-Amerika 
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gürcöl 

gürcölés 

gürcölő 
GVH (Gazdasági Versenyhivatal) 

GVK (Gazdasági Vezetők Kerekasztala) 

GW (gigawatt) 
GWP (peso) – Bissau-Guinea 
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gyakori használati kedvezmény 

gyakori kereskedés 

gyakoriság 
gyakoriságeloszlási diagram 

gyakorisági eloszlás 

gyakorisági görbe 
gyakorisági görbe csúcsa 

gyakorisági megoszlás 

gyakorisági poligon 
gyakorisági sor 

gyakorított áfabevallás 

gyakorlás 
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gyakorló közgazdász 

gyakorlott 
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gyakorol 
gyalogmunka 

gyalogmunkás 

gyalognapszám 
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gyalogposta 

gyalogtúra 
gyalogtúra-vezető 

gyám 

gyámkodik 
gyámpénz 

gyámság 

gyámtestület 
gyanúba keveredő üzlet 

gyanúperrel él 

gyanúsan nagy összegű kifizetés 
gyanús hitel 

gyanúsítás 

gyanús pénzmozgás 
gyanús ügy 

gyanús ügylet 

gyanús üzlet 
gyanútlan befektetők pénze 

gyapjasodik (szleng – gazdagodik) 

gyapjúár 
gyapjúáru 



gyapjúátvevő 

gyapjúbehozatal 

gyapjúeladás 
gyapjúértékesítés 

gyapjúfeldolgozó 

gyapjúfelvásárló 
gyapjúfonó 

gyapjúholmi 

gyapjúipar 
gyapjúkereskedelem 

gyapjúkivitel 

gyapjúmanufaktúra 
gyapjúpiac 

gyapjúrőf 

gyapjúszállítmány 
gyapjúszövő munkás 

gyapjúszükséglet 

gyapjútermék 
gyapjútőzsde 

gyapjúügynök 

gyapjúvásár 
gyapjúvétel 

gyapjúvevő 
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gyapotár 

gyapotáru 

gyapotexport 

gyapotfeldolgozás 

gyapotfonó üzem 
gyapotipar 

gyapotkészlet 

gyapotkínálat 
gyapotkivitel 

gyapotra kibocsátott váltó 

gyapottermelés 
gyapottőzsde 

gyapottőzsdei bróker 

gyár 
gyáralapítás 

gyáralapító 

gyáralapító igazgató 
gyarapít 

gyarapítás 

gyarapítja a vagyonát 
gyarapítja az ország jövedelmét 

gyarapító 

gyarapodás 
gyarapodási ütem 

gyarapodik 

gyarapodó 
gyarapodó nemzetgazdaság 

gyarapszik 

gyáráruház (FOC) 
gyárat építő munkás 

gyárat leállít 

gyárban átvéve 
gyárbezárás 

gyárból a kereskedőhöz történő szállítás 

gyáregység 
gyáregység-főkönyvelő 

gyáregység főkönyvelője 



gyáregységvezető 

gyáregységvezető gazdasági helyettese 

gyáregység vezetője 
gyáreladás 

gyár eladása 

gyárellenőr 
gyárfelirat 

gyárfelügyelői rendszer 

gyárfelügyelőség 
gyárfelvásárlás 

gyári ár 

gyári áru 
gyári csomagolás 

gyári csomagolású áru 

gyári engedmény 
gyárigazgatás 

gyárigazgató 

gyárigazgatóság 
gyári hiba 

gyári hibás áru 
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gyári jelzés 

gyári készítmény 

gyári kolónia 
gyári márkajelzés 

gyári megrendelés 

gyári munkás 

gyári munkásfelvétel (gyárban van a felvétel) 

gyárimunkás-felvétel (gyári munkásokat vesznek fel) 
gyári munkásnő 

gyáripar 

gyáripari munka 
gyáripari rendszer 

gyáriparos 

gyáriparos-együttműkődés 
Gyáriparosok Országos Szövetsége (GYOSZ) 

gyári selejt 

gyári számla 
gyári törvények 

gyári törvényhozás 

gyári védjegy 
gyárjel 

gyárkapun belüli infrastruktúra 

gyárkapun kívüli infrastruktúra 
gyarmat 

gyarmatáru 

gyarmatáru-kereskedés 
gyarmatáru-kereskedő 

gyarmatbirodalom 

gyarmatbirtok 
gyarmati 

gyarmati bankjegy 

gyarmati elnyomás 
gyarmati gazdálkodás 

gyarmati hatalom 

gyarmati jellegű tőketranszfer 
gyarmati kérdés 

gyarmati kereskedelem 

gyarmati kizsákmányolás 
gyarmati nyersanyagszektor 

gyarmati protektorátus 



gyarmati rendszer 

gyarmati termék 

gyarmati típusú működőtőke- 
-kivitel 

gyarmati típusú nemzetközi munkamegosztás 

gyarmatkiaknázás 
gyarmatközi 

gyarmatország 

gyarmatosít 
gyarmatosítás 

gyarmatosítási elmélet 

gyarmatosítható 
gyarmatosító 

gyarmatosított 

gyarmatosíttat 
gyarmatpolitika 

gyarmatpolitikus 

gyarmatrendszer 
gyarmatszerző vállalkozás 

gyarmattartó hatalmak 

gyarmatterület 
gyarmattörténelem 

gyarmatváros 

gyárnegyed 
gyáros 

gyárövezet 

gyár remélt eladása 

gyárrendszer 

gyárrendszer visszahatása 
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gyárstatisztika 

gyárt 
gyártás 

gyártásátcsoportosítás 

gyártás átcsoportosítása 
gyártásazonosító címke 
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gyártás-előkészítés 

gyártás-előkészítő 

gyártáshibás áru 
gyártási 

gyártási általános költségek 
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gyártási egység 

gyártási eljárás 

gyártási engedély 
gyártási folyamat 

gyártási idő 

gyártási kapacitás 
gyártási költség 

gyártási költségek hierarchiája 

gyártásindítás 
gyártás indítása 

gyártási önköltség 

gyártási periódus 
gyártási program 

gyártási rendszer 

gyártási rendszer jellege 
gyártási szakasz 

gyártási szám 



gyártási titok 

gyártási újítás 

gyártási veszteség 
gyártáskapacitás 

gyártásközi műszaki-minőségi ellenőrzés 

gyártásközi revízió 
gyártásmegosztás 

gyártásprofil- és technikaigeneráció-ciklus 

gyártástechnológia 
gyártásütemezés 

gyártásvezető 

gyártásszakosítás 
gyártásszervezés 

gyártásszervező 

gyártelep 
gyártelephely 

gyártmány 

gyártmányadó 
gyártmánybevezetési stratégia 

gyártmánycsere 

gyártmánycserélődés 
gyártmányfejlesztés 

gyártmánygeneráció 

gyártmányhiány 
gyártmányismertető 

gyártmányjegyzék 

gyártmánykatalógus 

gyártmánymegoszlás 

gyártmányok reklámozása 
gyártmányösszetétel 

gyártmány összetétele 

gyártmányreklámozás 
gyártmány reklámozása 

gyártmányskála 

gyártmányspecializáció 
gyártmánystruktúra 

gyártmánystruktúra-váltás 

gyártó 
gyártó által garantált 

gyártóbázis 

gyártó cég 
gyártóeszköz 

gyártóeszköz-felhasználás 

gyártóeszköz felhasználása 
gyártóeszköz-gazdálkodás 

gyártóeszköz-gazdálkodó 

gyártóeszköz-nyilvántartó 
gyártóhálózat 

gyártói garancia 

gyártók által ajánlott listás ár 
gyártókapacitás 

gyártó kizárólagos képviselője 

gyártómű 
gyártó partner 

gyártórendszer 

gyártósor 
gyártóteljesítmény 

gyártulajdonos 

gyárüzem 
gyártó vállalat 

gyárváros 



gyárvezető 

gyatra minőségű áru 

GYD (dollár) – Guyana 
gyed (gyermekgondozási díj) 

GYELV (gyengeségek, erősségek, lehetőségek, veszélyek) 

GYELV-elemzés 
gyémánt ára 

gyémántáru 

gyémántárukészlet 
gyémántbánya-vállalat 

gyémántbehozatal 

gyémánt egy karát felett 
gyémánteladási rendszer 

gyémántértékesítés 

gyémántkereskedelem 
gyémántkereskedelmi törvény 

gyémántkereskedés 

gyémántkereskedő 
gyémántpiac 

gyémánttőzsde 

gyengébb ár 
gyengébb hatékonysággal működik 

gyenge elkötelezettség 

gyenge értékpapír 
gyenge és erős árfolyamú részvénycsoportok körforgása 

gyenge finomságú ezüst 

gyenge forgalom 

gyenge jegyzés 

gyenge kereslet 
gyengélkedő tőzsde 

gyenge minőségű áru 

gyenge minőségű hitel 
gyenge minőségű termék 

gyengén fejlett ország 

gyengén kompetitív import 
gyengénlátók személyi járadéka 

gyengén preferált jószágkosarak halmazának határa 

gyengén stacionárius idősor 
gyengén versenyképes 

gyengén versenyképes nemzetgazdaság 

gyenge piac 
gyenge pozíciójú gazdaság 

gyenge preferenciareláció 

gyenge preferenciarendezés 
gyengeségek, erősségek, lehetőségek, veszélyek (GYELV) 

gyenge termés 

gyengít 
gyengül 

gyengülés 

gyengülő 
gyengülő ellenállási vonal 

gyengülő irányzat 

gyengülő piac 
gyér 

gyerekcsekk 

gyerekjegy (vagy gyermekjegy) 
gyér forgalmú értékpapír 

gyér forgalmú kötvényekkel kereskedő bróker 

gyér forgalmú piac 
gyér juttatás 

gyermekágyi segély 



gyermekápolási táppénz 

gyermekbiztos csomagolás 

gyermekek családon belüli kizsákmányolása 
gyermekek gazdasági kizsákmányolása 

gyermekek után járó, vissza nem térítendő támogatás 

gyermekeladás 
gyermekenként járó adókedvezmény 

gyermekenként járó jóváírás 

gyermekes háztartás 
gyermekétkeztetési árajánlat 

gyermekfelügyeleti díj 

gyermekfoglalkoztatás 
gyermekgondozási díj (gyed) 

gyermekgondozási segély (gyes) 

gyermekgondozási támogatás (gyet) 
gyermekjáték-kereskedés 

gyermekjegy (vagy gyerekjegy) 

gyermekjóléti szolgálat 
gyermekkedvezmény 

gyermekkereskedelem 

gyermek kereskedő (a gyermek árul) 
gyermekkereskedő (gyermeket árul) 

gyermekkocsibolt 

gyermekkonfekció 
gyermekkonfekciót árusító üzlet 

gyermeklány-kereskedelem 

gyermekmegőrzési díj 

gyermekmunka 

gyermekmunkaerő 
gyermeknevelés határköltsége 

gyermeknevelési díj 

gyermeknevelési pótlék 
gyermeknevelési támogatás (gyet) 

gyermeknevelés költségei 

gyermeknevelés után járó nyugdíjrész 
gyermekpótlék 

gyermekprostitúció vámszedői 

gyermekruha-áruház 
gyermekruhabolt 

gyermekszámhoz kötött lakásépítési hitel 

gyermekszámkülönbség 
gyermektartás 

gyermektartásdíj-fizetés 

gyermektelen háztartás 
gyermektelenségi adó 

gyermek után járó pótlék 

gyermekvállalás 
gyermekvállalás elismerése a nyugdíjrendszerben 

gyermekvédelmi támogatás 

gyermekvédő támogatás 
gyertyaárus 

gyertyabolt 

gyertyabolthálózat 
gyes (gyermekgondozási segély) 

gyesemelés 

gyes emelése 
gyesjogosultság 

gyes szolgálati időként való elismerése 

gyeszjatyina (területmérték) 
gyet (gyermeknevelési támogatás) 

gyilkos verseny 



GYNSZ (Gyógyszer-nagykereskedők Szövetsége) 

gyógyáru 

gyógyáruház 
gyógyárus 

gyógyászatisegédeszköz-bolt 

gyógyászati segédeszközök boltja 
Gyógyászati Segédeszközök Magánforgalmazóinak Szövetsége 

gyógyászati segédeszközök pénzügyi támogatottsága 

gyógyászat piaci alapokra helyezése 
gyógydíj 

gyógyfürdő 

gyógyfürdő-szolgáltatás 
gyógyhosztesz 

gyógyhotel 

gyógy-idegenforgalom 
gyógyítóágazat 

gyógykemping 

gyógykezeltetés 
gyógynövény alapú likőrök gyártása 

gyógynövénybolt 

gyógynövény-forgalmazás 
gyógynövény forgalmazása 

gyógynövény-kereskedelem 

gyógynövény-kereskedés 
gyógynövény-kiskereskedelem 

gyógynövény-külkereskedelem 

gyógynövény-külkereskedelmi cég 

gyógynövényszaküzlet 

gyógyszálló 
gyógyszállodai hosztesz 

gyógyszerárazás 

gyógyszerár-befagyasztás 
gyógyszeráremelés 

gyógyszerárháború 

gyógyszerárképzés 
gyógyszerárlista 

gyógyszerárreform 

gyógyszerárrés 
gyógyszerárrobbanás 

gyógyszerár-támogatás 

gyógyszerár-támogatási rendszer 
gyógyszerár-támogatás új rendszere 

gyógyszerár-támogatottság 

gyógyszerártárgyalás 
gyógyszeráru 

gyógyszerárugyár 

gyógyszerbeszerzés 
gyógyszerdrágulás 

gyógyszerek eladása 

gyógyszerellátás 
gyógyszerellátmány 

gyógyszerexport 

gyógyszerfogyasztás 
gyógyszerfogyasztó 

gyógyszerforgalmazás 

gyógyszerforgalmazó 
gyógyszergyár 

gyógyszergyárak részvényei 

gyógyszerimport 
gyógyszeripar 

gyógyszeripari index 



gyógyszerkassza 

gyógyszerkassza-zárolás 

gyógyszerkassza zárolása 
gyógyszer-kategóriánként maximált ár 

gyógyszer-kereskedelem 

gyógyszer-kereskedelmi árrés 
gyógyszerkereskedő 

gyógyszerkereskedő cég 

gyógyszerkészítmény 
gyógyszerkiadás 

gyógyszer-kiskereskedelem 

gyógyszerkonszern 
gyógyszerköltség-megtakarítás 

gyógyszer-külkereskedelem 

gyógyszermarketingcég 
gyógyszer-nagykereskedelem 

gyógyszer-nagykereskedelmi piac 

gyógyszer-nagykereskedelmi vállalat 
gyógyszer-nagykereskedő 

gyógyszer-nagykereskedői jogosítvány 

Gyógyszer-nagykereskedők Szövetsége (GYNSZ) 
Gyógyszerpiac (sajtótermék) 

gyógyszerreklám 

gyógyszerrészvény 
gyógyszerszámla 

gyógyszer-támogatási kiadás 

gyógyszer-támogatási rendszer 

gyógyszertámogatások növekedése 

gyógyszertár 
gyógyszertérítési díj 

gyógyszolgáltatás 

gyógytermékmarketing-program 
gyógyturizmus 

gyógyvendég 

gyorsan csökkenő árfolyam 
gyorsan elhasználódó alkatrész 

gyorsan emelkedik 

gyorsan iparosodó ország 
gyorsan realizálható követelések 

gyorsan romló áru 

gyorsan romló élelmiszer 
gyorsan változó 

gyors árfolyamváltozás 

gyorsáru 
gyorsáruként 

gyorsáruküldemény 

gyorsáruszállítmány 
gyors árzuhanás 

gyorsasági különdíj 

gyorsasági pénz 
gyorsasági prémium 

gyors átállás beruházási-felfutási többletköltségei 

gyors átutalás 
gyors banki eljárás 

gyorsbüfé 

gyors emelkedés 
gyors értékesítés 

gyors és nagy nyereség 

gyorsétkezdelánc 
gyorsétkeztetés 

gyorsétterem 



gyorsétteremlánc 

gyorsétterem-üzemeltetés 

gyorséttermi üzletág 
gyorsfagyasztott áru 

gyorsfagyasztott élelmiszer 

gyorsfagyasztott termék 
gyors fejlődés 

gyorsfizető képesség 

gyorsforgalmi út 
gyors forgalmú piac 

gyorsfuvarozás 

gyors haszon 
gyorshitel 

gyorsít 

gyorsítás 
gyorsító 

gyorsított amortizáció 

gyorsított értékcsökkenési leírás 
gyorsított értékcsökkenési leírási kulcs 

gyorsított felhalmozás 

gyorsított költségmegtérülési rendszer 
gyorsított leírás 

gyorsított leírást alkalmazó társaság 

gyorsított privatizáció 
gyorsított vámkezelés 

gyorsjavítási felár 

gyorsjavító 

gyorsjavítói felár 

gyors jegyzés 
gyorsjelentés 

gyors kiszolgálás 

gyorskiszolgáló étterem 
gyorskölcsön 

gyors likviditási arány 

gyors meggazdagodás módszere 
gyors megtérülés 

gyorsmérleg 

gyors növekedési pálya 
gyors piaci expanzió 

gyorspostai szolgáltatás 

gyors privatizáció 
gyors rákapcsolódási lehetőség 

gyorsráta értéke 

gyors segély (gyorsan érkező) 
gyorssegély (segélyfajta) 

gyorsszolgálat 

gyors tehervonat (gyorsan menő) 
gyorstehervonat (vonatfajta) 

gyorstesztarány 

gyorsulóan növekvő 
gyorsuló idő 

gyorsuló ütemű növekedés 

gyorsvasút 
gyorsvonati díjszabás 

GYOSZ (Gyáriparosok Országos Szövetsége) 

gyökér 
gyökeres változás 

György Endre 

György Ernő 
győri program 

győztes ajánlat 



győztes pályázó 

gyufaadó 

gyufaár 
gyufaárus 

gyufabehozatali monopólium 

gyufacímkereklám 
gyufaegyedáruság 

gyufaeladási monopólium 

gyufafogyasztás 
gyufagyár 

gyufagyáros 

gyufagyártás 
gyufaipar 

gyufásdoboz címkéjén lévő reklám 

gyujtószeradó 
gyulafehárvári márka 

gyúlékony áru 

gyúlékony szállítmány 
Gyurián István 

Gyurkovics Ferenc 

gyűjt 
gyűjtemény 

gyűjtés 

gyűjtő 
gyűjtőállomás 

gyűjtőáru 

gyűjtőátutalás 

gyűjtőbizonylat 

gyűjtődíjszabás 
gyűjtőfizetés 

gyűjtőforgalmi ágazat 

gyűjtőforgalom 
gyűjtőfuvar 

gyűjtöget 

gyűjtögetés 
gyűjtő hajóraklevél 

gyűjtőinkasszó 

gyűjtőív 
gyűjtőjárat 

gyűjtőjegy 

gyűjtőkocsi 
gyűjtőkönyvelés 

gyűjtőláda 

gyűjtőmegbízás 
gyűjtőmunka 

gyűjtőpont 

gyűjtőrakomány 
gyűjtőrakomány-képzés 

gyűjtőraktár 

gyűjtőregiszter 
gyűjtőrészvény 

gyűjtőszállítmány 

gyűjtőszállítmányozás 
gyűjtőszállítmányozó 

gyűjtőszámla 

gyűjtőszámlázás 
gyűjtőszövetkezet 

gyűjtőterminál-hálózat 

gyűjtőtétel 
gyűjtött megőrzés 

gyűjtött vagyon 



gyűjtővagon 

gyülekezési hely 

gyümölcs 
gyümölcsár 

gyümölcsáru 

gyümölcsátvevő 
gyümölcsbehozatal 

gyümölcsbolti eladó 

gyümölcsboltvezető 
gyümölcsboltvezető-helyettes 

gyümölcsboltvezető helyettese 

gyümölcsértékesítés 
gyümölcsexport 

gyümölcsexportőr 

gyümölcsfeldolgozó üzem 
gyümölcsfelhozatal 

gyümölcsfelvásárlás 

gyümölcsfogyasztás 
gyümölcsforgalmazás 

gyümölcsimport 

gyümölcsital-kereskedelem 
gyümölcskereskedelem 

gyümölcskereskedés 

gyümölcskereskedő 
gyümölcskereslet 

gyümölcskiállítás 

gyümölcskínálat 

gyümölcskivitel 

gyümölcsléfogyasztás 
gyümölcslékereslet 

gyümölcslékínálat 

gyümölcs-nagykereskedelem 
gyümölcsös kosár (gyümölccsel teli kosár) 

gyümölcsöskosár (kosárfajta) 

gyümölcsözik 
gyümölcsöző 

gyümölcsözőség 

gyümölcsöző üzlet 
gyümölcsöztet 

gyümölcsöztetés 

gyümölcsöztető 
gyümölcspiac 

gyümölcspiaci kofa 

gyümölcssűrítmény-felvásárló 
gyümölcsszállítmány 

Gyümölcsterméktanács 

gyümölcstermelés 
gyűrűstruktúra 

  



H 
H (háztartási szektor) 

h. (helyettes) 

ha (hektár) (területmérték) 
Ha a ha nem volna, minden szegény gazdag volna. (közmondás) 

Haavelmo, Trygve Magnus 

Haavelmo-összefüggés 
Haavelmo-tétel 

Habakkuk, Hrothgar John 

Haberler, Gottfried 
habitüé (törzsvendég) 

háború előtti időszak 

háború esetére szóló biztosítás 
háborús adósság 

háborús adósságok törlése 

háborús anyaggazdálkodás 
háborús biztosítási záradék 

háborús gazdálkodási modell 

háborús időszak gazdasága 

háborús időszaki gazdasági állapot 

háborús jóvátétel 
háborús kár 

háborús károk esetére szóló biztosítás 

háborús károk megtérítése 
háborús kockázatok 

háborús kockázatok intézményes záradéka 

háborús kockázatokra vonatkozó záradék 
háborús kockázatra szóló biztosítás 

háborús konjunktúra 

háborús kölcsön 
háborús kölcsönkötvény 

háborús pénzügyek 

háborús pusztítás 

háborús tartalék 

háborús veszély 

háborús veszteség 
háború utáni időszak 

háború utáni mélypont 

habszivacs-árusítás 
habszivacs árusítása 

hacienda (majorság) 

haciendero (haciendatulajdonos) 
hacsak más előírás nincs 

hacsak más rendelkezés nincs 

hacsak nincs előírás 
hacsak nincs külön előírás 

hacsak nincs külön rendelkezés 

hacsak nincs másként meghatározva 
hacsak nincs másként részletezve 

hacsak nincs rendelkezés 

Hacsaturov, Tigran Szergejevics 
hadászati fontosságú áruk kiviteli tilalma 

hadászati fontosságú nyersenyagok 

hadászati fontosságú termék 
hadbiztosság 



haderő-csökkentési munkanélküliség 

haderő-fejlesztési kiadások 

haderő-fenntartási kiadások 
haderőnem ráfordításigénye 

hadfelszerelés 

hadfelszerelési anyagok beszerzési költségei 
hadfelszerelési cikkek 

hadiadó 

hadi adósság 
hadi állammonopolista kapitalizmus 

hadianyag 

hadianyag-utánpótlás 
hadianyag utánpótlása 

hadi célú termelés 

hadicikk 
hadicsempészáru 

hadieszközimport 

hadifelszerelés-készlet 
hadifontosságú nyersanyag 

hadifontosságú üzem 

hadigazdag 
hadigazdálkodás 

hadigazdálkodásra való áttérés 

hadigazdaság 
hadigazdasági ágazat 

hadigazdasági integráció 

hadigazdasági potenciál 

hadigazdasági szektor 

hadigazdasági vizsgálódás 
hadigazdaságtan 

hadigondozás 

hadigondozás költsége 
hadigondozott 

hadihajógyártás 

hadihajó gyártási költsége 
hadihitel 

hadiipar 

hadiipari autarkia 
hadiipari cég 

hadiipari cégek kötvényei 

hadiipari cégek részvényei 
hadiipari gyártásfejlesztés 

hadiipari komplexum 

hadiipari konjunktúra 
hadiipari kooperáció 

hadiipari potenciál 

hadiipari részvények 
hadiipari szolgáltatás 

Hadiiparitermék-jegyzék (HTJ) 

hadiipari termelés 
hadiipari vállalat 

hadiiparkapacitás-szűkítő folyamat 

hadiipar konverziója 
hadikárpótlás 

hadikeynesizmus 

hadikiadás 
hadikommunizmus 

hadikölcsön 

hadikölcsönkötvény 
hadiköltség 

hadimegrendelés indukálta kereslet 



hadimilliomos 

hadimonopolista államkapitalizmus 

hadimonopólium 
hadinyereség 

hadinyereség-adó 

hadipénztár 
hadiportéka 

hadipótlék 

hadirokkant árus 
hadirokkant-ellátás 

hadirokkant-járadék 

hadirokkantsegély 
hadisarc 

hadisarcfizetés 

hadisegély 
hadiszállítás 

hadiszállítások piaca 

hadiszállító 
hadiszerencse 

hadiszükséglet 

haditechnika-export 
haditechnikai cikk 

haditechnikai eszközök beszerzési költségei 

haditechnikai export 
haditechnikai import 

haditechnikai ismeretátszivárgás 

haditechnikai kereskedelem 

haditechnikai kivitel 

haditechnikai kölcsönbérleti szerződés 
haditechnikai közvetítő 

haditechnikai külkereskedelem 

haditechnikai segélyezés 
haditechnikai transzfer 

haditechnikai ügynök 

haditechnika spin-off hatása 
haditermelés 

haditermelésre állítja át az ipart 

haditermelésre átállított gazdaság 
hadiüzem 

hadiüzemek részvényei 

hadi vállalkozás 
hadizsákmány 

hadmentességi adó 

hadmentességi díj 
hadseregen belüli gazdasági tevékenység 

hadsereg-fenntartási költség 

hadsereg fenntartási költsége 
hadsereg készletmutatói 

hadseregszállító 

A Hadseregszállító (sajtókiadvá ny) 
hadtáp 

hadtápállomás 

hadtápbiztosítás 
hadtápellátó bázis 

hadtápkörlet 

hadtáprészleg 
hadtápterület 

hadtápvonal 

hadügyi kiadások 
hadviselési ágazat 

hagyaték 



hagyatékátadás 

hagyaték átadása 

hagyatékértékelés 
hagyaték értékelése 

hagyatékfelosztás 

hagyaték felosztása 
hagyatékfelszámolás 

hagyaték felszámolása 

hagyatékfelvásárlás 
hagyaték felvásárlása 

hagyatékfelvásárló 

hagyaték gondnoki felszámolása 
hagyatéki adó 

hagyatéki ár 

hagyatéki bíróság 
hagyatéki eljárás 

hagyatéki gondnok 

hagyatéki gondnokot kirendelő okirat 
hagyatéki illeték 

hagyatéki irat 

hagyatéki leltár 
hagyatéki motívum 

hagyatéki per 

hagyatékiper-költség 
hagyatéki per költsége 

hagyatéki számla 

hagyatéki ügyintézés 

hagyatéki vagyon 

hagyaték lebonyolításával megbízott vagyonkezelő 
hagyatékmotívum 

hagyatékozás 

hagyatkozás 
hagymaexportőr 

hagymafelvásárló 

hagymapiac 
Hagymaterméktanács 

hagymatermesztés 

hagymatermesztő 
hagymatúltermelés 

hagyományos áruszállítás 

hagyományos bankszolgáltatás 
hagyományos bankszolgáltatások magánszemélyeknek 

hagyományos brókercég 

hagyományos elfogadó 
hagyományos energiahordozók kitermelése 

hagyományos érdekek 

hagyományos értékesítési piac 
hagyományos értékpapír 

hagyományos értékpapír-kibocsátás 

hagyományos fegyverzetek világexportja 
hagyományos fotópiac 

hagyományos közgazdaságtan 

hagyományos közúti fuvarozás 
hagyományos mérleg 

hagyományos opció a másodlagos piacon 

hagyományos swapügylet 
hagyományos szerkezet 

hagyományos szolgáltatás 

hagyományos tőzsde 
hagyományos vállalkozás 

hagyományoz 



hagyományozás 

hagyományozó 

hagyományozott 
Hahn, Frank Horace 

HAIC (Nemzetközi Vállalatok Magyarországi Társasága) 

Haiti Köztársaság (Haiti) – Közép- 
-Amerika 

Haitovsky, Yoel 

hajdani tulajdonos 
Hajdú László 

hajlandó árat csökkenteni 

hajlandó eladni 
hajlandóság 

hajlék nélküli újságárus 

hajléktalanok segélyezése 
hajléktalanszálló 

hajléktalanszálló üzemeltetése 

hajmeresztő beruházási ötlet 
hajóalbérlet 

hajóalbérletbe adást szabályozó záradék 

hajóalkatrész-kereskedő 
hajóállásidő 

hajóálláspénz 

hajóálláspénz-köteles napok 
hajóállomás 

hajóba rak 

hajóba rakásra átvettük 

hajóba rakva 

hajó befogadóképessége 
hajó bejegyzett űrtartalma 

hajóbér 

hajóbérlés 
hajóbérlet 

hajóbérleti jutalék 

hajóbérleti megbízás 
hajóbérleti piac 

hajóbérleti szerződés 

hajóbérleti szerződés feltételei 
hajóbérleti szerződés megszegése 

hajóbérleti szerződésszabvány 

hajóbérleti ügylet 
hajóbérleti ügynök 

hajóbérleti üzlet 

hajóbérlet több egymást követő  
útra 

hajóbérlő 

hajóbérlő kockázatára 
hajóbérlő költségére 

hajóbérlő választása szerint 

hajó birtokbavétele 
hajóbiztosítás 

hajóbiztosító 

hajóból eladva 
hajóbróker 

hajódaruval átrakva 

hajódaruval kirakva 
hajódíj 

hajó elkobzása és visszatartása 

hajó elkobzására és lefoglalására vonatkozó záradék 
hajóellátmány 

hajóépítés 



hajófedélzeten kezdődő tengeri szállítmánybiztosítás 

hajófedélzetre 

hajófelszerelési cég 
hajóforgalom 

hajófuvar 

hajófuvarbérlet 
hajófuvardíj 

hajófuvarlevél 

hajófuvarokmány 
hajófuvarozási szerződés 

hajófuvarozási szokások 

hajófuvarügynök 
hajógazda 

hajógyár 

hajógyári igazolás 
hajóig fizetve 

hajóilleték 

hajóindulás 
hajó indulásának időpontja 

hajó indulási napja 

hajójárat 
hajójegy 

hajójelzálog 

hajójelzálog-kölcsön 
hajójelzálog-kötvény 

hajójelzálog-levél 

hajókabin osztályba sorolása 

hajókár 

hajókárbecslő 
hajókár-biztosítás 

hajókárból eredő veszteség 

hajókárból megmentett áru 
hajókárból megmentett áruk kiárusítása 

hajókár-elszámolás 

hajókár elszámolása 
hajókár esetére letétbe helyezendő összeg 

hajókárfelosztás 

hajókár felosztása 
hajókárletét 

hajókármegosztás 

hajókár megosztása 
hajókáróvás 

hajókáróvási nyilatkozat 

hajókárrendezés 
hajókárszámla 

hajókár szokvány szerint 

hajókárt elszámol 
hajókárt felbecsül 

hajókárt feloszt 

hajókárt rendez 
hajókárügynök 

hajókár-viselési egyezség 

hajókár-viselési kötelezvény 
hajókárzáradék 

hajó készenlétbe helyezése 

hajó kifutási engedélye 
hajókirakás 

hajók lajstromozása 

hajókölcsön 
hajókölcsön-biztosítás 

hajókölcsönlevél 



hajókölcsön-szerződés 

hajókölcsön-tartozás 

hajókölcsönzés 
hajókölcsönzési szerződés 

hajólajstrom 

hajólajstromozási bizonyítvány 
hajólegénység zálogjoga 

hajóleltár 

hajómentési díj 
hajómentési jutalom 

hajómentési költség 

hajómentési szakértő 
hajómentési szerződés 

hajómentő társaság 

hajónak az útiránytól való eltérésére vonatkozó záradék 
hajón, a kikötő felé úton lévő árucikkek 

hajón átvéve 

hajón elszállít 
hajó nemzetiségét szabályozó törvény 

hajón lévő árucikkek 

hajón szállít 
hajó-nyilvántartási könyv 

hajóokmányok 

hajó oldalához rakva 
hajó oldala mellé szállítva 

hajóosztály 

hajóosztályozás 

hajóosztályozási bizonyítvány 

hajóosztályozási bizonylat 
hajóosztályozási okmány 

Hajóosztályozó Társaságok Nemzetközi Egyesülete 

hajó-összeütközés 
hajópadlóvásár 

hajópapírok 

hajópára által okozott kár 
hajópark 

hajópénz 

hajópénztárnok 
hajópincér 

hajóposta 

hajóra felvett jelzálogkölcsön 
hajóraklevél 

hajóraklevélben megadott érték 

hajóraklevélben szereplő árujelzések 
hajóraklevél csatolva 

hajóraklevél egy példánya 

hajóraklevelekre vonatkozó hágai jogszabályok 
hajóraklevelekre vonatkozó szövetségi törvény 

hajórakleveles áru 

hajórakleveles áru fuvardíja 
hajóraklevelet állít ki 

hajóraklevelet bemutat 

hajóraklevelet kiállít 
hajóraklevél harmadpéldánya 

hajóraklevél kapitánynál maradó példánya 

hajóraklevél-másodpéldány 
hajóraklevél másolata 

hajóraklevél nem forgatható példánya 

hajóraklevél-sorozat 
hajóraklevél-törvény 

hajóraklevél záradéka 



hajórakodótér 

hajó rakodótere 

hajórakomány 
hajó rakományát vámkezelteti 

hajórakomány birtoklása 

hajórakomány-jegyzék 
hajórakomány lefoglalása 

hajórakományra kölcsönt ad 

hajóra kölcsönt vesz fel 
hajóraksúly 

hajóraktér 

hajóregiszter 
hajórongálás 

hajórongáló 

hajósérülés 
hajósinas 

hajóskapitány 

hajóskötelezvény 
hajóstársaság 

hajóstársasági igazolás 

hajóstársaságok részvényei 
hajóstársaság ügynöke 

hajóstiszti átvételi elismervény 

hajóstiszti elismervény 
hajószakács 

hajószálló 

hajótársasági igazolás 

hajót bérel 

hajót elzálogosít 
hajótér 

hajótérbérleti szerződés 

hajótérfoglalás 
hajótér-foglalási jegy 

hajótér gazdaságos kihasználása 

hajótérhiány 
hajótér-kapacitás 

hajótérkereslet 

hajótér-kihasználtsági mutató 
hajótérkínálat 

hajótérpiac 

hajótértőzsde 
hajót készenlétbe helyez 

hajótonna 

hajótörési kár 
hajótörzs-biztosítás 

hajótörzs-biztosítási kötvény 

hajótulajdonos 
hajótulajdonos és hajóbérlő 

hajótulajdonos felelőssége 

hajó tűzbiztosítása 
hajóút 

hajóúton lévő áruk 

hajóútvonal 
hajóügynök 

hajóügynöki jutalék 

hajóügynökség 
hajóűrben 

hajóűrrakomány 

hajóűrtartalom 
hajóűr tonnatartalma 

hajóval való fuvarozás 



hajóvám 

hajó vámhatósági engedélye kirakodásra 

hajó vámokmányai 
hajó visszaszolgáltatása 

hajóvontatási díj 

hajóvontatási költség 
hajózálog 

hajózáloglevél 

hajózás 
hajózási diszkrimináció 

hajózási hírek 

Hajózási Hírlap (sajtókiadvány) 
hajózási jelzésekért járó illeték 

hajózási kartell 

hajózási kartell fuvardíjszabása 
hajózási kartellmegállapodás 

hajózási kartell tagja 

hajózási kártya 
hajózási kombinált fuvarozás 

hajózási társaság 

hajózási tőzsde 
hajózási útvonal 

hajózási ügynök 

hajózási vállalat 
hajózási vállalkozás 

hajózási vállalkozó 

hajózhatatlan 

hajózható 

hajózhatóvá tesz 
hajózhatóvá tétel 

hajózik 

hajózóút 
hajszol 

hajtóerő 

hajtogatott prospektus 
haladék 

haladék a kölcsön visszafizetésére 

haladék iránti kérelem 
haladékkal fizetett évjáradék 

haladék kérése 

haladék nélkül 
haladékot ad a fizetésre 

haladékot ad a váltó rendezésére 

haladékot ad kölcsöntörlesztésre 
haladékot ad váltófizetésre 

haladékot kér 

haladéktalan 
haladéktalanul 

haladó 

haladvány 
halalah (váltópénz) 

halál esetére szóló ajándékozás 

haláleseti biztosítás 
halálesetre és megélésre szóló biztosítás 

halálesetre szóló közös életbiztosítási kötvény 

halállomány 
halálokok 

halálos baleset 

halálos balesetek gyakorisági aránya 
halálos foglalkozási baleset 

halálozási arányszám 



halálozási függvény 

halálozási intenzitás 

halálozási statisztika 
halálozási valószínűség 

halálozások 

halandóság 
halandósági függvény 

halandósági mutatók 

halandósági statisztika 
halandósági tábla 

halandósági táblázat 

hálapénz 
hálapénz adóhatóság előli eltitkolása 

hálapénz eltitkolása 

halárus 
halaskofa 

halászat 

halászati övezet 
halászati rendelkezések 

halászati termelőszövetkezet 

halászcég 
halászcsárda 

halászcsárda-tulajdonos 

halászcsárda tulajdonosa 
Halász Imre 

Halász Sándor 

halaszt 

halasztás 

halasztásadás 
halasztás adása 

halasztási díj 

halasztási idő 
halasztási illeték 

halasztási ügylet 

halászterület bérleti díja 
halaszthatatlan 

halasztó feltétel 

halasztó hatály 
halasztó hatályú 

halasztott adó 

halasztott adó összege 
halasztott értékesítés 

halasztott évjáradék 

halasztott fizetés 
halasztott fizetési hitel 

halasztott fizetési rendszer 

halasztott fizetést biztosító eladó 
halasztott fizetésű akkreditív 

halasztott fizetésű inkasszó 

halasztott hatályú akkreditív 
halasztott hatályú okmányos meghitelezés 

halasztott járadék 

halasztott váltó 
halasztott vámfizetés 

halasztott vámfizetési engedély 

halasztott vámfizetési engedély kiadása 
halasztott vámfizetési lehetőség 

halasztó ügylet 

halasztó ügyleti díj 
halbolti eladó 

haleř (váltópénz) 



halfogyasztás 

halfpenny (félpennys pénzérme) 

halgazdálkodás 
halgazdaság 

halgazdaság-vezető 

halgazdaság vezetője 
halkereskedelem 

halkereskedés 

halkereskedő 
hallgatási díj 

hallgatói juttatási rendszer 

hallgatói juttatások 
hallgatói kölcsön 

hallgatóikölcsön-rendszer 

hallgatói kölcsön rendszere 
hallgatói normatíva 

hallgatói tandíjhitel 

hallgatólagos 
hallgatólagosan elismer 

hallgatólagosan megadott teljhatalom 

hallgatólagos beleegyezés 
hallgatólagos egyezség 

hallgatólagos engedély 

hallgatólagos engedéllyel 
hallgatólagos felhatalmazás 

hallgatólagos feltétel 

hallgatólagos jelzálog 

hallgatólagos jóváhagyás 

hallgatólagos kötelem 
hallgatólagos kötelezettségvállalás 

hallgatólagos megállapodás 

hallgatólagos megegyezés 
hallgatólagos megegyezésből származó munkanélküliség 

hallgatólagos meghatalmazás 

hallgatólagos összejátszás 
hallgatólagos paktum 

hallgatólagos segítség 

hallgatólagos szerződés 
hallgatottsági mutató 

hallható reklám 

hallisztpiac 
halmaz 

halmazállapot 

halmazati hatás 
halmazelmélet 

halmazelméleti reláció 

halmoz 
halmozás 

halmozási metodika 

halmozatlan 
halmozatlan bruttó termelési érték 

halmozó 

halmozódás 
halmozódások nélküli nemzeti termelési érték 

halmozódik 

halmozódó 
halmozódó egyensúlyhiány 

halmozódott 

halmozott 
halmozott adóhátralék 

halmozott amortizáció 



halmozottan hátrányos helyzetű nemzetgazdaság 

halmozott deficit 

halmozott egyszerűmunka-tartalom 
halmozott eltérés 

halmozott értékcsökkenés 

halmozott értékcsökkenési leírás 
halmozott értékcsökkenés nyitó értéke 

halmozott, fajlagos mutató 

halmozott fogadás 
halmozott gyakoriság 

halmozott hiány 

halmozott információtartalom 
halmozott jegyzés 

halmozott leírás 

halmozott osztalék 
halmozott szegénység 

halmozott termelési érték 

halmozott tőkehiány 
halnagykereskedő 

halogat 

halogató 
halogató taktika 

halogató ügyintézés 

hálóhely 
hálókocsi 

hálókocsifülke 

hálókocsijegy 

hálókocsijegyár 

hálókocsijegy ára 
hálókocsi-kezelő 

hálókocsi kezelője 

hálókocsipótjegy 
hálókocsipótjegy megvétele 

hálókocsi-szerelvény 

hálókocsi-társaság 
halom 

hálón való bankolás 

hálóterv 
hálótervezés 

hálótervezés módszere 

halotti bizonyítvány 
hálózat 

hálózatelemzés 

hálózatfejlesztés 
hálózati forgalmazás 

hálózati forgalmazói kör 

hálózatnövekedés 
hálózatos kereskedelem 

hálózatosodás 

hálózatos szervezet 
hálózatsűrűség 

hálózatszerűen felépülő nemzetközi vállalatbirodalom 

hálózatüzemeltető 
halózatvezető 

halpiac 

halsütő 
Ha lúd, legyen kövér. (szólásmondás) 

halvásár 

Hamada, Koichi 
hamar megtérülő befektetés 

Hamar munka ritkán jó. (közmondás) 



hamarosan esedékessé váló értékpapír 

hamarosan kibocsátandó kötvények piaca 

hamarosan következő 
hamarosan várható 

Hamberg, Daniel 

hamburgerlánc 
hamburgerüzlet 

hamburgi szabályok 

Hamburgi Világgazdasági Archívum (HWWA) 
hamis adat 

hamis adókártya 

hamis aláírás 
hamis állítás 

hamis aranypénz 

hamis áru 
hamisáru-elsózás 

hamis áru elsózása 

hamis átutalás 
hamis átutalási megbízás 

hamis bankjegy 

hamis bankkártya 
hamis bankó 

hamis bankszámla 

hamisbor-forgalmazás (de: hamis bor) 
hamis beállítás 

hamis bevallás 

hamis bor forgalmazása 

hamisbor-forgalmazó 

hamis bukás 
hamis csekk 

hamis csekket hoz forgalomba 

hamis csere 
hamis dollár 

hamis érme 

hamis értékbevallás 
hamis értékpapírokat árusít 

hamis és félrevezető nyilatkozat 

hamis fémjellel ellátott 
hamis fuvarlevél 

hamisgyanús pénz 

hamis gyémánt 
hamis hanghordozók illegális behozatala 

hamis igazolás 

hamisít 
hamisítás 

hamisításbiztos bankjegy 

hamisítás elleni védelem 
hamisítható 

hamisító 

hamisítómaffiák 
hamisított 

hamisított adat 

hamisított aláírás 
hamisított áru 

hamisított bankjegy 

hamisított borok piaci aránya 
hamisított csekk 

hamisított csekket vált be 

hamisított hitelkártya 
hamisított okmány 

hamisított papírpénz 



hamisított pénz 

hamisított részvény 

hamisított termékek forgalmazása 
hamisított váltó 

hamisítvány 

hamisítvány elleni védekezés 
hamisjátékos 

hamis jegyzés 

hamis kitörés 
hamis könyvelés 

hamis közlés 

hamis márkajelzések eltávolítása 
hamis mérés 

hamis mérleg 

hamis nyilatkozat 
hamis okmány 

hamis pénz 

hamispénz-készítés 
hamispénzkiszűrő készülék 

hamispénz-nyomda 

hamis pénz terjesztője 
hamis pénzt kiszűri 

hamispénz-verés bűntette 

hamispénz-verő 
hamispénz-szakértő 

hamis részvény 

hamis számla 

hamis útiokmány 

hamis váltó 
hamszterol (összeharácsol) 

Hancock-évjáradék 

handlé 
handlés 

handlíroz (alkudozik) 

hang bérbeadása 
hangbérbeadó 

hangbérlő 

hanghordozók eladása 
hangos kínálás 

hangos reklám 

hangos ügyletkötés 
hangreklám 

hangreklámeszköz 

Hang Seng tőzsdeindex (HSI) (Hongkong) 
hangszerár 

hangszerbérleti díj 

hangszerbolt 
hangszerbolt helyettes vezetője 

hangszerbolti eladó 

hangszerboltvezető 
hangszerboltvezető-helyettes 

hangszerbolt vezetője 

hangszer-kereskedelem 
hangszerkereskedő 

hangulat a tőzsdei nap végén 

hangversenybérlet 
hangversenyjegy 

hangversenyterem 

Hangya (sajtókiadvány) 
Hangya Fogyasztási Szövetkezet 

hangyaszorgalom 



hangyaszövetkezet 

Hansa (vagy Hanza) 

Hansen, Alvin Harvey 
Hansen, Bent 

Hanssen, Georg 

Hantos Elemér 
Hanza (vagy Hansa) 

Hanza-város 

Hanza-városi 
hányad 

hányados 

hányadosbecslés 
hányadosfelbontás 

hányadosfüggvény 

hányados meghatározása 
hányadrész 

hányadrészvény 

hanyag csomagolás 
hanyag kezelés 

hanyag munka 

hanyagság 
hanyagság miatti követelés 

hanyatlás 

hanyatlás és munkanélküliség növekvő inflációval 
hanyatlási trend 

hanyatlás kezdete 

hanyatlik 

hanyatló 

hanyatló ágazat 
hanyatló ár 

hanyatló ciklus 

hanyatlófélben lévő iparág 
hanyatló gazdaság 

hanyatló iparág 

hanyatló irányzat 
hanyatló részvénypiac 

hanyatló tendencia 

hanyi (szleng – pénz) 
happol 

harács 

harácsol 
harácsoló 

harakiri-swap 

háramlás 
háramlási igény 

háramlási jog 

haranggörbe 
harapófogóban lévő üzlet 

Harberger, Arnold Carl 

harc a hatalomért 
harc az áruért 

harcias reagálás 

harci szállítójárművek 
Harcourt, Geoffrey Collin 

hardvereladás 

hardverértékesítés 
hardver-feketekereskedelem 

Hardy, Charles Oscar 

harisnyaárus 
hárít 

hárítás 



harmadadós 

harmadadós számlája 

harmadfedezeti rendszer 
harmadfokú árdiszkrimináció 

harmadfokú görbe 

harmadhelyi zálogjog 
harmadik ablak 

harmadik bizalmi személy 

harmadik fél 
,,harmadik fél fizet’’ szituáció 

harmadik félnél letett okirat 

harmadik fél számlájára 
harmadik helyen bekebelezett jelzálog 

harmadik országokból származó import 

harmadik ország valutájában nyújtott kereskedelmi kölcsön 
harmadik piac 

harmadik piaci együttműködés 

harmadik szektor 
harmadik személy által átvállalt kötelezettség 

harmadik személy belépése 

harmadik személy érdekeltsége 
harmadik személy javára kötött biztosítás 

harmadik személlyel szemben fennálló kötelezettség 

harmadik személlyel szembeni kötelezettség 
harmadik személy megbízásából 

harmadik személynek nyitott folyószámla 

harmadik személy részére nyitott folyószámla 

harmadik személy részére történő elzálogosítás 

harmadik személy számlájára kötött biztosítás 
harmadik személy tulajdona 

harmadik tizedes szám valutaárfolyamokban 

harmadik váltó 
harmadik világ 

harmadik világ adósságválsága 

harmadik világ országainak egy csoportja 
harmadkézben való foglalás feloldása 

harmadlagos árfolyammozgás 

harmados munkás 
harmados művelés 

harmadosztály 

harmadosztályú 
harmadosztályú áru 

harmadosztályú értékpapírcég 

harmadosztályú papír 
harmadosztályú vendéglátóipari üzem 

harmadpéldány 

harmadváltó 
hármas adómentesség 

hármas alj 

hármas csúcs 
hármas csúcs kitörési pontja 

hármas díjügylet 

hármas ügylet 
hármas szabály 

harmincad 

harmincadispánság 
harmincadrendszer 

harmincadvám 

harmincak csoportja 
harminc napon túli adósságállomány 

harmincnapos elfogadvány 



harmincnapos látra szóló váltó 

harmonikus analízis 

harmonikusan változó görbe 
harmonikus átlag 

harmonikusátlag-forma 

harmonikus átlag súlyozott 
 formája 

harmonikus együttműködés 

harmonikus fejlesztés 
harmonikus fejlődés 

harmonikus növekedés 

harmonizációs intézkedés 
harmonizációs program 

harmonizálás 

harmonizált áruleírási és -jelölési rendszer 
harmonizált áruleírási és -kódrendszer 

Harmonizált Áruleíró- és Kódrendszer (HS) 

harmonizált fogyasztóiár-index (HICP) 
harmonizált rendszer (HR) 

harmonogram 

Harms, Bernhard 
háromdimenziós reklám 

háromdimenziós tér 

háromdimenziós termelési domb 
háromelemű nyugdíjrendszer 

hároméves mozgó átlag 

Három garas nem egy tallér. (szólásmondás) 

háromhasábos számla 

háromhavi lejáratú váltó 
három hónap alatt törlesztendő hitel 

három hónap múlva történő fizetésre 

három hónapos pénz 
három hónapos takarékszámla 

három hónapos váltó 

háromjegyű kódszám 
három kontraktusnyi volumen 

háromlábú árucsere 

három legnagyobb cég 
három legnagyobb leszámítolóbank 

háromlépcsős állagóvó biztosítási csomag 

háromlépcsős biztosítási rendszer 
háromlépcsős garanciarendszer 

hárommezős fordulatábra 

három műszakos munkahely 
három nagy gépkocsigyártó cég 

háromnegyedes többségi tulajdonban lévő vállalat 

háromoldalú árfigyelési mechanizmus 
háromoldalú bérleti ügylet 

háromoldalú kereskedelem 

háromoldalú konferencia 
háromoldalú ügylet 

háromoldalú üzlet 

háromoszlopos pénztárkönyv 
háromoszlopos számla 

három összegrovatos számla (három db számla) 

három-összegrovatos számla (olyan számla, amelynek három összegrovata van) 
három példányban kiállított számla 

három példányban kiállított váltó 

hárompillérű nyugdíjrendszer 
hárompólusú világpiac 

hárompontú arbitrázs 



három számjegyű infláció 

háromszámlasoros számlaelmélet 

háromszekciós tőzsde 
háromszektorú picgazdasági modell 

háromszereplős lakáshitelpiac 

háromszintű ellátási rendszer 
háromszintű nyugdíjrendszer 

háromszög-kereskedelem 

háromszögletű pecsét 
háromszögügylet 

háromtengelyes koordináta- 

-rendszer 
három termelési tényező elmélete 

háromváltozós lineáris korreláció 

háromváltozós lineáris korrelációszámítás 
háromváltozós lineáris regressziószámítás 

háromváltozós modell 

háromvalutás arbitrázs 
háromvilág-elmélet 

Harpagon-effektus 

Harris, Seymour Edwin 
Harrod, Roy Forbes 

Harrod–Domar-modell 

Harrod–Domar-pálya 
Harrod-féle paradoxon 

Harrod-féle semleges technikai haladás 

harrodi modell 

harrodi semleges műszaki haladás 

Harsányi János (Harsanyi, John Charles) 
Harsanyi, John Charles (Harsányi János) 

harsány reklám 

Hart, Albert Gailord 
hasadóanyag-feldolgozó üzem 

hasadóanyag-kereskedelem 

hasonló árucikk 
hasonló befektetés 

hasonló kockázat 

hasonló üzletkötés 
használ 

használat 

használatbaadás 
használatba adó (ami) 

használatbaadó (aki) 

használatba vesz 
használatbavétel 

használatbavételi engedély 

használatból kivon 
használati díj 

használati élettartam 

használati érték 
használati érték megszerzése 

használati érték növelése 

használatiérték-termelésben való részvétel 
használatiérték-tömeg 

használati forma 

használati járulék 
használati jog 

használati jog vásárlása 

használati kezelhetőség 
használati privatizáció 

használati tanács 



használati tárgy 

használatitárgy-aukció 

használati utasítás 
használati útmutató 

használaton kívüli kártya 

használhatatlan 
használhatatlanság 

használhatóság 

használható vagyontárgy 
használó 

használói meghatalmazás 

használtakku-üzlet 
használtautó-behozatal 

használtautóérték-lista 

használtautó-kereskedés 
használtautó-kereskedő 

használt autók magánimportja 

használtautó-piac 
használtautó-vásárlás 

használt autó vásárlása 

használt cikk 
használtcikk-bolt helyettes vezetője 

használtcikk-bolti eladó 

használtcikkbolt-vezető 
használtcikkboltvezető-helyettes 

használtcikk-bolt vezetője 

használtcikk-felvásárlás 

használt cikk felvásárlása 

használtcikk-kereskedelem 
használtcikk-kereskedő 

használtcikk-kiskereskedelem 

használtcikk-kiskereskedelem 
használtcikk-üzlet 

használt gépekkel kereskedő 

használtgép-kereskedő 
használthaszongépjármű-bérbeadás 

használt haszongépjárművek bérbeadása 

használt holmival kereskedik 
használt nóvum árcsökkenése 

használtrobogó-kereskedelem 

használtruha-kereskedés 
használtruha-kereskedő 

használtruha-nagykereskedés 

használtruha-választék 
hasznavehetetlen 

hasznavehetetlen adatok 

hasznavehető 
hasznavehetőség 

hasznos dolog 

hasznos élettartam 
hasznos élettartamon alapuló értékcsökkenési leírás 

hasznos elfoglaltság 

hasznos felület 
hasznosfutás-teljesítmény 

hasznos időtartam 

hasznosít 
hasznosítás 

hasznosítási lehetőség 

hasznosítási pályázat 
hasznosítási szerződés 

hasznosítási szint 



hasznosítás kerékkötője 

hasznosíthatatlan 

hasznosítható szellemi termék 
hasznosítható terület 

hasznosítható terület tulajdonosa 

hasznosítható vízkészlet 
hasznosító 

hasznosított szellemi termék 

hasznosíttat 
hasznos jószág 

hasznos jószág közömbösségi görbéje 

hasznos megközelítés 
hasznos munka 

hasznos működési idő 

hasznosnak ítél 
Hasznos néha jussából engedni. (szólásmondás) 

hasznosság 

hasznosság általános kritériuma 
hasznosságbecslés 

hasznosságelvű gazdaság 

hasznosságelvű kínálat 
hasznosságelvűség 

hasznosságérték 

hasznosság értéke 
hasznosságérzet 

hasznosságérzet-csökkenés 

hasznosságérzet csökkenése 

hasznosságérzet-maximalizálás 

hasznosságérzet maximalizálása 
hasznosságérzet-növekedés 

hasznosságérzet növekedése 

hasznosságfogalom 
hasznosságfüggvény 

hasznosság határkészlete 

hasznossági elmélet 
hasznossági felület szintvonalai 

hasznossági függvény 

hasznossági görbe 
hasznossági kategória 

hasznossági lehetőségek halmaza 

hasznossági lehetőségek határa 
hasznosságilehetőség-görbe 

hasznossági skála 

hasznossági szint 
hasznossági többlet 

hasznossági töltet 

hasznosság kardinális értelmezése 
hasznosságkombináció 

hasznosságkülönbözet 

hasznosságkülönbség 
hasznosságmaximalizálás 

hasznosság maximalizálásának szabálya 

hasznosságmaximalizálási probléma 
hasznosságmaximalizáló 

hasznosságmaximalizáló fogyasztó 

hasznosságmaximalizáló fogyasztói magatartás 
hasznosságmérés 

hasznosság mérhetősége 

hasznosságmérő szám 
hasznosságmodellezés 

hasznosságnövekedés 



hasznosságnövekmény 

hasznosság ordinális értelmezése 

hasznosság-összehasonlíthatósági probléma 
hasznosságromlás 

hasznosság romlása 

hasznosságtartalom 
hasznosságtípus 

hasznosságváltozás 

hasznos súly 
hasznos teher 

hasznos terhelés 

hasznosulás 
hasznos üzenet 

hasznos vállalkozás 

hasznot hajt 
hasznot hajt a vállalatnak 

hasznot hajtó 

hasznot hoz 
hasznot hozó beruházás 

hasznot húz 

hasznot kiszámít 
hasznot nem hajtó 

hasznot realizál 

haszon 
haszonáldozat 

haszonáldozat-görbe 

haszonáldozati költség 

haszonáldozat-költség 

haszonállat-vásárlás 
haszonállat vásárlása 

haszonanyagár 

haszonbecslés 
haszonbér 

haszonbérbe ad 

haszonbérbe adás 
haszonbérbe adó 

haszonbérbe adott birtok 

haszonbérben lévő 
haszonbérbe vétel 

haszonbérbe vett birtok 

haszonbérbe vett ingatlan 
haszonbérlemény 

haszonbérlet 

haszonbérleti birtok 
haszonbérleti ingatlan 

haszonbérleti jelzálog 

haszonbérleti jog 
haszonbérleti rendszer 

haszonbérleti szerződés 

haszonbérleti szerződés nyilvántartásba vétele 
haszonbérlő 

haszonbéruzsora 

haszonegyenes 
haszonéhség 

haszonelemek 

haszonelemzés 
haszonelmaradást okoz 

haszonelsajátítás 

haszonelv 
haszonelvárás 

haszonelvárás kettős kötődése 



haszonelv az adózásban 

haszonélvezet 

haszonélvezet-hasznosítás 
haszonélvezet hasznosítása 

haszonélvezeti jegy 

haszonélvezeti jog 
haszonélvezeti jog értékesítése 

haszonélvezeti jog megvásárlása 

haszonélvezettel terhelt 
haszonélvező 

haszonélvezők köre 

haszonelvű 
haszonelvűség 

haszonérdekelt társaság 

haszonerdő bérbeadása 
haszonérték 

haszon éves átlagolási elve 

haszonfelhalmozás 
haszonforrás 

haszongépjármű-kereskedelem 

haszongépjármű vétele 
haszonhajhászás 

haszonhajtó 

haszonhatás 
haszonhatásmérés 

haszonhatásmérő 

haszonhatás-számítás 

haszonhatás számítása 

haszonhiány 
haszonhozjutási lehetőség 

haszonindexfüggvény 

haszonínség 
haszonínséges év 

haszonintenzitás 

haszon járadék jellegű elemei 
haszonjármű 

haszonjárműgyártás 

haszonkalkulációs sáv 
haszonkihatás 

haszonkihozat 

haszonkilátás-csökkenés 
haszonkilométer 

haszonkimaradás 

haszonkiterjesztés 
haszonkitermelés 

haszonkölcsönbe vett gép 

haszonkölcsön-szerződés 
haszon/költség hányados 

haszonkulcs 

haszonkulcsok stabilitása 
haszonkulcsonkénti tagolás 

haszonkulcsos árképzés 

haszonkulcs szorzója 
haszon lassú növekedése 

haszonlefölözés 

haszonlehetőség 
haszon lehetősége 

haszonlehetőség-görbe 

haszonlehetőség-határ 
haszonlehetőségi görbe 

haszonlehetőségihatár-görbe 



haszonlehetőségi határ görbéje 

haszonlehetőség-költség 

haszonlesés 
haszonleső 

haszonleső attitűd 

haszonló-kereskedő 
haszonmaximalizálás 

haszonmaximalizálási elmélet 

haszonmaximalizálás vágya 
haszonmaximalizáló fogyasztó 

haszonmaximum 

haszonmegosztás 
haszon megosztása 

haszonmegtérülés 

haszonmennyiség 
haszonmérés 

haszonmotiváció 

haszonmunka 
haszonnagyság 

haszon nagysága 

haszonnagyságmérés 
haszonnal kitermelhető 

haszonnövekmény 

haszonnövelés adott módja 
haszonnövény-kivitel 

haszonnyereség 

haszonorientált 

haszonösszeg mérési időpontra diszkontált értéke 

haszonprognózis 
haszonráta 

haszonráta kínálta lehetőség 

haszonráta-követelmény 
haszonrés 

haszonréssel növelt költség 

haszonrész 
haszonrészes 

haszonrészesedés 

haszonrészesedési jegy 
haszonszámítás 

haszonszámláló 

haszonszázalék 
haszonszerzés 

haszon szerzésére beállított 

haszonszint 
haszontalan 

haszontalanság 

haszonteremtő képesség 
haszontermelő képesség 

haszontöbblet 

haszontöbblet-szerzési lehetőség 
haszonügylet 

haszonvadász 

haszonvágy 
haszonváltozás 

haszon változása 

haszonvas 
haszonvastelep 

haszonveszteség 

haszonvétel 
haszonvételre kölcsönöz 

hatalmas hasznot könyvel el 



hatalomból való kibuktatás 

hatalomgyakorlás 

hatalomgyakorlási módszer 
hatalomgyakorlás módja 

hatalomkoncentráció 

hatalommal felruház 
hatalommal való visszaélés 

hatalommal visszaél 

hatalomszerzés 
hatály 

hatályát veszti 

hatályba lép 
hatálybalépés 

hatálybalépés dátuma 

hatályba léptet 
hatálybaléptetés 

hatályban lévő 

hatályban van 
hatályon kívül helyez 

hatályon kívül helyezés 

hatályon kívül helyezett 
hatályon kívüli 

hatályos elfogadvány 

hatályosság 
hatályos vámszabályozás 

hatályos versenytörvény 

hatálytalan 

hatálytalanít 

hatálytalanítás 
hatálytalanítási záradék 

hatálytalanított 

hatálytalanító záradék 
hatálytalanság 

hatálytalan szerződés 

hatályvesztés 
határadókulcs 

Hátára fizették a bért. (szólásmondás) 

határáldozat 
határáldozat-görbe 

határáldozati görbe 

határáldozati függvény 
határállomás 

határár 

határarány 
határárfolyam 

határáru 

határátkelőhely-beruházás 
határátkelőhelyek átbocsátóképessége 

határátkelőhelyek rekonstrukciós munkái 

határátkelő-helyi állatkarám 
határátkelő-helyi kezelőépület 

határátkelő-helyi mérlegház 

határátkelő-helyi parkolófelület 
határátkelő-helyi szociális blokkok 

határátkelő-helyi vizsgálóépület 

határátkelőhely-korszerűsítési program 
határátkelőhely létesítésének költsége 

határátkelőhelyre kért működési engedély 

határátlépési igazolás 
határátlépési illeték 

határátlépő 



határátmenet 

határbevétel (MR vagy HB) 

határbevételfüggvény 
határbevétel függvénye 

határbevételi egyenes 

határbevételi függvény 
határbevétel változása 

határegység 

határeladó 
határelemzés 

határellenőrző szervek 

határelőny 
határelrettentés 

határeredmény 

határeredményt ellenőrző rendszer 
határérték 

határértékelés 

határérték-elmélet 
határérték-kutatás 

határérték-számítás 

határértéktermék 
határértéktermék rátája 

határeset 

határexportügylet 
határfeltétel 

határfogyasztás 

határforgalom 

határforgalom lebonyolítása 

határföld 
határfüggvény 

határgazdaságosság 

határgörbe 
határhajlam 

határhajlandóság 

határhajlandóság változása 
határhasználat (mezőgazdaságban) 

határhasználati rend 

határhasznok aránya 
határhasznosság 

határhaszon (MU) 

határhaszon-ábrázolás 
határhaszonáldozat-függvény 

határhaszonarány 

határhaszon-axióma 
határhaszon-elmélet 

határhaszon-elméleti megközelítés 

határhaszonelv 
határhaszonfüggvény 

határhaszongörbe 

határhaszon-hányados 
határhaszonindex 

határhaszon mérhetősége 

határhaszon mint választási együttható 
határhaszon-mutató 

határhaszonszint 

határhaszon-változás 
határhaszon változása 

határhatékonyság 

határhozadék 
határhozam 

határidő 



határidő-átütemezés 

határidő átütemezése 

határidő-betartás 
határidő betartása 

határidő előtt fizet 

határidő előtti felvétel 
határidő előtti kivonás 

határidő előtti teljesítés 

határidő előtti törlesztés 
határidő előtti törlesztésre vonatkozó záradék 

határidő előtti visszafizetés 

határidő előtt kifizet 
határidő előtt törleszthető 

határidő figyelembevétele 

határidő-halasztás 
határidő halasztása 

határidő-hosszabbítás 

határidő hosszabbítása 
határidőhöz kötött 

határidők átalakítása 

határidők egybeesése 
határidőként tekintetbe nem  

vehető nap 

határidő-kikötés 
határidő kikötése 

határidő-kitolás 

határidő-kitűzés 

határidő kitűzése nélkül 

határidők megoszlása 
határidők tagozódása 

határidő lejár 

határidő lejárta 
határidő lejártakor esedékes fizetés 

határidő meghatározása 

határidő-meghosszabbítás 
határidő meghosszabbítása 

határidő-módosítás 

határidő módosítása 
határidő-mulasztás 

határidőnapló 

határidőnaptár 
határidőnek megfelelően 

határidő nélkül 

határidő nélküli hitel 
határidő nyújtása 

határidőpiac 

határidő-prolongálás 
határidő prolongálása 

határidőre 

határidőre ad el 
határidőre eladott deviza 

határidőre kiállított váltó 

határidőre leszállít 
határidőre szállítandó deviza 

határidőre szóló 

határidőre szóló eladás 
határidőre szóló intézvény 

határidőre szóló váltó 

határidőre szóló vétel 
határidőre történő szállítás 

határidőre vásárló 



határidőre vásárol 

határidőre vesz 

határidőre vett deviza 
határidőre vett valuta 

határidő-rögzítés 

határidős 
határidős alapbiztosíték 

határidős ár 

határidős aranyárfolyam 
határidős aranykötések 

határidős árfolyam 

határidős árfolyam csökkenése 
határidős árfolyam görbéje 

határidős árfolyam hozama 

határidős árfolyam jegyzése 
határidős árfolyam mozgása 

határidős árfolyam növekedése 

határidős árfolyam változása 
határidős árnál alacsonyabb készpénzár 

határidős árnál magasabb készpénzár 

határidős áru 
határidős áru ára 

határidős áruhitel 

határidős árupiac 
határidős áruszállítási szerződés 

határidős árutőzsde 

határidős árutőzsdei szerződés 

határidős árutőzsdei ügylet 

határidős áruügylet 
Határidős Áruügyletek Kereskedelmi Bizottsága (CFTC) (USA) 

határidős bankkövetelések 

határidős banktartozások 
határidős befektetés 

határidős befektetések hozama 

határidős beszedési megbízás 
határidős betét 

határidős betéti számla 

határidős betétszámla 
határidős bizományos kereskedő 

határidős biztosítás 

határidős biztosítási kötvény 
határidős BUX-eladási pozíció nyitása 

határidős búzakötések 

határidős cukorkötések 
határidős deviza 

határidős deviza-adásvétel 

határidős devizaárfolyam 
határidős devizaárfolyam a készpénzárfolyam felett 

határidős devizaeladás 

határidős devizakereskedelem 
határidős devizakötés 

határidős devizakötések egyidejű vétele és eladása 

határidős devizaművelet 
határidős devizaopció 

határidős devizapiac 

határidős devizaszerződés 
határidős devizaszerződések ellenőrző jegyzéke 

határidős devizatőzsde 

határidős devizaügylet 
határidős devizaügyleti kötések 

határidős devizaügylet költségei 



határidős devizaügylet nyeresége 

határidős devizaügylet vesztesége 

határidős devizaüzletág 
határidős diszkont 

határidős diszkontláb 

határidős dollár 
határidős ECU-ügylet 

határidős eladás 

határidős eladás a közeli hónapokban 
határidős eladási opció 

határidős eladási pozíció 

határidős elfogadvány 
határidős élőmarha-kötések 

határidős energiakötések 

határidős energiapiac 
határidős értékpapír 

határidős és opciós tőzsde 

határidős- és opciósügylet-kombinációk 
határidős eurodollár-piac 

határidős fedezet 

határidős fedezeti számla 
határidős fedezeti ügyletek 

határidős finanszírozási költségek 

határidős fűtőolajkötések 
határidős fűtőolaj-opciók 

határidős gabonakötések 

határidős gabonapiac 

határidős GSCI-index kötések 

határidős gyapotkötések 
határidős hitel 

határidős hitelfelvétel 

határidős hiteltőzsde 
határidős hitelügylet 

határidős hízómarhakötések 

határidős hónap 
határidős hozam 

határidős hozam görbéje 

határidős indexek piaca 
határidős indexek ügylete 

határidős inkasszó 

határidős jegyzés 
határidős kamatfelár 

határidős kamatláb 

határidős kamatlábkötések 
határidős kamatlábügyletek 

határidős kamatpiac 

határidős kávéopció 
határidős kereskedelem 

határidős kereskedelmi törvény 

határidős keresztvaluta-megállapodás 
határidős kincstárjegyjegyzés 

határidős klíringközpont 

határidős kölcsön 
határidős kötelezettség 

határidős kötelezettségek ... pénznemben 

határidős kötelezettséget fenntart 
határidős kötés 

határidős kötések értéke 

határidős kötések mezőgazdasági terményekre 
határidős kötések napi vételeinek és eladásainak egyeztetése 

határidős kötésekre történő csere 



határidős kötések sorozata 

határidős kötési hónap 

határidős kötés kincstári váltókra 
határidős kötést realizál 

határidős kötést teljesít 

határidős kötjegy 
határidős kötvény 

határidős követelések átváltása 

határidős kukoricakötések 
határidős lefedezési program 

határidős lejáratok 

határidős lekötött betét 
határidős leszállítás 

határidős letét 

határidős letéti jegy 
határidős mezőgazdasági árfolyamok 

határidős mezőgazdasági ügyletek 

határidős művelet 
határidős nemesfémügylet 

határidős nyereség 

határidős nyitott pozíció 
határidős ócskavaskötések 

határidős opció 

határidős pénz 
határidős pénzállomány 

határidős pénz kamatlába 

határidős pénzkihelyezés 

határidős pénzpiac 

határidős piac 
határidős piaci hozam 

határidős piaci kamatláb 

határidős piaci kölcsön 
határidős piaci szerződés 

határidős piacon fedezeti ügyletet kötő 

határidős pozíció 
határidős pozíció kockázata 

határidős prémium 

határidős reaktív üzemanyagkötések 
határidős részindexkötések 

határidős részvényárfolyamindex- 

-kötések 
határidős részvényindexkötések 

határidős részvényindex-opciók 

határidős részvényindexügyletek 
határidős részvény-kereskedelem 

határidős rézpiac 

határidős sertéshúskötések 
határidős swapügylet 

határidős szállítás 

határidős szállítási kötelezettségek 
határidős szállítási szerződés 

határidős szállításra ad el 

határidős szállításra vásárol 
határidős szerződés 

határidős szójababkötések 

határidős távirati devizaárfolyam 
határidős teljesítési árfolyam 

határidős tőzsde 

határidős tőzsdei megbízás 
határidős tőzsdei részvényügyletek 

határidős utalvány 



határidős ügylet 

Határidős Ügyletekkel Foglalkozó Brókerek és Ügynökök Szövetsége (AFBD) 

határidős ügyletekkel foglalkozó kereskedő 
határidős ügyletekkel kapcsolatos arbitrázsügylet 

határidős ügyletek még ki nem bocsátott értékpapírokkal 

határidős ügyletek piaca 
határidős ügyletekre érvényes árfolyam 

határidős ügylet kincstári kötvényekkel 

határidős ügylet letéte 
határidős ügyletnél a lehető legkisebb változás 

határidős üzlet 

határidős üzleti opció 
határidős vagy opciós szerződés vétele és eladása 

határidős váltó 

határidős valutaárfolyam 
határidős valutaművelet 

határidős vásárlás 

határidős vásárlás a közeli napokban 
határidős vásárlás a távolabbi hónapokban 

határidős vásárlás tőzsdenyitáskor 

határidős vásárlás tőzsdezárás előtt 
határidős vétel 

határidős vételi opció 

határidős vételi szerződés 
határidős vevő 

határidős világpiaci gyapotárindex- 

-kötések 

határidős VLA-kötés 

határidő szerinti 
határidő-táblázat 

határidőt elmulaszt 

határidőt lemond 
határidőt megtart 

határidőtőzsde 

határidőt szab 
határidőt szab ki 

határidő-túllépés 

határidő túllépése 
határidő utáni jóváírás 

határidő utáni terhelés 

határidőügylet 
határidőügylet állampapírokkal 

határidőügyletekkel foglalkozik 

határidőügyletek száma 
határidőügyletek volumene 

határidő-ügyleti jegyzés 

határidő-ügyleti megbízás 
határidő-ügyleti prémium 

határidő-ügyleti spekuláció 

határidőügylet kincstári kötvényekkel 
határidővel nem rendelkező kintlevőségek 

határidőzés 

határidőzik (a tőzsdén) 
határig szállítva 

határilleték 

határjelentőség 
határjövedelem (MI) 

határjövedelmezőség 

határjövedelmezőségi vizonyszám 
határkár 

határkereskedelmi szerződés 



határkiadás 

határkiegyenlítés 

határkiegyenlítési összeg 
határkiegyenlítő illeték 

határkilépési igazolás 

határkondíciók 
határköltség (MC vagy HK) 

határköltségár 

határköltség-elemzés 
határköltségen alapuló árképzés 

határköltségen alapuló ármegállapítás 

határköltségen történő díjmegállapítás 
határköltség és a piaci ás különbsége 

határköltségfüggvény 

határköltségfüggvény növekvő szakasza 
határköltséggörbe 

határköltséggörbe felszálló ága 

határköltség-számítás 
határlehetőség 

határmegtérülés 

határmegtérülési ráta 
határ menti ingázás 

határ menti kereskedelem 

határ menti megyékben lakók átdolgozása (külföldre) 
határ menti megyékben lakók külföldi munkavállalása 

határ menti tartományok munkavállalói 

határmennyiség 

határmennyiség-függvény 

határ-munkaráfordítás 
határmunkás (utolsóként beállított munkás) 

határnap 

határnapos leltár 
határnapra szóló váltó 

határokon átnyúló együttműködés (CBC) 

határokon átnyúló koncentráció 
határokon keresztüli mozgások 

határon átmenő 

határon átnyúló szolgáltatás 
határon belüli vállalat 

határon keresztüli bérlet 

határon keresztüli üzleti tevékenység 
határon lévő vállalat 

határon toporog a tőke 

határon való átszállítás visszaigazolása 
határosztály 

határoz 

határozat 
határozat a részvények aláírásának meggátlására 

határozat az osztalék kifizetésére 

határozathozatal 
határozathozatalhoz szükséges legkisebb létszám 

határozathozatalt megakadályozni képes kisebbség 

határozatképes létszám 
határozatképesség 

határozatképesség minimális létszáma 

határozatképtelen 
határozatlan 

határozatlan feltételek közötti döntés 

határozatlan időre szóló betét 
határozatlan időre szóló biztosítás 

határozatlan időre szóló letét 



határozatlan időre szóló munkaviszony 

határozatlan időre szóló szerződés 

határozott időre szóló KGFB 
határozott időre szóló munkaviszony 

határozatlan vevő 

határozattal megállapított tétel 
határozott idejű szerződés 

határozott ígéret 

határozott irányzat nélküli piac 
határozott napra szóló megbízás 

határozott napra szóló váltó 

határozottság 
határozott üzleti filozófia 

határozott vásárlási szándékú vevő 

határozott vásárló 
határozott vevő 

határösszeg 

határpár 
határparitás 

határparitáson számított forgalom 

határparitásos ár 
határpárok törvénye 

határpreferencia 

határpreferencia-mező 
határpreferencia-vektor 

határprofit 

határprofitfüggvény 

határráfordítás 

határra szállítva 
határregisztrációs rendszer 

határréteg 

határspedíció 
határspedíciós iroda 

határstatisztikai megfigyelés 

határsúlyegység 
határszakasz 

határtalan 

határtartalék 
határtényező 

határtermék (MP) 

határtermékár 
határtermék ára 

határtermék-bevétel (MRP) 

határtermékbevétel-görbe 
határtermék-bevételi függvény 

határtermékek arányának változása 

határtermékérték 
határtermék értéke 

határtermékfüggvény 

határtermékfüggvény inverze 
határtermékfüggvény inverzfüggvénye 

határtermékhányad 

határtermék hányadosa 
határtermelékenység 

határtermelékenység-elemzés 

határtermelékenység elemzése 
határtermelékenység flexibilitása 

határtermelékenységi bérelmélet 

határtermelékenységi függvény 
határtermelő 

határvám 



határvámhivatal 

határvásárlás 

határveszteség 
határvevő 

hatás 

hatáselemzés 
hatáselemzés-készítés 

hatáselemzés készítése 

hatás-elővizsgálat 
hatásfok 

hatásfokeltérés 

hatásfokvesztés 
hatásfokveszteség 

hatáskör 

hatáskör átruházása 
hatáskörelvonás 

hatásköri kifogás 

hatásköri leírás 
hatásköri struktúra 

hatáskörleadás 

hatáskörmegosztás 
hatáskör megszegésével kötött szerződés 

hatáskörön kívül 

hatáskör-szabályozás 
hatáskör szabályozása 

hatáskört átruház 

hatáskörtúllépés 

hatáskör túllépése 

hatásküszöb 
hatásmechanizmus 

hatásmenedzsment-módszerek 

hatásoptimum 
hatásos 

hatásos reklámsorozat 

hatásosság 
hatásszámszerűsítés 

hatástalan 

hatástanulmány 
hatást gyakorol 

hatás-utóvizsgálat 

hatásvizsgálat 
hatékony 

hatékonyabb hasznosulás 

hatékonyan hasznosul 
hatékony árfolyam 

hatékony belpiacvédelem 

hatékony egység 
hatékony foglalkoztatás 

hatékony gazdaságszabályozás 

hatékony kereskedelem 
hatékony kereslet 

hatékony minimális nagyság 

hatékony munka 
hatékony munkáslétszám 

hatékony pénzfelosztás 

hatékony piac 
hatékony pontok 

hatékony portfólió 

hatékonyság 
hatékonyságcentrikus integrációs stratégia 

hatékonyságcentrikusság 



hatékonyság értékelése 

hatékonyságesés 

hatékonysági ár 
hatékonysági bérmodell 

hatékonysági együttható 

hatékonysági feltétel 
hatékonysági funkció 

hatékonysági koefficiens 

hatékonysági kritérium 
hatékonysági mutató 

hatékonyságingadozás 

hatékonyság ingadozása 
hatékonysági paraméter 

hatékonysági prémium 

hatékonysági számítások 
hatékonysági szelekció 

hatékonysági szempont 

hatékonysági tényező 
hatékonyságjavítás 

hatékonyság javítása 

hatékonyságjavító feltételek 
hatékonyságjavító intézkedések 

hatékonyságjavító verseny 

hatékonyságjavulás 
hatékonyság javulása 

hatékonyságkülönbség 

hatékonyságkülönbség változása 

hatékonyságmérés 

hatékonyság mérése 
hatékonyságnövekedés 

hatékonyság növekedése 

hatékonyság növeléséből származó nyereség 
hatékonyságnövelő intézkedés 

hatékonyságorientált vállalat 

hatékonyságromlás 
hatékonyság romlása 

hatékonyságszorítás 

hatékonyságvesztés 
hatékony szankcionálási lehetőség 

hatékony szerkezet hipotézise 

hatékony termékkombináció 
hatékony tőkepiac elmélete 

hatékony vámdíjszabás 

hatékony vámtarifa 
hatékony vámvédelem 

hathatós 

hathatós intézkedés 
hathatós segítség 

hat hónapos bankközi ajánlati kamatláb 

hátiratban igazolva 
hátirat nélküli csekk 

hátiratok összefüggő láncolatával igazolt törvényes birtokos 

hátiratoz 
hátirattal ellát 

hátirattal ellátás 

hátirattal ellátható 
hátirattal ellátott 

hatnak a nemzetközi piac erői 

hatnapi munka 
hátország 

hátország gazdasági teljesítőképessége 



hatóság 

hatósági adómegállapítás 

hatósági ár 
hatósági áras tarifa 

hatósági áremelés 

hatósági ár emelése 
hatósági árszabás 

hatósági beavatkozás 

hatósági becsüs 
hatósági bizonyítvány 

hatósági deviza-ellenőrzés 

hatósági díj 
Hatósági díjak (számlanév) 

hatósági eljárás 

hatósági ellenőrzés 
hatósági előírás 

hatósági előírásoknak megfelelő termék 

hatósági engedély 
hatósági felügyeletet ellátó vámhivatal 

hatósági húskimérés 

hatósági igazolvány 
hatósági intézkedés 

hatósági jövedelemelvonás 

hatósági kirendeltség 
hatóságilag engedélyezett 

hatóságilag lefoglal 

hatósági zár alá vétel 

hatóságok beavatkozása 

hatos lottó 
hatoslottó-nyeremény 

hatótényező 

ható tényezők 
Ha több a költség, mint a jövedelem, kész a veszedelem. (közmondás) 

hátrább sorolt adósság 

hátrább sorolt hitelező 
hátrább sorolt kölcsön 

hátrább sorolt tartozás 

hátrahagyott ingóságok 
hátralék 

hátralékba kerül 

hátralékban lévő adós 
hátralékkiegyenlítő támogatás 

hátralékkimutatás 

hátralék-nyilvántartás 
hátralék nyilvántartása 

hátralékok csökkenése 

hátralékos adó 
hátralékos adós 

hátralékos adósság 

hátralékos fizetés 
hátralékos kamat 

hátralékos követelés 

hátralékos összeg 
hátralékos részlet 

hátralékos részvénybefizetések 

hátralékos számla 
hátralévő fogyasztási pálya 

hátralévő futamidő 

hátralévőnél rövidebb időszak 
hátralévő rész 

hátráltat 



hátráltatás 

hátráltató 

hátramarad 
hátramozdító 

hátrány 

hátránykiegyenlítő támogatás 
hátrányos 

hátrányos döntésekre késztető reklám 

hátrányos helyzet 
hátrányos helyzetű 

hátrányos helyzetű versenytárs 

hátrányos különbségtétel 
hátrányos megjegyzés nélküli hajóraklevél 

hátrányos megjegyzéstől mentes 

hátrányos megjegyzést tartalmazó okmány 
hátrányos megkülönböztetés 

hátrányos részvény 

hátrányos versenyhelyzetben van 
hátranyúló termelési kapcsolatok 

hátrasorol 

hátrasorolt kölcsön 
hátrasorolt részvény 

hátrasorolt tartozás 

hátsó szándék 
háttér 

háttéradatok 

háttérbázis kialakítása 

háttércég 

háttérfogyasztás 
háttérfogyasztó 

háttérgaranciák 

háttérgazdaság 
háttérgazdasági funkció 

háttéripar 

háttéripari beszállítás 
háttéripari termék 

háttéripari üzem 

háttériroda 
háttérlobbizás 

háttérszámítás 

háttérszerződés 
háttérszolgáltatás 

Aháttérszolgáltató 

háttértevékenység 
háttérváltozó 

hatvannapos látra szóló váltó 

hatvány 
hatványkitevős függvény 

hatványkitevős regresszió 

hatványkitevős regressziófüggvény 
hatványoz 

hatványozódik 

hatványozott vadkár költségvonzata 
hatványösszeg 

hatványra emel 

hatványsor 
haupttreffer (főnyeremény) 

hausse 

hausse-spekuláció 
hausse-spekuláns 

hausse-ügylet 



haute-finance 

havária (hajókár, üzemi baleset) 

haváriazáradék 
Havas Miksa 

Ha veszed hasznát, ne szánd költségét. (szólásmondás) 

Ha veszteni akarsz, vállalj kezességet. (közmondás) 
havi 

havi adatgyűjtés 

havi adatközlemény 
havi alapilletmény 

havi árindex 

havi átlag 
havi átlagbér 

havi befektetési terv 

havibér (havonta esedékes, de: ... havi bér) 
havibérek számfejtése 

havibéres 

havibéres számfejtés 
havibérlet 

havi bontás 

havi díj 
havidíjas 

havidíjas dolgozó 

havi díjfizetésű szerződés 
havi egyeztetés 

havi életjáradék 

havi ellátmány 

havi elszámolás 

havi fix 
havi fizetés 

havi infláció 

havi járadék 
havi járadékot kap 

havi jelentés 

havi költség 
havi mérleg 

havi működési költség 

havi nagybevásárlás 
havi nettó átlagbér 

havi rekordszint 

havi részlet 
havi számla 

havi szolgáltatási díj 

havi zárlat 
havi záróár 

havi zárónap 

havonként elszámol 
havonkénti kimutatás 

havonta felmondható alkalmazás 

havonta rendszeresen ismétlődő lekötés 
Hawthorne-hatás 

Hawtrey, Ralph George 

Hayami, Yujiro 
Hayek, Friedrich August von 

Hayek-féle modell 

Hayek-helyzetű gazdaság 
hayeki gondolat 

Háy László 

házadó 
házadókataszter 

házadókivetés 



hazai ágazat 

hazai anyagfelhasználás 

hazai ár 
hazai árfekvés 

hazai árszínvonal 

hazai áru 
hazai bankközi piac 

hazai bankrendszer magánosítása 

hazai befektető 
hazai bejegyzésű, de külföldi tulajdonú vállalat 

hazai beszállítói kapcsolatok 

hazai cégbejegyzéssel nem rendelkező külföldi vállalkozás 
hazai cipőgyár 

hazai drogpiac 

hazai eladás 
hazai elv 

hazai értékesítés 

hazai felhasználás 
hazai fizetési eszközök 

hazai fogyasztás 

hazai fuvarpiac 
hazai gazdaság 

hazai gazdaság tömege 

hazai gyártmány 
hazai hozzáadott érték 

hazai importőr 

hazai ipar támogatása védővámokkal 

hazai ipar védelme 

hazai jegyzés 
hazai kereslet 

hazai kibocsátás 

hazai megtakarítás 
hazai mezőgazdaság védelme 

hazai munkalehetőség 

hazai nagybefektető 
hazai nyilvános kibocsátás megkezdése 

Hazai Nyugdíjpénztárak Országos Szövetsége 

hazai össztermék (vagy bruttó hazai termék) (GDP vagy BHT) 
hazai pénznemben fizetendő váltó 

hazai piac 

hazai piaci preferencia 
hazai piaci preferenciák szűrői 

hazai piacon kerül eladásra 

hazai piac vámvédelme 
hazaipiac-védelem 

hazai piac védelme 

hazai reálabszorpció 
hazai reklámkampány 

hazai szövetkezetek földvásárlása 

hazai termék 
hazai termelés 

hazai termelés határköltsége 

hazai termelési lehetőségek határa 
hazai termelés importtal való helyettesítése 

hazai termelési tényezők költségalakulási trendje 

hazai termelés számlája 
hazai termelés támogatása 

hazai tervkoordináció 

hazai valuta 
hazai vásárlási határár 

hazai vásárlóerő 



Hazai Vegyesvállalatok Szövetsége 

hazaküld 

hazaküldés 
házal 

házalás 

házaló 
házaló értékesítés 

házaló kereskedő 

házaló könyvkereskedő 
házaló ügynök 

házaló ügynök útján történő eladás 

hazárd 
hazárd befektetés 

hazardéria 

hazardíroz 
hazardírozás 

hazardírozó 

hazárdjáték 
hazárdjátékos 

hazardőr 

hazárd vállalkozás 
házasodási korba lépő férfiak száma 

házasodási korba lépő nők száma 

házassági statisztika 
házassági szerződés 

házasságlevél 

házastársak közös tulajdona 

házastársak mentesítése az egymásnak adott ajándékok adója alól 

házastársi pótlék 
házastársi tulajdonközösség 

hazaszállít 

hazaszállítás 
hazaszállító 

hazaszállított 

hazatelepít 
hazatelepítés 

hazatelepül 

hazatelepülés 
hazautal 

hazautalás 

hazautalási kötelezettség 
hazautalás külföldről 

hazautalt nyereség 

hazautalt profit 
hazautazás 

hazautazik 

hazavitel 
házbér 

házbéradó 

házbér adója 
ház bérbeadója 

házbér biztosítása 

házbérelengedés 
házbér elengedése 

házbéremelés 

házbér emelése 
házbérfillér 

házbérfizetés 

házbérjövedelem 
házbérkrajcár 

házbérszerződés 



házbéruzsora 

házbirtok 

házbirtokos 
házértékesítés 

Ház és Telek (sajtókiadvány) 

házfelértékelés 
ház felértékelése 

házfelújítási támogatás 

házfelügyelő 
házhoz szállítás 

házhozszállítási kisvállalkozás 

házhoz szállítás költsége 
házhoz szállítva 

háziápolási díj 

háziasszony által végzett munka értéke 
házibank 

házibankár 

házi bedolgozás 
házi finanszírozás 

házi fogyasztásra szánt termény 

házigazda 
házi gazdaság 

háziipar 

háziipari rendszer 
háziipari szövetkezet (hsz) 

háziiparszerűen piacra történő kisárutermelés 

házimunka (háztartási jellegű) 

házi munka (otthon végzett) 

házingatlan 
házipénztár 

házipénztáros 

háziszolga 
háziúr 

házkölcsön 

házmagántulajdon 
házmesteri fizetés 

házmesterlakás értéke 

házon belüli finanszírozás 
házon kívüli munka 

házosztályadó 

házrésztulajdonos 
háztáji 

háztáji baromfitartás jövedelmezősége 

háztáji föld 
háztáji gazdaság 

háztartás 

háztartásbeli (htb.) 
háztartáscsoport 

háztartás elkölthető jövedelme 

háztartáselmélet 
háztartás fogyasztása 

háztartás fogyasztási kiadásai 

háztartásfő 
háztartásgazdaság 

háztartás-gazdaságtan 

háztartási alkalmazott 
háztartási alkalmazottak munkaközvetítője 

háztartási biztosítás 

háztartási biztosítási kötvény 
háztartási bolt 

háztartási bolt helyettes vezetője 



háztartási bolti eladó 

háztartásibolt-vezető 

háztartásiboltvezető-helyettes 
háztartási bolt vezetője 

háztartási cikk 

háztartási gép 
háztartásigép-ipar 

háztartásigép-kínálat 

háztartásigép-vásárlás 
háztartási gép vásárlása 

háztartási ipar 

háztartási kiadás 
háztartási kisgépek importőre 

háztartásikisgép-importőr 

háztartási költségvetés 
háztartási költségvetési felvétel 

háztartási megtakarítás 

háztartási munka 
háztartási munkát vállaló személy 

háztartási napló 

háztartási panel 
háztartási pénz 

háztartási számadás 

háztartási szektor (H) 
háztartási szektor munkakínálata 

háztartási termelés 

háztartási transzferek 

háztartási vagyon 

háztartási varrógép nagykereskedelme 
háztartásivegyiáru-kiskereskedelem 

háztartási villanyáramár 

háztartási villanyáram ára 
háztartás jóléti szintje 

háztartás jövedelem iránti igénye 

háztartáskormányzás 
háztartás költségvetése 

háztartás-költségvetési statisztika 

háztartáskönyv 
háztartások kumulált decilis csoportjai 

háztartások osztályozása 

háztartásökonómia 
háztartásökonómia szak 

háztartáspanel 

háztartáspanel-adatfelvétel 
háztartáspanel-felvétel 

háztartáspénz 

háztartás piaci magatartása 
háztartás-statisztika 

háztartás-statisztikai adatfelvétel 

háztartás-statisztikai felmérés 
háztartás-statisztikai megfigyelés 

háztartás-statisztikai munkanélküliségi mutató 

háztartás-statisztikai napló 
háztartástan 

háztartás tartós fogyasztási cikkei 

háztartás teljes fogyasztása 
háztartás tényezőkínálati magatartása 

háztartás tényezőpiaci magatartása 

háztartás tényleges fogyasztása 
háztartástípus 

háztartástípusok szerinti tagolás 



háztartásvezetés 

háztól házig szállítás 

háztól házig szolgálat 
háztól házig való biztosítás 

háztól házig való szállítmánybiztosítási záradék 

háztulajdonos 
háztulajdonosi óvatolás 

házvásárlás 

házvásárlási lehetőség 
házvásárlási támogatás 

házvásárló 

HB (vagy MR) (határbevétel) 
hbcs-pontok szerinti finanszírozás 

HCB (hitelcenzúra-bizottság) 

HDI (humán fejlettségi index) 
Heady, Earl Orel 

Heckman, James 

Heckman-korrekció 
Heckscher, Eli 

Heckscher–Ohlin-elmélet 

Heckscher–Ohlin–Samuelson-tétel 
Heckscher–Ohlin-termékek 

Heckscher–Ohlin-tétel 

hedge-ügylet 
hedonikus árazási módszer 

hedonista túlköltekezés 

hedonizmus 

Heertje, Arnold 

Hegedűs Lóránt 
Hegedűs Sándor 

hegyi-erdei turizmus 

hegyisport-bolt 
hegyi turizmus 

Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (HNT) 

hegymászók boltja 
hegymeneti díjszabás 

hegymeneti fuvardíjtétel 

Heilbroner, Robert Louis 
Heimann, Eduard 

hektár (ha) (területmérték) 

hektikusan csúsztat 
hektikus árfolyammozgás 

hektikus ármozgás 

hektikus ingadozás 
hektikus mozgás 

hekto- (valamely alapmértékegység százszorosát jelöli) 

hektó (100 liter) 
hektogramm (hg) 

hektoliter (hl vagy hL) (űrmérték) 

hektoliterfok (hlf) 
hektoliterfokonkénti adómérték 

hektolitersúly 

hektométer (hm) 
Held, Adolf 

Helfferich, Karl 

HELIBOR (helsinki bankközi kínálati kamatláb) 
helikopteres rakodás 

helikopter megrendelése 

Helleiner, Gerald Karl 
hellenisztikus pénzverés 

heller (váltópénz) 



Heller Farkas Henrik 

Heller Farkas-díj 

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája 
Heller, Walter 

helóta (rabszolga, jogfosztott) 

helotizmus 
helsinki bankközi kínálati kamatláb (HELIBOR) 

Helsinki Értéktőzsde (HEX) 

Helsinki Értéktőzsde indexe 
helsinki szerződés 

helyár 

helybeli cég 
helyben fogyasztásra történő borértékesítés 

helyben fogyasztásra történő értékesítés 

helyben lakás 
helyben történő klíring 

helybér 

helybérleti díj 
helydíj 

helyérték 

helyes bérarány 
helyesbít 

helyesbítés 

helyesbítési időpont 
helyesbítetlen próbamérleg 

helyesbített 

helyesbített árjegyzék 

helyesbített bruttó jövedelem 

helyesbített érték 
helyesbített számla 

helyesbítő 

helyesbítő adózó 
helyesbítő főkönyvi tétel 

helyesbítő könyvelés 

helyesbítő könyvelés a könyvvizsgálat alapján 
helyesbítő levél 

helyesbítő számla 

helyesbítő tétel 
helyesbíttet 

helyesen kialakított juttatásarány 

helyesen kialakult árarány 
helyesség igazolása 

helyettes (h.) 

helyettes boltvezető 
helyettesít 

helyettesítés 

helyettesítés csökkenő határrátája 
helyettesítés határa 

helyettesítés határrátája (MRS) 

helyettesítési ár 
helyettesítési arány 

helyettesítési áron számolt ráfordítás 

helyettesítési díj 
helyettesítési elmélet 

helyettesítési érték 

helyettesítési határarány 
helyettesítési határráta 

helyettesítési hatás 

helyettesítési kockázat 
helyettesítési konkurencia 

helyettesítési költség 



helyettesítési paraméter 

helyettesítési ráta 

helyettesítési ráta reciproka 
helyettesítési rugalmasság 

helyettesítési tartomány 

helyettesítési viszonyok 
helyettesítéskutatás 

helyettesítés növekvő határrátája 

helyettesítés rugalmassága 
helyettesítés technikai határrátája 

helyettesítés technikai határrátájának reciproka 

helyettesített termelési tényező 
helyettesíthetetlen import 

helyettesíthetetlenimport-hatás 

helyettesíthetetlenimport-mérséklő hatás 
helyettesíthetetlenség határvonala 

helyettesíthető áru 

helyettesíthető dolog 
helyettesíthető értékpapír 

helyettesíthető javak 

helyettesíthetőség 
helyettesíthető termelési tényező 

helyettesíthető tömegáru 

helyettesíthető tőzsdei áru 
helyettesítő 

helyettesítő áru 

helyettesítő áru keresleti görbéje 

helyettesítődik 

helyettesítő hatás 
helyettesítő jószág 

helyettesítő kimutatás 

helyettesítő termelési tényező 
helyettesíttet 

helyettes ombudsman 

helyez 
helyfoglalás 

helyfoglalás-visszaigazolás 

helyfoglalás visszaigazolása 
helyhatósági kölcsönkötvény 

helyhatósági kötvény 

helyhatósági kötvények egyéves futamidővel 
helyhez kötött telefonállomás 

helyi adó 

helyiadó-bevétel 
Helyi adók elszámolási számla (számlanév) 

helyiadó-rendelet 

helyi adósságrendezés 
helyi adózás 

helyi ár 

helyi árfolyam 
helyi átváltási árfolyam 

helyi bank 

helyi beszélgetések piaca 
helyi csekk 

helyi díjszabás 

helyi elfogadás 
helyi érdek 

helyiérdekű vasút 

helyi érték 
helyi értékpapírok 

helyi és állami adók 



helyi felvásárlás 

helyi fogyasztóvédelem 

helyi forgalom 
helyi garancia 

helyigény 

helyi hajózási társaság 
helyi hálózat 

helyi hirdetés 

helyi hitelkockázati tényezők 
helyi hívások piaca 

helyi idegenvezető 

helyi idő 
helyi igazgatóság 

helyi ipar 

helyi iparűzési adó 
Helyi iparűzési adó elszámolási számla (számlanév) 

helyi játékos 

helyi kispiac 
helyi kölcsön 

helyi közjavak 

helyi közlekedési társaság 
helyileg illetékes 

helyileg készített 

helyi megbízott 
helyi munkaerőpiac 

helyi önkormányzati kölcsön 

helyi önkormányzati költségvetési előirányzat 

helyi önkormányzati költségvetési szervezet 

helyi pénznem 
helyi pénzügyek 

helyi piac 

helyi reklám 
helyiség 

helyiségbérlet 

helyiségbérleti díj 
helyiségbérletidíj-kedvezmény 

helyiségbérlő 

helyiséglicit 
helyismeret tőkévé alakítása 

helyi személyszállítási szolgáltatás 

helyi szokás 
helyi szokványok 

helyi turizmus 

helyi ügylet 
helyi ügynök 

helyi váltó 

helyi vállalkozói központ (hvk) 
helyi vásár 

helyi vasúti társaság 

helyi vétel 
helyi viszonyok 

helyi zsíróforgalom 

helyjegy 
helyjegyárusítás 

helyjegy árusítása 

helyjegy-értékesítés 
helyjegy értékesítése 

helykikötés 

helykikötési felár 
helyközi forgalom 

helyközi járat 



helyközi személyszállítás 

helykülönbségi vétel 

helymegjelölés nélkül 
helypénz 

helypénzdíjszabás 

helypénzes 
helypénzfizetés 

helypénzszedés 

helypénzszedő 
helyreáll a pénzügyi bizalom 

helyreállít 

helyreállítás 
helyreállítási időszak 

helyreállítási költség 

helyreállítási periódus 
helyreállítja az egyensúlyt 

helyreállító 

helyreállított 
helyrehoz 

helyrehozás 

helyrehozhatatlan 
helyrehozhatatlan kár 

helyrehozható 

helyreigazít 
helyreigazítás 

helyre szóló csekk 

helyspecifikus előnyök 

helyszerző 

helyszínen 
helyszíni bírság 

helyszíni célzott akvizíció 

helyszíni fogyasztásra történő értékesítés 
helyszíni készpénzfizetés 

helyszíni könyvvizsgálat 

helyszíni piackutatás 
helyszíni reklám 

helyszíni személyes termékbemutatás 

helyszíni ügynök 
helyszíni vizsgálat 

helytálló 

helytálló költség 
helytelen adatok közlése 

helytelen ármegállapítás 

helytelen beállítás 
helytelen csomagolás 

helytelen következtetés 

helytelen rendezési időpont 
helytelenül dönt 

helytelenül irányít 

helytelenül megállapított árfolyamú opció 
helytelenül vezet 

helytől függő 

helyzet 
helyzetelemzés 

helyzetértékelés 

helyzetfelismerés 
helyzetfelmérés 

helyzetfüggő 

helyzeti előny 
helyzeti hatalom 

helyzeti járadék 



helyzeti középérték 

helyzetjáték 

helyzetjelentés 
helyzetmeghatározás 

helyzetmutatók 

HEmax (a legnagyobb hozamráta) 
HEmin (a legkisebb hozamráta) 

Henderson, Hubert Douglas 

Henfner János 
hentesáru 

hentesárubolt helyettes vezetője 

hentesárubolti eladó 
hentesáruboltvezető-helyettes 

hentesárubolt vezetője 

hentesárugyár 
hentesáru-különlegesség 

hentesbolt 

hentesüzlet 
henyél 

Henyélő gazdának álmos a bérese. (szólásmondás) 

hercegi pénzláb 
hercegi pénzveretés 

herdál 

herdálás 
herdáló 

hereditás (hagyaték, örökség) 

Herfindahl-index (HI) 

heringárus 

heringvásár 
Herkner, Heinrich 

Hermann, Friedrich Benedikt Wilhelm 

hermeneutikai körök 
Hermész (a görög mitológiában  

a kereskedelem és a tolvajok istene) 

heroinkereskedelem 
Hesse, Albert 

Hesse, Helmut Siegfried 

hétdimenziós piac 
hetek 

hetek csoportja 

hetente eladásra kínált kincstári váltók 
hetente megújuló készlet 

heterodox gazdaságpolitika 

heterodoxia (a hivatalostól eltérő) 
heterodoxia és stabilizáció 

heterodox koncepció 

heterodox közgazdaságtan 
heterodox stabilizációs kísérlet 

heterogén fogyasztói igény 

heterogén forma 
heterogenitás 

heterogén kereslet 

heterogén konkurencia 
heterogén mutatószám 

heterogén rendszerű piac 

heterogén sokaság 
heterogén tartalmú aggregátum 

heterogén termékek 

heterogén tőke 
heteroszkedaszticitás 

heteroszkedasztikus hibatag 



... hetes passzív repo 

heti ajánlat 

heti árfolyam-előrejelzés 
heti árfolyamkülönbség 

heti átlagos munkaórák száma 

hetibér (de: egyheti bér) 
hetibéres 

hetibérlet 

Heti Csődértesítő (sajtókiadvány) 
hetijegy 

heti jegyzés 

heti jelentés 
heti kamatra kiadott pénzkölcsön 

heti kibocsátási volumen 

heti kimutatás 
hetilapkínálat 

heti megfordulás 

heti mélypont 
heti munkaidő 

hetipénz 

hetipiac 
heti piaci minimum- és maximumárak alakulása 

hetipiacos nap 

heti pihenőnap 
heti részletfizetés 

hetivásár 

Heti Világgazdaság (HVG) (sajtókiadvány) 

hétköznapi áru 

hétköznapi nyitva tartás 
hétköznapi nyitvatartási idő 

hét nagy 

hétnapos szabály 
hét utolsó jegyzési napja 

hét végéig érvényes 

hét végéig fennmaradó megbízás 
hétvégi jegy (de: a következő hét végi) 

hétvégi kamionstop 

hétvégi kedvezmény 
hétvégi soron kívüli kézbesítés díja 

hétvégi számadatok 

hétvégi turizmus 
hetvenhetek csoportja 

hetvenöt cent 

heuriger (újbort árusító borkimérés) 
heurisztika 

heurisztikus közelítés 

heverő pénz (gazdaságilag inaktív) 
heverőpénz (heverő vásárlására szánt) 

heverő tőke 

heverő tőke befektetése 
heverő tőke költsége 

Hevesi Gyula 

HÉV-jegy 
Hexagonále 

Heyn, Otto 

hg (hektogramm) 
Hgt. (hulladékgazdálkodási törvény) 

HI (Herfindahl-index) 

hiábavaló beruházás 
hiány a szállítólevél szerinti súlyhoz képest 

hiányátcsoportosítás 



hiány átcsoportosítása 

hiánycikk 

hiánycsökkentés 
hiánycsökkentő igény 

hiánycsökkentő javaslat 

hiány és felesleg 
hiány és többlet 

hiányfaragás 

hiányfedezet 
hiányfinanszírozás 

hiány finanszírozása 

hiánygazdálkodás 
hiánygazdaság 

hiánygazdaság-hajlamos 

hiányhelyzet 
hiányjegyzék 

hiányjelenség 

hiányjelentés 
hiányjelzés 

hiánykezesség 

hiánykimutatás 
hiánykorrekció 

hiánykülönbözet 

hiánylat-nyilvántartó 
hiánnyal zárul 

hiányos adatok 

hiányos ajánlat 

hiányos akkreditív 

hiányosan 
hiányos csomagolás 

hiányos értékpapír 

hiányos értesülés 
hiányos fedezet 

hiányos jogcím 

hiányosság 
hiányosság bejelentése 

hiányos súlyú csomagolt áru 

hiányos szállítás 
hiányos szállítmány 

hiányos termék 

hiányos termelési tényezők 
hiánypiac 

hiánypótlás 

hiánypótlási felhívás 
hiánypótláskérés 

hiánypótlás kérése 

hiánypótló 
hiánypszichózis 

hiányszakma 

hiánytalan 
hiánytalanság 

hiánytalansági vizsgálat 

hiánytalanságvizsgálat 
hiánytalanság vizsgálata 

hiányt csökkent 

hiányvaluta 
hiányvaluta-záradék 

hiányzáradék 

hiányzási arány 
hiányzik 

hiányzik az árukészletből 



hiányzó darab 

hiányzó fedezet 

hiányzó összeg 
hiányzó rész 

hiányzó szellemi termékek 

hiányzó tényezők nettó exportja 
hiba 

hibabecslés 

hibaelhárítás 
hiba elhárítása 

hibaelkövetési valószínűség 

hiba elkövetési valószínűsége 
hibaforrás 

hibahatár 

hibajegyzék 
hibakereső program 

hibakorlát 

hiba-költség függvény 
hibamegállapítás 

hibamegelőzés 

hibás 
hibás akkreditív 

hibásan intézvényezett váltó 

hibás áru 
hibás bevallás 

hibás csomagolás 

hibás döntés 

hibás gyártmány 

hibás intézkedés 
hibás kézbesítés 

hibás könyvelés 

hibás mérés 
hibás prognózis 

hibás szállítás 

hibás számadás 
hibás számítás 

hibás számolás 

hibás teljesítés 
hibás teljesítésből eredő követelés 

hibás termék 

hibás tőkebefektetés 
hibás veret 

hibaszázalék 

hibaszórás 
hibatag 

hibatag variancia-kovariancia mátrixa 

hibátlan 
hibátlan teljesítés 

hibaváltozó 

hibavizsgálat 
hibázik 

hibáztat 

HIBOR (hongkongi bankközi kínálati kamatláb) 
hibrid finanszírozás 

hibridkukoricavetőmag-árusítás 

hibridkukorica-vetőmag árusítása 
hibridkukoricavetőmag-kereslet 

hibridkukorica-vetőmag kereslete 

Hickman, Bert George 
Hicks, John Richard sir 

Hicks-féle modell 



Hicks-féle semleges technikai haladás 

Hicks-féle szabályosan haladó gazdaság 

hicksiánus 
hicksi semleges műszaki haladás 

hicksi semleges technikai haladás 

HICP (harmonizált fogyasztóiár- 
-index) 

hidegbüfé 

hidegháborús embargó 
hidegkapacitás 

hidegkonyha 

hidegkonyhai szakács 
hidegnek kitett 

hídkötvény 

hídmérleg 
hídpénz 

hídpénzszedő 

hídvám 
hídvámszedő 

hiéna (uzsorás) 

HIEP (Olasz – Magyar Vállalkozási Program) 
hierarchiaelmélet 

hierarchikus 

hierarchikus adatbázis 
hierarchikusan strukturált 

hierarchikus elosztási elv 

hierarchikus felépítés 

hierarchikus függés 

hierarchikus irányítás 
hierarchikus rendezés 

hierarchikus struktúra 

hierarchikus tagolás 
hierarchikus térszerveződés 

hiererchikus osztályozási rendszer 

HIFO-eljárás 
HIFO-módszer 

Higgins, Benjamin Howard 

high life (a felső tízezer életmódja) 
Hildebrand, Bruno 

Hildenbrand, Werner 

Hilferding, Rudolf 
hilóz (többszörös pénzváltás ürügyén becsap) 

HIPC (erősen eladósodott szegény országok) 

hiperdegresszív 
hipergazdag 

hiperinfláció 

hipermarket 
hipermarketlánc 

hipotéka (jelzálog) 

hipotekárius (jelzálog-hitelező) 
hipotézis 

hipotézis-ellenőrzés 

hipotézis megfogalmazása 
hipotézisvizsgálat 

hirdet 

hirdetés 
Hirdetés (sajtótermék) 

hirdetés a sajtóban 

hirdetések alkalmazási ciklusa 
hirdetéselemzés 

hirdetéselhelyezés 



hirdetéselhelyezési felület 

hirdetéselhelyezési lehetőség 

hirdetésemlékezeti érték 
hirdetésfelvétel 

hirdetésfelvevő 

hirdetés figyelemfelkeltő értéke 
hirdetéshatékonyság 

hirdetéshordozó 

hirdetési adó 
hirdetési ajánlat 

hirdetési árjegyzék 

hirdetési bevétel 
hirdetési csalás 

hirdetési csomagterv 

hirdetési darabköltség 
hirdetési díj 

hirdetési díjszabás 

hirdetési díjtáblázat 
hirdetési határköltség 

hirdetési hely 

hirdetési ipar 
hirdetési iparág 

hirdetési irányár 

hirdetési jelmondat 
hirdetési kampány 

hirdetési költség 

hirdetési közeg 

hirdetési megrendelés 

hirdetési melléklet 
hirdetési oldal 

hirdetési piac 

hirdetési rovat 
hirdetési sajtófigyelő 

hirdetési szakelőadó 

hirdetési tarifa 
hirdetési tér 

hirdetési tevékenység 

hirdetési újság 
hirdetésiügyfél-szerző 

hirdetési ügynök 

hirdetési ügynökség 
hirdetéskampány 

hirdetésmegvonás 

hirdetésözön 
hirdetésre fordított összeg 

hirdetésszervező 

hirdetéstarifa 
hirdetést tesz közzé 

hirdetésvázlat 

hirdetmény 
hirdető 

hirdetőiroda 

hirdetőoszlop 
hirdetőtábla 

hirdetőtáblán kínált alkalmi  

munka 
hirdetőügynökség 

hirdetővállalat 

hirdetővállalati igazgató 
hirdetőzászló 

hírek hatására történő tőzsdei árfolyamváltozások 



híres vállalat 

híresztelés 

hírfogyasztás 
hírközlés 

hírközlési eszköz 

hírközvetítés 
hírlapár 

hírlapárus 

hírlapárus-ellenőr 
hírlapárusítás 

hírlapbizományos 

hírlap-bizományosi jutalék 
hírlapbiztosíték 

hírlapbolt 

hírlapdíj-elszámoló 
hírlap-előfizetés 

hírlap előfizetése 

hírlap-előfizető 
hírlap előfizetője 

hírlapexpeditőr 

hírlap-kereskedelem 
hírlapkézbesítő vállalkozás 

hírlapterjesztés 

hírlapterjesztési üzletág 
hírlapterjesztő vállalat 

hírnév 

hírneves 

hírnévcsorbulás 

hírnév csorbulása 
hírnévrontás 

hírnévvesztés 

Hirsch–Duncker-féle szövetkezetek 
Hirschman, Albert Otto 

hirtelen 

hirtelen áremelkedés 
hirtelen áresés 

hirtelen árfolyamcsökkenés 

hirtelen árfolyam-emelkedés 
hirtelen árfolyamesés 

hirtelen árfolyamzuhanás 

hirtelen árugrás 
hirtelen árzuhanás 

hirtelen bekövetkező végzetes esemény 

hirtelen csökkenés emelkedés után 
hirtelen emel 

hirtelen emelkedés 

hirtelen emelkedés a korábbi folyamatos áremelkedést követően 
hirtelen emelkedés csökkenés után 

hirtelen emelkedő árfolyamok által jellemzett piac 

hirtelen erőteljes árfolyamesés 
hirtelen esik 

hirtelen felszökkenő ár 

hirtelen jelentős árfolyamcsökkenés 
hirtelen konjunktúraváltozás 

hirtelen megugrott kereslet 

hirtelen nagyot zuhan 
hirtelen visszaesés 

hirtelen zuhan 

hirtelen zuhanó árfolyamú részvények 
hírügynökség 

hírügynökségi költség 



hírverés 

hírverő 

Hispán–Amerikai Bank (BHA) 
hiszékeny személy 

hisztogram 

hitbizomány 
hitbizományi hűbér 

hitbizományi jellegű kötöttségekkel terhelt birtok 

hiteget 
hitel 

A Hitel (sajtókiadvány) 

hiteladás 
hiteladminisztráció 

hiteladós 

hiteladósok nyilvántartása 
hitelajánlat 

hitelajánlat-készítés 

hitelajánlat készítése 
hitelakció 

hitelakciós eladás 

hitelalap 
hitelalku 

hitelállomány 

hitelállományi mérleg 
hitelállomány-kifutás 

hitelállomány-követelés 

hitelállomány követelése 

hitelállomány-változás 

hitelállomány változása 
Hitel alma! (szólásmondás) 

hiteláramoltatás 

hitelarány-változás 
hitelarány változása 

hitelárazás 

hitel árazása 
hitel áruval történő visszafizetése 

hitelátruházás 

hitelátutalás 
hitelátütemezés 

hitelavizó 

hitelbank 
hitelbank készletfeleslege 

hitelbe ad 

hitelbe árusít 
hitelbefagyasztás 

hitelbefektetés 

hitelbér 
hitelbesorolási mutató 

hitelbesoroló intézet 

hitelbetétkönyv 
hitelbe történő eladás 

hitelbe történő eladásból származó kockázat 

hitelbe történő vásárlás 
hitelbe vásárlás 

hitelbírálat 

hitelbírálati díj 
hitelbírálati mechanizmus 

hitelbizottság 

hitelbiztosítás 
hitel biztosítása politikai kockázat ellen 

hitelbiztosítás fedezeti készlettel 



hitelbiztosítási kötvény 

hitelbiztosítási megállapodás 

hitelbiztosítási szerződés 
hitelbiztosíték 

hitel biztosítékául szolgáló állandó jövedelem 

hitelbiztosítéki érték 
hitelbiztosítékiérték-meghatározás 

hitelbiztosítéki érték meghatározása 

hitelbiztosítékok értékesítése 
hitelbiztosító garancia 

hitelbiztosító intézet 

hitelblokád 
hitelblokkolás 

hitelből fedezett eszköz lízingelése 

hitelből finanszíroz 
hitelből finanszírozott kivásárlás 

hitelből történő finanszírozás 

hitelből történő vállalatfelvásárlás (LBO) 
hitelbővítés 

hitelcél-megjelölés 

hitelcél megjelölése 
hitelcenzúra 

hitelcenzúra-bizottság (HCB) 

hitelcímzett 
hitelcsalás 

hitelcsaló 

hitelcsapda 

hitelcsomag 

hitelcsökkentés 
hitel csökkentése 

hiteldíj 

hiteldíjmutató 
hiteldosszié 

hiteldöntés 

hitelegyenérték 
hitelegyenleg 

hitelegyesület 

hitelegyezmény 
hitelegylet 

hiteléhség 

hitelek átlagos lejárati ideje 
hitelek és betétek aránya 

hitelek indexálása 

hiteleladás 
hitelelbírálás 

hitel elbírálása 

hitelelengedés 
hitelélet 

hitelellátás 

hitelellenőrzés 
hitelellenőrző szelvény 

hitelelmélet 

hitelelőleg 
hitelengedély 

hitelengedélyezés 

hitelengedélyezési határ 
hitelengedélyezési kompetencia 

hitelengedélyezési terminál 

hitelengedélyező irat 
hitelengedélyezők 

hitelértékelő munkatárs 



hitelért folyamodik 

hitelért szavatol 

hiteles 
hiteles aláírás 

Hitel- és Befektetésbiztosítók Nemzetközi Uniója 

Hitel- és Befektetésminősítő Rt. (IHB) 
hitel- és beszedési osztály 

hiteles hiteltudósításra vonatkozó törvény 

hitelesít 
hitelesítés 

hitelesítési díj 

hitelesítési záradék 
hitelesített 

hitelesített átruházás 

hitelesített banki csekk 
hitelesített eredménykimutatás 

hitelesített másolat 

hitelesített mérleg 
hitelesített okmány 

hitelesített pénzügyi kimutatás 

hitelesített számla 
hitelesített telekkönyvi kivonat 

hitelesítő 

hitelesítő jegy 
hitelesítő záradék 

hitelesíttet 

hitelesítve 

hiteles másolat 

hiteles mérleg 
hiteles okmány 

hiteles példány 

hitelesség 
hitelessé tétel 

hiteles szöveg 

hiteleszköz 
hitelexpanzió 

hitelevidencia 

hitelez 
hitelezés 

hitelezéshez kapcsolódó kockázatok 

hitelezési alap 
hitelezési cél 

hitelezési feltétel 

hitelezési folyamat 
hitelezési folyamat lépései 

hitelezési hajlandóság 

hitelezési határ 
hitelezési hatáskör 

hitelezési időtartam 

hitelezési jog 
hitelezési kedv 

hitelezési lehetőség 

hitelezési megállapodás 
hitelezési megbízás 

hitelezési politika 

hitelezési tevékenység 
hitelezési veszteség 

hitelezési veszteség kockázata 

hitelezett összeg 
hitelezhetőség 

hitelező 



hitelező-adós viszony 

hitelező állam 

hitelező által nyújtott előnyök 
hitelező bank 

hitelező elsőbbségi joga 

hitelezői 
hitelezői bizottság 

hitelezői biztonság 

hitelezőigény 
hitelezői gyűlés 

hitelezői gyűlést hív össze 

hitelezői irányváltás 
hitelezői kamat 

hitelezői kamatláb 

hitelezői kötelmi pozíció 
hitelezői nyilatkozat 

hitelezői papír 

hitelezői rangsorolás 
hitelezői számla 

hitelezőit kielégíti 

hitelezői választmány 
hitelezők által gyakorolt ellenőrzés 

hitelezők csődmegnyitási kérelme 

hitelezők értékelése 
hitelezőket kielégít 

hitelezők gyűlése 

hitelezők jegyzéke 

hitelezőkkel egyezkedik 

hitelezőkkel kapcsolatos elszámolás 
hitelezőkkel kiegyezik 

hitelezők kielégítése 

hitelezők közötti megállapodás 
hitelezőknek adott kötelezvények 

hitelezők nyilvántartása 

hitelezők ostroma 
hitelezők összessége 

hitelezők rangsorolása 

hitelezők rangsor szerinti kielégítésére vonatkozó záradék 
hitelezők rohama 

hitelezőkről vezetett főkönyv 

hitelezőkről vezetett nyilvántartás 
hitelezők számára hozzáférhetetlen 

hitelezők számára hozzáférhetetlen vagyontárgy a csődeljárásban 

hitelezők számlái 
hitelezők védelme érdekében visszatartandó tőkerész 

hitelezőnek biztosítékot nyújt 

hitelezőnek fizetett arányos kielégítés 
hitelezőnek nem fizetésből eredő kára 

hitelező nemzet 

hitelező ország 
hitelező örököseinek életbiztosítása 

hitelező telephelyén fizetendő bankintézvény 

hitelező telephelyén fizetett  
tartozás 

hitelezővédelem 

hitelezővédelmi érdek 
hitelfedezet 

hitelfedezeti arány 

hitelfedezeti életbiztosítás 
hitelfedezeti eszköz 

hitelfegyelem 



hitelfelajánlás 

hitelfelfüggesztés 

hitelfelhasználás 
hitelfelhasználó 

hitelfelmondás 

hitel felmondása 
hitelfelosztás 

hitel felső határa 

hitelfeltétel 
hitelfeltételek enyhítése 

hitelfeltételek felülvizsgálata 

hitelfeltételek könnyítése 
hitelfeltételek megszigorítása 

hitelfeltételek szabályozása 

hitelfeltételek szigorodása 
hitelfeltétel megszabása 

hitelfelügyelet 

hitelfelvét 
hitelfelvétel 

hitelfelvételi cél 

hitelfelvételi díj 
hitelfelvételi jogosítvány 

hitelfelvételi kényszer 

hitelfelvételi költség 
hitelfelvételi lehetőség 

hitelfelvételi program 

hitelfelvételi szerződés 

hitelfelvétel külföldi pénznemben 

hitelfelvevő 
hitelfelvevő cég 

hitelfelvevő ország 

hitelfeszültség 
hitelfigyelés 

hitelfigyelő közgazdász 

hitelfinanszírozás 
hitelfolyósítás 

hitelfolyósítási díj 

hitelforgalom 
hitelformák 

hitelforrás 

hitel futamideje 
hitelfutamidő 

hitelgarancia 

hitelgarancia-keret 
hitelgaranciakeret-kimerülés 

hitelgarancia-keret kimerülése 

hitelgarancia-konstrukció 
hitelgarancia-lehetőség 

hitelgarancia meghosszabbítása 

hitelgarancia-program 
hitelgarancia-szervezet 

hitelgarancia-szövetkezet 

hitelgazdálkodás 
hitelhálózat 

hitelhányad 

hitel három jellemzője 
hitelhatár 

hitelhegy 

hitelhéja 
hitelhelyettesítő garancia 

hitelhelyzet 



hitelhez jut 

hitelhez jutás 

hitelhez jutó 
hitelhiány 

hitelhírszolgálat 

hitelhosszabbítás 
hitel hozzáférhetősége 

hiteligény 

hitel igénybevétele 
hitel igénybevételével vásárolt értékpapír 

hitel-igénybevételi lehetőség 

hitel igénybevételi lehetősége 
hitel-igénybevevő 

hiteligénylés 

hiteligénylő 
hitelígéret 

hitelinfláció 

hitelinformáció 
hitelinformáció-kiszivárogtatás 

hitelinformáció kiszivárogtatása 

hitelinformációs cég 
hitelinformációs iroda 

hitelinformációs szolgálat 

hitelinjekció 
hitelintézet 

hitelintézet által vállalt kockázat együttes összege 

hitelintézet belső limitrendszere 

Hitelintézeti Felszámoló Kht. 

hitelintézeti törvény 
hitel iránti kereslet 

hiteliroda 

hiteljegy 
hiteljegyzőkönyv 

hitel jellege 

hiteljog 
hitel-jóváhagyás 

hitel jóváhagyása 

hiteljóváírás 
hitel jóváírása 

hitel-jóváírási értesítés 

hiteljutalék 
hitelkamat 

hitelkamat-csökkentés 

hitelkamat csökkentése 
hitelkamat-emelkedés 

hitelkamat emelkedése 

hitel kamatfeltétele 
hitelkamat-kondíció 

hitelkamatláb 

hitelkamat-módosítás 
hitelkamat módosítása 

hitelkamatszámla 

hitelkapcsolat 
hitelkártya 

hitelkártya-birtokos 

hitelkártya birtokosa 
hitelkártyadíj 

hitelkártya díja 

hitelkártya ellopásának a bejelentése 
hitelkártya-elszámolás 

hitelkártya elvesztésének a bejelentése 



hitelkártya-engedélyezés 

hitelkártya engedélyezése 

hitelkártya- és bankszámlafigyelés 
hitelkártya-fedezet 

hitelkártya fedezete 

hitelkártya-generálás 
hitelkártya használatának feltételei 

hitelkártya-kezelés 

hitelkártya-kibocsátás 
hitelkártya kibocsátása 

hitelkártya-kibocsátó 

hitelkártya kibocsátója 
hitelkártyák magas jövedelmű ügyfelek számára hitelkorlát nélkül 

hitelkártyákról befolyó pénzforgalom 

hitelkártyaküszöb 
hitelkártyalopás 

hitelkártya-nyomtató 

hitelkártyapiac 
hitelkártyára történő eladás 

hitelkártyára történő vásárlás 

hitelkártyarendszer 
hitelkártyás eladás 

hitelkártyás fizetés 

hitelkártyás fizetésre épülő elektronikus kereskedelem 
hitelkártyás vásárlás 

hitelkártyaszám 

hitelkártyaszámla 

hitelkártya-szerződés 

hitelkártya-szolgáltatás 
hitelkártya-társaság 

hitelkártyatartó 

hitelkártya-tartozás 
hitelkártyát elfogadó kereskedelmi vagy szolgáltató vállalat 

hitelkártyát elfogadó kereskedő 

hitelkártyát elfogadó üzlet 
hitelkártyát kibocsátó társaság 

hitelkártyatok 

hitelkártya-tranzakció 
hitelkártya-tulajdonos 

hitelkártya tulajdonosa 

hitelkártya-tulajdonos tudta nélkül igénybe vett számla 
hitelkártya-üzletág 

hitelkártya-validálás 

hitelkártyával igénybe vehető hitel 
hitelkártyával történő fizetés 

hitelkártyával történő vásárlás értékhatára 

hitelkártyával való visszaélés 
hitelkártya-visszaélés 

hitelkártyazűr 

hitelkedvezmény 
hitelkedvezményezett 

hitelképes 

hitelképes gazdálkodó 
hitelképesítés 

hitelképes kereskedő 

hitelképesség 
hitelképesség-bírálat 

hitelképesség bírálata 

hitelképesség-értékelés 
hitelképesség értékelése 

hitelképességet vizsgál 



hitelképesség foka 

hitelképesség határa 

hitelképességi besorolás 
hitelképességi információ 

hitelképességi minősítés 

hitelképességi rangsorolás 
hitelképességi vizsgálat 

hitelképesség megállapítása 

hitelképesség-megítélés 
hitelképesség megítélése 

hitelképesség-megszerzés 

hitelképességre vonatkozó információk 
hitelképesség szerinti kategorizálás 

hitelképesség-vizsgálat 

hitelképesség vizsgálata 
hitelképesség-vizsgáló iroda 

hitelképes személy 

hitelképes társaság 
hitelképes üzletfél 

hitelképes vállalkozó 

hitelképtelen 
hitelképtelenség 

hitelkérelem 

hitelkérelem cenzúra-jegyzőkönyvi sorszáma 
hitelkérelem elfogadása 

hitelkérelem-formula 

hitelkérelmek elbírálási rendszere 

hitelkérelmet kielégít 

hitelkérelmet teljesít 
hitelkérelmező 

hitelkérelmi adatlap 

hitelkérelmi formanyomtatvány 
hitelkereskedelem 

hitelkereslet 

hitelkeret 
hitelkeretből lehívott hitel törlesztése 

hitelkeret-elosztás 

hitelkeret érvényességi időtartama 
hitelkeretet feltölt 

hitelkeretet kér 

hitelkeretet megállapít 
hitelkeretet meghaladó csekk 

hitelkeret kihasználtsága 

hitelkeret megnyitása 
hitelkeretnyitás 

hitelkeret-túllépés 

hitelkeret túllépése 
hitelkérő 

hitelkérő története 

hitel kezelési díja 
hitelkezelési költség 

hitel kezelési költsége 

hitelkibocsátás 
hitelkiegészítés 

hitelkifizetés 

hitelkihelyezés 
hitelkínálat 

hitelkiterjesztés 

hitelkivásárlás 
hitelkockázat 

hitelkockázat felmérése 



hitelkockázati diszkrimináció 

hitelkockázati hely 

hitelkockázati rangsor 
hitelkondíció 

hitelkonstrukció 

hitelkonszolidáció 
hitelkonszolidációs államkötvény 

hitelkonszolidációs folyamat 

hitelkonszolidációs kötvény 
hitelkonszolidációs kötvényállomány 

hitelkontingens 

hitelkontingentálás 
hitelkonzorcium 

hitelkorlátozás 

hitelkorlátozó politika 
hitelköltség 

hitelköltség-maximum 

hitelköltség-mechanizmus 
hitelkönnyítés 

hitelkötelezettség 

hitel kötelezettségvállalással 
hitelkötvény 

hitelkövetelés 

hitelközlemény 
hitelközvetítés 

hitelközvetítő szerep 

hitelkvóták megállapodásszerű növelése 

hitel lebonyolítása 

hitellehetőség 
hitellehívás 

hitelleírás 

hitellejárat 
hitel létesítése 

hitelletiltás 

hitellevél 
hitellevél-bemutató 

hitellevél bemutatója 

hitellevelet bevált 
hitellevelet bocsát ki 

hitellevél-tulajdonos 

hitellevél tulajdonosa 
hitellikvidálás 

hitellimit 

hitelmaradvány 
hitelmechanizmus 

hitelmegállapodás 

hitelmegfeszítés 
hitelmeghosszabbítás 

hitelmegszorítás 

hitelmegtagadás 
hitelmegtérülés 

hitelmegújítás 

hitelmegvonás 
hitel mellékköltségei 

hitelmenedzselés 

hitelmentesítés 
hitelmentőöv 

hitelmérleg 

hitelminősítés 
hitelminősítő cég 

hitelminősítő ügynökség 



hitelmódozat 

hitelmonopólium 

hitelmorál 
hitelmultiplikátor 

hitelművelet 

hitelműveletek egyenlege 
hitelnapló 

hitelnövelés behatárolása 

hitel nyílt számlára 
hitelnyitás 

hitelnyomás 

hitelnyomozó 
hitelnyújtás 

hitelnyújtás árukra 

hitelnyújtás feltétele 
hitelnyújtási alapkamat-minimum 

hitelnyújtási diszkrimináció 

hitelnyújtási eszközök 
hitelnyújtási kérelem 

hitelnyújtási kockázat 

hitelnyújtási lehetőség 
hitelnyújtási mozgástér 

hitelnyújtási szerződés 

hitelnyújtási tárgyalás 
hitelnyújtási tevékenység 

hitelnyújtó 

hitelnyújtó bank 

hitelnyújtó konzorcium 

hitelnyújtó konzorcium összeállítása 
hitelnyújtó ország 

hitelokmány 

hitelosztály 
hitelosztály pénztárosa 

hitelosztály-vezető helyettese 

hitelosztály vezetője 
hitelosztó 

hitelösszeg 

hitelösszetétel 
hitelösszetétel változása 

hitelpályázat 

hitelpályázati rendszer 
hitelpályáztatás 

hitelpénz 

hitelpénz elértéktelenedése 
hitelpiac 

hitelpiac-bővülés 

hitelpiac bővülése 
hitelpiaci adósság 

hitelplafon 

hitelpolitika 
hitelpolitikai irányelvek 

hitelpolitikát enyhít 

hitelpontozásos rendszer 
hitelportfólió 

hitel postafordultával 

hitelpotenciál 
hitelprogram 

hitelprolongáció 

hitelprolongálás 
hitelre 

hitelre ad el 



hitelreferencia-adatok 

hitelreferencia-szolgáltatás 

hitelreferens 
hitelreform 

hitelrendszer 

hitelrestrikció 
hitelrészesség 

hitelrészlet 

hitelrészlet-törlesztés 
hitelrészlet törlesztése 

hitelre történő eladás 

hitelre történő exportértékesítés 
hitelre történt vásárlás 

hitelre vétellel való részvénykibocsátás 

hitelrizikó 
hitelrobbanás 

hitelromlás 

hitelrontás 
hitelsatu 

hitelsáv 

hitelsértés 
hitelstátus 

hitelstop 

hitelszabályozás 
hitelszámla 

hitelszámla-egyenleg 

hitelszámla-nyitási rendelkezés 

hitelszámla-túllépés 

hitelszámla túllépése 
hitelszavatosság 

hitelszavatossági jutalék 

hitelszavatossági szerződés 
hitelszavatosságot vállaló ügynök 

hitelszerű kihelyezések 

hitelszerű tevékenység 
hitelszerv 

hitelszervezési jutalék 

hitelszervezet 
hitelszervező bank 

hitelszerzés 

hitelszerződés 
hitelszerződési dokumentáció 

hitelszindikálás 

hitelszindikátus 
hitelszövetkezet 

Hitelszövetkezetek Nemzeti Szövetsége (CUNA) 

Hitelszövetkezetek Országos Igazgatósága (NCUA) (USA) 
hitelszövetség 

hitelszűke 

hitelszűkítés 
hitelszűkítő 

hitelszűkítő intézkedés 

hitelszükséglet 
hitel szükség szerint lehívható része 

hiteltanácsadó 

hiteltárca 
hiteltárgyalás 

hiteltársaság 

hiteltartam 
hiteltartozás 

hitelt átvált 



hitelteher 

hiteltelen 

hitelteremtés 
hiteltérítés 

hiteltermék 

hiteltermék kamatlába 
hitel természetes fedezete 

hitelterv 

hiteltervezés 
hiteltétel 

hitelt felmond 

hitelt felvettek törlesztései 
hitelt igénybe vevő hírnevének a vizsgálata 

hiteltípus 

hitelt jelzáloggal leköt 
hitelt kap 

hitelt kínál 

hitelt korlátoz 
hitelt meghosszabbít 

hitelt megtestesítő papír 

hitelt megvon 
hitelt nyit 

hitelt nyújt 

hitel többletköltségek fedezésére 
hiteltörlesztés 

hiteltörlesztési garancia 

hiteltörlesztési moratórium 

hiteltörténeti információ 

hiteltörvény 
hiteltörvény-tervezet 

hiteltranzakció 

hitelt szerez 
hitelt teremt 

hiteltudakozódás 

hiteltudósítás 
hiteltudósító iroda 

hiteltudósító iroda alkalmazottja 

hiteltudósító szolgálat 
hiteltúlkínálat 

hiteltúllépés 

hiteltúllépési lehetőség 
hiteltúllépést követ el 

hitelt vesz fel 

hitelt vesz igénybe 
hitelutalvány 

hiteluzsora 

hitelügy 
hitelügyi törvény 

hitelügylet 

hitelügyleti kezesség 
hitelügylet-visszafizetés 

hitelügynök 

hitelügynökség 
hitelütemezés 

hitelüzlet 

hitelüzletszerzés 
hitelválság 

hitelváltó 

Hitelvédelem (sajtókiadvány) 
hitelverseny 

hitelversenyeztetés 



hitelvesztés 

hitelveszteség 

hitelveszteségek és az összes hitel aránya 
Hitelvilág (sajtókiadvány) 

hitelviszony 

hitelviszonyt bizonyító okirat 
hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 

hitel-visszafizetés 

hitelvisszafizetés-befagyasztás 
hitel-visszafizetés befagyasztása 

hitel visszafizetése 

hitel-visszafizetési garancia 
hitel-visszafizetési képesség 

hitel-visszafizetési kötelezettség 

hitel-visszafizetési kötelezettségek sorolása 
hitelvisszahívás 

hitelvisszavonás 

hitelvizsgálat 
hitelvizsgálati jelentés 

hitelvolumen 

hitelvonal 
hitelzálog 

hitelzárlat 

hitelzsűri 
hites 

hites alkusz 

hites becsüs 

hites belső ellenőr 

hites földmérő 
hites könyvszakértő 

Hites Könyvszakértők Amerikai Intézete (AICPA) 

Hites Könyvszakértők Szövetsége 
hites könyvvizsgáló 

hites könyvvizsgáló kifogásokat tartalmazó jelentése a mérlegről 

A Hites Könyvvizsgáló (sajtókiadvány) 
hites tőzsdealkusz 

hites tőzsdeügynök 

hites vezetési tanácsadó (CMC) 
hitközségi adó 

hitvány anyag 

hitvány áru 
hitvány kereset 

hitvány minőség 

hivalkodó fogyasztás 
hívásbiztonság 

hivatal 

hivatalba lépés 
hivatalbeli 

hivatalgyártás 

hivatali bélyegző 
hivatali bűncselekmény 

hivatali eljárásmód 

hivatali hatalommal való visszaélés 
hivatali idő utáni kereskedelem 

hivatali munka 

hivatali pecsét 
hivatali rutin 

hivatali szakértelem 

hivatali visszaélés 
hivatalnok 

hivatalnokállam 



hivatalnoki nyugdíj 

hivatalnokoskodik 

hivatalos 
hivatalos adat 

hivatalosan bejegyzett részvénytársaság 

hivatalosan elismert 
hivatalosan iktatott szerződés 

hivatalosan jegyzett 

hivatalosan jegyzett részvény 
hivatalosan jóváhagyott 

hivatalosan nem jegyzett 

hivatalosan nem jegyzett értékek 
hivatalosan nem jegyzett értékpapírok 

hivatalosan regisztrált munkanélküli 

hivatalosan támogatott exporthitel 
hivatalosan tevékenykedik 

hivatalos ár 

hivatalos aranyár 
hivatalos aranykészlet 

hivatalos aranytartalék 

hivatalos árfolyam 
hivatalos árfolyam alatt 

hivatalos árfolyamjegyzék 

hivatalos árfolyam-támogatás 
hivatalos átváltási árfolyam 

hivatalos becsüs 

hivatalos bélyegzővel ellátva 

hivatalos devizaárfolyam 

hivatalos diszkontláb 
hivatalos elszámolási árfolyam 

hivatalos engedély 

hivatalos értékpapír-kereskedelem 
hivatalos fejlesztési segélyprogram 

hivatalos fogadás 

hivatalos hajónapló 
hivatalos idő 

hivatalos idő ügyfelek fogadására 

hivatalos ígéret 
hivatalos jegyzés 

hivatalos kereskedelem 

hivatalos kötelességében eljár 
hivatalos kötelezvény 

hivatalos középárfolyamnál alacsonyabb 

hivatalos középárfolyamnál magasabb 
hivatalos közlöny 

hivatalos lap 

hivatalos lapban közöl 
hivatalos leszámítolási kamatláb 

hivatalos marxizmus 

hivatalos mérés 
hivatalos mérlegelés 

hivatalos monetáris tartalék 

hivatalos napi árfolyamjegyzék 
hivatalos nyelv 

hivatalos nyilvántartásba vett értékesítés 

hivatalos okmányok hamisítása 
hivatalos órák 

hivatalos órák utáni tőzsdei forgalom 

hivatalos párhuzamos piac 
hivatalos példány 

hivatalos piac 



hivatalos statisztikai szolgálat 

hivatalos személy 

hivatalos szünnap 
hivatalos támogatás 

hivatalos tartalék 

hivatalos tartalékeszköz-ráta 
hivatalos tőzsdei árfolyamlap 

hivatalos tőzsdeügynök 

hivatalos tőzsdeügynökök a tőzsdén 
Hivatalos Utazási Irodák Nemzetközi Szövetsége (IOUOTO) 

hivatalos ünnep 

hivatalos vagyonátvevő 
hivatalos valutaárfolyam 

hivatalos viszonteladó 

hivatalvesztés 
hivatalvezető 

hivatáscélú utazás 

hivatásos 
hivatásos befektető 

hivatásos befektető cég 

hivatásos házigazda 
hivatásos katona fizetése 

hivatásos vámügyintéző 

hivatásszerűen űzi 
hivatásszerű foglalkozás 

hivatásszerű kereskedelem 

hivatásszerű vámközvetítés 

hivatásturizmus 

hivatkozás 
hivatkozási minta 

hivatkozási szám 

hivatkozik 
hivatkozott számla 

hívókártya 

Hízóállatok (számlanév) 
hízóállatok felvásárlása 

hízóeladás 

hízómarhaár 
hízómarhaárak azonnali szállításra 

hízómarhapiac 

hízómarhavásár 
hízósertésár 

hízósertéspiac 

hízósertésvásár 
HK (vagy MC) (határköltség) 

HKFE (Hongkongi Határidős Tőzsde) 

HKSE (Hongkongi Értéktőzsde) 
hl (vagy hL) (hektoliter) (űrmérték) 

hlf (hektoliterfok) 

hm (hektométer) 
hm2 (négyzethektométer) (területmérték) 

HNL (lempira) – Honduras 

HNT (Hegyközségek Nemzeti Tanácsa) 
hobbi 

hobbibolt 

hobbilóexport 
hobbitevékenység 

hobbiturizmus 

Hobson, John Atkinson 
Hodgskin, Thomas 

hódpénz (régen Kanadában) 



HOE (Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete) 

Hoffmann, Johann Gottfried 

hó (hónap) 
hó/hó típusú viszonyítás 

hókárszámla 

hóközép 
hó közepe 

hó közepén esedékes kötelezettségek 

hó közepén teljesítendő fizetés 
hóközepi prolongálás 

hóközi díjfizetés 

hólabda-kiválasztás 
hólabdarendszer 

hold (területmérték) 

holder (biztosítási kötvény birtokosa) 
holding 

holdingelgondolás 

holdingfeladatok 
holdingfeldarabolás 

holdingirányítás alatt működő  

vállalat 
holdingközpont 

holdingtársaság 

holdingtársaság, amelyhez több vállalat tartozik 
holdingtársaság ellenőrzése alatt álló bankcsoport 

holding típusú privatizáció 

holding típusú vagyonkezelés 

holdingvállalat 

holisztikus információ 
holisztikus teszt 

holland árverés 

Holland Bank- és Értékpapír-kereskedelmi Intézet (NIBE) 
holland dukát (régi pénzegység) 

Holland Elszámolóbank (SBN) 

holland forint (gulden) 
holland forintra szóló külföldi kötvény 

hollandforint-számla 

Holland Kelet-indiai Társaság 
Holland Királyság (Hollandia) – Európa 

Holland Nemzetközi Közúti Szállítási Szervezet (NIWO) 

holland Statisztikai Hivatal általános részvényindexe 
holland Statisztikai Hivatal tendenciaindexe 

holland szindróma 

holmi 
holográf-végrendelet 

hologramos zárjegy 

holokauszt-jóvátétel 
holokausztvagyon 

holt egyenleg 

holtfuvar 
holt idény 

holtidő 

holtkéz 
holt leltár 

holtmunka 

holtmunkamennyiség 
holtpont 

holtpontról való elmozdulás 

holtsúly 
holt számla 

holt szezon 



holtteher 

holtteheradósság 

holtteherveszteség 
holt tőke 

holtvágány 

homagiális (jobbágyi, hűbéri) 
homágium (hűbéresi hűségeskü, vérdíj) 

hombár 

home-banking 
home-shopping 

homlokzati reklám 

homogén 
homogén csoport 

homogén függvény 

homogenitás 
homogenitási együttható 

homogenitási posztulátum 

homogenitásvizsgálat 
homogén konkurencia 

homogén modell 

homogén mutatószám 
homogén sokaság 

homogén tényező 

homogén termék 
homogén termékek piaca 

homogéntermék-piac 

homogén termelési függvény 

homogén tőke 

homogén tőkejószág 
homo informaticus 

homokbányászati egyesülés 

homokbánya-társaság 
homokkitermelési költség 

homológ (egyenértékű) 

homológia 
homo mercator 

homo oeconomicus 

homoszkedaszticitás 
homoszkedaszticitási feltétel 

homoszkedaszticitási kritérium 

homoszkedaszticitás tesztelése 
homoszkedasztikus hibatag 

homotetikus arányszám 

homotetikus függvény 
hómunkásfelvétel 

hónap (hó) 

hónapi 
hónap kezdete 

hónap közepén történő tőzsdei elszámolás 

hónap második fele 
hónaponként 

hónapos 

hónapszámra 
hónap utolsó napja 

hónap végéig érvényes 

hónap végéig fennmaradó megbízás 
hónap végén esedékes kölcsönpénz 

hónapvégi elszámolás 

Hondurasi Köztársaság (Honduras) – Közép-Amerika 
hongkongi bankközi kínálati kamatláb (HIBOR) 

hongkongi dollár 



Hongkongi Értéktőzsde (HKSE) 

Hongkongi Értéktőzsde-szövetség 

Hongkongi Határidős Tőzsde (HKFE) 
hongkongi index 

hongkongi Kam Ngan Értéktőzsde részvényárfolyam-indexe (KNI) 

hongkongi részvényindex 
Honi Ipar (sajtókiadvány) 

honi kikötő 

honi munkahelyeket biztosító ajánlat 
honi szállítmányozási piac 

honlap 

honorácior (nem nemes értelmiségi) 
honorál 

honorálás 

honoráló 
honorált váltó 

honorárium 

honoráriumjáradékoltatás 
honoráriumköltség 

honosítási díj 

honvédelem-finanszírozás 
honvédelem finanszírozása 

honvédelem költségei 

honvédelmi érdekű infrastrukturális beruházás 
honvédelmi kiadás 

honvédelmi kiadások tervezése 

honvédelmi tárca kiadásai 

honvédség fenntartási költsége 

hópénz 
hordár 

hordárdíj 

hordárkodik 
hordfelület 

hordképesség 

hordó 
hordó/munkanap 

hordó/nap 

hordó/nap olajegyenérték 
hordó/naptári nap 

hordónkénti ár 

hordónkénti prompt ár 
hordó/óra horgonypénz 

hordós rakomány 

hordozhatóság 
hordozó 

hordozóvaluta 

horganypiac 
horgonydíj 

horgonygazdaság 

horgonypénz 
horgonyvaluta 

horgonyzási díj 

horgonyzási illeték 
horinzontális áralakulás 

horizontálisan diverzifikált vállalati egyesülés 

horizontális díjkedvezmény 
horizontális egyenlőség elve 

horizontális információáramlás 

horizontális integráció 
horizontális kapcsolatok 

horizontális kommunikáció 



horizontális méltányosság 

horizontális összeolvadás 

horizontális rendelkezés 
horizontális szövetség 

horizontális támogatások 

horizontális térszerveződés 
horizontális tömörülés 

horizontális tröszt 

horizontális vállalati integráció 
horizontális versenykorlátozó megállapodás 

Horn Ede 

Hornick, Philipp Wilhelm von 
horribilis 

horribilis hiteligény 

horribilis nyereség 
Horvát Köztársaság (Horvátország) – Európa 

Horvitz, Paul Michael 

hospes (letelepedett iparos vagy  
kereskedő) 

Hoszpotzky Alajos 

hosztesz 
hoszteszképzés 

hossz (a tőzsdén) 

hosszabb időtartamú betételhelyezés 
hosszabbít 

hosszabbítás 

hosszabbítási kamatláb 

hosszabb lejáratú exporthitel 

hosszabb távú törekvés 
hosszan tartó 

hosszan tartó árfolyamcsökkenés 

hosszan tartó árfolyam-emelkedés 
hossz-bessz klauzula 

hossz ellen kontreminál 

hosszérdekeltség 
hosszfelfutás 

hosszhangulatú piac 

hosszidőszak 
hosszjátékos 

hosszjátékosok csoportja 

hosszjel 
hosszkampány 

hosszklauzula 

hosszkötelezettség 
hosszmanőver 

hosszmérték 

hosszművelet 
hosszperiódus 

hosszpozíció 

hosszra játszik 
hosszra játszók csoportja 

hosszra spekuláló 

hosszra vesz 
hosszspekuláció 

hosszspekuláción alapuló tőzsdei kötés 

hosszspekulációs készletezés 
hosszspekulációval kapcsolatos 

hosszspekuláns 

hosszspekuláns csapdája 
hossztendencia 

hosszt idéz elő a részvénypiacon 



hosszú állomány 

hosszú arbitrázs 

hosszú árfolyamcsökkenés 
hosszú átfutási idejű beruházás 

hosszú befektetésű tőke 

hosszú ciklus 
hosszú és rövid lejáratú kölcsönök összekapcsolása 

hosszú határidős devizaárfolyam 

hosszú ideig tartó beruházás 
hosszú ideje forgalom nélküli számla 

hosszú időlefutású tőkelekötés 

hosszú időn át igénybe nem vett hitelkeret 
hosszú látra 

hosszú lejárat 

hosszú lejáratra 
hosszú lejáratra intézvényez 

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (számlanév) 

hosszú lejáratú 
hosszú lejáratú adósság 

hosszú lejáratú adósságlevél 

hosszú lejáratú aktívák 
hosszú lejáratú államkötvény 

hosszú lejáratú árucsere-forgalmi megállapodás 

hosszú lejáratú bankbetét 
Hosszú lejáratú bankbetétek (számlanév) 

hosszú lejáratú bérlet 

hosszú lejáratú betét 

Hosszú lejáratú devizabankbetétek értékhelyesbítése (számlanév) 

hosszú lejáratú devizaváltó 
hosszú lejáratú értékpapír 

hosszú lejáratú értékpapírok hozama 

hosszú lejáratú értékpapírok hozamnövekedése 
hosszú lejáratú értékpapír-spekuláció 

hosszú lejáratú fedezés 

hosszú lejáratú haszonbérlet 
hosszú lejáratú hitel 

hosszú lejáratú hitelek piaca 

hosszú lejáratú hitelfeltételekkel kötött ügylet 
hosszú lejáratú hitelkötelezettség 

hosszú lejáratú hiteltartozás 

hosszú lejáratú, kamatszelvényes értékpapír 
hosszú lejáratú kibocsátás 

hosszú lejáratú kincstári kötvény 

hosszú lejáratú kincstárkötvény 
hosszú lejáratú konstrukció 

hosszú lejáratú kölcsön 

hosszú lejáratú kölcsönállomány 
hosszú lejáratú kölcsönkötvény 

Hosszú lejáratú kölcsönök (számlanév) 

hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása hátrányos helyzetűeknek 
hosszú lejáratú kölcsönök piaca 

hosszú lejáratú kötelezettség 

Hosszú lejáratú kötelezettségek (mérlegfősor) 
Hosszú lejáratú kötelezettségek (számlanév) 

hosszú lejáratú kötvény 

hosszú lejáratú kötvények árfolyama 
hosszú lejáratú kötvények hozama 

hosszú lejáratú kötvények kereskedelme 

hosszú lejáratú kötvénypiac 
hosszú lejáratú követelések 

hosszú lejáratú, külföldieknek nyújtott kölcsön 



hosszú lejáratú nominális kamatláb 

hosszú lejáratú papírok 

hosszú lejáratú pénzszükséglet 
hosszú lejáratú, származékos, opciószerű értékpapír 

hosszú lejáratú szerződés 

hosszú lejáratú tartozás 
hosszú lejáratú tőke 

hosszú lejáratú tőkemozgás 

hosszú lejáratú tőke mozgása 
hosszú lejáratú tőkeszámla 

hosszú lejáratúvá alakít 

hosszú lejáratú váltó 
hosszú lejáratú váltó leszámítolási kamatlába 

hosszúpecsét 

hosszú pozíció 
hosszú táv 

hosszú távon megtérülő beruházás 

hosszú távra befektető 
hosszú távra bérelt eszközök 

hosszú távra lekötött tőke 

hosszú távra nyújtott kölcsön 
hosszú távú alkalmazkodás 

hosszú távú ár 

hosszú távú arbitrázs 
hosszú távú árfolyam-előrejelzés 

hosszú távú átlagköltség 

hosszú távú átlagköltségfüggvény (LAC) 

hosszú távú bankkötvény 

hosszú távú befektetés 
hosszú távú beruházás 

hosszú távú egyensúly 

hosszú távú elemzés 
hosszú távú előrejelzés 

hosszú távú érdekek primátusa 

hosszú távú eredményesség 
hosszú távú fejlődés 

hosszú távú fejlődés céljai 

hosszú távú fejlődés eszközei 
hosszú távú fejlődés feltételei 

hosszú távú finanszírozás 

hosszú távú fogyasztási függvény 
hosszú távú fuvar 

hosszú távú határköltség 

hosszú távú határköltségfüggvény (LMC) 
hosszú távú határköltséggörbe 

hosszú távú hitelezés 

hosszú távú hitelfelvétel 
hosszú távú hozadék 

hosszú távú hozam 

hosszú távú jelzálogkölcsön 
hosszú távú kamat 

hosszú távú kamatláb 

hosszú távú kibocsátások 
hosszú távú kínálat 

hosszú távú koncepció 

hosszú távú kölcsönkamatláb a legjobb ügyfeleknek 
hosszú távú kölcsönzések 

hosszú távú költség 

hosszú távú költségek görbéje 
hosszú távú likviditás 

hosszú távú mozgások 



hosszú távú növekedési ütem 

hosszú távú nyereségesség 

hosszú távú Phillips-görbe (LRPC) 
hosszú távú profitkilátások 

hosszú távú reálegyensúly 

hosszú távú reálegyensúlyt biztosító kibocsátás 
hosszú távú reformterv 

hosszú távú statikus egyensúly 

hosszú távú statikus versenyegyensúly 
hosszú távú szerződés 

hosszú távú szerződés keretében kitermelt ásvány 

hosszú távú tendencia 
hosszú távú terv 

hosszú távú tervezés 

hosszú távú tőkebefektetés 
hosszú távú tőkemozgás 

hosszú távú trend 

hosszú távú ütem 
hosszú távú vagyonérdekeltség 

hosszú távú valutapozíciók 

hosszügylet 
hosszvásárlások hitelből 

hosztesz 

hoszteszközvetítő 
hoszteszmunka 

hoszteszszolgálat 

hoszteszügynökség 

hotelcímke 

hotelegyüttes 
hotellánc 

Hotelling, Harold 

hotelportfólió 
hotelszakma 

hotelszámla 

hovafordítás 
hóvég 

hó vége 

hó végén fizetendő 
hó végi bankkimutatás 

hó végi elszámolás 

hó végi elszámolás a tőzsdén 
hó végi fizetési feltételek 

hó végi hajrá 

hó végi kimutatás 
hó végi megállapodás 

hó végi szállításra és teljesítésre 

hó végi teljesítés 
hó végi zárás 

hozadék 

hozadék automatikus újbóli befektetésének rendszere 
hozadékcsökkenési pont 

hozadékérték 

hozadékértékelv 
hozadékértékelven alapuló mérlegfelfogás 

hozadékfüggvény 

hozadékhányados 
hozadéki adó 

hozadéki érték 

hozadékiérték-eljárás 
hozadéki földadó 

hozadéki függvény 



hozadéki függvény technikai maximuma 

hozadéki függvény technikai optimuma 

hozadéki házadó 
hozadéki kataszter 

hozadéki mérőszám 

hozadéki mutatószám 
hozadéki szféra 

hozadékmérés 

hozadékösszeg 
hozadékráta 

hozadékrészesedés 

hozadéktermelő képesség 
hozam 

hozamadat 

hozam a kibocsátónak való feltételezett eladásig 
hozam a lehető legrövidebb futamidőre 

hozam a napi piaci árfolyam százalékában kifejezve 

hozam/árfolyam 
hozam az adók levonása előtt 

hozam az első felmondásig 

hozamberagadás 
hozamcsökkenés 

hozamcsökkentés 

hozamcsökkentő tétel 
hozamelemzés 

hozamelévülés 

hozam elévülése 

hozamelőny 

hozamelszámolás 
hozameltérés 

hozamelvárás 

hozamemelkedés 
hozamérték 

hozamesés 

hozam- és teljesítménymutatók 
hozamfelár 

hozamfenntartás 

hozamfenntartó klauzula 
hozamfenntartó kötés 

hozamfizetés 

hozamfizetési díj 
hozamgarancia 

hozamgaranciás ügylet 

hozamgörbe 
hozamgörbe alakja 

hozamgörbebecslés 

hozamgörbe becslése 
hozamgörbéből számított határidős kamatláb 

hozamgörbe eltolódása 

hozamgörbére vonatkozó várakozások 
hozamgörbeszint 

hozamgörbe változásai 

hozamhozó befektetés 
hozamígéret 

hozamingadozás 

hozamjegy 
hozam jelentős része 

hozam jelentős részének visszajuttatása 

hozamképesség 
hozamkereső 

hozamkiegészítés 



hozamkiigazítás 

hozamkilátás 

hozamkiszámolás 
hozamkövetelmény 

hozamkülönbözet 

hozamkülönbség 
hozamlefölözés 

hozamlehetőség 

hozamlehetőség költsége 
hozamlicit 

hozammarzs 

hozammaximalizálás 
hozammegállapítás 

hozam megállapítása 

hozammeghatározás 
hozam meghatározása 

hozammegjelölés nélküli ajánlat 

hozammenedzsment 
hozammérés 

hozammustra 

hozammutató 
hozam nagy része 

hozam nagy részét hozzáadja a biztosítási összeghez 

hozamnak megfelelően összeállított portfólió 
hozamnövekedés 

hozamnövelés 

hozamnövelő lecserélés 

hozamnövelő tétel 

hozamolló 
hozamorientált vállalkozás 

hozamorientált vállalkozásirányítás 

hozamot biztosító, üzleti célú lekötés 
hozamösszeg 

hozamra számított diszkont 

hozamra vonatkozó ajánlat 
hozamremény 

hozamsáv 

hozamsorozat 
hozamszámítás 

hozamszámláló 

hozamszelvény 
hozamszint 

hozamszintmaximum 

hozamszintminimum 
hozamszórás 

hozamteremtési hatékonyság 

hozamteremtő erő 
hozamtermelő egység 

hozamtermelő képesség 

hozamtól függő érdekeltség 
hozam további növekedése 

hozamtrend 

hozamugrás 
hozamvadász 

hozamváltozás 

hozamvárakozás 
hozamverseny 

hozamveszteség 

hozomány 
hozományvadász 

hozomra 



hozomra vásárol 

Hoz valamit a konyhára. (szólásmondás) 

hozzáad 
hozzáadás 

hozzáadott érték 

hozzáadottérték-adó 
hozzáadottértékadó-igazolás érvényessége 

hozzáadottértékadó-visszatérítés 

hozzáadottérték-adó visszatérítése 
hozzáadottérték-deflátor 

hozzáadottérték-hányad 

hozzáadottérték-keletkezési folyamat 
hozzáadottérték-kimutatás 

hozzáadott érték költsége 

hozzáadott érték mérlege 
hozzáadott értékre kivetett adó 

hozzáadott értékre kivetett adó 

hozzáadottérték-sáv 
hozzáadott érték szerinti forgalmi adó (VAT) 

hozzáadottérték-tartalom 

hozzáadottérték-típusú adó 
hozzáadott hozam 

hozzácsap 

hozzácsatol 
hozzáértés 

hozzáértő 

hozzáfér 

hozzáférés 

hozzáférhetőség 
hozzáférhetőségi ellenőrzés 

hozzáférhetőségi felhatalmazás 

hozzáférhetőségi hatás 
hozzáférhetőségi illeték 

hozzáférhetőségi kulcs 

hozzáférhetőségi védelem 
hozzáférhetőségi záradék 

hozzáférhetővé tesz 

hozzáfog 
hozzáigazít 

hozzáigazítás 

hozzáigazodik 
hozzájárul 

hozzájárulás 

hozzájárulás a közös költségvetéshez 
hozzájárulási alap 

hozzájárulási arány 

hozzájárulás nélküli nyugdíjrendszer 
hozzájárulásos nyugdíjalap 

hozzájárulásos nyugdíjrendszer 

hozzájárulásra kötelezett személy 
hozzájárulás-számítás 

hozzájárulás számítása 

hozzájut 
hozzámér 

hozzáméri a termeléshez 

hozzá nem értés 
hozzá nem értő 

hozzánövekvő vásárlóerő 

hozzárakódó összeg 
hozzárendel 

hozzárendelhet 



hozzárendelhető nyereség 

hozzárendelt jogok 

hozzárendelt vagyon 
hozzárendelt vagyon értéke 

hozzászámít 

hozzászoktatás 
hozzátartozói ellátás 

hozzátesz 

hozzátold 
hozzávesz 

hozzávetőleges 

hozzávetőleges árfolyam 
hozzávetőleges becslés 

hozzávetőlegesen 

hozzávetőleges számítás 
hőálló csomagolás 

hődíj-megtakarítás 

hőellátási díj 
hőtakarékos kivitel 

HR (harmonizált rendszer) 

hrivnya (UKG) – Ukrajna 
HRK (kuna) – Horvátország 

HR-szám 

HS (harmonizált áruleíró és kódrendszer) 
HSI (Hang Seng tőzsdeindex) (Hongkong) 

hsz (háziipari szövetkezet) 

htb. (háztartásbeli) 

HTG (gourde) – Haiti 

HTJ (Hadiiparitermék-jegyzék) 
HUF (forint) – Magyarország 

Hufeland, Gottlieb 

Hughes-modell 
hulladék 

hulladék anyag 

hulladékártalmatlanítás 
hulladékártalmatlanítási költség 

hulladékátvevő hely 

hulladékbefogadó 
hulladékbegyűjtés 

hulladékbegyűjtő 

hulladékbegyűjtő vállalat 
hulladékelszállítás 

hulladékelszállítási díj 

hulladékfeldolgozás 
hulladékfeldolgozó vállalat 

hulladékfelhasználás 

hulladékfelvásárlás 
hulladék felvásárlása 

hulladékforgalmazás 

hulladék forgalmazása 
hulladékgazdálkodás 

hulladékgazdálkodási kiadás 

hulladékgazdálkodási törvény (Hgt.) 
hulladékgazdálkodás pénzügyi háttere 

hulladékgyűjtés 

hulladékgyűjtő és -átvevő tér 
hulladékgyűjtő-telep 

hulladékhasznosítás 

hulladék hasznosítása 
hulladékhasznosítási feldolgozóipar 

hulladékhasznosítási szempont 



hulladékhasznosító 

Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete (HOE) 

hulladékimport 
hulladékipar 

hulladékként elad 

hulladékkereskedelem 
hulladékkereskedő 

hulladékkészlet 

hulladékkezelés 
hulladékmegsemmisítés 

hulladékmegtérülés közvetlen anyagköltségből 

hulladékmentes technológia 
hulladék nyersanyag 

hulladékot elszállít 

hulladékpapír-ár 
hulladékpapír-igény 

hulladékpiac 

hulladékprobléma 
hulladékszállítás 

hulladékszállítási költség 

hulladékszállítási szolgáltatás 
hulladékszállító vállalkozó 

hulladékszegény 

hulladékszegény technológia 
hulladéktárolási költség 

hulladéktemető-létesítési hozzájárulás 

hulladékudvar 

hulladék-újrafeldolgozás 

hulladék újrafeldolgozása 
hulladék-újrafeldolgozási támogatás 

hulladék-újrafelhasználás 

hulladék-újrahasznosítás 
hulladék-újrahasznosítási szakalkalmazott 

hulladékveszteség 

hulladék-visszagyűjtés 
hullámpapír-lemezes csomagolási rendszer 

hullámpapíros csomagolás 

hullámzás 
hullámzásintenzitás 

hullámzik 

hullámzó 
hullás (szleng – árfolyamesés) 

humán befektetés 

human capital 
humán erőforrás 

humánerőforrás-előadó 

humánerőforrás-fejlesztés 
humánerőforrás-gazdálkodás 

humánerőforrás-igazgató 

humánerőforrásigazgató-helyettes 
humánerőforrás-menedzselés 

humánerőforrás-menedzser 

humánerőforrás-menedzsment 
humán erőforrások minőségének  

a javítása 

humánerő-gazdálkodási osztály 
humán érték 

humánérték-mentes 

humánfejlettség 
humán fejlettségi index (HDI) 

humán fejlődési rangsor 



humán-fogyasztásra alkalmas áru 

humán infrastruktúra 

humanizáció 
humán közszolgáltatás 

humánkrízis 

humánmenedzser 
humánökológia 

humánpolitikai csoport 

Humánpolitikai Szemle (sajtókiadvány) 
humánpotenciál 

human relations 

humán szféra 
humánszolgálatás 

humán tőke 

humántőke-ellátottság 
humántőke-intenzitás 

humán vagyon 

Hume, David 
HUNACCA (Magyar Légiutas- 

-kísérők Egyesülete) 

hundredweigth (súlymérték) 
Hunfalvy János 

Hungarian Economic Review (sajtókiadvány) 

hungaricum 
Hungexpo Rt. 

hurkaárus 

hurkolóipar 

hurkolóüzem 

hurráoptimista gazdaságpolitika 
Hurwicz, Leonid 

húsadó 

húsár 
húsáremelkedés 

húsáru 

húsárueladó 
húsárugyár 

húsbevásárlási turizmus 

húsbolt 
húscég 

húscsarnok 

húscsirkeállomány 
húsellátás 

húsexportstop 

húsfejadag 
húsfeldolgozás 

húsfeldolgozó 

húsfeldolgozó-ipari szakkiállítás 
húsfelhozatal 

húsféltermék 

húsfogyasztás 
húshozam 

húsipar 

húsipari munkás 
húsiparos 

Húsiparosok és Kereskedők Szövetsége 

húsjegyzés 
húskereslet 

húskészítmény 

húskészítmények kiskereskedelme 
húskészítmény-kiskereskedelem 

húskészítmény-nagykereskedelem 



húskimérés 

húskínálat 

húskombinát 
húskommandó 

húslókereskedő 

húspénz 
húspiac 

húspiaci kereslet 

húspiaci kínálat 
húsrakomány 

hússzaküzlet 

hússzállítmány 
hússzék 

hússzükséglet 

húsüzem 
húsüzlet 

húsvásárlás 

húsvásárlási roham 
Huszadik Század (sajtókiadvány) 

Huszár Géza 

húszas 
húszcentes 

húsz dollár 

húszdolláros 
húszdolláros aranyérme 

húszdolláros bankjegy 

húszeurós bankjegy 

húszezerforintos (fn.) 

húszezer forintos bankjegy 
húszezres 

húsz fillér 

húszfilléres 
húsz forint 

húsz forintos (20 db egyforintos) 

húszforintos (egy darab húszas) 
húszforintos bankjegy 

húszforintos bankó 

húszforintos érme 
húszfrankos aranyérme 

húsz kiló 

húszkilós 
húszkoronás 

húsz liter 

húszliteres 
húsz napon belül szállítandó 

huszonnégyek csoportja 

huszonnégyeknek a nemzetközi pénzügyekkel foglalkozó kormányközi csoportja 
huszonnégy órán belüli lejárat 

huszonnégy órán belüli szállítás 

huszonnégy órás bankszolgáltatás 
huszonnégy órás kölcsön 

huszonöt centes 

huszonöt dollár névértékű részvény 
huszonöt font sterling 

huszonöt százalékos szabály 

húszszázalékos biztonsági szabály 
húsz vezető vállalat 

huzamos 

húzás 
húzási jegyzék 

huzavona 



húzóágazat 

húzóerő 

húzóhatás 
húzó iparág 

húzó – orientáló funkció 

húzópapír 
húzórészvény 

Húzza az igát. (szólásmondás) 

hűbér 
hűbéradó 

hűbérbirtok 

hűbérbirtokos 
hűbéres 

hűbéri járadék 

hűbéri kötelezettségektől mentes szabad földbirtokos 
hűbéri kötöttség 

hűbériség 

hűbéri szerződés 
hűbéri szolgálat 

hűbéri társadalom 

hűbéri tulajdon 
hűbérrendszer 

hűbérszolgálat 

hűbérúr 
hűbéruralom 

hűség 

hűségbiztosítás 

hűségbónusz 

hűségbónusz-jogosultság 
hűségbónuszra való jogosultság 

hűségengedmény 

hűségjutalom 
hűségkedvezmény 

hűségpénz 

hűségrabatt 
hűtlen kezelés 

hűtlen kezelés alapos gyanúja 

hűtőberendezés 
hűtőgépgyár 

hűtőhajó 

hűtőház 
hűtőipar 

hűtőipari vállalat 

hűtőkamion 
hűtőkocsi 

hűtőkocsipótdíj 

hűtőkocsi pótdíja 
hűtőkocsis fuvarozás 

hűtőkonténeres szállítás 

hűtőpultos bolt 
hűtőszekrényár 

hűtőszekrény-ellátottság 

hűtőszekrényvásár 
hűtőszekrény-vásárló 

hűtőszekrényvétel 

hűtött élelmiszer 
hűtővagon 

hüvelyk (hosszmérték) 

hüvelykujjszabály 
HVG (Heti Világgazdaság) (sajtókiadvány) 

HVG-előfizetői klubkártya 



HVG-klubkártya 

HVG-klubkártya-tulajdonos 

HVG-klubkártya tulajdonosa 
hvk (helyi vállalkozói központ) 

hvk-támogatás 

HWWA (Hamburgi Világgazdasági Archívum) 
HWWA energia- és energiatermék- 

-indexe 

  



I 
 

I (beruházási kiadások) 

I (jövedelem) 
i (nominális kamatláb) 

IAA (Nemzetközi Reklámszövetség) 

IACO (Afrika-közi Kávészervezet) 
IACS (Nemzetközi Könyvviteli Szabványügyi Bizottság) 

IADB (Amerika-közi Fejlesztési Bank) 

IADC (Olajkútfúró Vállalkozók Nemzetközi Egyesülete) 
IAEA (Nemzetközi Atomenergia-ügynökség) (Bécs) 

IAOECH (Opciótőzsdék és Klíringintézetek Nemzetközi Egyesülete) 

IAPC (Nemzetközi Auditálási Gyakorlati Bizottság) 
IARIW (Nemzetközi Jövedelem- és Vagyonkutató Egyesület) 

IAS (nemzetközi számviteli szabványok) 

IASC (Nemzetközi Számviteli Szabványosítási Bizottság) 
IAS szerinti mérleg 

IATA (Nemzetközi Légifuvarozási Szövetség) (Montreal) 

IBA (Amerikai Befektetési Bankárok Egyesülete) 

IBA (Nemzetközi Bankáregyesület) 

IBAA (Független Bankárok Amerikai Egyesülete) 
IBEC (vagy NGEB vagy MBESZ) (Nemzetközi Gazdasági Együttműködési Bank) (Moszkva) 

Ibér–Amerikai Együttműködési Intézet (ICI) 

iberomerkantilista rendszer 
IBEX (a madridi tőzsde indexe) 

IBRD (Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank) (Washington) 

IBS (Nemzetközi Üzleti Főiskola) 
IBSZ (Ipartestületek Budapesti Szövetsége) 

IBUSZ (Idegenforgalmi, Beszerzési, Utazási és Szállítási Rt.) 

IBUSZ-iroda 
IBUSZ-részvény 

IBUSZ-utazás 

IC (intercity) 

ICAC (Nemzetközi Gyapottanácsadó Bizottság) 

ICAC (Nemzetközi Mezőgazdasági Hitelkonföderáció) 

ICAO (Nemzetközi Polgári Légi Közlekedési Szervezet)  
(Montreal) 

ICBS (Bankfelügyeletek Nemzetközi Konferenciája) 

ICC (jövedelem-fogyasztás görbe) 
ICC (Nemzetközi Kereskedelmi Kamara) (Párizs) 

icce (űrmérték) 

ICCH (Nemzetközi Áruklíring Központ) 
ICCO (Nemzetközi Kakaószervezet) 

ICC 500-as szokvány 

ICC-világkonferencia 
ICE (Indonéz Árutőzsde) 

ICEB (Indonéz Árutőzsdetenács) 

ICFC (Ipari és Kereskedelmi Finanszírozási Társaság)  
(Anglia) 

IC-helyjegy 

ICI (Ibér–Amerikai Együttműködési Intézet) 
IC-járat 

ICO (Nemzetközi Kávészervezet) 

ICPES (Latin-amerikai Gazdaság- és Társadalomtervezési Intézet) 
ICRG (Nemzetközi országkockázati útmutató) 



ICS (Nemzetközi Hajózási Kamara) 

ICSC (Bevásárlóközpontok Nemzetközi Szövetsége) 

ICSID (Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központja) 
IC-szerelvény 

IDA (Amerikai Iparigyémánt- 

-egyesület) 
IDA (Nemzetközi Fejlesztési Társaság) (Washington) 

IDB (Iszlám Fejlesztési Bank) (Dzsidda) 

IDC (Dél-afrikai Ipari Fejlesztési Társaság) 
ideális adórendszer 

ideálishoz közeli gazdaság 

ideális típus 
ideáltípus 

idegenáru-átvevő 

idegen birtok 
idegen devizában fizetendő 

idegenek okozta kár 

idegen eszközök 
idegen finanszírozás 

idegenforgalmi adó 

idegenforgalmiadó-elszámolás 
idegenforgalmi adó elszámolása 

Idegenforgalmiadó-elszámolási számla (számlanév) 

idegenforgalmiadó-forint 
idegenforgalmiadó-kivetés 

idegenforgalmi adó kivetése 

idegenforgalmiadó-kivetési jog 

idegenforgalmi aktívum 

idegenforgalmi áramlás 
idegenforgalmi attrakciók 

idegenforgalmi befektetés 

idegenforgalmi beruházó 
Idegenforgalmi, Beszerzési, Utazási és Szállítási Rt. (IBUSZ) 

idegenforgalmi bevétel 

idegenforgalmi bevételek csökkenése 
idegenforgalmi bevételek növekedése 

idegenforgalmi börze 

idegenforgalmi célú látogatás 
idegenforgalmi devizabevétel 

idegenforgalmi devizakiadás 

idegenforgalmi díj 
idegenforgalmi diszpécser 

idegenforgalmi dolgozó 

idegenforgalmi egyenleg 
idegenforgalmi együttműködés 

Idegenforgalmi Évkönyv 

Idegenforgalmi Fejlesztési Alap (IFA) 
idegenforgalmi fogadóbázis 

idegenforgalmi fogadóképesség 

idegenforgalmi fogadó ország 
idegenforgalmi fogyasztás 

idegenforgalmi hivatal 

idegenforgalmi hozzájárulás 
idegenforgalmi idény 

idegenforgalmi infrastruktúra 

idegenforgalmi iroda 
idegenforgalmi kapcsolatok 

idegenforgalmi kiadás 

idegenforgalmi költés 
idegenforgalmi középiskola 

Idegenforgalmi Közlemények (sajtókiadvány) 



idegenforgalmi közönségvásár 

idegenforgalmi központ 

idegenforgalmi küldő ország 
idegenforgalmi létesítmény 

idegenforgalmi megállapodás 

idegenforgalmi menedzser 
idegenforgalmi mérleg 

idegenforgalmi munkaerő piaca 

idegenforgalmi piac 
idegenforgalmi program 

idegenforgalmi programtervező 

idegenforgalmi program tervezője 
idegenforgalmi promóció 

idegenforgalmi propaganda 

idegenforgalmi propagandatevékenység 
idegenforgalmi propagandista 

idegenforgalmi reklám 

idegenforgalmi reklámiroda 
idegenforgalmi rendőrség 

idegenforgalmi statisztika 

idegenforgalmi szakirány 
Idegenforgalmi Szakközépiskolák Szövetsége 

idegenforgalmi szakközgazdász 

idegenforgalmi szakmacsoport 
idegenforgalmi szakmenedzser 

idegenforgalmi szakosztály 

idegenforgalmi szakújságíró 

idegenforgalmi szektor 

idegenforgalmi szolgáltatás 
idegenforgalmi szolgáltatások piaca 

idegenforgalmi szolgáltatáspiac 

idegenforgalmi technikus 
idegenforgalmi település 

idegenforgalmi térkép 

idegenforgalmi tevékenység költsége 
idegenforgalmi többlet 

idegenforgalmi tranzitország 

idegenforgalmi utazásszervező 
idegenforgalmi üzemgazdász 

idegenforgalmi vállalat 

idegenforgalmi vállalat vezérigazgatója 
idegenforgalmi vállalkozás 

idegenforgalmi valutakiadás 

idegenforgalmi vásárlóképesség 
Idegenforgalmi Világkongresszus 

Idegenforgalmi Világszervezet (WTO) 

idegenforgalmi vonzerő 
idegenforgalom 

Idegenforgalom (sajtókiadvány) 

idegenforgalom-függő munkahely 
idegenforgalom-politika 

idegenforgalom-politikai célok 

idegenforgalom-szervezés 
idegenforgalom szervezése 

idegenforgalom-szervező 

idegenforgalom szervezője 
idegenforgalomtól függő munkahely 

idegen forrás 

idegen gazdasági övezet 
Idegen göngyölegek (számlanév) 

Idegen helyen tárolt áruk (számlanév) 



idegen helyen tárolt készlet 

idegen joghatóság szívességi elismerése 

idegen kéztől származó írás 
idegen pénz 

idegen pénznem 

idegen pénznemben vezetett számla 
idegen pénznemek és devizák 

idegen számlára dolgozó tőzsdetag 

idegen számlára kötött biztosítás 
idegen tőke 

idegen tőke aránya 

idegen tőke és saját tőke aránya 
idegentőke-szükséglet 

idegen váltó 

idegen valuta 
idegen valutában fizetendő 

idegen valuta eladási árfolyama 

idegen valuta vételi árfolyama 
idegenvezetés 

idegenvezető 

idegenvezetői igazolvány 
idegenvezető-közvetítő 

ideges hangulat 

ideges piac 
ideges tőzsdei várakozások 

idegmunka 

idehömpölygő nyugati áruáradat 

idei év 

ideiglenes 
ideiglenes adómentesség 

ideiglenes átvételi elismervény 

ideiglenes behozatal 
ideiglenes biztosítás 

ideiglenes biztosítási igazolás 

ideiglenes biztosítási kötvény 
ideiglenes biztosítási tanúsítvány 

ideiglenes célból történő behozatal 

ideiglenes célból történő kivitel 
ideiglenes csekk 

ideiglenes csődtömeggondnok 

ideiglenes elfogadás 
ideiglenes elszámolás 

ideiglenesen szabad pénzeszköz 

ideiglenesen szüneteltetett 
ideiglenes évjáradék 

ideiglenes felszámoló 

ideiglenes finanszírozás 
ideiglenes forgalomélénkülés 

ideiglenes használat 

ideiglenes használat címén behozott vámáru 
ideiglenes igazolás 

ideiglenes intézkedés 

ideiglenes kihelyezés 
ideiglenes kipróbálás címén behozott vámáru 

ideiglenes kivitel 

ideiglenes kötés 
ideiglenes kötvény 

ideiglenes megállapodás 

ideiglenes megálló 
ideiglenes megegyezés 

ideiglenes mérleg 



ideiglenes munkaképtelenség 

ideiglenes nyugta 

ideiglenes okirat a végleges kötvények kibocsátásáig 
ideiglenes osztalék 

ideiglenes özvegyi nyugdíj 

ideiglenes pénztöbblet 
ideiglenes prospektus 

ideiglenes rendelkezés 

ideiglenes rendszabály 
ideiglenes részvény 

ideiglenes részvényben kifizetett osztalék 

ideiglenes részvényjegy 
ideiglenes részvényjegyzési értesítés 

ideiglenes részvényjegyzési felhívás 

ideiglenes számla 
ideiglenes szerződés 

ideiglenes tagság 

ideiglenes váltó 
ideiglenes vám 

ideiglenes vámbevallás 

ideiglenes vámnyilatkozat 
ideiglenes vásárlócentrum 

ideiglenes zárás 

identifikáció 
identifikálás 

identitás 

idény 

idényár 

idényáras cikk 
idényáru 

idénycikk 

idénycikk-árusítás 
idényfüggő 

idényhitel 

idényiparág 
idényjegy 

idényjelleg 

idényjellegű munkaviszony 
idényjellegű tevékenység 

idényjellegű üdülőhely 

idénykezdet 
idénymunka 

idény-munkanélküliség 

idénymunkára szerződik 
idénymunkás 

idénymunka-vállalás 

idénymunka vállalása 
idénymunka-vállalás feltételei 

idénynyitás 

idénypótlék 
idényszakma 

idényszerű 

idényszerűen ingadozó sor 
idényszerű hitel 

idényszerű ingadozás 

idényszerű ingadozásoktól mentes 
idényszerű meghitelezés 

idényszerű mozgások 

idényszerűségtől meg nem tisztított adatok 
idényszerű változások 

idénytarifa 



idénytől függő 

idényvám 

idény végi kiárusítás 
idényzárás 

ideológiafogyasztó 

idetelepítés 
IDIS (tőzsdék közötti adatátviteli rendszer) (EGK) 

időalapú stratégia 

időalapú számlázás 
időáldozat 

időálló (vagy időtálló) 

időarányos 
időarányosan elszámolandó kamat 

időarányos bérleti díj 

időarányos hányad 
időarányos kamat 

időarányos kamatteher elszámolása 

időarányos leírás 
időarányos váltókamat 

időbeli 

időbeli alakulás 
időbeli elhatárolás 

időbeli elhatárolás elve 

időbeli elhatárolások útján képzett forgóeszközök 
időbeli elmaradás 

időbeli eltolódás 

időbeli halmozódás 

időbeli hasznosság 

időbeli interpoláció 
időbeli ismérv 

időbeli különbség 

időbeli összehasonlítás 
időbeli sor 

időbeli változás 

időbeli változó 
időben egyenletesen elosztott fizetés 

időbeni helyettesítés 

időben korrigált átlagérték 
időben különböző sokaság 

időben összehasonlító viszonyszám 

időben történő fizetés 
időben változó érték 

időben változó paraméterű modell 

időbeosztás 
időbér 

időbéres munka 

időbérlet 
időbérleti fuvarpiac 

időbérleti ügylet 

időbérrendszer 
időberuházás 

idődimenzió 

idődimenziós tényezők 
időegybeesés 

időelemzés 

időelemző 
időelméletek 

idő előtt felmondható kölcsönkötvény 

idő előtti kivét 
idő előtti kivét büntetőkamata 

idő előtti kivét lehetősége 



idő előtti törlesztés 

idő előtti visszafizetés 

időeltérés hihasználása 
időeltolódás 

időeltolódás a csekk-klíring folyamatában 

időelv módszere 
időérték 

időértékelv 

idő- és energiaráfordítás 
idő- és mozdulatelemzés 

időfecsérlés 

időfelcserélési index 
időgazdálkodás 

időgörbe 

időgrafikon 
időhaladék 

időhatáros társulás 

időhátrány 
időhiány 

időhorizont 

időigényes 
időigényes folyamat 

időigényesség 

időintervallum 
időjárásfüggő 

időkeret 

időkésleltetés 

időkiesés 

időkomponens 
időkorlát 

időkorlátozás 

időkorrekció 
időköz 

időközi eladások fenntartásával 

időközi elszámolás 
időközi kamat 

időközi prémium 

időleges 
időleges járadék 

időleges komponens 

időleges veszteség 
időmegosztásos üdülési jog 

időmegosztásos üdülőhasználat 

időmegosztásos üdülőhasználati jog 
időmegtakarítás 

időmegtakarítási prémium 

időmegválasztás 
időmérés 

időmérleg 

időmérleg-kutatás 
időmérő 

időmúlás 

időnorma 
időnyerés 

időosztásos üzemmód 

időösvény 
időpillanat 

időpocsékolás 

időpont 
időpontbeli pénz 

időponti adatfelvétel 



időponti adatok 

időpreferencia 

időpreferencia-probléma 
időpreferencia-ráta 

időráfordítás 

időrend 
időrendi csoportosítás 

időrendiség 

időrendi sorrend 
időre szóló biztosítás díja 

időre szóló hajóbérlet 

idősík 
időskori állami járadék 

időskori ellátás tőkefedezeti része 

időskori járadék 
időskori jövedelempótló támogatás 

időskorúak adókedvezsménye 

időskorúak adómentes jövedelme 
időskorúak járadéka 

időskorúak szociális ellátása 

idősor 
idősordiagram 

idősorelemzés 

idősor-extrapolálás 
idősor extrapolálása 

idősor-kutatási módszer 

idősorok adataiból számított hányados 

idősorok vonaldiagramos ábrája 

idősoros adat 
idősoros adatbázis 

idősoros elszámolás 

idősoros feljegyzés 
idősor összetevői 

idősor statisztikai elemzése 

idősor-tanulmányozás 
idősortípus 

idősorvektor 

idősorvizsgálat 
időszak 

időszakadatok 

időszakasz 
időszakaszhatár 

időszakaszhatár az inflexiós ponton van 

időszakbeli ár 
időszakbeli osztalék 

időszak eleji ár 

időszaki 
időszaki adatok 

időszaki forgalom 

időszaki jövedelem 
időszaki kimutatás 

időszaki költség 

időszaki megbízás 
időszaki osztalékon felüli többletjuttatás 

időszakközi helyettesítési rugalmasság 

időszaklezárás 
időszak lezárása 

időszak napokban kifejezett időtartama 

időszakonként elszámolt könyvelési terhelés 
időszakonként fizetendő díj 

időszakonként megújuló szerződés 



időszakos 

időszakosan 

időszakos árengedmény 
időszakos bizonylatvizsgálat 

időszakos biztosítás 

időszakos életjáradék 
időszakos ellenőrzés 

időszakos embargó 

időszakos fizetés 
időszakos foglalkoztatás 

időszakos haláleseti biztosítás 

időszakos hitel 
időszakos importtilalom 

időszakos járadék 

időszakos közlés 
időszakos leltározási mód 

időszakos leltározási módszer 

időszakos mozgások 
időszakos munkalehetőségek teremtése 

időszakos piaci irányzat 

időszakos reklám 
időszakos statisztikai megfigyelés 

időszakos változások 

időszakra szóló tőzsdei megbízás 
időszak végén esedékes 

időszak végi ár 

időszak végi kötvényállomány 

idő szerinti derivált 

időszerű 
időszerűsítés 

időszerűtlen 

időtálló (vagy időálló) 
időtartalék 

időtartam 

időtartam lejárása 
időtartomány 

időtáv 

időtényező 
időtlenné vált áruféleségek tömegtermelői 

időtúllépés 

időváltó 
időváltozó 

Idővel, pénzzel légy takarékos. (közmondás) 

időveszteség 
idő-visszafordítási próba 

időzár 

időzáras pénztároló 
időzavar 

időzés 

időzít 
időzítés 

időzítési különbség 

időzóna 
IDR (rúpia) – Indonézia 

IEA (Nemzetközi Energiaügynökség) 

IEME (Spanyol Valutaintézet) 
IEP (font) – Írország 

IEPA (európai fizetési megállapodás) 

IFAD (Nemzetközi Mezőgazdaság--fejlesztési Alap) (Róma) 
IFA (Idegenforgalmi Fejlesztési Alap) 

IFA (Könyvvizsgálók Nemzetközi Szövetsége) 



IFA-pályázat 

IFA-támogatás 

IFC (Nemzetközi Pénzügyi Társaság) (Washington) 
IFCI (Nemzetközi Pénzügyi és Áruintézet) 

ifjabb kötvények 

ifjúhegeliánus 
ifjúsági betét 

ifjúsági munkanélküliség 

ifjúsági takarékbetét 
ifjúsági takarékbetétkönyv 

IFOR-erők magyarországi vásárlásai 

IFOR-turizmus 
IFOR-útszakasz 

IFOX (Ír Határidős és Értéktőzsde) 

IFPI (Nemzetközi Lemezipari Szövetség) 
IFPI-becslés 

IFR (Nemzetközi Robotikai Szövetség) (Stockholm) 

IFTO (Utazásszervezők Nemzetközi Szövetsége) 
IFTRIC (Izraeli Külkereskedelmi Kockázatbiztosítási Társaság) 

ig. (igazgató) 

igaerőhiány 
igazgat 

igazgatás 

igazgatási díj 
igazgatási és általános költségek 

igazgatási funkció 

igazgatási költség 

igazgatási költségeket terhelő karbantartási költség 

Igazgatási költségek (számlanév) 
igazgatási költségek növekedése 

igazgatásiköltség-növekedés 

igazgatási rendszer 
igazgatási szolgáltatási díj 

igazgatási típusú eljárások 

igazgató (ig.) 
igazgató-főkönyvelő 

igazgatóhelyettes (igh.) 

igazgatói alap 
igazgatói felelősség 

igazgatói fizetés 

igazgatói hatáskör 
igazgatói pótlék 

igazgatói prémium 

igazgatói részvények jegyzéke 
igazgatói tantiem 

igazgatók és titkárok jegyzéke 

igazgatók jegyzéke 
igazgatóknak kifizetett prémium 

igazgatók részvénytulajdonának  

a határa 
igazgatóság 

igazgatósági állás 

igazgatósági beszámoló 
igazgatósági irányítás költségei 

igazgatósági képviselet 

igazgatósági póttag 
igazgatósági részvények 

igazgatósági revízió 

igazgatósági tag 
igazgatósági tagok köteles részvénye 

igazgatósági ülés 



igazgatóságnak szóló jelentés 

igazgatótanács 

igazgatótanács elnöke 
igazgatótanácsi elnök 

igazgatótanács tagja 

igazgatótanács tagjainak tiszteletdíja 
igazi kár 

igazi meglepetést okozott 

igazi nagymenő 
igazi örökös 

igazi pénz 

igazodás a piachoz 
igazol 

igazolás 

igazolás a befutó hajó vámkezeléséről 
igazolás a kifutó hajó vámkezeléséről 

igazolásd ad ki 

igazolás egy társaság tőkéjében való részesedésről 
igazolás érvénytelenítése 

igazolási illeték 

igazolási jutalék 
igazolás kérésre 

igazolás leszállítása 

igazolatlan akkreditív 
igazolatlan meghitelezés 

igazolható költség 

igazolható követelés 

igazolható napidíj 

igazolható ráfordítás 
igazolja magát 

igazoló bank 

igazoló ház 
igazoló jelentés 

igazoló levél 

igazoló okmány 
igazoló szelvény 

igazolt akkreditív 

igazolt átruházás 
igazolt átvétel 

igazolt befektetés 

igazolt birtokos 
igazolt csekk 

igazolt hajóraklevél 

igazolt hiányzás 
igazolt kereskedelmi számla 

igazolt követelés 

igazolt meghitelezés 
igazolt számla 

igazolt távollét 

igazolt tulajdonos 
igazolt, visszavonhatatlan akkreditív 

igazolva 

igazolvány 
igazságos ár 

igazságos gazdasági rend 

igazságos jövedelemelosztás 
igazságtalan elbocsátás 

igazságtalan eljárás 

igazságtalanság 
igazságtartalom 

igazságtétel 



igazságügyi könyvszakértő 

Igazságügyi Könyvszakértői Iroda 

IGC (kormányközi konferencia) 
igen igényes vásárló 

igen kedvező ajánlat 

igen keresett értékpapír 
igen kis létszámú vállalat 

igen költséges 

igenlő válasz 
igen magas profit 

igen nagy mértékben eladósodott 

igen rövid lejáratú finanszírozás (VSTF) 
igény a teljesítésekre 

igényátruházás 

igénybejelentés 
igénybejelentő 

igénybe nem vett egyenleg 

igénybe nem vett haszonlehetőség 
igénybe nem vett hitel 

igénybe nem vett hitelegyenleg 

igénybe vehető 
igénybe vehető banki forrás 

igénybe vehető vámmentes keret 

igénybe vehetővé tesz 
igénybe vesz 

igénybevétel 

igénybevételi járulék 

Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások (számlanév) 

Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások értéke (számlanév) 
igénybe vett szolgáltatás 

igénybe vett többletforrás 

igénybe vevő 
igénybe vevőre át nem terhelt közvetett költség 

igénycikk árusítása 

igények kielégítése 
igényel 

igényelenyészés 

igényelhető 
igényelt földterület 

igényelt összeg 

igényesebb piac 
igényes eladó 

igényes munka 

igényes piac 
igényesség 

igényességi érték 

igényes vásárló 
igényes vevő 

igényét bejelenti 

igényfelmerülés 
igényinfláció 

igényjogosult 

igényjogosultság 
igényjogosultsági kibocsátás 

igénykereset 

igénykielégítés 
igénykielégítési eljárás 

igénykielégítés módja 

igénylemondás 
igénylés 

igénylő 



igénylőlap 

igénymentes értékpapír 

igénynívó 
igényper 

igényprognózis 

igény rendezése 
igény szerint 

igénytámasztás 

igényt bejelent 
igénytelen 

igénytelenebb piac 

igénytelen piaci szegmensek 
igényteremtés 

igénytípus 

igényt nem ismer el 
igényt támaszt 

igényt tart 

igényt tart rá 
ígér 

ígéret 

ígéretes 
ígéretes munkaerőnek nyújtott juttatás 

ígéretes piac 

ígéretes részvény 
ígéretet érvénytelenítő nyilatkozat 

ígérettevő 

ígért külföldi tőke 

ígért nyereség 

ígérvény 
ígérvénybirtokos 

ígérvény birtokosa 

ígérvények jegyzéke 
ígérvény formájában fizetett osztalék 

ígérvény kibocsátója 

igh. (igazgatóhelyettes) 
ignorál 

IGY (Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete) 

Igyekezeten áll a gazdagság. (közmondás) 
igyekszik elérni 

igyekvés 

igyekvő 
Így fizet a világ: sokat ígér, keveset ád. (közmondás) 

IHA (Értékpapír-kibocsátó Bankok Szövetsége) (Anglia) 

IHA (Nemzetközi Szállodaszövetség) 
IHB (Hitel- és Befektetésminősítő Rt.) 

IIASA (Nemzetközi Alkalmazott Rendszerelemzési Intézet) 

IIC (Amerika-közi Befektetési Társaság) 
IID (vagy FAE) (egymástól független és azonos eloszlású) 

IIF (Nemzetközi Pénzügyi Intézet) 

IISI (Nemzetközi Vas- és Acélintézet) 
Ijiri, Yuji 

IK (rögzített ipari kapacitás) 

Ikarus-menedzsment 
ikerdeficit 

ikerrészvény 

ikertársaság 
ikertermék 

ikervállalat 

IKÉT (Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Érdekegyeztető Tanács) 
IKIM (Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium) 

IKIM-elemzés 



IKM (Ipari és Kereskedelmi Minisztérium) 

iktat 

iktatás 
iktatási 

iktatási díj 

iktatási előírások 
iktatási rendszer 

iktatási szám 

iktató 
iktatóhivatal 

iktatókönyv 

iktatószám 
Ilchman, Warren 

illatszerbolt 

illatszerbolti eladó 
illatszerbolti vezető helyettese 

illatszerboltvezető-helyettes 

illatszerbolt vezetője 
illatszer-forgalmazás 

illatszer-nagykereskedelem 

illegálisan kereskedik 
illegális brókercég 

illegális cigarettabehozatal 

illegális díj 
illegálisdíj-bevétel (a díj illegális) 

illegális díjbevétel (a bevétel illegális) 

illegális díj bevétele 

illegális dohánypiac 

illegális dolgozó 
illegális fegyverkereskedelem 

illegális foglalkoztatás 

illegális gazdaság 
illegális gyermekfoglalkoztatás 

illegális jövedelem 

illegális jövedelem elvonása 
illegálisjövedelem-elvonás (a jövedelem illegális) 

illegális jövedelemelvonás (az elvonás illegális) 

illegális jövedelemszerzés 
illegális kartell 

illegális kereskedelem 

illegális kereskedelmi tevékenység 
illegális munkavállaló 

illegális műkereskedelmi lánc 

illegális műkincs-kereskedelem 
illegális műkincskereskedő 

illegális nyereség 

illegális parkolásidíj-beszedő 
illegális szerződés 

illegális szoftverforgalmazás 

illegális szoftverkereskedelem 
illegális termék 

illegális tőkeforgalom 

illegális tőzsde 
illegális tulajdon 

illegális tulajdonú föld 

illegális úton szerzett földtulajdon 
illegális úton szerzett pénz befektetése legális üzletbe 

illegális vagyongyarapodás 

illegális vállalkozás 
illeszkedésvizsgálat 

illesztett tarifa 



illeték 

illetékalap 

illetékátalány 
illetékbehajtás 

illetékbélyeg 

illetékbeszedési számla 
illetékbevétel 

illetékcsökkenés 

illetékcsökkentés 
illetékdíjszabás 

illeték-egyenérték 

illetékelengedés 
illeték elengedése 

illeték-ellenőrzés 

illetékelőleg 
illetékemelés 

illetékes 

illetékes bíróság 
illetékes bizottság 

illetékes cégbíróság 

illetékesség 
illetékességet vitat 

illetékességi kifogás 

illetékességi kockázat 
illetékességi struktúra 

illetéket ró ki 

illetékez 

illetékfeljegyzési jog 

illetékfizetés 
illetékfizetési kötelezettség 

illetékfokozat 

illetékhivatali ár 
illetékigazolás 

illetékjog 

illetékkedvezmény 
illetékképesség 

illetékkimutatás 

illetékkirovás 
illetékkiszabás 

illetékkiszabás alapjául szolgáló forgalmi érték 

illetékkiszabási hivatal 
illetékköteles 

illetékkulcs 

illetéklerovás 
illeték lerovása 

illetékmegállapítás 

illeték megállapítása 
illetékmegtérítés 

illeték megtérítése 

illetékmentes 
illetékmentesség 

illetékmódosítás 

illeték módosítása 
illetékosztály 

illetékpótlék 

illetékrendszer 
illetéksarc 

illetéktáblázat 

illetéktartozás 
illetéktelen 

illetéktelen bíráskodás 



illetéktelenség 

illetéktétel 

illetéktétel-módosítás 
illetéktétel módosítása 

illetéktörvény 

illeték-visszatérítés 
illeték visszatérítése 

illetmény 

illetményadó 
illetményalap 

illetményalap-emelés 

illetményalap emelése 
illetményelmaradás 

illetményemelés 

illetmény emelése 
illetményfelosztási jegyzék 

illetményfizetés 

illetményföld 
illetményföld-művelés 

illetményföld művelése 

illetményhivatal 
illetményjogosult 

illetménykiegészítés 

illetmény kiegészítése 
illetménykifizetés 

illetmény kifizetése 

illetménykönyv 

illetménykötet 

illetményrendezés 
illetmény rendezése 

illetményrendszer 

illetményruha 
illetményszabályzat 

illetményszámfejtés 

illetmény számfejtése 
illetményszámla 

illetménytábla 

illetményügy 
illetőségi állomás 

illikvid (vagy illiquid) 

illikviditás 
illikviditási kockázat 

illiquid (vagy illikvid) 

illusztrált 
illusztrált katalógus 

illuzórikus befektetés 

ILO (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet) (Genf) 
ILO-normák 

ILS (sékel) – Izrael 

ILU (Londoni Hajó- és Szállítmánybiztosítók Szövetsége) 
Illyefalvi Lajos 

IM (Ipari Minisztérium) 

IM (az import reálértéke) 
image (vagy imázs) 

image-dzsel (vagy imázzsal) 

image-javító hatás 
image-teremtés 

imázs (vagy image) 

imázsépítés 
imázsépítő reklám 

imázsfejlesztés 



imázsjavító hatás 

imázsteremtés 

IMC (Nemzetközi Menedzserközpont) 
IMCO (Kormányközi Hajózási Tanácskozó Szervezet) 

IMD (Menedzsmentfejlesztési Intézet) (Lausanne) 

IMF (Nemzetközi Valutaalap) (Washington) 
IMF-alapegyezmény 

IMF Általános Hitelnyújtási Egyezménye (GAB) 

IMF-delegáció 
IMF-ellenesség 

IMF-fiúk 

IMF-hiteltárgyalás 
IMF-jóslat 

IMF-kapcsolat 

IMF-konform 
IMF-küldöttség 

IMF-kvóta 

IMF-megállapodás 
IMF-óriáshitel 

IMF-országfelülvizsgálat 

IMF-stratégia 
IMF-vezérigazgató 

IMF–Világbank közgyűlése 

imitációs késés 
immanens értékmérő 

immateriális 

immateriális befektetés 

immateriális javak 

Immateriális javak (mérlegfősor) 
Immateriális javak (számlanév) 

immateriális javak amortizációelszámolása 

immateriális javak apportkénti fogadása 
Immateriális javak értékcsökkenése (számlanév) 

immateriális javak könyvelése 

immateriális jog 
immateriális jószág értékesítése 

immateriális tulajdon 

immateriális vagyon 
immobil (nem hasznosítható, elfekvő) 

immobil anyagok 

immobil értékpapír 
immobiliák (ingatlanok) 

immobilitás 

immobilizáció (ingó vagyon ingatlanba fektetése) 
immobilizál 

immobilizálás 

immobilizált követelések 
immobil készlet 

immobil pénz 

IMO (Nemzetközi Tengerészeti Szervezet) (London) 
IMP (Integrált Mediterrán Programok) (EU) 

imparitás elve 

impegno (elzálogosítás, kockázat) 
imperatív gazdasági normák 

imperial bushel (űrmérték) 

imperial gallon (űrmérték) 
imperialista 

imperialista állam 

imperialistaellenes 
imperializmus 

impérium 



implicit akcióváltozók 

implicit államadósság 

implicit árindex 
implicit bér 

implicit bérleti díj 

implicite 
implicit eladósodás 

implicit függvény 

implicit határidős hozam 
implicit hozadék 

implicit járadék 

implicit kamat 
implicit költség 

implicitköltség-elemek 

implicit prognózis 
implikált hozamgörbe 

implikált változékonyság 

import 
importadatlap 

importadatok 

importadó 
importadó-elengedés 

importadó elengedése 

importadó-fizetés 
importadó fizetése 

importadó-fizetési kötelezettség 

importáfa 

importáfa-fizetési kötelezettség 

importakadályozás 
importakkreditív 

importál 

importálás 
importálási hajlandóság 

importalkatrész 

importáló 
importáló fél országában nyitott akkreditív 

importáló kereskedő 

importáló ország 
importáló országok területe 

importáló ország valutája 

importáló övezet 
importáló vállalat 

importált áru 

importált beruházási teljesítmény 
importált élelmiszer 

importált gyógyszer 

importált infláció 
importált inputra kivetett nominális vám 

importált technológia 

importált virág 
importanyag 

importanyag-beszerzés 

importanyag-felhasználás 
importanyagforrás 

importanyag-megtakarítás 

importanyagra vonatkozó gyártási veszteség 
importanyag-takarékosság 

importanyag-tartalom 

importár 
importárak alakulása 

importár-alakulás 



importár-beáramlás 

importár beáramlása 

importárfelkúszás 
importár felkúszása 

importárfolyam 

importárindex 
importár-kalkuláció 

importár-kiegészítés 

importár-kiegyenlítés 
importárkövetés 

importárszint-elmozdulás 

importáru 
importárualap 

importáru beszerzése 

importáru-forgalmazó 
importáruk elvámolásával foglalkozó ügynök 

importárura kivetett lefölözés 

importáru szállítólevele 
importáruügylet 

importáru-választék 

importáru vámkezelése 
importbehatolás 

import bekerülési ára 

importbeszerzés 
importbeszerzési összehasonlítóérték-lista 

importbeszerzésre átutalt devizaelőleg 

Importbeszerzés után fizetendő általános forgalmi adó elszámolási számla (számlanév) 

importbeszerzés utáni, előzetesen felszámított áfa elszámolása 

importbizományos 
importbóvli 

importbővülés 

importbróker 
importbúza 

importcikk 

importcikk-ellátottság 
importcukor 

importcsökkentés 

importdinamika 
importdiverzifikáció 

import egyedi engedélyezése 

importegységár 
importéhes felhasználási piac 

importéhség 

importeljárás 
importellenőrzés 

import-ellentételezés 

import-ellentételező funkció 
importelőírás 

importelőleg 

import előtti finanszírozás 
import előtt nyitott iparág 

import előtt zárt iparág 

importelsőbbség 
importengedély 

importengedélyezés 

import engedélyezésére vonatkozó előírás 
importengedélyezési előírás 

importengedélyezési rendszer 

importengedélyező hatóság 
importengedélyt ad ki 

importenklávé 



importérdekelt 

importérzékeny 

importérzékenység 
import exportfedezettségi mutatója 

importfaktor 

importfaktorálás 
importfedezet 

importfedezet-biztosításra elkülönített pénzeszköz 

importfedezettség 
importfedezettségi fok 

importfékező hatás 

importfelár 
importfelhatalmazás 

importfeltételek 

importfinanszírozás 
importfizetési hátralék 

importfolyamatok 

importforgalmi adó 
importforgalom 

importforrás 

importfüggőség 
importfüggvény 

importgazdálkodás 

importgazdaságosság 
importgyógyszer 

importhajlandóság 

importhányad 

importhányad a termékben 

importhányadú termék 
importhatárhajlam 

import-határhajlandóság 

importhatékonyság 
importhelyettesítés 

importhelyettesítési stratégia 

importhelyettesítő 
importhelyettesítő gazdaságfejlesztés 

importhelyettesítő hazai kínálat 

importhelyettesítő iparfejlesztés 
importhelyettesítő iparosítás 

importhelyettesítő politika 

importhelyettesítő termelés 
importhitel 

importhitel-garancia 

importhúzó fogyasztás 
importigazolvány 

importigény 

importigényes 
importigényesség 

importigényes termék 

importilleték 
importindex 

importinfláció 

importintenzitás 
importintenzitási mutató 

import intenzitásmutatójának az alakulása 

importintenzív 
importjavak vásárlása 

import jövedéki termék 

import jövedelemrugalmassága 
importkapacitás 

importkényszer 



importkereskedelem 

importkereskedő 

importkereslet 
importkereslet-bővülés 

import keresleti rugalmassága 

importkeret 
importkészítmény 

importkészlet 

import kiváltotta infláció 
importkoncesszió 

importkontingens 

importkorlátozás 
import korlátozását célzó védővámok 

importköltség 

importkötés bejelentése 
importkövető gázár 

importkvóta 

importlefölözés 
importlehetőség 

importletét 

importletét fizetése 
importletét-fizetési kötelezettség 

importletéti kötelezettség 

importletéti rendszer 
importliberalizáció 

importliberalizálás 

importliberalizálási tapasztalat 

importlimit 

importlízing 
importlízingügylet 

importmátrix 

importmegadóztatás 
importmegbízás 

importmegrendelés 

importmegtakarító 
importmegtakarító iparág 

importmenedzser 

importmenedzser-asszisztens 
importmenedzser asszisztense 

importmérséklés 

importmutatószám 
importnehezítés 

importnóvum 

importnövekedés 
importnövekmény 

importnyitottság 

importnyitottság-korrigálás 
importnyitottság korrigálása 

importnyomás 

importnyomásos gazdaság 
importot akadályoz 

importot helyettesítő iparág 

importot megnehezít 
importot növel 

importőr 

importőr felhasználó határhaszna 
importőröknek kedvez 

importőr piacán megjelenő konkurensek hatása 

importőrre intézvényezett váltó 
importőr vámfellebbezése 

importőr versenytársak 



importösztönzés 

importösztönző politika 

importpartner 
importpasszívum 

importpiac-kutatás 

importplafon 
importpolitika 

importpótadó 

importpótló 
importprogram 

importrakomány 

import reálértéke (IM) 
importrészesedés 

importrezsim 

importrugalmasság 
importsokk 

importstagnálás 

importstatisztika 
importstop 

importstruktúra 

importsúlyozású árfolyamindex 
importszabályozás 

importszállítás 

importszállítmány 
importszámla 

importszerkezet 

importszerkezeti súlyok 

importszerződés 

importszolgáltatás 
importszubvenció 

importszükséglet 

importtakarékos termelési lehetőség 
importtámogatás 

Importtámogatás (számlanév) 

importtartalom 
importtechnológia 

importtejtermék 

importtermék 
importtermék értékbecslése 

importterv 

importtevékenység 
importtilalom 

importtöbblet 

importtöbbleti díj 
import utáni finanszírozás 

importügyintéző 

import-ügyintézői gyakorlat 
importügylet 

importügynök 

importüzlet 
importváltó 

importvám 

importvámeljárás 
importvámemelés 

importvám emelése 

importvám-leépítés 
importvám leépítése 

importvám-politika 

importvámpótlék 
importvámrendszer 

importvámtarifa 



importvámteher 

importvámvizsgálat 

importvédelem 
importverseny 

importversenyeztetés 

importvezető 
importvirág 

importvisszafogás 

import visszafogása 
importvisszafogó vámpótlék 

importvisszáru 

importvolumen-index 
impresszárió 

impresszáriói megbízás 

improduktív 
improduktív felhasználás 

improduktív költség 

improduktív munka 
improduktív szféra 

improduktív tőke 

impulzusalapú számlázás 
impulzuselemzés 

impulzusjelenség 

impulzusvásárlás 
impulzusvásárló 

imputáció (beszámítás, betudás) 

Imre Sándor 

inaktív 

inaktívak száma 
inaktív háztartás 

inaktív népesség 

inalienábilis (elidegeníthetetlen) 
Inama-Sternegg, Karl Theodor von 

inas 

inasesztendő 
inasév 

inasiskola 

inaskodik 
inas szerződtetése 

inasszerződés 

inasszerződtetés 
incentív turizmus 

inch (hosszmérték) 

incidencia 
incorporated 

Incoterms (nemzetközi kereskedelmi szokványok) 

Incoterms-klauzula 
Incoterms-paritás 

Incoterms-szokványok 

indemnitás (a kormány országgyűlési felhatalmazása arra, hogy az új költségvetés elfogadásáig az előző évi 
alapján gazdálkodjék) 

in deposito (letétben) 

index 
indexál 

index alakulása 

indexálandó értékek 
indexalap 

indexálás 

indexálási kötelezettség 
indexált 

indexált állampapír 



indexált építési kölcsön 

indexált járadék 

indexált kamatozás 
indexált kamatozó pénztárjegy 

indexált kibocsátás 

indexált kölcsön 
indexált kölcsönkötvény 

indexált kötelezvény 

indexált kötvény 
indexált nyugdíj 

indexált opciós kötvény 

indexált részvény 
indexárfolyam 

index bázisnapja 

indexbérrendszer 
index csekély forgalom mellett alig változott 

indexek és opciók piaca 

indexek közötti összefüggés 
indexelmélet 

indexemelkedés 

indexérték 
indexesés 

index esése 

index formában kifejezett eredmény 
indexformula 

indexfüggvény 

indexhez kapcsolt 

indexhez köt 

indexkérdés 
indexkompozábilitás 

indexkosár 

indexkosár-felülvizsgálat 
indexkosár felülvizsgálata 

indexkosárrészvény 

indexkötöttség 
indexkötvény 

indexkövetelmények 

indexmeghatározás 
indexmódosítás 

index módosítása 

indexmódszer 
indexnövekedés 

indexopció 

indexopciók negyedéves lejárata 
indexösszefüggés 

indexösszetevők 

index participáció értéke 
indexpont 

indexpróba 

indexprobléma 
indexrendszer 

indexsor 

indexsorfajta 
indexsorok fajtái 

indexsúly 

indexsúlyozás 
indexszám 

indexszám fogalma 

indexszámfogalom 
indexszámítás 

indexszámok közötti összefüggések 



indexszámprobléma 

index szerint korrigált nyereség 

indexügylet 
indexvaluta 

indexvisszaesés 

index visszaesése 
Indiai Köztársaság (India) – Ázsia 

Indianai Tőzsde 

indifferenciagörbe 
indifferenciapont 

indifferenciaszint 

indifferens bankügylet 
indigómásolat 

indikatív ajánlat készítése 

indikatív lista 
indikatív tervezés 

indikátor 

indirekt adó 
indirekt árfolyamjegyzés 

indirekt bankbeszedvény 

indirekt bankinkasszó 
indirekt értékesítési út 

indirekt export 

indirekt irányítás 
indirekt javak 

indirekt jövedelem-újraelosztás 

indirekt leszámítolási kamatláb 

indirekt lízing 

indirekt switch 
indirekt szabályozás 

indirekt versenytárs 

indiszkréció 
indítás 

indítvány 

indítványoz 
indítványozó 

indítványt beterjeszt 

indítványtevő 
indítványt visszautasít 

individuális 

individuális döntések elmélete 
individuális motivációk elmélete 

individuális társadalom 

individuális viselkedés 
individualitás 

individualizálódás 

individualizálódik 
individualizmus 

individuum 

indóház 
indok 

indoklás 

indokol 
indokolatlan 

indokolatlan deficit 

indokolatlan tarifaemelés 
indokolatlanul költött el ... forintot 

indokolt 

indokolt ár 
indokolt időtúllépés 

indokolt késedelem 



indokolt költség 

indokoltság 

indokolt tarifaemelés 
Indonéz Árutőzsde (ICE) 

Indonéz Árutőzsdetanács (ICEB) 

Indonéz Köztársaság (Indonézia) – Ázsia 
indorsatum (a váltó hátirata) 

indorzábilis (forgatható [értékpapír]) 

indorzál 
indukál 

indukált beruházás 

indukált előnyök 
indukált externáliák 

indukált fogyasztás 

indukált költés 
indukált műszaki haladás 

indukált technikai haladás 

indukált technikai változás 
indukált tényező 

indukált veszteség 

indukatív elemzés 
indukció 

indul 

indulás 
indulási értesítés 

indulási és érkezési kikötő 

indulási kikötő 

indulási költség 

indulási oldal 
indulási repülőtér 

indulási súly 

indulásitőke-igény 
indulat-gazdaságtan 

induló adókulcs 

indulóállomás 
induló áru 

induló betét 

induló hitel 
induló hiteldíj 

induló jószágkosár 

induló jövedelem 
induló kamat 

induló készlet 

induló készletek által meghatározott közömbösségi görbék 
induló kombináció 

induló rakomány vámbejelentése 

induló repülőgép vámkezelése 
induló saját vagyon 

induló tőke 

indulótőke-állomány 
indulótőke-küszöb 

indulótőke-nagyság 

induló tőke nagysága 
induló vagyon 

induló vállalat 

induló vállalkozás 
industrial engineering 

indusztria 

indusztriális 
indusztriális fejlődés 

indusztrializáció 



indusztrializál 

indusztrializálás 

indusztrializálódás 
indusztrializálódik 

indusztrializmus 

inefficiens 
inerciális infláció 

in expensis (a költségek megfizetésére [ítél]) 

inferióris (alárendelt, kisebb értékű) 
inferioritás 

inferior javak 

inferior jószág 
inferior jószág Engel-görbéje 

inferior jószág jövedelem-fogyasztás görbéje 

infimum (alsó határ) 
infinitezimális (parányi, rendkívül kicsi) 

infinitezimális elmozdulás 

infinitezimális lépés 
infláció 

infláció alakulása 

infláció állandósulása 
inflációbegyűrűzés 

infláció begyűrűzése 

infláció csökkentése 
inflációcsökkentési program 

inflációcsökkentő intézkedések 

infláció egyensúlyi üteme 

inflációellenes 

inflációellenes intézkedések 
inflációellenes politika 

infláció elleni lefedezés 

infláció elleni védekezés 
infláció elleni védelem 

infláció ellensúlyozása 

infláció ellen véd 
infláció emelkedése 

infláció enyhítése 

infláció és stagnálás együttes jelentkezése 
inflációexport 

inflációfékezés 

inflációfeléledés 
inflációfelgyorsulás 

infláció felgyorsulása 

inflációfelpörgés 
inflációfelpörgetés 

infláció felpörgetése 

inflációfelszökés 
inflációgerjesztő 

inflációgerjesztő hatás 

inflációgerjesztő tényező 
inflációgyorsulás 

infláció gyorsulása 

infláció hatásától megtisztított mérleg 
inflációhoz igazít 

inflációhoz igazított kamatozás 

inflációimport 
inflációjelentés 

inflációkövetési tényező 

inflációkövető béremelés 
inflációkövető bérfejlesztés 

inflációkövető díj 



inflációkövető kamatláb 

inflációkövető kötvény 

inflációkövető mechanizmus 
inflációkövető munkabér 

inflációkövető normatíva 

inflációleszorítás 
infláció leszorítása 

inflációleszorítási költség 

inflációletörés 
inflációmegfékezés 

infláció megfékezése 

inflációmegfogó hatás 
inflációmegugrás 

inflációmentesen, fix árbázissal készült terv 

inflációmérséklés 
inflációmérséklődés 

infláció mérséklődése 

infláció-munkanélküliségi ráta trade off kapcsolata 
inflációnövekedési ütem 

inflációolvadás 

inflációprognózis 
inflációs 

inflációs adó 

inflációs adóbevétel 
inflációs áremelkedés 

inflációs áremelkedést beszámító ármegállapítás 

inflációs áremelkedést beszámító ártöbblet 

inflációs árnövekedés 

inflációs díjemelés 
inflációsebesség 

infláció sebessége 

inflációs erodálódás 
inflációs erózió 

inflációs értékvesztés 

inflációs felfúvódás 
inflációs folyamat 

inflációs hiteligények 

inflációs időszak 
inflációs indexálás 

inflációs inercia 

inflációs irányzat 
inflációs kamat 

inflációs kockázat 

inflációs kompenzáció 
inflációs komponens 

inflációs konjunktúra 

inflációs lökés 
inflációs nyomás 

inflációs pánik 

inflációs pénz 
inflációs politika 

inflációs profit 

inflációs ráta 
inflációs rátával korrigált árfolyam 

inflációs recesszió 

inflációs rés 
inflációs seigniorage 

inflációs sokkhatás 

inflációs spirál 
inflációs számvitel 

inflációs teljesítmény 



inflációs tendencia 

inflációs tőkeveszteség 

inflációsüllyedés 
inflációs ütem 

inflációs várakozás 

inflációs veszteség 
inflációszűrt deficit 

inflációszűrt egyenleg 

inflációt idéz elő 
inflációt kompenzáló záradék 

inflációt korlátozó 

inflációt megakadályozó 
inflációt megszüntető 

inflációt nem gyorsító munkanélküliségi ráta (NAIRU) 

inflációt okoz 
inflációval arányos drágulás 

infláció visszafogása 

inflálódási ráta 
inflatív 

inflatórikus leértékelés 

inflexiós pont 
infópáriák 

információ 

információadás 
információadási kötelezettség 

információ adásvétele 

információállomány 

információáramlás 

információ áramlása 
információáru 

információbank 

információbázis 
információbegyűjtés 

információ begyűjtése 

információbirtoklás 
információ birtoklása 

információbirtokos 

információbombázás 
információbörze 

információcsere 

információcsomag 
információegység 

információelemzés 

információelemző funkció 
információellenes intézkedés 

információelmélet 

információ-előállítás 
információ előállítása 

információeltitkolás 

információ eltitkolása 
információelvonás 

információenyhítés 

információ-erőforrás 
információ értéke 

információértékelés 

információértékesítés 
információexportőr 

információfeldolgozás 

információ feldolgozása 
információfeldolgozási költség 

információfeldolgozási rendszer 



információfeldolgozó 

információfogadás 

információ fogadása 
információforrás 

információ-fülbesúgás 

információ fülbesúgása 
információgazdálkodási funkció 

információgazdag erőforrás 

információgazdálkodás 
információgazdálkodási szak 

információ-gazdaságtan 

információgyűjtés 
információ gyűjtése 

információgyűjtési módszer 

információhamisítás 
információ használata 

információhasznosítás 

információ hasznosítása 
információhiány 

információ hiánya 

információhordozó 
információ hordozója 

információigény 

információigényes termék 
információigény-kielégítés 

információigény kielégítése 

információigény-szint 

információigény szintje 

információigényszint-növekedés 
információigény-szint növekedése 

információipar 

információjelleg 
információképes 

információképzés 

információképzési költség 
információkérés 

információkeresés 

információkérés hitelképességről 
információkereskedés 

információkereső nyelv 

információkereső rendszer 
információkezelhetőség 

információkiszivárogtatás 

információ kiszivárogtatása 
információkódolás 

információ költsége 

információ közgazdaságtana 
információ megjelenési formája 

információmegvásárlás 

információ megvásárlása 
információmenedzsment 

információmentes erőforrás 

információmennyiség 
információ nyilvánosságra hozatalának szabályai 

információnyújtás 

információpiac 
információ-rendszer 

Információrendszer-ellenőrök Egyesülete (ISACA) 

információrendszer-szervező 
információrobbanás 

információrögzítés 



információs ár 

információs árfolyam 

információs aszimmetria 
információs automatákkal történő szolgáltatás 

információs bázis 

információs csatorna 
információs foglalkozási ág 

információs forradalom 

információs gazdaság 
információs gyorsforgalmi utak 

információs háború 

információs hetilap 
információs igény növekedése 

információs infrastruktúra 

információs ipar 
információs iroda 

információs járadék 

információs kiadvány 
információs korszak 

információs lehetőségek 

információs munkás 
információs osztály 

információs rendszer 

információsrendszer-értékesítés 
információs rendszer értékesítése 

információs rendszer (IR) 

információs szakadék 

információs szerv 

információs szolgálat 
információs sztráda 

információs szupersztráda 

információs társadalom (IT) 
információs tér 

információs tőkeáttétel 

információsűrítés 
információs vállalat 

információs verseny 

információszabadság 
információ szabadságára vonatkozó törvény 

információszektor 

információszerzés 
információszerzési költség 

információszerzési mód 

információszerzési módszer 
információszerzés költsége 

információszolgáltatás 

információszolgáltatási előírások 
információszolgáltatási kötelezettség 

információszolgáltató 

információszolgáltató cég 
információszolgáltató ipar 

információtár kiépítése 

információtárolás 
információtartalmú hitelkérelem 

információtartalom 

információtartalom-gazdagítás 
információtechnikai (IT) 

információtechnológia 

információtechnológiai (IT) 
információtechnológiai fejlődés 

információtechnológiai iparág 



információtechnológiai piac 

információtechnológia-piac 

információtermelő 
információtípus 

információtovábbítás 

információtöbblet 
információtömeg 

információtúlkínálat 

információvásárlás 
információ vásárlása 

információveszteség 

információ-visszakeresés 
információ-visszanyerés 

információ-visszatartás 

információ visszatartása 
informál 

informálás 

informálatlanság 
informális gazdaság 

informális információs rendszer 

informális megegyezés 
informális szektor 

informális szervezet 

informáló 
informálódás 

informálódik 

informálódó 

informálódott 

informált 
informáltság 

informáltság foka 

informáltsági fok 
informatika 

informatikai ágazat 

informatikai fejlesztő cég 
informatikai forradalom 

informatikai infrastruktúra 

informatikai közmű 
informatikai leányvállalat 

informatikai szolgáltatás 

informatikai társadalom 
Informatikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ) 

informatika piacgazdasági működése 

informatika térhódítása 
informatikuséhség 

informatív reklám 

informatizálás 
informatizálási tevékenység 

informatizáláson nyugvó termelés 

informátor megfizetése 
infostruktúra-menedzser 

Info – Társadalomtudomány (sajtókiadvány) 

inframarginális kitermelési viszonyok 
infrastruktúra 

infrastruktúra-építés 

infrastruktúra-fejlesztés 
infrastruktúra fejlesztése 

infrastruktúra-fejlesztési cél 

infrastruktúra-fejlesztési hitel 
infrastruktúra-fejlesztési koncepció 

infrastruktúra-fejlesztési támogatás 



infrastruktúra-fejlesztő beruházás 

infrastruktúra fejletlensége 

infrastruktúra-hálózat 
infrastruktúra-kiépítés 

infrastruktúra kiépítése 

infrastrukturális állóeszközvagyon 
infrastrukturális beruházás 

infrastrukturális ellátottság 

infrastrukturális fejlesztés 
infrastrukturális fejlesztési alap 

infrastrukturális létesítmények 

infrastrukturális multiplikátor 
infrastrukturális rendszer 

infrastrukturális szolgáltatás 

infrastruktúra-működtető szerv 
infrastruktúra-politika 

infrastruktúra-rendszer 

ingadozás 
ingadozás amplitúdója 

ingadozás a pénzpiacon 

ingadozási határ 
ingadozási kilengés 

ingadozási sáv 

ingadozási tartomány 
ingadozások tartománya 

ingadozik 

ingadozó 

ingadozó árak 

ingadozó árfolyam 
ingadozó kereslet 

ingadozó piac 

ingajárat 
ingat 

ingatag 

ingataggá vált pénzpiacok 
ingatagság 

ingatlan 

ingatlan-adásvétel 
ingatlan adásvétele 

ingatlan-adásvételi szerződés 

ingatlanadó 
ingatlanadókulcs 

ingatlanadó-mentesség 

ingatlanadó-rendszer 
ingatlanadósság 

ingatlanadóztatás 

ingatlanajándékozás 
ingatlanajánlat 

ingatlanalap 

ingatlan állagának fenntartása 
ingatlan államra háramlása örökös híján 

ingatlanállomány 

ingatlanapport 
ingatlanár 

ingatlanárbomba 

ingatlanárkörkép 
ingatlanárverés 

ingatlanátruházás 

ingatlanátruházási adó 
ingatlanátruházási illeték 

ingatlanátruházási megállapodás 



ingatlanátruházási szerződés 

ingatlanba befektető üzletember 

ingatlanban lévő érdekeltség értékesítése 
ingatlanbecslés 

ingatlanbecslő 

Ingatlanbecslők Társasága (SREA) (USA) 
ingatlanbefektetés 

Ingatlanbefektetés (sajtókiadvány) 

ingatlanbefektetési alap 
ingatlanbefektetési társaság 

ingatlanbérlet 

ingatlanberuházás 
ingatlanbirodalom 

ingatlan birtok 

ingatlanbiznisz 
ingatlanbiztosíték 

ingatlanboom 

ingatlanbörze 
ingatlancentrum 

ingatlancsere 

ingatlancsere során szerzett jövedelem 
ingatlancsoportosítás 

ingatlaneladási előszerződés 

ingatlaneladósodás 
ingatlan elárverezése 

ingatlaneldarabolás 

ingatlanelidegenítés 

ingatlan elidegenítése 

ingatlanelzálogosítás 
ingatlan elzálogosítása 

ingatlaneredet 

ingatlanérték-becslés 
ingatlan értékbecslése 

ingatlanértékesítés 

ingatlanértékesítésből befolyó jövedelem 
ingatlanértékesítésből származó bevétel 

ingatlanértékesítésből származó jövedelem 

ingatlan értékesítése 
ingatlanértékesítési adó 

ingatlanértékesítési illeték 

ingatlanérték-növekedés 
ingatlan értéknövekedése 

ingatlanérték növekedése miatt kivetett adó 

ingatlanérték-térkép 
Ingatlan és Befektetés (sajtókiadvány) 

ingatlanfedezet-közvetítő 

ingatlanfedezet közvetítője 
ingatlanfejlesztés 

ingatlanfejlesztési menedzser 

ingatlanfejlesztési nívódíj 
ingatlanfejlesztő cég 

ingatlanfejlesztő társaság 

ingatlan-feketekereskedelem 
ingatlanfelértékelődés 

ingatlan felértékelődése 

ingatlanfiaskó 
ingatlanfinanszírozás 

ingatlan finanszírozása 

ingatlanfinanszírozási lehetőség 
ingatlanforgalmazás 

ingatlan forgalmazása 



ingatlanforgalmazási ügylet 

ingatlanforgalmazó 

ingatlanforgalmazó háttércég 
ingatlan forgalmazója 

ingatlanforgalmi szakértő 

ingatlanforgalom 
ingatlangazdálkodás 

ingatlangazdálkodási referens 

ingatlangazdaság 
ingatlan-gazdaságtan 

ingatlan hagyaték 

ingatlanhagyományozás 
ingatlanhasználati előjog 

ingatlanhasznosítás 

ingatlan hasznosítása 
ingatlanhasznosításból származó jövedelem adóztatása 

ingatlanhasznosítási bevétel 

ingatlanhasznosító cég 
ingatlan-haszonbérlet 

ingatlanhitelezés 

ingatlanhitelezési tevékenység 
ingatlanhitel-intézet 

ingatlan hozama 

ingatlaniroda 
ingatlanjáradék-kötvény 

ingatlan javak 

ingatlanjog 

ingatlanjuttatás 

ingatlankereskedelem 
Ingatlankezelési Egyesülés 

ingatlankiárusítás 

ingatlan kiárusítása 
ingatlankisajátítás 

ingatlankódex 

ingatlankötvény 
ingatlanközvetítés 

ingatlanközvetítő 

ingatlanközvetítő cég 
ingatlanközvetítő-értékbecslő 

Ingatlanközvetítők és Értékbecslők Országos Egyesülete 

Ingatlanközvetítők Európai Szövetsége (CEI) 
ingatlanközvetítő ügynök 

ingatlankrízis 

ingatlanlízing 
ingatlanlízingelés 

ingatlan lízingelése 

ingatlanlízingelő 
ingatlanlízing-konstrukció 

ingatlanmegállapodás 

ingatlanmegosztás 
ingatlan megosztása 

ingatlan megterhelése két időpont között 

ingatlan megvásárlása és azonnali eladása 
ingatlanmobilitás 

ingatlannal fedezett hitel 

ingatlan-nyilvántartás 
ingatlan nyilvántartása 

ingatlan-nyilvántartási eljárási illeték 

Ingatlanok (számlanév) 
Ingatlanok bruttó értéke (számlanév) 

Ingatlanok értékcsökkenése (számlanév) 



Ingatlanok értékhelyesbítése (számlanév) 

ingatlanok összevonása 

ingatlan örököse 
ingatlanörökösítési korlátozás 

ingatlan-összevonás 

ingatlanpiac 
Ingatlanpiac (sajtókiadvány) 

ingatlanportfólió 

ingatlanprivatizáció 
ingatlanprivatizálás 

ingatlanra végrehajtási jogot jegyeztet be 

ingatlanrész-tulajdonos 
ingatlanrész tulajdonosa (az I. emeleti ingatlanrész tulajdonosa) 

ingatlan résztulajdonosa (pl. az ingatlan egyharmadának) 

ingatlanrészvény 
ingatlanspekuláció 

ingatlanspekuláns 

ingatlanszakember 
ingatlanszakértő 

Ingatlanszakértők Nemzetközi Szervezete (FIABCI) 

ingatlanszerzés 
ingatlanszerzési engedély külföldieknek 

ingatlanszerzési korlátozás 

ingatlan-tanácsadó cég 
ingatlantársaság 

ingatlanteher 

ingatlant elidegenít 

ingatlanterheket nyilvántartó jegyzék 

ingatlantőzsde 
ingatlantulajdon 

ingatlantulajdon élettartamra 

ingatlantulajdon határozatlan időre 
ingatlan-tulajdonjog 

ingatlan tulajdonjoga 

ingatlan-tulajdonjogi tisztázatlanság 
ingatlantulajdonlás 

ingatlantulajdonnal rendelkezik 

ingatlantulajdonos 
ingatlantúlkínálat 

ingatlanügylet 

ingatlanügynök 
Ingatlanügynökök Országos Egyesülete (NAR) (USA) 

ingatlanügynökség 

ingatlanüzlet 
ingatlan vagyon 

ingatlanvagyon-átruházási adó 

ingatlan vagyon értéke 
ingatlan vagyon évi fenntartása 

ingatlanvagyon-gyarapodás 

ingatlanvagyon-kezelés 
ingatlan vagyon kezelése 

ingatlanvagyon-rendezés 

ingatlan vagyon rendezése 
ingatlan vagyontárgyakhoz kötődő ingó vagyontárgyak 

ingatlan vagyon tehermentesítése 

ingatlanválság 
ingatlanvásárlás 

ingatlan vásárlása 

ingatlanvásárlási kölcsön 
ingatlanvásárlási kölcsön igénylése 

ingatlanvásárló 



ingatlan-végrehajtás 

ingatlan végrehajtása iránti intézkedés 

ingatlan végrendeleti örököse 
ingatlanvétel 

ingatlan vétele 

ingatlan visszaháramlása 
ingatlan-visszaváltási jog elvesztése 

ingatlan-visszaváltási jog kizárása 

ingatlanzálog 
ingatlanzálogjog 

ingatlanzálogjoggal biztosított kölcsönbiztosíték 

ingatlan zár alá vétele 
ingázás 

ingázó dolgozó 

ingerküszöb 
ingó 

ingó berendezés 

ingóelzálogosítás 
ingó hagyomány 

ingó javak 

ingó jelzálog 
ingó jelzáloggal megterhel 

ingó jelzálogjog 

ingójelzálogjog 
ingójelzálog-nyilvántartás 

ingójelzálog-szerződés 

ingó jószág 

ingóság 

ingóság-adásvétel 
ingóság adásvétele 

ingóságárverés 

ingóság árverése 
ingóságbiztosítás 

ingóság biztosítása 

ingóságértékesítésből származó jövedelem 
ingósági végrehajtás 

ingóságok árverése 

ingóságok feletti zálogjog 
ingóságok lefoglalása 

ingóságra vonatkozó végrehajtás elrendelése 

ingóság végrehajtása 
ingó tőke 

ingó tulajdon 

ingó vagyon 
ingóvagyon-adó 

ingóvagyon-gyarapodás 

ingó vagyonra kivetett adó 
ingó vagyontárgy 

ingó vagyontárgy értékesítéséből származó jövedelem 

ingózálog 
ingózálog-nyilvántartás 

ingózálog-szerződés 

Ingram, John Kells 
in grosso (nagyban) 

ingyen 

Ingyen a zsidó sem ád. (közmondás) 
ingyencseléd 

ingyenebéd 

ingyen él 
ingyenélő 

ingyenes 



ingyenes állami juttatás 

ingyenes átruházás 

ingyenes bankpénztári pénzfelvétel 
ingyenes be- és kirakodás 

ingyen és bérmentve 

ingyenes cégbírósági bejegyzés 
ingyenes cégbírósági iratbetekintés 

ingyenes dolgozói részvény 

ingyenesen 
ingyenes értékpapír 

ingyenes használó 

ingyenes házhoz szállítás 
ingyenes hívószám 

ingyenes információ 

ingyenes juttatás 
ingyenes kenyérellátás 

ingyenes kiszállítás 

ingyenes minta 
ingyenes mintadarab 

ingyenes oltóanyag 

ingyenes pénzverés 
ingyenes privatizáció 

ingyenes részvény 

ingyenesség 
ingyenes szállítás 

ingyenes szolgáltatás 

ingyenes tájékoztató 

ingyenes telefonálás 

ingyenes utazás 
ingyenes utazási rendszer 

ingyenes vagyonátadás 

ingyenes vagyonhoz juttatás 
ingyenes vagyonjuttatás 

ingyenes védőoltásokra rendelkezésre álló összeg 

ingyenétkezés 
ingyenjegy 

ingyenkonyha 

ingyenmunka 
Ingyen nincsen. (szólásmondás) 

ingyenpéldány 

ingyenpénz 
ingyenreklám 

ingyenrészvény 

ingyenrészvények formájában fizetett osztalék 
ingyenrészvények formájában magas osztalékot fizet 

ingyenrészvények kibocsátása 

ingyenrészvények nélkül 
ingyenrészvények nélküli kibocsátás 

ingyenrészvények osztása 

ingyenrészvénnyel fizetett osztalék 
ingyenrészvényosztás 

ingyen szállítható poggyász 

ingyenszerviz 
ingyentej 

ingyentejakció 

ingyenújság 
Ingyen veszi, pénzen adja. (közmondás) 

iniciatíva 

iniciátor 
inkasszációs időszak 

inkasszál 



inkasszálandó csekk 

inkasszálandó váltó 

inkasszálás 
inkasszálás a készpénz nélküli fizetési forgalomban 

inkasszálás díja 

inkasszálási jutalék 
inkasszálási költség 

inkasszálás pénzbeszedő útján 

inkasszálást végző megbízott 
inkasszálható 

inkasszáló 

inkasszáló bank 
inkasszált 

inkasszált váltó 

inkasszáns 
inkasszó 

inkasszóbank 

inkasszó bank útján 
inkasszódíj 

inkasszódíjszabás 

inkasszóelfogadás 
inkasszó elfogadása 

inkasszóeljárás 

inkasszóérték 
inkasszóértesítés 

inkasszófeltétel 

inkasszófizetés 

inkasszóforgalom 

inkasszóforgalom pénztárosa 
inkasszóforgatás 

inkasszóforgatmány 

inkasszóforgatmánnyal ellátott váltó 
inkasszóiroda 

inkasszójutalék 

inkasszóköltség 
inkasszólevél 

inkasszómegbízás 

inkasszómegbízási űrlap 
inkasszómeghatalmazás 

inkasszó nem volt 

inkasszó-nyilvántartó 
inkasszóokmányok 

inkasszóosztály 

inkasszó pénzbeszedő által 
inkasszópénztáros 

inkasszóra bemutatott csekk 

inkasszóra benyújt 
inkasszóra elfogadott váltók jegyzéke 

inkasszóra küldött okmányok 

inkasszóra megküld 
inkasszóra vonatkozó egységes irányelvek 

inkasszórendelkezés 

inkasszós bevétel 
inkasszós feltétel 

inkasszós forgatmány 

inkasszós jutalék 
inkasszós költség 

inkasszós meghatalmazás 

inkasszós napok 
inkasszós számla 

inkasszós szolgálat 



inkasszós tevékenység 

inkasszós ügylet 

inkasszós üzlet 
inkasszószolgálat 

inkasszóterv 

inkasszóügynök 
inkasszóüzlet 

inkasszóváltó 

inkluzíve 
inkluzív túra 

inkompatibilis 

inkompetens 
inkonvertibilis 

inkonzisztencia 

inkonzisztens modell 
inkorporáció (bekebelezés, csatlakozás) 

inkorporál 

inkriminált számla 
inkubátorház 

inkurrens 

inkurrens anyag 
inkurrens áru 

inkurrens biztosíték 

inkurrens készlet 
in loco (helyben) 

in mora (hátralékban) 

in natura (természetben [áruban, terményben]) 

innen-onnan beszerzett áru 

innováció 
innovációba bevonható magántőke 

innovációbarát adózás 

innovációbarát adózási rendszer 
innovációfüggő 

innovációhordozó ágazat 

innovációhordozó képesség 
innovációképesség 

innováció közgazdaságtana 

innovációleírás 
innováció leírása 

innovációmenedzselés 

innováció menedzselése 
innovációorientált vállalkozás 

innovációs 

innovációs alap 
innovációs ár 

innovációs attitűd 

innovációs bank 
innovációs cég 

innovációs ciklus 

innovációsegítő tevékenység 
innovációs együttműködés 

innovációs és piacra viteli költségek 

innovációs folyamat 
innovációs kényszer 

innovációs képesség 

innovációs kölcsön 
innovációs magatartás 

innovációs menedzser 

innovációs menedzsment 
Innovációs Nagydíj 

innovációs ötlet 



innovációs park 

innovációs profit 

innovációs projekt 
innovációs stratégia 

innovációs tevékenység 

innovációstratégia 
innovációs verseny 

innovációtervezés 

innováció vezette versenyképesség 
innovál 

innoválás 

innovatív 
Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete (IGY) 

innovatív hajlamú vállalat 

innovativitás 
innovatív képesség díja 

innovatív munka 

innovatív szervezés 
innovátor 

Inozemcev, Nyikolaj Nyikolajevics 

input 
inputadatként kezel 

inputár 

inputárarány 
inputellenőrzés 

inputerőforrás 

inputfelhasználás 

inputhalmaz 

inputindex 
inputjavak 

input jellegű mutatószám 

inputkereslet 
inputkereslet-csökkenés 

inputkészlet 

inputkiadás 
inputkombináció megválasztása 

inputköltség 

inputköltségindex 
inputközelítés 

inputoldal 

input-output 
input-output elemzés 

input-output kapcsolat 

input-output kombináció 
input-output mérleg 

input-output modell 

input-output rendszer 
input-output táblázat 

inputpiac 

inputtényező 
inputtényező-kombináció 

inputtér 

INR (rúpia) – India 
in saldo (kifizetetlenül) 

ínség 

ínségadó 
ínségállapot 

ínséges 

ínségfillér 
ínségmunka 

ínségsegély 



in situ érték 

inskribál (lajstromba vesz) 

inskripció (bejegyzés) 
inspektor 

inspiciál 

inspiráció 
inspirál 

instabil 

instabil ár 
instabil egyensúly 

instabilitás 

instabil magánszektor 
installál (telepít, programot üzembe helyez) 

instant termék 

instanttermék-forgalmazó 
instant termék forgalmazója 

instituál 

institúció 
institucionális befektető 

institucionális egyenlet 

institucionális gazdaságtan 
institucionális keret 

institucionális reform 

institucionalizálódás 
institucionalizmus 

instruál 

instruálás 

instruáló 

instruált 
instrukció 

instrumentális változók módszere 

inszolvencia (fizetésképtelenség) 
inszolvenciabiztosítás 

inszolvens 

intabuláció (telekkönyvi betáblázás) 
INTAMIC (Nemzetközi Mikroáramköröskártya-egyesület) 

integráció 

integrációellenes 
integrációellenesség 

integrációelmélet 

integrációelmélyítés 
integráció elmélyítése 

integrációelmélyítő program 

integráció előkészítése 
integrációérett ország 

integrációérettség 

integrációérettség kritériumai 
integráció felfelé 

integráció gazdaságtana 

integrációmélyítés 
integrációpolitikai ellentét 

integrációs államtitkárság 

integrációs centrum 
integrációs döntéshozatal 

integrációs együttműködés 

integrációs fokozat 
integrációs funkció 

integrációs hatás 

integrációs hatásmechanizmus 
integrációs indíték 

integrációs kapcsolatok 



integrációs kényszer 

integrációs kereskedelem 

integrációs kör 
integrációs kötődés 

integrációs megállapodás 

integrációs modell 
integrációs nyitás 

integrációs partner 

integrációspecifikus szabályozás 
Integrációs Stratégiai Munkacsoport (ISM) 

integrációs tér 

integráció továbbfejlesztése 
integrál 

integrálás 

integrálási változó 
integrálegyenlet 

integrálfüggvény 

integrálgörbe 
integrálhatóság 

integrálhatósági feltétel 

integrálhatóság minimális képessége 
integrálódás 

integrálódásellenes 

integrálódásigény 
integrálódás igénye 

integrálódási színvonal 

integráló növekedés 

integrálszámítás 

integrált 
integrált adatfeldolgozás 

integrált adathálózat 

integrált áramkörös bankkártya 
integrált áramkörös hitelkártya 

Integrált Áruprogram (IPC) 

integrált cég 
integrált európai munkamegosztás 

integrált mediterrán programok (IMP) (EU) 

integrált pénzügyi szolgáltatások (IPSZ) 
integrált piac 

integráltság 

integrátor 
integrátorcég 

integrátorszerep 

integrátorszervezet 
integrátortársaság 

intellektuális kalózkodás 

intellektuális szolgáltatás 
intellektuális tőke 

intellektuálistőke-termék 

intelligens adatbázis 
intelligens kártya 

intenzifikál 

intenzifikálás 
intenzitás 

intenzitási viszonyszám 

intenzitásmutató 
intenzív 

intenzív beruházás 

intenzív érdek 
intenzív gazdálkodás 

intenzív gazdaságfejlesztés 



intenzív gazdaságvédelem 

intenzív környezetvédelem 

intenzív külgazdasági kitörés 
intenzív mezőgazdaság 

intenzív munka 

intenzív növekedés 
intenzív reklám 

intenzív reklámhadjárat 

intenzív tőzsdei forgalom 
intenzív verseny 

interakció 

interaktív 
interaktív álláspiac 

interaktív film forgalmazása 

interaktivitás 
interaktív könyvesbolt 

interaktív opciós stratégia 

interaktív tájékoztató 
interaktív telefonszolgáltatás 

intercedál (kezességet vállal) 

intercesszió 
intercity (IC) 

InterCity (sajtókiadvány) 

intercityközlekedés 
intercitypótjegy ára 

intercityszerelvény 

intercityutas 

intercityvonat 

interdependencia 
interdependencia-küszöb 

interdiszciplináris kutatás 

interes (kamat) 
Inter-Európa Bank Rt. 

Interexpo 

intergenerációs vagyonátruházás 
intergovernamentális (kormányközi) 

interindusztriális előny 

interjú 
interjúalany 

interjúcsokor 

interjúkészítő 
interjútechnika 

interkaláré 

interkaláris 
interkontinentális szállítás 

interkontinentális viszonylat 

interkulturális menedzsment 
interlokális 

intermediergyártás 

internacionalizálódás 
internacionalizált világgazdaság 

internalista fejlődéskoncepció 

internalizáció 
internalizációs előnyök kihasználása 

internalizál 

internalizálás 
internalizálási előnyök 

internalizálási lehetőség 

internalizáló adó 
internalizálódás 

intern áruexport 



intern áruimport 

internátus 

internet 
internetadó 

internetalapú országos információs rendszer 

internetcsatlakozás létrehozásának költsége 
interneten keresztül születő üzlet 

interneten lebonyolított árucsere 

interneten lebonyolított szolgáltatáscsere 
interneten történő vásárlás 

internetes bankolás 

internetes bankolási szolgáltatás 
internetes brókercég 

internetes divatbemutató 

internetes fizetési lehetőség 
internetes könyvárusítás 

internetes reklám 

internetes számlahozzáférés 
internetes üzlet 

internetes vásárlás 

internetforgalom 
internetgazdaság 

internethasználat 

internethasználati díj 
internet-hozzáférés 

internet-hozzáférési költség 

internet-hozzáférés költsége 

internetkávéház 

internetkiállítás 
internetlehetőségek 

internetmarketing 

internet-munkaállomás 
internetpiac 

internetrendszer 

internetszolgáltatás 
internet szolgáltatásai 

internetszolgáltató 

internetszolgáltatói üzletág 
internetsztráda 

internetüzlet 

internetvásárló 
internet világhálózati kínálata 

internista 

intern kereskedelem 
intern mérleg 

interpici 

interpoláció 
interpolációs formula 

interpolációs képlet 

interpolál 
interpolálás 

interpreferencia 

interpreferencia-tábla 
interpretáció 

interpretál 

interpretálás 
interpretálhatatlan 

interregionális 

interregionális működőtőke- 
-beruházás 

interregnum 



interreklám 

interstrukturális feszültség 

interszubjektivitás 
intertemporális áregyensúly 

intertemporális átcsoportosítás 

intertemporális egyensúlyi pálya 
intertemporális feltétel 

intertemporális helyettesítési rugalmasság 

intertemporális választások 
interurbán 

interurbán telefonhívási díj 

intervallum 
intervallumbecslés 

intervallumbecslés alapjai 

intervallum becslése 
intervallumbecslés véges sokaságból vett minták esetén 

intervallumprognózis 

intervallumskála 
intervalutáris árfolyam 

intervalutáris kurzus 

intervenció 
intervencionalista felfogás 

intervencionalizmus 

intervencionista 
intervencionista gazdaságpolitika 

intervencionizmus 

intervenció pénzügyi eszköze 

intervenciós alap 

intervenciós ár 
intervenciós árfolyam 

intervenciós eladás 

intervenciós eladás az árfolyamok csökkentése céljából 
intervenciós felvásárlás 

intervenciós készlet 

intervenciós kötelezettség 
intervenciós művelet 

intervenciós politika 

intervenciós pont 
intervenciós sáv 

intervenciós sáv alja 

intervenciós támogatás 
intervenciós valuta 

intervenciós vásárlás 

intervenciós vétel 
intervenciós vétel az árfolyamok tartása céljából 

interveniál 

interzonális 
INTEX (Nemzetközi Határidős Árutőzsde) 

intéz 

intézet 
intézkedés 

intézkedés adókivetésre 

intézkedés az adó kivetésére 
intézkedés az adókivetési jogkör csökkentésére 

intézkedés az adókivetési jogkör növelésére 

intézkedéscsomag 
intézkedési csomag 

intézkedik 

intézmény 
intézménycsoport 

intézmények mint befektetők 



intézmények tőkebefektetései 

intézmények vásárlásai 

intézményes 
intézményesít 

intézményesítés 

intézményesített 
intézményesített korrupció 

intézményesítő 

intézményes keret 
intézményes monopólium 

intézményes mozgásforma 

intézményes privatizáció 
intézményes szállítmánybiztosítási záradék 

intézményes sztrájkzáradék 

intézményes ügyfelekkel foglalkozó bank 
intézményesülés 

intézményes vámsemlegesítés 

intézményes visszaélés 
intézményfenntartó 

intézményfinanszírozás 

intézményi befektetés 
intézményi befektető 

intézményi befektető értékpapírügyletei 

intézményi befektetők által legjobban kedvelt részvények 
intézményi befektetők számára félretett mennyiség biztosítása 

intézményi befektetők számítógépes kereskedelmi rendszere 

intézményi bróker 

intézményi egység 

intézményi érdekcsoport 
intézményi érdeklődés 

intézményi gazdálkodás 

intézményi háttér 
intézményi index 

intézményi infrastruktúra 

intézményi jegyzés 
intézményi kedvezmény 

intézményi keret 

intézményi kihelyezés 
intézményi konstans 

intézményi környezet 

intézményi közgazdaságtan 
intézményi működési bevétel 

intézményi pénzkezelő 

intézményi piackutatás 
intézményi portfóliómenedzser 

intézményi reform 

intézményi sokk 
intézményi stratégia 

intézményi struktúra 

intézményi szektor 
intézményi tényezők 

intézményi tulajdon 

intézményi tulajdonlás 
intézményi változások 

intézményi vásárló 

intézményrendszer 
intézményrendszerek hosszú távú reformja 

intézményrendszeri korlát 

intézményteremtés 
intézmény típusú szervezet 

intézményüzemeltetés 



intézmény üzemeltetése 

intézményüzemeltetési költség 

intéző 
intézőbizottság 

intézvény 

intézvény elfogadása 
intézvény elfogadását megtagadja 

intézvény elfogadója 

intézvényes 
intézvényez 

intézvényezés 

intézvényezési jutalék 
intézvényezési lehetőség 

intézvényezésről szóló értesítés 

intézvényezett 
intézvényezett bank 

intézvényezett jutaléka 

intézvényezett kötelezettsége 
intézvényezett saját váltó 

intézvényezett váltó 

intézvényező 
intézvényhez csatolt raklevél 

intézvény kibocsátása 

intézvény mellékelve 
intézvény nélküli kifizetés 

intézvényt állít ki 

intézvényt elfogad 

intézvényt kiállít 

intézvényt kifizet 
INTOSAI (Legfőbb Ellenőrzési Intézmények Nemzetközi Szervezete) 

in toto 

intőlevél 
intra dominium (birtokon belül) 

intraeurópai kereskedelem 

intraeurópai működőtőke-forgalom 
intraindusztriális előny 

intraindusztriális kereskedelem 

intra muros (nem nyilvánosan) 
intranszportábilis (nem szállítható) 

intraregionális kereskedelem 

Intriligator, Michael David 
in triplo (három példányban) 

introspektív ordinalizmus 

intuíció 
intuitív módszer 

intuitív prognózis 

intuitív szakértői előrejelzés 
invalidus (munkaképtelen) 

invariancia 

invarianciakutatás 
invariáns (változatlan értékű) 

invenciózus 

inventár 
inventárium (leltár) 

inventúra 

invertálás (megfordítás) 
inverz függvény 

inverz keresleti függvény 

inverz keresleti görbe 
inverz kínálati görbe 

inverz mátrix 



invesztál 

invesztálás 

invesztáló 
invesztált 

invesztíció 

invesztigáció 
invesztigál (kutat, kivizsgál) 

invesztigálás 

invesztitúra (a hűbéres beiktatása  
a hűbérbirtokba) 

invesztor 

invitálás 
involvál (magában foglal) 

ínyenc 

ínyencség 
IOB (Nemzetközi Konténeriroda) 

IOE (Nemzetközi Munkaadói Szervezet) 

IOM (Nemzetközi Migrációs Szervezet) 
IOM (Nemzetközi Opciós Piac) 

IOOC (Nemzetközi Olívaolaj-tanács) 

IOSCO (Értékpapír-felügyeletek Nemzetközi Szervezete) 
IOUOTO (Hivatalos Utazási Irodák Nemzetközi Szövetsége) 

IPAA (Amerikai Független Kőolaj-egyesület) 

IPAC (Nemzetközi Könyvvizsgálati Bizottság) 
ipar 

Az Ipar (sajtókiadvány) 

iparadó 

iparág 

iparágelemzés 
iparági befektetés 

iparági egyensúly 

iparági egyesülés 
iparági háború 

iparági hovatartozás 

iparági keresleti függvény 
iparági kínálat 

iparági kínálati függvény 

iparági kínálati görbe 
iparági önszabályozás 

iparági összkibocsátás 

iparági összkínálat 
iparági tőkekoefficiens 

iparág költsége a határon 

iparág összesített munkakereslete 
iparág-specifikus munkaerő 

iparág-specifikus tőke 

iparág vállalatai 
iparbank 

iparbankház 

iparbáró 
iparbirodalom 

iparcikk 

iparcikk-árusítás 
iparcikkbolt 

iparcikkbolt helyettes vezetője 

iparcikkbolti eladó 
iparcikkbolt-vezető 

iparcikkboltvezető-helyettes 

iparcikkbolt vezetője 
iparcikkek kiskereskedelme 

iparcikkfogyasztás 



iparcikkhiány 

iparcikkimport-tevékenység 

iparcikk-kereskedelem 
iparcikk-kiskereskedelem 

iparcikk-nagykereskedelmi vállalat 

iparcikkpiac 
iparcikkszaküzlet 

iparcikkszükséglet 

iparcikküzlet 
iparcikkvám 

iparcsarnok 

iparegészségügy 
iparegylet 

iparengedély 

Ipar- és Vállalatgazdaság-kutató Intézet 
iparfejlesztés 

Iparfejlesztés (sajtókiadvány) 

iparfejlesztési ráció 
iparfejlesztő vállalkozás 

iparfejlődés 

iparfejlődési folyamat 
iparfelügyelet 

iparfelügyelő 

ipar felvirágzása 
Ipar – Gazdaság (sajtókiadvány) 

Ipargazdaság (sajtókiadvány) 

ipargazdasági koordinátor 

Ipargazdasági Szemle (sajtókiadvány) 

ipargazdaság-kutató 
ipargazdaságtan 

ipargazdász 

ipargyakorlás 
iparhatóság 

ipar hozzáadott értéke 

ipari 
ipari adó 

ipari állam 

ipari ár 
ipari arany 

ipari árfolyam 

ipari áru 
ipari baleset 

Ipari befejezetlen termelés  (számlanév) 

ipari befektető 
ipari berendezés 

ipari beruházás 

ipari bizalmi index 
ipari bróker 

ipari ciklus 

ipari csarnok 
ipari demokrácia 

ipari dolgozó 

ipari döntőbíróság 
ipari egészségügy 

Ipari Élet (sajtókiadvány) 

ipari előkalkulátor 
ipari eredetű javak 

ipari értékesítés árindexe 

ipari értékpapírok 
Ipari Értesítő (sajtókiadvány) 

Ipari és Kereskedelmi Finanszírozási Társaság (ICFC) (Anglia) 



ipari és kereskedelmi miniszter 

ipari és kereskedelmi miniszter helyettese 

Ipari és Kereskedelmi Minisztérium (IKM) 
ipari ezüst 

ipari fellendülés 

ipari felszerelés 
ipari fogyasztó 

ipari formatervezés 

ipari forradalom 
iparigazgatóság 

iparigazolvány 

iparigazolvány-bevonás 
iparigazolvány bevonása 

iparigazolvány-kiadás 

iparigazolvány kiadása 
ipar igénye 

ipari gyémánt 

ipari harmonizáció 
ipari hatékonyság 

ipari háttér 

Ipari Hírek (sajtókiadvány) 
ipari hulladék 

Ipari Jogvédelem (sajtókiadvány) 

ipari jövedelem 
ipari kapacitás kihasználtsága 

ipari kapitalizmus 

ipari kémkedés 

pari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Érdekegyeztető Tanács (IKÉT) 

ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter 
ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter helyettese 

Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium (IKIM) 

ipari kockázat 
ipari koncentráció 

ipari konglomerátum 

ipari konszern 
ipari kooperáció 

ipari könyvvizsgálat 

ipari könyvvizsgálati útmutató 
ipari kötvény 

iparilag elmaradott ország 

iparilag fejlett ország 
ipari megrendelés 

Ipari Minisztérium (IM) 

ipari mintaoltalom 
ipari munka 

ipari munkanélküliség 

ipari munkás 
ipari műhely 

ipari nagyhatalom 

iparindítási hitel 
ipari ország 

ipari övezet 

ipari park 
Ipari Parkok Nemzetközi Szövetsége 

ipari platina 

ipari profit 
iparirányítás 

ipar irányítása 

ipari rendelésállomány 
ipari részvény 

ipari segélyegylet 



ipariskola 

ipari struktúra 

ipari szabadkereskedelmi megállapodás 
ipari szabadkereskedelmi övezet 

ipari szakcímtár 

ipari szakmunkás 
ipari szakszervezet 

Ipari Szemle (sajtókiadvány) 

ipari szervezet elmélete 
ipari szolgáltatás 

ipari szövetkezet 

ipari szükséglet 
ipari tábornok 

ipari tanuló 

iparitanuló-képzés 
ipari tanulók képzése 

ipari társadalom 

ipari társadalom elmélete 
ipari társasviszony 

ipari tartaléksereg 

ipari telephely 
iparitelephely-előny 

ipari teljes termelés 

ipari termék 
Ipari termékek jegyzéke (ITJ) 

iparitermék-exportőr 

iparitermékjegyzék-szám 

ipari termelés 

ipari termelési árindex 
ipari termelési index 

ipari termelés jelzőszáma 

ipari tervezés 
ipari tevékenység 

Ipari tevékenység árbevétele (számlanév) 

ipari tevékenység bejelentése 
ipari tevékenység engedélyezése 

ipari tevékenységet bejelent 

ipari tevékenységet engedélyez 
Ipari tevékenység közvetlen költségei (számlanév) 

Ipari tevékenység ráfordításai (számlanév) 

ipari tőke 
ipari tőke és a banktőke összefonódása 

ipari tulajdon 

ipari üzemek felújítása 
ipari üzemek gyökeres átszervezése 

ipari üzemek korszerűsítése 

ipari üzemek újjáépítése 
ipari válság 

ipari vámszabad terület 

ipari vásár 
ipari vásárló 

ipari világ 

ipari vízfelhasználás (az ipar használja) 
iparivíz-felhasználás (az ,,ipari víz’’ felhasználása) 

ipari zóna kiépítése 

iparjog 
iparjogosítvány 

iparjogvédelem 

iparjogvédelmi ügyintéző 
iparkamara 

iparkitelepítés 



iparkodás 

iparkodó 

iparkoncentráció 
iparlobbinyomás 

iparlovag 

iparmágnás 
iparmedence 

iparművészeti vásár 

iparnövekedés 
iparos 

iparoscsalád 

iparosember 
iparosérdek 

iparoshagyomány 

Iparos Hírlap (sajtókiadvány) 
iparosít 

iparosítás 

iparosítási ütem 
iparosítás üteme 

iparosítottsági fok 

iparoskör 
iparoslegény 

iparosmester 

iparosmunka 
iparosodás 

iparosodási hullám 

iparosodik 

iparosodott háború 

iparosodott ország 
iparosodottság 

iparosodott társadalom 

iparosság 
iparossegéd 

iparostanuló 

iparostársadalom 
iparostól vásárol 

Iparos Újság (sajtókiadvány) 

iparos visszatartási joga 
iparösszpontosulás 

iparpolitika 

iparpolitikai koncepció 
iparpolitikai szabályok 

Iparpolitikai Tájékoztató (sajtókiadvány) 

iparpolitikus 
iparstatisztika 

iparstatisztikus 

iparstruktúra 
iparszabadság 

iparszabadság elve 

iparszerkezet 
iparszerkezet-átalakítás 

iparszerkezet átalakítása 

iparszerkezet-átépítés 
iparszerkezet átépítése 

iparszerű 

iparszerű termelés 
iparszervezés 

ipartalanítás 

ipartanács 
ipartelep 

ipartelepítés 



ipar teljesítményének mutatója 

ipar tercierizálódása 

iparteremtés 
ipartestület 

Ipartestületek Budapesti Szövetsége (IBSZ) 

Ipartestületek Lapja (sajtókiadvány) 
Ipartestületek Országos Szövetsége 

ipar-továbbfejlesztés 

ipar továbbfejlesztése 
ipartörténet 

ipartörvény 

iparügy 
Iparügyek (sajtókiadvány) 

iparűzés 

iparűzési adó 
iparűzésiadó-alap 

iparűzésiadó-előleg 

iparűzési adó emelése 
iparűzésiadó-kedvezmény 

iparűzési adó kivetésének alapja 

iparűzési adót áthárítja 
iparűző 

iparvágány 

iparvállalat 
iparvállalat által kibocsátott kötvény 

iparvállalati igazgató 

iparvállalati klíring 

iparvállalati kölcsönkötvény 

iparvállalati kötvény 
iparvállalati vezérigazgató 

iparvállalatok áttelepítése 

iparvállalatok egyesülése 
iparvállalatok fúziója 

iparvállalatok hiteligényei 

iparvállalatoknak adott hitel 
iparvállalatok részvényeiből álló biztosíték 

iparvasút 

iparvédelem 
iparvédelmi jog 

iparvezér 

iparvidék 
IPC (Integrált Áruprogram) 

IPC (Nemzetközi Borsközösség) 

IPE (Nemzetközi Kőolajtőzsde) 
IPMA (Elsődleges Piacok Nemzetközi Szövetsége) 

IPSZ (integrált pénzügyi szolgáltatások) 

IQD (dinár) – Irak 
IR (információs rendszer) 

Iraki Köztársaság (Irak) – Ázsia 

Iráni Iszlám Köztársaság (Irán) – Ázsia 
iráni nehézkőolaj ára 

irányadó 

irányadó bér 
irányadó értékhatár 

irányadó jog 

irányadó kamat 
irányadó kamatfizetés 

irányadó kamatláb 

irányadó kamatláb csökkenése 
irányadó kamatláb emelkedése 

irányadó költség 



irányadó leszámítolási kamatláb 

irányadónak számító 

irányadó olajféleség 
irányár 

irányárat megállapít 

irányárfolyam 
irányármegszabó szerep 

irányárrendszer 

iránybér 
iránydíj 

irányelv 

irányelvek az adóhatóság számára 
irányfuvar 

irányfuvarozás 

irányít 
irányítás 

irányítása alatt 

irányítása alatt áll 
irányításelmélet 

irányítási cél 

irányítási döntés 
irányítási gyakorlat 

irányítási jogot adó részvényhányad 

irányítási körzet 
irányítási módszer 

irányítási rendszer 

irányításirendszer-változtatás 

irányítási rendszer változtatása 

irányítás íve 
irányító apparátus 

irányító bizottság 

irányítóközpont 
irányítómunka 

irányítószám 

irányító szervezet 
irányított 

irányítottan lebegtetett árfolyamrendszer 

irányított ár 
irányított árfolyam 

irányított árfolyam-lebegtetés 

irányított árfolyam lebegtetése 
irányított elosztású javak 

irányított felszámolás 

irányított gazdaság 
irányított hitelgazdálkodás 

irányított kapitalizmus 

irányított lebegés 
irányított lebegésű árfolyam 

irányított lebegtetés 

irányított valuta 
irányított valutaárfolyam 

iránykamatláb 

iránymező 
iránymutatás 

irányszám 

iránytangens 
irányt szab 

irányul 

irányvektor 
irányvonal 

irányvonat 



irányzat 

írásba nem foglalt megállapodás 

írásban kifogásol 
írásbeli árubejelentési kötelezettség 

írásbeli árunyilatkozat 

írásbeli árunyilatkozat adására szolgáló vámokmány 
írásbeli engedély fizetési haladékra 

írásbeli értesítés 

írásbeli fizetési felhatalmazás 
írásbeli hozzájárulás 

írásbeli igazolás 

írásbeli kezesség 
írásbeli megállapodás 

írásbeli meghatalmazás 

írásbeli megrendelés 
írásbeli óvás 

írásbeli szerződés 

írásbeli utánrendelés 
írásbeli visszaigazolás 

írásmunka 

írásos ajánlat 
írásos banki ajánlás 

írásos beszedési megbízás 

írásos bizonyíték 
írásos értesítés 

írásos fizetési felszólítás 

írásos kötelezettségvállalás 

írásos megállapodás 

írásos megbízás 
írásos megkérdezés 

írásos megkeresés 

írásos munka 
írásos nyilatkozat 

írásos utasítás 

iratbetekintés 
iratfeldolgozás 

iratgyűjtő 

iratjegyzék 
iratkezelés 

íratlan jog 

íratlan szabály 
iratrendező 

irattár 

irattári példány 
irattáros 

irattároz 

IRB (Befektetési és Fejlesztési Bank) 
irdatalanul drága 

Ír Értéktőzsde (ISE) 

Ír Értéktőzsde részvényindexe 
Ír Határidős és Értéktőzsde (IFOX) 

Ír Központi Bank 

Ír Köztársaság (Írország) – Európa 
íróbér 

iroda 

irodaautomatizáció 
irodaautomatizálás 

iroda automatizálása 

irodabútorbolt 
irodabútorház 

irodabútor-nagykereskedelem 



irodabútor-piac 

irodagép ára 

irodagépek gyártása 
irodagépgyártás 

irodagép-karbantartási költség 

irodagép-vásárlás 
irodaház 

irodaházak tulajdonjoga 

irodaház-eladás 
irodaház eladása 

irodaházpiac 

irodaházpiac bővülése 
irodaház-piaci kereslet 

irodaház-piaci túlkínálat 

irodaház-üzemeltetés 
irodaház üzemeltetése 

irodaház üzemeltetési költsége 

irodaház-vásárlás 
irodaház vásárlása 

irodahelyiség 

irodahotel 
irodai alkalmazott 

irodai dokumentumkezelés 

irodai dolgozó 
irodai kisegítő 

irodai költség 

irodai költségek nyilvántartása 

irodai papíráru 

irodai személyzet 
irodai-ügyviteli szakirány 

irodaköltség 

irodalmi tulajdon 
irodapiac 

irodaszer-áruház 

irodaszer-ellátmány 
irodaszer-kereskedelem 

irodaszer-keresedelmi cég 

irodaszerpiac 
irodatechnikai bolt 

irodatechnikai piac 

irodatechnikai szaküzlet 
irodatechnika-piac 

irodatechnológia 

irodista 
írógépcentrum 

írói előleg 

írói tulajdon 
írószerbolt 

írószerbolti eladó 

írószer-kereskedelem 
írószerüzlet 

írott feljegyzés 

írott jog 
IRR (riál) – Irán 

IRR (vagy BMR) (belső megtérülési ráta) 

irracionális 
irracionalitás 

irreális áremelés 

irreflexivitás 
irreguláris bankügyletek 

irreleváns alternatíva 



irreverzíbilis folyamatok 

irreverzíbilis költség 

irreverzibilitás 
irritációs index 

IRS (Szövetségi Adóhivatal) (USA) 

IRTC (Nemzetközi Vasúti Szállítási Bizottság) 
IRU (Nemzetközi Közúti Fuvarozók Egyesülete) 

IRU-csillagok 

IRU közúti fuvarozói teljesítményindexe 
IRU-szabályok 

ISA (Nemzetközi Cukoregyezmény) 

ISACA (Információrendszer- 
-ellenőrök Egyesülete) 

Isard, Walter 

ISC (Nemzetközi Cukortanács) 
ISCO (Foglalkozások Nemzetközi Szabvány Szerinti Osztályozása) 

ISCOR (Dél-afrikai Vas- és Acélipari Társaság) 

ISE (Ír Értéktőzsde) 
ISE (Nemzetközi Értéktőzsde) (London) 

ISEW (a fenntartható gazdasági jólét indexe) 

ISEW-számítás 
IS-függvény 

IS-görbe 

ISI (Nemzetközi Statisztikai Intézet) (Hága) 
ISIC (gazdasági tevékenységek standard nemzetközi osztályozása) 

ISIC-osztály 

ISK (korona) – Izland 

iskolafenntartó 

iskolai takarékosság 
iskolai tankönyvek kedvezményes vására 

iskolai végzettség 

iskolaköteles 
iskolakötelezettség 

iskolán kívüli oktatás 

iskolapénz 
iskolaprivatizáció 

iskolarendszeren kívüli 

iskolaszerkezet-váltás 
iskolát üzemeltet 

iskolázás 

iskolázatlan 
iskolázott 

iskoláztatási támogatás 

IS – LM-elemzés 
IS – LM-modell 

ISM (Integrációs Stratégiai Munkacsoport) 

ISMA (Nemzetközi Értékpapír- 
-piaci Egyesület) 

ismeret 

ismeretes 
ismeretgazdálkodás 

ismerethalmaz 

ismeretlen eredetű pénz 
ismeretlen származású termék 

ismeretlen szórásnégyzetű sokaság 

ismeretlen végösszegű támogatás 
ismeretség 

ismerettömeg 

ismert 
ismert bank 

ismertet 



ismertetés 

ismertető 

ismertetőjel 
ismertség 

ismertségi index 

ismert szórásnégyzetű sokaság 
ismertté válás 

ismert tőzsde 

ismert vállalkozó 
ismérv 

ismérvek együttingadozása 

ismérvek kapcsolata 
ismérvek szerinti osztályozás 

ismérvérték 

ismérvértékek különbözősége 
ismérvértékek nagyság szerinti sorrendje 

ismérvérték-rendezés 

ismérvfajta 
ismérv szerinti osztályok 

ismérv szerinti rendezés 

ismérvtípus 
ismérvváltozat 

ismét eladható 

ismételt 
ismételt játékok evolúciós interpretációja 

ismételt kibocsátás 

ismételt közelítés 

ismételt mintavétel 

ismételt reklám 
ismételt számbavétel 

ismét kibocsátható bankjegyek 

ismétlés 
ismétléses kiválasztás 

ismétléses mintavétel 

ismétlési jogdíj 
ismétlés nélküli kiválasztás 

ismétlődő árfolyam-ingadozások időszaka 

ismétlődő árfolyamok elhagyása 
ismétlődő kiadás 

ismétlődő reklám 

ismétlődő szolgáltatás 
ismétlődő válság 

ISO (Nemzetközi Cukorszervezet) 

ISO (Nemzetközi Szabványügyi Szervezet) (Genf) 
iso- (vagy izo-) (azonos, egyenlő) 

isocline-görbe 

isocost-sorozat 
ISO-felkészítés 

ISO-megfeleltetés 

ISO minőségbiztosítási rendszer 
ISO minőségi tanúsítvány 

ISO 9000-es szabványsorozat 

ISO 9000 minőségbiztosítási rendszer 
isoprofit-egyenes 

isoquant 

isoquantgörbe 
isoquantgörbék releváns tartománya 

isoquantgörbe negatív meredekségű szakasza 

isoquantgörbe pozitív meredekségű szakasza 
isoquantgörbe visszakanyarodó szára 

isoquantok alapján meghatározott minimális költséget biztosító tényezőkombináció 



isoquantok azonos meredekségű pontjai 

isoquantok érintési pontja 

isoquanttérkép 
ISO-rendszer 

ISO-tanúsítvány 

ispán 
ISP (Központi Árbizottság) 

ISRO (Nemzetközi Értékpapír-szabályozási Szervezet) 

ISSA (Értékpapír-kezelők Nemzetközi Társasága) 
ISTA (Nemzetközi Acélkereskedelmi Szövetség) 

Iszlám Fejlesztési Bank (IDB) (Dzsidda) 

IT (információs társadalom) 
IT (információtechnikai) 

IT (információtechnológiai) 

italadó 
italárjegyzék 

italáru 

italárus 
italárusítás 

italárusító kioszk 

italautomata-kölcsönzés 
italbevétel (italból származó bevétel) 

italbolt 

italbolt vezetője 
italforgalmazás 

italkereskedelem 

italkereslet 

italkínálat 

ital-kiskereskedelem 
italkorlátozás 

italkülönlegesség 

itallap 
italmérés 

italmérési adó 

italmérési engedély 
italmérési illeték 

italmérési jog 

italmérésre engedélyezett órák 
italmérés utcán át 

italmérő 

italos 
italpiac 

italreklám 

italreklám-tilalom 
italszolgáltatás 

italtermelés 

italt szolgál fel 
italüzlet 

IT-befektetés 

ITC (Nemzetközi Óntanács) 
IT-cég 

ítél 

ítélet 
ítélkezik 

iterációs függvény 

iterált növekedési arány 
itinerárium (útikönyv) 

IT-iparág 

ITJ (Ipari termékek jegyzéke) 
ITL (líra) – Olaszország 

ITL (olasz líra) – San Marino 



IT-munkaerő 

IT-munkaerőszükséglet 

IT-szakemberutánpótlás 
itthoni piac 

Itt nincs alku: szabott ár. (közmondás) 

iusto titulo (joggal) 
ivadéknevelő gazdaság 

ívháromszög 

ivó 
ivócsarnok 

ivóvízdíj 

ivóvízellátás 
ívrugalmasság 

ívrugalmasság munkaképlete 

IVSZ (Informatikai Vállalkozások Szövetsége) 
IWA (Nemzetközi Búzaegyezmény) 

Iwai-modell 

IWC (Nemzetközi Búzatanács) 
IWCC (Nemzetközi Kovácsoltréztanács) 

IWS (Nemzetközi Gyapjútitkárság) 

IWTO (Nemzetközi Gyapjútextil- 
-szervezet) 

Izlandi Köztársaság (Izland) – Európa 

ízlésbeli 
izmaelita (kereskedelemmel foglalkozó mohamedán bolgárok) 

izobevételi görbe 

izokibocsátási görbe 

izoláció 

izolált csere 
izolált gazdaság 

izommunka 

Izrael Állam (Izrael) – Ázsia 
Izraeli – Amerikai Ipari Kutatási és Fejlesztési Alapítvány 

Izraeli Kereskedelmi Kamarák Szövetsége (FICC) 

Izraeli Külkereskedelmi Kockázatbiztosítási Társaság (IFTRIC) 
  



J 
J (joule) 

jachttulajdonos 

jackpot 
Jacobi-mátrix 

Jacquemin, Alexis Pierre 

Jaffé, William 
Jaj, kinek se esze, se pénze! (közmondás) 

Jakob, Ludwig Heinrich von 

jamaicai egyezmény 
Jamaicai Köztársaság (Jamaica) – Közép-Amerika 

James, Emile 

jancsibankó 
Jankovich Béla 

Jannet, Claudio 

Jánossy Ferenc 
Jánossy–Ehrlich-módszer 

Jánossy evolúciós alternatívája 

Jánossy-féle gazdasági korszakolás 

jánossyizmus 

Janus Pannonius Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Kar 
Japán (Japán) – Ázsia 

japán államkötvény 

japán államkötvények külföldi pénznemben 
japán államkötvények piaca 

japán állampapír hat hónapos lejárattal 

Japán Bank (BoJ) 
Japánban kibocsátott, nem jenre szóló külföldi kötvények 

japán cég által kibocsátott kötvény 

japán cégek által folytatott nemzetközi pénzügyi arbitrázs 
Japán Értékpapírklíring-társaság (JSCC) 

Japán Fejlesztési Bank (JDB) 

japán hosszú távú alapkamatláb 

japán indexopciók 

japán jenben kibocsátott kötvény 

japán kereskedelmi csoportok 
japán központi bank 

japán offshore pénzpiac 

japán pénzügyi körök 
japán piacon nem jenben kibocsátott kötvény 

japán posta biztosítási alapja 

japán posta takarékalapja 
járadék 

járadékadó 

járadékalap 
járadék, amelyet az időszakok végén kell fizetni 

járadékátcsoportosítás 

járadékbank 
járadékbirtok 

járadékbirtokos 

járadékbiztosítás 
járadékbiztosító 

járadékból élő 

járadékelmélet 
járadékemelés 



járadékérték 

járadékfizetés 

járadékfizetési kötelezettség 
járadékfolyósítás 

járadék folyósítása 

járadékhajhászás 
járadékhajhászás elmélete 

járadékhivatal 

járadékhozomány 
járadékigény 

járadékigény-bejelentés 

járadékigény bejelentése 
járadékigény-elismerés 

járadékigény elismerése 

járadékjelenség 
járadék-jellegű 

járadék-jellegű kifizetés 

járadékjövedelem 
járadékképződés 

járadék képződése 

járadék készpénzértéke 
járadékkölcsön 

járadékkötvény 

járadékkövetelmény 
járadékkülönbség 

járadéklevél 

járadékmaximáló 

járadékmegváltás 

járadék minimális értéke 
járadékos 

járadékosztály 

járadékot fizet 
járadékpapír 

járadékra kirótt adó 

járadékszámítás 
járadékszelvény 

járadékszerű jövedelem 

járadékszolgáltatás 
járadéktag 

járadékteher 

járadéktényező 
járadékterhes alapjuttatás 

járadéktermelő 

járadéktöbblet 
járadéktöbblet-realizálás 

járadéktöbblet realizálása 

járadéktőke 
járadék tőkeértéke 

járadék tőkésített értéke 

járadékvadász 
járadékvadászat 

járadékvadász magatartás 

járandóság 
járat 

járatbérlet 

járatkiesés 
járatlanság 

járatlista 

járatmegszüntetés 
járat megszüntetése 

járatsűrűség 



járat sűrűsége 

járatszám 

járat száma 
járhatatlan 

járműadó 

járműalkatrészbolt helyettes vezetője 
járműalkatrész-bolti eladó 

járműalkatrész-bolti vezető  

helyettese 
járműalkatrészbolt vezetője 

járműalkatrész-kereskedelem 

járműállomány 
járműbérlet 

járműbeszerzés 

jármű beszerzése 
járműbiztosítás 

jármű biztosítása 

járműbolti eladó 
járműgyártás 

jármű gyártása 

járműipar 
jármű-kereskedelem 

járműkereskedés 

járműpark 
járműpark-felújítás 

járműpark felújítása 

járműszakbolt 

járóbeteg-ellátásra fordítható keret 

jártasság 
járulék 

járulékadósság 

járulékalap 
járulékalap-bővítés 

járulékalap bővítése 

járulékalap-szélesítő törekvés 
járulékarányos 

járulékátcsoportosítás 

járulék átcsoportosítása 
járulékbefizetés 

járulékbefizető 

járulékbehajtás 
járulékbehajtó 

járulékbeszedés 

járulékbeszedési tevékenység 
járulékbeszedő 

járulékbevallás 

járulékbevétel 
járulékbevételek elmaradása 

járulékcsökkentés 

járulék csökkentése 
járulék-ellenőrzés 

járulék ellenőrzése 

járulékelszámolás 
járulék elszámolása 

járulékelszámolási rend 

járulékfizetés 
járulék fizetése 

járulékfizetési kötelezettség 

járulékfizető 
járulékfolyósítási idő 

járulékforintok 



járulékigazgatóság 

járulékintegráció 

járulékkedvezmény 
járulék-kinnlevőség 

járulékkivetés 

járulékköteles jövedelem 
járulékkötelezett 

járulékkötelezettség 

járulékkötelezettség-teljesítés 
járulékkötelezettség teljesítése 

járulékkulcs 

járuléklevonás 
járulék levonása 

járulékmegállapítás 

járulék megállapítása 
járulékmegfizetés 

járulék megfizetése 

járulékmegkerülő 
járulékmentes 

járulékmentesség 

járulékmérséklés 
járulék mérséklése 

járulékmérték 

járulék mértéke 
járuléknövelés 

járulék növelése 

járulék-nyilvántartás 

járulék nyilvántartása 

járulékok tőkekénti forgatása 
járulékoltat 

járulékoltatás 

járulékoltatási rendszer 
járulékoltatás végzése 

járulékoltatott juttatás 

járulékos 
járulékos beruházás 

járulékos biztosíték 

járulékos hitel 
járulékos jellegű kötelem 

járulékos jövedelem 

járulékos juttatás 
járulékos kiadás 

járulékos kölcsön 

járulékos költség 
járulékos kötelezettség 

járulékos kötelezettség vállalása 

járulékos kötvényosztalék 
járulékos pénz 

járulékos szolgáltatás 

járulékos teljesítmény 
járulékos tőkeelemek 

járulékos váltókötelezett 

járulékosztály 
járulékplafon 

járulékreform 

járulékszabályok módosítása 
járulékszámítás 

járuléktartozás 

járulékteher 
járuléktúlvonás 

Jaszi, George (Jászi György) 



Jászi György (Jaszi, George) 

játékadó 

játékadó-bevétel 
játékadósság 

játékadóteher 

játékár 
játékáru 

játékautomata 

játékautomata-szerződés 
játékautomata-üzlet 

játékbarlang 

játékbevétel 
játékbolt 

játékbolt helyettes vezetője 

játékbolti eladó 
játékboltvezető 

játékboltvezető-helyettes 

játékboltvezető helyettese 
játékbolt vezetője 

játékbörze 

játékdíj 
játékelmélet 

játékelméleti egyensúlyfogalom 

játékengedély 
játékforgalmazó 

játékgyár 

játékgyártás 

játék gyártása 

játékház 
játékipar 

játékkártya-egyedáruság 

játékkaszinó 
játékkereskedés 

játékkereskedő 

játékkészítés 
játékkészítő 

játékkiállítás 

játék kifizetési mátrixa 
játékklub 

játéklehetőség 

játék-nagykereskedés 
játék-nagykereskedő 

játéknap 

játékosértékesítés 
játékos értékesítése 

játékosok limitált ára 

játékosrókák (ravasz spekulánsok) 
játékos ügynök (ügynök, aki játszik) 

játékosügynök (játékosokkal ügynököl) 

játékosvásárlás (a sportban) 
játékos vásárlás (pl. gyermekkel) 

játékos vásárlása 

játékosvásárlási kedv 
játékosvásárlási tilalom 

játékosztály 

játékösztön 
játékpénz 

játékpiac 

játékszabályok 
játékszenvedély 

játékszergyártás 



játéktér 

játékterem 

játéküzlet 
játékvásárlás 

játék vásárlása 

játszó 
jatt (szleng) 

jattol (szleng) 

javadalmaz 
javadalmazás 

javadalmazási célú értékelés 

javadalmazási lista 
javadalmazásos kötvény 

javadalmazó 

javadalmazott 
javadalom 

javadalomélvezet 

javadalom élvezete 
javadalomélvezeti jog 

javadalom élvezeti joga 

javadalomélvező 
javadalomgyarapodás 

javak 

javak átruházása 
javak elidegenítése 

javak és szolgáltatások 

javára 

javára elszámol 

javára ír 
java része 

javarészt 

javaslás 
javaslat 

javaslatelfogadás 

javaslat elfogadása 
javaslatot figyelembe vesz 

javaslattétel 

javaslattevő 
javasol 

javasolt 

javasolt akkreditív 
javasolt kamatláb 

javasolt osztalék 

javít 
javítás 

javítás és karbantartás 

javítási költség 
javítási lehetőség 

javítási munka 

javítási szolgáltatás 
javíthatatlan 

javítható 

javíthatóság 
javítja a honi vállalatok pozícióit 

javítja a pozícióját 

javító 
javítóhálózat 

javítóműhely 

javító-szerelő munkás 
javító-szerelő vállalat 

javítószolgáltatás 



javított 

javított csekk 

javitóüzem 
javítóvállalat 

javul 

javulás 
javul a zöldhasúhoz képest 

javuló árukínálat 

javuló befektetői légkör 
javuló eredmény 

javuló kockázati besorolás 

JBBK (jóváírás belföldi bankon kívüli utalás miatt) 
JBBU (jóváírás bankon belüli utalás miatt) 

JBCS (jóváírás beszedésre átvett csekk esetén) 

JDB (Japán Fejlesztési Bank) 
JEAK (jóváírás export akkreditív miatt) 

Jefferies számítógépes tőzsdei kereskedelmi rendszere 

jégárus 
jégbiztosítás 

jégbüfé 

jéggyár 
jéggyártás 

jégkár 

jégkárbecslés 
jégkárbecslő 

jégkárbiztosítás 

jégkárbiztosító 

jégkár esetére szóló biztosítás 

jégkárszázalék 
jégkrémfogyasztás 

jégkrémforgalom 

jégkrémpiac 
jégpótdíj 

jégsport felszerelésének a beszerzése 

jégzáradék 
jegy 

jegyár 

jegyáremelkedés 
jegyárusítás 

jegyárusító automata 

jegyautomata 
jegybank 

jegybank aranyveszteségei 

jegybankban a bankok által egy éjszakára letétbe helyezett pénz 
jegybank bankjegye 

jegybank bruttó külföldi adóssága 

jegybankelnök 
jegybank és a költségvetés kapcsolata 

jegybankfüggetlenség 

jegybank függetlensége 
jegybank hivatalos árfolyama 

jegybanki alapkamat 

jegybanki beavatkozás 
jegybanki depótender 

jegybanki devizatartalék 

jegybanki ellenőrzés 
jegybanki eszközrendszer 

jegybanki folyószámla 

jegybanki funkció 
jegybanki függetlenség 

jegybanki garancia 



jegybanki hitel 

jegybanki információs rendszer 

jegybanki intervenciós sáv 
jegybanki kamatláb 

jegybanki mérleg 

jegybanki pénz 
jegybanki pénzmennyiség 

jegybanki pénzteremtés 

jegybanki pénzteremtés állami monopóliuma 
jegybanki tartalék 

jegybankitartalék-változás 

jegybanki valutavásárlás 
jegybanki valutavásárláson alapuló seigniorage 

jegybankképes értékpapír 

jegybankképes értékpapírletét 
jegybankképes eszköz 

jegybankképes váltó 

jegybankképes váltótárca 
jegybankképes váltót kiállító bank 

jegybank-kooperáció 

jegybankkormányzó 
jegybank kormányzója 

jegybankmérleg 

jegybanknak a törvényes tartalék feletti aranykészlete 
jegybanknál leszámítolásra elfogadható váltó 

jegybank nettó külföldi devizatartozása 

jegybankos 

jegybankpénz 

jegybankpénzállomány 
jegybank pénzállománya 

jegybankpénz állományának  

a változása 
jegybank pénzforgalmi készlete 

jegybankpénzhitel 

jegybankpénz kamatlába 
jegybankpénzkereslet 

jegybankpénzkínálat 

jegybankrendszer 
jegybanktanács 

jegybanktevékenység 

jegybanktörvény 
jegybanktörvény-javaslat 

jegybanktörvény-módosítás 

jegybanktörvény módosítása 
jegybanktörvényvita 

jegybankügy 

jegybank ügyfélforgalmának egyenlege 
jegybeváltás 

jegy beváltása 

jegybevétel 
jegybevételtöbblet 

jegycsalás 

jegyeladás 
jegyeladó 

jegyellenőr 

jegyellenőrzés 
jegyelővétel 

jegyelővételi pénztár 

jegyértékesítő ügynökség 
jegyez 

jegyezhet 



jegyezhető 

jegyezhető a tőzsdén 

jegyeztet 
jegyfajta 

jegyfüzet 

jegyhasznosító 
jegyhivatal 

jegyiroda 

jegykereslet 
jegykezelő készülék 

jegykiadás 

jegykiadó 
jegykiadó automata 

jegykibocsátás 

jegykibocsátó bank 
jegykínálat 

jegypénztár 

jegypénztáros 
jegypiac 

jegyre ad 

jegyre kapható áru 
jegyre kiszolgáltatott élelmiszer 

jegyrendszer 

jegyszedő 
jegyszelvény 

jegytulajdonos 

jegyüzér 

jegyváltás 

jegyváltó 
jegyvásárlás 

jegyvizsgáló 

jegyzék 
jegyzékbe vesz 

jegyzés 

jegyzésarányos 
jegyzésarányos kielégítés 

jegyzés a ... tőzsdén 

jegyzés az ársávon belül 
jegyzés bal oldala 

jegyzésben szereplő hozamárfolyam 

jegyzéselfogadás 
jegyzés elfogadása 

jegyzés előtt 

jegyzésérvényesség 
jegyzés érvényessége 

jegyzés felfüggesztése 

jegyzés felfüggesztése előtti árfolyam 
jegyzés feltétele 

jegyzésgarantálás 

jegyzésgarantáló 
jegyzésgarantáló konzorcium 

jegyzésgarantáló szindikátus 

jegyzési ajánlat 
jegyzési arány 

jegyzési árfolyam 

jegyzési bizonylat 
jegyzési felhívás 

jegyzési feltételeket vizsgáló részleg 

jegyzési garancia 
jegyzési garancia vállalása 

jegyzési határidő 



jegyzési hely 

jegyzési idő 

jegyzési időszak 
jegyzésidőszak-lezárás 

jegyzési időszak lezárása 

jegyzési időtartam 
jegyzési ív 

jegyzési jegyzék 

jegyzési jog 
jegyzési jog gyakorlása 

jegyzési jogosultság 

jegyzési jutalék 
jegyzési kampány 

jegyzési konstrukció 

jegyzési korlátozás 
jegyzési költség 

jegyzési kőolajár 

jegyzési kötelezettség 
jegyzési lista 

jegyzési megállapodás 

jegyzési nap 
jegyzési nyilatkozat 

jegyzési nyomtatvány 

jegyzési okmány 
jegyzési pénz 

jegyzési tájékoztató 

jegyzési utalvány 

jegyzési űrlap 

jegyzés jobb oldala 
jegyzéslebonyolítás 

jegyzés lebonyolítása 

jegyzéslezárás 
jegyzés lezárása 

jegyzés lezárva 

jegyzésmód 
jegyzésnél alacsonyabb árfolyam 

jegyzésre bocsát 

Jegyzésre elfogadott értékpapírok jegyzéke 
jegyzésre felajánl 

jegyzésre jogosult 

jegyzésre jogosultság 
jegyzés utáni 

jegyzet-hozzájárulás 

jegyzett 
jegyzett alaptőke 

jegyzettámogatás 

jegyzett ár 
jegyzett árfolyam 

jegyzett, de be nem fizetett tőke 

Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (számlanév) 
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke belföldi alapítókkal  

szemben (számlanév) 

Jegyzett, de még be nem fizetett tőke külföldi alapítókkal  
szemben (számlanév) 

jegyzett, de még nem árusított 

jegyzett dollárárfolyam 
jegyzett érték 

jegyzett értékpapír 

jegyzett forintárfolyam 
jegyzett hozamárfolyam 

jegyzett kategória 



jegyzett kötvényárfolyam 

jegyzett opció 

jegyzett piaci érték 
jegyzett részvény 

jegyzett részvények juttatása 

jegyzett részvények kiutalása 
jegyzett részvények teljes piaci értéke 

jegyzett részvénytőke 

jegyzett tőke 
Jegyzett tőke (mérlegfősor) 

Jegyzett tőke (számlanév) 

jegyzett valutaárfolyam 
jegyzett valuta árfolyama 

jegyzik 

jegyző 
jegyzőkönyv 

jegyzőkönyvet vezet 

jegyzőkönyvfelvétel 
jegyzőkönyv felvétele 

jegyzőkönyv-hitelesítés 

jegyzőkönyv hitelesítése 
Jekelfalussy József 

jeladás 

jelenbeli államadósság 
jelenbeli döntések jövőbeli következményei 

jelenbeli javak 

jelenbeli jószág 

jelenbeli kereslet 

jelenbeli szükséglet 
jelenbeni fogyasztás alternatív költsége 

jelenbeni javak 

jelenbeni kiadás 
jelenbeni pénz 

jelenbeni pénzállomány 

jelenbeni pénznagyság 
jelenben rendelkezésre álló javak 

jelenérték (PV) 

jelenérték-elemzés 
jelenérték elemzése 

jelenérték kamatos kamattal számítva 

jelenértékké tőkésítés 
jelenérték kiszámítása 

jelenérték-meghatározás 

jelenérték meghatározása 
jelenérték sima kamattal számítva 

jelenérték-számítás 

jelenérték számítása 
jelenkori kapitalizmus 

jelenleg érvényes értékesítési trend mutatója 

jelenlegi 
jelenlegi ár 

jelenlegi árfolyam 

jelenlegi azonnali árfolyam 
jelenlegi érték 

jelenlegi értéken alapuló módszer 

jelenlegi értéktényező 
jelenlegi fogyasztás 

jelenlegi helyzet 

jelenlegi hozam 
jelenlegi költségelszámolási szabályok szerint 

jelenlegi kötvényhozamok 



jelenlegi legjobb pénzárfolyam 

jelenlegi leszámítolt érték 

jelenleginél jobb ajánlat tétele 
jelenlegi nettó érték 

jelenlegi piaci árfolyam 

jelenlegi piaci pozíció ellensúlyozása 
jelenlegi piaci pozíció törlése 

jelenlegi rendszer konzerválása 

jelenlét 
jelenléti díj 

jelenléti idő 

jelenléti ív 
jelenléti könyv 

jelenléti napló 

jelenléti pénz 
jelenre orientált 

jelenségsokaság 

jelent 
jelentékeny 

jelentékeny ár 

jelentékeny árengedmény 
jelentékeny emelkedés 

jelentékeny hányad 

jelentékeny kár 
jelentékeny összeg 

jelentéktelen 

jelentéktelen ár 

jelentéktelen devizakereskedő 

jelentéktelen dolog 
jelentéktelen ingadozás 

jelentéktelen kár 

jelentéktelen kereslet 
jelentéktelen pénzösszeg 

jelentéktelen pénzpiac 

jelentés 
jelentés a részvényeseknek 

jelentés a szerződéses munkáról 

jelentés a társadalomra gyakorolt hatásról 
jelentés elkészülésről 

jelentési kötelezettség 

jelentési követelmények 
jelentési űrlap 

jelentésre kötelezett 

jelentéstervezet 
jelentést készít 

jelentkezés 

jelentkezésdömping 
jelentkezési lap 

jelentkezik 

jelentkező 
jelentkező veszteség 

jelentős 

jelentős anyagi kár 
jelentős árbevétel 

jelentős árengedmény 

jelentős árfolyamcsökkenés 
jelentős árfolyam-emelkedés 

jelentőség 

jelentőségét vesztett iparág 
jelentős emelkedés 

jelentősen csökkent hitelképességű személy 



jelentősen megnövekedett hitelképességű személy 

jelentősen megnövelt biztosítási összeget fizet 

jelentősen túljegyzett részvény 
jelentős erősödés 

jelentős erősségű korreláció 

jelentős érték 
jelentős exportbevétellel rendelkező vállalat 

jelentős fizetésemelés 

jelentős forgalom 
jelentős forrás 

jelentős földterülettel rendelkező 

jelentős haszon 
jelentős költségnövekedés 

jelentős közüzemi tartozás 

jelentős különbség 
jelentős lakossági forrás 

jelentős mennyiség 

jelentős mértékben 
jelentős összegeket emészt fel 

jelentős összegű támogatás 

jelentős ráfizetés 
jelentős rész 

jelentős részesedés 

jelentős részesedéssel rendelkező 
Jelentős részesedésű vállalkozóval szembeni egyéb követelések (számlanév) 

jelentős tőkemegtakarítás 

jelentős tőkét takarít meg 

jelentős ügyfél 

jelentős veszteség 
jelige 

jeligés betét 

jelképes bér 
jelképes érték 

jelképes fizetés 

jelképes fizetőeszköz 
jelképes hitel 

jelképes kártérítés 

jelkód 
jelleg 

jelleggörbe 

jellegzetes piaci szerkezet 
jellegzetesség 

jellegzetes viselkedési reflexek 

jellel ellát 
jellemzés 

jellemző 

jellemző tényező 
jelmondat 

jelöl 

jelölés 
jelszó 

jelszóvédelem 

jelzálog 
jelzálogadós 

jelzálog-adóslevél 

jelzálogadósság 
jelzálogadósságot kifizet 

jelzálogadósságot töröl 

jelzálogadósság-törlés 
jelzálogadósság törlése 

jelzálogadós zálog-visszaváltási joga 



jelzálogalap 

jelzálogalappal fedezett kötvény 

jelzálog alapú hitelezés 
jelzálog alapú lakáshitel 

jelzálogárverés 

jelzálog azonnali bérbeadása 
jelzálogbank 

jelzálogbankár 

jelzálogba vett vagyon aktuális értéke 
jelzálog-befektetés 

jelzálog befektetése 

jelzálogbejegyzés 
jelzálog bejegyzése 

jelzálog-biztosíték 

jelzálog biztosítéka 
jelzálog-biztosító társaság 

jelzálogbrókeri tevékenység 

jelzálog értékállandósági kikötéssel 
jelzálog érvényesítése 

jelzálogfedezet 

jelzálog fedezete 
jelzálog fedezetéül szolgál 

jelzálogfedezet-kívánalmak 

jelzálog-fedezetű értékpapír 
jelzálog-fedezetű lakásépítési kötvény 

jelzálogfeltételek szabályozása 

jelzáloggal biztosít 

jelzáloggal biztosított adóslevél 

jelzáloggal biztosított értékpapír 
jelzáloggal biztosított hitel 

jelzáloggal biztosított kötvény 

jelzáloggal biztosított követelés 
jelzáloggal fedez 

jelzáloggal fedezett értékpapír 

jelzáloggal még megterhelhető ingatlan 
jelzáloggal megterhel 

jelzáloggal megterhelhető 

jelzáloggal megterhelt 
jelzáloggal megterhelt birtok 

jelzáloggal megterhelt ingatlan 

jelzáloggal megterhelt ingatlant elkoboz 
jelzáloggal megterhelt ingatlant lefoglal 

jelzáloggal megterhelt ingatlan visszaváltási joga 

jelzáloggal megterhelt ingatlan visszaváltási jogának kizárása 
jelzáloggal nem terhelhető 

jelzáloggal nem terhelt 

jelzáloggal rendelkező hitelező 
jelzáloggal terhel 

jelzáloggal terhelhető 

jelzáloggal terhelhető ingóság 
jelzáloggal terhelt birtok 

jelzáloggal terhelt ingatlan eladási ára 

jelzáloggal terhelt ingatlan lefoglalása 
jelzáloggal terhelt zálogtárgy 

jelzáloggal való megterhelés 

jelzáloghitel 
jelzáloghitelbank 

jelzáloghitel-biztosítás 

jelzáloghitelek felvételének korlátozása 
jelzáloghitelek hatásától megtisztított 12 havi maginfláció (RPIX) 

jelzáloghiteles 



jelzálog-hitelezés 

jelzálog-hitelező 

jelzálog-hitelező birtokon belül 
jelzálog-hitelező kimutatása 

jelzáloghitel feltételeinek szigorítása 

jelzáloghitel-intézet 
jelzáloghitel-konstrukció 

jelzáloghitellel történő finanszírozás 

jelzáloghitel megadása 
jelzáloghitel-rendszer 

jelzáloghitel rendszere 

jelzáloghitel-törlesztés 
jelzáloghitel törlesztése 

jelzáloghitel-volumen 

jelzáloghitel volumene 
jelzálogi bekebelezés igazolása 

jelzálogi biztosíték 

jelzálogilag megterhel 
jelzálogilag rátábláz 

jelzálogintézet 

jelzálogintézet hitelfelvétele 
jelzálogintézmény 

jelzálogi okirat 

jelzálogi rátáblázás 
jelzálogi szerződés 

jelzálogi teher 

jelzálogi terhelés 

jelzálogjog 

jelzálogjog a vételár biztosítására 
jelzálogjog a vételár maradékának  

a biztosítására 

jelzálogjog-bejegyzés 
jelzálogjog bejegyzése 

jelzálogjogi szerződés 

jelzálogjogosult 
jelzálogjogot bekebeleztet 

jelzálogjogot betábláztat 

jelzálogjogot feloldó okirat 
jelzálogjog-szerződés 

jelzálogkamat 

jelzálogkamat-csökkentés 
jelzálogkamat csökkentése 

jelzálogkamatláb 

jelzálog kamatlába 
jelzálogkamat-támogatás 

jelzálog-kibocsátás 

jelzálog kibocsátása 
jelzálogkockázat 

jelzálog-konstrukció 

jelzálogkölcsön 
jelzálogkölcsön-állomány 

jelzálogkölcsön beváltásának joga 

jelzálogkölcsön és az ingatlan árának az aránya 
jelzálogkölcsön esedékessége 

jelzálogkölcsön-feltétel 

jelzálogkölcsön felvétele 
jelzálogkölcsön-felvevő 

jelzálogkölcsön hajóra 

jelzálogkölcsön határideje 
jelzálogkölcsön kamatlába 

jelzálogkölcsönként folyósított összeg 



jelzálogkölcsön meghatározott időszakra 

jelzálogkölcsön megváltásának  

a joga 
jelzálogkölcsön nagyon magas utolsó törlesztőrészlettel 

jelzálogkölcsönnel fedezett értékpapír 

jelzálogkölcsön-nyújtás 
jelzálogkölcsön nyújtása 

jelzálogkölcsönök nyújtásának megtagadása hanyatló körzetekben 

jelzálogkölcsönök veszteségbiztosítása 
jelzálogkölcsön összetétele 

jelzálogkölcsön-piac 

jelzálogkölcsön rakományra 
jelzálogkölcsönt ad 

jelzálogkölcsön-tőke 

jelzálogkölcsön törlesztése 
jelzálogkölcsönt vesz fel 

jelzálogkölcsönt visszafizet 

jelzálogkölcsön-ügylet 
jelzálogkölcsön visszafizetése 

jelzálogkölcsön visszavásárlásának a joga 

jelzálogkötvény 
jelzálogkötvény alapú támogatás 

jelzálog-követelés 

jelzálog követelése 
jelzáloglevél 

jelzáloglevél forgalma 

jelzáloglevél-forgalom 

jelzáloglevél-kölcsön 

jelzáloglevél-központ 
jelzáloglevél-tulajdonos 

jelzáloglevél tulajdonosa 

jelzálog megvásárlása 
jelzálogmentes 

jelzálog névértéke 

jelzálog-nyilvántartás 
jelzálog nyilvántartása 

jelzálog-nyilvántartási jegyzék 

jelzálog-nyilvántartó 
jelzálog-nyilvántartó hivatal 

jelzálog-nyilvántartó jegyzék 

jelzálogok összevonása 
jelzálogok sorrendisége 

jelzálogos 

jelzálogos adós 
jelzálogos hitelező 

jelzálogosít 

jelzálogos követelés 
jelzálogosztály 

jelzálogot bekebelez 

jelzálogot ingatlanon érvényesít 
jelzálogot jegyeztet be 

jelzálogot létesít 

jelzálogot megszüntet 
jelzálogot töröltet 

jelzálogot vesz fel 

jelzálogot vet ki 
jelzálog összege 

jelzálogpiac 

jelzálog-portfólió 
jelzálog ... rakományra 

jelzálog ranghelye 



jelzálog ranghelyét megállapítja 

jelzálogra vesz kölcsönt 

jelzálogrendszer 
jelzálogszakértő 

jelzálogszerződés 

jelzálogszerződés megkötése 
jelzálogszerződés-módosítás 

jelzálogszerződés módosítása 

jelzálogszerződés okmánya 
jelzálogtartozás 

jelzálogtartozékok 

jelzálogteher 
jelzálog tehermentesítése 

jelzálog-terhelési bizonylat 

jelzálog típusú hitelek 
jelzálogtőke 

jelzálogtörlés 

jelzálogtörlési bizonyítvány 
jelzálogtörlesztés 

jelzálogtörvény 

jelzálog törvényes elkobzása 
jelzálog-tulajdonos 

jelzálog tulajdonosa 

jelzálog végrehajtása 
jelzálogzáradék 

jelzés 

jelzésérték-elmélet 

jelzett csekk 

jelzett életkor 
jelzőberendezés 

jelzőszám 

Jemeni Köztársaság (Jemen) – Ázsia 
jen (JPY) – Japán 

jen (vagy yen) 

jenben kibocsátott kötvény a ... piacon 
jenben nyújtott kölcsön 

jenbetétek Japánon kívül 

jen-dollár swapügylet 
jenjegyzés 

jen jegyzése 

jen-jen swapügylet 
jenkészlet 

jenki kötvény 

jenki kötvények piaca 
Jenks, Jeremiah Whipple 

jenrégió 

jeon (váltópénz) 
jeton (vagy zseton) 

Jevons, William Stanley 

Jevons-féle egyenlet 
J-görbe 

J-görbe-hatás 

Jirkovsky Sándor 
JIT (éppen időben elv) 

JIT-módszer 

JKUU (jóváírás külföldről jövő utalás miatt) 
JMCS (jóváírás megelőlegezett csekk esetén) 

JMD (dollár) – Jamaica 

jó anyagi helyzet 
jó áron kel el 

jó áru 



jó átlagminőség (F.A.Q.) 

jóbank-koncepció 

jobbágy 
jobbágyadó 

jobbágybirtok 

jobbágyfelszabadítás 
jobbágy felszabadítása 

jobbágyfelszabadulás 

jobbágy felszabadulása 
jobbágy-földesúr viszony 

jobbágygazdálkodás 

jobbágygazdaság 
jobbágyi kötelezettségek 

jobbágyi szolgáltatás 

jobbágymunka 
jobbágyparaszt 

jobbágyrendszer 

jobbágyság 
jobbágysors 

jobbágytársadalom 

jobbágytartó 
jobbágytartozás 

jobbágyteher 

jobbágytelek 
jobbágytelek megváltási összege 

jobbágytömeg 

jobbágyúr 

jobb árfolyam 

jobb árfolyamon 
Jobb a sűrű garas a ritka forintnál. (közmondás) 

jobber (tőzsdei ügynök, spekuláns) 

jobb oldali aszimmetria 
jobb oldali aszimmetriájú eloszlások 

jobb oldali kritikus tartomány 

jobbra ferdült gyakorisági eloszlások 
jobbra fordul 

jobbrafordulás (a politikában) 

jobbra hosszan elnyúló eloszlás 
jó befektetés 

jó bolt 

jó bonitású cég 
Jó bornak nem kell cégér. (közmondás) 

JOD (dinár) – Jordánia 

jó esély 
jó év 

jófajta (jó) 

jóféle 
jó fizető 

jó forint 

jó formában 
jogában áll 

jog a belépésre 

jogaiba való visszaállítás 
jogaiba való visszahelyezés 

jogalany 

jogalanyiság 
jogalap 

jogalkalmazás 

jogalkotás 
jogállami módszerekkel történő privatizáció 

jogállás 



jog által védett javak 

jog a megközelítésre 

Jó garas, melyen aranyat nyerhetni. (közmondás) 
jogász-közgazdász 

jogátengedés 

jogát fenntartja 
jogátruházás 

jogátszállás 

jogával él 
joga van 

jog az elzálogosított tulajdon megvásárlására 

jogbitorlás 
jogbizonytalanság 

jogbiztonság 

jogcím 
jogcímbizonyíték 

jogcímenkénti nyilvántartás 

jogcímet igazoló okmány 
jogcím hiánya 

jogcímigazolás 

jogcím igazolása 
jogcím megállapítása 

jogcímmentes pénztartozás 

jogcím nélküli 
jogcímnélküliség 

jogcímszavatosság 

jogcsorbítás 

jogdíj 

jogdíjas 
jogdíjbehajtás 

jogdíjbeszedés 

jogdíj beszedése 
jogdíjbevétel 

jogdíjfizetés 

jogdíj fizetése 
jogdíjfizetés-mellőzés 

jogdíjszedés 

jogegységesítés 
jog eljátszása 

jogellenes 

jogellenesség 
jogelőd 

jogelőd társaság 

jogerő 
jogerőre emelkedik 

jogerős 

jogerős határozat 
jogértelmezés 

jogérvényes 

jogérvényesítés 
jogérvényesség 

jogfeladás 

jogfenntartás 
jogfenntartással 

jogfolytonosság 

jogfosztás 
jogfosztott 

joggal való visszaélés 

joggyakorlat 
jog gyakorlása 

jogharmonizáció 



joghasználat 

joghatály 

joghatóság 
joghézag 

jogi aktus 

jogi alapintézmény 
jogi döntés 

jogi eljárás 

jogi feltétel 
jogigény 

jogi helyzet 

jogi helyzet tisztázása 
jogi hiány 

jogiintézményi rendszer 

jogi intézményrendszer 
jogi képviselő 

jogi kereset 

jogi kifogás 
jogi következmény 

jogi-közgazdasági iskola 

jogilag 
jogilag elévült 

jogilag felelős 

jogilag kötelező vállalás 
jogilag már nem érvényesíthető kárigény 

jogilag rögzített megállapodás 

jogi monopólium 

jogintézmény 

jogi osztály 
jogi szabályozás 

jogi szakokleveles közgazdász 

jogi szakvélemény 
jogi személy 

jogi személy felelősségvállalásával működő gmk 

jogi személyiség nélküli egyesület 
jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet 

jogi személyiség nélküli társaság 

jogi személyiség nélküli társas vállalkozás 
jogi személyiség nélküli vállalkozás 

jogi személyiségű gazdasági társaság 

jogi személyiségű társas vállalkozás 
jogi személyiségű vállalkozás 

jogi szempontból tiszta biztosíték 

jogi szocializmus 
jogi tanácsadás 

jogi tanácsadás költsége 

jogi tanácsadó 
jogi védelem 

jogi védettség 

jogi vélemény 
jogi vélemény nélküli 

jogkedvezmény 

jogképesség 
jogképességgel felruházott vagyon 

jogképesség hiánya 

jogképesség szerződéskötésre 
jogkör 

jogkörön kívül 

jogkövetkezmény 
jogkövetkezmény érvényesítése 

jogközösség 



joglemondó nyilatkozat 

jog nélküli 

jognyilatkozat 
jogokat gyakorol 

jogok átruházása 

jogok érvényesítése 
jogok és kötelességek 

jogorvoslat 

jogos 
jogos ár 

jogos birtokos 

jogos hitelkártya-tulajdonos 
jogos igény 

jogosít 

jogosítatlan 
jogosítvány 

jogosítványtulajdonos 

jogosítvány tulajdonosa 
jogos jelzálogigény 

jogos jelzálog-követelés 

jogos követelés 
jogos követeléssel él 

jogos követés 

jogos örökös 
jogos panasz 

jogosság 

jogos tartozás 

jogos tulajdonos 

jogosulatlan 
jogosulatlan áfa-visszaigénylés 

jogosulatlan befizetések visszautalása 

jogosulatlan befizettetések visszautalása 
jogosulatlan birtokos 

jogosulatlan birtokos jövedelme két időpont között 

jogosulatlan elektronikus pénzátutalás 
jogosulatlan gazdagodás 

jogosulatlan gazdasági előny 

jogosulatlan gazdasági előny megszerzésének bűntette 
jogosulatlan használat 

jogosulatlan pénzügyi szolgáltatási tevékenység 

jogosulatlanság 
jogosulatlan többletbevétel 

jogosulatlanul átvett pénz visszaszerzésére irányuló kereset 

jogosult 
jogosulti kör 

jogosultság 

jogosultság-adásvétel 
jogosultság a számla feletti rendelkezésre 

jogosultságfogalom 

jogosultsági alapú ellátás 
jogosultsági kibocsátás 

jogosultsági kód 

jogosultság leírása 
jogosultságvesztés 

jogosulttá válik 

jogos vagyontárgy 
jogos váltóbirtokos 

jogot átenged 

jogot elveszít 
jogot élvező 

jogot formál 



jogösszeütközés 

jogrend 

jogról lemond 
jogról való lemondás 

jogsegély 

jogsegélyegyezmény 
jogsegélyszolgálat 

jogsérelem 

jogsérelem nélkül 
jogsértés 

jogszabály 

jogszabály-alkalmazás 
jogszabály alkalmazása 

jogszabályban előírt bérszint 

jogszabályban megerősített 
jogszabálygyűjtemény 

jogszabály-infláció 

jogszabály-korrekció 
jogszabály korrekciója 

jogszabály-módosítás 

jogszabály módosítása 
jogszabályokban előírt követelmények 

jogszabályok összeütközése 

jogszabályt hatályon kívül helyez 
jogszabályt módosít 

jogszabályváltozás 

jog szerinti 

jogszerű 

jogszerű birtokos 
jogszerű gazdálkodás 

jogszerű igény 

jogszerű jelzáloghitel 
jogszerű kötelezettség 

jogszerű működés vizsgálata 

jogszerűség 
jogszerűség látszata 

jogszerű tulajdonos 

jogszokás 
jogtalan 

jogtalan áfa-visszaigénylés 

jogtalan beavatkozás 
jogtalan befolyásolás 

jogtalan birtokbavétel 

jogtalan birtoklás 
jogtalan elsajátítás 

jogtalan eltulajdonítás 

jogtalan forgalmazás 
jogtalan forgalmazó 

jogtalan haszon 

jogtalan haszonélvező 
jogtalan jövedelem 

jogtalan követelés 

jogtalan márkahasználat 
jogtalan nyereség 

jogtalanul eltulajdonított tárgy visszaszerzése 

jogtalanul hasznot húz 
jogtalanul visszaigényelt áfa 

jogtalan ügyfélkövetelés 

jogtalan védjegyhasználat 
jogtalan visszatartás 

jogtanácsos 



jogtulajdonos 

jogutód 

jogutódlással történő átalakulás 
jogutód nélküli megszűnés 

jogügylet 

jogügyleti alap 
jogügyleti-szerződési képesség 

jogügylet megújítása 

jogvédelem 
jogvesztés 

jogvesztési záradék 

jogvesztés kikötése 
jogvesztett 

jogvesztettnek nyilvánít 

jogviszony 
joggyakorlat 

johannesburgi aranyárfolyam-index 

Johannesburgi Értéktőzsde (JSE) 
Johannesburgi Értéktőzsde általános indexe 

Johannesburgi Értéktőzsdén jegyzett aranyrészvény 

johannesburgi tőzsdén jegyzett részvények 
Johannsen, Nicolaus August Ludwig Jacob 

Johansen, Leif 

jó hírnév 
jó hírnév öregbítése 

jó hírű értékpapír 

jó hírű papírok 

jóhiszemű 

jóhiszemű arbitrázs 
jóhiszemű birtokos 

jóhiszeműen jár el 

jóhiszemű fedezeti művelet 
jóhiszemű, jogcím nélküli birtoklás 

jóhiszemű papírszerző 

jóhiszeműség 
jóhiszeműségen alapuló ügylet 

jóhiszeműségi letét 

jóhiszeműségi záradék 
jóhiszemű szállítás 

jóhiszemű tulajdonos 

jóhiszemű vásárló 
jóhiszemű vevő 

jó hitelképességű ügyfél 

Johnson, David Gale 
Johnson, Harry 

Johnson, Thomas 

Johnston, Bruce Foster 
Johnston-görbe 

Johore–Szingapúr–Batam növekedési háromszög 

jóindulatú 
jóindulatú átvétel 

JOIN (jóváírás inkasszó miatt) 

Joint Venture Klub 
Joint Venture Szövetség (JVSZ) 

jó jövedelem 

jó keletje van 
Jokély János 

jokerszállás 

jokerszálloda 
jó középminőség 

jól bevált üzleti fogás 



jól bevezetett kereskedés 

jól eleresztett 

jól elhelyezett kibocsátás 
jól elhelyezett kötvény 

jólét (jómód) 

jólétállomány 
jóléti alap 

jóléti állam 

jóléti beavatkozás 
jóléti beruházás 

jóléti egyensúly 

jóléti és kulturális alap 
jóléti és kulturális költségek 

jóléti faktor 

jóléti funkció 
jóléti függvény 

jóléti gazdaságtan 

jóléti határ 
jóléti hatás 

jóléti intézmény 

jóléti juttatások 
jóléti készlet 

jóléti kiadás 

jóléti kihatás 
jóléti közgazdaságtan 

jóléti optimum 

jóléti struktúra 

jóléti szektor 

jóléti szféra 
jóléti szolgáltatás 

jóléti támogatás 

jóléti társadalom 
jóléti transzfer 

jóléti transzferjuttatások 

jóléti transzfertételek 
jóléti veszteség 

jóléti vívmányok 

jólétnövekedés 
jólét növekedése 

jólétnövelés 

jólét növelése 
jólétnövelő elképzelés 

jól fizető befektetés 

jól fizető piac 
jól időzített értékpapír 

jól időzített kibocsátás 

jól ismert cégek részvényei és kötvényei 
jól képzett munkaerő 

jól képzett szakember 

jól kereső 
jóllét (egészség) 

jól megkaszál (szleng) 

jól megkaszálja a megrendelőt 
jól megy az üzlet 

jól menő üzlet 

jól menő vállalkozás 
jól működő gazdaság 

jól sikerült vállalkozás 

jól szervezett hamisítómaffia 
jól szervezett pénzhamisító maffia 

jól tájékozott befektető 



jól tájékozott vevő 

jól végzett munka 

jó magaviseletű részvények 
Jó mesterembernek egész világ  

a hazája. (közmondás) 

jó minőségű áru 
jó minőségű hamisítvány 

jó minőségű, megbízható értékpapírok jegyzéke 

jó minőségű rudak 
jómód (jólét) 

jó mód (jó módszer) 

jómódban él 
jó módszer 

jómódú 

jómódú kerületek tartozásai 
jómódú vállalkozó 

Jó munkának idő kell. (közmondás) 

jó munkás 
jónál is jobb ár 

Jónás János 

jonatánalma-kereslet 
jonatánalma kereslete 

Jones, Richard 

jó nevű bank 
jó nevű cég 

jó pénz 

jó pénzért elad 

jó pénzügyi helyzet 

A jó portéka vásár nélkül is elkel. (közmondás) 
Jordán Hasimita Királyság (Jordánia) – Ázsia 

Jorgenson, Dale 

jószág 
jószágállomány 

jószágáramlás 

jószágbérlő 
jószágcsoport 

jószágdifferenciációs tényező 

jószágérték 
jószágfajta 

jószágforgalom 

jószághalmaz 
jószágigazgató 

jószágkataszter 

jószágkészlet 
jószágkészlet nem önkéntes felhalmozása 

jószágkombináció 

jószágkombinációk halmaza 
jószágkosár 

jószágkosarakat rangsorol 

jószágkosarak páronkénti összehasonlítása 
jószágkosárban lévő termékek ára 

jószágköteg 

jószágkvantum 
jószáglista 

jószágmegoszlás 

jószágmennyiség 
jószágösszetétel 

jószágpiac 

jószág piaci ára 
jószágsokaság 

jószágtér 



jószágtömeg 

jószágvesztés 

jószágvétel 
jó szerencse 

Jó szomszéd visszaadja a kölcsönt. (közmondás) 

jótáll 
jótállás 

jótállási alap 

jótállási alapon dolgozó ügynök 
jótállási alapon dolgozó ügynökség 

jótállási határidő 

jótállási jegy 
jótállási kötelezettség 

jótállási levél 

jótállási nyilatkozat 
jótállási okmány 

jótállási szelvény 

jótállási szerződés 
jótállási szolgáltatás 

jótállási veszély 

jótállás nélküli 
jótállást ad 

jótállást vállal 

jótálló 
jótékony célra évente rendszeresen fizetendő összegre vonatkozó megállapodás 

jótékony célra évente rendszeresen fizetett összeg 

jótékony célú vásár 

jótékonykodás 

jótékonykodik 
jótékonykodó 

jótékonyság 

jótékonysági adomány 
jótékonysági akció 

jótékonysági alapítvány 

jótékonysági árverés 
jótékonysági bál 

jótékonysági gyűjtés 

jótékonysági hozzájárulás 
jótékonysági kiadás 

jótékonysági piac 

jótékonysági szervezet 
jótékonysági társaság 

jótékonysági társulat 

jótékonysági vásár 
jóteljesítési biztosíték 

jó teljesítmény 

joule (J) 
jó úton van 

jóváhagy 

jóváhagyás 
jóváhagyott 

jóváhagyott hitel 

jóváhagyott osztalék 
jóváhagyott szállítási mód 

jóváhagyott számla 

jóváír 
jóváírás 

jóváírás-átutalási formula 

jóváírás bankon belüli átutalás miatt (JBBU) 
jóváírás-befizetési füzet 

jóváírás belföldi bankon kívüli átutalás miatt (JBBK) 



jóváírás beszedésre átvett csekk esetén (JBCS) 

jóváírás exportakkreditív miatt (JEAK) 

jóváírási bankértesítés 
jóváírási cédula 

jóváírási elismervény 

jóváírási értéknap 
jóváírási értesítés 

jóváírási értesítő 

jóváírási forgalom összesen 
jóváírási memorandum 

jóváírás inkasszó miatt (JOIN) 

jóváírási számlakivonat 
jóváírási szelvény 

jóváírás külföldről jövő utalás miatt (JKUU) 

jóváírás megelőlegezett csekk esetén (JMCS) 
jóváírás számlán 

jóváírható 

jóváíró 
jóváíró jegy 

jóváíró levél 

jóváírt 
jóváírt kamat 

jóváírt összeg 

jóváírt tétel 
jóváírt végösszeg 

jóváírva 

jóval alacsonyabb ár 

jóval nagyobb biztosítási összeg 

jóval nagyobb biztosítási összeg kifizetése 
jóval nagyobb össszeget fizet 

jó váltó 

jóvátehetetlen 
jóvátehető 

jóvátesz 

jóvátétel 
jóvátételben részesített személy 

jóvátétel-fizetés 

jóvátétel fizetése 
jóvátételi ajánlat 

Jóvátételi Bizottság 

jóvátételi fizetés 
Jóvátételi Hivatal 

jóvátételi kötelezettség 

jóvátételi pénz 
jóvátételi szállítás 

jóvátételi szerződés 

jóvátételt fizet 
jóvátételt fizető ország 

jó vétel 

józan szemléletű 
József Ipartanoda 

Jöt. (jövedéki törvény) 

jöttment 
jövedékcsonkítás 

jövedék-ellenőrzési osztály 

jövedék-ellenőrzési osztály helyettes vezetője 
jövedékellenőrzésiosztály-vezető 

jövedék-ellenőrzési osztály vezetője 

jövedéki adó 
jövedékiadó-alany 

jövedékiadó-előleg 



jövedékiadó-köteles 

jövedékiadó-mentesség 

jövedékiadó-minimum 
jövedékiadó-teher 

jövedékiadó-törvény 

jövedékiadó-ügyben eljáró vámhivatal 
jövedéki alany 

jövedékialany-nyilvántartás 

jövedéki alany nyilvántartása 
jövedéki bírság 

jövedéki biztosíték 

jövedéki bűncselekmény 
jövedéki cikk 

jövedéki ellenőrzés 

jövedéki engedély 
jövedéki engedélyes importtevékenység 

jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenység 

jövedéki engedélyes kereskedő 
jövedéki engedélyes tevékenység 

jövedéki jog 

jövedéki jogi rendszer 
jövedéki kihágás 

jövedéki kommandó 

jövedéki monopólium 
jövedéki nyilvántartás 

jövedéki nyilvántartás-vezetés 

jövedéki szabály 

jövedéki szabályozás 

jövedékiszabály-sértés 
jövedéki szempontú megbízhatóság 

Jövedéki Tanács 

jövedéki termék 
jövedéki termékeket fedező garanciák 

jövedéki termékeket gyártó vállalat 

jövedéki termékeket importáló nagykereskedelmi szervezet 
jövedéki termékekkel kereskedő 

jövedéki termékekkel kereskedő fantomcég 

jövedéki termék feldolgozása 
jövedéki termék kiskereskedelme 

jövedékitermék-kör 

jövedéki tevékenység 
jövedéki törvény (Jöt.) 

jövedéki törvény bevezetése 

jövedéki törvény megsértése 
jövedékitörvény-módosítás 

jövedékitörvény-sértés 

jövedéki üzem 
jövedéki visszaélés 

jövedéki vizsgálat 

jövedékkel összefüggő bűnügy 
jövedékkiesés 

jövedékkulcs 

jövedelem (I) 
jövedelemadat 

jövedelemadó 

jövedelemadó-alap 
jövedelemadó-alap csökkentése 

jövedelemadó alól mentes iparok 

jövedelemadó-átirányítás 
jövedelemadó átirányítása 

jövedelemadó-behajtás 



jövedelemadó behajtása 

jövedelemadó-bevallás 

jövedelemadó bevallása 
jövedelemadó bevallása alóli kibúvás 

jövedelemadó-bevallás alóli kibúvás 

jövedelemadó-elvonási módszer 
jövedelemadó-hányad 

jövedelemadó-igazolás 

jövedelemadó igazolása 
jövedelemadó-kötelezettség 

jövedelemadó-kulcs 

jövedelemadókulcs-csökkentés 
jövedelemadó-kulcs csökkentése 

jövedelemadó-levonás 

jövedelemadó levonása 
jövedelemadó-levonási rendszer 

jövedelemadó-mentes 

jövedelemadó-mérséklés 
jövedelemadó mérséklése 

jövedelemadó-multiplikátor 

jövedelemadóra tartalékolt összeg 
jövedelemadó-rész 

jövedelemadó-skála 

jövedelemadó-statisztika 
jövedelemadó-teher 

jövedelemadó-terv 

jövedelemadó-törvény módosítása 

jövedelemadóval fedezett kormányzati kiadások 

jövedelemadózás 
jövedelemadóztatás 

jövedelemalakulás 

jövedelemalapú adóbecslés 
jövedelemallokáció 

jövedelemapadás 

jövedelemáramlás 
jövedelemáramlás egyenlege 

jövedelemáramlási számla 

jövedelemáramoltatás 
jövedelemarányok 

jövedelemarányosság 

jövedelemaránytalanság 
jövedelemátáramlás 

jövedelemátcsoportosítás 

jövedelemátcsoportosító intézkedés 
jövedelemátcsoportosulás 

jövedelemátlag 

jövedelemátutalás 
jövedelem átutalása 

jövedelembeáramlás 

jövedelem beáramlása 
jövedelembecslés 

jövedelem becslése 

jövedelembefagyasztási politika 
jövedelembefolyásoló ismérv 

jövedelembeli konzekvenciák 

jövedelembeszámítási degresszió 
jövedelembeszivárgás 

jövedelembevallás 

jövedelem bevallása 
jövedelembevételek és -kiadások számlája 

jövedelembiztonság 



jövedelemből az adóra eső rész 

jövedelemcentralizáció 

jövedelemcirkulálás 
jövedelemcsoport 

jövedelemcsoportosítás 

jövedelemcsökkenés 
jövedelemcsökkentés 

jövedelemcsökkentő 

jövedelemcsökkentő hatás 
jövedelemdifferenciálás 

jövedelemdifferenciálódás 

jövedelemdinamika 
jövedelem diszkrecionális hányada 

jövedelemeffektus 

jövedelemegyenes 
jövedelemegyenleg 

jövedelemegyenlőtlenség 

jövedelemegyenlőtlenségi konfliktusok 
jövedelemegyenlőtlenségi mutató 

jövedelemegyenlőtlenségi viszony 

jövedelemegység 
jövedelemelaszticitás 

jövedelemelem 

jövedelemelemzés 
jövedelem elemzése 

jövedelemelemzés modern elmélete 

jövedelemelinflálás 

jövedelemelköltés 

jövedelem elköltése 
jövedelem elköltésének feltétele 

jövedelem elköltésének optimuma 

jövedelem-ellenáramlás 
jövedelemeloszlás 

jövedelemeloszlási vizsgálat 

jövedelemeloszlás-vizsgálat 
jövedelemelosztás 

jövedelem elosztása 

jövedelemelosztási arány 
jövedelemelosztási elmélet 

jövedelemelosztási küzdelem 

jövedelemelosztási rend 
jövedelemelosztási viszony 

jövedelemelosztás mikroökonómiai kérdései 

jövedelemelőleg 
jövedelemelszámolás 

jövedelem elszámolása 

Jövedelemelszámolási számla (számlanév) 
jövedelemeltitkolás 

jövedelem eltitkolása 

jövedelemeltolódás 
jövedelem eltolódása 

jövedelemelvonás 

jövedelem elvonása 
jövedelememelkedés 

jövedelem emelkedése 

jövedelemérdekelt 
jövedelemérdekeltség 

jövedelemérték 

jövedelemérzékeny 
jövedelemérzékenység 

jövedelem- és költségkimutatás 



jövedelem- és tőkeáramlási tételek 

jövedelem- és tőkeáramlások 

jövedelemfajta 
jövedelemfedezet 

jövedelemfelélés 

jövedelemfelhasználás 
jövedelem felhasználása 

jövedelemfelhasználási struktúra 

jövedelemfelhasználás-visszafogás 
jövedelemfelhasználás visszafogása 

jövedelemfenntartó támogatás 

jövedelem-fogyasztás görbe (ICC) 
jövedelemfolyamat 

jövedelem forgási sebessége 

jövedelemforrás 
jövedelemfüggő 

jövedelemfüggő adó 

jövedelemfüggvény 
jövedelemgarancia 

jövedelemgazdálkodás 

jövedelemgenerálás 
jövedelemgeneráló képesség 

jövedelemgyarapítás 

jövedelemgyarapodás 
jövedelem gyarapodása 

jövedelemhalmozás 

jövedelemhányad 

jövedelemhányados 

jövedelemhatár 
jövedelemhatár fölött 

jövedelem határhaszna 

jövedelemhatárhoz kötött jogosultság 
jövedelemhatás 

jövedelem-hazautalás 

jövedelem hazautalása 
jövedelemhez jut 

jövedelemhiány 

jövedelem hiánya 
jövedelemhipotézis 

jövedelemhordozó viszonylatok mátrixa 

jövedelemhozam-érték 
jövedelem-hozzájutási feltétel 

jövedelemhúzási lehetőség 

jövedelemigazolás 
jövedelem igazolása 

jövedelemigény 

jövedelemindexálás 
jövedelemindukció 

jövedelemindukciós hatás 

jövedelemindukciós lehetőség 
jövedelem jellege 

jövedelemkalkulálás 

jövedelem kalkulálása 
jövedelem-kamatláb kombináció 

jövedelem-kamatláb tér 

jövedelemkategória 
jövedelemkategóriák szerinti adóbeszámítási korlátozás 

jövedelemkeletkezés akadályozása 

jövedelemkeletkezés-akadályozódás 
jövedelemkeletkezés-elmaradás 

jövedelemkeletkezés elmaradása 



jövedelem-kiadási modell 

jövedelemkiáramlás 

jövedelemkiegészítés 
jövedelem kiegészítése 

jövedelemkiegészítő ellátás 

jövedelemkiegészítő normatív támogatás 
jövedelemkiegészítő pótlék 

jövedelemkiegészítő támogatás 

jövedelemkiegyenlítődés 
jövedelemkiegyenlítő támogatás 

jövedelemkiesés 

jövedelemkimutatás 
jövedelemkiszámítás 

jövedelem kiszámítása 

jövedelemkiszivárgás 
jövedelemkiszívás 

jövedelemkiszivattyúzás 

jövedelem kiszivattyúzása 
jövedelemkivét 

jövedelemkivonás 

jövedelem kivonása 
jövedelemkompenzáció 

jövedelemkompenzált keresleti funkció 

jövedelemkompenzált keresleti függvény 
jövedelemkoncentráció 

jövedelemkorlátozás 

jövedelem korlátozása 

jövedelemkorrekció 

jövedelemkorrekciós eljárás 
jövedelemkosár 

jövedelemkurtítás 

jövedelemkülönbség 
jövedelemkülönbség-mérséklés 

jövedelemlecsapolás 

jövedelem lecsapolása 
jövedelemlefölözés 

jövedelem lefölözése 

jövedelemlehetőség-görbe 
jövedelemlemaradás 

jövedelem lemaradása 

jövedelemmaximálás 
jövedelem maximálása 

jövedelem maximalizálása 

jövedelemmaximum 
jövedelemmegcsapolás 

jövedelemmegcsapoló állami beavatkozás 

jövedelemmegoszlás 
jövedelem megoszlása 

jövedelemmegoszlási arány 

jövedelemmegoszlási elmélet 
jövedelemmegoszlási modell 

jövedelemmegosztás 

jövedelemmegosztás átalakítása 
jövedelemmegsarcolás 

jövedelem megsarcolása 

jövedelemmegsemmisülés 
jövedelem megsemmisülése 

jövedelemmegtartó képesség 

jövedelemmel arányos gyermekgondozási díj 
jövedelem-mértékegység 

jövedelem mértékegysége 



jövedelemmodell 

jövedelemmotiváció 

jövedelemmozgás 
jövedelem mutatószámai 

jövedelemnagyság korlátozása 

jövedelemnek az adóköteles sávba tartozó része 
jövedelemnélküliség 

jövedelem nélküli termelés 

jövedelem nettó jelenértéke 
jövedelemnövekedés 

jövedelem növekedése 

jövedelemnövekmény 
jövedelemnövelési módozat 

jövedelemnövelő 

jövedelemnövelő hatás 
jövedelemnyilatkozat 

jövedelemoldal 

jövedelemolló 
jövedelemorientált 

jövedelemorientáltság 

jövedelemosztály 
jövedelemosztozkodás 

jövedelem-összetétel 

jövedelem összetétele 
jövedelemplafon 

jövedelempolarizáció 

jövedelempolitika 

jövedelempolitikai intervenció 

jövedelempolitikai megszorító intézkedés 
jövedelempótlék 

jövedelempótló cél 

jövedelempótló ellátás 
jövedelem pótlólagos egysége 

jövedelempótló támogatás 

jövedelempótló tevékenység 
jövedelempozíció 

jövedelempreferencia 

jövedelemrablás 
jövedelemráfordítás 

jövedelemráta 

jövedelemrealizálási képesség 
jövedelemrealizáló képesség 

jövedelemredukciós ráta 

jövedelemrész 
jövedelemrészesedés 

jövedelemrugalmasság 

jövedelem rugalmassága 
jövedelemrugalmasság értéke 

jövedelemsáv 

jövedelemskála 
jövedelemstabilitás 

jövedelem stabilitása 

jövedelemstatisztika 
jövedelemstruktúra 

jövedelemszabályozás 

jövedelem szabályozása 
jövedelemszakadék 

jövedelemszámítás 

jövedelem számítása 
jövedelemszámla 

jövedelemszaporítás 



jövedelem szaporítása 

jövedelemszaporulat 

jövedelem százalékos változásának a keresletre gyakorolt hatása 
jövedelemszegmens 

jövedelemszegmentum 

jövedelemszerkezet 
jövedelem szerkezete 

jövedelemszerzés 

jövedelem szerzése 
jövedelemszerzés feltételei 

jövedelemszerzési esély 

jövedelemszerzési jogcím 
jövedelemszerzés növelése 

jövedelemszerzés-növelési lehetőség 

jövedelemszerzésre irányuló tevékenység 
jövedelemszerző funkció 

jövedelemszerző időszak 

jövedelemszerző képesség 
jövedelemszerző tevékenység 

jövedelemszerző vagyontárgy 

jövedelemszerzővízum-kérelem 
jövedelemszétosztás 

jövedelemszint 

jövedelemszint-felmérés 
jövedelemszint felmérése 

jövedelemszínvonal 

jövedelem színvonala 

jövedelemszivárgás 

jövedelemszóródás 
jövedelemszóródás-ellenes intézkedés 

jövedelemszóródási érték 

jövedelemtámogatás 
jövedelem támogatása 

jövedelemtartalék 

jövedelemtartalommal rendelkezik 
jövedelemtengely 

jövedelemtényező 

jövedelemteremtő képesség 
jövedelemtermelés 

jövedelemtermelő 

jövedelemtermelő forrás 
jövedelemtermelő képesség 

jövedelemtermelő képesség alakulása 

jövedelemtermelő tényező 
jövedelemteszt 

jövedelemtétel 

jövedelemtöbblet 
jövedelemtöbblet-adó 

jövedelemtöbbletadó-bevallás 

jövedelemtöbblet-adó bevallása 
jövedelemtöbbletadó-szabályozás 

jövedelemtöbblet-adó szabályozása 

jövedelemtöbblet-generáló képesség 
jövedelemtöbblet-kiesés 

jövedelemtöbblet kiesése 

jövedelemtöbblet-kiszívás 
jövedelemtöbblet kiszívása 

jövedelemtől független adó 

jövedelemtől függő adó 
jövedelemtől függő adó hatása 

jövedelemtömeg 



jövedelemtranszfer 

jövedelem transzferálása 

jövedelemtranszfer-ráta 
jövedelemtulajdonos 

jövedelem tulajdonosa 

jövedelem-újraelosztás 
jövedelem újraelosztása 

jövedelem-újraelosztási folyamat 

jövedelem-újraelosztási szisztéma 
jövedelem-újraelosztás kedvezményezettje 

jövedelem-újraelosztó funkció 

jövedelem-újraelosztó szerep 
jövedelem-újraelosztó tevékenység 

jövedelemváltozás 

jövedelem változása 
jövedelemváltozás hatása a fogyasztó döntésére 

jövedelemváltozás hatása a keresletre 

jövedelemváltozás hatása a költségvetési egyenesre 
jövedelemváltozási nyilatkozat 

jövedelemváltozás keresleti hatása 

jövedelemváltozás százalékos értéke 
jövedelemvándorlás 

jövedelemvesztés 

jövedelemveszteség 
jövedelem-visszaforgatás 

jövedelem visszaforgatása 

jövedelem-visszaszorítás 

jövedelem visszaszorítása 

jövedelem-visszatartás 
jövedelem visszatartása 

jövedelemvizsgálat 

jövedelem vizsgálata 
jövedelemvizsgálathoz kötött eljárás 

jövedelemvizsgálathoz kötött ellátás 

jövedelemvonzat 
jövedelemzsugorodás 

jövedelem zsugorodása 

jövedelmek átlaga 
jövedelmek cirkulációja 

jövedelmek decilis eloszlása 

jövedelmek egyenlőtlensége 
jövedelmek és kiadások számlája 

jövedelmek nemzetközi újraelosztása 

jövedelmekre nehezedő nyomás 
jövedelmek szóródása 

jövedelmek túlzott mértékű egyenlősítése 

jövedelmet eltitkol 
jövedelmet hajt 

jövedelmet hoz 

jövedelmet termelő 
jövedelmez 

jövedelmező 

jövedelmező aktívák 
jövedelmező befektetés 

jövedelmező beruházás 

jövedelmező értékpapír 
jövedelmező kereskedelem 

jövedelmező piac 

jövedelmező részvény 
jövedelmezőség 

jövedelmezőség elemzése 



jövedelmezőségi arányszám 

jövedelmezőségi index 

jövedelmezőségi kockázat 
jövedelmezőségi küszöb 

jövedelmezőségi mutató 

jövedelmezőségi potenciál 
jövedelmezőségi ráta 

jövedelmezőségi számítás 

jövedelmezőségrontó hatás 
jövedelmező tőkebefektetés 

jövedelmező ügylet 

jövedelmező üzlet 
jövedelmező vállalat 

jövedelmező vállalkozás 

jövedelmező vállalkozásba fektetett pénz 
jövedelmi adó 

jövedelmiadó-alap 

jövedelmiadó-alap megrövidítése 
jövedelmi adó alól mentes 

jövedelmiadó-bevallás 

jövedelmiadó-ügyekben illetékes bíróság 
jövedelmi alap 

jövedelmi cserearány-mutató 

jövedelmi differenciálódás 
jövedelmi egyensúly 

jövedelmi forrás 

jövedelmi görbe 

jövedelmi hányad 

jövedelmi hatás 
jövedelmi hatásnak megfelelő érték 

jövedelmi helyzet 

jövedelmi kategória 
jövedelmi kilátás 

jövedelmi kimutatás 

jövedelmi konzekvenciák 
jövedelmi korlát 

jövedelmi központok közötti határok ledöntése 

jövedelmi különbség 
jövedelmi küszöb 

jövedelmiküszöb-szám 

jövedelmi mozgások 
jövedelmi mozgások eredője 

jövedelmi multiplikátor 

jövedelmi olló 
jövedelmi polarizáció 

jövedelmi pozíció 

jövedelmi részarány 
jövedelmi számla 

jövedelmi szint 

jövedelmi szintet jelző mutatók 
jövedelmi színvonal 

jövedelmitöbblet-adó 

jövedelmi változás 
jövendőbeli javak 

jövőaltervatíva 

jövő anticipálása 
jövőbeli árfolyam 

jövőbeli árfolyammozgások 

jövőbeli áron történő értékelés 
jövőbeli érték 

jövőbeli fejlődés 



jövőbeli hozam görbéjére vonatkozó várakozások 

jövőbeli időpont 

jövőbeli jövedelem 
jövőbeli jövedelem leszámítolása 

jövőbeli kereslet 

jövőbeli kilátások 
jövőbeli kínálat 

jövőbeli költségek 

jövőbeli következmény 
jövőbeli osztalék 

jövőbeli pozíció fenntartásának költsége 

jövőbeli pozíciófenntartási költség 
jövőbeli profit 

jövőbeli profitkilátások 

jövőbeli részvényárfolyamok 
jövőbeli teljesítés 

jövőben esedékes vagyoni jog 

jövőbeni 
jövőbeni ár 

jövőbeni ár/jövedelem hányad 

jövőbeni bevétel 
jövőbeni eladás 

jövőbeni előny 

jövőbeni érték 
jövőbeni használhatósági érték 

jövőbeni hozam 

jövőbeni javak 

jövőbeni jószág 

jövőbeni kereslet 
jövőbeni kilátások 

jövőbeni kínálat 

jövőbeni kockázatosság 
jövőbeni kötelezettségek 

jövőbeni pénz 

jövőbeni pénzigény 
jövőbeni szükséglet 

jövőbeni teljesítés 

jövőbeni vétel 
jövőben képződő forrás 

jövőben kitermelendő 

jövőben megtérülő költség 
jövőben rendelkezésre álló javak 

jövőben várható pénzbevétel 

jövőbe tekintés 
jövőérték (FV) 

jövőérték-számítás 

jövő évi 
jövő évre átvitt költség 

jövő havi 

jövő heti 
jövőjelzés 

jövőkép 

jövőképalkotás 
jövőkutatás 

jövőkutatás egzaktsága 

jövőkutatás és -tervezés 
jövőmodell 

jövőművelés 

jövőorientált 
jövőorientált cég 

jövőorientált iparág 



jövőorientált mérlegfelfogás 

jövőorientáltság 

jövő profitkilátásai 
jövőre szóló pénzkövetelés 

jövőre vonatkozó várakozás 

jövőszcenárió 
jövőszcenárium 

jövőtervezés 

jövőt lát a mezőgazdaságban 
jövőtudomány 

jövő vásárló 

jövővel kapcsolatos várakozások 
JPY (jen) – Japán 

JSCC (Japán Értékpapírklíring- 

-társaság) 
JSE (Johannesburgi Értéktőzsde) 

jubileumi árusítási akció 

jubileumi jutalom 
júdáspénz 

Judik József 

Juglar, ClŠment 
Juglar-ciklus 

Jugoszláv Szövetségi Köztársaság (Jugoszlávia) – Európa 

juhexport 
juhhúsexport 

juhhúskereslet 

juhhúskivitel 

juhhúskvóta 

Juhterméktanács 
juhvásár 

jukebox (pénzbedobással működő automata) 

junker 
junkergazdaság 

junktim 

junktimálás (árukapcsolás) 
Jurcsek-féle beszolgáltatási rendszer 

Jurcsek-terv 

jure haereditario (az öröklési jog szerint) 
jus gladii (földesúri pallosjog) 

juss 

jussol 
Juster, Thomas 

Justi, Johann Heinrich Gottlob von 

jutalék 
jutalékalap 

jutalékarány 

jutalékbevétel 
jutalékbiztosítás 

jutalékdíjszabás 

jutalékelosztás 
jutalékelőleg 

jutalékelszámolás 

jutalék és költség 
jutalék fejében 

jutalékfelosztás 

jutalékfelszámítás 
jutalék felszámítása 

jutalékfizetés 

jutalék-jóváírás 
jutalék jóváírása 

jutalék-jóváíró jegy 



jutalék kalkulálása 

jutalékkimutatás 

jutalék kiszámítása 
jutalékköteles 

jutalékkulcs 

jutalékmarzs 
jutalékmegállapodás 

jutalékmenes alap 

jutalékmentes kötés 
jutalék nélkül 

jutalékokból származó jövedelem 

jutalékos alapon 
jutalékos alapon elad 

jutalékos alkusz 

jutalékos bérezési forma 
jutalékos exportügynök 

jutalékos importügynök 

jutalékos rendszerben dolgozó üzletkötő 
jutalékos tevékenység 

jutalékos ügynök 

jutalékos ügynökség 
jutalékot a szállítás megtörténte után fizeti ki 

jutalékot felszámít 

jutalékot kifizet 
jutalékot levon 

jutalékot szabályozó záradék 

jutalékot térít 

jutalékráta 

jutalékrendszer 
jutalékszámítás 

jutalékszámla 

jutalékszázalék 
jutalékszerződés 

jutalékszint 

jutaléktáblázat 
jutaléktartozás 

jutaléktétel 

jutaléktöbblet 
jutalék-visszatérítés 

jutalmak passzív időbeli elhatárolása 

jutalmaz 
jutalmazás 

jutalmazási 

jutalmazási alap 
jutalmazási rendszer 

jutalmazható 

jutalmazó 
jutalmazott 

jutalom 

jutalomdíj 
jutalomdíjösszeg 

jutalomdíj összege 

jutalomelosztás 
jutalomfizetés 

jutalomjegyzék 

jutalomkibocsátás 
jutalomkifizetés 

jutalomkiosztás 

jutalomkupon 
jutalomosztalék 

jutalomosztás 



jutalompénz 

jutalompihenés 

jutalomrész 
jutalomsorsolás 

jutalomtárgy 

jutalomtétel 
jutalomutaztatás 

jutalom-visszatérítés 

jutalom visszatérítése 
jutányos 

jutányosan 

jutányos ár 
Jut is, marad is. (szólásmondás) 

juttat 

juttatás 
juttatásarány 

juttatás a rendes évi szabadságot igénybe nem vevőknek 

juttatáscélzottság 
juttatás célzottsága 

juttatáscsökkenés 

juttatási arány 
juttatási kulcs 

juttatások 

juttatások célzottsága 
juttatásokkal fizet 

juttatásvesztés 

juttatott részvény 

juttatott tőke 

juxta (tőszelvény) 
juxtakönyv 

Juzsakov, Szergej Nyikolajevics 

jüan (CNY) – Kína 
JVSZ (Joint Venture Szövetség) 

  



K 
K (tőke) 

K (Követel rovat) (a számvitelben) 

KA (vagy EA) (környezeti audit) 
Kaas Albert 

kábel (hosszmérték) (a tengeri mérföld egytized része) 

kábelhálózat-üzemeltető 
kábelhálózat üzemeltetője 

kábelrendszer-üzemeltető 

kábelrendszer üzemeltetője 
kábeltársaság 

kábeltelevíziós díj 

kábeltelevíziós szolgáltatás 
kabinbérlő 

kabinetfőnök 

kabinetiroda 
kabinosztály 

kabinpincér 

kabinpoggyász 

kabinutas 

kábítószer ára 
kábítószerárus 

kábítószerárusok felbukkanása 

kábítószerbáró jövedelme 
kabítószerbiznisz 

kábítószerből származó pénz 

kábítószer-bűnözők 
kábítószercsempész 

kábítószer-csempészés 

kábítószer-csempészet 
kábítószercsempész-hálózat 

kábítószer-egyezmény megkötése 

kábítószer-ellenes 

kábítószer feketepiaci ára 

kábítószer feketepiaci értéke 

kábítószer-felderítési ranglista 
kábítószer-felderítési tevékenység költségkihatása 

kábítószer-fogyasztás 

kábítószer-forgalom 
kábítószerkartell 

kábítószer-kereskedelem 

kábítószer-kereskedelemből származó pénz 
kábítószer-kereskedelemből származó pénz átmosása 

kábítószer-kereskedelem elleni intézkedések 

kábítószer-kereskedelmi tranzitország 
kábítószer-kereskedelmi ügylet 

kábítószer-kereskedő 

kábítószer-kereső kutya élelmezési költsége 
kábítószer-kereső kutyák szállítása 

kábítószer-kínálat 

kábítószer-lefoglalási sikerdíj 
kábítószerpénz 

kábítószerpiac 

kábítószerpiac-felosztás 
kábítószerpiac felosztása 



kabítószerrel való üzletelés 

kábítószer-terjesztés 

kábítószer-termelő 
kábítószer-termelő ország 

kábítószerügyi hatóság 

kábítószerüzér 
kábítószerüzlet 

kábítószer-választék 

kabotázs 
KAC (Környezetvédelmi Alap célelőirányzata) 

kacat 

kacika 
Kac, Vlagyimir Joszifovics 

Kádas Kálmán 

káder 
káderállomány 

káderkapitalizmus 

káderlap 
káderutánpótlás 

KÁF (Kiváló Áruk Fóruma) 

kagylópénz (régen Thaiföldön) 
Kahn, Alfred 

Kahn, Richard Ferdinand 

kajálda (szleng – étterem) 
kajüt 

kaláka 

kalákában végzett munka 

kalandor 

kalandortőke 
kalandorvállalkozás 

kalandturizmus 

kalapács alá kerül 
kalapács alá vitt tétel 

kalapkereskedés 

kalapkereskedő 
kalapkészítő 

kalapkészítőnő 

kalaposüzlet 
kalapszalon 

kalapszalon-tulajdonos 

kalapüzlet 
kalauz 

kalauzi pénzrendező 

Káldor Miklós (Kaldor, Nicholas) 
Kaldor, Nicholas (Káldor Miklós) 

Káldor-féle kompenzációs elv 

Káldor-féle térelv 
Káldor–Hicks-kritérium 

Káldor-modell 

Káldor–Pasinetti-féle modell 
KALE (lekötött betét kamatjóváírása) 

Kalecki makroprofit-elmélete 

Kalecki, Michal 
kaliber (nagyság, minőség, érték) 

Kaliforniai Bank 

kaliforniai kőolaj 
kalkuláció 

kalkuláció logikája 

kalkulációs 
kalkulációs eltérés 

kalkulációs hiba 



kalkulációs kartell 

kalkulációs költség 

kalkulációs különbség 
kalkulációs nyereség 

kalkulációs szabály 

kalkulál 
kalkulálható árrés 

kalkulálhatóság 

kalkulált kockázat 
kalkulátor 

kalkulus (szám, számítás) 

kalmár 
kalmárhajó 

kalmárkodás 

kalmárkodik 
kalmárkodó 

kalmárszellem 

kalmárszellemű 
káló 

kalória 

kalória-bérrendszer 
kalóriapénz 

kalóz 

kalózáru 
kalózbiztosítás 

kalózbiztosító 

kalózkiadás 

kalózkodás 

kalózkodó cég 
kalózmásolat 

kalóztelefon 

kalózszoftver 
kalózszoftver-forgalmazó 

KALT (látra szóló kamat jóváírása) 

kamara 
kamaraárverés 

kamara haszna 

kamarai bejegyzés 
kamarai díj 

kamarai érdekképviselet 

kamarai ipari tagozat 
kamarai kereskedelmi tagozat 

kamarai kézműipari tagozat 

kamarai nyereség 
kamaraispán 

kamarai tagdíj 

kamat 
kamat absztinenciaelmélete 

kamatadó 

kamatadó bevezetése 
kamatajánlat 

kamatalakulás iránya 

kamat alsó határa 
kamatáramlás 

kamatarbitrálás 

kamatarbitrázs 
kamatarbitrázs-ügylet 

kamatátutalás 

kamatbázis 
kamatbeszámítás 

kamatbevétel 



Kamatbevételek (számlanév) 

kamatbevételek tőkésítése 

kamatbiztosítás 
kamatbunkó 

kamatcél 

kamatcentrum 
kamatciklus 

kamatcsökkenés 

kamatcsökkentés 
kamat csökkentése 

kamatcsökkentési irány 

kamatcsökkentési várakozás 
kamatdiszparitás 

kamategyenleg 

kamatelemző 
kamatelemző közgazdász 

kamatelengedés 

kamatelmélet 
kamatelőleg 

kamatelszámolás 

kamatelszámolási időtartam 
kamatemelés 

kamatemelési záradék 

kamatemelkedés 
kamatengedmény 

kamatenyhítés 

kamatérték 

kamatérzékeny 

kamatérzékeny beruházás 
kamatérzékeny kölcsönfelvétel 

kamatérzéketlen 

kamat- és adófizetés előtti bevétel aránya az állósított tartozásokra fizetett évi kamatokhoz 
kamat és az adófizetés előtti bevétel aránya 

kamatesedékesség 

kamat esedékessége 
kamat és kezelési díj 

kamat- és költségmentes 

kamat- és osztalékáramlás egyenlege 
kamat- és osztalékátutalás 

kamatfedezet 

kamat fedezete 
kamatfedezeti mutató 

kamatfedezettség 

kamatfedezettségi mutató 
kamatfelár 

kamatfeltétel 

kamatfizetés 
kamatfizetés elmulasztása 

kamatfizetés és adózás előtti eredmény (EBIT) 

kamatfizetés és adózás előtti eredmény + amortizáció (EBITDA) 
kamatfizetés és tőketörlesztés 

kamatfizetési haladék 

kamatfizetési időpont 
kamatfizetési kockázat 

kamatfizetési kötelezettség 

kamatfizetési támogatás 
kamatfizetési tilalom 

kamatfizetést elhalaszt 

kamatforduló 
kamatformula 

kamatgörbe 



kamatháború 

kamathányad 

kamatharmónia 
kamathatár 

kamathátralék 

kamathisztéria 
kamathitel-mechanizmus 

kamat hosszú hitelek után 

kamathozam 
kamathozam-árfolyam 

kamathozam-egyenérték 

kamathozamolló 
kamatígéret 

kamatilleték 

kamatindex 
kamatjegy 

kamat jelenértéke 

kamat-jellegű bevétel 
kamat-jellegű elem 

kamat-jellegű kifizetés 

kamatjelzálog 
kamatjelzés 

kamatjóváírás 

kamatjövedelem 
kamatjövedelem egy időszakra kivetítve 

kamatjövedelem forrásadóztatása 

kamatkaloda 

kamatkartell 

kamatkavalkád 
kamatkedvezmény 

kamatkedvezmény nyújtása 

kamatként jóváírt összeg 
kamatkiadás 

kamatkiadási többlet 

kamatkiadás-növekedés 
kamatkiadás növekedése 

kamatkiegészítés 

kamatkiegyenlítési adó 
kamatkiegyenlítő adó 

kamatkiesés 

kamatkifizetés ideje 
kamatkikötés 

kamatkimutatás 

kamatkockázat 
kamatkockázati felár 

kamatkondíció 

kamatkontraktus 
kamatkonvergencia 

kamatköltség 

kamatköltséghányad 
kamatköltség hányada 

kamatköltség-növekedés 

kamatköltség növekedése 
kamatkönnyítés 

kamatkörkép 

kamatkötelezett 
kamatkötelezettség 

kamatkötelezettségek teljesítésének a mértéke 

kamatkövetelés 
kamatkövetelés-érvényesítés 

kamatkövetelés érvényesítése 



kamatkulcsszám 

kamatkupon 

kamatkülönbözet 
kamatkülönbség 

kamatláb 

kamatlábak ellenőrzésének a megszüntetése 
kamatlábak felszabadítása 

kamatlábak kölcsönlejárat szerinti nagysága 

kamatlábaknak a pénzkínálaton és pénzkeresleten alapuló elmélete 
kamatlábak változékonysága 

kamatlábak változtatásának időzítése 

kamatláb alsó határa 
kamatlábat emel 

kamatláb-biztosítás 

kamatlábciklus 
kamatlábcsökkenés 

kamatlábcsökkentés 

kamatláb csökkentése 
kamatláb-csökkentési hullám 

kamatlábcsúcs 

kamatlábemelés 
kamatláb-emelkedés 

kamatláb emelkedése 

kamatláb felső határa 
kamatláb fix kamatozású értékpapírokra 

kamatláb-garancia 

kamatláb-ingadozás 

kamatláb ingadozása 

kamatláb-ingadozási sáv 
kamatlábkockázat 

kamatláb-különbözet 

kamatláb-különbözeti nyereség 
kamatlábkülönbség 

kamatlábkülönbségek 

kamatláb-leszállítás 
kamatláb leszállítása 

kamatláb-maximálás 

kamatlábmaximum 
kamatláb-maximumokra vonatkozó megkötések 

kamatláb-meghatározás 

kamatláb meghatározása 
kamatláb meghatározódása 

kamatlábminimum 

kamatláb-módosítás 
kamatláb módosítása 

kamatlábmozgások 

kamatlábopció 
kamatláb-orientált kibocsátás 

kamatláb 5%-os változtatása 

kamatláb rögzítése 
kamatláb rugalmassága felfelé 

kamatlábstruktúra 

kamatlábswap-ügylet 
kamatláb ... százalékos változása 

kamatlábszerkezet 

kamatláb-szerkezeti változások 
kamatlábszint 

kamatlábtartomány 

kamatlábtrend 
kamatlábügylet 

kamatláb-valorizációs záradék 



kamatlábváltozás 

kamatláb változása 

kamatlábváltozás kockázata 
kamatláb-változtatás 

kamatláb változtatása 

kamatlejtő 
kamatlépcső 

kamatleszállítás 

kamatleszámítolás 
kamatlevonás 

kamat levonása 

kamatlikviditási elmélet 
kamat likviditási preferenciaelmélete 

kamatmarzs 

kamatmaximum 
kamatmechanizmus 

kamatmeghatározás 

kamat meghatározása 
kamatmegszorítás 

kamatmegtakarítás 

kamat megtakarítása 
kamatmegtakarító hatás 

kamatmegtakarító intézkedés 

kamatmegtérítés 
kamat megtérítése 

kamatmentes 

kamatmentes hitel 

kamatmentes idő 

kamatmentes időszak 
kamatmentes kölcsön 

kamatmentes környezetvédelmi hitel 

kamatmentes letéti követelmények 
kamatmentes részletvásárlási akció 

kamatmentesség 

kamatmentes takarékkötvény 
kamatmérséklés 

kamatmozgás 

kamatnagyság 
kamat nélkül 

kamat nélküli tőkeösszeg 

kamatnövekedés 
kamatnövekedési ütem 

kamatnövekedési várakozás 

kamatnyereség 
kamatnyomás 

kamatnyugta 

kamatok azonnali csökkenése 
kamatok és adók levonása előtti eredmény (EBIT) 

kamatok hosszú távon 

kamatokra érzékenyen reagáló részvények 
kamatok rendben befolynak 

kamatok rövid távon 

kamatolló 
kamatos kamat 

kamatoskamat-formula 

kamatoskamat-hatás 
kamatos kamat hatása 

kamatos kamatozású befektetés 

kamatoskamat-számítás 
kamatoskamat-számítási tényező 

kamatoskamat-számla 



kamatos kölcsön 

kamatos pénz 

kamatostul visszakerül 
kamatos utalvány 

kamatot a tőkéhez csatolja 

kamatot felszámít 
kamatot fizet 

kamatot folyósít 

kamatot hajt 
kamatot hoz 

kamatot nem tartalmazó árfolyamjegyzés 

kamatot számít 
kamatot tőkésít 

kamatozás 

kamatozás a teljes futamidőre 
kamatozási időszak 

kamatozási periódus 

kamatozás kezdetének napja 
kamatozás kezdő dátuma 

kamatozik 

kamatozó 
kamatozó bankbetét 

kamatozó bankkötvény 

kamatozó befektetés 
kamatozó betétszámla 

Kamatozó betétszámlák (számlanév) 

kamatozó biztosítási kötvény 

kamatozó értékpapír 

kamatozó kincstárjegy 
kamatozó kölcsön 

kamatozó kölcsönkötvény 

kamatozó kötvény 
kamatozó megtakarítás 

kamatozó papírok 

kamatozó pénztárjegy 
kamatozó részvény 

kamatozó számla 

kamatozó tartós letét 
kamatozó tőke 

kamatozó ügylet 

kamatozó vagyontárgy 
kamatoztat 

kamatoztatás 

kamatoztatja tudását 
kamatoztató 

kamatoztatott 

kamatösszeg 
kamatösszetevő 

kamatpaktum 

kamatparitás 
kamatparitás-pozíció 

kamatpárok 

kamatperiódus 
kamatperiódus kezdőnapja 

kamatperiódus zárónapja 

kamatpiac 
kamatplafon 

kamatpolitika 

kamatpreferencia 
kamatprémium 

kamatprémiuum 



kamatra 

kamatrabszolgaság 

kamatra érett kötvény 
kamatráfordítás 

kamatra kirótt adó 

kamatráta 
kamatrepeta 

kamatrés 

kamatrésekre nehezedő nyomás 
kamatrészlet 

kamatrésszűkülés 

kamatrés szűkülése 
kamat rövid hitelek után 

kamatrugalmas 

kamatrugalmas beruházás 
kamatrugalmas pénzkereslet 

kamatrugalmasság 

kamatrugalmatlan 
kamatrugalmatlan beruházás 

kamatrugalmatlan beruházáspiaci kamatláb 

kamatrugalmatlan pénzkereslet 
kamatsáv 

kamatstruktúra 

kamatswapügylet 
kamatszám 

kamatszámítás 

kamat számítása 

kamatszámítási formula 

kamatszámítási kulcsszám 
kamatszámla 

kamatszelvény 

kamatszelvények megújítása 
kamatszelvényen feltüntetett, névre szóló kötvény 

kamatszelvényes értékpapír 

kamatszelvényes fedezet 
kamatszelvényes kibocsátás 

kamatszelvényes kötvény 

kamatszelvényes, névre szóló kötvény 
kamatszelvény-fizetés 

kamatszelvénykönyv 

kamatszelvény leválasztása a kötvényről 
kamatszelvény leválasztása az értékpapírról 

kamatszelvény nélkül 

kamatszelvény nélkül, diszkontárfolyamon forgalmazott kötvény 
kamatszelvény nélküli államkötvény 

kamatszelvény nélküli kötvény 

kamatszelvény nélküli kötvény, amelyet diszkonttal értékesítenek 
kamatszelvény nélküli kötvények kibocsátása 

kamatszelvénnyel együtt 

kamatszelvényt tartalmazó, névre szóló kötvény 
kamatszerkezet 

kamatszerkezet-elmélet 

kamatszigorítás 
kamatszint 

kamatszint-beragadás 

kamatszint beragadása 
kamatszintgörbe 

kamatszínvonal 

kamatszolgálat 
kamatszubvenció 

kamattáblázat 



kamattal 

kamattal és prémiummal növelt megtakarítás 

kamattal növelt névérték 
kamattal növelt összeg 

kamattal vagy kamat nélkül 

kamattámogatás 
kamattámogatási keret 

kamattámogatásos hitel 

kamattámogatást elnyert vállalkozás 
kamattartalom 

kamattartozás 

kamatteher 
kamatteljesítés 

kamattendencia 

kamattender 
kamattényező 

kamattényező-sorozat 

kamatterhelés 
kamattérítés 

kamattőkésítés 

kamattörlesztés 
kamattörlesztési késedelem 

kamatugrás 

kamatuzsora 
kamatügylet 

kamatváltozás 

kamatváltoztatás 

kamatvárakozás 

kamatvárakozási eltérések 
kamatverseny 

kamatveszteség 

kamatviselő 
kamat-visszafizetés 

kamat visszafizetése 

kamat-visszafizetés ütemezése 
kamat-visszatérítés 

kamat visszatérítése 

kamatvonzat teljes összege 
kamatzuhanás 

Kambodzsai Királyság (Kambodzsa) – Ázsia 

kamerális (kincstári, kamarai) 
kamerális könyvvitel 

kamerális tudományok 

kameralisztika 
kameralizmus 

kamerárius (kincstárnok, kamarás) 

Kameruni Köztársaság (Kamerun)  
– Afrika 

kamion 

kamionforgalom 
kamionforgalom-korlátozás 

kamionforgalom korlátozása 

kamion-fuvarlevél 
kamionfuvarozás 

kamionok vasúti továbbítása 

kamionsofőr 
kamionstop 

kamionterminál 

kamiontulajdonos 
kamionvonat 

Kam Ngan Értéktőzsde (Honkong) 



kampány 

kampányadomány 

kampánybefizetések 
kampánydollárok 

kampányfeladat 

kampányfinanszírozás 
kampányfinanszírozási törvény 

kampányforintok 

kampánykassza 
kampánykölcsön 

kampányköltség 

kampányköltség-elszámolás 
kampányköltség elszámolása 

kampánymenedzser 

kampánymódszer 
kampánymunka 

kampánypénz 

kampánypénzek eredete 
kampánypénzek felhasználása 

kampánypénzgyűjtés 

kampánypénzkeret 
kampánypénz-nyilvánosság 

kampánypénztoplista 

kampányrubelek 
kampánysiker 

kampányszerű 

kampánytermék 

kampányterv 

kamucég (szleng) 
Kanada (Kanada) – Észak-Amerika 

kanadai aranypénz 

Kanadai Bankárszövetség (CBA) 
Kanadai Betétbiztosító Társaság (CDIC) 

kanadai dollár 

Kanadai Értékpapír-intézet (CSI) 
Kanadai Értékpapírtár (CDS) 

Kanadai Nemzetközi Fejlesztési Ügynökség (CIDA) 

kanadai piaci portfólióindex 
kanban (termékkísérő kártya) 

kancellár 

kancellária 
kancellista (irodai alkalmazott) 

kandidátusgyár 

kánon (irányadó mérték) 
Kansasi Kereskedelmi Kamara (KCBC) 

kantáció (énekléssel egybekötött alamizsnagyűjtés) 

kantin 
kantinos 

kanton 

kantonális adórendszer 
kantonális jövedelemadó 

Kantorovics-féle célfüggvény 

Kantorovics, Leonyid Vitaljevics 
kanyi (szleng – aprópénz) 

káosz 

káoszelmélet 
kaotikus 

KAP (vagy CAP) (közös mezőgazdasági politika) (EU) 

kapa alakú pénz (az ősi Kínában, Szudánban) 
kapacitás 

kapacitásbővítés 



kapacitásbővítő hatás 

kapacitáscsökkenés 

kapacitásfelesleg (vagy kapacitásfölösleg) 
kapacitásfelesleg-lekötés 

kapacitásfelszabadító vállalkozás 

kapacitásfölösleg (vagy kapacitásfelesleg) 
kapacitásharmónia 

kapacitáshatás 

kapacitáshiány 
kapacitáskibővítés 

kapacitáskihasználás 

kapacitáskihasználatlanság 
kapacitáskihasználatlanságból származó veszteség 

kapacitáskihasználatlansági mutató 

kapacitáskihasználtsági mutató 
kapacitáskihasználtság-változás 

kapacitáskihasználtság változása 

kapacitáskitöltés 
kapacitáskitöltés szempontja 

kapacitáskorlát 

kapacitáskorlátos gazdaság 
kapacitáskör 

kapacitásközlés 

kapacitásleépítés 
kapacitás leépítése 

kapacitáslekötési szerződés 

kapacitásméret 

kapacitásnövelő beruházás 

kapacitások egyenszilárdsági hiánya 
kapacitás teljes kihasználása 

kapacitásterhelés 

kapacitásterhelési terv 
kapacitástervezés 

kapacitástöbblet 

kapacitásvesztés 
kapacitásszükséglet 

kapacitásszükséglet-tervezés 

kapacitásszükséglet tervezése 
kapapénz (az ősi Kínában,  Szudánban) 

kaparós sorsjegy 

kapásból történő becslés 
kapcsol 

kapcsolás 

kapcsolat 
kapcsolatépítés 

kapcsolatfelvétel 

kapcsolatforma 
kapcsolathálózati megközelítés 

kapcsolathatékonyság 

kapcsolati kiszolgáló (kk) 
kapcsolat iránya 

kapcsolati tőke 

kapcsolatlétesítés 
kapcsolatmarketing 

kapcsolatokat épít 

kapcsolatokat kiterjeszt 
kapcsolatos 

kapcsolatot létesít 

kapcsolatot megszakít 
kapcsolatot teremt 

kapcsolatrendszer 



kapcsolatszorosság 

kapcsolat szorossága 

kapcsolatszorossági mutató 
kapcsolatszorosság megállapítása 

kapcsolattartás 

kapcsolattartás költsége 
kapcsolatteremtés 

kapcsolatteremtő idegenforgalmi vállalat 

kapcsolódási hatások 
kapcsolódó 

kapcsolódó adatbázis 

kapcsolódó ár 
kapcsolódó beruházás 

kapcsolódó finanszírozás 

kapcsolódó hitel 
kapcsolódó kölcsön 

kapcsolódó könyvelési tétel 

kapcsolódó szolgáltatás 
kapcsolódó tétel 

kapcsolt árak 

kapcsolt áru 
kapcsolt beruházás 

kapcsolt diverzifikáció 

kapcsolt kereslet 
kapcsolt kínálat 

kapcsolt letét 

kapcsolt megbízás 

kapcsolt rang 

kapcsolt segély 
kapcsolt termék 

kapcsolt ügylet 

kapcsolt üzlet 
kapcsolt vállalat 

kapcsolt vállalkozás 

kapcsolt vállalkozások 
Kápé (sajtótermék) 

kapható 

kapható legynagyobb tényezőár 
kapitál 

kapitális 

kapitalista 
kapitalistaellenes 

kapitalista fejlődés 

kapitalista fejlődéstípus 
kapitalista fenyegetés 

kapitalista gazdálkodás 

kapitalista gazdaság 
kapitalista rendszer 

kapitalista társadalom 

kapitalisztikus 
kapitalisztikus vállalkozás 

kapitalisztikus vállalkozó 

kapitalizáció 
kapitalizál 

kapitalizálódás 

kapitalizálódás folyamata 
kapitalizálódik 

kapitalizálódó 

kapitalizmus 
kapitalizmusbírálat 

kapitalizmus bírálata 



kapitalizmusellenes 

kapitalizmusfelfogás 

kapitalizmuskritika 
kapitalizmuskutatás 

kapitalizmusmodell 

kapitalizmustípus 
kapitány ideiglenes vámbevallása 

kapitányi elismervény 

kapitányi igazolás 
kapitányságvezetői jutalom 

kapitány vámbejelentése 

kapós áru 
kapott ár 

kapott engedmény 

kapott érték 
kapott hasznosság 

kapott kamat 

Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek (számlanév) 
kapott kártérítés 

kapott késedelmi kamat 

kapott kötbér 
kapott nemzetközi hitel 

Kapott osztalék (számlanév) 

kapott összeg 
Kapott részesedés (számlanév) 

kapott utasítások alapján 

kapott utasítások szerint 

Kap rajta, mint koldus a fagarason. (szólásmondás) 

káptalani pénztár 
kapuadó 

kapujegy 

kapukártya 
kapun belüli munkanélküliség 

kapupénz 

Kapusztyin, Jevgenyij Ivanovics 
kapzsi 

kapzsiság 

kár 
Karacsi Értéktőzsde (KSE) 

Karacsi Értéktőzsde indexe (KSE 100 index) 

karácsonyfaárus 
karácsonyfadísz-vásár 

karácsonyfatörvény 

karácsonyfaüzlet 
karácsonyi ajándékvásár (karácsony előtti vásár) 

karácsonyiajándék-vásárlás (ajándékvásárlás karácsonyra) 

karácsonyi ajándék vásárlása 
karácsonyi akciós vásár 

karácsonyi árutömeg 

karácsonyi bónusz 
karácsonyi piac 

karácsonyi takarékszámla 

karácsonyi támogatás 
karácsonyi vásár 

karakter 

karakterisztika 
karakterisztikus egyenlet 

karakterolvasó 

karakterösszeg-felismerés 
karakterösszeg felismerése 

Kárán tanul a magyar. (közmondás) 



karantén 

kárarány 

kárarányváltozás 
karát (súlyegység és aranyötvözet finomsági fokának jelölése) 

Karatajev, Nyikolaj Konsztantyinovics 

kárátalány 
karatebolt 

karaván 

karavánkereskedelem 
karavánközlekedés 

karavánozás 

karavánszeráj 
karavántulajdonos 

karbantartás 

karbantartási költség 
karbantartási kötelezvény 

karbantartási szünet 

karbantartási utasítás 
karbantartásos haszonbérlet 

karbantartásos lízing 

karbantartó 
karbantartó brigád 

karbantartó munkás 

karbantartó műhely 
karbantartó részleg 

karbantartó vállalat 

kárba vész 

kárba veszett jutalék 

kárbecslés 
kárbecslési jegyzőkönyv 

kárbecslő 

kárbecsüs 
kárbejelentés 

kárbejelentési időszak 

kárbejelentő lap 
kárbizonyítvány 

kárbizonylat 

kárbiztos 
kárbiztosítás 

kárbiztosítást köt 

Kárbiztosok Egyesülése 
karbovanyec (pénzegység) 

Karch Kristóf 

kárcsoport 
kárcsökkentési költség 

karcsúsít 

karcsúsítás 
karcsúsítási program 

karcsúsítási terv 

karcsúsított intézményrendszer 
kardinális hasznosság 

kardinálishasznosság-elmélet 

kardinális hasznosság elmélete 
kardinálishasznosság-értelmezés 

kardinális hasznosság értelmezése 

kardinális preferencia 
kardinálispreferencia-elmélet 

kardinalizmus 

kárelem 
kárelhárítás 

kárelhárítási keret 



kárelhárítási költség 

kárelhárítási ráfordítások 

kárelhárítási részarány 
kárelhárító beruházás 

kár elleni biztosítás 

kárelszámolás 
kárenyhítés 

kárenyhítési kötelezettség 

kárenyhítési támogatás 
kárenyhítő támogatás 

kárérték 

káresemény 
káresemény azonnali bejelentése 

káresemény-bejelentés 

káresemény bejelentése 
káresemény-biztosító 

Káresemények miatti veszteségek térítése (számlanév) 

káreseményenkénti limit 
káresemény igazolása 

káreseménnyel kapcsolatban felmerült bevétel 

káresemény oka 
káreset 

kár esetén 

kárexcedens 
kárfaktor 

kárfelelősség 

kárfelmérés 

kár felmérése 

kárfelosztás 
kárfelosztó biztosítási rendszer 

kárfelvétel 

kárfelvételi bizonylat 
kárfelvételi jegyzőkönyv 

kárfelvevő 

kárfogalom 
kárfüggvény 

kargó (hajórakomány, rakománybiztosítás) 

kargóbiztosítás 
kárgyakoriság 

kárhányad 

kárhányadot korlátozó viszontbiztosítás 
Karibi Fejlesztési Bank (CDB) 

Karib-tengeri Kezdeményezés (CBI) 

Karib-tengeri Közösség és Közös Piac (CARICOM) 
Karib-tengeri Országok Szabadkereskedelmi Társulása (CARIFTA) 

kárigazolás 

kárigény 
kárigény-érvényesítés 

kárigény érvényesítése 

kárigényes 
kárigényfenntartás 

kárigény fenntartása 

kárigényfenntartást igazoló okmány 
kárigénylő 

kárinfláció 

karitatív 
karitatív befizetés 

karitatív intézmény 

kárjegyzőkönyv 
kárjelentés 

kárkifizetés 



kárkimutatás 

kárkockázat 

kár korlátozása 
kárkörkép 

kárközlés 

kárközösség 
kárkvóta 

kárletét közös hajókár esetére 

kárlevél 
kárlista 

kármegállapítás 

kár megállapítása 
kármegállapítási jegyzőkönyv 

kármegállapító 

kármegállapító bizottság 
kármegelőzés 

kár megelőzése 

kármegelőzési költség 
kármegosztás 

kármegtérítés 

kár megtérítésére irányuló kereset 
kármentes 

kármentés 

kármentesít 
kármentesítési járulék 

kármentesítő 

kármentesíttet 

kármentesség 

kármentességi engedmény 
kármentességi kedvezmény 

kármentes ügyfél 

kármentő 
kármérték 

kár mértéke 

kárminimum 
kárminimum a viszontbiztosításnál 

kárnövekmény 

kárnyilatkozat 
károk bekövetkezésének a valószínűsége 

károk ellen biztosít 

károkozás 
károkozás-mérséklés 

károkozó 

károk számbavételi lehetősége 
Karoling-font 

Karoling-pénzek 

Karoling-pénzláb 
Karoling-pénzrendszer 

Károlyi Sándor, gróf 

káros 
károsan érintett hitelező 

károsanyag-kibocsátás 

káros anyag kibocsátása 
káros befolyás 

káros externália 

káros gazdasági hatás 
káros gazdaságpolitika 

káros hatás 

károsított 
káros javak 

káros jószág 



káros jószág közömbösségi görbéje 

káros külső gazdasági hatás 

károsnak ítél 
károsodás 

károsodik 

károsodó 
károsodott 

károsság 

károsul 
károsuló 

károsult 

károsult fél 
karosszékbankolás (karosszékből, otthonról történő) 

karosszériakereskedés 

kárösszeg 
kárösszeírás 

Kárpát-medencei Magyar Vállalkozók Társasága 

Kárpátok Eurorégió Interregionális Szövetség 
Kárpátok Gazdasági Szemle (sajtókiadvány) 

kárpitosipar 

kárpitosmester 
kárpitosmunka 

kárpótlás 

kárpótlási 
kárpótlásiadó-bomba 

kárpótlási alap 

kárpótlási árverés 

kárpótlási csekk 

kárpótlási folyamat 
kárpótlási földalap 

kárpótlási határozat 

kárpótlási jegy 
kárpótlásijegy-befektető 

kárpótlási jegy befektetője 

kárpótlásijegy-csere 
kárpótlási jegyeket hasznosító társaság 

kárpótlási jegyes privatizáció 

kárpótlási jeggyel való kereskedelem 
kárpótlásijegy-hasznosítás 

kárpótlási jegy hasznosítása 

kárpótlásijegy-hasznosító társaság 
kárpótlásijegy-hasznosító társaság 

kárpótlásijegy-kereskedelem 

kárpótlásijegy-konstrukció 
kárpótlási jegy konstrukciója 

kárpótlásijegyletét-kezelő 

kárpótlásijegy-letét kezelője 
kárpótlási jegy mélyrepülése 

kárpótlásijegy-piac 

kárpótlási jegy piaca 
kárpótlásijegy-vásárlás 

kárpótlási jegy vásárlása 

kárpótlási kifizetés 
kárpótlási kötvény 

kárpótlási likviditás 

kárpótlási összeg 
kárpótlási szerződés 

kárpótlás kárpótlása 

kárpótlást kap 
kárpótlást nyújt 

kárpótlásul szolgál 



kárpótlék 

kárpótló 

kárpótol 
kárpótolható 

kárpótolt 

kárpótolti jegyzés 
kárráfordítás 

kárrekord 

kárrendezés 
kárrendezési költség 

kárrendező 

karrier 
karriercél 

karrierépítés 

karrieriroda 
karrierkép-tervezés 

karrierkép tervezése 

karrierlehetőség 
karrier lehetősége 

karrierpálya 

karrierszakértő 
karriertanács 

karrier-tanácsadás 

karrier-tanácsadó 
karriertervezés 

karrier tervezése 

karriertípus 

karriertörténet 

karriervágy 
kárstatisztika 

kárszakértő 

kárszakértői felmérés 
kárszámla 

kárszavatosság 

kárszavatossági kötelezvény 
kárszemle 

kártalanít 

kártalanítás 
kártalanításban részesített személy 

kártalanítási alap 

kártalanítási kezes 
kártalanítási nyilatkozat 

kártalanítási részvény 

kártalanítási szerződés 
kártalanítást fizető személy 

kártalanító kezesség 

kártalanított 
kártalaníttat 

kártartalék 

kárt behajt 
kartell 

kartellalakítás 

kartellalakulás 
kartellár 

kartellbáró 

kartellbe áll 
kartellbe lép 

kartellben egyesít 

kartellben egyesül 
kartellbe tartozó társaság 

kartellbe tömörül 



kartellbíróság 

kartellből kimaradók 

kartellből kimaradt vállalat 
kartellcsoport 

kartellegyezmény 

kartellek alapítása 
kartelleket felszámol 

kartelleket megszüntet 

kartellellenes 
kartellen kívüli hajóstársaság 

kartellen kívüli vállalat 

kartellesedés 
kartellesedési törekvés 

kartellesedés megakadályozása 

kartellesít 
kartellesítés 

kartellesített 

kartellfelderítő csoport 
kartellfelszámolás 

kartell felszámolása 

kartellforma 
kartellformáció 

kartellhivatal 

kartellizálás 
kartellizálási képesség 

kartelljog 

kartelljog megengedi 

kartellkényszer 

kartellképződés 
kartellkvóta 

kartellmegállapodás 

kartellregiszter 
kartellrendelet 

kartellszankció 

kartellszerződés 
kartelltilalom 

kartelltilalom alóli mentesség 

kartelltömörülés 
kartelltörvény 

kartellügy 

kártérítés 
kártérítés-átutalás 

kártérítés átutalása 

kártérítésből eredő követelés 
Kártérítések bevételei (számlanév) 

kártérítés elmaradt haszonért 

kártérítésért perel 
kártérítés gyanánt 

kártérítési alap 

kártérítési értékhatár 
kártérítési felelősség 

kártérítési igény 

kártérítési igények teljesítése 
kártérítési igény érvényesítése 

kártérítési ígéret 

kártérítési jog 
kártérítési jogosultság 

kártérítési juttatás 

kártérítési kereset 
kártérítési kötelesség 

kártérítési kötelezettség 



kártérítési kötelezettség nélkül 

kártérítési kötvény 

kártérítési követelés 
kártérítési limit 

kártérítési nyilatkozat 

kártérítési összeg 
kártérítési panasz 

kártérítési per 

kártérítési pert indít 
kártérítési szavatosság 

kártérítés kedvezményezettje 

kártérítésre ítél 
kártérítésre kötelezett 

kártérítést elrendelő ítélet 

kártérítést fizet 
kártérítést kap 

kártérítést kér 

kártérítést korlátozó kikötés 
kártérítést korlátozó záradék 

kártérítést követel 

kártérítést nyújt 
kártétel 

Kárt kárral tetéz. (közmondás) 

kartodiagram 
kartogram 

kárt okoz 

kárt okozó 

kárt okozó növekedés 

karton 
kartonáru 

kartondobozos csomagolás 

kartongyár 
kartonpapír 

kartoték 

kartotéklap 
kartotékol 

kartotékozás 

kartotékrendszer 
A kárt semmiért is oda lehet adni. (közmondás) 

kárt szenved 

kártya 
kártyaadósság 

kártya alapú fizetés 

kártyaalszámla 
kártyabeadó nyílás 

kártyabirtokos 

kártyabiznisz 
kártyabiztonsági jegyek 

kártyabűnöző 

kártyabűntett 
kártyacsalád 

kártyacsalás 

kártyacsere 
kártyadíj 

kártyaelfogadási hely 

kártyaelfogadási osztály 
kártyaelfogadási szerződés 

kártyaelfogadást jelző címke 

kártyaelfogadó 
kártyaelfogadó hely 

kártyaelfogadó kereskedő 



kártyaelfogadó terminál 

kártyaellenőrzés 

kártyaellenőrzési kód 
kártyaelvesztés 

kártyafajták 

kártyafeldolgozás 
kártyafelhasználás üzleti feltételei 

kártyafelhasználó 

kártyafeltételek 
kártyafenntartás 

kártyagyártás 

kártyagyűjtő 
kártyahamisítás 

kártyahamisítás megakadályozása 

kártyahitel 
kártyahitelesítés 

kártyahitelesítési módszer 

kártya hiteltúllépési lehetőséggel 
kártyához kötött 

kártyához kötött fizetés 

kártyahűség 
kártyaigénylő 

kártyakérelem 

kártyakérelem-formula 
kártyakérelmező 

kártyakiadás 

kártya kiadása 

kártyakibocsátás 

kártya kibocsátása 
kártyakibocsátó 

kártya kibocsátója 

kártyakihasználás 
kártyakódolás 

kártyaleolvasó 

kártyaletiltás 
kártyamásodlat 

kártyaminta 

kártyaolvasó berendezés 
kártyaolvasó terminál 

kártyapecsét 

kártyapénz 
kártyapiac 

kártyaportfólió 

kártyapótlás 
kártyaprogram 

kártyarendszer-ügyelet 

kártyás fizetés 
kártyás pénzfelvétel 

kártyás telefon 

kártyás vásárlás 
kártyás vevő 

kártyaszám 

kártyaszámla 
kártyaszámlanyitó összeg 

kártyaszámla nyitóösszege 

kártyaszámla-vezetés 
kártyaszámla vezetése 

kártyaszámlázási valuta 

kártyaszerződés 
kártyatárca 

kártyatartó 



kártyatartozás 

kártyatípus 

kártyát megtart 
kártyatranzakció 

kártyatulajdonos 

kártyatulajdonos panasza 
kártyaüzletág 

kártyaüzletág-igazgató 

kártyaüzleti művelet 
kártyával lebonyolít 

kártyával lebonyolított fizetés 

kárügynök 
kárvallás 

kárvallott 

karvalytőke 
Karvasy Ágoston 

kárveszély 

kárveszély átszáll ...ról ...ra 
kárviselési kötelezettség 

kastélyárverés 

kastélyhotel 
kastélypiac 

kastélypiaci túlkínálat 

kastélytulajdonos 
kastélyturizmus 

KASZ (Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete) 

kaszaalj (területmérték) 

kaszál (szleng) 

kaszinó 
kaszinóbefektetés 

kaszinóengedélyezés 

kaszinóérdekeltség 
kaszinóhajó 

kaszinóhálózat 

kaszinókapitalizmus 
kaszinókomplexum 

kaszinókoncessziós jog 

kaszinómenedzser 
kaszinópiac 

kaszinóturizmus 

kaszinóüzemeltetés 
kaszinó üzemeltetése 

kaszinózik 

kassza 
kasszaárfolyam 

kasszaellenőr 

kasszaellenőrzés 
kasszaellenőrzést végez 

kasszafőnök 

kasszafúró 
kasszakészlet 

kasszakönyv 

kasszakulcs 
kasszanap 

kasszasiker 

kasszaskontó (készpénzfizetés esetén adott engedmény) 
kasszaszint 

kasszaügylet 

kasszazárás 
kasszazárolás 

kassza zárolása 



kasszírnő 

kasszíroz 

kasszírozás 
kasszírozható 

kasszírozó 

kasztrendszer 
katallaktika 

katallaktikus pénzelmélet 

katalógus 
katalógus alapján rendel 

katalógusár 

katalógus ára 
katalógus-áruház 

katalógusból rendel 

katalógusház 
katalóguskereskedelem 

katalógus-mintaterem 

katalógusszám 
Katari Állam (Katar) – Ázsia 

kataszter 

kataszter alapján kivetett adó 
kataszteri birtokív 

kataszteri felmérés 

kataszteri felvétel 
kataszteri tiszta jövedelem 

katasztrális 

katasztrális hold (kat. h.) (területmérték) (1600 öl) 

katasztrófa 

katasztrófaalap 
katasztrofális 

katasztrofális helyzet 

katasztrófasorozat 
katedraszocialista 

katedraszocializmus 

kategória 
kategóriájában a legolcsóbb 

kategóriák száma 

kategóriák szerinti osztályozás 
kategorizál 

kategorizálás 

kat. h. (katasztrális hold) (területmérték) (1600 öl) 
KA-típus 

katonaadó 

katonaellátási adó 
Katona, George (Katona György) 

Katona György (Katona, George) 

katonai célú hadigazdasági elemzés 
katonai célú vásárlás 

katonai és űrkutatási célú K+F- 

-tevékenység 
katonai gazdálkodás 

katonai-gazdasági menedzsment 

katonai gazdaságtan 
katonai-hadiipari komplexum 

katonai infrastruktúra 

katonai-ipari komplexum 
katonai készletgazdálkodás 

katonai kiadás 

katonai költségvetési gazdálkodás 
katonai logisztika 

katonai marketing 



katonai megrendelés 

katonaintenzív védelmi erő 

katonai pénzügyek 
katonai szállításokra vonatkozó költségelszámolási szabályok 

katonai üzemgazdaságtan 

katonai üzemi megbízott (KÜM) 
katona-közgazdász 

katonapolitikai jellegű gyarmatosítás 

Katzner, Donald Wahl 
kaució 

kauciófizetési kötelezettség 

kaucióképes 
kauciókikötés 

kaució kikötése 

kauciórendszer 
kauciós hitel 

kauciót tesz le 

kaucsukár 
kaucsukfa-ültetvények részvényei 

kaucsuktermelés 

kaucsuktermesztés 
kaucsukültetvény 

Kaufman, Alekszandr Arkagyevics 

Kaufman, Illarion Ignatyevics 
kauri (csigapénz) 

Kautsky, Karl Johann 

kautskyzmus 

Kautz Gyula 

kávéár 
kávéáremelés 

kávéár emelése 

kávéár-emelkedés 
kávéárverés 

kávébehozatal 

Kávé-, Cukor- és Kakaótőzsde (CSCE) (New York) 
kávéexport 

kávéexportáló ország 

kávéexportőr 
kávéfelhasználás 

kávéfogyasztás 

kávéforgalmazás 
kávéforgalom 

kávéfőző (foglalkozás) 

kávéház 
kávéház-látogató 

kávéház-tulajdonos 

kávéház tulajdonosa 
kávéimport 

kávékartell 

kávékereskedelem 
kávémérés 

Kávémérők és Kifőzők Közlönye (sajtókikadvány) 

kávépiac 
kávésipari ismeretek 

Kávésok Lapja (sajtókiadvány) 

kávétermék-forgalmazó 
kávétermelő ország 

kávéültetvényes 

kávéüzlet 
kávézárjegy 

kávézó 



kávézó vezetője 

kavicsbánya 

kavicsbányászat 
kavicskitermelés 

Kazahsztán Köztársaság (Kazahsztán) – Ázsia 

kazetta 
kazettavásárlás 

kazettavásárló 

kázus 
kB (kilobájt) (számítástechnikai mértékegység) 

kb. (körülbelül) 

KCB (Központi Cenzúrabizottság) 
KCBC (Kansasi Kereskedelmi Kamara) 

KCSPI (koreai összetett részvényárfolyam-index) 

keccsöl (szleng – terhet emel, rakodik) 
kecskevásár 

kedvcsináló reklám 

kedvezés 
kedvezmény 

kedvezményadó hely 

kedvezményben részesít 
kedvezményben részesül 

kedvezményekre jogosult 

kedvezményes 
kedvezményes adóstátus 

kedvezményes adótábla 

kedvezményes adózású nyugdíjalap 

kedvezményes agrárhitelprogram 

kedvezményes ajánlat 
kedvezményes akció 

kedvezményes ár 

kedvezményes árfolyam 
kedvezményes árú dolgozói részvény 

kedvezményes árú jegy 

kedvezményes díjszabás 
kedvezményes díjtétel 

kedvezményes elbánás 

kedvezményes értékleírás 
kedvezményes fejlesztési hitel 

kedvezményes feltételek 

kedvezményes feltételű hitelkeret 
kedvezményes haladék 

kedvezményes hitel 

kedvezményes hitelkonstrukció 
kedvezményes időszámítás 

kedvezményes jegy 

kedvezményes jegyzés 
kedvezményes kamat 

kedvezményes kamatláb 

kedvezményes kamatozású kölcsön 
kedvezményes kamattámogatásra épülő kölcsön 

kedvezményes kondíciók 

kedvezményes kölcsön 
kedvezményes kvótamegállapodás 

kedvezményes meghitelezés 

kedvezményes privatizáció 
kedvezményes részletfizetés 

kedvezményes részletvásárlás 

kedvezményes tarifa 
kedvezményes utazás 

kedvezményes üdülés 



kedvezményes üdülőjegy 

kedvezményes vagyonátadás 

kedvezményes vám 
kedvezményes vámbesorolás 

kedvezményes vámdíjszabás 

kedvezményes vámelbírálás 
kedvezményes vámtarifa 

kedvezményes vásár 

kedvezményes vasúti jegy 
kedvezményes vasúti jegy nyugdíjasoknak (RES) 

kedvezményes villanyáramdíj- 

-térítés 
kedvezményez 

kedvezményezés 

kedvezményezési feltételek 
kedvezményezési határidő 

kedvezményezett 

kedvezményezett áru 
kedvezményezett befektetési formák 

kedvezményezettek anyagi helyzete 

kedvezményezettek listája 
kedvezményezett harmadik személy 

kedvezményezett hitelező 

kedvezményezett munkásfelvétel 
kedvezményezett nyilatkozata 

kedvezményezett ország 

kedvezményezett övezetből származó áru 

kedvezményezett referenciája 

kedvezményezett részére kifizeti 
kedvezményezettség 

kedvezményezettség foka 

kedvezményezettségi fok 
kedvezményezettség járulékos költségei 

kedvezményezett ügyfelek listája 

kedvezményezett vásárló 
kedvezmény megszűnése 

kedvezmény megszüntetése 

kedvezményre feljogosító okmány birtokosa 
kedvezményrendszer 

kedvezményvektor 

kedvező 
kedvező adottság 

kedvező adottságú társaság 

kedvező anyag- és energiaár 
kedvező ár 

kedvező árfekvés 

kedvező árfolyam 
kedvező árfolyam-ingadozás 

kedvező árfolyammozgások 

kedvező átváltási árfolyam 
kedvező banki eredmények 

kedvezőbb adóelbánás 

kedvezőbb hitel 
kedvező befektetés 

kedvező diszkontlábon leszámítol 

kedvező elbánás 
kedvezően elintéz 

kedvező feltétel 

kedvező feltételek mellett 
kedvező feltételek mellett nyújtott hitel 

kedvező fizetési feltétel 



kedvező fizetési mérleg 

kedvező gazdasági hatás 

kedvező helyzet 
kedvező hitelfeltétel 

kedvező időpont 

kedvező időpontban kibocsátandó értékpapír 
kedvező időpontban kibocsátó 

kedvező időpontban kibocsátott értékpapír 

kedvező jelzálogfeltétel 
kedvező kamatlábak 

kedvező kamatozású 

kedvező kamatozású befektetés kismegtakarítók számára 
kedvező kamatozású kölcsön 

kedvező kamatozású pénzek 

kedvező kereskedelmi mérleg 
kedvező konjunktúra 

kedvező kölcsön nyújtása 

kedvező környezet 
kedvező körülmény 

kedvező lehetőség 

kedvező lehetőséget elmulaszt 
kedvező mozgási feltételek 

kedvező piaci környezet 

kedvező részletfizetési feltétel 
kedvező specializációs hatás 

kedvező természeti feltételek 

kedvező természeti feltételek mellett kitermelő gazdaság 

kedvezőtlen 

kedvezőtlen adottságú 
kedvezőtlen adottságú szövetkezet 

kedvezőtlen árfolyam 

kedvezőtlen árfolyamgarancia- 
-szerződés 

kedvezőtlen átváltás 

kedvezőtlenebb 
kedvezőtlen fizetési hatás 

kedvezőtlen fizetési mérleg 

kedvezőtlen halandósági mutató 
kedvezőtlen irányú népességmozgás 

kedvezőtlen kompromisszumos légkör 

kedvezőtlen nemzetközi helyzet 
kedvezőtlen részvénypiaci feltételek 

kedvezőtlenül befolyásol 

kedvező tőkepiaci környezet 
kedvező tőkeszerkezetű cég 

kedvező zászló 

kefekötőipar 
kegyadomány 

kegyajándék 

kegydíj 
kegydíjas 

kegyelemkenyér 

kegyeleti szolgáltatás 
kegyes adomány 

kegyetlen piaci törvények 

kegytárgybolt 
KEK (Közép-európai Kezdeményezés) 

Kekec (Közszolgáltatásokat Ellenőrző Civil Szövetség) 

kékgalléros 
kékgallérosok 

KEK-országok 



kékpénz 

kelendő 

kelendő áru 
kelendő értékpapír 

kelendő portéka 

kelendőség 
KELER Rt. (Központi Elszámolóház és Értéktár Rt.) 

kelet (keltezés, dátum) 

Kelet-afrikai Gazdasági Közösség (EAEC) 
Kelet-afrikai Közös Szolgáltatási Szervezet (EACSO) 

Kelet-ázsiai Gazdasági Tömörülés (EAEG) 

keletbélyegzés 
Kelet- és Dél-afrikai Államok Preferenciális Kereskedelmi Övezete 

kelet-európai gazdasági együttműködés 

kelet-európai idő 
kelet-európai Marshall-terv 

kelet-európai stabilizációs alap 

kelet-európai tőzsdeindex 
keleteurópaizálódás 

keleti egység 

keleti exportpiac 
keleti integrációs folyamatok 

Keleti Károly 

Keleti Kereskedelmi Akadémia 
Kelet-indiai Társaság 

kelet-indiai társasági kereskedelem 

keleti nyitás 

keleti piac 

keleti zónaidő 
keletje van (kelendő) 

kelet-karibi dollár (XCD) – Antigua és Barbuda 

kelet-karibi dollár (XCD) – Dominika 
kelet-karibi dollár (XCD) – Grenada 

kelet-karibi dollár (XCD) – Saint Kitts és Nevis 

kelet-karibi dollár (XCD) – Saint Lucia 
kelet-karibi dollár (XCD) – Saint Vincent 

keletkezés 

keletkezik 
Kelet-Közép-Európa 

Kelet-Közép-Európa gazdaságai 

kelet-közép-európai gazdaság 
kelet-közép-európai gazdasági térség 

kelet-közép-európai régió 

kelet-közép-európai régió vámigazgatásainak érdekei 
kelet nélkül 

kelet-nyugati kapcsolat 

kelet-nyugati kereskedelem 
kelettel 

kelettől ... hóra 

kelettől ... napra 
kelettől számított három hónap múlva fizetendő váltó 

kelet után meghatározott idő elteltével esedékes váltó 

kelet után meghatározott idő elteltével lejáró váltó 
kellékanyag-ellátás 

kellékbeszállító 

kellékbeszerzés 
kellékhiányos számla 

kellékhiányos váltó 

kellékkölcsönző 
kellékköltség 

kellékszavatosság 



kellemetlen következmény 

kelleténél többel megterhel 

kelleténél többet ír jóvá 
kelleténél többet jóváír 

Kelley, Allen Charles 

kellner (felszolgáló pincér) 
kellően reprezentatív minta 

kellően végiggondolt beruházás 

kellő fedezettel nem bíró számlák 
kellő gondosság 

kellő időben felvett óvás 

kellő megbízhatósággal számszerűsíthető 
kellő mennyiség 

kellő módon 

kellő pontosságú számszerűsítés 
kelta pénzverés 

keltez 

keltezés 
keltezés nélkül 

keltezetlen 

keltezetlen váltó 
keltezett 

Kelt, mint fent (K. m. f.) 

kelt utánra szóló váltó 
kéményadó 

kemény alkudozás 

kemény áru 

kemény cikk 

kemény deviza 
keménydrog-kereskedő 

keménydrog-termelő 

keményen megdolgozik 
kemény feltételekkel nyújtott kölcsön 

kemény gazdasági intézkedés 

kemény gazdasági rendszer 
Kemény György 

kemény hatóerő 

kemény költségvetési korlát 
Kemény–Morgenstern–Thompson- 

-feltételek 

kemény munka 
kemény pénz 

kemény technológia 

kemény turizmus 
kemény valuta 

keményvaluta-bevételek 

keményvaluta-igénylés 
kemény valuta igénylése 

kemény valutájú ország 

keményvaluta-kérelem 
keményvaluta-politika 

kemény valutás exportbevétel 

keményvaluta-tartalék 
kemping 

kempingel (vagy kempingezik) 

kempingező 
kempingférőhely 

kempingférőhely-kihasználás 

kempingférőhely kihasználása 
kempingférőhely-kihasználtság 

kempingkocsi 



kempingszolgáltatás 

kempingszövetség 

kempingturizmus 
kéndioxidadó 

Kenéz Béla 

Kennedy, Charles Marius 
Kennedy-féle modell 

Kennedy-féle semleges technikai haladás 

Kennedy-forduló 
kenó 

kenózó 

kenőanyag-fogyasztás 
kenőanyag fogyasztása 

kenőanyagköltség 

kenőanyagmárka 
kenőanyag-márkakereskedő 

kenőanyagpiac 

kenőpénz 
kenőpénzadó 

kenőpénzbotrány 

kenőpénz-elfogadó 
kenőpénzes üzlet 

Kenyai Köztársaság (Kenya) – Afrika 

kényelmes állás 
kényelmi javak 

kényelmi szolgáltatás 

kenyéradag 

kenyéradó 

kenyéradó gazda 
kenyérár 

kenyérárcsökkenés 

kenyéráremelés 
kenyérárus 

kenyérbolt 

kenyérbolthálózat 
kenyérbolti eladó 

kenyérellátás 

kenyeres 
kenyereslány 

kenyérfejadag 

kenyérfogyasztás 
kenyérgabona-ellátás 

kenyérgabona-felesleg 

kenyérgabona-felvásárlás 
kenyérgabona-készlet 

kenyérgabona-tartalék 

kenyérgabona-termelés 
kenyérgond 

kenyérgyárvásárlás 

kenyérgyár vásárlása 
kenyérhiány 

kenyérjegy 

kenyérkérdés 
kenyérkeresés 

kenyérkeresési kényszer 

kenyérkereset 
kenyérkereslet 

kenyérkereső 

kenyérkereső foglalkozás 
kenyérkihordó 

kenyérkínálat 



kenyérpiac 

kenyérszűke 

kenyérszűkében van 
kenyérszükséglet 

kenyértörés 

kényes bankügyletek 
kényes üzleti és kereskedelmi kapcsolat 

kényszer 

kényszerajánlat 
kényszerajánlati görbe 

kényszeralkalmazkodás 

kényszerállamosítás 
kényszerár 

kényszerárfolyam 

kényszerárfolyammal forgalomba hozott pénz 
kényszerárfolyamot állapít meg 

kényszerárfolyamú pénz 

kényszer-árutermelés 
kényszerárverés 

kényszerátalakulás 

kényszerátárazás 
kényszerátütemezés 

kényszerbehajtás 

kényszerbérbeadás 
kényszerbérlemény 

kényszerbérlet 

kényszerbérlet tulajdonosa 

kényszerbérlő 

kényszerberuházás 
kényszerbiztosítás 

kényszer-diktálta válságkezelés 

kényszeregybeolvadás 
kényszeregyezség 

kényszereladás 

kényszereladást hajt végre 
kényszerengedély 

kényszerértékesítés 

kényszerexport 
kényszerfelszámolás 

kényszerfogyasztás 

kényszerfúzió 
kényszergazdaság 

kényszergörbe 

kényszerhelyettesítés 
kényszerhelyzet 

kényszerhitel 

kényszerhitelez 
kényszerhitelezés 

kényszerhitelező 

kényszer-hitelfelvevő 
kényszerintézkedés 

kényszeriparosítás 

kényszerít 
kényszerített szolgáltatáshasználó 

kényszerítő körülmény 

kényszerjegyzés 
kényszerkartell 

kényszerkartellesítés 

kényszerkézbesítés 
kényszerkiadás 

kényszerkisajátítás 



kényszerkölcsön 

kényszerköltés 

kényszerkörülmény 
kényszerlejárt szerződés 

kényszerlépés 

kényszerlikviditás 
kényszermegtakarítás 

kényszermunka 

kényszermunkabörtön 
kényszer-munkanélküliség 

kényszermunkás 

kényszermunkatábor 
kényszernyereségszint 

kényszernyugdíj 

kényszernyugdíjaz 
kényszernyugdíjazás 

kényszernyugdíjazott 

kényszerpálya 
kényszerparkolóhely 

kényszerpénzbeváltás 

kényszerpénzújítás 
kényszerprivatizáció 

kényszerrendszabály 

kényszerszabadság 
kényszertakarékoskodik 

kényszertakarékosság 

kényszertárolási díj 

kényszertársaság 

kényszertársaságosítás 
kényszertársasház üzemeltetése 

kényszertársbérlet 

kényszertársulás intézménye 
kényszertartalék 

kényszertörvény 

kényszertulajdonos 
kényszerű áremelés 

kényszerű export 

kényszerű fizetés 
kényszerű kártalanítás 

kényszerű konverzió 

kényszerű munkanélküliség 
kényszerű részfoglalkoztatás 

kényszerű termeléscsökkentés 

kényszerű zálogjog 
kényszervágás könyvelése 

kényszervágás rendkívüli kár esetén 

kényszer-vagyonkezelés 
kényszervállalkozás 

kényszervállalkozó 

kényszervállalkozói réteg 
kényszervásárlás 

kényszervásároltatás 

kényszervásároltató rendszer 
kényszervégrehajtás 

kényszervevő 

kénytelen-kelletlen vállal 
kénytelen lemondani vállalkozásának elvárt hasznáról 

KEOE (Költségvetési Ellenőrök Országos Egyesülete) 

képárus 
képbiznisz 

képernyős keresés 



képernyős kereskedelem 

képernyős kötésigazolás 

képesítés 
képesítéshez kötött tevékenység 

képesítési bérpótlék 

képesített 
képes katalógus 

képeslapárus 

képes plakát 
képesség 

képességpotenciál 

képes újság 
képez 

képi adat 

képi reklámeszköz 
képjel 

képkereskedés 

képkereskedő 
képlékeny 

képlékeny piac 

képlékeny tőke 
képlet 

képletbe foglalás 

képpiac 
képpiaci helyzetkép 

képtelen gazdaságos termelést megvalósítani 

képtelen korszerű termelést megvalósítani 

képújság 

képügynök 
képvagyon 

képvásár 

képvásárlás 
képvásárló 

képvisel 

képviselet 
képviseleti felhatalmazás 

képviseleti iroda 

képviseleti megállapodás 
képviseleti megfigyelés 

képviseleti pénz 

képviseleti probléma 
képviseleti szavazás 

képviseletre felhatalmazás 

képviselői piacfelmérés 
képviselői vagyonnyilatkozat 

képzeletbeli keresleti görbe 

képzeleti jószág 
képzeleti pénz 

képzendő céltartalék mértéke 

képzés alternatív költségei 
képzésfinanszírozás 

képzési beruházás 

képzési idő 
képzési támogatás 

képzéstámogatási rendszer 

képzést nyújt 
képzetlen munkaerőtömeg 

képzett alap 

képzett kutyavezető 
képzett munkaerő elvándorlása 

képzett részsokaság 



képzettség 

képzettségi szint 

képződik 
képződő források megelőlegezése 

kér 

kerámiakereskedő 
kerámiakészítés 

kerámiatermék-értékesítés 

kerámiatermék értékesítése 
kérdéscsomag 

kérdéscsomag-futtatás 

kérdést felvet 
kérdezőbiztos 

kérdőív 

kérdőívadat 
kérdőív-ellenőrzés 

kérdőív ellenőrzése 

kérdőíves felmérés 
kérdőíves kikérdezés 

kérdőív-feldolgozás 

kérdőív információtartalma 
kérdőívkódolás 

kérdőív-lekérdezés 

kérdőívszerkesztés 
kéregvasútjegy 

kerekasztal-munkaértekezlet 

kerékbilincs levételének díja 

Kerekes György 

kerekít 
kerekítés 

kerekítési hiba 

kerekítési következmény 
kerekítési különbözet 

kerekítetlen ismérvérték 

kerekített 
kerekített alsó rész 

kerekített érték 

kerekített ismérvérték 
kerekíthető 

kerekítő 

kerek összeg 
kerékpáralkatrész-bolt 

kerékpáralkatrész-kereskedelem 

kerékpáráruház 
kerékpárbolti eladó 

kerékpárbolt-vezető 

kerékpárboltvezető-helyettes 
kerékpárbolt-vezető helyettese 

kerékpárbolt vezetője 

kerékpárkölcsönzés 
kerékpár kölcsönzése 

kerékpáros futár 

kerékpáros turizmus 
kerékpárszalon 

kerékpárüzlet 

kerek pecsét 
kerek pénzérmék négyszögletes lyukkal 

kerek szám 

kerek tétel 
kérelem 

kérelmezett érték 



kérelmező 

kérés 

keresés 
kereséses 

kereséses munkanélküliség 

keresési aktivitás 
keresési modell 

kereset 

kereset alakulása 
kereset alapja 

keresetarány 

keresetarányos befizetés 
keresetarányos ellátás 

kereset benyújtása 

keresetcsökkenés 
kereset csökkenése 

keresetelemek 

keresetelévülés 
kereset elszámolása 

keresetelszámolási számla 

Keresetelszámolási számla (számlanév) 
keresetelutasítás 

kereset elutasítása 

keresetet indít 
keresetet módosít 

keresetet nyújt be 

keresetet visszavon 

keresetfejlesztés 

keresetforrás 
keresetgazdálkodás 

kereseti adó 

keresetiadó-kiegyenlítés 
kereseti adó kiegyenlítése 

keresetiadó-mérséklés 

kereseti adó mérséklése 
kereseti alap 

kereseti arány 

kereseti elévülés 
kereseti eljárás 

kereseti gazdaság 

kereseti hányad 
kereseti igény meggátlása 

kereseti indítvány 

kereseti jog 
kereseti jogalap 

kereseti jogosultság 

kereseti kérelem 
kereseti kimutatás 

kereseti lehetőség 

keresetindítás 
kereseti struktúra 

kereset jogtalan visszatartás miatt 

keresetképes 
keresetképesség 

keresetképtelen 

keresetkiáramlás 
kereset kiáramlása 

keresetkiegészítés 

kereset kiegészítése 
keresetkiesés 

kereset kiesése 



keresetlehetőség 

kereset lehetősége 

keresetlevél 
keresetnek helyt ad 

keresetnövekedés 

kereset növekedése 
keresetnövelés 

kereset növelése 

keresetpótló juttatás 
keresetsáv 

keresetsávos rendszer szerint nyújtható támogatás 

keresetszabályozás 
kereset szabályozása 

kereset szerződésszegés címén 

keresetszint-elmaradás 
keresetszint elmaradása 

kereset színvonalának a növekedése 

keresetszínvonal-növekedés 
keresetszínvonal növekedése 

keresett 

keresett áru 
keresett értékadat 

keresett értékpapír 

keresett mennyiség 
keresett munkamennyiség 

keresettömeg 

keresettség 

kereset útján 

keresetvalószínűség 
kereset valószínűsége 

kereskedelem 

kereskedelem alakulása 
kereskedelem a másodlagos piacon 

kereskedelemáramlási modell 

kereskedelem átirányítása 
kereskedelemátterelés 

kereskedelemben szokásos 

kereskedelemből származó haszon 
kereskedelembővítés 

kereskedelembővítési rendszer 

kereskedelembővülés 
kereskedelem egyenlő feltételek mellett 

kereskedelem elővételi jogokkal 

kereskedelemelterelés 
kereskedelem elterelése 

kereskedelemeltérítés 

kereskedelem eltérítése 
kereskedelem és ipar 

kereskedelemfejlesztés 

kereskedelem fejlesztése 
kereskedelemfejlesztési funkció 

kereskedelemfejlesztési osztályvezető 

kereskedelem feltételei 
kereskedelemfinanszírozás 

kereskedelem finanszírozása 

kereskedelemgátló mechanizmustorlasz 
kereskedelem-gazdaságtan 

kereskedelem gazdaságtana 

kereskedelemhelyettesítő tőkekivitel 
kereskedelem hosszú lejáratú értékpapírokkal 

kereskedelemigazgatási költség 



kereskedelem ingamozgása 

kereskedelemintenzitás 

kereskedelemintenzitási mutató 
kereskedelemintenzitási tényezők 

kereskedelemintenzitás-mutató 

kereskedelemkorlátozás 
kereskedelem korlátozása 

kereskedelemkorlátozó eszköz 

kereskedelem külföldi kibocsátásokkal 
kereskedelemliberalizáció 

kereskedelemliberalizációs megállapodás 

kereskedelemliberalizálás 
kereskedelem liberalizálása 

kereskedelemliberalizáló forduló 

kereskedelemlogisztika 
kereskedelemmultiplikátor 

kereskedelem nem jegyzett értékpapírokkal 

kereskedelemösztönzés 
kereskedelem ösztönzése 

kereskedelem pangása 

kereskedelempolitika 
kereskedelempolitikai alap 

kereskedelempolitikai eszköztár 

kereskedelempolitikai felülvizsgálati mechanizmus (TPRM) 
kereskedelempolitikai hatás 

kereskedelempolitikai hatóság 

kereskedelempolitikai illetékesség 

kereskedelempolitikai intézkedési csomag 

kereskedelempolitikai irányváltás 
kereskedelempolitikai korlátozás 

kereskedelempolitikailag nyitott 

kereskedelempolitikai mozgástér 
kereskedelempolitikai nyitottság 

kereskedelempolitikus 

kereskedelem régebbi kibocsátású értékpapírokkal 
kereskedelem részvénykötegekkel 

kereskedelem rövid lejáratú értékpapírokkal 

kereskedelemsegítő eszközök 
kereskedelemstatisztika 

kereskedelemszervező 

kereskedelemszűkítés 
kereskedelemszűkülés 

kereskedelemtechnika 

kereskedelemtechnikai korlátozás 
kereskedelemtechnológia 

kereskedelemterelő hatás 

kereskedelemteremtés 
kereskedelemteremtő hatás 

kereskedelemteremtő tőkekivitel 

kereskedelemtörténet 
kereskedelem története 

kereskedelem-újraéleszés 

kereskedelem újraélesztése 
Kereskedelemügyi Minisztérium 

kereskedelmet eltérítő hatások 

kereskedelmet korlátozza 
kereskedelmet terelő hatás 

kereskedelmi 

kereskedelmi adós 
kereskedelmi ajánlat 

kereskedelmi akadály 



kereskedelmi alapinfrastruktúra 

kereskedelmi alapokon nyugvó 

kereskedelmi alkalmazott 
A Kereskedelmi Alkalmazott (sajtókiadvány) 

Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) 

kereskedelmi állomás 
kereskedelmi ár 

kereskedelmi árajánlat 

kereskedelmi áramlások 
kereskedelmi árbevétel 

kereskedelmi árfolyam 

kereskedelmi áron ad el 
kereskedelmi árrés 

kereskedelmi áru 

kereskedelmi áruforgalom 
Kereskedelmi áruk árkülönbözetei (számlanév) 

Kereskedelmi áruk mellékköltségei (számlanév) 

Kereskedelmi áruk (számlanév) 
kereskedelmi átadási ár 

kereskedelmi attasé 

kereskedelmi bank 
kereskedelmi bankhitel 

kereskedelmi banki pénz 

kereskedelmi banki szolgáltatás 
kereskedelmi bankok által szavatolt kibocsátás 

kereskedelmi bankok kötelező tartalékrátája 

kereskedelmi bankrendszer 

Kereskedelmi Bank Rt. 

kereskedelmi beruházás 
kereskedelmi bevétel 

kereskedelmi bíró-közjegyző 

kereskedelmi bíróság 
kereskedelmi bizalmi index 

kereskedelmi biztos 

kereskedelmi biztosítás 
kereskedelmi cég 

kereskedelmi cégjegyzék 

kereskedelmi célú adóraktári engedély 
kereskedelmi centrum 

kereskedelmi cikk 

kereskedelmi címtár 
kereskedelmi cserearányok 

kereskedelmi csomagolás 

kereskedelmi deficit 
kereskedelmi delegáció 

kereskedelmi dollár 

kereskedelmi egyesülés vezérigazgatója 
kereskedelmi egyezmény 

kereskedelmi együttműködés 

kereskedelmi elemző 
kereskedelmi élet 

Kereskedelmi Élet (sajtókiadvány) 

kereskedelmi elfogadvány 
kereskedelmi elfogadvány ellenében szállított áru 

kereskedelmi elfogadványok leszámítolási kamatlába 

kereskedelmi előcsomagolás 
kereskedelmi engedmény 

kereskedelmi érdekképviselet 

kereskedelmi érték 
kereskedelmi érték nélkül 

kereskedelmi értékpapír 



kereskedelmi értékpapírtárca 

kereskedelmi és bankinformáció 

kereskedelmi és fizetési megállapodás 
Kereskedelmi és Gazdasági Főiskola (KGF) 

kereskedelmi és ipari kamarák 

Kereskedelmi és Ipari Minisztérium 
kereskedelmi és iparvállalatok összeírása 

kereskedelmi és közösségi adatszolgáltatás 

Kereskedelmi és Pénzügyi Szemle (sajtókiadvány) 
Kereskedelmi és Turisztikai Bizottság 

kereskedelmi expeditőr 

kereskedelmi ezüst 
kereskedelmi felirat készítője 

kereskedelmi feltételek 

kereskedelmi felügyelet 
kereskedelmi felügyelő 

kereskedelmi feudalizmus 

Kereskedelmi Figyelő (sajtókiadvány) 
kereskedelmi flotta 

kereskedelmi forgalom 

kereskedelmi forgalomba nem kerülő javak 
kereskedelmi forgalomban értékesíthető cikkek 

kereskedelmi forgalomban használatos mennyiség 

kereskedelmi forgalomban lévő áruk 
kereskedelmi forgalom biztosítása 

kereskedelmi forgalom szabályai szerint 

kereskedelmi forgalom volumene 

kereskedelmi főiskola 

kereskedelmi földrajz 
kereskedelmi-gazdasági szaktanácsadó 

kereskedelmi-gazdasági tömörülés 

kereskedelmi gócpont 
kereskedelmi gyakorlat 

kereskedelmi gyarmat 

kereskedelmigyarmat-szerzési akció 
kereskedelmi háború 

kereskedelmi hajó 

kereskedelmihajó-park 
kereskedelmi hajózás 

kereskedelmi hálózat 

kereskedelmi hálózat fejlesztése 
kereskedelmihálózat-fejlesztési szervező 

kereskedelmi haszon 

kereskedelmi hatás 
kereskedelmi háttértevékenység 

kereskedelmi hirdetések piaca 

kereskedelmi hírek 
Kereskedelmi Hírlap (sajtókiadvány) 

kereskedelmi hitel 

kereskedelmi hitelbiztosító társaság 
kereskedelmi hitellevél 

kereskedelmi igazgatási költség 

kereskedelmi igazgató 
kereskedelmi imperializmus 

kereskedelmi információ 

kereskedelmi információs szolgálat 
kereskedelmi ingatlan 

kereskedelmi integráltság 

kereskedelmi intenzitás mutatója 
kereskedelmi-ipari kamarák 

kereskedelmi irányítási költség 



kereskedelmi iskola 

Kereskedelmi Iskolai Tanárképző Intézet 

kereskedelmi ismeretek 
kereskedelmi jártasság 

kereskedelmi jelenlét 

kereskedelmi jellegű áruforgalom 
kereskedelmi jog 

Kereskedelmi Jog (sajtókiadvány) 

kereskedelmi jogalany 
kereskedelmi jogász 

Kereskedelmi Jogi Értesítő (sajtókiadvány) 

kereskedelmi jövedéki engedély 
kereskedelmi kamara 

kereskedelmi kamarai igazolás 

Kereskedelmi Kamarák Szövetsége 
kereskedelmi kapcsolatok 

kereskedelmi kapitalizmus 

kereskedelmi kár 
kereskedelmi kartell 

kereskedelmi kártya 

kereskedelmi képviselet 
kereskedelmi képviselő 

kereskedelmi kifizetés 

kereskedelmi kikötő 
kereskedelmi kirendeltség 

kereskedelmi kirendeltség költségtérítése 

kereskedelmi kiszorulás 

kereskedelmi kockázat 

kereskedelmi kód 
kereskedelmi kódex 

kereskedelmi korlát 

kereskedelmi korlátozás 
kereskedelmi korlátozásokat vezet be 

kereskedelmi korlátozást léptet életbe 

kereskedelmi költség 
kereskedelmi kötélhúzás 

kereskedelmi kötésegység 

kereskedelmi központ 
kereskedelmi közvetítés díja 

kereskedelmi közvetítési díj 

kereskedelmi külképviselet 
kereskedelmi levél 

kereskedelmi levelezés 

kereskedelmi levelező 
kereskedelmi lobogó 

kereskedelmi magazin 

Kereskedelmi Magazin (sajtókiadvány) 
kereskedelmi marketing 

kereskedelmi médiák 

kereskedelmi megállapodás 
kereskedelmi megbízott 

kereskedelmi meghatalmazott 

kereskedelmi meghitelezés 
kereskedelmi megszorítások 

kereskedelmi mennyiség 

kereskedelmi mérleg 
kereskedelmimérleg-aktívum 

kereskedelmi mérleg aktívuma 

kereskedelmimérleg-deficit 
kereskedelmi mérleg deficitje 

kereskedelmimérleg-hiány 



kereskedelmi mérleg hiánya 

kereskedelmi mérleg láthatatlan tételei 

kereskedelmimérleg-többlet 
kereskedelmi miniszter 

Kereskedelmi Minisztérium 

Kereskedelmi Minisztérium statisztikai kiadványai 
kereskedelmi minőség ellenőrzése 

Kereskedelmi Minőség-ellenőrző Intézet (KERMI) 

kereskedelmi monopólium 
kereskedelmi multiplikátor 

kereskedelmi munkatárs 

kereskedelmi műsor 
kereskedelmi név 

kereskedelmi nyelv 

kereskedelmi nyomásgyakorlás 
kereskedelmi okmány 

kereskedelmi osztály előadója 

kereskedelmi osztály helyettes vezetője 
kereskedelmiosztály-vezető 

kereskedelmiosztályvezető- 

-helyettes 
kereskedelmi osztály vezetője 

kereskedelmi őrlés 

kereskedelmi összefonódás 
kereskedelmi összeírás 

kereskedelmi övezet 

kereskedelmi pálya 

kereskedelmi papír 

kereskedelmi partner 
kereskedelmi pengeváltás 

kereskedelmi pénzintézet 

kereskedelmi piac 
kereskedelmi poszt 

kereskedelmi privatizáció 

kereskedelmi profit 
kereskedelmi propaganda szaktanácsadója 

kereskedelmi rádió 

kereskedelmi raktár 
kereskedelmi rang 

kereskedelmi referencia 

kereskedelmi regiszter 
kereskedelmi rés 

kereskedelmi részegység 

kereskedelmi részleg 
kereskedelmi részvény 

kereskedelmi segédkönyv 

kereskedelmista 
kereskedelmi statisztika 

kereskedelmi struktúra 

kereskedelmi súly 
kereskedelmi szabályok betartása 

kereskedelmi szakcímtár 

kereskedelmi szakember 
kereskedelmi szakértő 

kereskedelmi szakirány 

kereskedelmi szakjogász 
kereskedelmi szakkifejezés 

kereskedelmi szakmunkásképző 

kereskedelmi szaknyelv 
kereskedelmi szakoktatás 

Kereskedelmi Szakoktatás (sajtókiadvány) 



kereskedelmi szakoktató 

kereskedelmi szakosztály vezetője 

kereskedelmi szakszótár 
kereskedelmi szálláshely 

kereskedelmi szálláshelyadási tevékenység 

kereskedelmi számadás 
kereskedelmi számadat 

kereskedelmi számla 

kereskedelmi számtan 
kereskedelmi szankció 

kereskedelmi szélhámosság 

Kereskedelmi Szemle (sajtókiadvány) 
kereskedelmi szerkezet 

Kereskedelmi Szervezés (sajtókiadvány) 

kereskedelmi szervezet 
kereskedelmi szerződés 

kereskedelmiszerződés-nyilvántartó 

kereskedelmi szindikátus 
kereskedelmi szoftver 

kereskedelmi szokás 

kereskedelmi szokás szerinti határidő 
kereskedelmi szokás szerinti határidő kétszeresére szóló váltó 

kereskedelmi szokvány 

kereskedelmi szólásszabadság 
kereskedelmi szolgáltatás 

kereskedelmi-szolgáltatási központ 

kereskedelmi-szolgáltatási vezető 

kereskedelmi szövetkezet 

kereskedelmi szövetség 
kereskedelmi szuverenitás 

kereskedelmi tanácsos 

kereskedelmi tapasztalat 
kereskedelmi tárgyalás 

kereskedelmi társadalom 

kereskedelmi társaság 
kereskedelmi társascég 

kereskedelmi társulás 

kereskedelmi telep 
kereskedelmitelep-ellenőr 

kereskedelmi televízió 

kereskedelmi televíziók elidegenítése 
kereskedelmi tengerészet 

kereskedelmi testület 

kereskedelmi tévé 
kereskedelmi tévéadás 

Kereskedelmi Tévéadók Szövetsége (ACT) 

kereskedelmi tévécsatorna 
kereskedelmi tevékenység 

kereskedelmitévé-program 

kereskedelmi többlet 
kereskedelmi tőke 

kereskedelmi törvény 

kereskedelmi törvénykönyv 
kereskedelmi törvényszék 

kereskedelmi tranzakció 

kereskedelmi újság 
kereskedelmi út 

kereskedelmi utazó 

Kereskedelmi Utazók Egyesülete 
kereskedelmi útvonal 

kereskedelmi ügylet 



kereskedelmi ügynök 

kereskedelmi ügynökség 

kereskedelmi ülnök 
kereskedelmi vagyon 

kereskedelmi választott bíráskodás 

kereskedelmi vállalat 
kereskedelmi vállalatok részvényei 

kereskedelmi vállalkozás 

kereskedelmi válság 
kereskedelmi váltó 

kereskedelmiváltó-követelés 

kereskedelmi valuta 
kereskedelmi vám 

kereskedelmi vámszabad terület 

kereskedelmi vámtarifa (KV) 
kereskedelmi vámtarifa áruazonosító száma 

kereskedelmi védjegy 

Kereskedelmi, Vendéglátó-ipari és Idegenforgalmi Főiskola (KVIF) 
kereskedelmi vétel 

kereskedelmi világtérkép 

kereskedelmi zálogjog 
kereskedelmi zsargon 

kereskedés 

kereskedés csekély fedezet mellett 
kereskedés első percei 

kereskedés harmadik személy számlájára 

kereskedési idő 

kereskedési könyv 

kereskedési szünet 
kereskedési vérmérséklet 

kereskedés kezdete 

kereskedés ... perce 
kereskedés részletekben, különböző időpontokban és árfolyamokon 

kereskedés saját számlára 

kereskedés számlára 
kereskedés vége 

kereskedik 

A kereskedő (sajtókiadvány) 
kereskedő 

kereskedő ajánlata és az eladási árfolyam közötti különbség 

kereskedő-boltvezető 
kereskedő brókercég 

kereskedő brókercégek által havonta készített jelentések 

kereskedő brókercégek által negyedévente készített jelentések 
kereskedő brókercégek biztosítása 

kereskedő brókercégek között kötött ügylet 

kereskedő brókercégnél egy másik brókercég által nyitott számla 
kereskedő brókercég nettó tőkéje 

kereskedő brókercég nettó tőkéjének meghatározása 

kereskedő cég (bármilyen cég kereskedik) 
kereskedőcég (csak kereskedéssel foglalkozó) 

kereskedőcéh 

kereskedőcsalád (kereskedők családja) 
kereskedő család (az egész család kereskedik) 

kereskedő érdeke 

kereskedő haszna 
kereskedőház 

kereskedői csalás 

kereskedői elfogadóhálózat 
kereskedői elfogadvány 

kereskedői engedmény 



kereskedői érzék 

kereskedői hitel 

kereskedői jutalék 
kereskedői opció 

kereskedői pozíció 

kereskedői ring 
kereskedői terminál 

kereskedőkaraván 

kereskedők háza 
kereskedők, iparosok középkori szövetsége 

kereskedők köre 

kereskedőknél lévő értékpapír- 
-állomány 

Kereskedők, Vendéglátók Országos Érdek-képviseleti Szövetsége 

kereskedőlánc 
kereskedőmágnás 

kereskedőnegyed 

kereskedőnek kiszolgáltatott 
kereskedőnek nyújtott engedmény 

kereskedőnép 

kereskedőorientált marketingstratégia 
kereskedősegéd 

kereskedőszektor 

kereskedőszervezet 
kereskedőtanonc 

kereskedőtér 

kereskedőtípus 

kereskedőtőke 

kereskedőügynök 
kereskedőváros 

kereskedővasút 

kereslet (D) 
keresletalakító tényező 

keresletalakulás 

kereslet alakulása 
kereslet alapú árképzés 

kereslet által gerjesztett fellendülés 

kereslet által gerjesztett infláció 
kereslet árrugalmassága 

keresletátalakulás 

kereslet átalakulása 
keresletbecslés 

keresletbefolyásolás 

kereslet befolyásolása 
kereslet befolyásolása 

keresletbefolyásolási technikák 

keresletbővülés 
keresletcsökkenés 

keresletcsökkentő 

keresletcsökkentő hatás 
keresletcsökkentő intézkedés 

kereslet direktár-rugalmassági mutatója 

keresletelemzés 
keresletélénkítés 

keresletélénkülés 

kereslet élénkülése 
kereslet elhódítása 

keresletelmélet 

kereslet-előrejelzés 
kereslet előrejelzése 

keresletelszaladás 



keresleteltolódás 

kereslet eltolódása 

kereslet eltolódása okozta infláció 
kereslet és a kínálat egyensúlya 

kereslet és a kínálat törvénye 

kereslet és a kínálat viszonya 
kereslet és kínálat eltérése 

keresletet befolyásoló tényezők 

keresletet felváltó túlkínálat 
keresletet kielégít 

keresletet támaszt termékei iránt 

keresletfelmérés 
kereslet felülmúlja a kínálatot 

keresletfenntartó reklám 

kereslet-gazdaságtan 
kereslet gazdaságtana 

keresletgerjesztés 

keresletgerjesztő stratégia 
kereslethez igazodás 

kereslethiány 

kereslet hiánya 
kereslet hullámzása 

kereslet húzta infláció 

keresleti ár 
keresleti árfolyam 

keresletiár-rugalmasság 

keresleti feltételek 

keresleti feszültség 

keresleti függvény 
keresleti függvény adott pontban vett ár szerinti első deriváltja 

keresleti görbe 

keresleti hajlandóság 
keresleti határérték 

keresleti hullám 

keresleti impulzus 
keresleti index 

keresleti infláció 

keresleti késés 
keresleti-kínálati egyenlet 

keresleti-kínálati helyzet 

keresleti-kínálati tényezők 
keresleti korlát 

keresleti lökés 

keresleti monopólium 
keresletinfláció 

keresletingadozás 

kereslet ingadozása 
kereslet ingatagsága 

keresletínséges piac 

keresleti nyomás 
keresleti oligopólium 

keresleti piac 

keresletirányítás 
keresleti rugalmasság 

keresleti szívás 

keresleti szívás típusú innováció 
keresleti táblázat 

keresleti tényező 

keresleti trend 
keresleti viszonyok 

keresleti volumen 



kereslet ívrugalmassága 

kereslet jövedelemelaszticitási mutatója 

kereslet jövedelemrugalmassága 
kereslet keresztár-rugalmassága 

kereslet keresztár-rugalmassági mutatója 

kereslet-keresztrugalmasság 
kereslet keresztrugalmassága 

keresletkielégítés 

keresletkielégítés időzítése 
kereslet kielégítője 

keresletkiesés 

kereslet-kínálat egyensúlyának helyreállítása 
kereslet-kínálati áramlatok 

kereslet-kínálat várható alakulásának előrejelzése 

keresletkorlát 
keresletkorlátos gazdaság 

keresletkorlátos piac 

keresletkorlátos rendszer 
keresletkorlátozás 

keresletkorlátozó gazdaságpolitika 

keresletkorlátozó pénzpolitika 
keresletkutatás 

keresletkutató szolgálat 

keresletmegcsappanás 
keresletmeghatározás 

keresletmeghatározó tényező 

kereslet megoszlása 

keresletmegszorítás 

keresletmegugrás 
kereslet megugrása 

keresletmenedzsment 

keresletmérséklődés 
kereslet mérséklődése 

keresletmódosulás 

kereslet nagyobb a kínálatnál 
keresletnagyság 

kereslet nagysága 

keresletnövekedés 
keresletnövekedésből adódó többletbevétel 

kereslet növekedése 

keresletnövekedés hatására emelkedő index 
keresletnövelés 

keresletnövelő 

keresletnövelő gazdaságpolitika 
keresletorientált 

keresletorientált kondicionalitás 

kereslet-összehúzódás 
kereslet összehúzódása 

kereslet összeszűkül 

kereslet-összeszűkülés 
kereslet-összetétel 

kereslet összetétele 

keresletösztönzés 
keresletpárti 

keresletpolitika 

kereslet pontrugalmassága 
keresletrobbanás 

keresletrugalmasság 

keresletrugalmassági együttható 
keresletrugalmassági elemzés 

kereslet sajátár-rugalmassága 



keresletserkentés 

keresletstruktúra 

keresletszabályozás 
keresletszerkezet 

keresletszűkítés 

keresletszűkülés 
keresletteremtés 

kereslet törvénye 

kereslettúlsúly 
kereslettúlsúlyos gazdaság 

kereslet visszaesése 

kereslet-visszafogás 
kereslet visszafogása 

kereslet-visszafogó hatás 

kereslet-visszafogó politika 
kereslet-visszaszorítási módszer 

keresletvolumeni tényezők 

keres magának igénytelenebb piacot 
keresmény 

kereső 

keresőfoglalkozás 
keresői tevékenység 

keresőképes 

keresőképes kor 
keresőképesség 

keresőképtelen 

keresőképtelen családtag 

keresőképtelenség 

kereső népesség 
keresőtevékenység 

keresőtevékenységet folytató 

kérésre azonnal lehívható 
keresztárfolyam 

keresztárfolyam-kockázati ügylet 

keresztárfolyam-opció 
keresztárfolyam-változás 

keresztárfolyam-változások hatása 

kereszt-árrugalmasság 
kereszt-árrugalmassági együttható 

kereszt-árrugalmassági tényező 

keresztbiztosítás 
kereszteladás 

keresztelaszticitás 

keresztellenőrzés 
Keresztény Pénzintézeti Tisztviselők Országos Szövetsége 

keresztényszocialista 

keresztényszocializmus 
keresztértékesítés (értékesítési mód) 

kereszt értékesítése (kereszt eladása) 

keresztet ír alá 
keresztez 

keresztezés 

keresztezési pont 
keresztezés megnyitása 

keresztezetlen 

keresztezetlen csekk 
keresztezett átutalási megbízás 

keresztezett csekk 

keresztezett csekket nyílt csekké változtat 
keresztezett csekk nyílt csekkre való változtatása 

keresztezett elszámolási csekk 



keresztezett formula 

keresztezett indexformula 

keresztezett súlyozású index 
kereszteződik 

keresztező eladások 

keresztfedezet 
keresztfinanszírozás 

keresztfuvar 

keresztgyorsulás 
kereszthivatkozás 

keresztkiadás 

keresztkönyvelés 
keresztkumuláció 

keresztmechanizmus 

keresztmegrendelés 
keresztmetszet-elemzés 

keresztmetszeti adatok 

keresztmetszeti modell 
keresztmetszeti módszer 

keresztmetszet-számítás 

keresztparitás 
keresztrugalmasság 

keresztrugalmassági együttható 

keresztszállítás 
keresztszektorális megtorló mechanizmus 

keresztszubvencionálás 

kereszttábla 

kereszttámogatás 

kereszttulajdonlás 
kereszttulajdonlási forma 

kereszttulajdonlás-szabályozás 

kereszttulajdonlás szabályozása 
keresztülerőszakol 

keresztülgyűrűzik 

keresztülhajt 
keresztülmenő árutömeg 

keresztülvihetetlen 

keresztülvihetetlenség 
keresztülvihető 

keresztülvihetőség 

keresztülvisz 
keresztülvitel 

keresztvaliditás 

keresztvaluta- és kamatlábswap 
keret 

keretajánlat 

keretátcsoportosítás 
keretbiztosítás 

keretbiztosítási kötvény 

keretbiztosítéki jelzálogjog bejegyzése 
keretegyezmény 

keretengedély 

keretengedélyes export 
keretengedélyes import 

keretes hirdetés 

keretet állapít meg 
keretet túllépő hitel 

keret feletti áru 

keretfeltétel 
keretgarancia 

keretgazdálkodás 



kerethitel 

kerethitel-megállapodás 

keretintézmény 
keretjelzálog 

keretkötvény 

keretlista 
keretmegállapítás 

keretmegállapodás 

keretmeghitelezés 
keretösszeg 

keretprogram 

keretrendelés 
keretsokaság 

keretszabály 

keretszám 
keretszerződés 

keretterv 

kerettúllépés 
kérjünk kölcsön a szomszédtól 

Kerkápoly Károly 

KERMI (Kereskedelmi Minőség- 
-ellenőrző Intézet) 

Kerner Antal 

kerozinkereskedelem 
kérőlap 

kertbérlő 

kertészbolt 

Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége 

kertészeti áruda 
kertészeti bolt 

kertészeti termék 

kertgazdálkodás 
kertgazdaság 

kért határidőre 

kerthelyiség 
kertitörpevásár 

kert-Magyarország 

kertmunkás 
kerülés 

Kerületi Üzletviteli Bizottság 

kerülő út 
kerülő utas 

kerülőutasabb termelési eljárás 

kerülő utas szállítás 
kerül valamibe 

kérvény 

kérvénydíj 
kérvényűrlap 

KES (shilling) – Kenya 

kés alakú érme (az ősi Kínában) 
késedelem 

késedelemmentes okmánytovábbítás 

késedelem miatti követelés 
késedelem miatti reklamáció 

késedelmes 

késedelmes adós 
késedelmes adósságfizetés 

késedelmes alkalmazkodás 

késedelmes átvétel 
késedelmes beérkezés 

késedelmes beérkezés miatti érvénytelen megbízás 



késedelmes befizetés 

késedelmes csekk 

késedelmes elfogadás 
késedelmesen beváltott kötvény 

késedelmesen fizető vevő 

késedelmesen törlesztett adósság 
késedelmes felzárkózás 

késedelmes fizetés 

késedelmes fizető 
késedelmes kirakás 

késedelmes kirakás miatti kötbér 

késedelmes kölcsönkötvény 
késedelmes megkapás 

késedelmes szállítás 

késedelmes számla 
késedelmes válasz 

késedelmes váltó 

késedelmi díj 
késedelmi határidő 

késedelmi kamat 

késedelmi kockázat 
késedelmi kötbér 

késedelmi nyilatkozat 

késedelmi pótlék 
késedelmipótlék-fizetési kötelezettség 

késedelmi ráhagyás 

késedelmi veszteség 

kései óvatolás 

keselyűspekuláció 
késérme (az ősi Kínában) 

késés 

késésben lévő árfolyamjelző szalag 
késhegyre menő verseny 

keskeny nyomtávú vasút 

keskeny rés 
keskeny vágányú vasút 

késlekedés 

késlekedik 
késlekedő 

késlekedő fél 

késleltet 
késleltetés 

késleltetési mátrix 

késleltetett 
késleltetett adózású elsőbbségi részvény 

késleltetett adózású osztalék 

késleltetett alkalmazkodás 
késleltetett fizetés 

késleltetett fizetési kötelezettség 

késleltetett jövedelemkifizetési szerep 
késleltetett kereslet 

késleltetett nyitású páncélszekrény 

késleltetett változó 
Késő a takarékosság, mikor üres az erszény. (közmondás) 

később esedékes, de már teljesített fizetés 

később esedékes kötelezettség 
később esedékessé váló 

később esedékessé váló adó 

később esedékessé váló hitel 
később esedékes szállítás 

később eszközlendő kifizetés 



később fizetendő 

későbbi fizetésre vezetett számla 

későbbi fizetést ígérő akkreditív 
későbbi forgató 

későbbi kirakodásra 

későbbi lejárattal emelkedő kamat 
későbbi osztalékra jogosító szelvény 

későbbi osztalékú részvény 

későbbi visszavásárlásra szóló megállapodás 
későbbre keltez 

későbbre keltezés 

későbbre keltezett 
későbbre keltezett csekk 

későbbre keltezve 

késői üzletkötés 
későn induló kereskedés 

késve fizető ügyfél 

KÉSZ (Kis- és Középvállalkozói Érdekképviseleti Szövetség) 
készáru 

készáruárfolyam 

készáru-bizományos 
készárukészlet 

készáru-leltározás 

készárupiac 
készárupiaci ezüst 

készáruraktár 

készáruügylet 

készenlét 

készenlétbe helyez 
készenlétbe helyezés 

készenlétben álló 

készenlétben lévő 
készenlétben tart 

készenlétben tartás 

készenlétben van 
készenléti 

készenléti értesítés 

készenléti hitel 
készenlétihitel-keret 

készenlétihitel-kötelezettség 

készenlétihitel-levél 
készenlétihitel-megállapodás 

készenlétihitel-program 

készenléti hitelt vesz fel a Nemzetközi Valutaalaptól 
készenléti hozzájárulás 

készenléti jelentés 

készenléti költség 
készenléti kötelezettségvállalás 

készenléti megállapodás 

készenléti nap 
készenléti utasítás 

készentartási díj 

A kész- és félkész termékek közvetlen önköltségének elszámolása (számlanév) 
készétel-árusítás 

készétel árusítása 

készételfogyasztás 
készétel fogyasztása 

készfizetés 

készfizetéses 
készfizetési 

készfizetési garancia 



készfizető akkreditív 

készfizető kereskedelem 

készfizető kezes 
készfizető kezesség 

készgyártmány 

kész haszon 
készít 

készítés 

készítésmód 
készítmény 

készítő 

készkiadás 
készlet 

készletadminisztrátor 

készletalkotás 
készletállag-megóvás 

készletallokáció 

készletállomány 
készletanalitikák 

készletapport 

készletárazás 
készletátlag 

készletátvezetés 

készletbefektetés 
készletbejelentés 

készletben lekötött tőke 

készletben lévő forgóeszközök 

készletberuházás 

készletbevallás 
készletből szállít 

készletbörze 

készletciklus 
készletcsoport 

készletcsökkentés 

készlet dollárértéke 
készletegyenleg 

Készletek (mérlegfősor) 

készletek állagmegóvása 
készletek beszerzése 

Készletek értékesítésének árbevétele (számlanév) 

Készletek értékesítésére elszámolt költség (számlanév) 
készleteket szerez be 

készletek fordulatszáma 

készletek forgási sebessége 
készletek időszak eleji nyitóállománya 

készletek időszak végi záróállománya 

készletek megjelenési formái a számvitelben 
készletek minőségmegóvó cseréje 

Készletekre adott előlegek (számlanév) 

készletek újrafeltöltése 
készletelem 

készletelemenkénti igénybecslés 

készletellenőrzés 
készlet-ellenőrzési periódus 

készletelszámolás 

készleten lévő forgóeszközök 
készleten lévő mennyiség 

készleten tartás költségei 

készletérték 
készletértékelés 

készletértékelési korrekció 



készlet értékeléskor 

készletérték-különbözet 

készletet beszerez 
készletet elad 

készletet feltölt 

készletet kimerít 
készletet újratölt 

készletez 

készletezés 
készletezési költség 

készletezési mechanizmus 

készletezési modell 
készletezési pont 

készletezési rendszer 

készletezési stratégia 
készletezési támogatás 

készletezési tevékenység 

készletezett részvények 
készletező vállalat 

készletfajták 

készletfelértékelés 
készlet felértékelése 

készletfelértékelődés 

készletfelesleg 
készletfelhalmozás 

készletfelhalmozódás 

készletfelszabadítás 

készletfeltöltés 

készletfeltöltési ciklus 
készletfeltöltési idő 

készletfelvétel 

készletfinanszírozás 
készletfinanszírozási nehézségek 

készletfordulatszám 

készletforduló 
készletforgás 

készletforgási idő 

készletforgási sebesség 
készlet forgási sebessége 

készlet nyilvántartása 

készletgazda 
készletgazdálkodás 

készletgazdálkodási előadó 

készletgazdálkodási módszer 
készletgazdálkodási összköltség 

készletgazdálkodó 

készlethalmozás 
készlethiány 

készletinformáció 

készletinformáció-gyűjtés 
készletjelentés 

készletjelzés 

készletképzés 
készletkezelés 

készletkezelési hiba 

készletkiárusítás 
készletkönyv 

készletkönyvelés 

készletkönyvelési modul 
készletleépítés 

készletleértékelés 



készletleírás 

készletlekötés 

készletlekötési ráta 
készletmaradvány 

készletmegoszlás 

készlet megoszlása 
készletmegtérülés 

készlet megtérülése 

készletminőség-megóvó csere 
készletnagyság meghatározásának  

a képlete 

készletnagyság-meghatározási képlet 
készlet nélküli termelés 

készletnél többet ad el 

készletnövekedés 
készletnyilvántartás 

készlet nyilvántartása 

készletprognózis 
készletraktár 

készletre gyártás 

készletrejtegetés 
készletre vesz 

készletselejtezés 

készletstatisztika 
készletszámla 

készletszint 

készlettárolás 

készlettartás 

készlettartási lehetőség 
készlettel csökkentett forgóeszközök 

készletterv 

készlettípus 
készlet-továbbvezetés 

készlet továbbvezetése 

készletutánpótlás 
készlet utánpótlása 

készletvagyon 

készletváltozás 
készlet változása 

készletvizsgálat 

készlet vizsgálata 
készpénz (kp) 

készpénzadomány 

készpénzakkreditív 
készpénzalap 

készpénzállomány 

készpénzár 
készpénzáramlás 

készpénzarány 

készpénzárfolyam 
készpénzátutalás 

készpénz átutalása 

készpénz-átutalási megbízás 
készpénz-automata 

készpénz beáramlása 

készpénz-befektetési számla 
készpénzbefizetés 

készpénzbefizetés a törzstőkéhez 

készpénz befizetése 
készpénzbefizetés folyószámlára 

készpénzbefizetés számlára 



készpénzbegyűjtés 

készpénz begyűjtése 

készpénzbegyűjtő 
készpénzben 

készpénzben azonnal fizet 

készpénzben előre fizetendő 
készpénzben előre fizetve 

készpénzben fizet 

készpénzben fizetendő 
készpénzben fizetendő csekk 

készpénzben fizetendő engedmény levonásával 

készpénzben kifizetett osztalék 
készpénzben kifizetett részvény 

készpénzben nyújtott jövedéki biztosíték 

készpénzben nyújtott vámbiztosíték 
készpénzben, okmányok ellenében 

készpénzben történő eladás 

készpénzbér 
készpénz-bérmentesítés 

készpénzbevétel 

készpénzbevételeket meghaladó készpénzkiadások 
készpénzbizonylat 

készpénzbiztosíték 

készpénzbőség 
készpénzcsekk 

készpénzegyenleg 

készpénzeladás 

készpénzellátmány 

készpénz ellenében 
készpénzelőleg 

készpénzelőleg-határ 

készpénzelszámolás 
készpénzengedmény 

készpénzen kívüli eszközök 

készpénzért 
készpénzért ad el 

készpénzért árusít 

készpénzérték 
készpénzért eladott értékpapír 

készpénzért eladott opció 

készpénzért vásárol 
készpénzes 

készpénzes ajánlat 

készpénzes alapítás 
készpénzes ár 

készpénzes árusítás 

készpénzes átvételi ajánlat 
készpénz- és bankkövetelés 

készpénzes biztosítási ügynök 

készpénzes cukorügylet 
készpénzes devizaopció 

készpénzes eladás fedezése határidős vétellel 

készpénzes értékesítés 
készpénzes kereskedelem 

készpénzes készletértékesítés 

készpénzes kiegyenlítés 
készpénzes kifizetés 

készpénzes magánosítás 

készpénzes privatizáció 
készpénzes részvény 

készpénzes tőkeemelés 



készpénzes ügylet 

készpénzes vásárlás 

készpénzes vétel 
készpénzfedezet 

készpénzfelesleg 

készpénzfelhalmozás 
készpénzfelvétel 

készpénzfelvételi igény 

készpénzfelvételi lehetőség 
készpénzfelvételi limit 

készpénzfelvételi nyugta 

készpénzfelvét kártyával 
készpénzfelvevő 

készpénzfizetés 

készpénzfizetés az áru megérkezésekor 
készpénzfizetés ellenében 

készpénzfizetés ellenében azonnal szállítható áru 

készpénzfizetés engedmény nélkül 
készpénzfizetéses ár 

készpénzfizetéses árutőzsdei ügyletek piaca 

készpénzfizetéses egyszerű export 
készpénzfizetés esetén 

készpénzfizetéses rendelés 

készpénzfizetési alap 
készpénzfizetési elismervény 

készpénzfizetési engedmény 

készpénzfizetési feltételek 

készpénzfizetési garancia 

készpénzfizetési jegyzék 
készpénzfizetési számla 

Készpénzfizetési számla (számlanév) 

készpénzfizetési számlatömb 
készpénzfizetés letiltása 

készpénzfizetés megszüntetése 

készpénzfizetés mellett azonnal szállítandó 
készpénzfizetés okmányok  

átadása ellenében 

készpénzfizetés okmányok  
ellenében 

készpénzfizetés rendeléskor 

készpénzfizetésre nem képes 
készpénzfizető 

készpénzfizető automata 

készpénzfizetői engedmény 
készpénzfizető képesség 

készpénzfizető képességi arány 

készpénzforgalom 
készpénzgazdálkodás 

készpénz hajóraklevél ellenében 

készpénzhányad 
készpénzhasználat 

készpénz használata 

készpénz-helyettesítő eszköz 
készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátása 

készpénz-helyettesítő fizetési mód 

készpénz-helyettesítők 
készpénzhiány 

készpénz hiánya 

készpénzhiánnyal küzdő 
készpénzhitel 

készpénzhozam 



készpénz-hozzájárulás 

készpénzigény 

készpénzinjekció 
készpénzjárandóság 

készpénz-javadalmazás 

készpénzjegyzék 
készpénz jellegű forgóeszköz 

készpénzjövedelem 

készpénzjutalom 
készpénzkapcsolat 

készpénzkassza 

készpénzkereslet 
készpénzkészlet 

készpénzkészlet nyilvántartása 

készpénzkezelés 
készpénzkiadás 

készpénzkiadó automata (ATM) 

készpénzkiáramlás 
készpénzkiegyenlítés 

készpénzkifizetés 

készpénz-kifizetési felhatalmazás 
készpénz-kifizetési megbízás 

készpénz-kifizetési napló 

készpénzkímélés 
készpénzkímélő 

készpénzkímélő eljárás 

készpénzkímélő eszköz 

készpénzkímélő eszközök forgalma 

készpénzkímélő fizetési mód 
készpénzkimutatás 

készpénzkínálat 

készpénzkiszivárgás 
készpénzkivételi szokások 

készpénzkorlátozás 

készpénzkönyvelés 
készpénzkövetelés 

készpénzkövetelés bankszámlán 

készpénz követelése 
készpénzkövetelések bankokban 

készpénzküldemény 

készpénzlehívás 
készpénzletét 

készpénzletéti biztosíték 

készpénzlikviditás 
készpénzmaradvány 

készpénz-megelőlegező 

készpénzmentes 
készpénzmérleg 

készpénzművelet 

készpénz nélkül 
készpénz nélküli átutalási forgalom 

készpénz nélküli elszámolás 

készpénz nélküli fizetés 
készpénz nélküli fizetési forgalom 

készpénz nélküli társadalom 

készpénzosztalék 
készpénzóvadék 

készpénzösszeg 

készpénzpiac 
készpénzpozíció 

készpénzpozíció a határidős pozíció ellenében 



készpénzpozíció teljes lefedezése 

készpénzrabatt 

készpénzrész 
készpénzre vált 

készpénzre vásárol 

készpénzrovat 
készpénztámogatás 

készpénztár 

készpénztartalék 
készpénztartás 

készpénztartási hányad 

készpénzteremtés 
készpénztérítés 

készpénzterv 

készpénztöbblet 
készpénztőke 

készpénztömeg 

készpénztörlesztés 
készpénzutalvány 

készpénzügylet 

készpénzügyletek árfolyama 
készpénzvagyon 

készpénzvásárlás 

készpénzveszteség 
készpénzvétel 

készpénz-visszafizetéses járadék 

készpénz-visszatérítés 

készpénz visszatérítése 

készpénzzel fizet 
készpénzzel fizetendő 

készpénzzé nem tehető 

készpénzzé tehető eszköz 
készpénzzé tesz 

készpénzzé tétel 

készpénzszámla 
készpénzszűke 

készpénzszükséglet 

készruhaáruház 
készruhaosztály 

készruhaüzlet 

készség 
késztermék 

késztermék-behozatal 

késztermék behozatala 
Késztermékek (számlanév) 

Késztermékek készletérték-különbözete (számlanév) 

késztermék-előállítás 
késztermék előállítása 

késztermék-előállító 

késztermék előállítója 
késztermék-értékesítés árbevétele 

késztermék értékesítése 

késztermék-értékesítés előállítási költségen 
késztermékért késztermék formula 

késztermékexport 

késztermékfelvevő 
késztermékkészlet 

késztermékkészletek indexe 

késztermékkészlet-szükséglet 
késztermékkínálat 

késztermékkivitel 



késztermék-nyilvántartó lap 

késztermék raktári nyitó készlete 

késztermék raktári záró egyenlege 
késztermék raktárra vétele előállítási költségen 

késztermékszámla 

készterméktermelés 
készterméktermelő 

késztet 

késztetés 
készülékellátottság 

készülék-üzembentartási díj 

készülék üzemben tartási díja 
készültségi fok 

két alappontnyi változás 

két alternatív lehetőség közötti választás 
kétarcú év 

két árfolyam közötti különbözet 

két ár közötti különbözet 
két azonos méretű jószágtér egymásba forgatása 

kétcentes 

kétcsatornás árrendszer 
két cserepartner közömbösségi görbéinek érintési pontjain elhelyezkedő kombinációk 

kétdimenziós derékszögű koordináta--rendszer 

kétdimenziós diagram 
kétdimenziós elemzés 

kétdimenziós kombinációs tábla 

kétdimenziós kontingenciatábla 

kétdimenziós lineáris tér 

kétdimenziós mátrix 
két dollár 

kétdolláros bankjegy 

két eladási és egy vételi opció vásárlása 
kételemű minta 

kételemű minták átlagainak gyakorisági eloszlása 

kétemberes munka 
kétes adósság 

kétes, be nem hajtható követelés 

kétes dolog 
kétesélyes 

kétes eredetű pénz 

kétes értékű 
kétes értékű alap 

kétes értékű értékpapír 

kétes értékű pénz 
kétes fizetőképesség 

kétes hitel 

kétes jogcím 
kétes kár 

kétes kihelyezés 

kétes kimenetelű ügylet 
kétes kinnlevőség 

kétes kintlevőség 

kétes kölcsön 
kétes kötelezettség 

kétes követelés 

kétes követelések behajtása 
kétes követelések biztosítása 

kétes követelések okozta költség 

kétes követelések számlája 
kétes minősítésű ügyfél 

kétes osztalék 



kétes tartozás 

kétes ügyletekkel foglalkozó cég 

kétes vállalkozás 
kéteurós érme 

két éven belüli lejáratú nettó forráspozíció 

kétévenkénti 
kétévenkénti cenzus 

kétéves lejáratú kötvény 

kétezer forintos bankjegy 
kétféle pénznemben fizetendő kötvény 

kétféle súlyozású index 

két fémvalutás pénzrendszer 
kétfilléres 

kétfokozatú bankrendszer 

kétfokozatú kölcsön 
kétfordulós privatizációs pályázat 

két forintos (két darab egyforintos) 

kétforintos (egy darab kétforintos) 
kétforintos érme 

kétharmados többség 

kéthasábos számla 
kéthasábos vámtarifa 

kéthavi fizetés 

kéthavonként esedékes 
két héten belül lejár 

kéthetenkénti 

kéthetes jegyzési időszak 

kétheti fizetés 

kétheti távollét 
két hónapi határidő 

kétirányú forgalom 

kétirányú tőkeáramlás 
két ismérv szerinti elemzés 

két ismérv szerinti kombinatív osztályozás 

kétjegyű kódszám 
két jelzálogkölcsön összevonása 

két keresleti görbe metszéspontja 

kétkeresős család 
kétkeresős családmodell 

kétkomponensű adó 

kétkontraktusnyi üzlet 
kétkulacsos spekuláns 

kétkulcsos általános forgalmi adó 

két különböző, változó kamatozású kölcsönkötvény 
kétlaki 

kétlaki tanyás gazda 

két lépcsőben végrehajtandó viteldíjemelés 
kétlépcsős bankrendszer 

kétlépcsős engedélyezés 

kétlépcsős irányítási rendszer 
kétlépcsős privatizáció 

két lízingügylet összekapcsolása 

kétmintás sorozatpróba 
kétmintás, várható értékre irányuló próba 

kétmintás, varianciára irányuló próba 

két műszakos munka 
két műszakos munkarend 

két műszakos termelés 

két műszakos üzemeltetés 
két nagyvállalat által uralt piac 

kétnaponkénti beszállítás 



kétnapos megfordulás 

két nemesfémen alapuló pénzrendszer 

kétoldalas elrendezésű eredménykimutatás 
kétoldalas mérlegformátum 

kétoldalas nyilvántartás 

kétoldalas számla 
kétoldali intervallum 

kétoldali kereskedelem 

kétoldali konfidenciaintervallum 
kétoldali kritikus tartomány 

kétoldali monopólium 

kétoldali oligopólium 
kétoldali próba 

kétoldalú adóegyezmény 

kétoldalú árucsere-forgalmi megállapodás 
kétoldalú áru- és pénzfolyamat 

kétoldalú áru- és pénzfolyamatok együttes megítélése 

kétoldalú átváltási árfolyam 
kétoldalú beruházásvédelmi szerződés 

kétoldalú elszámolás 

kétoldalú fizetési megállapodás 
kétoldalú jegyzés 

kétoldalú jegyzéses tőzsdei kereskedés 

kétoldalú kapcsolat 
kétoldalú kereskedelem 

kétoldalú kimutatás 

kétoldalú klíring 

kétoldalú kormányszintű vám- 

-együttműködési megállapodás 
kétoldalú követelés 

kétoldalú megállapodás 

kétoldalú monopólium 
kétoldalú szerződés 

kétoldalú tartozás 

kétórai munka 
két ország alapszerződése 

két ország közötti kereskedelem volumene 

kétoszlopos vámtarifa 
kétösszegrovatos számla (olyan számla, amelynek két összegrovata van) 

két összegrovatos számla (két db számla) 

kétpillérű nyugdíjrendszer 
kétpólusú világpiac 

kétpontos paritás 

kétpúpú termékéletciklus 
kétrészes utalvány 

két részösszegű kötvény 

két részre osztott piac 
kétségbeesett lépés 

kétségbeesett monopolizálódás 

kétségbeesett vállalkozás 
kétségbeesett vergődésre kényszerül 

kétségbe von 

kétségbevonhatatlan 
kétségbevonhatatlan kötelezettség 

kétségen kívüli bonitás 

kétséges kamatfizetés 
kétséges kimenetelű üzlet 

kétségesség 

két számjegyű 
két számjegyű infláció 

kétszámlasoros 



kétszámlasoros perszonális számlaelmélet 

kétszázas 

kétszázeurós bankjegy 
kétszázforintos 

kétszázforintos érme (1 db) 

két százforintos érme (2 db) 
kétszáz napos mozgóátlag 

kétszektoros gazdaság 

kétszemélyes kedvezmény 
kétszemélyes kft. 

kétszeres adókedvezménnyel járó bérlet 

kétszeres adózás 
kétszeres deflálás 

kétszeresen garantált kölcsönkötvény 

kétszeresen vakon végzett kísérlet 
kétszeres fizetésvállalási kötelezettség 

kétszeres keresztvaliditás 

kétszeres kötelezettségvállalás 
kétszeres visszaeséssel járó recesszió 

kétszer kétoldalú folyamat 

kétszer két rovatpáros kimutatás 
Kétszer mérj, egyszer vágj. (közmondás) 

kétszintes részvénytársaság 

kétszintű áfarendszer 
kétszintű bankrendszer 

kétszintű devizapiac 

kétszintű piac 

kétszintű tervezési modell 

kétszintű tervezésimodell-család 
kétszintű tervezési módszer 

kéttengelyes koordináta-rendszer 

kettéoszt 
két termék egymáshoz viszonyított ára 

kéttermékes eset 

kéttermékes jószágtér 
kéttermékes modell 

kéttermékes tér 

két termék közötti preferenciákat jellemző közömbösségi görbék 
két termék mennyiségi kombinációja 

két termék termelésének összköltsége 

két termék termelési lehetőségeinek görbéje 
kettészakadt gazdaság 

Kettőn áll a vásár. (szólásmondás) 

kettősadókulcs-tábla 
kettős adótábla 

kettős adózás 

kettős adózás alóli mentesség 
kettős adózás elkerülése 

kettős adózási egyezmény 

kettős adózási megállapodás 
kettős adózást kizáró államközi megállapodás 

kettős adóztatás 

kettős adóztatás elkerülése 
kettős adóztatást kizáró egyezmény 

kettős adóztatást kizáró megállapodás 

kettős aggregálás 
kettős ár 

kettős aranyár 

kettős árazás 
kettős árfolyam 

kettős árfolyamjegyzés 



kettős árfolyamrendszer 

kettős árjelölés 

kettős árrendszer 
kettős aukció 

kettős biztosítás 

kettős célú befektetési alap 
kettős csúcs 

kettős deflálás 

kettős devizaárfolyam 
kettős devizapiac 

kettős díjügylet 

kettős eljárás tilalmának elve 
kettős ellátás 

kettős elszámolás 

kettős értékmérő 
kettős exponenciális simítás 

kettős faktoriális cserearány-mutató 

kettős felhasználású termék 
kettős futtatás 

kettős gazdaság 

kettős hitelező 
kettős jegyzés 

kettős jövedelmű háztartás 

kettős kereskedés 
kettős kizsákmányolás 

kettőskollektíva-elmélet 

kettős könyvelés 

kettős könyvelési mód 

kettős könyvelést vezet 
kettőskönyvelő 

kettős megadóztatás 

kettős mélypont 
kettős minimum elve 

kettős minőség 

kettős munkaerőpiac-hipotézis 
kettős nyugta 

kettős opció 

kettős opció, ahol a két rész kötési árfolyama eltérő 
kettős opció eladója 

kettősopció-ügylet 

kettősopció-üzlet 
kettős opció vevője 

kettős pénzalap 

kettős piac 
kettős prémiumügylet 

kettős számbavétel 

kettős számbavétel elkerülése 
kettős számla 

kettős szavazás 

kettős szorítás 
kettős tarifa 

kettős társadalom 

kettős terhelés 
kettős vállalat 

kettős valuta 

kettős valutaárfolyam 
kettős valutájú kölcsön 

kettős valutájú kölcsönkötvények korlátlan futamidővel 

kettős valutájú kötvény 
kettős valutapiac 

kettős valutarendszer 



kettős vételi mégügylet 

két vagy több nemesfémen alapuló pénzrendszer 

kétváltozós determinációs együttható 
kétváltozós függvény 

kétváltozós korreláció 

kétváltozós nemlineáris korrelációszámítás 
kétváltozós nemlineáris regressziószámítás 

kétváltozós regresszió 

kétváltozós regressziós modell 
két vételi és egy eladási opció vétele 

két vevő versenye a piacon 

két zónaidős tarifatípus 
keverékpolitika 

keveréktakarmány-eladás 

keverendő áruk 
kevert funkciójú szervezet 

kevésbé fejlett ország 

kevés befektetéstöbblet 
kevés befektetéstöbbletet kívánó termékváltás ára 

kevésbé ismert idegen pénznem 

kevésbé kedvezményezett ország 
kevésbé kedvezményezett terület 

kevésbé kelendő kibocsátás 

kevésbé rugalmas változás 
kevesebbet ad vissza 

kevesebb pénzt ad vissza 

kevesell 

keveset fogyasztó 

keveslés 
kevesli a pénzt 

kevés pénzt biztosít 

kevés pénzű 
kevésre becsült 

Keynes, John Maynard lord 

Keynes-értelmezés 
Keynes-hatás 

keynesianizmus 

keynesiánus 
keynesiánus elméletek 

keynesiánus felfogás 

keynesi effektus 
keynesi érvelés 

keynesi eszmék 

keynesi gazdaság 
keynesi iskola 

keynesi közgazdaságtan 

keynesi megoldás 
keynesi metszéspont 

keynesi modell 

keynesi nézetrendszer 
keynesi növekedéselmélet 

keynesi növekedési elmélet alapmodellje 

Keynes-interpretáció 
keynesizmus 

Keynes-kereszt 

Keynes, John Neville 
Keynes-terv 

kéz alatt eladó 

kézben tartott infláció 
kézbesít 

kézbesítendő pénz 



kézbesítés 

kézbesítési díj 

kézbesítési értesítési igény 
kézbesített 

kézbesítő 

kézbesítőszolgálat 
kezdeményez 

kezdeményezés 

kezdeményezéscsomag 
kezdeményező 

kezdeményezőkedv 

kezdeményezőképesség 
kezdeményezőkészség 

kezdeményező szerep 

kezdési határtőke 
kezdet 

kezdetét veszi 

kezdeti 
kezdeti ár 

kezdeti hozam 

kezdeti kereslet 
kezdeti készletallokáció 

kezdeti kiadások 

kezdeti költség 
kezdeti kudarc 

kezdeti letét 

kezdeti nyilvános ajánlattétel 

kezdeti osztalék 

kezdeti siker 
kezdeti termékmegosztás 

kezdeti tőkeállomány 

kezdettől fogva érvénytelen 
kezdi tapasztalni 

kezd lanyhulni az érdeklődés 

kezdő állás 
kezdő allokáció 

kezdő árfolyam 

kezdő csapat 
kezdődik 

kezdőérték 

kezdő fizetés 
kezdőfogyasztás 

kezdő kereset 

kezdő készlet 
kezdő letét 

kezdőnap 

kezdőpénz 
kezdő pénzalap 

kezdőrészlet 

kezdő szakasz 
kezdőtőke 

kezében tartja a piac egészét 

kezelés 
kezelésbe adott eszközök 

kezelésbe adott ingatlan 

kezelési díj 
kezelési felhatalmazás 

kezelési illeték 

kezelési jogosultság 
kezelési jutalék 

kezelési költség 



kezelési megállapodás 

kezelési megbízás 

kezelési sokaság 
kezelési szerződés 

kezelési utasítás 

kezelési útmutató 
kezelhetetlen infláció 

kezelhető 

kezelhető munkanélküliség 
kezelő 

kezelői jogok 

kezelőrendszer 
kézenfekvő 

kézenfekvőnek tűnik 

kezes 
kezes bank 

kezes felelőssége 

Kezes fizess! (közmondás) 
kezes fizetőképességét igazolja 

kezesi biztosítás 

kezeskedik 
kezeslevél 

kezesség 

kezességbeváltás 
kezességet nyújt 

kezességet vállal 

kezességgel ellát 

kezességi bánatpénz 

kezességi együttes aláírás 
kezességi elfogadás 

kezességi elfogadvány 

kezességi hitel 
kezességi kockázat 

kezességi kötelezettség 

kezességi kötelezvény 
kezességi letét 

kezességi levél 

kezességi nyilatkozat 
kezességi okirat 

kezességi számla 

kezességi szerződés 
kezességi szindikátus 

kezességi szindikátus tagja 

kezességi ügylet 
kezességi ügynök 

kezességi váltó 

kezességlevél 
kezesség mértéke 

kezesség nagysága 

kezesség nélküli kölcsön 
kezességnyújtás 

kezességről lemond 

kezesség törlése 
kezességvállalás 

kezességvállalás-biztosíték 

kezességvállalás biztosítéka 
kezességvállalási engedély 

kezességvállalási nyilatkozatot ad 

kezességvállalási okmány 
kezességvállalási plafon 

kezességvállalási üzletág 



kezességvállalás-növelés 

kezességvállalás növelése 

kezesség visszavonása 
kezest állít 

kezestárs 

kezest mentesít 
kezes visszkeresete a fő adóssal szemben 

kézhez kapott tiszta kereset 

kézhez vesz 
kézhezvétel 

kézhez vett járandóság 

kézi anyagmozgatás 
kéziipari termék 

kézijelzálog 

kézikönyv 
kézilány 

kézimunka (pl. kötés, horgolás) 

kézi munka (nem gépi) 
kézimunkaüzlet 

kézi nyilvántartás-vezetés 

kézipénztár 
kézipénztári alap 

kézipénztári pénzkészlet 

kézipénztári rendszer 
kézipénztáros 

kézipénztárrendszer 

kézipoggyász 

kézi rakodás 

kéziszerszám 
kéziszerszám-forgalmazás 

kéziszerszám forgalmazása 

kéziszerszámgyártás 
kézi vezérlés 

kézizálog 

kézizálogba ad 
kézizálogba vétel 

kézizálogba vevő 

kézizáloghitel 
kézizálogjegy 

kézizálogkölcsön 

kézizálognak alkalmas 
kézjegy 

kézjegyével ellát 

kézjeggyel ellát 
kézjel 

kézműáru 

kézműáru-kereskedelem 
kézműáru-kereskedés 

kézműipar 

kézműiparos 
Kézműiparosok Lapja (sajtókiadvány) 

kézműves 

kézművesipar 
Kézműveskamara 

kézműveskamara 

kézműves-kisipari technológia 
kézművesmunka 

kézművesség 

kézművesszakma 
kézművesvásár 

kézzelfogható (konkrét) 



kézzelfogható érdek 

kézzelfogható haszon 

kézzelfogható szolgáltatás 
KFAED (Kuvaiti Arab Gazdasági Fejlesztési Alap) 

K+F (kutatás és fejlesztés) 

K+F-beruházás amortizálódása 
K+F-beruházás nettó értéke 

K+F-beruházás nettó értékének  

a függvénye 
K+F-intenzitás 

K+F-intenzív termék 

K+F-komplexumok 
K+F-munkálatok 

K+F-munkálatok kézben tartása 

K+F-politika 
K+F-re fordított beruházási kiadás 

K+F-statisztika 

K+F-tevékenység 
kft. (korlátolt felelősségű társaság) 

kft.-király (szleng) 

KFTT (devizaszámla-jóváírás konvertibilis forintszámla terhére) 
kft.-törzsbetét 

kft.-üzletrész 

kg (kilogramm) (súlymérték) 
KGB-rubel 

KGF (Kereskedelmi és Gazdasági Főiskola) 

KGFB (kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás) 

KGFB-díjak 

KGI (Környezetgazdálkodási Intézet) 
KGS (szom) – Kirgizisztán 

KGST (Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa) 

KGST-blokk 
KGST csillagszerkezetű kapcsolódása 

KGST-kereskedelem 

KGST-keretszerződés 
KGST-kontingens 

KGST-munkamegosztás 

KGST-országok 
KGST-övezet 

KGST-partner 

KGST-piac 
KGST-piacok összeomlása 

KGST-régió 

KGST-régió válsága 
KGST-tervegyeztetés 

KGST-tömb 

KGST-viszonylatú cserearány 
KHME (Kommunálishulladék- 

-gazdálkodó Magánvállalkozások Egyesülete) 

khoum (váltópénz) 
KHR (riel) – Kambodzsa 

KHT (vagy EIS) (környezetihatás- 

-tanulmány) 
kht. (közhasznú társaság) 

kht.-tag 

KHV (vagy EIA) (környezetihatás- 
-vizsgálat) 

KHVM (Közlekedési, Hírközlési  

és Vízügyi Minisztérium) 
kHz (kilohertz) 

kiad 



kiadagol 

kiadagolás 

kiadagoló 
kiadás 

kiadásait megtérítik 

kiadásarányosság 
kiadásarányossági feltétel 

kiadáscsökkentés 

kiadáscsökkentő 
kiadáscsökkentő intézkedés 

kiadásekvivalencia 

kiadási bizonylat 
kiadási ciklus 

kiadási határhajlandóság 

kiadási kötelezettség 
kiadási multiplikátor 

kiadási rovat 

kiadási szerződés 
kiadási tétel 

kiadási többlet 

kiadáslefaragás 
kiadás lefaragása 

kiadásmérséklés 

kiadás mérséklése 
kiadásnövekedési út 

Kiadások aktív időbeli elhatárolása (számlanév) 

kiadások aránya 

kiadások arányos része 

kiadások cirkulációja 
kiadások csökkentése 

kiadások évközi elszaladása 

kiadások irányértéke 
kiadások jegyzéke 

kiadások korlátozása 

kiadások várható értéke 
kiadásoldalon szereplő tétel 

kiadás túllépése 

kiadásváltozatok 
kiadás-visszafogás 

kiadás visszafogása 

kiadásvizsgálat 
kiadás vizsgálata 

kiadásszűkítés 

kiadásszűkítő elem 
kiadható 

kiadmány 

kiadmányoz 
kiadó 

kiadói ár 

kiadói jog 
kiadói üzletág 

kiadó lakás 

kiadópénztár-ablak 
kiadópult 

kiadó szoba 

kiadott munka 
kiadó üzlet 

kiadóvállalat 

kiadta bérbe 
kiadta felesbe 

kiadták a bérét 



kiadták a járandóságát 

kiadvány 

kiadványoz 
kiajánlás 

Ki a kicsit nem becsüli, a nagyot nem érdemli. (közmondás) 

kiaknáz 
kiaknázás 

kiaknázatlan ásványkincs 

kiaknázatlan ásványlelőhelyre adott bányakoncesszió 
kiaknázatlan erőforrások 

kiaknázatlan piaci esély 

kiaknázatlan természeti erőforrás 
kiaknázható 

kiaknázó 

kiaknázott 
kiaknázza a lehetőségeket 

kialakít 

kialakítás 
kialakítható 

kialakító 

kialakított 
kialakított hitelrendszer 

kialakul 

kialakulás 
kialakulatlan 

kialakulatlan tulajdonviszonyok 

kialakuló 

kialakulóban lévő iparág 

kialakult átlaghozam 
kialakult banki gyakorlat 

kialakult együttműködés 

kialakult exportviszonylati szerkezet 
kialakult gyakorlat 

kialakult indexálások 

kialakult piaci ár 
kialkudott adásvételi ár 

kialkudott ár 

kialkudott bér 
kialkudott határidő lejárta utáni kezdettel 

kialkudott pénz 

kialkuszik 
kialkuvás 

kialkuvó 

kiállási idő 
kiállít 

kiállítás 

kiállításbiztosítás 
kiállítás helye 

kiállítási anyag 

kiállítási áru 
kiállítási hely 

kiállítási hely díja 

kiállítási installáció 
kiállítási kivitelező 

kiállítási költség 

kiállítási nap 
kiállítási pavilon 

kiállítási részvételi díj 

kiállítási stand 
kiállítási szabad terület 

kiállítási szolgáltatás 



kiállítási szóróanyag 

kiállítási tárgy 

kiállítási tárló 
kiállítási terület 

kiállításlátogatás 

kiállítás látogatása 
kiállításlátogató 

kiállítás látogatója 

kiállításlebonyolító 
kiállítás lebonyolítója 

kiállításmegnyitó 

kiállítás megnyitója 
kiállítás napja 

Kiállítások Nemzetközi Irodája (BIE) 

Kiállítások Nemzetközi Szervezete (UFI) 
kiállításon bemutatott áruk 

kiállításrendezési előadó 

kiállításrendezési költség 
kiállításrendező 

kiállítás rendezője 

kiállításszervezés 
kiállítás szervezése 

kiállításszervező 

kiállítás szervezője 
kiállítástervező 

kiállítás tervezője 

kiállítástól számított időpontra szóló váltó 

kiállítástörténet 

kiállítás története 
kiállítástörténeti jelentőségű 

kiállítást rendez 

kiállítás után bizonyos idő elteltével esedékes váltó 
kiállító 

kiállítóbusz 

kiállítói felmérés 
kiállító kisiparos 

kiállítópavilon 

kiállítóterem 
kiállított 

kiállított váltó 

kiállító vállalat 
kiállítva 

kiállítva a ... nevére 

kiapad 
kiapadás 

kiapadó 

kiapadó hatékonyságú tartalék 
kiapadt 

Ki a pénzt nem becsüli, meg sem érdemli. (közmondás) 

Ki a pénzt nem keresi, nem is becsüli. (közmondás) 
kiáramlás 

kiáramlik 

kiáramló 
kiáramló pénz 

kiáramló tőke 

kiáramlott többletpénz árszínvonal--emelkedése 
kiárul 

kiárulás 

kiáruló 
kiárusít 

kiárusítás 



kiárusítása 

kiárusítás és bezárás 

kiárusítási ár 
kiárusítható 

kiárusító 

kiárusított 
kiárusított jelző 

kibányász 

kibányászás 
kibányászott 

kibérel 

kibérelés (vagy kibérlés) 
kibérelhető 

kibérelt 

kibérlés (vagy kibérelés) 
kibérlő 

kibernetikus kávéház 

kibernetikus lehetőség 
kibernetikus tér 

kibernetizál 

kiberterrorizmus elleni védekezés költsége 
Kibicnek semmi sem drága. (szólásmondás) 

kibocsát 

kibocsátandó kincstárjegymennyiség mérséklése 
kibocsátandó termékmennyiség 

kibocsátás (értékpapír, pénz stb.) 

kibocsátás (Y) (output) 

kibocsátás aláírása átvételi kötelezettség nélkül 

kibocsátás alatt álló részvény 
kibocsátás a meglévő részvényesek számára kedvező árfolyamon 

kibocsátás, amely elkelt a bejelentési dátumra 

kibocsátás, amely iránt csak korlátozott az érdeklődés 
kibocsátás, ami gyorsan elkelt a nagyközönség körében 

kibocsátás árának a megvitatása 

kibocsátás átvételének kötelezettsége 
kibocsátásban részt vevő bankok jegyzéke 

kibocsátás besorolása a kibocsátó hitelképessége alapján 

kibocsátáscsökkenés 
kibocsátás csökkenése 

kibocsátás előtt a hiányosságokat felsoroló levél 

kibocsátás előtt elkelt kötvények 
kibocsátás előtti árfolyam-viselkedés 

kibocsátás előtti nap 

kibocsátás előtti piac 
kibocsátás engedélyezése 

kibocsátás helye 

kibocsátás hozama 
kibocsátási ár 

kibocsátási árfolyam 

kibocsátási árfolyam alatt 
kibocsátási biztosíték 

kibocsátási dátum 

kibocsátási díj 
kibocsátási díjak rendszere 

kibocsátási diszázsió 

kibocsátási érték 
kibocsátási év 

kibocsátási felár 

kibocsátási felár nélkül ad el 
kibocsátási feltételek 

kibocsátási feltételek meghatározása 



kibocsátási függvény 

kibocsátási hatás 

kibocsátási hitel 
kibocsátási hozam 

kibocsátási jog 

kibocsátási jutalék 
kibocsátási koefficiens 

kibocsátási költség 

kibocsátási körlevél 
kibocsátási nagyság 

kibocsátási naptár 

kibocsátási névérték 
kibocsátási norma 

kibocsátási nyereség 

kibocsátási összeg 
kibocsátási pénznem 

kibocsátási prospektus 

kibocsátási prospektusban szereplő becslések 
kibocsátási rendszer 

kibocsátási rés 

kibocsátási részvénytőke 
kibocsátási szindikátus 

kibocsátási tájékoztató 

kibocsátási tevékenység 
kibocsátási többlet 

kibocsátási üzlet 

kibocsátási valuta 

kibocsátás kelte 

kibocsátáskereslet 
kibocsátáskombináció 

kibocsátáskori ár 

kibocsátáskori érték 
kibocsátás le nem jegyzett részének megvásárlása 

kibocsátás második legnagyobb részét átvevő aláírók 

kibocsátásmeghatározás 
kibocsátásnagyság 

kibocsátás nagysága 

kibocsátás napja 
kibocsátás névérték alatt 

kibocsátás névértéken 

kibocsátás névérték felett 
kibocsátásnövekedés 

kibocsátásnövekmény 

kibocsátásnövelő hatás 
kibocsátások befagyasztása 

kibocsátások konkrét időzítése 

kibocsátások piacképessége 
kibocsátásra engedélyezett pénzforgalom 

kibocsátásra engedélyezett pénz mennyisége 

kibocsátás részleteit leíró levél 
kibocsátással kapcsolatos információ 

kibocsátásszervező 

kibocsátásszínvonal 
kibocsátás színvonala 

kibocsátás társszervezője 

kibocsátást átvesz 
kibocsátást átvevő konzorcium 

kibocsátás tényleges napja 

kibocsátást irányító bank 
kibocsátást lebonyolító bank 

kibocsátást növel 



kibocsátástól a lejáratig hátralévő napok (vagy hónapok) száma 

kibocsátástöbblet 

kibocsátást teljes egészében átvesz 
kibocsátást végző ügynök 

kibocsátásváltozás 

kibocsátásváltozás-magyarázat 
kibocsátás versenytárgyalással 

kibocsátásvezető 

kibocsátatlan részvény 
kibocsátó 

kibocsátó bank 

kibocsátó bankcsoport nem vezető tagja 
kibocsátó cég 

kibocsátó és az aláíró munkatársainak tanácskozása 

kibocsátóéval azonos klíringkörbe tartozó bank 
kibocsátó felmondási joga 

kibocsátó hatóság 

kibocsátóház 
kibocsátóhely 

kibocsátó hírneve és adófizetési képessége 

kibocsátó hitelképessége 
kibocsátó iránti bizalmon alapuló 

kibocsátó-kihelyező 

kibocsátó konzorcium 
kibocsátó konzorcium közös számlája 

kibocsátó konzorcium részesedési aránya 

kibocsátó kötelezettsége 

kibocsátó kötelezettségeit rögzítő megállapodás 

kibocsátó székhelye 
kibocsátó telephelye 

kibocsátó teljes vagyona 

kibocsátott 
kibocsátott bankjegy 

kibocsátott értékpapír 

kibocsátott értékpapírok eladása 
kibocsátott értékpapírok elosztása  

a konzorcium tagjai között 

kibocsátott és befektetőknél lévő 
kibocsátott és be nem váltott értékpapírok 

kibocsátott kötvények felvásárlása 

kibocsátott mennyiség 
kibocsátott össznévérték 

kibocsátott részvények 

kibocsátott részvények eladása 
kibocsátott részvények teljes névértéke 

kibocsátott részvényt forgalmazó 

kibocsátott részvénytőke 
kibocsátott termék 

kibocsátott termék piaca 

kibocsátott tőke 
kibocsátott váltó 

kibocsátó tulajdonában lévő részvények 

kibocsátva 
kibocsátva a bemutatóra 

kibontakozás 

kibontakozik 
kibontakozó 

kibontakozott 

KIBOR (kuvaiti bankközi kínálati kamatláb) 
kibővít 

kibővítés 



kibővített 

kibővített hitelkeret 

kibővített hozzáférés az IMF forrásaihoz 
kibővített hozzáférés elve 

kibővített, korlátozott adókötelezettség 

kibővíthető 
kibővítő 

kibővülés 

kibővülő 
kibővült 

kibuc 

kibújik 
kibújik a felelősség alól 

kibújik a fizetés alól 

kibújik az adófizetés alól 
kibújik az adózás alól 

kibulizott (szleng) 

kibúvás 
kibúvó 

kibúvó feltétel 

kibúvókeresés 
kicsal 

kicsapódott a nemzetközi piacon 

kicsempész 
kicsempészés 

kicsempészett 

kicsempésző 

kicserél 

kicserélés 
kicserélési jog 

kicserélhető 

kicserélhető kötvény 
kicserélő 

kicserélt 

kicseréltet 
kicsiben adja el 

kicsiben termel 

kicsiben való vétel 
kicsi, de fejlett ország 

kicsikar 

kicsikarja 
kicsinyben árusít 

kicsinyben tőzsdéző 

kicsinyben való vétel 
kicsinyel (lebecsül) 

kicsinyell (kicsinek tart) 

kicsinyesen alkudozik 
kicsinyesen alkudozó 

kicsinyeskedés 

kicsinyeskedik 
kicsinyeskedő 

kicsinyeskedő vásárló 

kicsomagolás 
kidnapper (váltságdíjat követelő gyermekrabló) 

kidobott pénz 

kidolgoz 
kidolgozás 

kidolgozatlan 

kidolgozatlan elmélet 
kidolgozatlan program 

Ki dolgozni nem szeret, nem érdemel kenyeret. (közmondás) 



kidolgozott ajánlat 

kidolgozott idő 

kidől a sorból 
kiegészít 

kiegészítendő 

kiegészítés 
kiegészítési-elvonási rendszer 

kiegészítési forgalom 

kiegészítő 
kiegészítő adó 

kiegészítő áruk 

kiegészítő biztosítás 
kiegészítő biztosítási záradék 

kiegészítő biztosíték 

kiegészítő eladás 
kiegészítő eredményprémium 

kiegészítő finanszírozás 

kiegészítő finanszírozással foglalkozó kormányközi csoport 
kiegészítő fizetés 

kiegészítő fizetésre kötelezett 

kiegészítő fogyasztási import 
kiegészítő gazdaság 

kiegészítő hasznosság 

kiegészítő határozat 
kiegészítő hitel 

kiegészítő hitelkeret 

kiegészítő import 

kiegészítő jegyzék 

kiegészítő jószág 
kiegészítő jövedelem 

kiegészítő jövedelem szerzésének lehetősége 

kiegészítőjövedelem-szerzési lehetőség 
kiegészítő kölcsön 

kiegészítő költség 

kiegészítő megállapodás 
kiegészítő nyugdíjbiztosítás 

kiegészítő nyugdíjpénztár 

kiegészítő pénzügyi adatok 
kiegészítő rendszabály 

kiegészítő szerződés 

kiegészítő szöveg 
kiegészítő támogatás 

kiegészítő tartalék 

kiegészítő termék 
kiegészítő termékek közömbösségi görbéi 

kiegészítő tevékenység 

kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállakozó 
kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozó 

kiegészítő vállalkozás 

kiegészítő záradék 
kiegyenlít 

kiegyenlítés 

kiegyenlítés elmulasztása 
kiegyenlítési alap 

kiegyenlítési arbitrázs 

kiegyenlítési árfolyam 
kiegyenlítési értesítés 

kiegyenlítési feltételek 

kiegyenlítési folyamat 
kiegyenlítési kockázat 

kiegyenlítési követelés 



kiegyenlítés kiváltója 

kiegyenlítés konvertibilis valutában 

kiegyenlítésül 
kiegyenlítetlen 

kiegyenlítetlen adósság 

kiegyenlítetlen adósságállomány 
kiegyenlítetlen adósság állománya 

kiegyenlítetlen díj 

kiegyenlítetlen energiaszámlák 
kiegyenlítetlen számla 

kiegyenlítetlen tartozás 

kiegyenlített 
kiegyenlített adósság 

kiegyenlített adósságszolgálat 

kiegyenlített ár 
kiegyenlített kereskedelem 

kiegyenlített pozíció 

kiegyenlített szaldó 
kiegyenlített számla 

kiegyenlíthető 

kiegyenlítő 
kiegyenlítő alap 

kiegyenlítődés 

kiegyenlítődési árfolyam 
kiegyenlítődik 

kiegyenlítődő finanszírozási költség 

kiegyenlítő érték 

kiegyenlítő és rendkívüli finanszírozási mechanizmus 

kiegyenlítő finanszírozás 
kiegyenlítő finanszírozási mechanizmus 

kiegyenlítő fizetés 

kiegyenlítő fizetések 
kiegyenlítő hiba 

kiegyenlítő hitel 

kiegyenlítő kamat 
kiegyenlítőképesség 

kiegyenlítő készlet 

kiegyenlítő könyvelési hiba 
kiegyenlítő kötés 

kiegyenlítő mechanizmus 

kiegyenlítő összeg 
kiegyenlítő összegek 

kiegyenlítő pozíció 

kiegyenlítő szaldó 
kiegyenlítő számla 

kiegyenlítő támogatás 

kiegyenlítő tétel 
kiegyenlítő tőkeáramlás 

kiegyenlítő újraelosztás 

kiegyenlítő ügylet 
kiegyenlítő váltó 

kiegyenlítővám 

kiegyensúlyoz 
kiegyensúlyozás 

kiegyensúlyozatlan 

kiegyensúlyozatlan fejlesztés 
kiegyensúlyozatlan gazdasági növekedés 

kiegyensúlyozatlanság 

kiegyensúlyozó tőkeáramlás 
kiegyensúlyozott 

kiegyensúlyozottan oligopol szerkezet 



kiegyensúlyozott befektetés 

kiegyensúlyozott befektetési alap 

kiegyensúlyozott fejlődés 
kiegyensúlyozott fizetési mérleg 

kiegyensúlyozott fogyasztás 

kiegyensúlyozott gazdasági növekedés 
kiegyensúlyozott ismétlések módszere 

kiegyensúlyozott készletgazdálkodás 

kiegyensúlyozott költségvetés 
kiegyensúlyozott növekedés 

kiegyensúlyozott növekedési pálya 

kiegyensúlyozott portfólió 
kiegyensúlyozottság 

kiegyensúlyozott választékot hoz forgalomba 

kiegyensúlyozott valutaárfolyam 
kiegyezés 

kiegyezés a hitelezőkkel 

kiegyezés hitelezőkkel 
kiegyezik 

kiegyezik a hitelezőkkel 

kielégít 
kielégítendő szükséglet 

kielégítés 

kielégítési megállapodás 
kielégítési rangsor 

kielégítési sorrend 

kielégítetlen 

kielégítetlen kereslet 

kielégítetlenség 
kielégítetlenségi érzet 

kielégítetlen szükséglet 

kielégítettség 
kielégített szükséglet 

kielégíthető igény 

kielégíthetőségi arány 
kielégíti a teljes piaci keresletet 

kielégíti az üzlettel szembeni elvárásait 

kielégítő anyagi helyzet 
kielégítő profit 

kielégítő szükséglet 

kielégülési többlet 
kielemez 

kielemezhető 

kielemzés 
kielemző 

kiélesedik 

kiélez 
kiélezett verseny 

kiéleződés 

kiéleződik 
kiemelkedik 

kiemelkedően magas kamat 

kiemelkedő jövedelem 
kiemelkedő pénzügyi központ 

kiemelt adóalany 

kiemelt adózó 
kiemelt bérleti díj 

kiemelten közhasznú besorolás 

kiemelten közhasznú szervezet 
kiemelt fejlesztés 

kiemelt földterület 



kiemelt gazdasági terület 

kiemelt kötvény 

kiemelt mértékű támogatás 
kiemelt nagyságú munkabér 

kiemelt nyugdíj 

kiemeltség csapdája 
kiemeltségi csapda 

kiemelt terület 

kiépít 
kiépítés 

kiépített kliensi kapcsolat 

kiépíti a kapcsolatokat 
kiépül az együttműködés 

kiépült biztosítási piac 

kiérdemelt béremelés 
kiérlel 

kiérlelt koncepció 

kierőszakol 
kierőszakolás 

kierőszakoló 

kiértékel 
kiértékelés 

kiértesít 

ki- és berakási költség 
kiesés 

kiesett mintaelem 

kiesik a rostán 

kiesik a tojásból (szleng) 

kieső idő 
kieszközlés 

kieszközli a váltó elfogadását 

kieszközlő 
kieszközöl 

kieszközölhető 

KIÉT (Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető Tanácsa) 
kievickél 

kievickél a válságból 

kifacsarja 
kifejezett költség 

kifejezett kötelezettségvállalás 

kifejezett különbség 
kifejező 

kifejeződik 

kifejleszt 
kifejlesztés 

kifejlesztett munkavégző képesség 

kifejlesztett munkavégző képesség költségei 
kifejlett részvénytársaság 

kifejlett vállalat 

kifejlett viszonylagos értékforma 
kifejlődés 

kifejlődik 

kifejt 
kifelé forduló gazdasági modell 

Ki félre nem tesz, végtére koldus lesz. (közmondás) 

kifíruncvancigol (szleng – kisemmiz, kiforgat) 
kifizet 

kifizetendő 

kifizetendő fizetési ígérvény 
kifizetendő járandóság 

kifizetés 



kifizetés címzettje 

kifizetéseket felfüggeszt 

kifizetéseket megszüntet 
kifizetéseket rendszeresen teljesítő vagyonkezelői alap 

kifizetéseket többoldalúan rendez 

kifizetéseket vesz át 
kifizetések központi garanciái 

kifizetésekre szóló tartós megbízás 

kifizetés ellenében 
kifizetése megtörtént 

kifizetés év végén 

kifizetési bizonylat 
kifizetési elismervény 

kifizetési forma 

kifizetési hely 
kifizetési jutalék 

kifizetési mátrix 

kifizetési megbízás 
kifizetési nap 

kifizetési pénztár 

kifizetési tartós megbízás 
kifizetés lejáratkor 

kifizetésletiltás 

kifizetés letiltása 
kifizetés más értékpapírban 

kifizetés óvatolás mellett 

kifizetés óvatolás után 

kifizetésre bemutat 

kifizetésre kerül 
kifizetésről intézkedik 

kifizetés számla ellenében 

kifizetést teljesít 
kifizetetlen 

kifizetetlen adó 

kifizetetlen adósság 
kifizetetlen államadósság 

kifizetetlen csekk 

kifizetetlen költség 
kifizetetlen követelés 

kifizetetlen külföldi adósság 

kifizetetlen osztalék 
kifizetetlen összeg 

kifizetetlen számla 

kifizetetlen tartozás 
kifizetetlenül 

kifizetetlenül visszaküldött csekk 

kifizetetlenül visszaküldött váltó 
kifizetetlen váltó 

kifizetett 

kifizetett adósság 
kifizetett biztosítási kárigény 

kifizetett csekk 

kifizetett előleg 
kifizetett jövedelem 

kifizetett jutalék 

kifizetett kár 
kifizetett kárigény 

kifizetett osztalék 

kifizetett összeg 
kifizetett rész 

kifizetett részvénytőke 



kifizetett számla 

kifizetett törzsrészvény 

kifizetett transzferek (TR) 
kifizetett váltó 

kifizethetetlen adósság 

kifizethetetlen munkabértartozás 
kifizethető 

kifizethető váltó 

kifizethető váltók jegyzéke 
kifizeti a károsultakat 

kifizeti a szerződésben megjelölt személynek 

kifizeti a teljes összeget 
kifizető 

kifizető adómegállapítása 

kifizető bank 
kifizetődési mátrix 

kifizetődik 

kifizetődő 
kifizetődő befektetés 

kifizetődő bérlet 

kifizetődő kapacitás 
kifizetődőség 

kifizetődő ügylet 

kifizetődő vállalkozás 
kifizetőfüggvény 

kifizető függvényértéke 

kifizetőhely 

kifizetőhelyi adólevonás 

kifizető iroda 
kifizetők által levont adóelőleg 

kifizető pénztáros 

kifizetve 
Kifo-eljárás 

kifogás 

kifogáskorlátozás 
kifogás nélkül fedélzetre vettük 

kifogásol 

kifogásolás 
kifogásolás benyújtásának határaideje 

kifogásolásbenyújtási határidő 

kifogásolható 
kifogásolhatóság 

kifogásolt 

kifogásolt áru 
kifogásolt intézkedés 

kifogással él 

kifogástalan 
kifogástalan állapot 

kifogástalan áru 

kifogástalan minőség 
kifogástalan minőségben reprodukálja 

kifogástalan minőségű áru 

kifogástalanság 
kifogástalan számlavezetés 

kifogy 

kifogyás 
kifogyhatatlan 

Kifogy mindenéből, mint koldus az éneklésből. (közmondás) 

kifogyó 
kifogyott 

kiforgatás 



kiforrott részvénytársaság 

kifoszt 

kifosztotta a piacot 
kifosztott piac 

kifőzde 

kifutási idő 
kifutó 

kifutó BUX-határidők végső elszámolási ára 

kifutófiú 
kifutott zárjegy 

kifüggesztett árjegyzék 

kigazdálkodás 
kigazdálkodhatatlan 

kigazdálkodhatatlan kamat 

kigazdálkodható 
kigazdálkodik 

kigazdálkodja 

kigondol 
kigöngyöl 

kiguberál 

kígyó (európai valutakígyó) 
kígyóárus 

kígyóvaluták 

kihagy 
kihagyás 

kihagyásból eredő hiba 

kihagyások fenntartásával 

kihasznál 

kihasználás 
kihasználási engedély 

kihasználási szerződés 

kihasználási viszonyszám 
kihasználatlan 

kihasználatlan hajótér 

kihasználatlan hitelkeret 
kihasználatlan kapacitás 

kihasználatlan pénzeszközök 

kihasználatlanság 
kihasználatlan termelési kapacitás 

kihasználhatatlan 

kihasználja a várható áresést 
kihasználó 

kihasznált 

kihasználtság 
kihasználtsági együttható 

kihasználtsági fok 

kihat 
kihatás 

kiható 

kihelyez 
kihelyezés 

kihelyezési csoport 

kihelyezési csoport tagja 
kihelyezési díj 

kihelyezési kockázat 

kihelyezéskori árfolyam 
kihelyezés megbízásból 

kihelyezésszervező 

kihelyezetlen 
kihelyezett 

kihelyezett hitel 



kihelyezett hitelek visszatérülése 

kihelyezhető 

kihelyező 
kihirdet 

kihirdetett 

kihirdethető 
kihirdető 

kihívás 

kihívások terhe 
kihord 

kihordás 

kihordó 
kihoz 

kihozás 

kihozat 
kihozatal vámőrizetből 

kihozható 

kihúz 
kihúzás 

kihúzás nélkül 

kihúzható 
kiigazít 

kiigazítás 

kiigazítási időszak 
kiigazítási program 

kiigazítatlan adatok 

kiigazíthatóan rögzített árfolyamrendszer 

kiigazítható fix ár 

kiigazítható fix árfolyam 
kiigazítható mechanizmus 

kiigazítható paritás 

kiigazító politika 
kiigazított adatok 

kiigényel 

kiigényelés (vagy kiigénylés) 
kiigényelhető 

kiigényelt 

kiigénylés (vagy kiigényelés) 
kiigénylő 

kiiktatás 

kiindul 
kiindulás 

kiindulási állomás 

kiindulási érték 
kiinduló adat 

kiinduló alapbizonylat 

kiinduló egyensúlyi helyzet 
kiinduló érték 

kiindulópont 

kiinduló szállítmány 
kiír 

kiírás 

kiíró 
kijár 

kijárás 

kijárat 
kijáró 

kijáróember 

kijátszás 
kijátszik 

kijátszó 



kijátssza az adót 

kijavít 

kijavítás 
kijavítható 

kijavító 

kijavított 
kijavíttat 

kijelent 

kijelöl 
kijelölés 

kijelölt bank 

kijelölt elsődleges piaccsináló 
kijelölt igazgató 

kijelölt személy 

kijelölt vállalat 
kijöveteli allerügylet 

kijöveteli switch 

kikalkulál 
kikalkulálás 

kikalkulálható 

kikalkulált 
kikalkuláltat 

kikalkulált nyereség 

Kikaparja a gesztenyét. (szólásmondás) 
kikaparja a szerencséjét 

kikényszerít 

kikényszerített nyereség 

kiképez 

kiképzés 
kiképzetlen 

kiképzett 

kikér 
kikérdez 

kikérdezés 

kikérdezéses adatgyűjtés 
kikérdezéses felmérés 

kikérdezett 

kikérdező 
kikerekít 

kikerekítés 

kikerekített 
kikerekített összeg 

kikerekíthető 

kikerekítő 
kikérés 

kikérési megbízás 

kikerül 
kikerülhetetlen 

kikészít 

kikészítés 
kikészítő 

kikézbesítés 

ki-ki alapon 
kikiált 

kikiáltás 

kikiáltási ár 
kikiáltásos kereskedelem 

kikiáltásos kereskedés 

kikiáltásos rendszer 
kikiáltásos üzletkötés 

kikiáltással 



kikiáltás útján 

kikiáltó 

kikiáltott árak 
Ki-ki a saját mesterségét folytassa. (közmondás) 

kikísérletezett eljárás 

Ki-ki szereti a maga hasznát. (közmondás) 
Ki korán kel, aranyat lel. (közmondás) 

kikölcsönöz 

kikölcsönzés 
kikölcsönző 

kikölcsönzött 

kikölcsönzöttség 
kiköltekezés 

kiköltekezett 

kiköltekezik 
kiköltekező 

kiköt (árat, határidőt) 

kikötés 
kikötéses betét 

kikötéses elfogadás 

kikötési díj 
kikötési engedély 

kikötési hatóság 

kikötési illeték 
kikötési letét 

kikötési záradék 

kikötés nélkül 

kikötő 

A Kikötő (sajtókiadvány) 
kikötődíj 

kikötőhasználati költség 

kikötőhely 
kikötői árubizonylat 

kikötői átvételi elismervény 

kikötői díj 
kikötői felügyelő 

kikötői formaságok 

kikötői hajóraklevél 
kikötői illeték 

kikötői illetéket a hajóbérlő fizeti 

kikötői kirendeltség 
kikötői költség 

kikötői közraktárban átadva 

kikötői munkás 
kikötői rakodómunkás 

kikötői raktár 

kikötői raktárban átvéve 
kikötői raktárjegy 

kikötői raktározás 

kikötői szabályzatok 
kikötői szállítási díj 

kikötői szokványok 

kikötői szokvány szerint 
kikötői szolgáltatások 

kikötői vám 

kikötői vámfőnök 
kikötő kellő vízmagasságát előíró záradék 

kikötő megatankhajók részére 

kikötőmunkás 
kikötőopció 

kikötő-pályaudvar 



kikötőraktár 

kikötőt érint 

kikötött feltétel 
kikötött kamatláb 

kikötött mennyiség kétszeresének eladására jogosító opció 

kikötött mennyiség kétszeresének vásárlására jogosító díjügylet 
kikötött minőségnél jobb 

kikötött minőségnél rosszabb 

kikötött összeg 
kikötőválasztás 

kikötőváros 

kikövetelt összeg 
kiközvetít 

kiközvetítés 

kiközvetített 
kiközvetíthető munkaerő 

kiközvetítő 

kiküld 
kiküldetés 

kiküldetési devizaátalány 

kiküldetési díj 
kiküldetési rendelvény 

kiküldetési törvény 

kiküldetéssel összefüggő útiköltség-térítés 
kiküldött 

kiküldött számla 

kiküszöböl 

kiküszöbölhetetlen 

kiküszöbölhetőség 
kiküszöböli a deficitet 

kilábal 

kilábalás 
kilábal a válságból 

kilábal az adósságból 

kilakoltat 
kilakoltatás 

kilakoltatási kereset 

kilakoltató 
kilakoltatott 

kilátás 

kilátásba helyez 
kilátástalan 

kilátástalan feladat 

kilátóhasznosítás 
kilátó hasznosítása 

kilenced 

kilencek 
kilencvennapos látra szóló váltó 

kilencvennapos váltó leszámítolási kamatlába 

kilengés 
kilengések amplitúdója 

kilép a kartellből 

kilép a piacról 
kilépés 

kilépőállomás 

kilépő határállomási vámkezelés 
kilépő kamionok 

kilépőoldal 

kiléptetés 
kiléptetési gépkocsiilleték 

kiléptetőlakás 



kilistázás 

killer (bérgyilkos) 

kilo- (valamely alapmértékegység ezerszeresét jelöli) 
kiló (szleng – pénz, százforintos) 

kilobájt (kB) (számítástechnikai mértékegység) 

kilobbizás 
kilogramm (kg) (súlymérték) 

kilohertz (kHz) 

kiloliter (kl) (űrmérték) 
kilométer (km) (hosszmérték) 

kilométerdíj 

kilométerpénz 
kilométerpénzes 

kilopond (kp) (súlymérték) 

kilóra méri 
kilós áru 

kilós ruha 

kilósruha-árusítás 
kilós ruha árusítása 

kilószámra 

kilotonna (kt) (súlymérték) 
kilovolt (kV) 

kilowatt (kW) 

kilowattóra (kWh) 
kimagasló eredmény 

kimagasló teljesítmény 

kimarad 

kimászik a gödörből 

kimazsoláz (szleng) 
kimegy a divatból 

kimegy a határon 

kíméleti idő 
kíméleti idő váltórendezésre 

kíméleti napok 

kíméletlen hajsza 
kíméletlen munkakörülmény 

kíméletlen verseny 

kimenekített pénz 
kimenekül 

kimenekülés 

kimenekülő 
kimenet 

kimeneti egység 

kimenő csekk 
kimenő fizetés 

kimenő levél 

kimenő összeg 
kimenő posta 

kimenő számla 

kimér 
kimérés (pl. italé) 

kimérés (szleng – tőzsdei eladás) 

kimerészkedik a nemzetközi piacra 
kimerít 

kimerítés 

kimerítési elmélet 
kimerített hitelkeret 

kimeríthetetlen 

kimeríthetetlen készlet 
kimeríti az erőforrásokat 

kimerítő jelentés 



kimerítő munka 

kimért 

kimért adag 
kimerül 

kimerülés 

kimerülési rés 
kimerülő természeti erőforrások elszámolásának módszere 

kimerülő törés 

kimerült bankszámla 
kimerült tartalék 

kimérve árusít 

kimérve kapható 
Ki mint eszik, úgy dolgozik. (közmondás) 

kimódol 

kimozdul 
kimozdulás 

kimunkál 

kimunkálás 
kimunkálható 

kimunkáló 

kimunkált 
kimunkáltat 

kimustrál 

kimutat 
kimutatás 

kimutatás a befizetett többletről 

kimutatás a csődbe jutott vállalat bevételeiről 

kimutatás a csődbe jutott vállalat rendezett kötelezettségeiről 

kimutatás a nettó aktívákban bekövetkezett változásokról 
kimutatás a pénzeszközök felhasználásáról 

kimutatás a pénzeszközök forrásáról és felhasználásukról 

kimutatás a pénzügyi helyzetben bekövetkezett változásokról 
kimutatás a szétosztott részvényekről 

kimutatás a tiszta nyereségről 

kimutatás a tiszta vagyonban bekövetkezett változásokról 
kimutatás a vagyonterhek alakulásáról 

kimutatás a váltók lejárati idejéről 

kimutatás az alaptőkéről 
kimutatásba vesz 

kimutatáskérés 

kimutatáskészítés 
kimutatás készítése 

kimutatás megrendelése 

kimutatás prospektus helyett 
kimutatás szerint 

kimutatást állít össze 

kimutatást készít 
kimutatható 

kimutatható hagyaték 

kimutatható hiány 
kimutatható kár 

kimutathatóság 

kimutatott deviza- és aranykészlet 
kimutatott export 

kimutatott jövedelem 

kimutatott nyereség 
kimutatott veszteség 

kina (PGK) – Pápua Új-Guinea 

kínaezüst 
kínai élelmiszerbolt (Kínában van) 

kínaiélelmiszer-bolt (kínai élelmiszereket árul) 



Kínai Köztársaság (Tajvan) – Ázsia 

kínai modell 

Kínai Népi Építési Bank (PCBC) 
Kínai Népköztársaság (Kína) – Ázsia 

kínai porcelán 

kínai származású nagytőkés 
kínál 

kínálat (S) 

kínálat árrugalmassága 
kínálatbeszűkülés 

kínálatbővítés 

kínálatbővülés 
kínálat csökkentése 

kínálatdeterminált 

kínálatdömping 
kínálatélénkülés 

kínálateltolódás 

kínálat eltolódása 
kínálat és a kereslet egyensúlya 

kínálat és a kereslet egymást fedi 

kínálat és kereslet 
kínálat és kereslet a tőkepiacon 

kínálatfejlesztés 

kínálat fejlesztése 
kínálat felülmúlja a keresletet 

kínálatforrás 

kínálat-gazdaságtan 

kínálathiány 

kínálati 
kínálati alkalmazkodás 

kínálati ár 

kínálati ár és a fogyasztó rezervációs ára közötti rés 
kínálati árfolyam 

kínálati bér 

kínálati és keresleti árfolyam 
kínálati és keresleti árfolyam közötti különbség 

kínálati függvény 

kínálati függvény eltolódása 
kínálati gazdaságtan 

kínálati görbe 

kínálati határérték 
kínálati hiány 

kínálati infláció 

kínálati kamatláb 
kínálati kapacitások növekedése 

kínálati kartell 

kínálati-keresleti egyensúly 
kínálati készlet 

kínálati kompetencia 

kínálati közgazdaságtan 
kínálati mennyiség 

kínálati monopólium 

kínálati nyomás 
kínálati oldali versenyképesség 

kínálati oligopólium 

kínálati összköltség 
kínálati paletta 

kínálati piac 

kínálati pont 
kínálatirányítás 

kínálat irányítása 



kínálati rugalmasság 

kínálati sokk 

kínálati tényezők 
kínálati termékskála 

kínálati termékszerkezet 

kínálati volumen 
kínálatkorlátos helyzet 

kínálatkorlátos piac 

kínálatmenedzsment 
kínálat nagyobb a keresletnél 

kínálatoldali közgazdaságtan 

kínálatoldali sokkterápia 
kínálatorientált kondicionalitás 

kínálatot biztosít 

kínálatösztönző gazdaságpolitika 
kínálatpolitika 

kínálatrugalmasság 

kínálatrugalmassági együttható 
kínálatsokkos gazdaság 

kínálatszűkítés 

kínálatteremtés 
kínálatváltozás 

kínálatvolumeni tényezők 

kínálkozó munkahely 
kínált mennyiség 

kínált munkamennyiség 

kincs 

kincsesbánya 

kincsesbolt 
kincsesház 

kincseskamra 

kincsesláda 
kincsgyűjtés 

kincsgyűjtő 

kincshalmaz 
kincsképzés 

kincsképződés 

kincsképző funkció 
kincsképző képesség 

kincskereső 

kincslelet 
kincssóvár 

kincstár 

kincstári árrészesedés 
kincstári bankkártyarendszer 

kincstári bevétel 

kincstári birtok 
kincstári biztos 

kincstári deficit 

kincstári egységes számla 
kincstári egyszámla 

kincstári előrejelzés 

kincstári érdek 
kincstári értékpapír 

kincstári hídvám 

kincstári hitelfelvétel 
kincstári hivatal 

kincstári illeték 

kincstári infláció 
kincstári jegy 

kincstári jegyek kibocsátása 



kincstári jövedék 

kincstári jövedelem 

kincstári kártya 
kincstári kibocsátás 

kincstári könyvvitel 

kincstári kötelezvény 
kincstári kötvény 

kincstárikötvény-piac 

kincstári letéti jegy 
kincstári meghatalmazás 

kincstári optimizmus 

kincstári ruha 
kincstáriruha-ellátás 

kincstári számla 

kincstári takarékjegy 
kincstári tulajdon 

kincstári utalvány 

kincstári vagyon 
Kincstári Vagyoni Igazgatóság (KVI) 

kincstárivagyon-kezelés 

kincstári vagyon kezelése 
Kincstári Vagyonkezelő Szervezet (KVSZ) 

kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlan 

kincstári vagyonkörből származó vagyon 
kincstári váltó 

kincstári váltó egyéves futamidővel 

kincstári váltók állománya 

kincstári váltók határidős kereskedelme 

kincstári váltók határidős kötései 
kincstári váltók hozama 

kincstári váltók kamatlába 

kincstári váltók kibocsátása 
kincstári váltók piaca 

kincstáriváltó-opciók 

kincstári VIP-kártya 
kincstárjegy 

kincstárjegy-aukció 

kincstárjegyciklus 
kincstárjegy-forgalmazó 

kincstárjegyhozam 

kincstárjegy hozama 
kincstárjegyhozam-esés 

kincstárjegyhozam esése 

kincstárjegyhozam-index 
kincstárjegyhozam indexe 

kincstárjegyhozamszint 

kincstárjegyjegyzés 
kincstárjegy jegyzése 

kincstárjegyopciók 

kincstárjegypiac 
kincstárjegysorozat 

kincstárjegyvásárló 

kincstárjegy vásárlója 
kincstár mozgatható pénze 

kincstárnok 

kincstáros 
kincstárosság 

kincstárőr 

kincstárrablás 
kincstartó 

kincstartóság 



kincstárügyi és költségvetési minisztérium (nem konkrét) 

kincstárügyi miniszter 

kincstárügyi minisztérium (nem konkrét) 
kincstárügyi tárca 

kincsvadász 

Kindleberger, Charles Poor 
Kinek káros, kinek hasznos a vásár. (közmondás) 

Kinek mennyi a pénze, annyi a hitele. (szólásmondás) 

Kinek nincsen pénze, ne menjen piacra. (közmondás) 
Kinek pénze van, mindene van. (közmondás) 

Kinek üres az erszénye, üres a szekrénye. (közmondás) 

kinematikus módszer 
ki nem bocsátott részvények 

ki nem bocsátott részvénytőke 

ki nem elégített kereslet 
ki nem elégítő fogyasztás elmélete 

ki nem érdemelt, de már befolyt bevétel 

ki nem fizetett 
ki nem fizetett bér 

ki nem fizetett értékpapír 

ki nem fizetett kamat 
ki nem fizetett osztalék 

ki nem fizetett összeg 

ki nem helyezett értékpapír 
ki nem igazított mozgóátlag 

ki nem kényszeríthető szerződés 

ki nem merített hitelkeret 

ki nem mutatott nyereség 

ki nem osztott 
kinevez 

kinevezés 

kinevezett 
kinevezhető 

kinevezik 

kinevező 
King, Gregory 

Kingsley, Charles 

King-szabály 
kinnlevő 

kinnlevő követelés 

kinnlevő részvények 
kinnlevőség 

kinnlevőség-állomány 

kinnlevőség átengedése 
kinnlevőség-behajtás 

kinnlevőség behajtása 

kinnlevőségek biztosítása 
kinnlevőségek és tartozások igazolása 

kinnlevőségeket visszatérít 

kinnlevőségek forgási sebessége 
kinnlevőségek jegyzéke 

kinnlevőségekkel kapcsolatos veszteségek 

kinnlevőség engedményezése 
kinnlevőségünk 

kintlevőségek minősítésének kategóriái 

kinulláz 
kinyer 

kinyilvánít 

kinyilvánítás 
kinyilvánított 

kinyilvánított preferencia 



kinyilvánított preferencia elmélete 

kinyilvánított preferencia módszere 

kinyit 
kinyitás 

kinyitó 

kinyitott 
KIO (Kuvaiti Befektetési Iroda) 

kiókumlál 

kioszk 
kioszt 

kiosztás 

kiosztási arány 
kiosztatlan részvény 

kiosztható 

kiosztott részvény 
Kiotói Egyezmény 

kiömlik 

kipanamáz 
kipanamázás 

kipanamázó 

kipanamázott 
kipárnázott átmenet 

kipenget (szleng) 

kipipál 
kipipálás 

kipipálható 

kipipáló 

kiplakátol 

kipontozott 
kiporcióz 

kiporciózás 

kiporciózó 
kipótlás 

kipótló 

kipótol 
kipótolt 

kipróbál 

kipróbálás 
kipróbáló 

kir (környezetközpontú irányítási rendszer) 

kirabol 
kirak 

kirakás 

kirakás alatt bekövetkezett kár 
kirakási költség 

kirakási költségeket is magában foglaló ár 

kirakat 
Kirakat (sajtókiadvány) 

kirakatablak 

kirakatbaba 
kirakatbábu 

kirakatban lévő reklám 

kirakatfestő 
kirakatiárjelzés-felíró 

kirakati árjelzőlap 

kirakati áruutánzat 
kirakati bábu 

kirakati csomagolás 

kirakati hirdetmény 
kirakati plakát 

kirakati reklám 



kirakatmunka 

kirakatnézés 

kirakatplakát 
kirakatrendezés 

Kirakatrendezés és Építészet (sajtókiadvány) 

kirakatrendezési verseny 
kirakatrendező 

kirakatszekrény 

kirakatszobrász 
kirakattapétázó 

kirakatüveg 

kirakatverseny 
kirakatvilágítás 

kirakodás 

kirakodás a címzett költségére 
kirakodás fizetve 

kirakodási bizonylat 

kirakodási díj 
kirakodási értesítés a beérkezett rakományról 

kirakodási határidő 

kirakodási hely 
kirakodási helyen fizetendő fuvardíj 

kirakodási kikötő 

kirakodási költség 
kirakodási súly 

kirakodás napja 

kirakodásra engedélyezett napok 

kirakodik 

kirakodóállomás 
kirakodóhely 

kirakodókikötő 

kirakodóvásár 
kirakóvásár 

királyi adó 

királyi birtok 
királyi dohányjövedék 

királyi ekeföld (területmérték) 

királyi földterület 
királyi hold (területmérték) 

királyi jövedéki vállalat 

királyi jövedelmek bérlői 
királyi-kincstári birtok 

királyi kincstárnok 

királyi magyar tudományegyetemi alap 
királyi megbízott 

királyi pénzláb 

királyi pénzverde 
királyi pénzverdében az érmék évenkénti vizsgálata 

királyi pénzverdében vert érme 

királyi pénzverőház 
királyi pénzverőtiszt 

királyi regálé 

királyi súlymérték 
királyi szállító 

kirándulás 

kiránduló 
kirándulóbusz 

kirándulóforgalom 

kirándulóhajó 
kirándulójárat 

kirándulójegy 



kirándulóvonat 

kirejtjelezés 

kirendel 
kirendelt adószakértő 

kirendelt csődtömeggondnok 

kirendelt könyvvizsgáló 
kirendeltség 

kirendeltségi ügyintéző 

kirendeltségvezető 
kirendelt zárgondnok 

Kirgizisztán Köztársaság (Kirgizisztán) – Ázsia 

Kiribati Köztársaság (Kiribati) – Óceánia 
kirívó fogyasztás 

kiró 

kiróható 
kiróható adó 

kirótt adóbüntetés 

kirótt bírság 
kirótt büntetőkamat 

kirótt kötbér 

kirótt pénzbüntetés 
kirovás 

kirovó 

kirovó pénznem 
kirovórendszer 

kirúgás 

kisadag (de: nagyon kis adag) 

kisadagot rendel 

kisajátít 
kisajátítás 

kisajátítási alap 

kisajátítási pénzalap 
kisajátítási törvény 

kisajátíthatatlan birtok 

kisajátítható 
kisajátítja a fogyasztói többletet 

kisajátítja a holtteherveszteség egy részét 

kisajátító 
kisajátítók kisajátítása 

kisajátított 

kisajátított áru 
kisajtol 

kisajtolás 

kisajtolható 
kisajtoló 

kisajtolt 

kis alakú papírpénz 
kis angol tonna 

kis árfolyamcsökkenés 

kisáruház 
kisárus 

kisárutermelés 

kisárutermelő 
kis-árutermelői tulajdon 

kisárutermelő szektor 

kisbála 
kis bankfiók (a bankfiók kicsi) 

kisbankfiók (a bank kicsi) 

kis bankok által nagy bankokban elhelyezett pénzeszközök 
kisbefektető 

kisbefektetői ajánlat 



kisbefektetők napja 

kisbefektetők tőkekövetelései 

kisbefektető-védelmi alap 
kisbéres 

kisbérlet 

kisbérlő 
kisbetétes 

kisbírói kidobolás 

kisbirtok (birtokfajta) 
kis birtok (kicsi) 

kisbirtokos (kisbirtok tulajdonosa) 

Kisbirtokosok Országos Földhitelintézete 
kisbirtokos parasztság 

kisbirtokrendszer 

kis boltok védelmére szolgáló törvény 
kis címletek 

kis címletű bankjegyek 

kis címletű kötvény 
kis címletű váltópénz 

kiscsomag (csomagfajta) 

kis csoport által ellenőrzött  
vállalat 

kisebb bank 

kisebbedik 
kisebb ingadozás 

kisebb károkat kizáró függelék  

a biztosítási kötvényben 

kisebb kötelezettséget vállaló garanciaszindikátusi tag 

kisebb-nagyobb változtatás 
kisebb összegű bankgarancia 

kisebbségi ellenőrzés 

kisebbségi érdekeltség 
kisebbségi portfóliók értékesítése 

kisebbségi részesedés 

kisebbségi részvénycsomag 
kisebbségi részvényes 

kisebbségi részvényesek jogai 

kisebbségi részvényességi jogok 
kisebbségi tulajdonhányad 

kisebbségi vétó 

kisebbségvédelem 
kisebb termelőegységekre bont 

kisebb tulajdonos 

kisegít 
kisegítés 

kisegítő 

kisegítő alkalmazott 
kisegítő gazdaság 

kisegítő hitellevél 

kisegítő járat 
kisegítő kölcsön 

kisegítő megoldás 

kisegítő munkaerő 
kisegítő munkás 

kisegítő részleg 

kisegítő segédmunka 
kisegítő segédmunkás 

kisegítő személyzet 

kisegítő szerződés 
kisegítő tevékenység 

kisegítő üzletkötő 



kisegítő változó 

kiselejtez 

kiselejtezés 
kiselejtezési érték 

kiselejtezett 

kiselejtezett áru 
kiselejtezhető 

kiselejtező 

kis ember (alacsony) 
kisember (szegény) 

kisemmiz 

kisemmizés 
kisemmizett 

kisemmizett gyarmat 

kisemmizett örökös 
kisemmiző 

kísér 

kísérlet 
kísérletbiztosítás 

kísérletek és tévedések módszere 

kísérletezés 
kísérleti adat 

kísérleti fejlesztés 

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (számlanév) 
kísérleti fejlesztés költségei 

kísérleti gazdaság 

kísérleti hiba 

kísérleti közgazdaságtan 

kísérleti piac 
kísérleti változó 

kísérlettervezés 

kísérőjegyzék 
kísérőjelentés 

kísérőlap 

kísérőlevél 
kísérőlista 

kísérőokmány 

kísérőtermék 
kísérőtolmácsdíj 

kísérő változó 

Kis értékű tárgyi eszközök azonnali értékcsökkenési leírása (számlanév) 
kis értékű tárgyi eszköz 

kísért szállítások 

kis- és középvállalat 
Kis- és Középvállalatok Spanyolországi Társasága (CEPYME) 

kis- és középvállalkozások (KKV vagy SME) 

Kis- és Középvállalkozások Világszervezete (WASME) 
kis- és középvállalkozó (kkv) 

Kis- és Középvállalkozói Érdekképviseleti Szövetség (KÉSZ) 

kis- és középvállalkozói szektor 
kis- és nagykereskedelem 

kis fedezeti ügyleteket kötő személy 

kisfelhasználó 
kis fellendülés 

kis fizetés 

kis fizetésű alkalmazott 
kis fogyasztású 

kisfogyasztó (keveset fogyasztó) 

kisfogyasztói csomag 
kis forgalmú értékpapírok piaca 

kis forgalmú piac 



kis forgalmú részvények 

kisgazda 

kisgazdaság 
kis gazdasági közösség 

kisgazda-társadalom 

kisgép (gépfajta) 
kisgépakció 

kisgépgyártás 

kishal (kistőkés) 
kis haszon 

kishaszonbérlet 

kishaszonjármű-kereskedelem 
kis haszonnal dolgozó bróker 

kis haszonra játszó tőzsdés 

kishatárforgalom 
kishatár menti forgalom 

kishatár menti kereskedelem 

kis hiba 
kishibás áru 

kishirdetés 

kishirdető 
kishitelintézet 

kis hitelszövetkezet 

kishivatalnok 
kis hotel 

kisíbol 

kisíbolás 

kisíbolt pénz 

kisigényű (jelentéktelen) 
kisimítás 

kisimított növekedési pálya 

kisipar 
kisipari adó 

kisipari munkás 

kisipari szövetkezet (ksz) 
kisipari termelőszövetkezet (ktsz) 

kisipari tevékenység 

kisiparos 
kisiparoscsalád 

Kisiparosok Lapja (sajtókiadvány) 

kisjáradékos 
kis jelentőségű 

kis jövedelem 

kis jövedelmű 
kis jövedelmű ember 

kiskapitalista 

kis kapitalizációjú cégek tőkeérték-súlyozású részvényindexe (PSCX) 
kiskapu 

kiskapuk nyújtotta adóalap- 

-csökkentő lehetőségek 
kiskereskedelem 

kiskereskedelmi adatfelvétel 

kiskereskedelmi ár 
kiskereskedelmi árindex 

kiskereskedelmi árszínvonal 

kiskereskedelmi áruátvevő 
Kiskereskedelmi áruk (számlanév) 

Kiskereskedelmi áruk árrése (számlanév) 

kiskereskedelmi árverés 
kiskereskedelmi aukció 

kiskereskedelmi bolt 



kiskereskedelmi bolthálózat 

kiskereskedelmi egységek hálózati költsége 

kiskereskedelmi eladás 
kiskereskedelmi eladási árra vetülő százalékos adó 

kiskereskedelmi eladó 

kiskereskedelmi értékesítés 
kiskereskedelmi fogyasztási adó 

kiskereskedelmi forgalom 

kiskereskedelmi forgalom vizsgálata 
kiskereskedelmi hálózat 

kiskereskedelmi hitel 

kiskereskedelmi kölcsön 
kiskereskedelmi óriásvállalat 

kiskereskedelmi részleg 

kiskereskedelmirészleg-vezető 
kiskereskedelmi statisztika 

kiskereskedelmi társaság 

kiskereskedelmi vállalat 
kiskereskedelmi vállalati igazgató 

kiskereskedés 

kiskereskedik 
kiskereskedő 

A Kiskereskedő (sajtókiadvány) 

kiskereskedői csoportfelmérés 
kiskereskedői kártya 

kiskereskedői munka 

kiskereskedőknek előírt számvitel 

Kiskereskedők Országos Szervezete (KISOSZ) 

kiskerttulajdonos 
kis kincstár 

kis kocsma (nem nagy) 

kiskocsma (kocsmafajta) 
kiskorú vagyonának kezelője 

kis költséggel 

kis költségvetésű játékfilm 
kisközösségi alapítvány 

kis különbség az áruárfolyam és  

a pénzárfolyam között 
kis különbség egy kötvény rövid és hosszú távú hozamai között 

kislakás 

kislakásépítés 
Kisléghi Nagy Dénes 

kis létszám 

kis magyar hold (területmérték) (1000 öl) 
kismamaruhabolt 

kismegtakarító 

kismegtakarítóknak fizetett kamat 
kis mennyiségben 

kisméretű gazdaság 

kisméretű társaság 
kismértékű árfolyamcsökkenés 

kismértékű árfolyamesés 

kismértékű és/vagy lassú árfolyamcsökkenés 
kismértékű manipuláció 

kismértékű megadóztatás 

kismértékű spekulációs árfolyamcsökkenés 
kismértékű spekulációs árfolyam-emelkedés 

kismintás eredmény 

kismintás grafikus normalitásvizsgálat 
kisnemesi birtok 

kis népszámlálás 



kis névértékű részvény 

kisnyugdíjas 

kis nyugdíja van 
kisorsol 

kisorsolás 

kisorsolás napja 
kisorsolt értékpapír 

kisorsolt kötvény 

kisországmodell 
KISOSZ (Kiskereskedők Országos Szervezete) 

kis összegű hiteleket nyújtó bank 

kis összegű hiteleket nyújtó pénzintézet 
kis összegű károkozás 

kis összegű takarékbetét-számla 

kis panzió 
kisparaszt 

kisparaszti gazdálkodás 

kisparaszti gazdaság 
kisparaszti munkamódszer 

kisparaszti tulajdon 

kisparcellás művelés 
kis pénz 

kispénzű (szegény) 

kispolgár 
kispolgári közgazdaságtan 

kispolgárság 

kisprivatizáció 

kisrészvényes 

kisrészvényesek tőkebefektetési érdekközössége 
kisrészvényes-védelem 

kisrészvényes védelme 

kisrészvényjegyző 
kisrészvénytulajdon 

kisrészvény-tulajdonos 

kisrófol (szleng – erőszakkal kicsikar) 
kissé használt nóvum ára 

kis sorozat 

kissorozat-gyártás 
kis sorozatú 

kis specializált brókercég korlátozott számú ügyféllel 

kisszámú eladók versenye 
kisszámú intézményi befektető 

kisszámú vevők versenye 

kis szelet 
kis szériás gyártmány 

kis szériás termék 

kis szervezet 
kisszövetkezet 

kis szövetkezeti bank 

kistafíroz 
kistehergépjármű biztosítása 

kistehergépjármű-biztosítási tarifatáblázat 

kis termelékenységű 
kistermelés 

kistermelő 

kistermelői igazolvány 
kistermelői kereskedelem 

kistermelői termékértékesítés 

kistermelők adózása 
Kistermelők Lapja (sajtótermék) 

kistérségi turisztikai marketingiroda 



kis tételek kereskedési ideje 

kis tételes elosztás 

kis tételű ajánlat 
kis tételű fogadás 

kis tétetekben történő vásárlás 

kistigrisek (gyorsan fejlődő ázsiai kis országok) 
kistigrisjelölt 

kistisztviselő 

kistőke 
kistőkés 

kistőkés érdekeltsége 

kistőkés termelés 
kistulajdon 

kistulajdonos 

kisugárzási felület 
kisugárzó hatás 

kis, út menti étterem 

kisüzem 
kisüzemi földművelés 

kisüzemi gazdálkodás 

kisüzemi jövedelem 
kisüzemi termelés 

kisüzemi termelési forma 

kisüzemi termelő 
kisvállalat 

kisvállalati paradoxon 

kisvállalati stratégia 

kisvállalatokra kivetett adó 

kisvállalkozás 
Kisvállalkozás-fejlesztési Intézet 

kisvállalkozási kölcsön 

kisvállalkozás-kutató 
Kisvállalkozásokat Fejlesztő Társaság (SBDC) (Dél-afrikai Köztársaság) 

kisvállalkozásokat segítő szervezet 

Kisvállalkozások Igazgatósága (SBA) (USA) 
kisvállalkozó 

kisvállalkozói hitel 

kis váltóiroda 
kis változékonyságot mutató árfolyamú részvény 

kisváros 

kisvasút 
kisvasútforgalom 

kisvasútvonal 

kis vegyeskereskedés 
kisvendéglő 

kisvendéglős 

kis volumenű kibocsátás 
kiszab 

kiszabás 

kiszabott bírság 
kiszabott vámteher 

kiszabott vámteher együttes összege 

kiszállás 
kiszállási díj 

kiszállási költség 

kiszállási opció 
kiszáll az üzletből 

kiszállít 

kiszállítás 
kiszállítás-előkészítés 

kiszállítás előkészítése 



kiszállítási díj 

kiszállításra kerülő áru 

kiszállításra kerülő vámáru 
kiszállítható 

kiszállító 

kiszállított 
kiszállított rendelés 

kiszállíttat 

kiszámít 
kiszámítandó ismeretlen 

kiszámítás 

kiszámítási mód 
kiszámíthatatlan 

kiszámíthatatlan árfolyam-ingadozás 

kiszámíthatatlan infláció 
kiszámíthatatlanság 

kiszámíthatatlan várakozások 

kiszámítható 
kiszámítható gazdaságpolitikai környezet 

kiszámítható irányzatú piac 

kiszámíthatóság 
kiszámíthatóság elve 

kiszámítja az értékét 

kiszámító 
kiszámláz 

kiszámlázás 

kiszámlázási időpont 

kiszámlázásra kerülő ipari szolgáltatás 

kiszámlázott, a vevő által elismert érték 
kiszámlázott ipari szolgáltatás 

kiszámlázott rendelés 

kiszámlázott szolgáltatás 
Kiszámlázott szolgáltatások árbevétele (számlanév) 

kiszámlázott teljesítmény 

kiszámlázott teljesítményérték 
kiszámlázott teljesítmény költsége 

kiszámol 

kiszélesít 
kiszélesített paritássáv 

kiszerel 

kiszerelés 
kiszerelt 

kiszerelt áru 

kiszipolyoz 
kiszipolyozás 

kiszipolyozó 

kiszipolyozott 
kiszipolyozott munkaerő 

kiszolgál 

kiszolgálás 
kiszolgálási díj 

kiszolgálási idő 

kiszolgálási szint 
kiszolgálás színvonala 

kiszolgáló 

kiszolgálóasztal 
kiszolgálófunkció 

kiszolgálóhelyiség 

kiszolgálótevékenység 
kiszolgáló vállalkozás 

kiszolgáltat 



kiszolgáltatás 

kiszolgáltatási feltételhez kötötten letétbe helyezett kötvény 

kiszolgáltatási feltételhez kötött letéti megállapodás 
kiszolgáltatási jegy 

kiszolgáltatási rendelkezés 

kiszolgáltatási végzés 
kiszolgáltatási záradék 

kiszolgáltatottság 

kiszolgáltatottsági hatás 
kiszolgáltatva 

kiszorít 

kiszorít a piacról 
kiszorítás 

kiszorítási effektus 

kiszorítási hatás 
kiszorító hatás 

kiszorítósdi 

kiszorított 
kiszóródik 

kiszorul 

kiszuperál 
Kiszúrták a szemét. [kevéssel kielégítették] (szólásmondás) 

kitagadás örökségből 

kitalált ingatlanértékesítés 
kitanul 

kitapintható érdek 

kitárolás 

kitárolási rendelkezés 

kitároló adóraktár 
kitárolt vámáru 

kitartó munka 

Kitchin-ciklus 
Kitchin, Joseph 

kitelepít 

kitelepítés 
kitelepíti az elavult technológiáját 

kitelepüléses értékesítés 

kitelepüléses vendéglátás 
kitelepüléssel történő borértékesítés 

kiteljesedés 

kiteljesedett gazdaság 
kiterjed 

kiterjedés 

kiterjedt aurával kiegészített piaci szerkezet 
kiterjedt kör 

kiterjedt vevőkör 

kiterjeszt 
kiterjesztés 

kiterjesztett 

kiterjesztő 
kitermel 

kitermelés 

kitermelés helyén fizetett ár 
kitermelési járadék 

kitermelésijáradék-bevétel 

kitermelésijáradék-fizetés 
kitermelésijáradék-fizető sors 

kitermelésijáradék-kiadás 

kitermelésijáradék-mérleg 
kitermelési járadék tartalma 

kitermelésijáradék-tartalom 



kitermelésijáradék-teher 

kitermelési koncesszió 

kitermelési korlátozás 
kitermelésiköltség-növekedés 

kitermelési lehetőségek koncessziós bérbeadása 

kitermelési plafon 
kitermelési szerződés 

kitermelőipar 

kitermelőipari óriásvállalat 
kitermelőkapacitás 

kitermelőszektor 

kitermelt nyerstermék ára 
kitérő záradék 

kitervel 

kitervez 
kitesz 

kitevő 

kitilt 
kitiltás 

Ki többet költ mint jövedelme, hamar szegénységre jut.  

(közmondás) 
kitölt 

kitöltetlen 

kitöltetlen csekk 
kitöltetlen elfogadvány 

kitöltetlen engedménylevél 

kitöltetlen értékpapír 

kitöltetlenül 

kitöltetlen váltó 
kitöltetlen váltó elfogadása 

kitölti az adóbevallást 

kitöltött forgatmány 
kitöltött keresztezés 

kitöltve 

kitörésgátló 
kitörési esély 

kitörési lehetőség 

kitörési pont 
kitörési rés 

kitörési stratégia 

kitöröl 
Kitörölték a szemét. [kevéssel kielégítették] (szólásmondás) 

kitört válság 

Kitudták a vagyonából. (szólásmondás) 
kitűnő 

kitűnő áru 

kitűnő minőség 
kitűnő munka 

kitűnő részvény 

kitűnő tőkebefektetés 
kitüntetési jutalom 

kitűz 

kitűzés 
kitűző 

kitűzött 

kitűzött határidő 
kitűzött jutalom 

kiugróan jó gazdaságosságú export 

kiugróan jól kereső 
kiugró eredményt ért el 

kiugró érték 



kiugró érték az idősorban 

kiugró hozam 

kiugró kereset 
kiugró nyereséggel exportál 

kiút 

kiutal 
kiutalás 

kiutalási időszak 

kiutalási rendszer 
kiutalási számla 

kiutalható 

kiutaló 
kiutalt 

kiutaltat 

kiutalt átutalási kockázattartalék 
kiutasítás 

kiutazás 

kiutazási üzletág 
kiutazóforgalom 

kiutazóturizmus 

kiutaztatás 
kiutaztatási piac 

kiutaztató utazási iroda 

kiuzsoráz 
kiuzsorázás 

kiuzsorázható 

kiuzsorázó 

kiuzsorázott 

kiügyeskedés 
kiüresedő tevékenység 

kiürít 

kiürített társaság 
kiürül az államkassza 

kiürült piac 

Kivágta a garast. (szólásmondás) 
kiválási igény 

kiválaszt 

kiválasztás 
kiválasztási arány 

kiválasztási eljárás 

kiválasztási indikátor 
kiválasztásos módszer 

kiválasztás visszavetés nélkül 

kiválasztás visszavetéssel 
kiválasztott 

kiválasztott hasznosságcsomag 

kiválasztott jószágkosár 
kiválik 

kiváló 

kiváló áru 
Kiváló Áruk Fóruma (KÁF) 

kiváló dolgozó 

Kiváló Dolgozó (kitüntetés) 
kiválódolgozó-jelvény 

kiváló és érdemes művészi járadék 

kiválogatás 
kiváló gyártási rendszer 

kiváló hitelképességű 

kiváló makromutatók 
kiváló minőség 

kiváló minőségű áru 



kiváló minőségű kötvény 

kiváló pozíciójú nemzetgazdaság 

kiválóság 
kiváló teljesítmény 

kiváló valuta 

kivált 
kiváltás 

kiváltási vámkötelezvény 

kiváltás lejáratkor 
kiváltatlan áru 

kiváltható 

kiváltható áru 
kiváltja a zálogtárgyat 

kiváltó ár 

kiváltóár-mechanizmus 
kiváltó indexérték 

kiváltott hajóraklevél 

kiváltott jelzálog 
kiváltott követelés 

kiváltott váltókövetelés 

kiváltság 
kiváltsággal nem rendelkező 

kiváltságlevél 

kiváltságlevéllel rendelkező társaság 
kiváltságos 

kiváltságos helyzet 

kiváltságos szerep 

kívánalom 

kívánatos jövő 
kívánatosság 

kívánatra 

kivándorlás 
kivándorlási láz 

kivándorlásszabályozás 

kivándorlás szabályozása 
kivándorló 

kivándorol 

kívánságlista 
kívánságra visszafizetendő 

kívánt határidőre 

kívánt profil 
kivár 

kivárás 

kivárási határidő 
kivárási idő 

kivárási időszak 

kivárási szak 
kivárási taktikát alkalmazó befektető 

kivárásos munkanélküliség 

kiváró 
kivasal (valakiből valamit) 

kivásárlás 

kivásárlási ajánlat 
kivásárol 

kivásárolt 

kivédhetetlen 
kivehető betét 

kivehető pénz 

kivéreztetett mezőgazdaság 
kivert példányszám (pl. pénzmennyiség, érme) 

kivert pénzmennyiség 



kivesz a bankból 

kiveszi a járandóságát 

kiveszi a pénzét 
kiveszi a szabadságát 

kiveszi letétjét 

kivet 
kivét 

kivét a bankból 

kivétel 
kivételes 

kivételes állapot terméke 

kivételes beavatkozás 
kivételes elbánás 

kivételes tarifa 

kivételes tételek 
kivételez 

kivételezés 

kivételezett 
kivételezett vásárló 

kivételi viselkedés 

kivétel nélküli 
kivetés 

kivetéses adó 

kivetéses adózás 
kivetés nem nulla összeget tartalmaz 

kivetett exportvám 

kivetett vám 

kivétforgalom 

kivethető 
kivető 

kivett 

kivett összeg 
kivéve 

kivevő 

kivezetés 
kivezeti a piacról 

kivihető 

kivisz 
kivitel 

kivitel áruösszetétele 

kivitelből származó állami jövedelmek 
kivitelből származó bevétel 

kivitelből származó jövedelem 

kivitelből származó nyereség 
kivitel devizahozama 

kivitelez 

kivitelezés 
kivitelezési idő 

kivitelezési szerződés 

kivitelezett 
kivitelező 

kivitelezői munka 

kivitelezői teljesítési kockázat 
kivitelezőmunka 

kivitelezőmunka díja 

kivitelező munkája 
kivitelezőmunka-tényező 

kivitelezőmunka-tényező fajlagos hozama 

kivitelező szervezet 
kivitel fajlagos feldolgozottsági foka 

kivitelfinanszírozás 



kivitel finanszírozása 

kiviteli adó 

Kiviteli Akadémia 
kiviteli ár 

kiviteli aranypont 

kiviteli áru 
kiviteli árualap 

kiviteli árunyilatkozat 

kiviteli bank 
kiviteli/behozatali többlet 

kiviteli bizományos 

kiviteli bizonylat 
kiviteli blanketta 

kiviteli cikk 

kiviteli csomagolás 
kiviteli devizahozam 

kivitel időpontja 

kiviteli egyedi engedély 
kiviteli ellenőrzés 

kiviteli előjegyzés 

kiviteli engedély 
kiviteli engedély érvényessége 

kiviteli engedély érvényességének meghosszabbítása 

kiviteliengedély-köteles termék 
kiviteli és behozatali kimutatás 

kiviteli és behozatali statisztika 

kiviteli felár 

kiviteli finanszírozás 

kiviteli formula 
kiviteli garancia 

kiviteli hajóraklevél 

kiviteli hitel 
kiviteli igazolás 

kiviteli illeték 

kiviteli jellegű vámkezelés 
kiviteli jog 

kiviteli jutalék 

kiviteli jutalom 
kiviteli keretengedély 

kiviteli kontingens 

kiviteli költség 
kiviteli kötelezettség 

kiviteli kvóta 

kivitelikvóta-igénylés 
kiviteli kvóta igénylése 

kiviteli lehetőség 

kiviteli nyilatkozat 
kiviteli okmányok 

kiviteli penzum 

kiviteli prémium 
kiviteli privilégiumok 

Kiviteli Szemle (sajtókiadvány) 

kiviteli tilalom 
kiviteli többlet 

kiviteli ügylet 

kiviteli űrlap 
kiviteli vám 

kivitelivám-bevallás 

kiviteli vám bevallása 
kiviteli vámkezelés 

kiviteli vám kezelése 



kivitelivám-kezelési bizonylat 

kivitelivám-nyilatkozat 

kivitelivám-tarifa 
kivitelkorlátozás 

kivitelközpontú intézkedés 

kivitelnövekedés 
kivitel növekedése 

kivitelorientált magatartás 

kivitelösztönzés 
kivitelösztönző 

kivitelserkentő 

kivitelszabályozás 
kivitel szabályozása 

kiviteltámogatás 

kivitt áru pénzben kifejezett értéke 
kivív 

kivizsgál 

kivizsgálás 
kivon 

kivon a forgalomból 

kivon a használatból 
kivonás 

kivonás a forgalomból 

kivonási cédula 
kivonási szelvény 

kivonásos megközelítési mód 

kivonat 

kivonat elkészítése 

kivonatkiállítás 
kivonat kiállítása 

kivonat megrendelése 

kivonatnyomtató 
kivonatol 

kivonatolás 

kivonatoló 
kivonatoltat 

kivonja a tőkét 

kivonó 
kivonulás 

kívülálló 

kívülálló társaság 
kívülről adott ár 

kizár 

kizárás 
kizárási elv 

kizárási kereset 

kizárási záradék 
kizáró 

kizárólag a tulajdonos által használt 

kizárólag egy üzletággal foglalkozó vállalat 
kizárólag készpénzben 

kizárólagosan árusított cikk 

kizárólagosan gyártott cikk 
kizárólagosan gyártott termék 

kizárólagos árusítású termék 

kizárólagos bróker 
kizárólagos disztribúció 

kizárólagos engedély 

kizárólagos értékesítés 
kizárólagos értékesítési jog 

kizárólagos forgalmazás 



kizárólagos forgalmazó 

kizárólagos gazdasági körzet 

kizárólagos gazdasági övezet 
kizárólagos jogosultság 

kizárólagos képviselet 

kizárólagos képviselő 
kizárólagos licenc 

kizárólagos művelés 

kizárólagos piac 
kizárólagosság 

kizárólagossági jogok 

kizárólagossági záradék 
kizárólagosság kikötése 

kizárólagos tulajdon 

kizárólagos tulajdonjog 
kizárólagos tulajdonos 

kizárólagos ügynök 

kizárólagos vásárló 
kizárólag szakszervezeti tagokat alkalmazó vállalat 

kizárólag ügyletek kötése 

kizárólag üzleti célokat szolgáló tárgyi eszköz 
kizárósági záradék 

kizárt ajánlattevő 

kizárt hitelcél 
kizárt kár 

kizárt kockázat 

kizárt tag üzletrésze 

kizárt tag üzletrészének visszavásárlása 

kizeccel (munkából elbocsát) 
kizsákmányol 

kizsákmányolás 

kizsákmányolás foka 
kizsákmányolási elmélet 

kizsákmányolási fok 

kizsákmányolásmentes 
kizsákmányolásmentesség 

kizsákmányoló 

kizsákmányoló kapitalista 
kizsákmányoló magatartás 

kizsákmányoló osztály 

kizsákmányoló tőkés 
kizsákmányolt 

kizsákmányolt munkaerő 

kizsarol 
kizsarolás 

kizsaroló 

kizsarolt pénz 
kizsebel 

kizsigerel 

kjv (közútijármű-vásár) 
kjv (közúti járművek vására) 

kk (kapcsolati kiszolgáló) 

KK (költségvetésen kívüli) 
KKA (Központi Környezetvédelmi Alap) 

KK-bevétel 

KKB (közvetlen külföldi tőkeberuházás) 
KKE (Kelet-Közép-Európa) 

KKE-országok 

KKKSZ (Kőolaj- és Kőolajtermék- 
-készletezők Szövetsége) 

KK-munka 



KK-számla 

kkt. (közkereseti társaság) 

kkt.-ügyvezető 
KKV (vagy SME) (kis- és középvállalkozások) 

kkv (kis- és középvállalkozó) 

KKVSZ (Közúti Közlekedési Vállalkozók Szövetsége) 
kkv-támogatás 

kkv-támogató pénzügyi lehetőségek 

kkv-törvény 
kkv-üzletrész 

klakk (fizetett tapsolók) 

klakőr 
klasszifikáció 

klasszifikációs előírások 

klasszifikációs függvény 
klasszifikációs ismérvek 

klasszifikál 

klasszikus ágazat 
klasszikus árubiztosítás 

klasszikus bankjegy 

klasszikus desarrollismo 
klasszikus életbiztosítás 

klasszikus gazdaságtan 

klasszikus hitelkártya 
klasszikus iskola 

klasszikus kamatelmélet 

klasszikus kapitalizmus 

klasszikus kockázati biztosítás 

klasszikus konjunktúraciklus 
klasszikus korszak 

klasszikus közgazdaságtan 

klasszikus liberalizmus 
klasszikus megtakarítási biztosítás 

klasszikus munkanélküliség 

klasszikus nyugdíjbiztosítás 
klasszikus piacgazdaság modellje 

klasszikus piaci verseny 

klasszikus piacmodell 
klasszikus polgári közgazdaságtan 

klasszikus politikai gazdaságtan 

klasszikus reklámhordozó 
klasszikus stílusú versengés 

klasszikus vámunió-elmélet 

klasszikus vegyes biztosítás 
klasszikus, vérre menő verseny 

klasszis 

klaszteranalízis 
klauzula 

klauzulaszerződés 

klauzulával ellátott 
KLCE (Kuala Lumpur-i Árutőzsde) 

Klein–Goldberger-féle modell 

Klein, Lawrence Robert 
Kleinwächter, Friderich 

klenódium (kincs) 

kleptoklatúra 
kleptokrácia 

kliens 

kliensmenedzser 
kliensrendszer 

klientéria 



klientizmus 

klientúra 

klipper (földrészközi utasszállító) 
klíring 

klíringalap 

klíringárfolyam 
klíringbank 

klíringcsúcs 

klíringcsúcsot kiegyenlít 
klíringdeficit 

klíringdeviza 

klíringdeviza-követelés 
klíringdeviza-vételár 

klíringdíj 

klíringdollár 
klíringegyenleg 

klíringegyezmény 

klíringegyezményhez tartozó bank 
klíringelés 

klíringeljárás 

klíringelszámolás 
klíringelszámolási megállapodás 

klíringelszámolási szerződés 

klíringelszámolásos 
klíringelszámoló iroda 

klíringforgalom 

klíringhányad 

klíringház 

klíringház által még fel nem dolgozott csekk 
klíringházi egyenleg 

klíringházi letét 

klíringházi tag 
klíringházon kívül 

klíringháztag 

klíringház tagja 
klíringhiány 

klíringintézet 

Klíringintézetek Európai Szövetsége (EACH) 
klíringintézettől a banknak küldött tételek 

klíringiroda 

klíringirodához beváltásra küldött csekkek és váltók értéke 
klíringirodához inkasszóra beküldött csekkek és váltók 

klíringjutalék 

klíringkörön kívüli bank 
klíringkörön kívüli tőzsdetag 

klíringkövetelés 

klíringközpont 
klíringközpontok automatizált bankközi elszámolási rendszere 

klíringközpontok automatizált rendszere 

klíringközpontok elektronikus elszámolási rendszere 
klíringkülönbözet 

klíringlimit 

klíringmegállapodás 
klíringmérleg 

klíringműveletek 

klíringokmányok 
klíringpapírok 

klíringpartner 

klíringpool 
klíringrendszer 

klíringrendszerhez nem tartozó bank 



klíringrubel 

klíringswap 

klíringszaldó 
klíringszámla 

klíringszámla-egyenleg 

klíringszámla-egyenleget rendez 
klíringszámla-különbözet 

klíringszervezet 

klíringszerződés 
klíringtag 

klíringtartozás 

klíringtételek 
klíringtöredék 

klíringtranzakció 

klíringügylet 
klíringvaluta 

kl (kiloliter) (űrmérték) 

klónozott bankkártya 
KLSE (Kuala Lumpur-i Értéktőzsde) 

KLSE-index (a Kuala Lumpur-i Értéktőzsde részvényárfolyam- 

-indexe) 
klub 

klubhitel 

klubkártya 
klubok számviteli rendszere 

km (kilométer) (hosszmérték) 

km2 (négyzetkilométer) (területmérték) 

Kmenta, Jan 

KMF (frank) – Comore-szigetek 
K. m. f. (Kelt, mint fent) 

kmk (közveszélyes munkakerülő) 

KMŰFA (Központi Műszaki Fejlesztési Alap) 
Knapp, Georg Friedrich 

KNEB (Központi Népi Ellenőrzési Bizottság) 

KNI (a hongkongi Kam Ngan Értéktőzsde részvényárfolyam- 
-indexe) 

Knies, Karl Gustav Adolf 

Knight, Frank Hyneman 
knikker (zsugori) 

know-how 

know-how-forgalmi ismeretek 
know-how-licenc 

know-how-vá válik 

KOÁV (konverziós átvezetés) 
kobo (váltópénz) 

kóbor tőke 

kóceráj 
Kocka, bor és szerelem ürítik az erszényt. (közmondás) 

kockázat 

kockázat, amelyre a biztosítás nem terjed ki 
kockázatáthárítás 

kockázat a tőzsdén 

kockázatátruházás 
kockázatátszállás 

kockázat átszállása 

kockázatátvállalás 
kockázatbecslés 

kockázatbesorolás 

kockázatbesorolási mutató 
kockázatbiztosítás 

kockázatbiztosítást köt 



kockázatcsoport 

kockázatcsökkenés 

kockázat csökkentése 
kockázatcsökkentő 

kockázatcsökkentő módszer 

kockázatelbíráló 
kockázatelbíráló munkatárs 

kockázatelemzés 

kockázatelemző 
kockázatelemző munkatárs 

kockázatelkerülés 

kockázat ellen biztosít 
kockázat elleni biztosítás 

kockázatelmélet 

kockázat eloszlása 
kockázat elosztása 

kockázatelutasítás 

kockázatértékelés 
kockázatfedezés 

kockázatfelmérés 

kockázatfelosztó biztosítási rendszer 
kockázat figyelembevételével 

kockázatfigyelés 

kockázatgarancia 
kockázati alap 

kockázatialap-kezelő 

kockázati alap kezelője 

kockázati arbitrázs 

kockázati befektetés 
kockázati besorolás 

kockázati biztosítás 

kockázati cég 
kockázati céltartalék 

kockázaticéltartalék-képzés 

kockázaticéltartalék-növelés 
kockázati céltartalék növelése 

kockázati díj 

kockázati elemek 
kockázati értékelés 

kockázati faktor 

kockázati fedezet 
kockázati felár 

kockázati fokozat 

kockázati függvény 
kockázati információ 

kockázatiinformáció-visszatartás 

kockázati jellemzők 
kockázati jutalom 

kockázati kamat 

kockázati korlát 
kockázati korrekciós tényező 

kockázati menedzser 

kockázati minimum 
kockázati mutató 

kockázati osztály 

kockázati pótlék 
kockázati preferencia 

kockázati prémium 

kockázatiprémium-követelmény 
kockázati profil 

kockázati rangsor 



kockázati szint 

kockázati tartalék 

kockázati tényező 
kockázatitényező-csökkenés 

kockázati tényező csökkentése 

kockázati tőke 
kockázatitőke-ágazat 

kockázatitőke-alap 

kockázatitőkealap-jegy 
kockázatitőkealap-jegy értékesítése 

kockázatitőkealap-kezelési tevékenység 

kockázatitőkealap-kezelő társaság 
kockázatitőke-befektetés 

kockázati tőke befektetésének  

a növekedése 
kockázatitőke-befektetés növekedése 

kockázatitőke-befektető részvénytársaság 

kockázatitőke-befektető társaság 
kockázatitőke-csalogató 

kockázatitőke-finanszírozással foglalkozó társaság 

kockázatitőke-iparág 
kockázatitőke-lehetőség 

kockázatitőke-piac 

kockázati tőkés 
kockázatitőke-szakértő 

kockázati tőke szakértője 

kockázatitőke-szervezet 

kockázatitőke-társaság 

kockázatitőke-társaságnak nyújtott hitel 
kockázatitőke-társaság vezetése 

kockázati tőkét kölcsönző bank 

kockázatitőke-törvény 
kockázatitőke-vállalkozás 

kockázati ügylet 

kockázati veszély 
kockázatkedvelő befektető 

kockázatkedvelő vállalkozó 

kockázatkerülés 
kockázatkerülési együttható 

kockázatkerülési fok 

kockázatkerülő 
kockázatkerülő befektető 

kockázatkerülő döntéshozói magatartás 

kockázatkerülő magatartás 
kockázatkezelés 

kockázatkezelési alternatívák 

kockázatkezelési keret 
kockázatkezelési magatartásforma 

kockázatkezelési technika 

kockázatkezelő 
kockázatkezelő alap 

kockázatkezelő ellenőr 

kockázatkezelő közgazdász (munkakör) 
kockázatkezelő kuratórium 

kockázatkiegyenlítődés 

kockázat kiegyenlítődése 
kockázatkiküszöbölés 

kockázat kiküszöbölése 

kockázat kiterjesztése 
kockázatkivédés 

kockázat kivédése 



kockázatközösség 

kockázatkutatás 

kockázatlimit 
kockázatmegelőzés 

kockázat megelőzése 

kockázatmeghatározási módszer 
kockázat megoszlása 

kockázatmegosztás 

kockázat megosztása 
kockázat megosztásának szerkezete 

kockázatmegosztási klauzula 

kockázatmegosztó hiteltípusok 
kockázatmegosztó magatartás 

kockázat/megtérülés szerkezet 

kockázatmenedzselés 
kockázatmenedzselési rendszer 

kockázatmenedzselő 

kockázatmenedzsment 
kockázatmentes 

kockázatmentes arbitrázs 

kockázatmentes befektetés 
kockázatmentes betét 

kockázatmentes értékpapír 

kockázatmentesítés 
kockázatmentes kamat 

kockázatmentes kamatláb 

kockázatmentes megtérülési ráta 

kockázatmentes profit 

kockázatmentesség 
kockázatmentes tétel 

kockázatmentes ügylet 

kockázatmentes üzlet 
kockázatminimalizálás 

kockázatminősítés 

kockázatminősítő cég 
kockázatmódosítás 

kockázatos 

kockázatos bankügylet 
kockázatos befektetés 

kockázatos befektetési lehetőség 

kockázatos döntés 
kockázatos értékpapír 

kockázatos hitel 

kockázatos művelet 
kockázatos pénzügylet 

kockázatos részvény 

kockázatosság 
kockázatossági sorrend 

kockázatosságnövekedés 

kockázatosság növekedése 
kockázatos tőkebefektetés 

kockázatos tőkefinanszírozás 

kockázatos tőkeügylet 
kockázatos ügylet 

kockázatos üzlet 

kockázatos üzleti vállalkozás 
kockázatos vállalkozás 

kockázatos vásárlás 

kockázatot átvállal 
kockázatot fedez 

kockázatot figyelembe véve 



kockázatot kerülő bankár 

kockázatot kerülő befektető 

kockázatot kerülő személy 
kockázatot megoszt 

kockázatot vállal 

kockázatot visel 
kockázat/profit szerkezet 

kockázatsemleges 

kockázatsemleges befektető 
kockázatsemlegesítés 

kockázatsemleges játékos 

kockázatszámítás 
kockázatszerető 

kockázatszerető befektető 

kockázattal járó 
kockázattal korrigált alappontérték--módszer 

kockázattal korrigált tőkehozam 

kockázattipizálás 
kockázattípus 

kockázattűrés 

kockázat újramegosztása 
kockázatvállalás 

kockázat vállalásának a díja 

kockázatvállalási díj 
kockázatvállalási hajlandóság 

kockázatvállalási hajlandóság mértéke 

kockázatvállalási készség 

kockázatvállalási szabályzat 

kockázatvállaló 
kockázatvállaló döntéshozói magatartás 

kockázatvállaló hajlandóság 

kockázatveszély 
kockázatviselés 

kockázatviselési cím 

kockázatviselési hajlandóság 
kockázatviselési kezdet 

kockázatviselés kezdete 

kockázatviselés struktúrája 
kockázatviselés terjedelme 

kockázatviselés vége 

kockázatviselő 
kockázatviselő képesség 

kockázatvizsgálat 

kockáztat 
kockáztatás 

kockáztató 

kockáztató befektető 
kockáztatott 

KOCS (konverzióscsekk-művelet) 

kocsi 
kocsiállás 

kocsiálláspénz 

kocsiállomány 
kocsiállomás 

kocsibér 

kocsiforduló 
kocsiforgalom 

kocsifuvar 

kocsifutás 
kocsigyártás 

kocsigyártó 



kocsikilométer 

kocsikísérő 

kocsiköltség 
kocsinorma 

kocsiosztály 

kocsipark 
kocsirakomány 

kocsirendelés 

kocsiváltó állomás 
kocsiveszteglés 

kocsma 

kocsmacégér 
kocsmahelyiség 

kocsmai pultos 

kocsmanegyed 
kocsmanyitás 

kocsmáros 

A kocsmáros csalásból él, haszonból ruházkodik. (közmondás) 
kocsmároskodik 

kocsmatulajdonos 

kocsmázik 
kód 

kodeterminált 

kódex 
kodicillus 

kodifikáció 

kodifikációs bizottság 

kodifikált jog 

kódjegyzék 
kódleolvasó 

kódol 

kódolás 
kódoló 

kódolt 

kódolt adat 
kódolt számla 

kódrendszer 

kódsor 
kódszám 

kódszó 

kódvédelem 
koefficiens 

koefficiensmátrix 

kofa 
kofaadó 

kofaasszony 

kofahajó 
kofajárat 

kofakamara 

Kofakamara 
kofálkodik 

kofaság 

kofavonat 
kofinanszírozás 

kognitív motivációk elmélete 

kohászat 
kohászati kombinát 

kohászati üzemi menedzsment 

kohéziós alap 
kohéziós alap (CF) (EU) 

kohóipar 



koholt vagyonkezelés 

kohótermék 

kohótulajdonos 
Kojima-típusú tőkekivitel 

kokainbáró 

kokaincsempész- és pénzmosóhálózat 
kokaindollár 

kokainkartell 

kokainkereskedelem 
kokainkereskedő 

kokakólásítás (szleng) 

kókler 
KOKS (konverziós költség) 

koku (űrmérték) 

kólaháború 
kólaüzlet 

koldul 

koldulás 
kolduló 

koldulómaffia 

koldus 
koldusbot 

koldusbotra jut 

koldusbotra jutás 
A koldus is kevély lenne, ha pénze volna. (közmondás) 

kolduskenyér 

koldusmaffia 

koldusszegény 

kolhoz 
kolhozélet 

kolhozföld 

kolhozgazdálkodás 
kolhozgazdaság 

kolhozparaszt 

kolhozrendszer 
kolhoztermelés 

kolhozvagyon 

kollaborátor (munkatárs) 
kollandált számla 

kolléga 

kollegiális 
kollegiális irányítás 

kollegiális menedzsmenti elv 

kollegialitás 
kollegina 

kollégiumi támogatás 

kollekció 
kollektív 

kollektíva 

kollektív alku 
kollektív árképzés 

kollektív befektetési intézmény 

kollektív bér 
kollektív bértárgyalás 

kollektív biztosítás 

kollektív biztosítási kötvény 
kollektív cselekvés haszonlehetőség-határgörbéje 

kollektív érdek 

kollektív felelősség 
kollektív földművelés 

kollektív fuvarlevél 



kollektív gazdálkodás 

kollektív gazdaság 

kollektivista 
kollektivizál 

kollektivizálás 

kollektivizmus 
kollektív javak 

kollektív jog 

kollektív jószág 
kollektív kárpótlás 

kollektív keretszerződés 

kollektív letét 
kollektív meghatalmazás 

kollektív megtakarítási terv 

kollektív menedzsment 
kollektív munka 

kollektív munkajog 

kollektív szerződés 
kollektív szerződés erejű bérmegállapodás 

kollektív szerződéskötés (kollektíven kötik) 

kollektívszerződés-kötés (kollektív szerződést kötnek) 
kollektívszerződés-kötési jog 

kollektívszerződés-kötési lehetőség 

kollektív szolgáltatás 
kollektív tulajdon 

kollektív vezetés 

kollektív viselkedés 

kollízió 

kollíziós 
kolónia 

koloniális 

kolonialista 
kolonializmus 

kolonizáció 

kolonizál 
kolonizálás 

kolonizáló 

kolonizált 
kolonizátor 

kolónus (gyarmatosító, telepes) 

Kolozsvári Kereskedelmi Akadémia 
kolozsvári márka 

kolportál (házal) 

kolportázs 
kolportőr 

Kolumbiai Köztársaság (Kolumbia) – Dél-Amerika 

kombinációs különbözet 
kombinációs statisztikai tábla 

kombinációs tábla 

kombináció súlya 
kombinál 

kombináló osztályozás 

kombinált 
kombinált áruszállítás 

kombinált becslés 

kombinált darabköltséggörbe 
kombinált devizaügylet 

kombinált értékmegállapítási bizonyítvány 

kombinált értesítés 
kombinált fuvarozás 

kombinált hajóraklevél 



kombinált határköltséggörbe 

kombinált kártya 

kombinált kötvény 
kombinált küldés 

kombinált marketingtevékenység 

kombinált multiplikátor 
kombinált nómenklatúra (CN) (EU) 

kombinált nyugdíjemelési rendszer 

kombinált Phillips-görbe 
kombinált szállítás 

kombinált szállítási okmány 

kombinált szállítási raklevél 
kombinált származási bizonyítvány 

kombinált vasúti áruszállítás 

kombinát 
kombinatív osztályozás 

komfortáblis (vagy konflis) (egylovas bérkocsi) 

komfortfokozat 
komfortfokozatot kifejező csillagok 

komissió (megbízásból való vásárlás) 

komissiózik 
komissiózó 

Komiya Ryutaro 

kommandittársaság 
kommenció (szegődményes cseléd természetbeni bére) 

kommenciós 

kommenciós bér 

kommenciós cseléd 

kommenda 
kommendát kap 

kommentál 

kommerciális 
kommercializál 

kommercializálás 

kommercializálódás 
kommercializálódik 

kommercializált államkapitalizmus 

kommercializált farm 
kommersz 

kommersz áru 

kommersz ital 
kommuna 

kommunális 

kommunális adó 
Kommunálisadó-elszámolási számla (számlanév) 

kommunális ellátás 

kommunális gazdaság 
Kommunálishulladék-gazdálkodó Magánvállalkozások Egyesülete (KHME) 

kommunális infrastruktúra 

kommunális kötvény 
kommunális szolgáltatás 

Kommunális Szolgáltatók Egyesülete (KSZE) 

kommunális szolgáltató vállalat 
kommunális vállalat igazgatója 

kommunikáció 

kommunikációs cég 
kommunikációs eljárás 

kommunikációs hálózat 

kommunikációs infrastruktúra 
kommunikációs iskola 

kommunikációs kampány 



kommunikációs küszöb 

kommunikációs mix 

kommunikációs politika 
kommunikációs rendszer 

kommunikációs tanácsadás 

kommunista 
kommunitarianizmus 

kommunitás (közösség, közvagyon) 

kommunizál 
kommunizmus 

kommutatív 

kommutativitás 
komolyabb ellenőrzés 

komoly anyagi háttér 

komoly árbevétel 
komoly eredmény 

komoly pénzt utal át 

komoly támogatást ad 
komoly tapasztalat 

komoly vevő 

Komor, mint a pénztelen pazarló. (szólásmondás) 
kompaktholding 

komparábilis 

komparáció 
komparatív 

komparatív analízis 

komparatív bérhátrány 

komparatív bérköltségelőny 

komparatív bérköltségelőnyös helyzet 
komparatív bérköltséghátrány 

komparatív bérköltséghátrányos helyzet 

komparatív csere 
komparatív dinamika 

komparatív előny 

komparatívelőny-modell 
komparatívelőny-növekedés 

komparatív előny növekedése 

komparatív előnyök átrendeződése 
komparatív előnyök dinamikus elmélete 

komparatív előnyök elmélete 

komparatív előnyök törvénye 
komparatív hátrány 

komparativista 

komparativitás 
komparativizmus 

komparatív költség 

komparatív költségek elmélete 
komparatívköltség-elv 

komparatív nyereség (CP) 

komparatív rendszerek a világgazdaságban 
komparatív statika 

komparatív-statikus elemzés 

komparatív-statikus módszer 
kompatibilis 

kompatibilitás 

kompátkelés 
kompdíj 

kompenzáció 

kompenzációhoz való hozzájárulás 
kompenzáció kötvénykibocsátásnál a forrásadó ellensúlyozására 

kompenzáció kötvénykibocsátásnál illetékek ellensúlyozására 



kompenzációs alap 

kompenzációs alapon nyugvó 

kompenzációs egyezmény 
kompenzációs együttműködés 

kompenzációs elv 

kompenzációs exportforgalom 
kompenzációs fizetés 

kompenzációs fuvarügylet 

kompenzációs háló 
kompenzációs hitel 

kompenzációs igény 

kompenzációs importforgalom 
kompenzációs indok 

kompenzációs intézkedési terv 

kompenzációs járadék 
kompenzációs jegy 

kompenzációs jellegű adókedvezmény 

kompenzációs kereskedelem 
kompenzációs kereskedelmi forgalom 

kompenzációs keret 

kompenzációs kifizetés 
kompenzációs megállapodás 

kompenzációs nyereség 

kompenzációs ok 
kompenzációs összeg 

kompenzációs pénzek 

kompenzációs rendezés 

kompenzációs részösszeg 

kompenzációs számla 
kompenzációs ügylet 

kompenzációs ügyletbe vont áru 

kompenzációs üzlet 
kompenzációs valutaárfolyam 

kompenzációs vámtarifa 

kompenzációs vásárlás 
kompenzál 

kompenzálás 

kompenzálási lehetőség 
kompenzálatlan 

kompenzálható 

kompenzálják egymást 
kompenzáló 

kompenzálódik 

kompenzálódó 
kompenzáltat 

kompenzált érték 

kompenzált keresleti függvény 
kompenzált keresleti görbe 

kompetencia 

kompetenciaalapú bérezés 
kompetenciaelhatárolás 

kompetens 

kompetitív 
kompetitív ajánlat 

kompetitív ajánlattevő 

kompetitív anyagok 
kompetitív ár 

kompetitív árajánlat 

kompetitív árrendszer 
kompetitív bér 

kompetitív folyamat 



kompetitív gazdasági szerkezetű ország 

kompetitív import 

kompetitív inputpiac 
kompetitív kereslet 

kompetitív kínálat 

kompetitív licit 
kompetitív licitálás 

kompetitív licitáló 

kompetitív piac 
kompetitív piaci ár 

kompetitív piaci feltételek 

kompetitív piaci jövedelempolitika 
kompetitív piacmodell 

kompetitív piac modellje 

kompetitív piaccsináló rendszer 
kompetitív profit és veszteség mechanizmusa 

kompetitív struktúra 

kompetitív termék 
kompetitív termékpiac 

komphajójegy 

komphajó-tulajdonos 
komphajózás 

kompjárat 

kompjegy 
kompjegyárkedvezmény 

komplementaritás 

komplementaritási feltételek 

komplementer áru 

komplementer folyamat 
komplementer gazdasági szerkezetű ország 

komplementer javak 

komplementer struktúra 
komplementer szövetség 

komplementer termék 

komplett 
komplettál 

komplettálás 

komplett gyártóüzem létesítése 
komplettírozás 

komplett készlet 

komplett szállítmány 
komplexbrigád 

komplex emberi értékek 

komplex érdeklét 
komplex exponenciális forma 

komplex fejlesztés 

komplex gépesítés 
komplex helyzetmegítélés és  

-tervezés 

komplexitásigény 
komplex kereskedelmi rendszer 

komplex logisztikai rendszer 

komplex megállapodás 
komplex módszer 

komplex nyugdíjreform 

komplex piacelemzés 
komplex prognózis 

komplex program 

komplex szám 
komplex szolgáltatás 

komplexum 



komplex vagyonkezelés 

komplex válságkezelés 

komplex vámtarifa 
komplikál 

komponens 

komposszesszió (birtokközösség) 
komposszesszor 

kompozit biztosító 

komprádor (a külföldi tőke és a helyi piac között közvetítő bennszülött) 
komprádor burzsoázia 

komprádor szakértő 

kompromisszum 
kompromisszum a várható előnyök és hátrányok mérlegelésével 

kompromisszum betartása 

kompromisszumkényszer 
kompromisszumkeresés 

kompromisszumkészség 

kompromisszumnövelő 
kompromisszumok hálózata 

kompromisszumokon alapuló 

kompromisszumos elosztás 
kompromisszumos mintaelosztás 

kompromittál 

kompromittált 
komputáció (számítás, számvetés) 

komputer 

komputeres adatelemzési módszer 

komputeres átutalás 

komputeres értékpapír-nyilvántartó rendszer 
komputerfelhasználó 

komputerizált értékpapírpiac 

komputerizált tőzsde 
komputermulti 

komputerpénz 

komputerrel ellenőrzött pénzátutalás 
komputerüzletág 

komputervásárlás 

komtur (a rend jövedelméből részesedő lovagrendi tag) 
Kon, Alekszandr Felikszovics 

konc 

koncentráció 
koncentrációs arányszám 

koncentrációs együttható 

koncentrációs elmélet 
koncentrációs hányados 

koncentrációs kockázat 

koncentrációs terület 
koncentrációszabályozás 

koncentráció szabályozása 

koncentrál 
koncentrálás 

koncentráló bankművelet 

koncentrálódás 
koncentrálódik 

koncentráló stratégia 

koncentrált 
koncentrált kiválasztás 

koncentrált marketing 

koncentrált mintavétel 
koncentrált nehézipari vertikum 

koncentrált portfólió 



koncentrált részvényforgalom 

koncentrikus hullámok 

koncentrikus körök 
koncepció 

koncepcionális munka 

koncepcionális részvények 
koncepciótesztelés 

koncertbiznisz 

koncertjegy 
koncertjegyár 

koncertszervező 

koncerttel egybekötött lemezfelvétel 
koncesszió 

koncesszióba adás 

koncesszióbirtokos 
koncesszió díja 

koncesszió kedvezményezettje 

koncesszióköteles tevékenység 
koncesszionál 

koncesszionárius 

koncessziós adó 
koncessziós autópálya 

koncessziós bank 

koncessziós díj 
koncessziós egyezmény 

koncessziós felek 

koncessziós finanszírozási technika 

koncessziós forma 

koncessziós időszak 
koncessziós kereskedő 

koncessziós monopólium 

koncessziós olaj 
koncessziós pályázat 

koncessziós szerződés 

koncessziós szerződések lejárata 
koncessziós társaság 

koncessziós televíziótársaságok üzletszabályzata 

koncessziós tender 
koncessziós terület 

koncessziós vállalat 

koncessziótulajdonos 
koncesszor 

koncesszor vállalkozó 

koncleső 
kondíció 

kondíciókartell 

kondíciós kartell 
kondíciós lista 

kondícióváltozás 

Kondratyev, Nyikolaj Dmitrijevics 
Kondratyev-ciklus 

Konek Sándor 

konfekció 
konfekcióáru 

konfekcióeladó 

konfekcióipar 
konfekcióipari termék 

konfekcióminőség 

konfekcionál 
konfekcióosztály 

konfekciós 



konfekciós áru 

konfekciósáru-fogyasztás 

konfekciós áru fogyasztása 
konfekciós haszonkulcs 

konfekciós ruha 

konfekcióüzem 
konfekcióüzlet 

konferencia 

konferenciaszervezési tevékenység 
konferenciaturista 

konferenciaturizmus 

konferenciavendég 
konfidencia (statisztikai felmérés megbízhatósága) 

konfidenciaintervallum 

konfidencia várható értéke 
konfirmatív adathasznosítás 

konfirmatív adathasznosítási mód 

konfirmatív elemzés 
konfiskáció 

konfiskál 

konfiskálás 
konfiskáló 

konfiskált 

konfliktus 
konfliktuselmélet 

konfliktuselméleti iskola 

konfliktusexport 

konfliktusfeloldó eljárás 

konfliktusgörbe 
konfliktushelyzet 

konfliktusimport 

konfliktuskezelés 
konfliktusmegoldó algoritmus 

konfliktusmentes szolgáltatás 

konflis (vagy komfortáblis) (egylovas bérkocsi) 
konfluenciaanalízis 

konformitáspreferencia 

konformizmus 
konföderáció 

konfrontáció 

konfrontáció kockázatának a faktora 
konglomeráció 

konglomerációs fúzió 

konglomerátum 
Kongói Köztársaság (Kongó) – Afrika 

kongresszusi turizmus 

kongrua (katolikus papi minimálbér) 
konjekturális (hozzávetőleges) 

konjekturális koefficiens 

konjekturális rugalmasság 
konjugált 

konjunktúra 

konjunktúrabarométer 
konjunktúraciklus 

konjunktúraciklus-elemzés 

konjunktúraciklus elemzése 
konjunktúraciklus fázisai 

konjunktúraciklus ingadozása 

konjunktúraciklus ingadozásának mérséklése 
konjunktúraciklusok előrejelzése 

konjunktúraciklusok fázisai 



konjunktúraciklusok monetáris elmélete 

konjunktúra csökkenő fázisa 

konjunktúracsúcs 
konjunktúra csúcspontja 

konjunktúra-dekonjunktúra váltakozása 

konjunktúraelemzés 
konjunktúraelemző 

konjunktúraélénkítő hatás 

konjunktúra-előrejelzés 
konjunktúra előrejelzése 

konjunktúraérzékeny 

konjunktúraérzékeny árindex 
konjunktúraérzékenység 

konjunktúrafüggőség 

konjunktúrahanyatlás 
konjunktúra hanyatlása 

konjunktúrahelyzet 

konjunktúrahullám 
konjunktúrahullám-görbe 

konjunktúra-hullámvölgy 

konjunktúra hullámvölgye 
konjunktúrahullámzás 

konjunktúraindex 

konjunktúraingadozás 
konjunktúrajel 

konjunktúrajelentés 

konjunktúrajelentés a gazdaságról 

konjunktúrajelzőszám 

konjunktúrakilátások 
konjunktúrakutatás 

konjunktúra kutatása 

konjunktúrakutató 
konjunktúrakutató cég 

konjunktúrakutató intézet 

konjunktúralanyhulás 
konjunktúralehűtés 

konjunkturális 

konjunkturális árértékesítési függvény 
konjunkturális csúcskapacitás 

konjunkturális fellendülés 

konjunkturális hanyatlás 
konjunkturális hatásoktól mentesített 

konjunkturális hullám 

konjunkturálishullám-lovaglás 
konjunkturális hullám meglovaglása 

konjunkturális hullámverés 

konjunkturális ingadozás 
konjunkturális irányzat 

konjunkturális kereslet 

konjunkturális mélyrepülés 
konjunkturális mozgás 

konjunkturális mozgás kiküszöbölése 

konjunkturális munkanélküliség 
konjunkturális puffer 

konjunkturális stagnálás 

konjunkturális trend 
konjunkturális túlfűtöttség 

konjunkturális változás 

konjunkturális változás jelzőszáma 
konjunkturális változásokra érzékenyen reagáló értékpapírok 

konjunkturális várakozás 



konjunkturális vissszaesés 

konjunktúralovag 

konjunktúramegfordulás 
konjunktúramutató 

konjunktúrapolitika 

konjunktúrapolitikai intézkedés 
konjunktúrapolitikai kiigazítás 

konjunktúrapótdíj 

konjunktúraprognózis 
konjunktúrarészvény 

konjunktúrasemleges 

konjunktúrasemleges költségvetés 
konjunktúraszabályozás 

konjunktúratartalék 

konjunktúrateszt 
konjunktúratúlfűtöttség 

konjunktúratükör 

konjunktúra-visszaesés 
konjunktúra visszaesése 

konjunktúravizsgálat 

konkáv 
konkáv függvény 

Konkoly-Thege Gyula 

konkrét árutestjelleg 
konkrét árutestjellegétől megfosztott külpiaci áruforgalom 

konkrét fejlesztési, beruházási és marketingterv 

konkrét hitelfeltételek 

konkrét intézkedés 

konkrét iparfejlesztés 
konkretizál 

konkretizálás 

konkretizálható 
konkretizáló 

konkrét költségfüggvény 

konkrét munka 
konkrét szolgáltatásból eredő adósság 

konkrét tőzsdecikk 

konkrét üzletkötés 
konkurál 

konkuráló 

konkurencia 
konkurenciaanalízis 

konkurenciaelemzés 

konkurenciaelemző 
konkurenciafigyelés 

konkurenciaharc 

konkurencia költsége 
konkurencia körülményei 

konkurencianyomás 

konkurencia nyomása 
konkurencia profitelvárása 

konkurenciazáradék 

konkurens 
konkurens cég 

konkurensek kínálati árrugalmassága 

konkurens kereskedő 
konkurens ország 

konkurens üzlet 

konkurens vállalat 
konkurens vállalat magatartása 

konkurzus (pályázat, verseny) 



konkvisztádor (gyarmatosító, hódító) 

konspirált ár 

konspirált számla 
konstans 

konstans arány 

konstans együttható 
konstans költség 

konstans mennyiség 

konstans összegű játék 
konstans pénzhatárhaszon-feltételezés 

konstans skálahozadék 

konstans súlyokkal képzett számtani átlag 
konstans technikai koefficiens 

konstans tényező 

konstelláció 
konstitutív bejegyzés 

konstrukció 

konstrukciós ügylet 
konstruktív 

konstruktív eklekticizmus 

konstruktív reklámozás 
konstruktív vagyonkezelő 

konszenzus 

konszenzusos döntéshozatal 
konszern 

konszernbe tömörül 

konszernen belüli műveletek 

konszernfelelősség 

konszerintern folyamat 
konszernjog 

konszernjogi előírás 

konszernjogi kisebbségvédelem 
konszernképződés 

konszernklíring 

konszernkorlátozás 
konszernmérleg 

konszernszabályozás 

konszernt alakít 
konszernügyletek 

konszernvezetés 

konszignáció 
konszignációba vesz 

konszignációs 

konszignációs értesítés 
konszignációs export 

konszignációs kötés 

konszignációs lerakat 
konszignációs ország 

konszignációs raktár 

konszignációs raktáron lévő áru 
konszignációs raktáros 

konszignációs raktározás 

konszignációs szállítás 
konszignációs szerződés 

konszignációs ügylet 

konszignációs ügynök 
konszignál 

konszignáló 

konszolidáció 
konszolidációba bevont vállalat 

konszolidációs alap 



konszolidációs csatorna 

konszolidációs díj 

konszolidációs eljárás 
konszolidációs kölcsön 

konszolidációs költség 

konszolidációs körbe tartozó vállalkozás 
konszolidációs kötvény 

konszolidációs lépés 

konszolidációs lépéssorozat 
konszolidációs-privatizációs folyamat 

konszolidáció terhei 

konszolidál 
konszolidálás 

konszolidálási időszak 

konszolidálatlan mérleg 
konszolidálható 

konszolidáló 

konszolidálódik 
konszolidált 

konszolidált adatok 

konszolidált adósság 
konszolidált, adózott eredmény 

konszolidált államadósság 

konszolidált államháztartási hiány 
konszolidált bank 

konszolidált elszámolás 

konszolidált eszközállomány 

konszolidált éves beszámoló 

konszolidált kölcsön 
konszolidált költségvetés 

konszolidált mérleg 

konszolidált mérlegfőösszeg 
konszolidáltmérleg-készítési kötelezettség 

konszolidált ökoszisztéma 

konszolidált tartozás 
konszolidált vállalat 

konszolidált veszteség 

kontaktőr (ügyfélfelelős) 
kontaktus 

kontaktuslétesítés 

kontaktusteremtés 
kontango 

kontár 

kontárkodás 
kontárkodik 

kontárkodó 

kontár munka (gyatra munka) 
kontármunka (a kontár munkája) 

konténer 

konténer befogadóképessége 
konténerbérlés 

konténerbérlet 

konténercsere 
konténerdepózás 

konténerdíjszabás 

konténerdiszponálás 
konténerekben való szállítás 

konténereket egymásra rak 

konténeres áru 
konténeres áruszállítás 

konténeres szállítás 



konténeres szállítási rendszer 

konténeres szállításra alkalmas áru 

konténerforduló 
konténerforgalom 

konténerfuvarozás 

konténerfuvarozási rendszer 
konténerhajó 

konténerhajó-raklevél 

konténerhajó raklevele 
konténerhasználati díj 

konténerizál 

konténerizálás 
konténerkezelési vámegyezmény 

konténerkikötő 

konténerkilométer 
konténerkocsi 

konténerkölcsönzés 

konténerkölcsönző cég 
konténerlízing 

konténerlízingelő 

konténerraktár 
konténerszállító 

konténerszállító hajó 

konténerszállító kamion 
konténerszállító vonat 

konténerszerelvény 

konténerszolgálat 

konténertelep 

konténerterminál 
konténervállalkozás 

konténer vasúti pőrekocsin 

konténervonat 
konterminál 

kontesztáció (egyetemisták tiltakozása a fogyasztói társadalom ellen) 

kontinentális 
kontinentális kör 

kontinentális méretekben vállalkozó 

kontinentális méretű gazdaság 
kontinentális pénzügyi rendszer 

kontinentális rendszer 

kontinentális típusú tőzsde 
kontinentális zárlat 

kontingenciabiztosítás 

kontingenciaelmélet 
kontingenciaelméleti felfogás 

kontingenciaelvű logikai modell 

kontingenciatábla 
kontingenciatáblázat 

kontingens 

kontingensek felosztása 
kontingenselosztás 

kontingensfelosztás 

kontingensgazda 
kontingensigény 

kontingensigénylés 

kontingenskérés 
kontingenslista 

kontingensmegállapítás 

kontingens megállapítása 
kontingentál 

kontingentálás 



kontingentálást megszüntet 

kontingentáló kartell 

kontingentált behozatal 
kontingentált import 

kontinuitás 

kontinuitást elősegíti 
kontíroz 

kontírozás 

kontírozó könyvelő 
kontó (vagy conto) (számla, folyószámla) 

kontókorrent (vagy conto corrente) (folyószámla) 

kontókönyv 
kontónyitás 

kontóra fogyaszt 

kontóra vásárol 
kontraaktív számla 

kontrabanda (csempészet, dugáru) 

kontrahens (szerződő fél) 
kontrakciós mechanizmus 

kontraktáció 

kontraktál (szerződést köt) 
kontraktor 

kontraktus 

kontraktuskötés 
kontraktusméret 

... kontraktusnyi adásvétel 

kontraktusos vételi ajánlat 

kontraktusvolumen 

kontrapasszív számla 
kontraproduktív 

kontraszelekció 

kontremin (áresésre alapított tőzsdei spekuláció) 
kontreminál 

kontreminőr 

kontribuál (adózik) 
kontribució (hadisarc) 

kontribuens 

kontroll 
kontrollál 

kontrollálás 

kontrollálható 
kontrolláló 

kontrollált 

kontrolláltat 
kontrollár 

kontrollfunkció 

kontrolling (vagy controlling) 
kontrollingasszisztens 

kontrollingasszisztensi munkakör 

kontrollingjelentés 
kontrollingkoncepció 

kontrollingmunkatárs 

kontrollingvezető 
kontrollkönyvelés 

kontrollszám 

kontrollszerv 
kontyos penny 

konvenció 

konvencionális 
konvencionalitás 

konvenciós 



konvenciós béres 

konvenciós búza 

konvenciós cseléd 
konvenciós elmélet 

konvenciós pénz 

konveniencia (megállapodás) 
konvergál 

konvergálás 

konvergáló 
konvergencia 

konvergenciaelmélet 

konvergenciafeltétel 
konvergenciaismérv 

konvergenciakövetelmények 

konvergenciakritérium 
konvergenciamutatók 

konvergenciaparaméterek 

konvergenciapolitika 
konvergenciatartomány 

konvergens 

konvergens sor 
konvergens sorozat 

konvertál 

konvertálás 
konvertálási értéktöbblet 

konvertálhatatlanság 

konvertálható adóslevél 

konvertálható jelzálog 

konvertálható kapacitás 
konvertálható kölcsön 

konvertálható kötvény 

konvertálhatókötvény-tulajdonos 
konvertálható kötvény tulajdonosa 

konvertálható, módosítható elsőbbségi részvény 

konvertálhatóság 
konvertálható termék 

konvertáló 

konvertált 
konvertáltat 

konvertibilis 

konvertibilis árfolyam 
konvertibilis deviza 

konvertibilisdeviza-hiány 

konvertibilisdeviza-tartalék 
konvertibilisdeviza-vásárlás 

konvertibilis deviza vásárlása 

konvertibilis elszámolás 
konvertibilis feltöltődő hitel 

konvertibilis forint alapú kártya 

konvertibilis forintkártya 
konvertibilis hitel 

konvertibilis kártya 

konvertibilis kettős valutájú kötvény 
konvertibilis kötvény 

konvertibilis pénznem 

konvertibilis plasztiklap 
konvertibilis valuta 

konvertibilisvaluta-éhség 

konvertibilisvaluta-fizetési módozat 
konvertibilis valutájú ország 

konvertibilisvaluta-mérleg 



konvertibilis valutára szóló követelés 

konvertibilisvaluta-szegény ország 

konvertibilisvaluta-viszonylatú export 
konvertibilitás 

konvertiblitás 

konverzió (átváltás) 
konverziós árfolyam 

konverziós átutalás (KOUT) 

konverziós átvezetés (KOÁV) 
konverziós bankművelet 

konverziós csekk 

konverzióscsekk-művelet (KOCS) 
konverziós idő 

konverziós jog 

konverziós kölcsön 
konverziós költség (KOKS) 

konverziós különbözet 

konverziós pénztári művelet (KOVA) 
konverziós szolgáltatás 

konverziós ügylet 

konvex 
konvex függvény 

konvexitás 

konvex közömbösségi görbe 
konvex lineáris kombináció 

konvex programozás 

konzerválás 

konzerváló 

konzerválódik 
konzervált 

konzerváru 

konzervativizmus 
konzervatív részvények 

konzervatív szocializmus 

konzervgyár 
konzervgyártás 

konzervipar 

konzervipar magánosítása 
konzervkészítés 

konzervkivitel 

konzervszakács 
konzervüzem 

konzervzene-eladás 

konzisztencia 
konzisztencia-ellenőrzési lehetőség 

konzisztenciakövetelmény 

konzisztens adat 
konzisztens becslés 

konzisztens becslőfüggvény 

konzorciális avalhitel 
konzorciális bank 

konzorciális bankhitel 

konzorciális bankkölcsön 
konzorciális felelősség 

konzorciális hirdetmény 

konzorciális hitel 
konzorciális hitelezés 

konzorciális hitelügylet 

konzorciális hitelügyletnél a vezető szervező 
konzorciális jutalék 

konzorciális kvóta 



konzorciális partner 

konzorciális részesedés 

konzorciális ügylet 
konzorciális ülés 

konzorcionális 

konzorcium 
konzorcium alakítása 

konzorciumalakítási technikák 

konzorciumhitel 
konzorciumhoz tartozó bank 

konzorciumi kölcsön 

konzorciumkölcsön 
konzorciumot alakít 

konzorciumszerződés 

konzorciumtag 
konzorciumtárs 

konzul 

konzulens (vagy konzultáns) 
konzuli bizonyítvány 

konzuli díj 

konzuli hitelesítés 
konzuli igazolás 

konzuli illeték 

konzuli költség 
konzuli nyilatkozat 

konzuli számla 

konzultáció 

konzultáció elve 

konzultál 
konzultáns (vagy konzulens) 

konzultáns cég 

konzum 
konzumál 

konzumálás 

konzumalizmus 
konzumerizmus 

konzumhölgy 

konzumnő 
konzumnői állás 

konzumpatrióta 

konzumtársadalom 
konyhabútorszalon 

konyhafőnök 

konyhai kisegítő 
konyhalány 

konyhapénz 

konyhastúdió 
konyhaszemélyzet 

kooperáció 

kooperáció igájába való betörés 
kooperációkonkurencia küszöbértéke 

kooperációs bizottság 

kooperációs csere 
kooperációs elemekkel tarkított verseny 

kooperációs esély 

kooperációs gyártás 
kooperációs iskola 

kooperációs kényszer 

kooperációs-koordinációs társaság 
kooperációs lehetőség 

kooperációs magatartás 



kooperációs megállapodás 

kooperációs multipoláris világgazdaság 

kooperációs partner 
kooperációs szállítás 

kooperációs szerződés 

kooperációs termék 
kooperációvá fordítja 

kooperál 

kooperálás 
kooperáló 

kooperatív 

kooperatíva 
kooperatív magatartás 

kooperatív megoldás 

kooperatív munka 
kooperatív társaság 

kooperátor 

kooperátor elvárt profitja 
Koopmans, Tjalling Charles 

koordináció 

koordináció ellen lázadó 
koordinációs bizottság 

koordinációs forma 

koordinációs játék 
koordinációs viszonyszám 

koordinál 

koordinálás 

koordinálatlan 

koordinálható 
koordináló 

koordináló intézmény 

koordináló-reguláló állam 
koordináló személy 

koordináló szervezet 

koordinált intervenció 
koordinált szervezetek 

koordináta-rendszer 

koordinátasík 
koordinátatengely 

koordinatív társaság 

kopás 
kopás általi értékcsökkenés 

kopási sebesség 

kopejka (váltópénz) 
kopíroz 

kopott pénzérme 

koppenhágai bankközi kínálati kamatláb (CIBOR) 
Koppenhágai Értéktőzsde (CSE) 

Koppenhágai Értéktőzsde indexe 

koppenhágai garanciaalap 
koppintás (szleng) 

koprodukciós termelési megállapodás 

korábban kibocsátott részvények újraelosztása 
korábban vállalt kötelezettség 

korábbi árfolyam 

korábbi árfolyammozgások 
korábbi eredmény 

korábbi és jelenlegi veszteségek 

korábbi kibocsátású részvény 
korábbinál alacsonyabb árfolyam 

korábbinál alacsonyabb árfolyamon kötött ügylet 



korábbinál magasabb árfolyam 

korábbinál magasabb árfolyamon kötött ügylet 

korábbi rekord 
korábbi teljesítmény 

korábbra keltez 

koradekvát 
korai előrejelző rendszer 

korai lejárat 

korai törlesztés 
korai visszafizetés 

korai visszafizetésért kártérítés 

korai visszavonás 
korai visszavonási lehetőség 

korai záróra 

koraszülött jóléti állam 
koraszülött jóléti társadalom 

korcsma 

Korcsmárosok Lapja (sajtókiadvány) 
korcsoport 

korcsoportonkénti változás átlaga 

korcsökkentés 
kordélyos 

Koreai Népi Demokratikus Köztársaság (Észak-Korea) – Ázsia 

Koreai Értéktőzsde (KSE) 
Koreai Köztársaság (Dél-Korea) – Ázsia 

koreai összetett részvényárfolyam- 

-index (KCSPI) 

koremelés 

korengedmény 
korengedményes nyugdíj 

korengedményes nyugdíjazással kapcsolatos kötelezettségek 

korfa 
korhatár 

korhatár előtti nyugdíjazás 

korhatáremelés 
Kórházak Gazdasági Igazgatóinak Szövetsége 

kórházak pénzügyi helyzete 

kórházbezárás 
kórházcsőd 

kórházfenntartás 

kórház fenntartása 
kórházfinanszírozás 

kórházfinanszírozási megállapodás 

kórházfinanszírozási modell 
kórházi kassza 

kórházkonszolidáció 

Korizmics László 
korkedvezményes nyugdíj 

korlát 

korlátlan 
korlátlan adóhatalom alá tartozó tárgyak 

korlátlan adójogi felelősség 

korlátlan beruházási lehetőség 
korlátlan és egyetemleges felelősség 

korlátlan felelősség 

korlátlan felelősségű társaság 
korlátlan felelősségvállalás 

korlátlan felhasználás 

korlátlan felhasználású hitel 
korlátlan helyettesítés 

korlátlan hitel 



korlátlan kezesség 

korlátlan kibocsátás 

korlátlan költségelszámolás 
korlátlan lehetőség 

korlátlan működést engedélyező bejegyzés 

korlátlan növekedés 
korlátlan összegű árura vállal kezességet 

korlátlan tevékenységű tanácsadó 

korlátlan tulajdonjog 
korlátlanul felelős 

korlátlanul felelős társtag 

korlátlanul vásárolható valuta 
korlátleépítés 

korlátok lebontása 

korlátolt 
korlátolt akkreditív 

korlátoltan felelős tag 

korlátoltan felelős társaság 
korlátoltan felelős társtag 

korlátolt felelősség 

korlátolt felelősségű 
korlátolt felelősségű magántársaság 

korlátolt felelősségű társ 

korlátolt felelősségű társaság (kft.) 
korlátolt hitel 

korlátolt italmérési engedély 

korlátolt tényező 

korlátolt törvényes fizetési eszköz 

korlátolt utánbefizetési kötelezettséggel működő társaság 
korlátolt verseny 

korlátos termelési tényező 

korlátoz 
korlátozandó szolgáltatás 

korlátozás 

korlátozás alá eső kibocsátók és értékpapírok jegyzéke 
korlátozási idő 

korlátozásleépítés 

korlátozásmentes behozatal 
korlátozás nélkül 

korlátozás nélküli felhatalmazás 

korlátozás nélküli forgatmány 
korlátozás nélküli veszteségelszámolási lehetőség 

korlátozások alkalmazása 

korlátozásokat enyhít 
korlátozásokat megszüntet 

korlátozásokat vezet be 

korlátozások enyhítése 
korlátozások nélkül 

korlátozásoktól mentes piac 

korlátozatlan szabadpiac 
korlátozható 

korlátozható évjáradék 

korlátozó 
korlátozódik 

korlátozó elfogadás 

korlátozó elfogadvány 
korlátozó forgatmány 

korlátozó gazdaságpolitika 

korlátozó hitelpolitika 
korlátozó intézkedések 

korlátozó kereskedelmi gyakorlat 



korlátozó kereskedelmi gyakorlatok törvénye 

korlátozó klauzula 

korlátozó könyvvizsgálói záradék 
korlátozó megállapodás lombardkölcsön felvételénél 

korlátozó, névre szóló forgatmány 

korlátozó szállítási feltételek 
korlátozó szerződés 

korlátozó tényező 

korlátozott 
korlátozott adóhatalom alá tartozó tárgyak 

korlátozott adójogi felelősség 

korlátozott adókötelezettség 
korlátozott áfa-visszatérítés 

korlátozott akkreditív 

korlátozottan átruházható részvényigazolvány 
korlátozottan átváltható valuta 

korlátozottan felhasználható betét 

korlátozottan felhasználható szabadalom 
korlátozottan forgalomképes vagyon 

korlátozott átválthatóság 

korlátozott birtokjog 
korlátozott csekk 

korlátozott elfogadás 

korlátozott ellenőrzés 
korlátozott elosztás 

korlátozott felelősség 

korlátozott felhasználású hitel 

korlátozott felvevőképességű piac 

korlátozott forgalom 
korlátozott forgatmány 

korlátozott hitel 

korlátozott hitelképességű ügyfél 
korlátozott hozadékráta 

korlátozott kereslet 

korlátozott keresleti monopólium 
korlátozott kibocsátás 

korlátozott kínálat 

korlátozott kínálati monopólium 
korlátozott kockázat 

korlátozott konvertibilitás 

korlátozott lehetőség 
korlátozott meghatalmazás 

korlátozott munkabírás 

korlátozott működést engedélyező bejegyzés 
korlátozott opciós ügylet 

korlátozott önállóság 

korlátozott piac 
korlátozott racionalitás 

korlátozott rendeltetésű pénzforgalmi számla 

korlátozott részvényű vállalatok 
korlátozottság 

korlátozott szállítási kapacitás 

korlátozott szavazati jogot biztosító törzsrészvény 
korlátozott támogatási forrás 

korlátozott terjesztés 

korlátozott tevékenységi körű bróker 
korlátozott tőkebefektetéssel rendelkező tröszt 

korlátozott tulajdonjog 

korlátozó vám 
korlátozó záradék 

korlátozza a fogyasztást 



korlátozzák a nemzeti-regionális gazdaságpolitikát 

kormány-adósságlevél 

kormány által a szegényeknek rendszeresen juttatott pénz 
kormány által garantált jelzálog 

kormány által garantált kölcsön 

kormányátutalás 
kormánybeavatkozás 

kormány beavatkozásának a mozgástere 

kormánybeavatkozási mozgástér 
kormánybeszerzések szabályozása 

kormánybiztos 

kormánybiztosi irányítás 
kormánybróker 

kormánydöntés 

kormány-előterjesztés 
kormányengedély 

kormány erőforrás-allokációs funkciója 

kormányértékpapír 
kormányértékpapírok piaca 

kormányfelügyelet 

kormányforrás 
kormányfőtanácsos 

kormánygarancia 

kormányhatározat 
kormányhatározat a tőkeemelésről 

kormányhitel 

kormányhitelező 

kormány hitelfelvétele 

kormányhitel-kihelyezés 
kormányhitel kihelyezése 

kormányhivatal által nyújtott kölcsönök 

kormányhivatalok által kibocsátott értékpapírok 
kormányintézkedés ár stabilizálására 

kormányintézkedés árstabilizálásra 

kormánykiadás, amelyért nem jár ellenszolgáltatás 
kormánykiadások 

kormánykifizetések 

kormánykölcsön 
kormányközi 

Kormányközi Hajózási Tanácskozó Szervezet (IMCO) 

kormányközi hiteláramoltatás 
kormányközi konferencia (IGC) (EU) 

kormányközi műveletek 

kormányközi pénzügyi segélycsomag 
kormányközi segélyprogram 

kormányközi szakértői csoport 

kormánymegtakarítás 
kormány munkahelyteremtő programja 

kormánynak az olajtársaságtól járó kőolajmennyiség 

kormányok gazdaságpolitikája 
kormányok között eladott nyersolaj 

kormányok megállapodása importkorlátozásról 

kormány olaj-visszavásárlása a kitermelő vállalattól 
kormányoz 

kormánypénz 

kormányrendelés 
kormányrendelet 

kormány stabilizációs funkciója 

kormánytestület (vagy -szervezet) független jogkörrel 
kormánytisztviselőket biztosító európai vállalatok hálózata 

kormány tudománypolitikai irányelvcsomagja 



kormányvállalat 

kormányváltás költsége 

kormányváltásköltségek 
kormányvezérelt privatizáció 

kormányzás 

kormányzat allokációs tevékenysége 
kormányzati adósság 

kormányzati allokáció 

kormányzati áruvásárlás (G) 
kormányzati beavatkozás 

kormányzati befolyások 

kormányzati befolyásolás 
kormányzati bevásárló delegáció 

kormányzati deficit 

kormányzati ellenőrzés 
kormányzati értékpapír 

kormányzati gazdaságirányítás 

kormányzati gazdaságpolitika 
kormányzati gépkocsitender 

kormányzati hitelfelvétel 

kormányzati hitelpapír 
kormányzati kereslet 

kormányzatikiadás-multiplikátor 

kormányzati kiadások 
kormányzati kiadások multiplikátor--hatása 

kormányzati költségvetés 

kormányzati kötvény 

kormányzati megrendelés 

kormányzati piac 
kormányzati program 

kormányzati szakszerűség 

kormányzati támogatás 
kormányzati tender 

kormányzati tevékenység 

kormányzati transzferkifizetések 
kormányzati tranzakciók 

kormányzatkiadási multiplikátor 

kormányzat pénzkibocsátás révén finanszírozott kiadásai 
kormegoszlás 

Kornai-effektus 

korner (monopóliumforma) 
korona (CZK) – Csehország 

korona (DKK) – Dánia 

korona (EEK) – Észtország 
korona (ISK) – Izland 

korona (NOK) – Norvégia 

korona (SEK) – Svédország 
korona (SKK) – Szlovákia 

koronaadósság 

koronabirtok 
koronaékszer 

koronaékszerek megvédése 

koronaérték 
koronagyarmat 

koronajáradék 

koronakészlet 
koronaleértékelés 

korona leértékelése 

koronapénzrendszer 
koronaromlás 

koronauradalom 



koronaváltópénz (a korona váltópénze) 

korongocskák a papírpénz alapanyagában 

korosztályi átlagkereset 
korosztálytúra 

korösszetétel 

korösszetétel-változás 
korösszetétel változása 

korpa (szleng – pénz) 

korpiramis 
korporáció 

korporációs bürokrácia 

korporációs kötelék 
korporatív állam 

korporativizmus 

korporatív marketing 
korpótlék 

korrekció 

korrekció a bank tartalékaihoz képest 
korrekció emelkedő tendencián belül 

korrekciós együttható 

korrekciós infláció 
korrekciós könyvelési tétel 

korrekciós lehetőség 

korrekciós lépés 
korrekciós mechanizmus 

korrekciós tag 

korrekciós tényező 

korrekciós tétel 

korrekt 
korrekt tájékoztatás 

korrekt versenyszabályok 

korreláció 
korrelációelemzés 

korrelációs együttható 

korrelációs elemzés 
korrelációs fok 

korrelációs függés 

korrelációs index 
korrelációs kapcsolat 

korrelációs mátrix 

korrelációs számítás 
korrelációs tábla 

korrelációszámítás 

korreláció szorossága 
korrelációtesztelés 

korrelál 

korrelálatlan 
korrelatív 

korrespondencia (levelezés) 

korrigál 
korrigálás 

korrigálható 

korrigálja a GDP-t 
korrigáló 

korrigált 

korrigált átlagos statisztikai állományi létszám 
korrigált determinációs együttható 

korrigált eladási ár 

korrigált empirikus szórásnégyzet 
korrigált gyakoriság 

korrigált hozam 



korrigált költségbázis 

korrigált mérlegfőösszeg 

korrigált munkajogi állományi létszám 
korrigált szezonális eltérések 

korrigált szezonindex 

korrigált tapasztalati szórás 
korrigált tapasztalati szórásnégyzet 

korrigált tartozik egyenleg 

korrumpál 
korrumpálás 

korrumpálható 

korrumpálhatóság 
korrumpáló 

korrumpálódik 

korrumpált 
korrupció 

korrupcióellenes harc 

korrupcióellenes konvenció 
korrupcióellenes törvény 

korrupció elleni harc 

korrupciógyanús 
korrupciógyanús befektetés 

korrupciógyanús privatizáció 

korrupciógyanús ügylet 
korrupciós adatbank 

korrupciós botrány 

korrupciós bűncselekmény 

korrupciós gyanú 

korrupciós háló 
korrupciós index 

korrupciós megoldás 

korrupciós pénz 
korrupciós privatizáció 

korrupciós üzleti ügyek 

korrupciós világbarométer 
korrupciót sejtető együttműködés 

korrupt 

korruptság 
korsó (űrmérték) 

korspecifikus fogyasztás 

korstruktúra 
korszak 

korszakalkotó jelentőség 

korszakváltás 
korszerű banktechnika 

korszerű előtakarékossági forma 

korszerű fizetési lehetőség 
korszerű gazdálkodás 

korszerű géppark 

korszerű határátkelőhely 
korszerű kártya 

korszerű kereskedelmi forma 

korszerű nyugdíjrendszer 
korszerűsít 

korszerűsítés 

korszerűsített 
korszerűsítő 

korszerű speciális jármű 

korszerű technológia 
korszerű termék 

korszerűtlen 



korszerűtlenség 

Korszerű Vezetés (sajtókiadvány) 

kortesforint 
kortesköltség 

kortesköltségvetés 

kortespénz 
kosaras palack 

kosáropció a kamat adott szinten tartására 

kosárpozíció-nyitás 
kosárügylet 

kosárügyletkötés 

kosárvaluta 
Kosegarten, Wilhelm 

Koselleck, Reinhart 

kóserigazolás 
kóser termék 

KOSPI (a Szöuli Tőzsde indexe) 

Kossuth Lajos 
Kossuth-bankjegy 

Kossuth-bankó 

Kossuth-díj 
kóstál 

koszorúmegváltás 

kosztba ad 
kosztba vesz 

kosztkamat 

kosztkamatos 

kosztkamattartozás 

kosztpénz (konyhapénz) 
kosztpénz (rövid időre magas kamattal kihelyezett pénz) 

kosztügylet 

kosztüzlet 
kosztüzletek 

kosztüzletes 

kosztüzleti 
kotíroz 

kotírozás 

kotírozott 
kotírozott értékpapírok 

kotírozzák 

KOTK KFT. (Külkereskelmi Oktatási és Továbbképző Központ Kft.) 
Kotler, Philip 

Kotov, Ivan Vasziljevics 

kottaár 
kótyavetye 

kótyavetyél 

kótyavetyélés 
kótyavetyélő 

Kouba, Karel 

KOUT (konverziós átutalás) 
KOVA (konverziós pénztári művelet) 

Kovách Gyula 

Kovács Alajos 
kovácsáru 

Kovács Gábor 

Kovács Gyula 
kovácsmester 

kovácsmunka 

kovácsműhely 
kovácsüzem 

Kovalevszkij, Nyikolaj Alekszejevics 



kovariancia 

kovarianciaanalízis 

kovaranciamutató 
kovariancia stacionárius idősor 

Kováts Ferenc 

Kovrig Béla 
Kowlooni Értéktőzsde (Honkong) 

Kozlov, Genrih Abramovics 

kozmetikai-háztartási osztály 
kozmetikai ipar 

kozmetikai piac 

kozmetikai üzlet 
kozmetikáz 

kozmetikázás 

kozmetikázási hitel 
kozmetikázott 

kozmetikázott jelentés 

kozmetikázott mérlegbeszámoló 
kozmetikum 

köbcentiméter (cm3) (űr- és térfogatmérték) 

köbdeciméter (dm3) (űr- és térfogatmérték) 
Köbe (Közlekedési Biztosítóegyesület) 

köbgyök 

köbhüvelyk (űr- és térfogatmérték) 
köbláb/óra 

köbláb (űr- és térfogatmérték) 

köbmérték 

köbméter (m3) (űr- és térfogatmérték) 

köbmilliméter (mm3) (űr- és térfogatmérték) 
köböl (űr- és térfogatmérték) 

köbözőlevél 

köddé vált a vagyona 
köfa (községfejlesztési alap) 

kölcsön 

kölcsönad 
kölcsönadás 

kölcsönadható pénzmennyiség 

kölcsönadható tőke 
kölcsönadó 

kölcsönadókat és a kölcsönigénylőket összehozó közvetítő 

kölcsönadó országában elköltendő kölcsön 
kölcsönadós 

kölcsönajánlat 

kölcsönalap 
kölcsön a legjobb ügyfeleknek fix felső kamathatárral 

kölcsön a legjobb ügyfeleknek járó kamatlábbal 

kölcsönállomány 
kölcsön, amelybe a kölcsönadó bank más bankokat is bevon 

kölcsön, amelyek kamatlábát egy idő elteltével újra rögzítik 

kölcsön, amelyet a vállalat nyereségéből törlesztenek 
kölcsönátminősítés 

kölcsönbe ad 

kölcsön befolyó kamatának aktív időbeli elhatárolása 
kölcsönbérlet 

kölcsönbérleti díj 

kölcsönbérleti megállapodás 
kölcsönbérleti szerződés 

kölcsönbe vett tőke 

kölcsönbiztosítás 
kölcsönbiztosítási kötvény 

kölcsön biztosítási kötvényre 



kölcsönbiztosíték 

kölcsön biztosítéka 

kölcsön célját meghatározó záradék 
kölcsöndíj 

kölcsöndíj-kötelezettség 

kölcsönegyezmény 
kölcsönegylet 

kölcsön egy szektorba való befektetéshez 

kölcsönelismervény 
kölcsön előteremtése 

kölcsönérték 

kölcsön esedékességeinek súlyozott átlaga 
kölcsöneszközök 

kölcsönfedezeti arány 

kölcsönfedezeti határ 
kölcsönfedezeti megállapodás 

kölcsön felmondása 

kölcsön felső határa 
kölcsönfelszerelés 

kölcsönfeltételek 

kölcsönfeltételek enyhítése 
kölcsön feltöltése 

kölcsönfelvétel 

kölcsön felvétele 
kölcsön felvételéről tárgyal 

kölcsönfelvételi kényszer 

kölcsönfelvételi képesség 

kölcsönfelvételi költség 

kölcsönfelvételi politika 
kölcsönfelvevő 

kölcsönfelvevő képesség 

kölcsönfelvevő ország 
kölcsönfelvevő vállalat 

kölcsönfolyósítás 

kölcsönformák 
kölcsönforrások 

kölcsön futamideje 

kölcsönfutamidő 
kölcsönfüggés 

kölcsöngabona 

kölcsöngyám 
kölcsöngyámság 

kölcsön hajórakományra 

kölcsönhatás 
kölcsönhatásmódszer 

kölcsönhátralék 

kölcsön idő előtti visszafizetése 
kölcsön ... időszakra 

kölcsön időtartama 

kölcsönigény 
kölcsön-igénybevétel 

kölcsön igénybevétele 

kölcsönigénylés 
kölcsönigénylési űrlap 

kölcsönigénylő 

kölcsönigény-szűkülés 
kölcsönjegyzés 

kölcsönjegyzési felhívás 

kölcsönjegyzési jegyzék 
kölcsönjegyzésre felhív 

kölcsönjegyzésre szolgáló felhívás 



kölcsönjegyzés vége 

kölcsönjegyző 

kölcsönjegyzők jegyzéke 
kölcsönjogosult 

kölcsönjogosultság 

kölcsönkamat 
kölcsönkamat kiszámítása 

kölcsönkamatláb 

kölcsönkamatláb esése 
kölcsönkamatláb növekedése 

kölcsönkamatláb-változás 

kölcsönkamatláb változása 
kölcsönkamatok folyamatos fizetése 

kölcsönkap 

kölcsönkategória 
kölcsönkedvezmény 

kölcsönkér 

kölcsönkérés 
kölcsönkereslet 

Kölcsönkérésnek megadás a vége. (közmondás) 

kölcsönkérő 
kölcsön kezelési díja 

kölcsön kézizálog-biztosítékra 

kölcsönkibocsátás 
kölcsön kibocsátása 

kölcsönkibocsátási feltételek 

kölcsön kibocsátója 

kölcsönkifizetés 

kölcsönkilátás 
kölcsönkondíciók 

kölcsönkonstrukció 

kölcsönkonszolidálás 
kölcsönkonvertálás 

kölcsönkonverzió 

Kölcsönkorpa nem hájasítja a disznót. (szólásmondás) 
kölcsönkötelezettség 

kölcsönkötelezvény 

kölcsön kötelezvényre 
kölcsönkötvény 

kölcsönkötvény-átváltás 

kölcsönkötvény átváltása 
kölcsönkötvények címletek szerinti megosztása 

kölcsönkötvények elterjesztése  

a piacon 
kölcsönkötvény hozamából való részesedés 

kölcsönkötvény kamatának csökkentése 

kölcsönkötvény kibocsátása 
kölcsönkötvényt bocsát ki 

kölcsönkövetelés 

kölcsön közraktári jegyre 
kölcsönközvetítés 

kölcsönközvetítő 

kölcsön leírása 
kölcsön lejárata 

kölcsön lejárati ideje 

kölcsönmegállapodás 
kölcsönmegtérítés 

kölcsönmegújítás 

kölcsönművelet 
kölcsönnapló 

kölcsön névértéke és a kézhez vett összeg különbsége 



kölcsönnyújtás 

kölcsönnyújtás az anyavállalatnak  

a leányvállalat részéről 
kölcsönnyújtásból származó veszteség 

kölcsönnyújtási gyakorlat 

kölcsönnyújtási politika 
kölcsönnyújtási szerződés 

kölcsönnyújtással kapcsolatos kezdeti díjak 

kölcsönnyújtás több választási lehetőséggel 
kölcsönosztály 

kölcsönös alku 

kölcsönös árfolyam-garancia 
kölcsönös befektetési társaság 

kölcsönös beszámítás 

kölcsönös bizalmon alapuló megállapodás 
kölcsönös biztosítás 

kölcsönös biztosítási alap 

kölcsönös egyetértés 
kölcsönös ellentételezési rendszer 

kölcsönös előny 

kölcsönös előnyök elve 
kölcsönös előnyökön alapuló kereskedelem 

kölcsönös elszámolás 

kölcsönös elszámoláson alapuló 
kölcsönösen előnyös 

kölcsönösen előnyös csere 

kölcsönösen előnyös kereskedelem 

kölcsönösen előnyös munkamegosztás 

kölcsönösen engedélyezett hitel 
kölcsönösen fennálló felelősség 

kölcsönös engedmény 

kölcsönösen hatékony csere 
kölcsönösen kártalanít 

kölcsönösen kompenzálják egymást 

kölcsönösen teljesítendő feltétel 
kölcsönösen visszterhes szerződés 

kölcsönös érdek 

kölcsönös erősítés 
kölcsönös függés 

kölcsönös függőség 

kölcsönös függőségi viszony 
kölcsönös garanciaszerződés 

Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa (KGST) 

kölcsönös hasznú közszolgáltató szervezet 
kölcsönös hasznú önellátó szervezet 

kölcsönös hasznú szervezet 

kölcsönös hasznú zárt szervezet 
kölcsönös helyettesíthetőség 

kölcsönös hitel 

kölcsönös kapcsolat 
kölcsönös kártérítés 

kölcsönös kártérítések nullszaldós megoldása 

kölcsönös kereskedelem 
kölcsönös konkurenciaharc 

kölcsönös kötelezettség 

kölcsönös megállapodás 
kölcsönös megegyezés 

kölcsönös megegyezéssel 

kölcsönös megfelelés 
kölcsönös öntulajdonlás 

kölcsönös összefüggés 



kölcsönös részesedés 

kölcsönös részvénytulajdon 

kölcsönösség 
kölcsönös segélypénztár 

kölcsönösségen alapuló szerződés 

kölcsönösségi alapon 
kölcsönösségi együttható 

Kölcsönös Segítő Takarékpénztár (KST) 

kölcsönösségi záradék 
kölcsönös szerződés 

kölcsönös szívességen alapuló váltók kiállítása 

kölcsönös szívességi váltó 
kölcsönös üzlet 

kölcsönös vagyonrész 

kölcsönös végrendelet 
kölcsönös viszontbiztosítás 

kölcsönös viszony 

kölcsönösszeg 
kölcsön összege 

kölcsönösszeg kamata 

kölcsönösszetétel 
kölcsön összetétele 

kölcsönöz 

kölcsönözhető 
kölcsönözhető alapok elmélete 

kölcsönpénz 

kölcsönpiac 

kölcsönpolitika 

kölcsönportfólió 
kölcsön refinanszírozása 

kölcsönszámla 

kölcsönszervező 
kölcsön szerzése 

kölcsönszerződés 

kölcsönszerződés összegéből levonandó kamat 
kölcsönszolgálat 

kölcsönt ad 

kölcsönt adó 
kölcsöntámogatás 

kölcsöntartozás 

kölcsönt biztosít 
kölcsönt bocsát ki 

kölcsönteher 

kölcsönt elhelyez 
kölcsön tényleges költsége 

kölcsönterhek 

kölcsönterv 
kölcsönt felvesz 

kölcsönt folyósít 

kölcsönt jegyez 
kölcsönt kap 

kölcsönt kér 

kölcsönt kihelyez 
kölcsönt nyújt 

kölcsönt nyújtó 

kölcsöntőke 
kölcsöntőkedonor 

kölcsöntőkeexport 

kölcsöntőke-exportőr 
kölcsöntőke-igénybevétel 

kölcsöntőke igénybevétele 



kölcsöntőke igénybevételi határértéksávjának a meghatározása 

kölcsöntőkeimport 

kölcsöntőke-importőr 
kölcsöntőke-juttatás 

kölcsöntőke kamata 

kölcsöntőke kereslete 
kölcsöntőke-konstrukció 

kölcsöntőke összege 

kölcsöntőkepiac 
kölcsöntőkeügylet 

kölcsöntörlesztés 

kölcsöntörlesztés utolsó részlete 
kölcsöntranzakció 

kölcsönt szerez 

kölcsönt törleszt 
kölcsöntulajdonos 

kölcsönt vesz fel 

kölcsönt visszafizet 
kölcsönügylet 

kölcsönügylet-közvetítés 

kölcsönügylet közvetítése 
kölcsönvesz 

kölcsönvett 

kölcsönvett eszköz 
kölcsönvett összeg 

kölcsönvett pénz 

kölcsönvett pénzalap 

kölcsönvett tartalék 

kölcsönvevő 
kölcsönvevő ország 

kölcsön-visszafizetés 

kölcsön visszafizetése 
kölcsön visszafizetése esedékesség előtt 

kölcsön visszafizetése termékkel 

kölcsön-visszafizetési kötelezettség 
kölcsönzés 

kölcsönzés a határidős gabonapiacon 

kölcsönzés egy határidős piacon 
kölcsönzések túlsúlya 

kölcsönzés értékpapírra 

kölcsönzési díj 
kölcsönzési futamidő 

kölcsönzési határidő 

kölcsönzési kamat 
kölcsönzési módozatok 

kölcsönzési plafon 

kölcsönzési társaság 
kölcsönző 

kölcsönzőbolt 

kölcsönzőhely 
kölcsönző ország valutájában visszafizetendő kölcsön 

kölcsönzött 

kölcsönzött összeg 
kölcsönzött pénz 

kölcsönzött pénzt azonnal továbbkölcsönöz 

kölcsönzőtulajdonos 
kölcsönzővállalat (csak kölcsönzéssel foglalkozó) 

kölcsönző vállalat (valamit kölcsönadó) 

költ 
költekezés 

költekezések csökkentése 



költekezések lefaragása 

költekezési hajlandóság 

költekezési határhajlandóság 
költekezés leállítása 

költekezik 

költekező 
költésfelmérés 

költés felmérése 

költőpénz 
költőpénzelvárások 

költött váltó 

költözési költség 
költöztetési vállalkozó 

költség 

költségadatok 
költségadó 

költség a feladó terhére 

költség, a forgalom és a nyereség elemzése 
költségakadály 

költségakadályok fennállása 

költségalakulás 
költségalapú árképzés 

költségalapú árrendszer 

költségalapú szemlélet 
költségáldozat 

költségállandó 

költséganalízis 

költségár 

költségarány 
költségarányos 

költségarányos ár 

költségarányos díjfizetési struktúra 
költségarányos tarifa 

költségátalány 

költségátcsoportosítás 
költségáthárítás 

költségátlagolás 

költségátvezetés 
Költségátvezetési számla (számlanév) 

költségbecslés 

költségbecslési vizsgálat 
költségbefolyásoló tényező 

költség begyűjtése 

költségbeszámítás 
költségbe ver 

költségbizonylat 

költségbiztosítás 
költség, biztosítás és fuvardíj fizetve a rendeltetési kikötőig 

költség, biztosítás, fuvardíj és átváltási árfolyam-különbözet 

költség, biztosítás, fuvardíj és jutalékok fizetve 
költség, biztosítás, fuvardíj és kamat fizetve 

költség, biztosítás, fuvardíj és kirakodás fizetve 

költség, biztosítás, fuvardíj, ... feltételek szerint 
költség, biztosítás, fuvardíj fizetve 

költség, biztosítás, fuvardíj, jutalék és kamat fizetve 

költségbiztosíték 
költségbiztosíték-előleg 

költségbiztosíték-megelőlegezés 

költségcentrikus 
költségcentrum 

költségcsoport 



költségcsopotosítás 

költségcsökkenés 

költségcsökkentés 
költségcsökkentés hatása 

költségcsökkentés hatása a monopólium helyzetére 

költségcsökkentő hatás 
költségcsökkentő támogatás 

költségcsökkentő terv 

költségcsökkentő tétel 
költségdeterminált 

költségdiktáló stratégia 

költségeit megtérítik 
költségek alól felmentve 

költségek a menedékkikötőben 

költségek áthárítása 
költségekbe való beszámítás 

költségekből részt vállal 

költségek elszámolása 
költségek eredménye 

költségek és az előnyök különbsége 

költségeket beleértve 
költségeket viseli 

költségek év végi összegezése 

költségek fedezésére szolgáló összeg 
költségek fedezete 

költségek fizetése 

költségekkel azonos ellenszolgáltatás 

költségekkel együtt 

költségekkel megterhel 
költségek kétséges megtérülése 

költségek kiterhelése 

költségek költségfunkciós bontása 
költségek költségnemenkénti kimutatása 

költségek leszámításával 

költségek levonása után 
költségek levonásával 

költségek nélkül 

költségek összesen 
költségek ráterhelése 

költségek részletezése 

költségek tervezése 
költségektől mentes 

költségek valakire hárulnak 

költségek visszatérítése 
költségelem 

költségelemzés 

költségelemző 
költségelemző tevékenység 

költségelemző vizsgálat 

költségelhatárolás 
költségellenőrzés 

költség-ellenőrzési rendszer 

költség-előirányzat 
költség-előkalkuláció 

költségelőleg 

költségelőlegezés 
költségelőny 

költségelszámolás 

költségelszámolási lehetőség 
költségelszámolhatósági mód 

költségeltérés 



költségemelés 

költség emelése 

költségen felüli bevétel 
költségen felüli bevételképződés 

költségére 

költségérzékeny 
költségérzékenység 

költségérzéketlenség 

költséges 
költséges ajándék 

költség- és bevételkalkuláció 

költség és biztosítás 
költség és biztosítási díj 

költséges életmód 

költséges erőforrás 
költség és fuvardíj a megnevezett kikötőig fizetve 

költség- és fuvardíjutánvét 

költség- és kárigény 
költségeskedik 

költséget beleszámítva 

költséget és időt követelő 
költséget fedez 

költségfajta 

költségfaktor 
költségfedezés 

költségfedezet 

költségfedezetet biztosító áremelés 

költségfedezeti pont 

költségfedezeti ráta 
költségfedezeti számítás 

költségfelelősi rendszer 

költségfelfogás 
költségfelhasználás 

költségfelmerülés 

költségfelmerülési hely 
költségfelosztás 

költségfelszámítás 

költségfeltüntetés 
költség feltüntetése 

költség-felülvizsgálat 

költség felülvizsgálata 
költségfinanszírozás 

költség-forgalom-nyereség elemzés 

költségfunkció 
költség, fuvardíj és kirakodási költség fizetve 

költségfüggvény 

költségfüggvény értelmezési tartománya 
költséggazdálkodás 

költséggazdálkodásért felelős egység 

költséggazdálkodási módszerek 
költséggazdálkodási vezető 

költséggörbe 

költséggyűjtés 
költséghányad 

költség-haszon dimenzió 

költség-haszon elemzés 
költség + haszon elven alapuló árképzés 

költséghatás 

költséghatékony 
költséghatékony módszer 

költséghatékony működés 



költséghatékonyság 

költséghatékonyság-alapú erőforrás-allokáció 

költséghatékonysági elemzés 
költséghatékonyság-növelő eszköz 

költséghely 

költséghely elszámolása 
költséghierarchia 

költséghordozó 

költséghozadék 
költség-hozzáadásos ármegállapítás 

költség-hozzájárulás 

költségigazolás 
költségigény 

költségigényes 

költségigényes befektetés 
költségigényes eljárás 

költségigényes közbiztonsági akció 

költségigényes szociális program 
költségigényes technológiai eljárás 

költségigényes termék 

költséginfláció 
költséginflációs elem 

költséginformáció 

költség inkasszálása 
költséginternalizáló adó 

költségirányzat 

költségjavak 

költségjavaslat 

költségjegyzék 
költségjegyzékes 

költségjelzés 

költség-jövedelem elemzés 
költségkalkuláció 

költségkalkulátor 

költségkártya 
költségkedvezmény 

költségként elszámolt bevételek 

költségképző tényező 
költségkihatás 

költségkímélés 

költségkímélő 
költségkímélő módszer 

költségkimutatás 

költségkivetés 
költségkönyvelés 

költségkönyvelő 

költségkövetkezmény 
költségközpont 

költségközpontúság 

költség közvetlen pénzkiadást igénylő része 
költséglimit 

költségmeghatározás 

költségmegmaradás 
költségmegoszlás 

költségmegosztás 

költségmegosztás alapja 
költségmegosztási elv 

költségmegosztó rendszer 

költségmegszorító intézkedés 
költségmegtakarítás (CS) 

költségmegtakarítási program 



költségmegtakarító intézkedés 

költségmegtérítés 

költségmegtérülés 
költségmegtérülési idő 

költségmenedzser 

költségmentes 
költségmentesen 

költségmentesen a fuvarozónak átadva (FCA) 

költségmentesen a hajódaru alá szállítva (FUT) 
költségmentesen a hajófedélzetre (FOB) 

költségmentesen a hajó korlátján át (FOS) 

költségmentesen a hajó oldala mellé szállítva (FAS) 
költségmentesen a hajó szénraktárába szállítva (fib) 

költségmentesen a rendeltetési helyig 

költségmentesen a rendeltetési kikötőbe szállítva 
költségmentesen az elhajózási kikötőbe szállítva 

költségmentesen az elhajózási kikötő vasúti állomására szállítva 

költségmentesen az érkező vasúti kocsiban 
költségmentesen az indulási kikötőbe szállítva 

költségmentesen bárkába rakva 

költségmentesen berakva 
költségmentesen folyópartra rakva 

költségmentesen hajóba rakva (FOB) 

költségmentesen hajóba rakva és elegyengetve (FOBT) 
költségmentesen házhoz szállítva 

költségmentesen kocsiba rakva 

költségmentesen könnyítőhajóba rakva 

költségmentesen könnyítőhajóból átvéve 

költségmentesen rakpartra kirakva (FAQ) 
költségmentesen rendeltetési helyre szállítva 

költségmentesen repülőgépre rakva (FOA) 

költségmentesen szállítva 
költségmentesen teherautóba rakva (FOT) 

költségmentesen uszályra rakva (FIB) 

költségmentesen vagonba rakva (FOR) 
költségmentesen vagonból (EXW) 

költségmentesen vasúti kocsiba rakva (FOR vagy for) 

költségmentes házhoz szállítás 
költségmentes, napi egyszeri pénztárhasználat 

költségmentesség 

költségmentes számlavezetés 
költségmérés 

költségmérséklés 

költségminimálás 
költségminimalizálás 

költség minimalizálása 

költségminimalizálási törekvés 
költségminimum 

költségmodell 

költségmutató 
költségnagyság 

költségnem 

Költségnem-átvezetési számla (számlanév) 
költségnemek szerinti kimutatás 

Költségnem-ellenszámla (számlanév) 

költségnem-elszámolás 
költségnemenkénti bontás 

költségnemenkénti költségtartalom 

költségnemenként könyvel összköltségeljárással 
költségnorma 

költségnövekedés 



költségnövekedés karbantartása 

költségnövekedés kiváltotta infláció 

költségnövekedés okozta infláció 
költségnövekmény 

költségnövelő hatás 

költségnövelő tétel 
költségnyilvántartás 

költségnyomás 

költségoldal 
költségoldali komparatív előny 

költségoldalról kiinduló infláció 

költségoptimális elosztás 
költségoptimális mintaelosztás 

költségorientált árképzés 

költség-összehasonlítás 
költség összehasonlítása 

költségösszesítő kimutatás 

költségösszetevő 
költségparaméterek 

költségplafon 

költségpótlékolás 
költségracionalizáció 

költségracionalizálás 

költség racionalizálása 
költségracionalizálási program 

költségráfordítás 

költségráta 

költségráterhelés 

költségrendezés 
költségrendszer 

költségrobbanás 

költségrugalmasság 
költségsokk 

költségspecifikáció 

költségspirál 
költségstop 

költségstruktúra 

költségszámítás 
költségszámítási eljárás 

költségszámítási technikák 

költségszámla 
költségszámlanyitás 

költségszámla váltóóvatolásnál 

költségszámlazárás 
költségszemlélet 

költségszerkezet 

költségszerkezet-változás 
költségszerkezet változása 

költségszint 

költségszintcsökkenés 
költségszintcsökkentés 

költségszint csökkentése 

költségszint-emelkedés 
költségszint emelkedése 

költségszintet meghatározó termelési tényezők árai 

költségszint mellett elérhető árak 
költségszintverseny 

költségszintverseny-előny 

költségszínvonal 
költségtakarékos 

költségtakarékos eljárás 



költségtakarékos intézkedés 

költségtakarékosság 

költségtarifa 
költségtartalom-meghatározás 

költségtartalom meghatározása 

költségteher 
költségtényező 

költségtérítés 

költségtérítéses ármeghatározás 
költségtérítéses felsőfokú képzés 

költségtérítéses képzés 

költségtérítéses oktatás 
költségtérítési igény 

költségtérítési követelés 

költségtérítési lehetőség 
költségtérítési záradék 

költségterv 

költségtervezés 
költségtétel 

költségtípus 

költség tolta infláció 
költségtöbblet 

költségtörvény 

költségutalványozás 
költségutánvét 

költségütemezés 

költségvállalás 

költségváltozás 

költségverseny 
költségverseny-képesség 

költségvetés 

költségvetés alanyai 
költségvetésbe felvesz 

költségvetésbe központosított jövedelem 

költségvetésbe központosított tiszta jövedelem 
költségvetésben nem előirányzott 

költségvetés bevételi oldala 

költségvetés bevételi tételei 
költségvetésből fedezett beruházás 

költségvetésből fedezett végső fogyasztás 

költségvetés bruttó egyenlege 
költségvetés-centrikus szemlélet 

költségvetés ciklusérzékenysége 

költségvetés csökkentése 
költségvetés diszkrecionális eszközei 

költségvetés-elemzés 

költségvetés elsődleges egyenlege 
költségvetésen felüli 

költségvetésen kívüli (KK) 

költségvetés-faragás 
költségvetés finanszírozása 

költségvetés helyzete 

költségvetés helyzetének javulása 
költségvetési aktívum 

költségvetési alapok 

költségvetési automatizmus 
költségvetési befizetés 

Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése (számlanév) 

költségvetési beszámoló 
költségvetési bevétel 

költségvetésibevétel-növekedés 



költségvetési bizottság 

költségvetési biztos 

költségvetési ciklus 
költségvetési csoportosítás 

költségvetési csökkentés 

költségvetési deficit 
költségvetési deficit inflációs komponense 

költségvetési egyenes 

költségvetési egyenes egyenlete 
költségvetési egyenes meredeksége 

költségvetési egyenes meredekségének abszolút értéke 

költségvetési egyensúly 
költségvetési egyensúly felbillenésének folyamata 

költségvetési elkötelezettség 

Költségvetési Ellenőrök Országos Egyesülete (KEOE) 
költségvetési ellenőrzés 

költségvetési előirányzat 

költségvetési előrejelzés 
költségvetési eltérés 

költségvetési elvonás 

költségvetési eszközök 
költségvetési év 

költségvetési év lezárva ebben az időpontban 

költségvetési év lezárva ...-én 
költségvetési fegyelem 

költségvetési felesleg 

költségvetési feltételek 

költségvetési felület 

költségvetési feszültség 
költségvetési finanszírozás 

költségvetési forrás 

költségvetési fűnyíró 
költségvetési halmaz 

költségvetési hiány 

költségvetési hiány finanszírozása 
költségvetési hiány lefaragása 

költségvetési hiány mérséklése 

költségvetésihiány-plafon 
költségvetési hitel 

költségvetési hitelfelvétel 

költségvetési hitel felvétele 
költségvetési hitelkeret 

költségvetési hitelszükséglet 

költségvetési hozzájárulás 
költségvetési időszak 

költségvetési intézmény 

költségvetési intézmények érdekegyeztető fóruma 
Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető Tanácsa (KIÉT) 

költségvetési intézmények számvitele 

költségvetési javaslat 
költségvetési jog 

költségvetési jövedelemközpontosítás 

költségvetési juttatás 
költségvetési kapcsolat 

költségvetési kényszer 

költségvetési keret 
költségvetési kiadási multiplikátor 

költségvetési kiadások 

költségvetési kiadásokat csökkent 
költségvetési kihatás 

költségvetési kimutatás 



költségvetési kiutalás 

Költségvetési kiutalási igények (számlanév) 

Költségvetési kiutalási igények teljesítése (számlanév) 
költségvetési kofinanszírozás 

költségvetési kompromisszum 

költségvetési korlát 
költségvetési korlát effektivitása 

költségvetési korlát kamat nélkül 

költségvetési korlát puhasága 
költségvetési kölcsön 

Költségvetési kötelezettségek teljesítése (számlanév) 

költségvetési lyuk 
költségvetési maradvány 

költségvetési megszorítás 

költségvetési megtakarítás 
költségvetési mérleg 

költségvetésimérleg-hiány 

költségvetési mérleg hiánya 
költségvetésimérleg-többlet 

költségvetési mérleg többlete 

költségvetési-monetáris keverékpolitika 
költségvetési monopólium 

költségvetési multiplikátor 

költségvetési norma 
költségvetési optimizmus 

költségvetési összeg 

költségvetési összhangzattan 

költségvetési-pénzügyi akadály 

költségvetési politika 
költségvetési pótelőirányzat 

költségvetési pozíció 

költségvetési rendszer 
költségvetési rés 

költségvetési rovat 

költségvetésirovat-könyvelő 
költségvetési segédegyenes 

költségvetési szakértő 

költségvetési számla 
költségvetési szektor 

költségvetési szerv 

költségvetési szervek kiadásai 
költségvetési szervektől származó bevétel 

költségvetési szervektől származó díjbevétel 

költségvetési szervektől származó működési ár 
költségvetési szféra 

költségvetési szigor 

költségvetési szint alatt 
költségvetési szint felett 

költségvetési szociológia 

költségvetési támogatás 
költségvetési tartalék 

költségvetési tartalék felhasználása 

költségvetési teher 
költségvetésiteher-vállalás 

költségvetési teher vállalása 

költségvetési tervezet 
költségvetési tétel 

költségvetési többlet 

költségvetési törvény 
költségvetésitörvény-javaslat 

költségvetési törvény módosítása 



költségvetésitörvény-tervezet 

költségvetési törvény tervezete 

költségvetési trialógus 
költségvetési trükk 

költségvetési túlköltekezés 

költségvetési utasítás 
költségvetési üzemgazdaságtan 

költségvetési vagyon 

költségvetési vita 
költségvetési zárszámadás 

költségvetés jóváhagyása 

költségvetés-készítés 
költségvetés készítése 

költségvetés kiadási tételei 

költségvetés-kiegyensúlyozás 
költségvetés kiegyensúlyozása 

költségvetés-kiegyensúlyozó megállapodás 

költségvetés-kiigazítás 
költségvetés kiigazítása 

költségvetés lefaragása 

költségvetés-lefaragási terv 
költségvetés lefaragási terve 

költségvetés-megkurtítás 

költségvetés megkurtítása 
költségvetés megszavazása 

költségvetés megszilárdítása 

költségvetés minősített időszaki átcsoportosítási javaslata 

költségvetésnapi érték 

költségvetés nélküli állapot 
költségvetés pénzéhsége 

költségvetés pénztárcája 

költségvetés-politika 
költségvetés-politikai cél 

költségvetés-politikai intézkedések 

költségvetés-politikai irányelvek 
költségvetés-politikai szempont 

költségvetés reálegyenlege 

költségvetés szerinti jövedelem kimutatása 
költségvetés tehervállaló képessége 

költségvetés-tervezés 

költségvetés tervezése 
költségvetés végrehajtása 

költségvezető stratégia 

költségviselés 
költségviselés intézményei 

költségviselő 

költségviselő képesség 
költségviselő készség 

költségviszony 

költség-visszatérítés 
költség-visszatérítés az ülés résztvevői számára 

költségvisszavonó elfogadvány 

költségvizsgálat 
költségvonzat 

költségvonzatú kifizetések 

kőművesmunka 
Könnyebb a szokott munka. (közmondás) 

Könnyebb tanácsot adni, mint erszény pénzt. (közmondás) 

Könnyebb végét fogja a dolognak. (szólásmondás) 
könnyelműen hazardíroz 

könnyelműen hazardírozik 



könnyen adminisztrálható ár 

könnyen eladható 

könnyen eladható értékpapír 
könnyen eladják papírjaikat 

Könnyen éli világát, kinek sok  

a pénze. (közmondás) 
könnyen értékesíthető 

könnyen értékesíthető aktívák 

könnyen értékesíthető áru 
könnyen értékesíthető értékpapír 

könnyen érvényesíthető biztosíték 

könnyen folyósítható 
Könnyen ígérő, nehezen fizető. (szólásmondás) 

Könnyen jött pénz könnyen elköltődik. (közmondás) 

könnyen készpénzzé tehető 
könnyen készpénzzé tehető eszköz 

könnyen kiköthető biztosíték 

Könnyen költi, kinek körme nem szakadt érte. (szólásmondás) 
könnyen megvágható (szleng) 

könnyen mobilizálható tartalék 

könnyen pénzzé tehető 
könnyen pénzzé tehető aktívák 

könnyen realizálható értékpapírok 

könnyen romlandó áru 
könnyen szerzett haszon 

könnyítés 

könnyítést nyújt 

könnyített kézbesítési küldemény 

könnyítőhajó 
könnyítőhajó-használati díj 

Könnyű a máséból adakozni. (közmondás) 

Könnyű annak osztani, akinek apja keresett. (szólásmondás) 
könnyű arab kőolaj 

könnyű eladás 

könnyűipar 
könnyű kereset 

könnyűkőolaj 

könnyű pénzérme 
könnyű piac 

könnyű siker 

könyöradomány 
könyvadomány 

könyvár 

könyváruház 
könyváruházlánc 

könyvárus 

könyvárusítás 
könyvárverés 

könyveink átvizsgálásakor 

könyvekben jóváírt követelések 
könyvekben nem szereplő kölcsön 

könyveket ellenőriz 

könyveket lezár 
könyvek zárása 

könyvel 

könyveladó 
könyvelés 

könyvelés bemutatása 

könyvelésben elszámolható 
könyvelésen kívül 

könyvelés esedékességi alapelven 



könyvelés folyó áron az infláció figyelembevételével 

könyvelési adat 

könyvelési alapkönyv 
könyvelési apparátus 

könyvelési ár 

könyvelési bizonylat 
könyvelési bizonylatok ellenőrzése 

könyvelés időpontja 

könyvelési egység 
könyvelési elírás 

könyvelési eljárás 

könyvelési ellenőr 
könyvelési érték 

könyvelési folyamat 

könyvelési fordulónap 
könyvelési hanyagság 

könyvelési hiba 

könyvelési hiba javítása 
könyvelési hónap 

könyvelési időszak 

könyvelési információ 
könyvelési információs rendszer 

könyvelési kamatláb 

könyvelési maradvány 
könyvelési mérleg 

könyvelési modell 

könyvelési napló 

könyvelési nyilvántartó lap 

könyvelési okmány 
könyvelési osztály 

könyvelési politika 

könyvelési szabály 
könyvelési szabvány 

könyvelési számla 

könyvelési szöveg 
könyvelési tétel 

könyvelési tétel helyesbítése 

könyvelési tételként való nyilvántartás 
könyvelési tételt beír 

könyvelési tételt sztorníroz 

könyvelési tételt töröl 
könyvelési tételt visszavon 

könyvelési tranzakció 

könyvelési trükk 
könyvelési utalvány 

könyvelési visszaélés 

könyvelés lezárása 
könyvelés megfeleltetése 

könyvelés összehasonlítása 

könyvelés sztornírozása 
könyveléstechnika 

könyveléstechnikai kérdés 

könyvelést ellenőriz 
könyveléstörténet 

könyvelés zárása 

könyvellenőrzés 
könyvelő 

könyvelőgép 

könyvelőgép-kezelő 
könyvelőiroda 

könyvelőség 



könyvelt érték 

könyvelt levélpostai küldemény 

könyvérték 
könyvérték felfelé igazítása 

könyvérték lefelé igazítása 

könyvesbolt 
könyvesbolt-felszámolás 

könyvesbolt felszámolása 

könyvesbolt helyettes vezetője 
könyvesbolti eladó 

könyvesboltnyitás 

könyvesbolt nyitása 
könyvesboltvezető 

könyvesboltvezető-helyettes 

könyvesbolt vezetője 
könyvesház 

könyves vevő 

könyv- és zenemű-kereskedés 
könyvet vezet 

könyvforgalom 

könyvgyűjtő 
könyvhamisítás 

könyvhitel 

könyvjóváírás 
könyvkereskedelem 

könyvkereskedés 

könyvkereskedő 

Könyvkereskedő (sajtókiadvány) 

könyvkiadás 
könyvkiadás gazdasági okai 

könyvkiadó üzletember 

könyvkiadó vállalat 
könyvkiállítás 

könyvkiárusítás 

könyvkivonat 
könyvkozmetikázás 

könyvkötészet 

könyvkövetelés 
könyvküldemény 

könyvleírás 

könyv-nagykereskedelem 
könyvnagykereskedő 

könyvpalota 

könyvpavilon 
könyvpénz 

könyvpiac 

Könyvpiac (sajtókiadvány) 
könyvrevízió 

könyvrevizor 

könyvszakértő 
könyvszakértői honorárium 

könyvszakértői vélemény 

könyvszakértőség 
könyv szerinti ár 

könyv szerinti devizaárfolyam 

könyv szerinti érték 
könyv szerinti érték alapján történő degresszív leírás 

könyv szerinti értékbecslés 

könyv szerinti értékösszeg módosítása 
könyv szerinti készletár 

könyv szerinti készletérték 



könyv szerinti készlet értékére alapított jelzálog 

könyv szerinti költség 

könyv szerinti követelés 
könyv szerinti követelések  

beszedése 

könyv szerinti leltár 
könyv szerinti nettó érték 

könyv szerinti nyereség 

könyv szerinti ráfordítás 
könyv szerinti tartozás 

könyv szerinti vagyon 

könyv szerinti veszteség 
könyvtámogatás 

könyvtámogatási rendszer 

könyvtartozás 
könyvterjesztés 

könyvutalvány 

könyvügynök 
könyvüzletlánc 

könyvvásár 

könyvvásárló 
könyvvezetés 

könyvvezetési hiba 

könyvvezetési kötelezettség 
könyvvezetési szabályok 

könyvvezető bank 

könyvvitel 

Könyv-vitel (sajtókiadvány) 

könyvviteli adatfeldolgozás 
könyvviteli adatgúla 

könyvviteli bizonylat 

könyvviteli ellenőrzés 
könyvviteli elszámolás 

könyvviteli elszámolási rendszer 

könyvviteli eszköz 
könyvviteli fa 

könyvviteli ismeretek 

könyvviteli költség 
könyvviteli mérleg 

könyvviteli napló 

könyvviteli output 
könyvviteli politika 

könyvviteli rendszer 

könyvviteli szabályok 
Könyvviteli Szabványbizottság (ASC) 

könyvviteli számla 

könyvviteli zárlat 
könyvviteltan 

könyvvizsgálat 

könyvvizsgálat alapjául szolgáló év 
könyvvizsgálati jelentés 

könyvvizsgálati kényszer 

könyvvizsgálati kötelezettség 
könyvvizsgálati megfelelőségi vizsgálat 

könyvvizsgálati osztály 

könyvvizsgálati program 
könyvvizsgálati szabályok 

könyvvizsgálatot végez 

könyvvizsgáló 
könyvvizsgáló által vizsgált időszak 

könyvvizsgáló cég 



könyvvizsgáló és számviteli üzletág 

könyvvizsgáló gyakorlat 

könyvvizsgáló gyakornok 
könyvvizsgálói bélyegző 

könyvvizsgálói díj 

könyvvizsgálói díjazás 
könyvvizsgálói feljegyzés 

könyvvizsgálói hitelesítés 

könyvvizsgálói hitelesítő záradék 
könyvvizsgálói igazolás a mérlegről 

könyvvizsgálói jelentés 

könyvvizsgálói kamara 
könyvvizsgálói megbízás 

könyvvizsgálói szakma 

könyvvizsgálói tanács 
könyvvizsgálói tevékenység 

könyvvizsgálói vélemény a mérlegről 

könyvvizsgálói véleményezés megtagadása 
Könyvvizsgálók Nemzetközi Szövetsége (IFA) 

kőolaj 

kőolajadó 
kőolajár 

kőolajármozgás 

kőolaj árának mozgása 
kőolajár-robbanás 

kőolajban gazdag terület 

kőolaj eladása a finomítás költségeit is tartalmazó áron 

kőolaj- és földgázkitermelés 

Kőolaj- és Kőolajtermék-készletezők Szövetsége (KKKSZ) 
kőolajexport 

kőolaj-exportáló ország 

Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) (Bécs) 
kőolaj-feldolgozó ipar 

kőolaj-felhasználó 

kőolaj-finomító 
Kőolaj-finomítók Országos Egyesülete (NPRA) (USA) 

kőolaj-forgalmazó 

kőolaj-importáló ország 
kőolajipar 

kőolaj-készletezési törvény 

kőolaj-kitermelés 
kőolaj-kitermelési szolgáltatás 

kőolaj-szállítási cél 

kőolaj-szállítási megállapodás 
kőolajszállító 

kőolajszármazék 

kőolajtársaság által kibocsátott hitelkártya 
kőolajtermék 

kőolajtermék-forgalmazás 

kőolajtermék forgalmazása 
kőolajtermék-kereskedelem 

kőolajtermelés 

kőolajtermelő vállalat 
kőolajvezeték 

Kőolajvezeték-építő Vállalkozók Szövetsége (PLCA) 

kőpénz 
körakkreditív 

körbeáramlás 

körbélyegző 
körbeszámláz 

körbeszámlázás 



körbetartozás 

körbetartozások felszámolása 

kördiagram 
körfolyamat 

körforgalom 

körforgás 
körhitellevél 

körjegyzőség 

körkép a devizapiacokról 
körkezesség 

körkörös hatások láncolata 

körkörös integráció 
körlevél 

körmöci arany 

körmönfont kereskedő 
Körner Frigyes 

környezet állapotának az értékelése 

környezetállapot-értékelés 
környezetbarát 

környezetbarát csomagolási mód 

környezetbarát termék 
környezetbaráttermék-jelzés 

környezetbarát tömegközlekedés 

környezetbarát turizmus 
környezetelemzés 

környezetértékelés 

környezetérzékenység 

Környezet és Fejlődés (sajtókiadvány) 

környezetfejlesztés 
környezetfejlesztési stratégia 

környezetfelhasználó ágazat 

környezetgazdálkodás 
környezetgazdálkodási agrármérnöki szak 

Környezetgazdálkodási Intézet (KGI) 

környezetgazdálkodás technikai- 
-gazdasági háttere 

környezet-gazdaságtan 

környezet-gazdaságtani tanszék 
környezethasználó 

környezeti adó 

környezetiadó-bevételek 
környezeti audit (KA vagy EA) 

környezeti auditálás 

környezeti biztonság 
környezeti diszfunkcionalitási kategóriák 

környezetifelelősség-biztosítás 

környezeti gazdasági kár 
környezeti hatás 

környezetihatás-tanulmány (KHT vagy EIS) 

környezetihatás-vizsgálat (KHV vagy EIA) 
környezeti javak 

környezeti jólét 

környezeti jószág 
környezeti jövőkép 

környezeti kár 

környezetikár-értékelés 
környezeti kár értékelése 

környezetikár-felelősség 

környezetikár-megelőzés 
környezeti kár megelőzése 

környezetikár-mentesítési költség 



környezeti károsodás 

környezeti kihívás 

környezeti költség 
környezetiköltség-fogalom 

környezeti közeg 

környezetikrízis-menedzsment 
környezeti magánhatárkár 

környezeti meghatározottság 

környezeti megterhelés 
környezeti nemzeti vagyon értékcsökkenése 

környezeti piac 

környezeti stabilitás 
környezeti többletráfordítás 

környezeti válság 

környezeti váltás 
környezetkárosítás 

környezetkárosító 

környezetkárosító tevékenység társadalmi többletköltsége 
környezetkárosodás 

környezetkímélő 

környezetkímélő beruházás 
környezetkímélő csomagolás 

környezetkímélő életvitel 

környezetkímélő gazdálkodási mód 
környezetkonform 

környezetkonform fogyasztási technológia 

környezetkonform technológiai eljárás 

környezetkonform technológia költsége 

környezetkonform termelési technológia 
környezetközpontú irányítási rendszer (kir) 

környezetmenedzsment 

környezetminőség 
környezetminőségi adó 

környezetminőségi standard 

környezetmódosítás 
környezetprofilú vállalkozás 

környezetrosszabbodás 

környezetstatisztika 
környezetszabályozás 

környezetszabályozási gyakorlat 

környezetszanáló adó 
környezetszempontú értékrend 

környezetszennyezés 

környezetszennyezés exportja 
környezetszennyezés gazdaságtana 

környezetszennyezési bírság 

környezetszennyezés importja 
környezetszennyezés optimális szintje 

környezetszennyező 

környezetszennyező cég 
,,környezetszennyező fizet’’ elv 

környezetszennyező termelési eljárás 

környezettanulmány 
környezetteremtés 

környezetterhelés 

környezetterhelés fokozódása 
környezetterhelési díj 

környezettiszta termék 

környezettudatos fogyasztás 
környezettudatos fogyasztói magatartás 

környezettudatos magatartás 



környezettudatos vállalatirányítás 

Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület (Köve) 

környezetváltozás 
környezetvédelem 

Környezetvédelem (sajtókiadvány) 

környezetvédelem piacosodása 
környezetvédelem szabályozórendszere 

környezet védelme 

környezetvédelmi adó 
környezetvédelmi akció 

környezetvédelmi alap 

Környezetvédelmi Alap célelőirányzata (KAC) 
környezetvédelmi alfabetizáció haszna 

környezetvédelmi beruházás 

környezetvédelmi beruházó 
környezetvédelmi bírság 

környezetvédelmi bírságolás 

környezetvédelmi díj 
környezetvédelmi egyezmény 

környezetvédelmi együttműködés 

környezetvédelmi előrejelzés 
Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium (KTM) 

környezetvédelmi forrás 

környezetvédelmiforrás-elosztás 
környezetvédelmi forrás  

elosztása 

környezetvédelmi garanciális kötelezettségek 

környezetvédelmi garanciavállalás 

környezetvédelmi-gazdálkodási tevékenység 
környezetvédelmi hatás vizsgálata 

környezetvédelmi háttéripar 

környezetvédelmi hozzájárulás 
környezetvédelmi ipar 

környezetvédelmi költség 

környezetvédelmi kötvény 
környezetvédelmi pénzalapok 

környezetvédelmi piac 

környezetvédelmi prognózis 
környezetvédelmi ráfordítás 

környezetvédelmi szabályozási rendszer 

környezetvédelmi szabvány 
környezetvédelmi szektor 

környezetvédelmi technikai kör 

környezetvédelmi termék 
környezetvédelmitermék-díj 

környezetvédelmitermékdíj- 

-szabályozás 
környezetvédelmitermék-díj szabályozása 

környezetvédelmi termékminősítés 

környezetvédelmi terv 
környezetvédelmi törvény 

környezetvédelmi tőzsde 

környezetvédelmi védjegy 
környezetvédelmi világnap 

környezetvédő mozgalom 

környeztvédelmi garanciális költség 
környeztvédelmi garanciális kötelezettség 

körömszakadtáig dolgozik 

Kőrösy József 
körözvény 

körpecsét 



körpróba 

körtárgyalás 

körtelefon 
körutazás 

körutazási jegy 

körügylet 
körülbelül (kb.) 

körülbelüli ár 

körülbelüli árfolyam 
körülbelüli megbízás 

körülhatárolt piac 

körülhatárolt piacon működő vállalat 
körülhatárolt szegmens 

körülmény 

körültekintő arányok 
körültekintő befektető 

körültekintő gazda 

körültekintő gondosság 
körültekintő munka 

körültekintő tervezés 

körülvesz 
körzet 

körzetelő kartell 

körzeten kívüli csekk 
körzetesítés 

körzeti áruirányító 

körzeti fiók 

körzeti piac 

körzeti postahivatal 
kőszénbányászat 

kőszénkivitel 

kőszénpiac 
kőszéntermelés 

kőszénvagyon 

köszönetnyilvánítás 
köszönőember 

kötbér 

kötbér a szerződés nem teljesítése miatt 
kötbér-érvényesítés 

kötbér érvényesítése 

kötbérezés 
kötbérező 

kötbérfizetési záradék 

kötbérfortély 
kötbérgarancia 

kötbérigény 

kötbérkamat 
kötbér kikötése 

kötbérklauzula 

kötbérlevél 
kötbérmentes 

kötbérmentesen 

kötbérnyilvántartó 
kötbér szerződésszegésért 

kötbért szerződésben kiköt 

kötbérzáradék 
köteg 

kötegekbe rak 

kötegelés 
kötegelhető rakomány 

kötegelt áru 



kötegelt feldolgozás 

kötegelt rakomány 

kötéláru 
köteléki díjszabás 

kötelem 

kötelem joga 
köteles 

köteles fizetni 

köteles gondosság 
köteles gondosság hiánya 

köteles példány 

köteles restrikció 
köteles rész 

köteles részvény 

kötelesség 
kötelességét megszegi 

kötelességmulasztás 

kötelességszegés 
köteles valutatartozás 

kötelez 

kötelezés 
kötelezett 

kötelezett nem hajlandó fizetni 

kötelezettség 
kötelezettségállomány 

kötelezettségállomány aránya 

kötelezettség a vevőkkel szemben 

kötelezettségcsökkenés 

Kötelezettségek (mérlegfősor) 
Kötelezettségek és követelések egybevetése (számlanév) 

kötelezettségek fedezésére szolgáló bankbetét 

kötelezettségek felmerülése 
kötelezettségek kezelése 

kötelezettségek nem teljesítése 

kötelezettségének eleget tesz 
kötelezettség érvénytelen garanciák felbontására 

kötelezettséget ró 

kötelezettséget teljesít 
kötelezettséget vállal 

kötelezettséget vállaló 

kötelezettség harmadik személlyel szemben 
kötelezettség kedvezményezettje 

kötelezettségkezelés 

kötelezettségkiegyenlítés 
kötelezettség korlátozása 

kötelezettségnek eleget tesz 

kötelezettség nélkül 
kötelezettség nélküli ajánlat 

kötelezettségrendezés 

kötelezettségteljesítés 
kötelezettség teljesítése 

kötelezettség teljesítésétől eltekint 

kötelezettségtörlesztés 
kötelezettség törlesztése 

kötelezettségvállalás 

kötelezettség vállalása 
kötelezettségvállalás a kibocsátás átvételére 

kötelezettségvállalási befizetés 

kötelezettségvállalási díj 
kötelezettségvállalási hitel 

kötelezettségvállalási nyilvántartó 



kötelezettségvállalás keretében nyújtott hitel 

kötelezettségvállalásra alapított kereset 

kötelezettségvállalást érvénytelenítő nyilatkozat 
kötelezettségvállalás visszleszámítolásra 

kötelezettségvállaló 

kötelezhető 
kötelezi magát 

kötelező 

kötelező ajánlat 
kötelező ajánlat a kötöttség időtartamára való utalás nélkül 

kötelező ajánlat árfolyama 

kötelező ajánlat kötelmi idő megjelölésével 
kötelező ajánlatot tesz 

kötelező állami tulajdonrész 

kötelező árfeltüntetés 
kötelező áruraktározás finanszírozására szolgáló váltó 

kötelező banktartalék 

kötelező belépő 
kötelező beszolgáltatás 

kötelező betegbiztosítás 

kötelező betegbiztosítási rendszer 
kötelező betét 

kötelező biztosítás 

kötelező cégbejegyzés 
kötelező csődbejelentés 

kötelező devizaátváltás 

kötelező devizabeszolgáltatás 

kötelező díjemelés mértéke 

kötelező egészségbiztosítás 
kötelezően előírt adatszolgáltatás 

kötelezően előrt mutatók 

kötelező értékcsökkenési leírások 
kötelező érvényű ajánlat 

kötelező érvényű koordináltság 

kötelező évjáradék 
kötelező fedezet 

kötelező felelősségbiztosítás 

kötelező felelősségbiztosítás megadóztatása 
kötelező gépjármű-biztosítás 

kötelező gépjármű-felelősség 

biztosítás (KGFB) 
kötelező iskolázás 

kötelező jelentés 

kötelező jellegű befizetés 
kötelező jellegű tarifa 

kötelező jótállási idő 

kötelező készlet 
kötelező készpénzhányad 

kötelező kontingens 

kötelező kötelezettségvállalás 
kötelező közszolgáltatás 

kötelező különbözeti letét 

kötelező magánnyugdíj 
kötelező megtakarítás 

kötelező minimális tartalék 

kötelező minimális tartalékráta 
kötelező mutató 

kötelező nyugdíjpénztár 

kötelező pénzbeváltási időszak 
kötelező raktárkészletekkel kapcsolatos váltó 

kötelező raktárkészletekre nyújtott hitel 



kötelező rendelés 

kötelező szakmai felelősségbiztosítás 

kötelező számbavételi rendszer 
kötelező számlakeret 

kötelező szavatossági biztosítás 

kötelező szerződés 
kötelező takarékosság 

kötelező tartalék 

kötelező tartalékalap 
kötelező tartalékletét 

kötelező tartalékok aránya 

kötelező tartalékráta 
kötelező tartalékráta alóli mentesség 

kötelező tervmutató 

kötelező tervszám 
kötelező tőkeminimum 

kötelező ugaroltatás 

kötelező vagyonértékelés 
kötelező választott bíráskodás 

kötelező váltópénz 

kötelező valutafelajánlás 
kötelező versenyeztetési eljárás 

kötelező viszontbiztosítás 

kötelező visszafizetés 
kötelező visszavásárlás 

kötelezvény 

kötelezvényen alapuló kölcsön 

kötelezvény építési beruházás szerződés szerinti befejezésére 

kötelezvény esedékességét megjelöli 
kötelezvénykibocsátás 

kötelezvénykifizetés 

kötelezvény ki nem fizetett kamatai 
kötelezvény közös hajókár viselésében való részvételre 

kötelezvény névértékében foglalt kamat 

kötelezvénnyel biztosított hitelező 
kötelezvényt kifizet 

kötelezvénytörlesztés 

kötelezvénytulajdonos 
kötélkészítés 

kötelmi jog 

kötelmi oldal 
kötelmi viszony 

kötelmi viszonyban álló felek 

kötélverő kisiparos 
kötélverőmester 

kötés 

kötésállomány 
kötés árfolyammozgása 

kötésbejelentés 

kötés dátuma 
kötésegyezség 

kötésegység 

kötésegységes nyitó ár 
kötések a tőzsdezárlat előtt 

kötések közötti különbözeti ügyletek 

kötésengedély 
kötési árfolyam 

kötési árfolyam feljegyzése 

kötési árfolyam-intervallum 
kötési egység 

kötési feltételek 



kötésigazolás 

kötési határ 

kötési valutaárfolyam 
kötéskalkuláció 

kötéskönyv 

kötés leszállítási időpontja 
kötéslevél 

kötésmegerősítés a képernyőn 

kötésméret 
kötésmódosítás 

kötés napján elszámolásra kerülő ügylet 

kötés napján elszámolt ügylet 
kötésnyilvántartás 

kötésözön 

kötés sorszáma 
kötésspecifikáció 

kötésstop 

kötésszám 
kötésszámcsökkenés 

kötésszám csökkenése 

kötésszám-növekedés 
kötésszám növekedése 

kötéstárca 

kötést díj ellenében prolongál 
kötészárás 

kötés zárása 

kötetlen 

kötetlen munkaidő 

kötetlen összegre szóló adóslevél 
kötetlen segély 

kötjegy 

kötjegyblanketta 
kötjegyek párosítása 

kötjegypárosítás 

kötlevél 
kötödetulajdonos 

kötött 

kötött ajánlat 
kötött ár 

kötött áras megbízás 

kötött áras termék 
kötött árfolyam 

kötött áron történő eladás 

kötött áron történő vétel 
kötöttáru (hurkolással előállított) 

kötött árú termék (szabott ára van) 

kötöttáru-kereskedés 
kötött betét 

kötött birtok 

kötött devizagazdálkodás 
kötött devizagazdálkodást vezet be 

kötöttdivatáru-osztály 

kötött fizetési forgalom 
kötött forgalom 

kötött forgatmány 

kötött gazdálkodás 
kötött gazdaság 

kötött hitel 

kötött időtartamú szerződés 
kötött kínálat 

kötött költség 



kötött összegű járadékkötvény 

kötöttség 

kötött segély 
kötött számla 

kötött szerződés 

kötött tarifa 
kötött tőke-munka arány 

kötött útvonal 

kötött vagyon 
kötött valuta 

kötszövőipari termék 

kötvény 
kötvényadó 

kötvényadós 

kötvényadósság 
kötvényakció 

kötvényalap 

kötvényallokáció 
kötvényállomány 

kötvényállománnyal kapcsolatos leírások 

kötvényárfolyam 
kötvényárfolyam, amely utalványt tartalmaz 

kötvényárfolyam utalvány levágása után 

kötvényátruházás 
kötvényátruházási űrlap 

kötvényaukció 

kötvény automatikus megújítása 

kötvénybefektetés 

kötvénybefektetési alap 
kötvénybemutatás 

kötvénybesorolás 

kötvény beszerzési költsége 
kötvény beszerzési költségének korrigálása 

kötvény beszerzési költségének korrigálása felfelé 

kötvény beszerzési költségének korrigálása lefelé 
kötvénybeváltás 

kötvény beváltása 

kötvénybeváltási tartalék 
kötvénybirtok 

kötvénybirtokos 

kötvény birtokosa 
kötvénybizonylat 

kötvénybóvli 

kötvénycsere 
kötvénycsere-tárgyalás 

kötvénycsomag 

kötvénycsomag eladásából származó bevétel 
kötvényegyenérték 

kötvényegyenérték-hozam 

kötvényekbe fektetett banktartalék 
kötvényekbe fektetett tartalék 

kötvényekbe fektető társaság 

kötvényekbe menekített pénz 
kötvények beváltása évenkénti sorsolással 

kötvények beváltása sorsolással 

kötvények biztosítékokkal 
kötvényekből származó jövedelem 

kötvények elhelyezésére alakult konzorcium 

kötvények elhelyezését szavatoló szindikátus 
kötvényekkel biztosított kölcsön 

kötvények százalékaránya egy vállalat tőkeemelésénél 



kötvényeladás 

kötvény eladása és alacsonyabb áron való visszavásárlása 

kötvényeladás a megállapodott árfolyamon 
kötvényeladó 

kötvényelhelyező konzorcium 

kötvényelnevezés 
kötvény elnevezése 

kötvényérték 

kötvényértékelés 
kötvényértékelő 

kötvényértékesítés 

kötvény értékesítése 
kötvényértékesítő 

kötvényes 

kötvény esedékesség előtti visszaváltásakor fizetett összeg 
kötvényes feltőkésítés 

kötvényesít 

kötvényesítés 
kötvényesített adósság 

kötvényesített tartozás 

kötvényévforduló 
kötvény fedezetéül szolgáló repülőgép 

kötvény fedezetéül szolgáló vasúti kocsi 

kötvényfeltétel 
kötvény finanszírozás 

kötvény finanszírozása 

kötvényfinanszírozta kormányzati kiadás 

kötvényforgalmazás 

kötvény forgalmazása 
kötvényforgalmazó 

kötvény forgalmazója 

kötvényforgalom 
kötvényfundálás 

kötvényfutam 

kötvényfüggelék 
kötvénygarancia-nyilatkozat 

kötvény helytelenül megállapított árfolyammal 

kötvény hétnapos felmondással 
kötvényhiány 

kötvényhígítás 

kötvényhitel 
kötvényhitelező 

kötvény hozadéki rátája 

kötvényhozam 
kötvényhozam-csökkenés 

kötvényhozam csökkenése 

kötvényhozam-növekedés 
kötvényhozam növekedése 

kötvényhozamok és a részvényhozamok aránya 

kötvényigazolás 
kötvényilleték 

kötvény indexált, előre rögzített kamatlábbal 

kötvényinformáció 
kötvényjegyzés 

kötvényjegyzés garanciával 

kötvényjegyzési illeték 
kötvényjegyző 

kötvénykamat 

kötvénykamat- és osztalékfedezet 
kötvénykamat-fedezet 

kötvénykamat fedezete 



kötvény kamathozama 

kötvénykamatszelvény 

kötvény kamatszelvénye 
kötvénykamatszint 

kötvénykerekedelem 

kötvénykereskedelem 
kötvénykereskedő 

kötvénykereskedők csoportja a tőzsdén 

kötvénykereslet 
kötvény későbbi kamatfizetéssel 

kötvénykibocsátás 

kötvény kibocsátása 
kötvénykibocsátás az europiacon kis bankcsoport által garanciaszindikátus nélkül 

kötvénykibocsátásból származó kötelezettség 

kötvénykibocsátás elhelyezése 
kötvénykibocsátási prémium 

kötvénykibocsátási prospektus 

kötvénykibocsátási szerződés 
kötvénykibocsátási szerződés törlesztésre vonatkozó része 

kötvénykibocsátási terv 

kötvénykibocsátás kínálati árfolyama 
kötvénykibocsátások elhelyezésének garantálása 

kötvénykibocsátást elhelyez 

kötvénykibocsátó 
kötvénykibocsátó által magára vállalt korlátozások 

kötvénykibocsátó és a kötvényvásárlók megállapodása 

kötvénykibocsátók osztályozása 

kötvénykibocsátó társaság 

kötvénykihelyezés 
kötvénykivonat 

kötvénykonstrukció 

kötvénykonvertálás 
kötvénykonverzió 

kötvénykölcsön 

kötvénykönyv 
kötvényköteg 

kötvénylejárat 

kötvény lejárati időpontja 
kötvényletét 

kötvénylicit 

kötvény magaskamat-szelvénnyel 
kötvényminőség 

kötvény névértéke (B) 

kötvénnyel biztosít 
kötvénnyel biztosított 

kötvénnyel biztosított hitelező 

kötvénnyel biztosított kötvénytulajdonos 
kötvény opciós jogokkal 

kötvényosztalék 

kötvényosztalék-fedezet 
kötvényosztalék fedezete 

kötvénypiac 

kötvénypiac-ellenőrzés 
kötvénypiac ellenőrzése 

Kötvénypiaci Egyesület (BMA) (Dél-afrikai Köztársaság) 

kötvénypolitika 
kötvényportfólió 

kötvényportfóliók diverzifikálása futamidők szerint 

kötvényportfólió-kezelés 
kötvényportfólió kezelése 

kötvényprogram 



kötvényrendelet 

kötvényring 

kötvényről leválasztott kamatszelvény 
kötvény rövid felmondási idővel 

kötvénysorozat 

kötvénysorsolás 
kötvényszelvény 

kötvény szelvények nélkül 

kötvényszerződés 
kötvénytartozás 

kötvénytartozások számlája 

kötvénytartozás-törlesztés 
kötvénytartozás törlesztése 

kötvényt bevon 

kötvényt bocsát ki 
kötvény termelőeszközök vásárlására 

kötvényt forgalomba hoz 

kötvény tiszta értéke 
kötvényt kiállít 

kötvényt kihelyez 

kötvényt kihúz 
kötvényt kisorsol 

kötvénytőke 

kötvény törlése díj visszatérítése nélkül 
kötvény törlése díjvisszatérítés nélkül 

kötvényt törleszt 

kötvénytulajdonos 

kötvény tulajdonosa 

kötvénytulajdonosok által kinevezett csődtömeggondnok 
kötvénytulajdonosok jegyzéke 

kötvénytulajdonosok megbízottjai 

kötvénytulajdonosonkénti analitikus nyilvántartás 
kötvényt visszavált 

kötvényügynök 

kötvényvagyon 
kötvényvásárlás 

kötvény vásárlása 

kötvényvásárlás a megállapodott árfolyamon 
kötvényvásárlási megbízás 

kötvényvásárló 

kötvény-visszafizetés dátuma 
kötvény visszafizetésének az időpontja 

kötvény visszaváltásakor fizetett felár 

kötvény-visszavásárlás 
kötvény visszavásárlása 

Kőváry László 

Köve (Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület) 
követel 

követel egyenleg 

követel egyenleg idegen devizában 
követel egyenleg idegen valutában 

követelés 

követelés a csődtömeggel szemben 
követelés a fuvarozóval szemben 

követelés a leszállított árukért 

követelésállomány 
követelésállomány-csökkenés 

követelésállomány csökkenése 

követelésállomány-növekedés 
követelésállomány növekedése 

követelés a nyújtott szolgáltatásokért 



követelésátengedés 

követelés átengedése 

követelésátruházás 
követelés átruházása 

követelésátváltás 

követelés átváltása 
követelésbehajtás 

követelés behajtása 

követelésbehajtás bérbeadása 
követelésbehajtási eljárás 

követelésbehajtási módszer 

követelésbehajtó 
követelés bejelentése 

követelésbesorolás 

követelés besorolása 
követelésbeszedés 

követelés beszedése 

követeléscsomag 
követeléscsökkenés 

követelés csökkenése 

követeléseink partnereinktől 
Követelések (mérlegfősor) 

Követelések (számlanév) 

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (számlanév) 
követelések behajtása 

követelések bejelentése csődeljárásban 

követelések beszedése 

követelések biztosítása 

követelések és kötelezettségek 
követeléseket átruház 

követeléseket támaszt 

követelések igazolása csődtömeggel szemben 
Követelésekkel, kötelezettségekkel kapcsolatos árfolyamnyereségek (számlanév) 

Követelésekkel, kötelezettségekkel kapcsolatos árfolyamveszteségek (számlanév) 

követelések kötelező jellegű besorolási osztályai 
követelések külföldi bankoknál 

követelések minőségéből adódó kockázat 

követelések negyedévi egyeztetése 
követelésekről vezetett nyilvántartás 

követelések utáni kamat 

követelés ellenében átvett részesedés 
követelésem terhére 

követelésen túlmenően intézvényez 

követelésértékesítő cég 
követelésérvényesítés 

követelésfajta 

követelés fejében kibocsátott idegen váltó 
követelési jog 

követeléskezelő 

követelés lefoglalása 
követelés lejárati napja 

követelés leszámítolt készpénzértéke 

követelés letiltása 
követelésmegvásárlás 

követelés megvásárlása 

követelésminősítés gyakorisága 
követelésminősítési osztály 

követelésminősítési szabályzat 

követelésminősítés köre 
követelés perlése 

követelésre jogosult 



követelés rendezése 

követelésről lemond 

követelés sorrendisége 
követelést átenged 

követelést befagyaszt 

követelést behajt 
követelést érvényesít 

követelést megtestesítő értékpapír 

követelést mérsékel 
követeléstől eláll 

követelést peres úton behajt 

követelést rendező számla 
követelést támaszt 

követelést töröl 

követelésünk 
követelésvásár 

követelésvásárlás 

követelészárolás 
követelés zárolása 

követelhető 

követelmény 
követelményeknek meg nem felelő tartalékok 

követelményhalmaz 

követelményrendszer 
követelményszint 

követelménytámasztás 

követelnivaló 

követelnivalója van 

Követel oldal 
követelő 

követelőlevél 

Követel rovat (a számvitelben) (K) 
követelvény 

követéses vizsgálat 

követhető út 
követi az árfolyamváltozást 

következetes 

következetes nyugdíjreform 
következetesség axiómája 

következetesség elve 

következetlen 
következetlenség 

következmény 

következményes kár 
következményjövő 

következménykár 

következő 
következő évet terhelő előfizetési díj 

következő forgató 

következő hónapban 
következő nemzedék 

következő osztalék nélkül 

következő tőzsdenap 
következő tulajdonos 

következő váltókezes 

következtet 
következtetés 

következtetéselmélet 

következtetést von le 
következtetett osztalék 

következtetett tulajdon 



követő (aki elfogadja piaci versenytársa döntését) 

követő áralakítás 

követő forgatmányos 
követő forgatókövető piac 

követő piac 

követő stratégia 
követő tervezés 

kövezetvám 

közadakozás 
közadó 

közadók módjára behajtható 

közadomány 
közadós 

közadósság 

közadósság-növekedés 
közadósság növekedése 

közalapítvány 

közalapítványi javak 
közalkalmazott 

közalkalmazottak bérhelyzete 

közalkalmazottak jogállása 
közalkalmazotti bér 

közalkalmazotti bérek központi emelése 

közalkalmazottibér-skála 
közalkalmazotti illetmény 

közalkalmazottiilletmény-tábla 

közalkalmazotti jogviszony megszüntetése 

közalkalmazotti kártya 

közalkalmazotti megállapodás 
közbeeső beszámoló 

közbeeső feladat 

közbeeső kereskedő haszna 
közbeeső mérleg 

közbeeső osztalék 

közbeeső válság 
közbeeső végzés 

közbeiktatott szállítmányozó 

közbelépés 
közbenjár 

közbenjárás 

közbenjárás a váltóadós becsületének megmentésére 
közbenjárás nemfizetés miatt 

közbenjáró 

közbenjáró fél 
közbenjárói óvás 

közbenső átengedés 

közbenső eladások fenntartásával 
közbenső felhasználás 

közbenső fogyasztás 

közbenső időszak 
közbenső javak 

közbenső kereslet 

közbenső kikötő 
közbenső kínálat 

közbenső számla 

közbenső trend 
közbenső váltó 

közbeszerzés 

közbeszerzések elosztási rendje 
közbeszerzések piaca 

Közbeszerzések Tanácsa 



közbeszerzési ajánlat 

közbeszerzési biztos 

Közbeszerzési Döntőbizottság 
közbeszerzési eljárás 

Közbeszerzési Értesítő (sajtókiadvány) 

közbeszerzési főbiztos 
közbeszerzési főrevizor 

közbeszerzési intézményrendszer 

közbeszerzési pályázat 
közbeszerzési piac 

közbeszerzési szektor 

Közbeszerzési Tanács 
közbeszerzési törvény 

közbeszerzési törvény módosítása 

közbeszerzési verseny 
közbeszerzésiverseny-eljárás 

közbeszerzésiverseny-pályázat 

közbezerzési igazgató 
közbirtok 

közbirtokos 

közbirtokosság 
közbirtokossági résztulajdonos 

közbirtokossági tulajdon 

közbirtokossági vagyon 
közbülső bizottság 

közbülső jószág 

közbülső kimutatás 

közbülső népszámlálás 

közbülső ország 
közbülső termék 

közcél 

közcélú adó 
közcélú felhasználás 

közcélú magánszektor 

közcélú munka 
közcélú távbeszélő-szolgáltatás 

közcélú villamosmű 

közeg 
közelebbi határidejű kötés 

közelebbi időpontra vonatkozó kötés 

közelebbi kötés 
közélelmezés 

Közélelmezés (sajtókiadvány) 

közeli eredmény 
közeli határidős értékpapírok 

közeli határidős kötés 

közeli kötés 
közeli lejárat 

közeli lejáratú váltó 

közelítő alak 
közelítő érték 

közelítő módszer 

közellátás 
közellátási hatóság 

közellátási helyzet 

közellátási jegy 
közellátási készlet 

közellátási miniszter 

közellátási rendszer 
Közellátási Szemle (sajtókiadvány) 

közellátási tartalék 



közellátási utalvány 

közellátási üzemek részvényei 

közellátásügyi hivatal 
közellátásügyi intézkedés 

közel van a tűzhöz 

Közép-afrikai Államok Gazdasági Közössége (ECOCAS) 
Közép-afrikai Köztársaság (Közép- 

-Afrika) – Afrika 

Közép-afrikai Monetáris és Gazdasági Unió (CAMEU) 
Közép-afrikai Vám- és Gazdasági Unió (CACEU) 

Közép-amerikai Államok Szervezete (OCAS) 

Közép-amerikai Árutőzsde (MACE) (Chicago) 
Közép-amerikai Gazdasági Integráció 

Közép-amerikai Gazdasági Integrációs Bank (CABEI) 

Közép-amerikai Klíringintézet 
Közép-amerikai Közös Piac (CACM) 

középár 

középárfolyam 
középárfolyam-számítási eljárás 

középáron 

középbank 
középbirtok 

középbirtokos 

középérték 
középértékek fajtái 

középérték-záradék 

közepes 

közepes ár 

közepes arab kőolaj 
középesedékesség 

közepesen fejlett ország 

közepesen túlnyomásos piac 
közepes és nagy kockázatot jelentő értékpapír 

közép- és felsőfokú végzettségű szakember 

közepes futamidő 
közepes gyapotminőség a tőzsdén 

Közép- és Kelet-Európa 

közepes lejárat 
közepes lejáratú értékpapír 

közepes méretű vállalat 

közepes minőségű termelési tényezők faktorára 
közepes tőkeáttételű vállalat 

Közép-európai Befektetési Tanács (CEIC) 

Közép-európai Befektetési Társaság 
Közép-európai Brókerképző 

Közép-európai Gazdasági Egyesület 

Közép-európai Gazdatanács 
Közép-európai Kezdeményezés (KEK) 

Közép-európai Nemzetközi Bank (CIB) 

Közép-európai Privatizációs Hálózat (CEPN) 
közép-európai résznényindex (CESI) 

Közép-európai Szabadkereskedelmi Társulás (CEFTA) 

Közép-európai Üzleti Szövetség (CEBA) 
középfokú végzettség hiánya 

középfutamidő 

középgenerációs termék 
középjövedelem 

középjövedelmű 

közép-kelet-európai országok 
közép-kelet-európai régió 

középkori magyar pénzrendszer 



középlejárat 

középlejáratú 

középlejáratú adósságkötelezvény 
középlejáratú államkötvény 

középlejáratú állampapír 

középlejáratú bankhitel 
középlejáratú banki kötvény 

középlejáratú értékpapír 

középlejáratú eurokötvény 
középlejáratú futamidő 

középlejáratú hitel 

középlejáratú kölcsön 
középlejáratú kötvény 

középlejáratú üzemi hitel 

középméretű társaság 
középméretű vállalat 

középminőség 

Közép-nyugati Értéktőzsde (MSE) (Chicago) 
középosztály 

középosztálybeli 

középosztály hanyatló életszínvonala 
középosztály-orientáltság 

középparaszt 

középparasztság 
középréteg 

középréteg lecsúszása 

középszintű menedzsment 

középszintű modell 

középszintű vezetés 
középszintű vezetőség 

középtávú 

középtávú előrejelzés 
középtávú finanszírozás szélesítése 

középtávú hitelezés 

középtávú pénzügyi terv 
középtávú pénzügyi tervezés 

középtávú szemléletmód 

középtávú terv 
középtávú tervjavaslat 

középtávú tervvariáns 

középtőke 
középüzem 

középvállalat 

középvállalkozás 
középvállalkozó 

középvezető 

közérdek 
Közérdek (sajtókiadvány) 

közérdekellenes piaci működés 

közérdekkeresés 
közérdekű cél 

közérdekű kötelezettségvállalás 

közérdekű reklám 
közérdekűség 

közérdekű szolgáltatás 

közérdekvédelem 
közértes 

közésorol 

közétkeztetés 
közfeladat 

közfeladat-ellátás 



közfeladat ellátása 

közfeladat-ellátási szerződés 

közfelháborodást keltő plakát 
közfogyasztás 

közfogyasztási cikk 

közfogyasztási cikkek piaca 
közforgalmú kikötő 

közforgalom 

közforgalomba hozatal 
közforgalomra szánt értékpapír 

közforgalomra szánt kibocsátás 

közföldek 
közfunkció-ellátás 

közfunkció ellátása 

közfunkciók ellátásához szükséges pénzügyi forrás 
közfuvarozási vállalat 

közfuvarozó 

közfuvarozó szavatossági biztosítása 
közgáz (szleng – közgazdaság- 

-tudományi egyetem) 

közgazda 
A Közgazda (sajtókiadvány) 

Közgazdaság (sajtókiadvány) 

közgazdaság 
közgazdaság-elmélet 

közgazdaság-elmélet igazságai 

közgazdaság-elméleti szempont 

közgazdaság-elmélet tételei 

Közgazdaság és Kultúra (sajtókiadvány) 
közgazdasági 

közgazdasági alapfogalmak 

közgazdasági alapvetés 
közgazdasági csapda 

közgazdasági divat 

közgazdaságidivat-változás 
közgazdasági divat változása 

közgazdasági döntést alátámasztó elemzés 

közgazdasági egyetem 
közgazdasági elemző 

közgazdasági elemzőmunka 

közgazdasági elemzőtevékenység 
közgazdasági elmélet 

közgazdasági elméletek története 

közgazdasági előadást hallgat 
közgazdasági előadást tart 

közgazdasági enciklopédia 

közgazdasági értelmiség 
Közgazdasági Értesítő (sajtókiadvány) 

Közgazdasági és Közigazgatási Szemle (sajtókiadvány) 

közgazdaságieszme-történet 
közgazdasági eszme története 

közgazdasági evolúciós elméletek 

közgazdasági felhasználhatóság 
közgazdasági felsőoktatás 

közgazdasági feltételek 

közgazdasági feltételek változása 
közgazdasági feltételrendszer 

Közgazdasági Figyelő (sajtókiadvány) 

közgazdasági fogalmak 
közgazdasági fő áram 

közgazdasági fő áramlat 



közgazdasági főiskola 

közgazdaságifőosztály-vezető 

közgazdasági főosztály vezetője 
közgazdasági gondolkodásmód 

közgazdasági gondolkodás története 

közgazdasági háttér 
közgazdasági helyesírási szótár 

Közgazdasági Híradó (sajtókiadvány) 

közgazdasági implikáció 
közgazdasági intuíció 

közgazdasági irányzat 

Közgazdasági Irodalmi Szemle (sajtókiadvány) 
közgazdasági iskolák 

közgazdasági kategória 

közgazdasági kényszerhelyzet 
közgazdasági könyvesbolt 

Közgazdasági Könyvtár (az MKT kiadványsorozata) 

közgazdasági környezet 
Közgazdasági Közlemények (sajtókiadvány) 

közgazdasági kutatás 

közgazdasági kutató 
közgazdaságilag értékelhető számok 

közgazdaságilag értelmes megoldás 

közgazdaságilag indokolatlan 
közgazdaságilag kiművelt emberfő 

közgazdaságilag releváns mutató 

közgazdasági lobbi 

közgazdasági logika 

közgazdasági megfontolás 
közgazdasági megközelítés 

Közgazdasági Művelődés (sajtókiadvány) 

közgazdasági Nobel-emlékdíj 
közgazdasági Nobel-emlékdíjas 

közgazdasági nyelv 

közgazdasági oktató 
közgazdasági perspektíva 

közgazdasági praxis 

közgazdasági racionalitás 
közgazdasági rásegítés 

közgazdasági romanticizmus 

közgazdasági-statisztikai konvenció 
közgazdasági szabályozó 

közgazdasági szabályozórendszer 

közgazdasági szakíró 
közgazdasági szakirodalom 

közgazdasági szakkifejezés 

közgazdasági szakközépiskola 
közgazdasági szakma 

közgazdasági szaknyelv 

közgazdasági szakoktatás 
közgazdasági szeminárium 

Közgazdasági Szemle (sajtókiadvány) 

közgazdasági szemlélet 
közgazdasági szemléletmód 

közgazdasági tan 

közgazdasági tankönyv 
közgazdasági technikum 

közgazdasági titkár 

közgazdasági tudomány 
közgazdasági végzettség 

Közgazdasági Vezetői Kollégium (KVK) 



közgazdasági vonatkozás 

közgazdaságtan 

közgazdaságtan elmélettörténete 
közgazdaságtani evolucionizmus 

közgazdaságtani evolúciós elméletek 

Közgazdaságtani (f)irkák (sajtókiadvány) 
közgazdaságtani ismeretek 

közgazdaságtanilag megragadható 

közgazdaságtan-professzor 
közgazdaságtan terminológiája 

közgazdaságtant hallgat 

közgazdaságtant oktató tanár 
közgazdaságtant tanít 

közgazdaság-történet 

közgazdaság-tudomány 
közgazdaság-tudományi 

közgazdaság-tudományi diszciplína 

közgazdaság-tudományi mű 
közgazdász 

Közgazdász (sajtókiadvány) 

közgazdászat 
közgazdászdiploma 

közgazdász-generáció 

közgazdászhallgató 
közgazdászi empátia 

közgazdász-jogász 

közgazdászként dolgozik 

közgazdászként elhelyezkedő 

közgazdászként kipróbált 
közgazdászképzés 

közgazdász-kollégium 

közgazdászkörök 
közgazdász kutató 

közgazdásznemzedék 

közgazdász nyelvtanár 
közgazdász oktató 

közgazdász-politikus 

közgazdászprofesszor 
közgazdász-statisztikus 

közgazdász szakember 

közgazdászszakma 
közgazdász-szociológus 

közgazdász-találkozó 

közgazdász tanár 
közgazdásztanár-továbbképzés 

közgazdász-társadalom 

közgazdász-teoretikus 
közgazdász vándorgyűlés 

közgazdászvilág 

közgazdász-világkongresszus 
közgondolkodás 

közgyám 

közgyarapodás 
közgyógyellátás 

közgyógyellátási igazolvány 

közgyógyellátott 
közgyógyellátottak finanszírozása 

közgyógyellátottak köre 

közgyógylista 
közgyűlés 

közgyűlési beszámoló 



közgyűlési felhatalmazás 

közgyűlési hirdetmény 

közgyűlést hív össze 
közhangulat 

közhangulati követelések 

közhasználat 
közhasználati cikk 

közhasználatú 

közhasznossági skála 
közhasznú alapítvány 

közhasznú célokat szolgáló intézmény 

közhasznú egyesület 
közhasznú foglalkoztatás 

közhasznú javak 

közhasznú közszolgáltató szervezet 
közhasznú magánszervezet 

közhasznú, magántulajdonban lévő vállalat 

közhasznú munka 
közhasznú munkás 

közhasznú működés 

közhasznúnak elismerhető tevékenység 
közhasznúnak elismert tevékenységi kör 

közhasznú nyitott szervezet 

közhasznú önellátó szervezet 
közhasznú reklám 

közhasznúság 

közhasznúsággal járó kedvezmény 

közhasznúsági besorolás 

közhasznúsági besorolási eljárás 
közhasznúsági skála 

közhasznú státus 

közhasznú szervezet 
közhasznú szolgáltatás 

közhasznú társaság (kht.) 

közhasznú tevékenység 
közhasznútevékenység-lista 

közhasznú vállalat 

közhasznúvá nyilvánítás 
közhaszon 

közhatalom szereplői 

közhitel 
közhiteles adat 

közhiteles cégjegyzék 

közhiteles információ 
közhiteles nyilvántartás 

közhitelű nyilvántartásba bejegyzett társaság 

közhivatal 
közhivatalnok 

közigazgatás 

közigazgatás-gazdálkodás 
közigazgatási bíráskodás 

közigazgatási bíróság 

közigazgatási eljárás 
közigazgatási gazdálkodás 

közigazgatási hatáskör 

közigazgatási hatóság 
közigazgatási illeték 

közigazgatási szerv 

közigazgatási szerződés 
közigazgatási terület 

közigazgatási testület pénzügyi vezetője 



közigazgatási üzem 

közigazgatás-korszerűsítési intézkedés 

közintézmény 
közintézményi bankkártya 

közintézményi szolgáltatás 

közismert jelenség 
közízlés 

közjavak 

közjavakkal való ellátás 
közjavak társadalmi fogyasztása 

közjegyző 

közjegyző által hitelesített végrendelet 
közjegyző által kiállított 

közjegyzői díjak 

közjegyzői hitelesítés 
közjegyzői iroda 

közjegyzőileg hitelesít 

közjegyzőileg hitelesített 
közjegyzőileg hitelesíttet 

közjegyzői okirat 

közjegyzői okiratba foglal 
közjegyzői okmány 

közjegyzői végzés 

közjegyző mint óvatoló tisztviselő 
közjegyzőség 

közjó 

közjog 

közjogi 

közjogi-adminisztratív szervezet 
közjogi hitelintézet 

közjogi különvagyon 

közjogi testület 
közjólét 

közjóléti kiadás 

közjóléti mutató 
közjószág 

közkassza 

közkereseti társaság (kkt.) 
közkereseti társaság ügyvezetője 

közkézen lévő részvények 

közkézhányad 
közkiadás 

közkincs 

közköltség 
közköltségen 

közköltséges 

közkötelezettség 
közlegelő 

közlekedés 

közlekedésberuházás 
közlekedésfejlesztés 

közlekedésfelügyelet 

közlekedésgazdálkodás 
közlekedés-gazdaságtan 

közlekedés-gazdaságtani elemzés 

közlekedés-harmonizáció 
Közlekedési Biztosítóegyesület (Köbe) 

közlekedési csomópont 

közlekedési díjszabás 
közlekedésidíjszabás-változás 



közlekedésidugó-pótlék  

(Londonban) 

közlekedési eszköz 
közlekedésieszköz-használat díja 

közlekedési eszköz használati díja 

közlekedési eszközön elhelyezett reklám 
Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium (KHVM) 

közlekedési infrastruktúra 

közlekedési infrastruktúra-fejlesztési elképzelés 
közlekedési infrastrukturális beruházás 

közlekedésijárat-reklám 

közlekedési jegy 
közlekedési kedvezmény 

közlekedési költség 

közlekedési közvetlen költség 
Közlekedési Minisztérium 

közlekedési program 

közlekedési programok koordinációja 
közlekedési rend 

közlekedési részvénytársaság 

közlekedési statisztika 
közlekedési tarifa 

közlekedésitarifa-csökkentés 

közlekedési tarifa csökkentése 
közlekedésitarifa-emelés 

közlekedési tarifa emelése 

Közlekedési tevékenység közvetlen költségei (számlanév) 

közlekedési úthálózat 

közlekedési vállalati igazgató 
közlekedéspolitika 

közlekedésstatisztika 

közlekedésügyi miniszter 
közlekedésügyi tárca 

közlekedésszervezés 

közlekedő 
közlemény 

közlés 

közlés a hivatalos lapban 
közléshez kötött csekk 

közlési kötelesség 

közlési tábla 
közlési kötelezettség 

közlést tartalmazó csekk 

közmegegyezés 
közmegelégedés 

közmegrendelések piaca 

közmegrendelési piac 
közmunka 

Közmunka (sajtókiadvány) 

közmunkafórum 
közmunkajuttatás 

közmunka-kötelezettség 

közmunkaprogram 
közmunkarendelet 

közmunkás 

közmunkaszervezés 
közmunkaszükséglet 

Közmunkatanács 

közmunkatartozás 
közmunkaügy 

közmunkaváltság 



közmunkaváltság-alap 

közmunkaváltságot fizet 

közmunkavégzési feladat 
közmű 

közműberuházás 

közműcég 
közműdíj 

közműdíjak emelése 

közműdíjemelés 
közrendelműdíj-kompenzáció 

közműdíj-kompenzációs keret 

közmű- és úthálózat 
közműhálózat 

közműköltségekhez való hozzájárulás 

közmű-privatizáció 
közműszolgáltatás 

közműtulajdonos 

közműtulajdonos önkormányzat 
közművagyon 

közművagyonvita 

közművi szolgáltatás 
közokirat 

közölt ársáv alsó szintje 

közömbös 
közömbös jószág 

közömbös jószágkombináció 

közömbös pénz 

közömbösség 

közömbösségi ár 
közömbösségiár-index 

közömbösségi felület 

közömbösségi függvény 
közömbösségi görbe 

közömbösségi görbék érintési pontjainak összessége 

közömbösségi görbe konvexitása 
közömbösségi görbék összessége 

közömbösségi görbék rendszere 

közömbösségigörbe-rendszer 
közömbösségi halmaz 

közömbösségi index 

közömbösségi kombináció 
közömbösségi osztály 

közömbösségi pont 

közömbösségi reláció 
közömbösségi szintvonal 

közömbösségi térkép 

közömbösségi viszony 
közönségarány 

közönségcsalogató 

közönséges áru 
közönséges érték 

közönséges levél 

közönséges összeg 
közönséges rés 

közönséges részvény 

közönség felé nyit 
közönségkapcsolat 

közönségkapcsolatok (PR) 

közönségkapcsolat ápolása 
közönségkapcsolatok koncentrikus körei 

közönségkutatás 



közönségszolgálat 

közönségtermelés 

közös adóslevél 
közös agráralap 

közös agrárpolitika (CAP vagy KAP) (EU) 

közös aláírás 
közös aláírási jog 

közös aláírásra felhatalmazott 

közös aláírásra jogosult 
közös aláírásra jogosultság 

közös alap 

közös alapba gyűjtés 
közös alapkamatszint 

közös ár 

közös bank 
közös bankfolyószámla 

közös bankszámla 

közös bankszámla egyéni lehívási joggal 
közös befektetés 

közös bejegyzés 

közös beleegyezés 
közös beruházás 

közös beruházási egyezmény 

közös beszerzés 
közös betét 

közös birtok 

közös birtokos 

közös cégjelzés (hitelkártyán) 

közös cél 
közös devizaalap 

közös dolláralap 

közös életjáradék 
közös ellátó szervezet 

közös elszámolási valuta 

közösen birtokol 
közösen lebegtetett árfolyamok rendszere 

közösen szerzett vagyon 

közös érdek 
közös értékesítés 

közös európai jegybank 

közös európai pénzrendszer 
közös exportszabályozás 

közös felelősség 

közös felhatalmazás 
közös fellépés harmadik piacon 

közös finanszírozás 

közös folyószámla 
közös földtulajdon 

közös gazdálkodás 

közös gazdaság 
közös gazdasági tér 

közös hajóraklevél 

közös használatú útszakasz 
közös háztartás 

közös hitel 

közös igazgatás 
közös ingatlan 

közös irányítás 

közös irányítású vállalat 
közös iroda 

közös javak 



közös jog 

közös kár 

közös kár felosztása 
közös kár felosztása 

közös kár mentése 

közös kárnál közös érdekből hozott áldozat 
közös kárra kiterjedő biztosítás 

közös kár rendezése 

közös kár viseléséhez való hozzájárulás 
közös kassza 

közös képviselet 

közös kereset 
közös kezelési technológia 

közös kibocsátás 

közös kockázati ügylet 
közös költség 

közösköltség-hátralék 

közös költség nem fizetése 
közös költségvetés 

közös kötelezvény 

közös közlekedési piac 
közös lebegtetés 

közös letét 

közös letéti számla 
közös megállapodással és egyetértéssel 

közös megegyezés alapján 

közös megegyezéses szerződésmegszüntetés 

közös megegyezésre jut 

közös megegyezéssel 
közös megegyezéssel történő 

közös meghatalmazás 

közös megítélésű aukció 
közös mértékegység 

közös munka 

közös nyilatkozat 
közös pénz bevezetése 

Közös Piac (az EGK köznapi neve) 

közös piac (integrációfokozat) 
közös piaci belső határ 

közös piaci külső határ 

Közös Piac-párti 
Közös Piac valutaegysége (ECU vagy ecu vagy Ecu) 

közös reklám 

közös rendelés 
közös rendelkezési jogosultság 

közösségen belüli beszerzés 

közösségen belüli kereskedelem 
közösségi adó 

közösségi adójog 

közösségi adótanácsadó 
közösségi agrármarketing-program 

közösségi állam 

közösségi anyagfogyasztás 
közösségi beszerzés 

közösségi döntések elmélete 

közösségi fogyasztás 
közösségi fogyasztási függvény görbéje 

közösségi földbirtoklás 

közösségi gazdaságtan 
közösségi haszon 

közösségi infrastruktúra 



közösségi kárpótlás 

közösségi kereskedelem 

közösségi kezdeményezések 
közösségi kölcsönkötvény 

közösségi költségvetési transzferek 

közösségi lény 
közösségi marketing 

közösségi összes fogyasztás 

közösségi preferencia 
közösségi szektor közgazdaságtana 

közösségi szerződés 

közösségi szolgáltatás 
közösségi támogatás 

közösségi támogatási keret (CSF) (EU) 

közösségi támogatási ráta 
közösségi támogatás rátája 

közösségi társadalom 

közösségi tőke 
közösségi tőkeáramlás 

közösségi tulajdon 

közösségi tulajdonos 
közösségi választás 

közösségi vívmány 

közösségi vívmányok 
közös sterlingalap 

közös sterlingtartalék 

közös számla 

közös számlaműködtetési jog 

közös számlanyitási jog 
közös számlára 

közös számlára kötött ügylet 

közös számláról szóló megállapodás 
közös szavatosság 

közös szerv 

közös szerzemény 
Közös Tehervagonpark (OPW) (KGST) 

Közös tevékenység, közös érdekeltség átadott vesztesége, átvett nyeresége (számlanév) 

közös tulajdon 
közös tulajdonban lévő részvények 

közös tulajdonos 

közös ügyfél 
közös ügylet 

közös üzemeltetés 

közös üzleti vállalkozás 
közös vagyon 

közös vállalat 

közös vállalat (kv) 
közös vállalkozás 

közös vállalkozást beindít 

közös vállalkozó 
közös váltó 

közös valuta 

közös vámtarifa (CCT) (EGK) 
közös vámtarifa fokozatos bevezetése 

közös vámterület 

közös végrendelet 
közös veszteség 

közös vezetés 

Közös vezetésű vállalattal szembeni követelések (számlanév) 
közös vezetésű vállalkozás 

közös vezetésű vállalkozásokkal szembeni követelés 



közpénz 

közpénz-befizetési készség 

közpénzek elkótyavetyélése 
közpénzek elszivárgása 

közpénzek felhasználásának  

az ellenőrzése 
közpénzekkel való gazdálkodás 

közpénzek kezelése 

közpénzek lenyúlása (szleng) 
közpénzelszivárgás 

közpénzfelhasználás 

közpénzgazdálkodás 
közpénzkezelés 

közpénzkurtítás 

közpénzlenyúlás (szleng) 
közpénzzel való gazdálkodás 

közpénz-szivárogtatás 

központ 
központi adósságrendezés 

központi alap 

Központi alapokkal elszámolt hozzájárulás (számlanév) 
Központi alapokkal szemben elszámolt támogatások  

(számlanév) 

Központi Árbizottság (ISP) 
központi bank 

központi bank határidős intervenciós devizaügylete 

központi bank hivatalos valutaárfolyama  

központi banki leszámítolási kamatláb 

központi bank intervenciója 
központi bank intervenciós  

vásárlása 

központi bank kamatlába 
központi bank leszámítolási kamatlába 

Központi Bankok Európai Rendszere (ESCB) (EU) 

központi bank valutaárfolyam- 
-stabilizáló politikája 

központi bérpolitikai keret 

központi beruházás 
Központi Cenzúrabizottság (KCB) 

központi dollártartalék 

központi elosztás 
Központi Elszámolóház és Értéktár Rt. (KELER Rt.) 

központi értékesítési szervezet 

központi határeloszlási tétel 
központi hitelosztály 

központi hivatal 

központi iktató 
központi iroda 

központi klíringszámla 

központi klíringszervezet 
központi költségvetés 

központi költségvetés bevétele 

központi költségvetés helyzete 
központi költségvetés hiánya 

központi költségvetési hiány felhalmozódása 

központi költségvetési intézmény 
központi költségvetési szervezet 

központi környezetvédelmi alap 

Központi Környezetvédelmi Alap (KKA) 
központilag irányított gazdaság 

Központi Műszaki Fejlesztési Alap (KMŰFA) 



Központi Népi Ellenőrzési Bizottság (KNEB) 

központi pénzügyi és szerződéskötési egység (CFCU) 

Központi Piactámogató Rendszer (CMSS) 
Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 

központi takarékpénztár 

központi támogatás 
központi tartományi bank 

központi tehervállalás 

központi tervezés 
központi tervezésű gazdaság 

központi üzleti negyed 

központi vállalat által saját fiókjára intézvényezett váltó 
központi vásárcsarnok 

központosít 

központosítás 
központosítható 

központosító 

központosított 
központosított állami megoldás 

központosított jövedelem 

központosított közbeszerzés 
központosított tervezés 

központosított tervgazdaság 

központosított tiszta jövedelem 
központosulás 

közpréda 

közraktár 

közraktárban átadva 

közraktárból 
közraktárcég 

közraktári bizonylat 

közraktári elismervény 
közraktári jegy 

közraktári jeggyel fedezett kölcsön 

közraktári nyugta 
közraktári szolgáltatás 

közraktári ügylet 

közraktári zálogjegy 
közraktárjegy 

közraktárjegyes üzletág 

közraktárjegy-kiadás 
közraktárjegy kiadása 

közraktárjegy-kontraktus 

közraktárjegypiac 
közraktárnak szóló átruházási megbízás 

közraktárnak szóló engedményezési megbízás 

közraktároz 
közraktározás 

közraktározási gyakorlat 

közraktározási jegyek piaca 
közraktározási piac 

közraktározási törvény 

közraktár-tulajdonos 
közraktár tulajdonosa 

közread 

közreműködés 
közreműködési díj 

közreműködhet 

közreműködik 
közreműködő 

közreműködői díj 



közreműködői pénz 

közreműködtet 

közrendi záradék 
közrossz 

községek által visszafizetendő adósságok 

közsegély 
községfejlesztés 

községfejlesztési adó 

községfejlesztési alap (köfa) 
községfejlesztési hozzájárulás 

községi adó 

községi adófizető 
községi bank 

községi bevételek 

községi értékpapírok vásárlóinak védelme 
községi és állami adók 

községi hitel 

községi kiadások 
községi kölcsön 

községi kölcsönkötvény 

községi kötvény 
községi kötvényalap 

községi kötvények egyéves futamidővel 

községi lakásadó 
községi pénzügyek 

községi terhek 

községi tulajdon 

községi üzem 

községi vagyon 
községpolitika 

közszállítás 

közszállítási kartell 
közszállítási szabályzat 

közszámla 

közszerzemény 
közszféra 

közszféraszűkítés 

közszolgálat 
közszolgálat-foglalkoztatási munka 

közszolgálati alkalmazott 

közszolgálati bértáblázat 
közszolgálati kötelezettség 

közszolgálati műsorszolgáltatás 

közszolgálati piac 
közszolgálatiság 

közszolgálati szektor 

közszolgálati szervezet 
közszolgálati szféra 

közszolgálati televízió finanszírozása 

közszolgáltatás 
közszolgáltatási díj 

közszolgáltatásidíj-csökkentés 

közszolgáltatásidíj-emelés 
közszolgáltatásidíj-megállapítás 

közszolgáltatási díjak megállapítása 

közszolgáltatási menedzsment 
közszolgáltatási terület 

közszolgáltatási vállalat 

közszolgáltatási vállalat kötvénye 
közszolgáltatási vállalat részvénye 

Közszolgáltatásokat Ellenőrző Civil Szövetség (Kekec) 



közszolgáltató szervezet 

közszolgáltató tevékenység 

közszolgáltató vállalat 
közszükséglet 

közszükségleti áru 

közszükségleti cikk 
közszükségleti cikkek árindexe az árukosár alapján 

közszükségleti cikkek kibocsátása 

közszükségleti cikkek termelése 
közszükségleti termék 

köztartozás 

köztartozás-behajtás 
köztartozás behajtása 

köztartozás-beszedés 

köztartozás beszedése 
köztartozás-fizetés 

köztartozás fizetése 

köztartozások behajtására jogosult szervezet 
köztartozások beszedése 

köztartozások jogosultjai 

köztartozás terhe 
közteher 

közteherarány 

közteherjegy 
közteherjegy-forgalmazó 

közteherkivetés 

közteher kivetése 

közteherviselés 

közteherviselés arányossága 
közteher viselése 

közteher-viselési csomag 

közteher-viselési kötelezettség 
közteherviselő 

közteherviselő adórendszer 

köztelek 
Köztelek (sajtókiadvány) 

közterhek aránya 

közterhek levonása a fizetőhelyen 
köztéri hirdetési eszköz 

közterület 

közterület-fenntartó vállalat 
közterület-foglalási hozzájárulás 

közterület-használati díj 

közterület-használati engedély 
közterületi céghirdetés 

közterületi díj 

közterületi reklám 
közterületi reklámok piaca 

közterületireklám-piac 

közterület-tisztítási szolgáltatás 
közterület tulajdonjoga 

köztes helyzet 

köztes időszak 
köztestület 

köztisztasági szolgáltatás 

köztisztviselő 
köztisztviselő anyagi felelőssége 

köztisztviselői illetményalap 

köztisztviselői illetményrendszer 
köztisztviselői kedvezmény 

köztisztviselői-közalkalmazotti réteg 



köztisztviselői túlmunka 

Köztisztviselők Fogyasztási, Termelő- és Értékesítőszövetkezete 

köztulajdon 
köztulajdonban lévő erőforrás 

köztulajdonba vétel 

köztulajdonból származó jövedelem 
köztulajdon védelme 

közút 

közútfejlesztési program 
közúthálózat 

közúthasználat 

közúthasználati adó 
közúti árufuvarozás 

Közúti Árufuvarozási Nemzetközi Egyezmény (CMR) 

közúti árufuvarozói felelősségbiztosítás 
közúti áruszállítás 

közúti áruszállító 

közúti átkelő 
közúti darabáru 

közúti fejlesztési program 

közúti forgalom 
közúti fuvarlevél 

közúti fuvarozás 

közúti fuvarozó 
közúti határátkelőhely 

közúti határátkelőhelyek áteresztőképessége 

közúti határvámhivatal 

közútijármű-vásár (kjv) 

közúti járművek vására (kjv) 
közúti közlekedés 

közúti közlekedési statisztika 

Közúti Közlekedési Vállalkozók Szövetsége (KKVSZ) 
közúti közlekedés szabályai 

közúti szállítás 

közúti szállítási folyosó 
közúti személyszállítás 

közúti teherfuvarozás 

közúti tömegközlekedés 
közúti tömegközlekedési eszköz 

közúti tranzitfigyelő rendszer 

közület 
közületi árusítás 

közületi befektetés 

közületi befektető 
közületi belépési díj 

közületi beruházás 

közületi blokk 
közületi bolt 

közületi csekk 

közületi eltartott 
közületi értékesítés 

közületi fogyasztás 

közületi gazdálkodás 
közületi kötvény 

közületi megrendelés 

közületi megrendelések piaca 
Közületireklám-szövetség 

közületi számla 

közületi vállalat 
közületi vásárlás 

közületi vásárló 



közüzem 

közüzemi díj 

közüzemi fizetések állapota 
közüzemi részvény 

közüzemi szerződés 

közüzemi szolgáltató 
közüzemi társaság 

közüzemi tartozás 

közüzemi vállalat 
közvágóhíd 

közvagyon 

közvagyon-elszivárgás 
közvagyon elszivárgása 

közvagyon-hasznosítás 

közvagyon hasznosítása 
közvállalat 

közvámraktár 

közvámraktározás 
közvélemény 

közvélemény-kutatás 

közvélemény-kutatáson alapuló piackutatás 
közvélemény-kutató 

közveszélyes munkakerülés 

közveszélyes munkakerülő (kmk) 
közvetett 

közvetett adó 

közvetett adótól mentes 

közvetett adóval megterhelhető 

közvetett adózás 
közvetett anyagköltség 

közvetett arbitrázs 

közvetett bankautomata-továbbítás 
közvetett bérköltség 

közvetett devizaarbitrázs 

közvetetten elszámolható egyéb költség 
közvetetten elszámolható egyéb személyi jellegű kifizetés 

közvetetten elszámolható értékcsökkenési leírás 

közvetetten elszámolható költség 
közvetetten elszámolható tb-járulék 

közvetett értékelés 

közvetett értékesítési út 
közvetett értékpapír-befektetés 

közvetett export 

közvetett fedezet 
közvetett gazdasági előny 

közvetett hasznossági érték 

közvetett honvédelmi kiadás 
közvetett import 

közvetett index 

közvetett irányítás 
közvetett jegyzés 

közvetett jegyzési árfolyam 

közvetett jelzáloghitel 
közvetett kár 

közvetett kár megtérítése 

közvetett károk fedezésére szolgáló biztosítás 
közvetett katonai kiadás 

közvetett kockázatvállalás 

közvetett konkurencia 
közvetett költség 

Közvetett költségek költségátvezetési számla (számlanév) 



közvetett költségként elszámolt amortizáció 

közvetett külföldi tőkebefektetés 

közvetett magántulajdon 
közvetett módon gyakorolt ellenőrző tevékenység 

közvetett mulasztás 

közvetett reláció 
közvetettség 

közvetett segítségnyújtás 

közvetett szabályozás 
közvetett szállítmányozó 

közvetett szankció 

közvetett szubvenció 
közvetett tőkeáramlás 

közvetett tulajdon 

közvetett valutaárfolyam 
közvetett valutaárfolyam-jegyzés 

közvetett valutajegyzés 

közvetett vámfelügyelet 
közvetett versenytárs 

közvetít 

közvetítés 
közvetítési díj 

közvetítési jutalék 

közvetített szolgáltatás 
közvetítő 

közvetítő bank 

közvetítő bizományos 

közvetítő cég 

közvetítő devizák piaca 
közvetítő fél 

közvetítő hitel 

közvetítői díj 
közvetítői illeték 

közvetítői jutalék 

közvetítői kereskedelem 
közvetítői kereskedelmi tevékenység 

közvetítői minőségben működő értékpapírcég 

közvetítő indítvány 
közvetítő intézmény fizetési ígérete 

közvetítői szolgáltatás 

közvetítői tevékenység 
közvetítői üzlet 

közvetítő kereskedelem 

közvetítő kereskedelem drágító hatása 
közvetítő kereskedő 

közvetítő kereskedői profit 

közvetítőlánc 
közvetítő nélkül kötött szerződés 

közvetítő-szolgáltató szerep 

közvetítő tevékenység 
közvetítő ügynök 

közvetlen adatszolgáltatás 

közvetlen adó 
közvetlen adózás 

közvetlen akkreditív 

közvetlen aláírás 
közvetlen anyagköltség 

közvetlen arbitrázs 

közvetlen árfolyamjegyzés 
közvetlen árucsere 

közvetlen árukiszállítás 



közvetlen átutalás 

közvetlen átváltás 

közvetlen átváltási árfolyam 
közvetlen bankautomata-továbbítás 

közvetlen beavatkozás 

közvetlen befektetés 
közvetlen behozatal 

közvetlen bérek járuléka 

közvetlen bérköltség 
közvetlen beruházásból származó jövedelem 

közvetlen beszedés 

közvetlen birtoklás 
közvetlen büntetés 

közvetlen cél 

közvetlen csatlakozás 
közvetlen csere 

közvetlen devizaarbitrázs 

közvetlen díjbeszedés 
közvetlen eladás 

közvetlen elosztás 

közvetlen értékelés 
közvetlen értékesítés 

közvetlen értékesítési út 

közvetlen értékesítéssel forgalmazó 
közvetlen és közvetett részesedés 

közvetlen felelősség 

közvetlen finanszírozás 

közvetlen fizetési terhelés érvénytelenítése 

közvetlen fogyasztás 
közvetlen fogyasztási cikkben fizet 

közvetlen fogyasztási cikkel fizet 

közvetlen forgalom 
közvetlen forrásbevonás 

közvetlen futtatás 

közvetlen gazdasági előny 
közvetlen hajóraklevél 

közvetlen hasznossági érték 

közvetlen haszonelv 
közvetlen honvédelmi kiadás 

közvetlen hozzáférés 

közvetlen hozzátartozó 
közvetlen index 

közvetlen irányítás 

közvetlen jegyzés 
közvetlen jelzáloghitel 

közvetlen jövedelem 

közvetlen kapcsolás 
közvetlen kár 

közvetlen katonai kiadás 

közvetlen kibocsátás 
közvetlen kivitel 

közvetlen kocsi 

közvetlen konkurencia 
közvetlen költség 

közvetlenköltség-számítás 

közvetlen költség számítása 
közvetlen kötelezettség 

közvetlen kötelezettségvállalás 

közvetlen kötés 
közvetlen külföldi befektetés 

közvetlen külföldi terhelési rendszer 



közvetlen külföldi tőkeberuházás (KKB) 

közvetlen külkereskedelmi árucsere 

közvetlen külkereskedelmi jog 
közvetlen lefedezés 

közvetlen légifuvarlevél 

közvetlen lízing 
közvetlen marketing 

közvetlen megterhelés 

közvetlen módon gyakorolt ellenőrző tevékenység 
közvetlen módszer 

közvetlen munkaköltség 

közvetlen opciós kereskedelem 
közvetlen önköltség 

közvetlen összeköttetés 

közvetlen pénzkifizetés 
közvetlen ráfordítások mátrixa 

közvetlen reláció 

közvetlen rezsiköltség 
közvetlen segítségnyújtás 

közvetlen szabályozás 

közvetlen szállítás 
közvetlen számlaterhelés 

közvetlen szankciók 

közvetlen szolgáltatás 
közvetlen szubvenció 

közvetlen tényezőcsere 

közvetlen terhelés 

közvetlen terhelés benyújtása fizetésre 

közvetlen terhelés beszedése 
közvetlen terhelés beváltása 

közvetlen terhelések feldolgozása 

közvetlen terhelés előzetes felhatalmazás alapján 
közvetlen terhelés értékének meghatározása 

közvetlen terhelésformula 

közvetlen terhelés időpontja 
közvetlen terhelési jegyzék 

közvetlen terhelési megállapodás 

közvetlen terhelési megbízás 
közvetlen terhelésinkasszó 

közvetlen terhelési rendszer (GB) 

közvetlen terhelés kelte 
közvetlen terheléskérelem 

közvetlen terheléskérés 

közvetlen terhelés kezdeményezése 
közvetlen terhelés kifizetése 

közvetlen terhelés visszaküldése kifizetetlenül 

közvetlen termékáramlás 
közvetlen termékcsere 

közvetlen termelés 

közvetlen tőkeáramlás 
közvetlen törlesztési jelzálog 

közvetlen törlesztési jelzálogkölcsön 

közvetlen törlesztésű jelzálog 
közvetlen tranzitkereskedelem 

közvetlen ügylet 

közvetlenül 
közvetlenül átadva 

közvetlenül az üzemtől vásárló 

közvetlenül eladott áru 
közvetlenül elfogyasztható 

közvetlenül elszámolható anyagfelhasználás 



közvetlenül elszámolható egyéb költség 

közvetlenül elszámolható egyéb személyi jellegű kifizetés 

közvetlenül elszámolható értékcsökkenési leírás 
közvetlenül elszámolható költség 

közvetlenül elszámolható tb-járulék 

közzétesz 
közzététel 

közzétételi kötelesség 

közzétételi kötelezettség 
közzétett hivatalos árfolyam 

közzétett mérleg 

közzétett számla 
közzétevés 

közzétevő 

kp (készpénz) 
kp (kilopond) (súlymérték) 

krach 

krajcár 
krajcáros 

krajcáros gazdálkodás 

krajcáros gondok 
krajcáros üzlet 

krajcároskodás 

krajcároskodik 
krajcároskodó 

krájzleráj (szatócsüzlet) 

krájzleros 

Kraus, Christian Jakob 

kreál 
kreálás 

kreált tulajdonos 

kreatív finanszírozás 
kredit 

kreditál 

kreditor 
krekk (sikeres ember) 

Kreutzer Lipót 

Kricman, Lev Natanovics 
krída (hamis bukás) 

Kriesch János 

krimicsau (munkáskizárás, a munkaadók rendszabálya a sztrájkolókkal szemben) 
kriminálstatisztika 

kriptogoszplánista 

kristálybiznisz 
kristálycukorkészlet 

kristálycukor-nyitókészlet 

Krisztus koporsóját sem őrizték ingyen. (közmondás) 
kritérium 

kritériumrendszer 

kritikai desarrollismo 
kritikai elmélet 

kritikai-utópikus szocializmus 

kritikus elágazási pont 
kritikus érték 

kritikus helyzet 

kritikus lépés 
kritikus nagyság 

kritikus pont 

kritikus ponton aluli 
kritikus sikertényező 

kritikus tartomány 



kritikus út 

kritikus út módszere 

krízis 
krízishelyzet 

kríziskezelés 

krízis kezelése 
krízisköltségvetés 

krízissegély 

krízistartalék 
krízisszálló anyagi feltételei 

krízisszituáció 

Krolopp Hugó 
krónikus betegekre fordítható összeg 

krónikus depresszió 

krónikus infláció 
krónikus nemzetközi deficit 

krónikus válság 

kronológia 
kronologikus átlag 

kronologikusátlag-forma 

kronologikus sor 
kronologikus sorrend 

Kronrod, Jakov Abramovics 

Krőzus (gazdag ókori görög király, – nagyon gazdag ember) 
Krueger, Anne 

Kruger-arany 

Kruger-rand 

Krug, Leopold 

krumpliár-spekuláció 
krumplispekuláció 

krupié 

Kruskal–Walis próba 
KRW (von) – Dél-Korea 

KSE (Karacsi Értéktőzsde) 

KSE (Koreai Értéktőzsde) 
KSE 100 index (a Karacsi Értéktőzsde indexe) 

KSH (Központi Statisztikai Hivatal) 

KSH-adat 
KSH-adatlap 

KSH-besorolás 

KSH-felmérés 
KSH-gyorstájékoztató 

KSH-kiadvány 

KSH-zsebkönyv 
KST (Kölcsönös Segítő Takarékpénztár) 

KST-kölcsön 

ksz (kisipari szövetkezet) 
KSZE (Kommunális Szolgáltatók Egyesülete) 

kt (kilotonna) (súlymérték) 

KTJ (külkereskedelmi termékjegyzék) 
KTM (Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium) 

ktsz (kisipari termelőszövetkezet) 

Kuala Lumpur-i Árutőzsde (KLCE) 
Kuala Lumpur-i Értéktőzsde (KLSE) 

Kuala Lumpur-i Értéktőzsde részvényárfolyam-indexe (KLSE-index) 

Kubai Köztársaság (Kuba) – Közép-Amerika 
kubatúra (köbtartalom, térfogat) 

kubikméter 

kubikosmunka 
Kubinyi Lajos 

kucséber 



kucséberes 

kucséberség 

kudarc 
kudarcba fullad 

kudarccal végződő vállalkozás 

Kuenne, Robert Eugene 
kufár 

kufárkodás 

kufárkodik 
kufárkodó 

kufárlelkű 

kufárság 
kufárszellem 

Kuhn, Thomas Samuel 

Kuhn–Trucker-eljárás 
kukoricaár 

kukoricaár-emelkedés 

kukoricaár emelkedése 
kukoricaár-esés 

kukoricaár esése 

kukoricaár-rekord 
kukoricaár rekordja 

kukoricabeszolgáltatás 

kukorica beszolgáltatása 
kukoricaexport-engedély 

kukoricaexport engedélyezése 

kukoricatermelés 

kukoricatermesztés 

kukoricavásárlás 
kukoricázik 

kulák 

kulákgazdaság 
kulcs 

kulcságazat 

kulcsár 
kulcsárkodik 

kulcsárság 

kulcsember 
kulcsfontosságú beruházás 

kulcsfontosságú jelzőszám 

kulcsfontosságú kölcsönkamatláb 
kulcsfontosságú piac 

kulcsfontosságú valuta 

kulcsipar 
kulcsiparág 

kulcsiparág-hipotézis 

kulcskérdés 
kulcskolonc-reklám 

kulcsosház 

kulcspénz 
kulcspozíció 

kulcsrakész 

kulcsrakész átadási szerződés 
kulcsrakész beruházás 

kulcsrakész beruházási szerződés 

kulcsrakész építkezés 
kulcsszám 

kulcsszektor 

kulcsszemélyzet 
kulcsszemélyzet 

kulcsszerep 



kulcsszereplő 

kulcstermék 

kulcsterület 
kulcsterv 

kulcsvállalat 

kulcsváltozó 
kulcsvaluta 

kulcsvaluta-birtokló gazdaság 

kulcsvaluta-birtokos ország 
kulcsvalutaszerep 

kulcsvevők számláinak elemzése 

kuli 
kulimunka 

kulináris örömök 

kulissza 
kulizás 

kulizik 

kulizó 
kultúra ára 

kultúrafinanszírozás 

kultúra finanszírozása 
kultúrafogyasztás 

kultúraipar 

kultúrakereskedelem 
kulturális adó 

kulturális alapellátás 

kulturális cikk 

kulturális járulék 

kulturális jólét 
kulturális költség 

kulturális negyed 

kulturális piac 
kulturális szolgáltatás 

kulturális támogatás 

kulturális turizmus 
kulturalizálhatóság 

kultúra önadóztatása 

kultúrbiznisz 
kultúrcikk árverezése 

kultúrcikk-árverező 

kultúrcikkbecsüs 
kultúrcikkbolt helyettes vezetője 

kultúrcikkbolti eladó 

kultúrcikkbolt-vezető 
kultúrcikkboltvezető-helyettes 

kultúrcikkbolt vezetője 

kultúrcikk forgalmazása 
kultúrcikk-forgalmazó 

kultúrcikk-nagykereskedelmi kirendeltség 

kultúrcikk-nagykereskedelmi telep 
kultúrcikkosztály 

kultúrközeg 

kultúrmarketing 
kultúrnövény 

kumilatív 

kumuláció 
kumulációs övezet 

kumulál 

kumulálás 
kumuláló 

kumulálódás 



kumulált 

kumulált elsőbbségi részvény 

kumulált elsőbbségi részvényekre fizetendő osztalék 
kumulált érték 

kumulált értékösszegsor 

kumulált gyakoriság 
kumulált gyakorisági sor 

kumulált hiány 

kumulált megoszlás 
kumulált osztalék 

kumulált relatív értékösszeg 

kumulált relatív gyakoriság 
kumulált részvény 

kumulált sor 

kumuláns 
kumulatív 

kumulatív eladósodás 

kumulatív eloszlásfüggvény 
kumulatív elsőbbségi részvény 

kumulatív elsőbbségi részvények még ki nem fizetett osztalékai 

kumulatív folyamat 
kumulatív infláció 

kumulatív keresleti infláció 

kuna (HRK) – Horvátország 
kuncsaft 

Kuntner Róbert 

kunyerál 

Kupa-program 

kupec 
kupeckedés 

kupeckedik 

kupeckedő 
kupica 

kupon 

kuponadó 
kuponív 

kuponkedvezmény 

kuponos árverés 
kuponos privatizáció 

kuponschneider (szelvényvagdosó dúsgazdag személy) 

kuponszelvény 
kupontulajdonos 

kuponvagdosás 

kuporgat 
kuporgatás 

kuporgató 

kurátor 
kuratórium 

kúria 

kuriális (kúriai) 
kurialista (egytelkes, jobbágytalan magyar nemes) 

kurrens 

kurrens áru 
kurrens árucikk 

kurrens biztosíték 

kurrens piaci szinttől távol 
kurrens ügy 

kurrens ügyek kartotékja 

kurrens vásárlóerő 
kúrtaksa (vagy kúrtaxa) (üdülőhelyi díj) 

kurtanemes 



kúrtaxa (vagy kúrtaksa) 

kurtázspénz 

kurtít 
kurus (váltópénz) 

kurzus 

kurzuserősödés 
kurzusromlás 

kúszó adósáv 

kúszó árfolyam 
kúszó infláció 

kúszó költséginflációs tendencia 

kúszó leértékelés 
kúszó paritás 

kusztártermelés 

kúszva térnyerő külgazdasági stratégia 
kutat 

kutatás 

kutatásért kifizetett anyag jellegű kiadás 
kutatásért kifizetett bér jellegű kiadás 

kutatás és fejlesztés (K+F) 

kutatás-fejlesztés (kutatás és fejlesztés) 
kutatásfejlesztés (a kutatás fejlesztése) 

kutatás-fejlesztési és termelési társulás 

kutatás-fejlesztési ráfordítás 
kutatási célra bérbeadott terület 

kutatási és fejlesztési segély 

kutatási-fejlesztési fölény 

kutatási-fejlesztési kényszer 

kutatási-fejlesztési költség 
kutatási-fejlesztési kötséghányad 

kutatási-fejlesztési program 

kutatásigény 
kutatásigényes termék 

kutatásijog-kereskedelem 

kutatási költség 
kutatási pénz 

kutatási prognózis 

kutatástervezés 
kutatásszervezés 

kutatásszervezési rendszer 

kutató-fejlesztő-innováló nemzetgazdaság 
kutatófúrás 

kutatóintézet 

kutató közgazdász 
kutatómunka 

kutatószabadság 

kútfosztás 
kutyahotel 

kutyaszorító 

kutyaszorítóba kerül 
kutyavásár (kuv) 

kutyavásárlás 

kutya vásárlása 
kuv (kutyavásár) 

Kuvaiti Állam (Kuvait) – Ázsia 

Kuvaiti Arab Gazdasági Fejlesztési Alap (KFAED) 
kuvaiti bankközi kínálati kamatláb (KIBOR) 

Kuvaiti Befektetési Iroda (KIO) 

Kuvaiti Nemzeti Bank (NBK) 
Kuvéra (a gazdagság istene a védikus mitológiában) 

kuxa (bányarészjegy) 



Kuznets, Simon Smith 

Kuznets-ciklus 

küladósság 
küladóssághelyzet 

külbiztonság 

küld 
küldemény 

küldeményátvétel 

küldemény átvétele 
küldeményátvevő 

küldemény átvevője 

küldemény címzettje 
küldeményforgalmi ágazat 

küldeményforgalmi ágazat vezetője 

küldeményforgalom 
küldemény megkapása 

küldemény továbbítása 

küldeménytovábbító 
küldetés 

küldjön értesítést a csekk sorsáról 

küldjön értesítést a váltó sorsáról 
küldjön távirati értesítést 

küldő bank 

küldönc 
küldönc útján behajtható váltó 

küldöncvállalat 

küldöncszolgálat 

küldő ország 

küldvény 
küldvényez 

küldvényezés 

külforgalom 
külfölddel kapcsolatos átutalás 

külfölddel szembeni követelés 

külföld felé való lekötés 
külföldfüggő 

külföldi addicionális forrás 

külföldi addicionálisforrás-bevonás 
külföldi adó 

külföldiadó-beszámítási jogosultság 

külföldi (személy) adóbeszámítási jogosultsága 
külföldi adóhatóság megkeresése 

külföldi adós 

külföldi adósnak nyújtott kölcsön 
külföldi adósokkal szembeni követelések 

külföldi adósság 

külföldi adósságállomány 
külföldi adósságot és kamatát visszafizeti 

külföldi adóztatás 

külföldi aktívák 
külföldi államadósság 

külföldi államkötvény 

külföldi állampolgár 
külföldi állampolgárok devizaszámlája 

külföldi által nyilvánosan kibocsátott kötvény 

külföldi alvállalkozó 
Külföldi alvállalkozók (számlanév) 

külföldi anyavállalat 

külföldi árfolyam 
külföldi áru 

külföldi átutalás 



külföldi bank 

külföldi bank budapesti fiókjára intézvényezett váltó 

külföldi bank fiókja által kibocsátott letéti jegy 
külföldi bankfiókok a központ ellenőrzése alatt 

külföldi bankgarancia 

külföldi bank garanciája 
külföldi bankjegy 

külföldi bankjegyek és pénzérmék 

külföldi bankkövetelés 
külföldi bankok 

külföldi bankösszeköttetés 

külföldi bankra intézvényezett váltó 
külföldi bankügylet 

külföldi befektetés 

külföldi befektetési alap 
külföldi befektetők vásárlásai 

külföldi beruházás 

külföldi beszedvény 
külföldi bevétel 

külföldi birtok 

külföldi birtokszerzés 
külföldi cég 

külföldi cég honosítása 

külföldi cég lerakata 
külföldi csekk 

külföldi deviza 

külföldi devizaárfolyam (ami külföldön érvényes) 

külföldideviza-árfolyam (a deviza külföldi) 

külföldi devizában kiállított csekk 
külföldi devizaszámla (ami külföldön van) 

külföldideviza-számla (a deviza külföldi) 

külföldi direkt tőkebefektetés (FDI) 
külföldi direkt tőkebefektetési bizalom indexe 

külföldiek által kibocsátott kötvény 

külföldiek befektetése 
külföldiek birtokszerzése 

külföldiek dollárkötvénye 

külföldiek földszerzési tilalma 
külföldieknek nyújtott kölcsön 

külföldiek portfólióleépítése 

külföldiek spekulációs földvásárlása 
külföldiek tőkebefektetése 

külföldi eladás 

külföldi eladósodás 
külföldi érdekeltségű vállalat 

külföldi eredetű áru 

külföldi érték 
külföldi értékesítés 

Külföldi értékesítés közvetlen költségei (számlanév) 

külföldi értékpapír 
külföldi értékpapír-kínálat (a kínálat külföldi) 

külföldiértékpapír-kínálat (az értékpapír külföldi) 

külföldi értékpapír vásárlása 
külföldi értékpapír-vásárlás (külföldön vásárolt) 

külföldiértékpapír-vásárlás (nem hazai értékpapír) 

külföldi értékpiapírok piaca 
külföldi fél megrendelése 

külföldi fizetések forgalmi  

rendszere 
külföldi fizetések számlája 

külföldi fizetési eszközök 



külföldi fizetési forgalom 

külföldi fizetőeszköz 

külföldi fizetőeszközben kiállított csekk 
külföldi fizetőeszközre kiállított váltó 

külföldi forrás 

külföldi forrásból származó jövedelem adóztatása 
külföldi fuvar- és kezelési költség 

külföldi függés 

külföldi gazdasági alany 
külföldi gazdasági kapcsolatok egyenlege 

külföldi gazdasági szervezet 

külföldi gazdasági vállalkozás 
külföldi gyártmány 

külföldi hitel 

Külföldi Hiteleket Biztosító Társaság (FCIA) (USA) 
külföldi hitelezés 

külföldi hitelszaldó 

külföldi hitelügylet 
külföldi holding 

külföldi illetőségű adóalany 

külföldi inkasszó 
külföldi jövedelem adóztatása 

külföldi kapcsolatok 

külföldi képviselet 
külföldi kereskedelmi képviselő 

külföldi kereskedelmi kirendeltség 

külföldi kereskedőcég lerakata 

külföldi kereskedő lerakata 

külföldi kereslet belgazdaságra gyakorolt hatása 
külföldi kereslet határhaszna 

Külföldi kétes követelések (számlanév) 

Külföldi kétes vevőkövetelések (számlanév) 
külföldi kifizetés 

külföldi kifizetések osztálya 

külföldi kínálat belgazdaságra gyakorolt hatása 
külföldi konkurensek által támasztott verseny 

külföldi konvertibilitás 

külföldi konzorcium 
külföldi kölcsön 

külföldi kölcsönfelvétel (külföldön) 

külföldikölcsön-felvétel (külföldtől) 
külföldi kölcsönkötvény 

külföldi kötelezettség 

külföldi kötvény 
külföldi kötvényekkel kereskedők csoportja 

külföldikötvény-kibocsátás (külföld által) 

külföldi kötvénykibocsátás (más országban) 
külföldi kötvénytulajdonos 

külföldi kötvény tulajdonosa 

külföldi követelés 
Külföldi követelések áruszállításból és szolgáltatásból (számlanév) 

külföldi követelések ellenőrzése 

külföldi közvetlen befektetés 
külföldi közvetlen beruházás 

külföldi közvetlen terhelés 

külföldi közvetlen terhelési rendszer 
külföldi lakos 

külföldi lakos számlája 

külföldilap-rendelés 
külföldi lap rendelése 

külföldi leányvállalat 



külföldi letét 

külföldi levelező 

külföldi magántőke-befektetés 
külföldi magántulajdonos 

külföldi másik fél 

külföldi megvesztegetésekkel foglalkozó törvény 
külföldi munkábaállás 

külföldi munkás 

külföldi munkavállalás 
külföldi munkavállalási lehetőség 

külföldi működőtőke-beruházás 

külföldi művelet 
külföldinek kifizetett jogdíj forrásadója 

külföldi nettó beruházás 

külföldi nettó pozíció 
külföldi ország 

külföldi osztalékok átutalása 

külföldi passzívák 
külföldi pénz 

külföldi pénzérme 

külföldi pénzértékre szóló kötelezettség 
külföldi pénzértékre szóló követelés 

külföldi pénzesutalvány 

külföldi pénznem 
külföldi pénznemben kötött értékállandósági záradék 

külföldi pénznemben nyújtott hitel 

külföldi pénznemre kiállított csekk 

külföldi pénznemre szóló értékpapír 

külföldi pénznemre szóló és külföldön fizetendő követelés 
külföldi pénznemre szóló váltó 

külföldi pénznemű kötvény 

külföldi pénzpiac 
külföldi piac 

külföldi portfólióbefektető 

külföldi portfólióberuházás 
külföldi programkínálat 

külföldi részesedés 

külföldi részesedéssel működő 
külföldi részesedéssel működő gazdasági társaság 

külföldi részvény 

külföldi részvények letéti elismervénye 
külföldi részvétel 

külföldi részvétellel működő gazdasági társulás 

külföldi részvétellel működő társaság 
külföldi segély 

külföldi stratégiai befektető 

külföldi szállító 
Külföldi szállítók (számlanév) 

külföldi számla 

külföldi számlán lévő pénz 
külföldi számlán vezetett tartozás 

külföldi székhelyű adóalany 

külföldi támogatásban részesített beruházás 
külföldi társaság 

külföldi tartalék 

külföldi tartozás 
külföldi tartozás kiegyenlítéseként kifizetett összeg 

külföldi tehergépjárművek után kiszabott gépjárműadó 

külföldi termék 
külföldi tértiáru 

külföldi tőke 



külfölditőke-átutalás 

külföldi tőke átutalása 

külfölditőke-beáramlás 
külföldi tőke beáramlása 

külföldi tőkebefektetéseket szavatoló program 

külföldi tőkebefektetések jövedelmének átutalása 
külföldi tőkebefektetések jövedelmének repatriálása 

külföldi tőkebefektetések jövedelmének transzferálása 

külföldi tőkebefektetések jövedelmét repatriálja 
külföldi tőkeberuházások portfólióelmélete 

külfölditőke-ellenes hangulat 

külfölditőke-ellenes kampány 
külfölditőke-hasznosítási politika 

külföldi tőkeháttér 

külfölditőke-injekció 
külfölditőke-járandósági tényező 

külfölditőke-kapcsolatú vállalatok adóztatása 

külföldi tőke penetrációja 
külföldi tőzsde 

külföldi tőzsdetag 

külföldi tőzsde tagja 
külföldi transzferek adója 

külföldi tranzakció 

külföldi tulajdon 
külföldi tulajdonát képező vámáru 

külföldi tulajdonban lévő gazdasági társaság 

külföldi tulajdonban lévő vállalat 

külföldi tulajdonos 

külföldi tulajdonú magánvállalkozás 
külföldi tulajdonú társaság 

külföldi utazási és kiküldetési költség 

külföldi utazó 
külföldi ügylet 

külföldi ügyletekkel foglalkozó bank 

külföldi üzlet 
külföldi üzletember 

külföldi vállalat 

külföldi vállalat hazai fióktelepe 
külföldi vállalat képviselete 

külföldi vállalkozásból átutalt nyereség 

külföldi váltó 
külföldi váltó befolyó kamatának aktív időbeli elhatárolása 

külföldi váltókövetelés 

Külföldi váltókövetelések (számlanév) 
külföldi váltón kikötött átváltási árfolyam 

külföldi váltópénz 

külföldi valuta 
külföldi valutaárfolyam 

külföldivaluta-átruházási moratórium 

külföldi valutában fizetendő 
külföldi valutában fizetendő kötvény 

külföldi valutában kiállított csekk 

külföldi valutában lévő aktívák 
külföldi valutában lévő hitelegyenleg 

külföldi valutában lévő szaldó 

külföldi valutában lévő vagyon 
külföldi valutában tartott követel egyenleg 

külföldi valutában való fizetést kikötő záradék 

külföldi valutacsekk 
külföldi valuták eladásából származó árfolyamveszteség 

külföldi valuták piaca 



külföldi valutára kiállított elfogadvány 

külföldi valutára kiállított váltó 

külföldi valutaszámla (ami külföldön van) 
külföldivaluta-számla (itthon) 

külföldivaluta-záradék 

külföldi vásárló 
külföldi versenytárs 

külföldi veszteségek beszámítása  

a hazai adóalapba 
külföldi vevők évközi nyilvántartása 

külföldi vevőkövetelés 

Külföldi vevőkövetelések (számlanév) 
külföldi vevőtől devizában kapott előleg 

külföldi vevőtől kapott előleg 

külföldi vevőtől valutában kapott előleg 
Külföldi Viktor 

külföldön adózott jövedelem 

külföldön értékesít 
külföldön feladott poggyász 

külföldön felmerült költség 

külföldön fizetendő 
külföldön fizetendő váltó 

külföldön igazoltan megfizetett jövedelemadó 

külföldön kiállított váltó 
külföldön kibocsátott értékpapír 

külföldön lebonyolított bankügylet 

külföldön lévő vagyon 

külföldön lévő vagyonérték 

külföldön termelt áru 
Külföldön Vállalkozók Egyesülete (KVE) 

külföldön vásárolt áru eladása egy harmadik országnak 

külföldre irányuló kamatfizetés 
külföldre kifizetett osztalék 

külföldre kifizetett osztalékra vonatkozó adókedvezmény 

külföldre menekülő tőke 
külföldre szóló pénzesutalvány 

külföldre szóló váltó 

külföldre történő értékesítés 
külföldre történő kifizetés 

külföldre való átutalás díja 

külföldről eredő nyomás 
külföldről érkezett kifizetés 

külföldről fedezett hitel 

külföldről származó jövedelem 
külföldről származó megrendelés 

külföldről származó osztalékra vonatkozó adókedvezmény 

külföldről származó összevonandó jövedelem 
külföldről származó termelői jövedelem 

külgazdaság 

Külgazdaság (sajtókiadvány) 
külgazdaság-érzékeny 

külgazdaság-érzékeny ország 

külgazdaság-fejlesztési költségvetési előirányzat 
külgazdasági attasé 

külgazdasági egyensúly 

külgazdasági érdekeket sértő 
külgazdasági érdekérvényesítő 

külgazdasági eredetű jövedelemnövelési lehetőség 

Külgazdasági Értesítő (sajtókiadvány) 
külgazdasági függés 

külgazdasági háttér 



külgazdasági illeszkedés nemzetgazdasági előnyössége 

külgazdasági illeszkedés nemzetgazdasági előnytelensége 

külgazdasági irányelvek 
külgazdasági kapcsolat 

külgazdaságikapcsolat-hatékonyság 

külgazdasági kapcsolatok befagyasztása 
külgazdasági kapcsolatok hatékonysága 

külgazdasági kapcsolatok liberalizálása 

külgazdasági kapcsolatok véletlencsere-fokozata 
külgazdasági kapcsolatrendszer 

külgazdasági kapcsolódási szerkezet 

külgazdasági kitörés 
külgazdasági kitörés kifulladása 

külgazdasági kivérzés 

külgazdasági mozgástér 
külgazdasági művelet 

külgazdasági politika 

külgazdasági sebezhetőség 
külgazdasági stratégia 

külgazdasági szereptévesztés 

külgazdasági szolgálati titok 
külgazdasági tanácsos 

külgazdasági tényező 

külgazdasági tervezés 
külgazdasági tevékenység 

külgazdasági tevékenység eredményessége 

külgazdasági tevékenység hatékonysága 

külgazdasági tevékenység összefogása 

külgazdasági több lábon állás 
külgazdaság-orientált 

külgazdaság-politika 

külgazdaság-politika alapvető oldala 
külgazdaság-politikai cél 

külgazdaság-politikai műhely 

külgazdaság-politika kialakítása 
külgazdaság-politika valódi feladata 

külgazdaság-politika védelmi teendői 

külgazdaság-stratégia 
külgazdaság-stratégiai döntés 

külgazdaság-stratégiai műhely 

külgazdaság-stratégiai összefüggés 
külgazdaság szülte jövedelemtöbblet 

külgazdaságtan 

külgazdász 
külhoni cég 

külkapcsolati rendszer 

külkapcsolatok 
külképviselet 

külkereskedelem 

Külkereskedelem (sajtókiadvány) 
külkereskedelem áruszerkezete 

külkereskedelem-átterelés 

külkereskedelemből származó jövedelem 
külkereskedelem-érzékeny 

külkereskedelem-finanszírozás 

külkereskedelem finanszírozása 
külkereskedelem finanszírozása 

külkereskedelem gazdaságtana 

külkereskedelem-helyettesítő beruházás 
külkereskedelem-helyettesítő külföldi működőtőke-beruházás 

külkereskedelem-helyettesítő külföldi működőtőke-kivitel 



külkereskedelem-liberalizáció 

külkereskedelem liberalizációja 

külkereskedelemmel elérhető fogyasztás pontja 
külkereskedelem-politika 

külkereskedelem-politikai kérdés 

külkereskedelem-politikai szempont 
külkereskedelem relációs szerkezete 

külkereskedelem struktúrája 

külkereskedelem-szabályozás 
külkereskedelem szerkezete 

külkereskedelem-technikai ismeretek 

külkereskedelem-teremtő külföldi működőtőke-kivitel 
külkereskedelem-teremtő működőtőke-kivitel 

külkereskedelem-teremtő tőkebeáramlás 

külkereskedelem-tervezés 
külkereskedelem viszonylati szerkezete 

külkereskedelmi adásvételi szerződés 

külkereskedelmi adatbázis 
külkereskedelmi adatfelvétel 

külkereskedelmi ajánlati görbe 

külkereskedelmi aktívum 
külkereskedelmi ár 

külkereskedelmi árak indexe 

Külkereskedelmi árfolyammal és különleges természeti tényezőkkel kapcsolatos árkülönbözet (számlanév) 
külkereskedelmiár-index 

külkereskedelmi árkockázat 

külkereskedelmi árkockázati alap 

külkereskedelmiár-statisztika 

külkereskedelmi árszorzó 
külkereskedelmi áruforgalom 

külkereskedelmi bank 

külkereskedelmi bizományi szerződés 
külkereskedelmi cég 

külkereskedelmi cserearány 

külkereskedelmi cserearány-mutató 
külkereskedelmi csoport 

külkereskedelmi deficit 

külkereskedelmi egyenleg 
külkereskedelmi egyensúly 

külkereskedelmi egyensúlyhiány 

külkereskedelmi egyensúlyzavar 
külkereskedelmi előírás 

külkereskedelmi engedély 

külkereskedelmi és idegenforgalmi szakközépiskola 
Külkereskedelmi Figyelő (sajtókiadvány) 

külkereskedelmi forgalom 

külkereskedelmi forgalom árindexe 
külkereskedelmi forgalomban alkalmazott valuta 

külkereskedelmi forgalommal súlyozott árfolyamindex 

külkereskedelmi forgalom volumenindexe 
külkereskedelmi főiskola (általában) 

Külkereskedelmi Főiskola 

külkereskedelmi háromszög 
külkereskedelmi hiány 

külkereskedelmi hitel 

külkereskedelmi hitel biztosítása 
Külkereskedelmi Hivatal 

külkereskedelmi jog 

külkereskedelmi jogosultság 
külkereskedelmi jogszabály 

külkereskedelmi jogú vállalat 



külkereskedelmi kalkulációs előadó 

külkereskedelmi kamara 

külkereskedelmi kirendeltség vezetője 
külkereskedelmi kompenzációs felelős 

külkereskedelmi közömbösségi görbe 

külkereskedelmi közös vállalat 
külkereskedelmi közvetítő cég 

külkereskedelmi leányvállalat 

külkereskedelmi lebonyolítási osztály helyettes vezetője 
külkereskedelmi lebonyolítási osztály vezetője 

Külkereskedelmi Levelező Iskola 

külkereskedelmi megállapodás 
külkereskedelmi mérleg 

külkereskedelmimérleg-egyenleg 

külkereskedelmi mérleg egyenlege 
külkereskedelmimérleg-hiány 

külkereskedelmi mérleg hiánya 

külkereskedelmi miniszter 
külkereskedelmi monopólium 

külkereskedelmi multiplikátor 

külkereskedelmi nyitás mechanizmusrendszere 
külkereskedelmi nyitottság 

Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképző Központ Kft. (KOTK KFT.) 

külkereskedelmi partner 
külkereskedelmi piac 

külkereskedelmi politika 

Külkereskedelmi Propaganda (sajtókiadvány) 

külkereskedelmi rugalmasság 

külkereskedelmi sebezhetőség 
külkereskedelmi statisztika 

külkereskedelmi szakirány 

külkereskedelmi szakmacsoport 
külkereskedelmi szaktudás 

külkereskedelmi szerkezet 

külkereskedelmi szervezet 
külkereskedelmi szerződés 

külkereskedelmi szolgáltatás 

külkereskedelmi szolgáltatási tevékenység 
Külkereskedelmi Tájékoztató (sajtókiadvány) 

külkereskedelmi társaság 

külkereskedelmi társasági szerződés 
külkereskedelmi tér 

külkereskedelmi termékjegyzék (KTJ) 

külkereskedelmi terv 
külkereskedelmi tervezés 

külkereskedelmi tevékenység 

külkereskedelmitevékenység-bejelentő lap 
külkereskedelmi tevékenységet bejelent 

Külkereskedelmi tevékenység közvetlen költségei (számlanév) 

külkereskedelmi tevékenység menete 
külkereskedelmi többlet 

külkereskedelmi ügylet 

külkereskedelmi ügyletek elszámolása 
külkereskedelmi ügyletek elszámolásának késleltetése 

külkereskedelmi ügyletek elszámolásának siettetése 

külkereskedelmi vállalat 
külkereskedelmi vállalati igazgató 

külkereskedelmi vállalati vezérigazgató 

külkereskedelmi vállalatokkal szembeni exportkövetelés 
külkereskedelmi vállalkozási előadó 

külkereskedelmi vámelőadó 



külkereskedelmi zárás mechanizmusrendszere 

külkereskedés 

külkereskedik 
külkereskedő 

külkereskedőkre kirótt letéti díj 

külkertendencia 
külméret 

különadó 

különálló 
különbözés 

különbözet 

különbözet a devizavételi és 
-eladási árfolyamok között 

különbözet a részvények árfolyamai között 

különbözetcsökkenés 
különbözet csökkentése 

különbözetek a bankközi piacon 

különbözet eladása 
különbözetet kimutat 

különbözetiadó-visszatérítés 

különbözeti adó visszatérítése 
különbözeti arbitrázs 

különbözeti árfolyam 

különbözeti forgalmi adó 
különbözeti földjáradék 

különbözeti határérték 

különbözeti járadék 

különbözeti kereskedelem 

különbözeti kitermelési járadék 
különbözeti művelet 

különbözeti nyereség 

különbözeti pozíció 
különbözeti stratégia 

különbözeti számla 

különbözeti termelői forgalmi adó 
különbözeti ügylet 

különbözeti ügyletet kötő 

különbözeti vám 
különbözetivám-biztosíték 

különbözet kifizetése 

különbözet lejáratkor 
különbözet megvásárlása 

különbözetváltozások 

különböző adatok az okmányokban 
különböző ágazatokhoz tartozik 

különböző árfekvésű termékek aránya 

különböző árfolyamok 
különböző azonosító jel 

különböző beruházási javak 

különböző előjelű piaci impulzusok 
különböző érdekcsoportok harca 

különböző értékmérők 

különböző értékpapírokban lebonyolított ügyletek 
különböző értékpapírok hozama közötti különbség 

különböző évjáratú felszerelések 

különböző évjáratú tőkék 
különböző finanszírozási eszközök és módozatok kombinációja 

különböző gazdálkodó szervezetek 

különböző gépvásárlási lehetőségek 
különböző időben és árfolyamon  

ad el 



különböző időpontok 

különböző időpontokban vásárolt részvénypakettek egyesítése 

különböző jövedelemkategóriájú háztartások 
különböző juttatások 

különböző kamatot fizet eltérő lejáratú letéti jegyekre 

különböző limitált árakon vásárol 
különböző limitált árfolyamokon ad el 

különböző lobbicsoportok 

különböző munkabérekhez tartozó keresett munkamennyiség 
különböző opciósorozatokkal való rotációs kereskedés 

különböző pénzügyi technikák 

különbözőség 
különböző sikerű ügyletek 

különböző sikerű ügyletekkel jellemezhető vállalkozások 

különböző szakmák működési költsége 
különböző szerkezeti típusok 

különböző szolgáltatási szintek 

különböző tőke 
különböző tőkeösszetétel 

különböző ügyfelek értékpapírjainak együttes használata 

különböző vállalatok szakterületi hovatartozása 
különböző valutákban esedékes kamatláb 

különböző valuták kamatlábaira kötött swapügylet 

különböző valutákon alapuló elszámolási egység 
különbség 

különbségbecslés 

különbségek keletkezése 

különbségelemzés 

különbségfelbontás 
különbséghalmaz 

különbségi skála 

különbségképzés 
különc 

különdíj 

különdíjazás 
különdíj elkésett fizetésért 

különdíj késedelmes fizetésért 

különélési pótlék 
különeljárási díj 

különeljárási illeték 

különértéktöbblet 
külön fedezendő kockázat 

külön felár 

Különféle egyéb bevételek (számlanév) 
Különféle egyéb követelések (számlanév) 

Különféle egyéb ráfordítások (számlanév) 

különféle formákban fizethető osztalék 
különféle határidős piaci papírokkal való kereskedelem 

különféle hitelek 

különféle kiegyenlítési alapok 
külön felelősség 

Különféle rövid lejáratú kötelezettségek (számlanév) 

Külön fel nem sorolt befizetési kötelezettségek (számlanév) 
külön figyelendő kihelyezés 

külön figyelendő kintlevőség 

különhitel 
különilleték 

különjárat 

különjövedelem 
különjövedelem-realizálás 

különjövedelem realizálása 



különjuttatás 

különkassza 

különkereset 
különköltség 

különleges 

különleges adó 
különleges alap 

különleges avizós meghitelezés 

különleges bánásmód 
különleges befektetési alap 

különleges befektetőalap 

különleges beruházási alap 
különleges betét 

különleges bizonylat 

különleges célokra kiutalt pénzalapok 
különleges csomagolás 

különleges életbiztosítás 

különleges elsőbbségi részvény 
különleges elszámolás 

különlegesen keresztezett csekk 

különlegesen nyereséges befektetés 
különleges események naplója 

különleges felmondási jog 

különleges feltételek 
különleges gazdasági övezet 

különleges gazdasági terület 

különleges gyártmány 

Különleges helyzetből, természeti, termelési, kereskedelmi körülményekből származó jövedelem utáni befizetési 

kötelezettség (számlanév) 
különleges jelölés 

különleges keresztezés 

különleges kézbesítés 
különleges kezelés 

különleges kezelést igénylő részvénypakett 

különleges klauzulával forgathatóvá tett értékpapír 
különleges költség 

különleges közvetítői díj 

különleges külkereskedelmi ügylet 
különleges lefölözés 

különleges lehívási jogok (SDR) (IMF) 

különleges letét 
különleges megbízatás 

különleges meghatalmazás 

különleges mellékköltség 
különleges minőség 

különleges módszer 

különleges munkakör 
különleges nyugta 

különleges pótköltség 

különleges profil 
különleges rendeltetésű földterület 

különleges rendszabály 

különleges részvény 
különleges részvénypakett 

különleges számla 

Különleges Szerkezetátalakítási Program (SRP) 
különleges szolgáltatás 

különleges teljesítés 

különleges valuta 
különleges vásárló 

különleges vevő 



különleges záradékkal forgathatóvá tett értékpapír 

különleírás 

különmegállapodás 
különmegbízás 

különmegbízott 

különmegőrzés 
különmegőrzés keresztkötésben 

különmunka 

különnemű 
különnemű alapadatok 

különnemű manufaktúra 

különosztalék 
különosztalékra jogosító elsőbbségi részvény 

különös 

különös egyenértékes 
különösen érdekes értékpapír 

különösen kedvező ajánlat 

különösen keresztezett csekk 
különös gondosság 

különös kár 

különös kárt beleértve 
különös kárt is fedező biztosítás 

különös munkamegosztás 

különpénz 
különprofit 

különrabatt 

különszámla 

különszámla külföldieknek 

különszerződés 
különszolgálatért történő juttatás 

különszolgáltatás 

különszolgáltatások díja 
különutas érdekérvényesítés 

különutas fejlődés 

különvagyon 
különválás 

különválasztás 

külön vállakozás 
különvonat 

különnyereség 

különnyereség-forrás 
külpiac 

külpiaci árelvárás 

külpiaci áruforgalom 
külpiaci egyensúlyi ár 

külpiaci eladás 

külpiaci eladásra beállított vállalat 
külpiaci elhelyezés 

külpiaci értékesítés 

külpiaci értékrend 
külpiaci fellépés 

külpiaci feltételek biztosítása 

külpiaci impulzus 
külpiaci kapcsolatok 

külpiaci marketing 

külpiaci mozgásokat megalapozó fejlesztési stratégia 
külpiaci vásárlás 

külpiaci versenyképesség 

külpiacok különleges keresleti réseinek betöltése 
külpiacok minőségi réseinek betöltése 

külpiacon elérhető tényleges árszint 



külpiacon kerül eladásra 

külpiacon kitermelési járadékot élvez 

külpiacon való sikeres mozgás 
külpiacvesztés 

külső adósság 

külső adósságállomány 
külső adottság 

külső államadósság 

külső anyagok által okozott kár 
külső ár 

külső áruvizsgálat 

külső beszállító 
külső beszállítónak kiad 

külső bizonylat 

külső controlling 
külső egyensúly 

külső egyensúlyhiány 

külső egyensúly romlása 
külső ellenőrzés 

külső eltérés-négyzetösszeg (SSK) 

külső érintett 
külső erőforrás-bevonás 

külső fenyegetés 

külső finanszírozás 
külső fizetési mérleg 

külső forrás 

külső forrásból történő finanszírozás 

külső gazdasági hatás 

külső gazdaságosság 
külső gazdaságtalanság 

külső hatás 

külső helyzet 
külső hirdetésszervező 

külső információ 

külső jövedelemteremtés 
külső, káros gazdasági hatás 

külső, kedvező gazdasági hatás 

külső kereskedelemteremtés 
külső kereslet 

külsőkereslet-többlet 

külső kiállítású bizonylat 
külső konvertibilitás 

külső könyvvizsgálat 

külső környezet elemzése 
külső környezet követelménye 

külső kötelezettség 

külső követelések külföldi fizetőeszközben 
külső lehetőség 

külső likviditási helyzet 

külső megrázkódtatás 
külső méret 

külső munka 

külső pénz 
külső pénzügyi eszköz 

külső pénzügyi eszközökre ráutalt 

külső piac 
külső ráhatóképesség 

külső részvényesek végkielégítése 

külső részvénytulajdonos 
külső revízió 

külső revizor 



külső skálahozadék 

külső szereplő 

külső szórás 
külső szórásnégyzet 

külső váltó 

külső változó 
külső vámtarifa 

külső variancia 

külső viszontbiztosítás 
külszíni 

külszíni bányászat 

külszíni fejtésű bánya 
külszíni kitermelés 

külszíni munkás 

külszogálati díj 
külszolgálat 

külszolgálati kilométer-teljesítmény 

külszolgálatos 
külszolgálatosokat megillető vámmentesség 

kültag 

kültag korlátozott felelőssége 
kültartozás 

kültéri bankautomata 

külterjes gazdálkodás 
külterjes gazdaság 

külterjes mezőgazdaság 

külterületi építési telek ára 

külterületi népesség 

külterületi óriásplakát 
külterületi telek ára 

külváros 

külvárosi 
külvilágban végbemenő áramlatok 

KÜM (katonai üzemi megbízott) 

küszöbár (az EGK mezőgazdasági politikájában) 
küszöbáras tőzsdei megbízás 

küszöbegyezmény 

küszöbérték 
küszöbérték alatti jövedelem 

küszöbérték-kutatás 

küszöbérték kutatása 
küszöbszám 

KV (kereskedelmi vámtarifa) 

kV (kilovolt) 
kv (közös vállalat) 

kvadrát 

kvadratikus átlag 
kvadratikus függvény 

kvadratikus közelítés 

kvadratikus preferenciafüggvény 
kvadratúra 

kvalifikáció 

kvalifikációs részvény 
kvalifikációs részvényhányad 

kvalifikál 

kvalifikált munkaerő 
kvalifikált szakmunka 

kvalifikált szakmunkás 

kvalitás 
kvalitatív 

kvalitatív elemzés 



kvalitatív és kvantitatív prognózis 

Kvalitatív Kutatók Szövetsége (AQPR) 

kvalitatív módszer 
kvalitatív piackutatás 

kvalitatív prognózis 

kvantifikáció 
kvantifikál 

kvantifikálás 

kvantifikálható 
kvantifikálható makrogazdasági modell 

kvantifikálható összefüggések 

kvantilis 
kvantilis eloszlás 

kvantitatív 

kvantitatív becslés 
kvantitatív elemzés 

kvantitatív elmélet 

kvantitatív gazdasági összefüggés 
kvantitatív különbség 

kvantitatív módszer 

kvantitatív prognózis 
kvantitatívprognózis-modell 

kvantum 

kvártély 
kvártélyozás 

kvartilis 

kvartilisek 

kvartilis eloszlás 

kvaternó (négyes találat a lottójátékban) 
kváziállami 

kváziautomatikus 

kvázibérleti díj 
kváziegyváltozós függvény 

kváziértékpapír 

kvázifejlett 
kvázifiskális funkció 

kváziingyenesség 

kvázijáradék 
kvázikonkáv 

kvázikormányzati szervezet 

kváziliberális viszonyok között működő 
kvázilineáris fogyasztói preferencia 

kvázilineáris forma 

kvázilineáris hasznossági függvény 
kvázilineáris preferenciák 

kvázimonopólium 

kvázipartneri viszony 
kvázipartnerviszony 

kvázipénz 

kvázipiac 
kvázi-piacgazdaság 

kvázipiac-csináló 

kváziprivatizáció 
kváziprognózis 

kvázistabilitás 

kváziszocialista 
kvázitermészeti javak 

kvázitőzsde 

kvázitulajdonos 
kvázi-visszatérítés 

KVE (Külföldön Vállalkozók Egyesülete) 



KVI (Kincstári Vagyoni Igazgatóság) 

kvietál (nyugdíjba vonul, nyugdíjaz) 

KVIF (Kereskedelmi, Vendéglátó- 
-ipari és Idegenforgalmi  

Főiskola) 

kvinternó (ötös találat a lottójátékban) 
kvintilis 

kvitancia (nyugta) 

kvitt 
kvittel 

kvízmilliomos 

KVK (Közgazdasági Vezetői Kollégium) 
KV-kódszám 

kvóta 

kvóta alá eső áru 
kvótaárus 

kvótaárusítás 

kvótaárverés 
kvótabefizetés 

kvótabizonyítvány 

kvótacsere 
kvótaelosztás 

kvótaemelés 

kvótaengedély 
kvótaigény 

kvótaigénylés 

kvótakartell 

kvótákat állapít meg 

kvótakedvezmény 
kvótakereskedelem 

kvótákhoz tartja magát 

kvótakihasználás 
kvótakitöltés 

kvótakiválasztás 

kvóták kereskedelme 
kvóták megállapítása 

kvótakód 

kvótákon alapuló valószínűségi mintavétel 
kvóták szerint 

kvótalehetőség 

kvótamegállapítás 
kvótameghatározás 

kvótán aluli részesedés 

kvótaprémium 
kvótarendszer 

kvótarész 

kvótarészvény 
kvótás kiválasztás 

kvótás mintavétel 

kvótasorszám 
kvótás termék 

kvóta szerinti kiválasztás 

kvóta szerinti mintavétel 
kvóta szerinti viszontbiztosítás 

kvótaszerződés 

kvóta-viszontbiztosítás 
KVSZ (Kincstári Vagyonkezelő Szervezet) 

kW (kilowatt) 

kwacha (MWK) – Malawi 
kwacha (ZMK) – Zambia 

KWD (dinár) – Kuvait 



kWh (kilowattóra) 

kWó (kilowattóra) 

kyat (BUK) – Mianmar 
KZT (tenge) – Kazahsztán 



l (liter) (űrmérték) 

L (munka) 

láb (hosszmérték) 
lábbeliforgalmazás 

lábbeli-nagykereskedelem 

lábbelitermelés 
labdarúgó-átigazolási díj 

labdarúgók átigazolási díja 

labdarúgópiac 
labilisan versenyképes 

labilis egyensúly 

labilis konjunktúra 
lábmunka 

lábon adja el a gabonát 

lábon álló gabona 
lábon álló termés 

labor omnia vincit (a munka mindent legyőz) 

Labriola, Arturo 
LAC (hosszú távú átlagköltségfüggvény) 

Lachman, Ludvig 

lacikonyha 
LACPI (Latin-amerikai Tőkepiac- 

-intézet) 

láda 
ládába csomagol 

ládáz 

LAÉT (Létminimum Alatt Élők Társasága) 

Laffer, Arthur 

Laffer-görbe 
LAFTA (Latin-amerikai Szabadkereskedelmi Társulás) 

lag 

lagosi akcióterv 
Lagrange, Joseph Louis 

Lagrange-függvény 

Lagrange-szorzó 
lágyuló gazdaság 

LAIA (vagy ALADI) (Latin-amerikai Integrációs Egyesülés) 

laikus kisbefektető 
laissez faire, laissez passer (hagyja csinálni, hadd menjen a maga útján [a gazdasági liberalizmus jelszava]) 

Lajos-arany 

lajstrom 
lajstromba vesz 

lajstromkészítés 

lajstromos mintavétel 
lajstromoz 

lajstromozás 

lajstromozási bizonylat 
lajstromozási illeték 

lajstromozási kikötő 

lajstromozási okmány 
lajstromozó 

lajstromozott 

lajstromozott értékpapír 
lajstromozott űrtartalom 

lajstromrendszer 

lakáj 
lakásadásvétel 

lakásadó 

lakásadósság 
lakásalap 

lakásalap-fedezeti kötvény 



lakásállomány-megoszlás 

lakásállomány megoszlása 

lakásállomány-nagyság 
lakásállomány nagysága 

lakásállomány-szerkezet 

lakásállomány szerkezete 
lakásállomány változása 

lakásárverseny 

lakásbér 
lakásbérbeadás 

lakásbérlemény 

lakásbérlet 
lakásbérleti jogviszony 

lakásbérlő 

lakásberuházás 
lakásbirtokos 

lakásbiztosítás 

lakásbiztosító 
lakáscélú állami támogatás 

lakáscélú előtakarékosság 

lakáscélú előtakarékossági rendszer 
lakáscsere 

lakáselárverezés 

lakásellátási program 
lakásellátottság 

lakás-előtakarékoskodó 

lakás-előtakarékosság 

lakás-előtakarékossági befizetés 

lakás-előtakarékossági betét 
lakás-előtakarékossági konstrukció 

lakás-előtakarékossági szerződés 

lakásépítés 
lakásépítés finanszírozása 

lakásépítés-finanszírozási ügynökség 

lakásépítési alap 
lakásépítési beruházás 

lakásépítési betétszámla 

Lakásépítési betétszámla (számlanév) 
Lakásépítési és Városfejlesztési Minisztérium 

lakásépítési hitelügylet 

lakásépítési konjunktúra 
lakásépítési kölcsön 

lakásépítési kölcsönügylet 

lakásépítési program 
lakásépítési támogatás 

lakásépítés lehetőségei 

Lakásépítés úton lévő pénzeszközei (számlanév) 
lakásépítő szövetkezet 

lakásérték 

lakásértékesítés 
lakásfedezeti államkötvény 

lakásfelszerelési üzlet 

lakásfelújítási kölcsön 
lakásfelújítási piac 

lakásfelújítási program 

lakásfenntartási költség 
lakásfenntartásiköltség-növekmény 

lakásfenntartási költség növekménye 

lakásfenntartási támogatás 
lakásfinanszírozási modell 

lakásfinanszírozási rendszer 



lakásfogyasztás 

lakásforgalom 

lakásgazdálkodás 
lakásgond 

lakáshasználat 

lakás-használatbavétel 
lakás használatbavétele 

lakás-használatbavételi díj 

lakás-haszonélvezeti jog 
lakáshelyreállítás 

lakáshelyzet 

lakáshiány 
lakáshirdetés 

lakáshirdető 

lakáshitel 
lakáshiteladós 

lakáshitelezés 

lakáshitelkamat 
lakáshitelkamat-különbözet 

lakáshitelkérő 

lakáshitel-könnyítés 
lakáshitel könnyítése 

lakáshitelpiac 

lakáshitel-takarékpénztár 
lakáshitel-tartozás 

lakáshitel-törlesztés elmaradása 

lakáshivatal 

lakásigény-kielégítés 

lakásigény kielégítése 
lakásigénylés 

lakásínség 

lakásjegyzék 
lakásjelzáloghitel-intézet 

lakásjelzálog-piac 

lakáskarbantartó 
lakáskarbantartó ktsz 

lakáskérdés 

lakáskérdőív 
lakáskereslet 

lakáskiadás 

lakáskínálat 
lakáskiutaló 

lakáskoncepció 

lakáskölcsön 
lakásköltség 

lakáskörülmények 

lakáskötvény 
lakásközvetítés 

lakásközvetítő 

lakáslicit 
lakásmizéria 

lakásművészeti stúdió 

lakásművészeti üzlet 
lakásnégyzetméter-ár 

lakásnélküliség 

lakásokat hirdető iroda 
lakáson belüli résztulajdonos 

lakáspénz 

lakáspiac 
lakáspiac-mobilizálás 

lakáspiac mobilizálása 



lakáspolitika 

lakáspolitikai koncepció 

lakásprivatizáció 
lakásrendelet 

lakásrezsiválság 

lakásstatisztika 
lakástakarék-nyitány 

lakás-takarékpénztár 

lakás-takarékpénztárakról szóló törvény 
lakás-takarékpénztárakról szóló törvényjavaslat 

lakás-takarékpénztárak sorsáról dönt 

lakás-takarékpénztári konstrukció 
lakás-takarékpénztári szolgáltatás 

lakástakarék-szerződés 

lakástakarék-törvény 
lakástámogatási keret 

lakástámogatási modell 

lakástámogatási rendszer 
lakástámogatás-kereskedelem 

lakástartozás 

lakást bérel 
lakástextil-bemutató terem 

lakástextilbolt 

lakástextilbolti eladó 
lakástextil-eladó 

lakástextília-kereskedelem 

lakástextil-kisáruház 

lakástextilosztály 

lakástextil-szaküzlet 
lakástextil-üzletház 

lakástextilvásár 

lakást használatba vesz 
lakástulajdon 

lakástulajdonos 

lakástűz-biztosítás 
lakástűz elleni biztosítás 

lakásuzsora 

lakásügy 
lakásügynök 

lakásüzér 

lakásvagyon 
lakásválság 

lakásváltoztatás 

lakás változtatása 
lakásvásár 

lakásvásárlás 

lakásvásárlási hitel 
lakásvásárlás lehetőségei 

lakásviszonyok 

lakásszektor 
lakásszolgáltatás 

lakásszövetkezet 

Lakásszövetkezetek Országos Szövetsége (LOSZ) 
lakásszükséglet 

lakatosáru 

lakatoscég 
lakatoscéh 

lakatosipar 

lakatosmester 
lakatosmunka 

lakbér 



lakbéradó 

lakbérbefagyasztás 

lakbérbevallás 
lakbéremelés 

lakberendezési áruház 

lakberendezési bolt 
lakberendezési mintabolt 

lakberendezési piac 

lakberendező cég 
Lakberendezők Országos Szövetsége (LOSZ) 

lakberendező vállalat 

lakbérfizetés 
lakbérhátralék 

lakbérhátralékos 

lakbér-hozzájárulás 
lakbérjövedelem 

lakbérkorlátozás 

lakbérkönyv 
lakbérleszállítás 

lakbér-megállapítás 

lakbér megállapítása 
lakbérmentesség 

lakbérpótlék 

lakbérrészlet 
lakbérsztrájk 

lakbértámogatás 

lakbértartozás 

lakbértérítés 

lakbértörlesztés 
lakbér törlesztése 

lakbéruzsora 

lakbér-visszatérítés 
lakbér visszatérítése 

lakhatási támogatás 

lakhely 
lakkozott adat 

lakóház-elidegenítés 

lakóház elidegenítése 
lakóházépítő szövetkezet 

lakóházingatlan 

lakóház-tulajdonos 
lakóház tulajdonosa 

lakóhely 

lakóhelyi pótlék 
lakóhelyváltozás 

lakóhely-változtatás 

lakóhely változtatása 
lakóingatlan 

lakókocsi-parkoló 

lakókocsis vendég 
lakókocsi-turizmus 

lakókonténer 

lakópark 
lakópark-értékesítés 

lakosság 

lakosság anyagi fogyasztása 
lakosságarányos elosztás 

lakosságarányos részvényszétosztás 

lakosságban rejlő energiák 
lakosságcsökkenés 

lakosság egésze 



lakosságellátási feladat 

lakosságellátási szempont 

lakosság fogyasztása a személyes jövedelemből 
lakossági adomány 

lakossági állóeszközvagyon 

lakossági anyagi fogyasztás 
lakossági anyagi szolgáltatás 

lakossági bank 

lakossági bankárkodás 
lakossági bankpiac 

lakossági bankszolgálat 

lakossági bankszolgáltatás 
lakossági bankügyletek 

lakossági befektető 

lakossági betét 
lakossági betétállomány 

lakossági betétek kamatlábai 

lakosságibetét-gyűjtések piaca 
lakosságibetétszámla-vezető 

lakossági betétszámla vezetője 

lakossági célokat szolgál 
lakossági devizabetét 

lakossági devizabetét-állomány 

lakossági devizamegtakarítás 
lakossági építési piac 

lakossági feketeköltés 

lakossági fizetések 

lakossági fogyasztás 

lakossági fogyasztás árszerkezete 
lakossági folyószámla 

lakossági folyószámlakötvény 

lakosságiforrás-gyűjtés (a lakosságét gyűjtik) 
lakossági forrásgyűjtés (a lakosság gyűjti) 

lakossági fórum 

lakossági gyógyszerkiadás 
lakossági hitel 

lakosságihitel-ajánlat 

lakosságihitel-fajta 
lakosságihitel-intéző 

lakosságihitelszámla-vezető 

lakossági hitelszámla vezetője 
lakossági hitelügylet 

lakossági hozzájárulás 

lakossági ingatlanberuházás 
lakossági italdiszkont 

lakossági jövedelem 

lakossági kazettavásárlás 
lakossági korösszetétel 

lakossági kötvény 

lakossági kötvénypiac 
lakossági lakásépítkezés 

lakossági megtakarítás 

lakossági megtakarítások szintje 
lakossági megtakarítás ösztönzése 

lakossági megtakarító 

lakossági nettó megtakarítás 
lakossági összfogyasztás 

lakossági pénzek 

lakossági pénzmegtakarítások 
lakossági pénzügyletek piaca 

lakossági pénzügyletekre szakosodott bank 



lakossági reáljövedelem-felhasználás 

lakosságiszámla-vezetés 

lakossági számla vezetése 
lakossági szféra 

lakossági szolgáltatás 

lakosságitarifa-szerkezet 
lakossági tartozás 

lakossági teher 

lakosságiteher-növekedés 
lakossági teher növekedése 

lakossági térítési díj 

lakossági ügyletekkel foglalkozó bank 
lakossági ügyletek piaca 

lakossági ügyletekre szakosodott bank 

lakossági valuta (valutakeret) 
lakosságivaluta-eladási árfolyam 

lakosságivaluta-kiváltási láz 

lakossági valutavásárlás 
lakossági vásárlóképesség 

lakossági vízfelhasználás 

lakosság jövedelmének lemaradása az árakhoz képest 
lakosság korösszetétele 

lakosság nagyobbik hányada 

lakosságnövekedés 
lakosság növekvő kereslete 

lakosság összes fogyasztása 

lakosságötödök 

lakosság pénzbevételeinek és kiadásainak mérlege 

lakosság pénz- és jövedelmi mérlege 
lakosság-pénzforgalmi mérleg 

lakosság pénzforgalmi mérlege 

lakosságtizedek 
lakosság vásárlóereje 

lakószövetkezeti tulajdon 

lakosztály 
lakótelep 

lakótér 

lakott érték 
lakott ingatlan fedezetként való felajánlása 

laksűrűség 

LAK (új kip) – Laosz 
lakúna 

lakunáris 

Laky Dezső 
Lal, Deepak Kumar 

lámpabolt 

láncárindex 
láncárindexsor 

láncáru 

Lancaster, Kevin John 
láncba kapcsolt nyerőautomata- 

-hálózat 

láncértékindexsor 
láncindex 

láncindexmódszer 

láncindexsor 
lánckereskedelem 

lánckereskedő 

lánckövetkeztetés 
láncmódszer 

láncolással nyerhető index 



láncreakció-szerű mozgás 

láncviszonyszám 

láncviszonyszámsor 
láncvolumenindex-sor 

Lánczy Gyula 

láncszabály 
láncszerű kapcsolódás 

láncszerű tulajdonlás 

landlord (a földjét bérbeadó angol nagybirtokos) 
Lange, Oskar 

Láng Lajos, báró 

lángossütő 
lanovka 

lanszíroz (terjeszteni kezd [árut]) 

lanyhább piac 
lanyha forgalmú piac 

lanyha forgalom 

lanyha hangulat 
lanyha irányzat 

lanyha kereslet 

lanyha piac 
lanyha piacon csökkenő ár 

lanyhaság 

lanyhaság a részvénypiacon 
lanyha üzletmenet 

lanyhulás 

lanyhulási irányzat 

lanyhul az érdeklődés 

lanyhuló gazdaság 
lanyhuló kereskedelem 

lanyhuló piac 

lányközvetítő hálózat 
lányokat futtató társaság 

Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság (Laosz) – Ázsia 

lapágazat 
lapárbevétel 

lapárus 

lapárusító 
lapbizományos 

lapfogyasztás 

lapfogyasztási mutatók 
lapforgalom 

lapgazda 

lapgazdaságosság 
Lapidusz, Joszif Abramovics 

lapkahibás pénzérme 

lapkiadás 
Lapkiadók Nemzetközi Egyesülete (FIEJ) 

lapkihordó 

lapos görbe 
lapos hierarchia 

lapos hozamgörbe 

lapos vasúti kocsi 
lappangó infláció 

lappangó munkanélküliség 

lappangó verseny 
lappiac 

LAPT (Londoni Kereskedelemvédelmi Szövetség) 

lapterjesztés 
lapterjesztési infrastruktúra 

lapterjesztő cég 



lapterjesztő vállalat 

laptulajdonos 

lapultabb gyakorisági eloszlás 
lapvállalat 

laree (váltópénz) 

LASH-hajó 
laska (szleng – pénz) 

Laspeyres, Ernst Louis Čtienne 

Laspeyres-féle árindex 
Laspeyres-féle index 

Laspeyres-féle volumenindex 

Laspeyres-formula 
Laspeyres-index 

Laspeyres-súlyozású index 

lassalleanizmus 
lassalleánus 

lassan emelkedő árfolyam 

lassan realizálható követelés 
lassít 

lassítás 

lassítósztrájk 
lassított leírás 

lassú árfolyamcsökkenés 

lassú, egyenetlen növekedés magas inflációval párosulva 
Lassú István 

lassulás 

lassuló áremelkedés a gabonapiacon 

lassulva növekvő 

lassú növekedés 
last minute ajánlat 

last minute akció 

Lasuen, Jose-Ramon 
lat (súly-, arany- és ezüstmérték, finomságérték) 

lat (LVT) – Lettország 

látástól vakulásig dolgozik 
latens 

latens fogyasztói igény 

latens funkció 
latens piaci felvevőképesség 

latens szükséglet 

latens változás 
láthatatlan aktívák 

láthatatlan áru 

láthatatlan export 
láthatatlan exporttételek 

láthatatlan exporttételekből származó nyereség 

láthatatlan import 
láthatatlan importtétel 

láthatatlan jövedelem 

láthatatlan kereskedelem 
láthatatlan kereskedelmi mérleg 

láthatatlan kéz elmélete 

láthatatlan kéz mechanizmusa 
láthatatlan kivitel 

láthatatlan mérleg 

láthatatlan, normatív költség 
láthatatlan pénzfolyások 

láthatatlan tételek 

láthatatlan tételek forgalma 
láthatatlan tőke 

láthatatlan ügylet 



láthatatlan vám 

láthatóan, rendben és jó állapotban berakva 

látható export 
látható finanszírozási feltételek 

látható fogyasztás 

látható import 
látható kár 

látható kereskedelem 

látható kereskedelmi mérleg 
látható reklám 

látható tartalékok 

látható tételek a fizetési mérlegben 
látható változás 

latifundiális birtok 

latifundista 
latifundium (nagybirtok) 

latin-amerikai dependenciaiskola 

Latin-amerikai és Karibi Cukorexportáló Országok Csoportja 
Latin-amerikai és Karib-térségi Gazdasági Bizottság (ECLAC) 

Latin-amerikai Gazdaság- és Társadalomtervezési Intézet (ICPES) 

Latin-amerikai Integrációs Egyesülés (ALADI vagy LAIA) 
latin-amerikai modell 

Latin-amerikai Szabadkereskedelmi Társulás (LAFTA) 

Latin-amerikai Tőkepiac-intézet (LACPI) 
Latin-Amerika-kutatás 

latinamerikanisztikai szakirodalom 

latinamerikanizálódás 

latin pénzszövetség 

látogatóérkezések száma 
látogatóforgalom 

látogatótípus 

látogatottság 
látogató turista 

látott állapotban 

látra fizetendő 
látra fizetendő intézvény 

látra fizetendő váltó 

látra fizetés 
látra három napra 

látra intézvényez 

látra szól 
látra szóló akkreditív 

látra szóló aktívák 

látra szóló bankbetét 
látra szóló bankkinnlevőség 

látra szóló banktartozás 

látra szóló bankváltó 
látra szóló betét 

látra szóló betétek rugalmassága 

látra szóló betét kamatlába 
látra szóló deviza 

látra szóló és határidős betét 

látra szóló fizetés 
látra szóló folyószámla-követelés 

látra szóló folyószámlán lévő követelés 

látra szóló hitellevél 
látra szóló ígérvény 

látra szóló inkasszó 

látra szóló intézvény 
látra szóló kamat 

látra szóló kamat jóváírása (KALT) 



látra szóló kötelezettségek 

látra szóló követelés 

látra szóló letét 
látra szóló letéti passzívák 

látra szóló letéti számla 

látra szóló okmány 
látra szóló okmányos váltó 

látra szóló számla 

látra szóló tartozás 
látra szóló váltó 

látra szóló váltó csatolt hajóraklevéllel 

látra szóló váltó leszámítolási árfolyama 
látra szóló váltó leszámítolási kamatlába 

látra szóló váltó napi árfolyama 

látra szóló váltót bemutat 
látszatárverés 

látszateladás 

látszatérdek 
látszatgazdaság 

látszathatékonyság 

látszatintézkedés 
látszatjövedelem 

látszat kedvéért 

látszatkezesség 
látszatlicitálás 

látszatmunka 

látszatnyereség 

látszatprivatizáció 

látszatszerződés 
látszattulajdonos 

látszatügylet 

látszatügyletek kötése az árfolyamok felverése céljából 
látszatügyletkötés 

látszatügylet kötése 

látszatüzlet 
látszatvásárló 

látszatverseny 

látszatveszteség 
látszerészüzlet 

látszólag jogérvényes meghatalmazás 

látszólagos 
látszólagos jogosultság 

látszólagos kapcsolat 

látszólagos nyereség 
láttamoz 

láttamozás 

láttamozó 
láttamozott 

láttamozott csekk 

láttamoztat 
láttól 

láttól ... hónapra 

láttól ... napra 
láttól számított ... hónap múlva fizetendő váltó 

lát után 

lát után bizonyos idő elteltével esedékes váltó 
lát után bizonyos idő elteltével fizetendő váltó 

lát után bizonyos időre szóló akkreditív 

lát után bizonyos időre szóló váltó 
lát utáni váltó 

lát után 30 nappal fizetendő váltó 



lát utánra szóló váltó 

látványos anyagi gyarapodás 

látványosbódé 
látványtervezés 

látványtervező 

Lauderdale, James Maitland 
laufpassz (elbocsátólevél) 

Laughlin, James Laurence 

Launhardt, Carl Friedrich Wilhelm 
Laur, Ernst 

lausanne-i iskola 

Lavelaye, Emile Louis Victor de 
Lavigne, Marie 

lavinaeffektus 

Law, John 
Law–Macleod-féle hitelelmélet 

Lawson, James Anthony 

laza monetáris politika 
lázas felvásárlás 

lázas ingatlanvásárlás 

lázas piac 
laza szimbionta tartomány 

lazzarone (koldus, csavargó) 

lazsál 
lazsáló munkás 

lázsiás (XVIII – XIX. századi ezüsttallér) 

lb. (font) (tömeg- és súlymérték) 

LBO (hitelből történő vállalatfelvásárlás) 

LBP (font) – Libanon 
LCC (életciklusköltség) 

LCC (Londoni Kereskedelmi Kamara) 

LCE (Londoni Árutőzsde) 
LDC (a legkevésbé fejlett országok) 

LDMA (Londoni Leszámítolók Egyesülete) 

lé (szleng – pénz) 
lead 

lead-jelenség 

league (hosszmérték) 
lealkudás 

lealkudható 

lealkudott 
lealkuszik 

leáll 

leállás 
leállási költség 

leállás megrendelésekre várva 

leállás rendelésre várva 
leállás rossz időjárás miatt 

leállít 

leállítási költség 
leállít fizetéseket 

leálló 

leállósáv 
leállt 

leánybank 

leánycég 
leánycég-alapítás 

leánycég alapítása 

leánykereskedelem 
leánykereskedő 

leányszervezet 



leányvállalat 

leányvállalat által az anyavállalatnak nyújtott kölcsön 

leányvállalat-közi piac 
leányvállalat létesítése 

Leányvállalatokkal szembeni követelések (számlanév) 

leányvállalatok megszerzése 
leányvállalatot alakít 

leányvállalattal szembeni  

követelés 
leányvásár 

Leaseurope (Európai Lízingtársaságok Nemzeti Szövetségeinek Föderációja) 

leasing (vagy lízing) 
lébecol 

lebecsül 

lebecsülő 
lebeg 

lebegés 

lebegési csatornák 
lebegési sáv 

lebegő 

lebegő adósság 
lebegő árfolyam 

lebegő árfolyamok rendszere 

lebegő árfolyamrendszer 
lebegő árfolyamú kötvény 

lebegő árfolyamú valuta 

lebegő kamatláb 

lebegő kamatozású átváltható adóslevél 

lebegő kamatozású dolláradósság 
lebegő kamatozású hitel 

lebegő kamatozású jelzálog 

lebegő kamatozású kölcsön 
lebegő kamatozású kölcsönkötvény 

lebegő kamatozású kötvény 

lebegő kamatozású külföldi értékpapír 
lebegő kamatozású letéti jegy 

lebegő kínálat 

lebegő kötvény 
lebegő rátájú adóslevél 

lebegő rátájú értékpapír 

lebegőüzlet 
lebegő valuta 

lebegő valutaárfolyam 

lebegő valutát megköt 
lebegő zálogjog 

lebegtet 

lebegtetés 
lebegtetés elintézése 

lebegtetési haszon 

lebegtetési nyereség 
lebegtetési sáv 

lebegtetéssel előidézett kamatveszteség 

lebegtetett devizaárfolyam 
lebegtetett valuta 

Lebel-féle vezetési háromszög 

lebélyegez 
lebélyegzés 

lebélyegzetlen 

lebélyegzett 
leben und leben lassen (élni és élni hagyni [a szabadkereskedelem jelszava]) 

leblokkol 



lebont 

lebonyolít 

lebonyolítás 
lebonyolítás alatt álló ügyletek 

lebonyolítási díj 

lebonyolítási gyakorlat 
lebonyolítható 

lebonyolítja a kölcsönjegyzést 

lebonyolító 
leborravalóz 

lebuj 

lebukási pénz 
leckepénz 

lécrekesz 

lécrekeszes csomagolás 
lecserél 

lecserélés 

lecseréléses opció 
lecseréléses ügylet 

lecserélő 

lecserélt 
lecseréltet 

lecsópapír (szleng – kis forgalmú részvény) 

lecsökkent 
lecsúszás 

lecsúszás elleni védekezés 

lecsúszott ember 

lecsúszott vállalkozó 

Lederer, Emil 
lédig 

ledolgoz 

ledolgozás 
ledolgozott munkaidő 

ledolgozott munkaóra 

ledolgoztat 
leegyszerűsít 

leegyszerűsítés 

leegyszerűsítő 
leelőlegez 

leelőlegezés 

leelőlegezett 
leelőlegező 

leemel 

leemel egy pénzösszeget 
leemelés 

leendő brókerek vizsgakövetelménye 

leendő jelzálogjogosult 
leendő lakásépítő betétje 

leenged 

leengedés 
leengedett 

leengedő 

leépít 
leépítés 

leépítési láz 

leépülési forma 
leértékel 

leértékelés 

leértékelési hullám 
leértékelési nyereség 

leértékelési pont 



leértékelési százalék 

leértékelési várakozás 

leértékelő 
leértékelődés 

leértékelődési várakozás 

leértékelődik 
leértékelődött részvény 

leértékelődött valuta 

leértékelt áru 
leértékelt termék 

leértékelt valuta 

Lee, Tong Hun 
lefarag 

lefaragás 

lefaragja a hiányt 
lefed 

lefedez 

lefedezés 
lefedezés költsége 

lefedezett pozíció 

lefedezett ügylet 
lefedező kötés 

lefedező vásárlás 

lefegyverez 
lefékezi a munkairamot 

lefektet 

lefelé irányuló befektetés 

lefelé irányuló mobilitás 

lefelé irányuló nyomás 
lefelé kerekítés 

lefelé kumulált adatsorozat 

lefelé kumulált gyakoriság 
lefelé mozduló ár 

lefelé mozduló árfolyam 

lefelé nyomja a küszöbértéket 
lefelé rugalmatlan bér 

lefelé tart a papír 

lefelé tendáló 
lefitymál 

lefitymálás 

lefizet 
lefizetés 

lefizetett 

lefizető 
lefizettet 

lefizettetett 

lefoglal 
lefoglalás 

lefoglalási határozat 

lefoglalási parancs 
lefoglalási végzés 

lefoglalási záradék 

lefoglalást szenvedő 
lefoglalható 

lefoglalható tulajdon 

lefoglaló 
lefoglalóz 

lefoglalózás 

lefoglalózó 
lefoglalózott 

lefoglalt 



lefoglalt áru 

lefoglaltat 

lefoglalt kőolajtermék 
lefokozás 

lefölözés 

lefölözéses ár 
lefölözési árpolitika 

lefölözési rendszer 

lefölözéskedvezmény 
lefölözi a hasznot 

lefölöző 

lefölöző ár 
lefölözött 

lefölözött haszon 

lefölözött nyereség 
lefőz 

lefőzhetetlen 

lefuttatás 
legaktívabb részvény 

legalacsonyabb ajánlati árfolyam 

legalacsonyabb ár 
legalacsonyabb árfolyam 

legalacsonyabb árfolyam ... hetes időszak alatt 

legalacsonyabb árfolyamon történő eladás 
legalacsonyabb árfolyamot éri el 

legalacsonyabb árfolyamszint 

legalacsonyabb áruárfolyam 

legalacsonyabb beszerzési ár 

legalacsonyabb elfogadott árfolyam 
legalacsonyabb érték elve 

legalacsonyabb fuvardíj 

legalacsonyabb hatósági ár 
legalacsonyabb szint 

legális adótrükk 

legális adótrükköket áruló személy 
legális dohánypiac 

legális gazdaság 

legális gazdaságba való visszatérés 
legális jövedelem 

legális kereset 

legális kereskedelem 
legális kereskedelmi tevékenység 

legális kontár 

legálismunkakínálat-csökkenés 
legális munkavállaló 

legálisnak tűnő fantomcég 

legális olajkereskedelem 
legalizáció 

legalizál 

legalizálás 
legalizált feketepiac 

legalsó jövedelmi ötöd 

legatárius (örökös) 
legator (örökhagyó) 

legbonyolultabb feldolgozóipar 

legbonyolultabb feldolgozóipari lánc 
legdeferáltabb határ 

legdinamikusabb szakterület 

legelmaradottabb országok (MSAC) 
legelőbér 

legelőnyösebb vételi ár 



legelső beszerzési ár 

legendásan diszkrét bank 

legényadó 
legeredményesebb vállalat 

legeslegjobb 

legfeljebb 
legfelső 

legfelső adókulcs 

legfelsőbb bíróság 
legfelső fokú bíróság 

legfelső jövedelmi ötöd 

legfelső osztályba tartozó bank 
legfontosabb láncszem 

Legfőbb Ellenőrzési Intézmények Nemzetközi Szervezete (INTOSAI) 

legfőbb számvevőszék 
legfrissebb árfolyam 

legfrissebb értesülés 

Leggazdagabb, aki semmit sem kíván. (közmondás) 
léggömbárus 

leggyakoribb érték 

leghatékonyabb költségszint 
légi árufuvarozás 

légi áruszállítás 

légi áruszállítási szerződés 
légibaleset-biztosítás 

légibusz 

légi casco biztosítás 

légi és vasúti forgalom 

légi expresszfuvarozó 
légiflotta 

légi folyosó 

légiforgalmi egyezmény 
légiforgalmi iroda 

légiforgalmi kartell 

légiforgalmikartell-megállapodás 
légiforgalmi társaság 

légiforgalmi társaságok részvényei 

légi forgalom 
légifuvar 

légifuvar-biztosítás 

légifuvardíj 
légifuvarlevél (AWB) 

légifuvarokmány 

légifuvarozás 
légifuvarozási alapdíjszabályok (GCR) 

légifuvarozási árudíjszabályok (CR) 

légifuvarozási speciális díjtételek (SCR) 
légifuvarozó 

légifuvarpiac 

légihíd 
légijárat 

légijog 

légikikötő 
légikisasszony 

légiközlekedés 

légiközlekedési piac 
légiközlekedési vállalat 

légimenetrend 

légiposta 
légiposta-boríték 

légipostacsomag 



légipostai átutalás 

légipostajárat 

légipostával 
légirakomány 

légirakomány-biztosítás 

légirakomány biztosítása 
légireklám 

légi szállítás 

Légiszállítási Szövetség (ATA) 
légi szállítmány 

légiszállítmány-biztosítás 

légi szállítmány biztosítása 
légiszállítmányozó 

légi-szállítólevél 

légiszemélyzet 
légitársaság 

légitársaság által kibocsátott hitelkártya 

légitársaságok részvényei 
légitársaságok részvényeinek indexe 

légitaxi 

légiteher 
légiteheráru-fuvardíj 

Légi Teherszállítási Világszervezet (WACO) 

legitim 
legitimációs költség 

legitima portio (köteles rész) 

légi út 

légiutas-biztosítás 

légiutas-kísérő 
légi úton 

legjelentősebb hányad 

Legjobb az a garas, amelyik megvan. (közmondás) 
legjobb belátás szerint 

legjobb megrendelés 

legjobb minőség 
legjobb minőségű értékpapír besorolása 

legjobb minőségű kereskedelmi váltók kibocsátói 

legjobb ügyfeleknek nyújtott kölcsönkamatláb 
legjobb ügyfeleknek nyújtott kölcsön kamatlába 

legkedvezőbb ár 

legkedvezőbb árfolyam 
legkedvezőbb diszkontláb 

legkedvezőbb feltételek 

legkedvezőtlenebb árfolyamalakulásból adódó veszteség 
legkeresettebb értékpapír 

legkeresettebb választékelem 

legkésőbb 
legkevésbé fejlett országok (LDC) 

legkevésbé fejlett országokkal foglalkozó kormányközi csoport 

legkevésbé kedvezményezett ország 
legkisebb elfogadható megtérülési ráta 

legkisebb értékek elve 

legkisebb hozamráta (HEmin) 
legkisebb költség 

legkisebb költséggörbe 

legkisebb költség görbéje 
legkisebb költségű tényezőkombináció 

legkisebb költségű termelési eljárás 

legkisebb kötési egység 
legkisebb négyzetek módszere 

Legkisebb pompa is elég nagy költség. (közmondás) 



legkisebb tényezőár 

legkorábban 

legkorábbi időpont 
legközelebbi aktív kereskedelmi hónap 

legközelebbi aktív üzleti hónap  

a határidős devizapiacon 
legközelebbi hozzátartozó 

leglikvidebb 

legmagasabb ajánlati ár 
legmagasabb ajánlati árfolyam 

legmagasabb ajánlatot tevő 

legmagasabb ár 
legmagasabb árfolyam 

legmagasabb árfolyam ... hetes időszak alatt 

legmagasabb árfolyamot emeli 
legmagasabb beszerzési ár 

legmagasabb érték elve 

legmagasabb és legalacsonyabb árfolyam 
legmagasabb és legalacsonyabb kötési árfolyamok tartománya 

legmagasabb hatósági ár 

legmagasabb hozam 
legmagasabb hozamot ígérő ajánlat 

legmagasabb kötési állomány 

legmagasabb minőség 
legmagasabb összeg 

legmagasabb összeggel kecsegtető játékváltozat 

legmagasabb pénzárfolyam 

legmagasabb pénzügyi körök 

legmagasabb tisztasági fok az aranynál 
legmegbízhatóbb exportbevételi cikk 

legmesszebbmenő jóhiszeműség 

legmodernebb szakterület 
legnagyobb amerikai konkurens 

legnagyobb árfolyam-emelkedést ígérő részvény 

legnagyobb cég 
legnagyobb európai konkurens 

legnagyobb forgalmat lebonyolító kereskedő 

legnagyobb forgalmú papír 
legnagyobb hasznossági szint 

legnagyobb hasznosságot biztosítja 

legnagyobb hozamráta (HEmax) 
legnagyobb jóhiszeműség 

legnagyobb jóhiszeműséget igénylő szerződés 

legnagyobb kedvezmény 
legnagyobb kedvezményben részesülő 

legnagyobb kedvezményben részesülő nemzet 

legnagyobb kedvezményben részesülő országok vámtarifája 
legnagyobb kedvezmény elve 

legnagyobb kedvezmény elvén alapuló 

legnagyobb kedvezmény elvén alapuló vám 
legnagyobb kedvezmény elvének alkalmazása 

legnagyobb kedvezmény elve szerinti elbánás 

legnagyobb kedvezmény elvét kikötő záradék 
legnagyobb kedvezményes vám 

legnagyobb kedvezményes vámtétel 

legnagyobb kedvezmény szerinti vámtarifa 
legnagyobb kedvezményt élvező nemzet 

legnagyobb kedvezmény záradéka 

legnagyobb működőtőke 
legnagyobb nyilvános kibocsátás 

legnagyobb olajtársaság 



legnagyobb piaci szerep 

legnagyobbszabású dollárhamisítvány 

legnagyobb vesztes 
legnövekedésbarátabb lépés 

légóláda 

legolcsóbban szállítható 
legolcsóbb bérű ország 

legolcsóbb kereskedelmi ár 

legolcsóbb szállítás 
legombol (szleng – pénzt kér, szerez) 

legprecízebb számítás 

legpreferáltabb határ 
legproblémátlanabb 

legrégebbi beszerzési ár 

legrosszabb lehetséges kimenetel 
legrosszabb minőség 

legrövidebb futamidő 

legrugalmasabb keresletű csoport 
legsúlyosabban elmaradott ország 

legsúlyosabb helyzetben lévő 

légszennyezési bírság 
légtérhasználati díj 

legtöbbet ajánlónak juttat 

legtöbbet forgalmazott részvény 
legtöbbet ígérő 

legtöbbet kínáló 

legújabb árfolyam 

legújabb évjáratú tőke 

legújabb jegyzés 
legújabb kibocsátású államkötvény 

legújabb kibocsátású kincstári jegy 

legutóbbi eladás 
legutóbbi kötés 

legutóbbi üzletkötés 

legutolsó beszerzési ár 
legutolsó fizetés 

legutolsó határidő 

legutolsó üzletkötés 
légvárelmélet 

legvégső ár 

légzésvédő álarc 
legyárt 

legyártás 

legyártat 
legyártható 

legyártó 

legyártott áru 
leggyakoribb érték 

leggyengébb 

legyőz 
lehető legjobb aláírásra törekvés 

lehető legmagasabb hasznosságérzet 

lehető legnagyobb termelés 
lehető legpozitívabb összhatás 

lehetőség 

lehetőségbecslés 
lehetőségelemző mátrix 

lehetőségfeláldozás 

lehetőséghatár 
lehetőségköltség 

lehetőségköltség-görbe 



lehetőségprofit 

lehetővé tesz 

lehetséges alternatíva 
lehetséges fogyasztó 

lehetséges megtakarítás 

lehetséges nyereség 
lehetséges vásárló 

lehetséges vevő 

lehív 
lehívás 

lehívás hitelszámláról 

lehívási jog 
lehívási kockázat 

lehívási megbízás 

lehíváskor 
lehívások egy számláról 

lehívásos megrendelés 

lehívásos rendelés 
lehívásos szállítás 

lehívásos ügylet 

lehívásos vétel 
lehívásra 

lehívást zárol 

lehív a számláról 
lehívatlan 

lehívatlan részvénytőke 

lehívható 

lehívható elsőbbségi kötvény 

lehívható hitel 
lehívható tőke 

lehívott 

lehívott jegyzett tőke 
lehívott pénz 

lehívott részvénytőke 

lehúzós terminál (bankkártyákhoz) 
Leibenstein, Harvey 

leigáz 

leigázás 
leigázó 

Leijonhufvud, Axel Stig Bengt 

leír (veszteségként vagy törlesztésként könyvel el) 
leírás 

leírási eljárás 

leírási hányad 
leírási kedvezmény 

leírási kulcs 

leírási tartalék 
leírás kétes követelések miatt 

leírások kétes követelésekért 

leírásos keretbiztosítási kötvény 
leirat (hivatalos irat) 

leírat (valamit) 

leírhatatlan költség 
leírható 

leírja a piacot 

leíró biztosítási szerződés 
leíró elemzés 

leíró éremtan 

leírókatalógus 
leíró közgazdaságtan 

leírósor 



leíró statisztika 

leírt 

leírt adósság 
leírt állótőke 

leírt berendezés 

leírt értékek 
leírt gépérték 

leírt kétes követelések 

leírt követelés 
leírt összeg 

leírt tőke 

lej (MDL) – Moldova 
lej (ROL) – Románia 

lejár 

lejárat 
lejárat dátuma 

lejárat előtt 

lejárat előtt beváltott váltó 
lejárat előtt fizet 

lejárat előtti betét visszavezetése 

lejárat előtti kölcsön 
lejárat előtti visszafizetés 

lejárat előtt kifizetett váltó 

lejárat előtt levonással beváltott elfogadvány 
lejárat előtt levonással beváltott váltó 

lejárat előtt való fizetés 

lejárat előtt visszafizet 

lejárat előtt visszafizethető jelzáloghitel 

lejárat előtt vissza nem fizethető jelzálogkölcsön 
lejárat előtt visszaváltott értékpapír 

lejárat éve 

lejárathoz kötött kamatterhes belföldi államadósság 
lejárati ciklusok 

lejárati dátum 

lejárat időpontja 
lejárati érték 

lejáratig fennmaradó futamidő 

lejáratig hátralévő futamidő 
lejáratig hátralévő hónapok 

lejáratig hátralévő idő 

lejáratig hátralévő napok 
lejárati határidő 

lejárati határidő nélküli ajánlat 

lejárati határidőt meghosszabbít 
lejárati határidővel megjelölt ajánlat 

lejárati idő 

lejárati idő élettartama 
lejárati idő élettartamának a meghosszabbítása 

lejárati idők elemzése 

lejárati idők helytelen összeegyeztetése 
lejárati idők jegyzéke 

lejárati idők megoszlása 

lejárati idők tartománya 
lejárati idő nélküli értékpapír 

lejárati idő szerinti rendezés 

lejárati könyv 
lejárati nap 

lejárati napló 

lejárati napot elhalasztja 
lejárati összetétel 

lejárat kiterjesztése 



lejáratkor 

lejáratkor egy összegben törlesztendő kötvény 

lejáratkor fizet 
lejáratkor fizetendő 

lejáratkori érték 

lejáratkor kifizet 
lejárat likviditása 

lejárat napja 

lejárat nélküli adóslevél 
lejárat nélküli államkölcsönkötvény 

lejárat nélküli hitel 

lejárat nélküli kötvény 
lejáratszériás kötvény 

lejárat után bemutatott csekk 

lejárat utáni forgatmány 
lejárat utáni jóváírás 

lejárat utáni terhelés 

lejáró betét 
lejáró elsőbbségi részvény 

lejáró értékpapír finanszírozása 

lejáró kötvény 
lejáró váltó 

lejárta (valaminek) 

lejárt akkreditív 
lejárt áruokmány 

lejárt bérlet 

lejárt biztosítási kötvény 

lejárt csekk 

lejárt csekkek pótlásának hónapja 
lejárt előfizetés 

lejárt és nem érvényesített opció 

lejárt határidejű csekk 
lejárt határidejű váltó 

lejárt határidő 

lejárt jegy 
lejárt jogosultságú letéteményes 

lejárt kölcsönkötvény része 

lejárt kötvény 
lejártnak nyilvánít 

lejárt pénzkövetelés 

lejárt részvény 
lejárt számla 

lejárt szerződés 

lejárt tartozás kiegyenlítése 
lejárt váltó 

lejátszódik 

lejegyzési kötelezettség vállalása 
lejmol (szleng – kéreget) 

lejsztol 

lek (ALL) – Albánia 
lekenyerez 

lekenyerezés 

leképezés 
lekérdezés 

lekérdezési szolgáltatás 

lekérdezhet 
lekerekít 

lekerekítés 

lekerekített 
lekerekíthető 

lekerekítő 



lekérhető árjegyzék 

lekönyvel 

lekönyvelés 
leköröz 

leköt 

lekötelez 
lekötelezés 

lekötelezett vevő 

lekötelezettség 
lekötelezi magát 

lekötelező magatartás 

lekötés 
lekötési idő 

lekötési időszak 

lekötési idő szerinti éves kamat 
lekötési időtáv 

leköthető 

lekötő 
lekötött 

lekötött alap 

lekötött arany 
lekötött aranykészlet 

lekötött áru 

lekötött betét 
lekötött betét kamatjóváírása (KALE) 

lekötött betét lejárat előtti visszavezetése 

lekötött eszközök 

lekötött eurodollár-betét 

lekötött eurodollár-betétek piaca 
lekötött folyószámla 

lekötött forintfolyószámla-betét kezelése 

lekötött források 
lekötött jövedelemtöbblet 

lekötött mennyiség 

lekötött pénz 
lekötött pénzösszeg 

lekötöttségi arány 

lekötött szállodai szoba 
lekötött tőke 

leküzd 

lekvittel (kiegyenlít, leró) 
lekvittelés 

lekvittelő 

lekvittelt 
lelassulás 

lélegző csomagolás 

lélekölő munka 
lélekölő robot 

lélekszám 

lélekszámcsökkenés 
lélekszám-növekedés 

lélektani konjunktúraelmélet 

leleményesség 
lelépés 

lelépési díj 

lelépési értesítés 
lelépési nyilatkozat 

lelépési összeg 

lelépti díj 
lelevelez 

lelevelezés 



lelőhely 

lelőhelyi érték 

leltár 
leltárárfolyam 

leltárba vesz 

leltárból töröl 
leltárciklus 

leltárellenőr 

leltárellenőrzés 
leltár előtti kiárusítás 

leltárelszámoltató 

leltáreltérés 
leltárérték 

leltárfelelősség 

leltárfelvétel 
leltárfelvevő 

leltárhiány 

leltári álladék 
leltári ellenőrzés 

leltári érték 

leltári kimutatás 
leltári különbözet 

leltári leírás 

leltári szám 
leltárkészítés 

leltárkészítési és leltározási szabályzat 

leltárkimutatás 

leltárkönyv 

leltárkülönbözet 
leltár miatt zárva 

leltároz 

leltározás 
leltározási bizottság 

leltározó 

leltározott 
leltároztat 

leltár-összeállítás 

leltár összeállítása 
leltárszám 

leltár szerinti készlet 

leltárt átvizsgál 
leltárt felvesz 

leltárt vezet 

leltárvizsgálat 
lemarad 

lemaradás 

lemarad a versenyben 
lemaradó ágazat 

lemaradó iparág 

lemaradó mutató 
lemaradt áru 

lemázsál 

lemázsálás 
lemázsáló 

lemér 

lemérés 
leméret 

lemérő 

lemért 
lemezáru 

lemezárugyár 



lemezbörze 

lemezkazetta 

leminősít 
leminősítés 

leminősítő 

lemond 
lemond a követelés érvényesítéséről 

lemondás 

lemondás a kamatról 
lemondás a tagságról 

lemondás a visszkereseti jogról 

lemondásdíj 
lemondás díja 

lemondási feltételek 

lemondási klauzula 
lemondási költség 

lemondási nyilatkozat 

lemondási záradék 
lemondás járulékos juttatásokról 

lemondás jogigényről 

lemondás követelésről 
lemondólevél 

lemondónyilatkozat 

lemondó személy 
lemorzsolódik 

lemorzsolódó árfolyam 

lempira (HNL) – Honduras 

lenáru 

lencse formájú pénz 
lend and lease 

lendület 

lendület mérése 
lendületmodell 

lendületmutató 

lendületszámítás 
le nem hívott tőke 

le nem járt biztosítás 

le nem járt váltó 
le nem jegyzett 

le nem jegyzett részvény 

le nem kötött bevétel 
le nem kötött jövedelem 

le nem kötött tőke 

le nem rótt 
le nem szállítható 

le nem szállított 

le nem számlázott áru 
Le nem számlázott áruk ára (számlanév) 

le nem zárt határidős pozíció 

le nem zárt pozíció 
lenfeldolgozó 

Lengyel Köztársaság (Lengyelország) – Európa 

Lengyelország, Magyarország: támogatás a gazdaság átalakításához (PHARE) 
leninizmus 

lenipar 

lenpiac 
lentről felfelé megközelítés 

lényeges 

lényeges áreltérés 
lényegesen eltérő árfolyam 

lényegesen eltérő árfolyam jelölése 



lényeges változás 

lényegtelen 

lenyeleti 
Lenyeli a békát /beletörődik/. (szólásmondás) 

lenyomja az árat 

lenyúl (szleng) 
lenyúlási technika 

lenyúlja 

leolvasó 
leolvasóceruza 

leolvasófej 

leone (SLL) – Sierra Leone 
leonin szerződés 

Leontief, Wassily 

Leontief-alrendszer 
Leontief-féle termelési függvény 

Leontief-paradoxon 

Leontief-inverz 
Leontief–Kantorovics-féle hasznossági függvény 

Leontief-mátrix 

Leontief-típusú termelési függvény 
Leontief-típusú többidőszakos modell 

Leontyev, Lev Abramovics 

leosztályoz 
leosztályozás 

leosztályozó 

lepaktál 

lépcsős árak 

lépcsős értékcsökkenési leírás 
lépcsős függvény 

lépcsős korhatáremelés 

lépcsős leértékelés 
lépcsőzetes ár 

lépcsőzetes elosztás 

lépcsőzetes elrendezésű eredménykimutatás 
lépcsőzetesen emelkedő törlesztésű jelzálog 

lépcsőzetesen kiadott szabadság 

lépcsőzetes eredménykimutatás 
lépcsőzetes fizetés 

lépcsőzetes jövedelemadó 

lépcsőzetes jövedelmi adó 
lépcsőzetes kamatozású állampapír 

lépcsőzetes kamatozású kölcsön 

lépcsőzetes kamatozású kötvény 
lépcsőzetes kifizetésű életbiztosítás 

lépcsőzetes kiválasztás 

lépcsőzetes megbízás 
lépcsőzetes regresszió 

lépcsőzetes vásárlás 

lepecsételt ajánlat 
lepecsételt ezüst 

lepedő (szleng – pénz, százforintos) 

lepénzel 
lepénzelés 

lepénzelő 

lepénzelt 
leperkál 

lépéselőny 

lépéstartás 
lépéstartáshoz elengedhetetlen többletforrások mennyisége 

lépést tart 



lépést tart a fejlődéssel 

,,lépj be, nyisd meg, állj le’’ megbízás 

Le Play, Frčdčric 
leplez 

leplezett korlátozás 

leplezett szerződés 
leplombál 

leplombálás 

leplombálható 
leplombáló 

leplombált 

lepta (váltópénz) 
leptokurtikus gyakorisági eloszlások 

lepton (pénzegység) 

lepusztul 
lerak 

lerakás 

lerakat 
lerakati hálózat 

lerakati jutalék 

lerakattulajdonos 
lerakodás 

lerakodási ügylet 

lerakodik (lepakol) 
lerakódik (leülepszik) 

lerakóhely 

Lerner, Abba 

leró 

leromlott ipari telepek hasznosítása 
lerótt 

lerovás 

lerovó 
Leroy-Beaulieu, Paul 

lerövidít 

Lescure, Jean 
leselejtez 

leselejtezés 

leselkedő veszély 
Leslie-Cliffe, Thomas Edward 

Lesothói Királyság (Lesotho) – Afrika 

Lesourne, Jacques François 
Lester, Richard Allen 

leszakadás 

leszakadó tömeg 
leszállási díj 

leszállít 

leszállítandó kibocsátás 
leszállítás 

leszállítás előtt készpénzben fizetendő 

leszállítási dátum 
leszállítási egység 

leszállítási értesítés 

leszállítási határidő 
leszállítási hét 

leszállítási hónap 

leszállítási kockázat 
leszállítási szabályzat 

leszállítás nyugtázása 

leszállítható 
leszállítja az elvárt haszonráta  

követelményeit 



leszállítja az értékpapírokat 

leszállító 

leszállított 
leszállított ár 

leszállított áru 

leszállított értékpapír 
leszálló ág 

leszálló árak 

leszámít 
leszámítás 

leszámító bank 

leszámítol 
leszámítolandó váltó 

leszámítolandó váltók jegyzéke 

leszámítolás 
leszámítolási bankkamatláb 

leszámítolási díj 

leszámítolási díj levonása utáni váltóösszeg 
leszámítolási hitel 

leszámítolási idő 

leszámítolási időtartam 
leszámítolási jutalék 

leszámítolási kamatláb 

leszámítolási kamatlábak trendje 
leszámítolási kamatlábat emel 

leszámítolási kamatláb csökkentése 

leszámítolási kamatláb emelkedése 

leszámítolásikamatláb-politika 

leszámítolásikamat-számítás 
leszámítolási kamat számítása 

leszámítolási művelet 

leszámítolási piac 
leszámítolási politika 

leszámítolási ráta 

leszámítolási tényező 
leszámítolási ügylet 

leszámítolási váltókönyv 

leszámítolás lemondással 
leszámítolásra alkalmas váltó 

leszámítolásra elfogadott váltó 

leszámítolásra való alkalmasság 
leszámítolást adó 

leszámítolást elfogadó 

leszámítolást végez 
leszámítolást vevő 

leszámítolhatatlan 

leszámítolhatatlan váltó 
leszámítolható 

leszámítolható elfogadvány 

leszámítolható értékpapír 
leszámítolhatóság 

leszámítolható váltó 

leszámítoló 
leszámítoló alkusz 

leszámítoló bank 

Leszámítoló Bankok Bizottsága (AHC) (London) 
leszámítoló ház 

leszámítoló magánbank 

leszámítoló nap 
leszámítoltató 

leszámítolt értékpapír 



leszámítolt kamatú kötvény 

leszámítolt készpénzérték 

leszámítolt váltó 
leszámítolt váltóállomány 

leszámítolt váltó ellenértékét megküldi 

leszámítolt váltók forgatásából származó kötelezettségek 
leszámítolt váltók könyve 

leszámíttat 

leszámlál 
leszámlálás 

leszámláló 

leszámláz 
leszámol 

leszámolás 

leszámolási napok 
leszármaztatott sor 

leszed 

leszedi a sápot (szleng – leszedi  
a hasznot) 

leszerel 

leszerelés 
leszerelési jutalom 

leszerelési költség 

leszerződés 
leszerződik 

leszerződő 

leszerződött 

leszorít 

leszorítás 
leszorítható 

leszorítja az árfolyamot 

leszorított árak 
leszurkol (szleng) 

létalap 

letarol 
letarolja a piacot 

létbizonytalanság 

létbiztonság 
lételem 

letelepedés 

letér az aranyalapról 
létérdek 

letérés az aranyalapról 

leterhel 
leterheli a számlát 

leterheltet 

létesít 
létesítendő vámügynökség 

létesítendő vámügynökség ügyvezető igazgatója 

létesítendő vámügynökség vezetője 
létesítés 

létesítési költségek 

létesített 
létesítmény 

létesítményfelelős 

létesítménygazdálkodás 
létesítményvonatkozású kiadás 

létesítő 

létesíttet 
letesz 

leteszi a kauciót 



leteszi az óvadékot 

letét 

letétállomány 
letétbank 

letétbe adott értékpapír 

letétbe helyez 
letétbe helyezés 

letétbe helyezési megbízás 

letétbe helyezett értékpapír 
letétbe helyezett okmányok kezelője 

letétbe helyezett óvadékot visszatéríti 

letétbe helyező 
letétbe kért értékpapír 

letétben 

letétben tart 
letétbe vesz 

letétbiztosítás 

letétbiztosítási 
letétek szabályozása 

letételemzés 

letétemény 
letéteményes 

letéteményes, akinek a jogosultsága már lejárt 

letéteményez 
letétértékelés 

letétes 

letétet elfogad 

letéthely 

letéti bank 
letéti bizonylat 

letéti csekk 

letéti díj 
letéti elismervény 

letéti felhívás 

letéti főkönyv 
letétigazolás 

letéti igazolás 

letéti jegy 
letéti jegyek lejárati ideje 

letéti jegyek piaca 

letéti jegy forintban 
letéti jegy szelet formában 

letéti jegyzék 

letéti kezelés 
letéti kivonat 

letéti konszignáció 

letéti követelmények 
letétilleték 

letéti megállapodás 

letéti nyilvántartás 
letéti nyugta 

letéti okirat 

letéti őrzés 
letéti számla 

letéti szavazati jog 

letéti szerződés 
letéti szolgáltatások 

letéti társaság 

letéti ügylet 
letéti ügynök 

letéti ügynök által kezelt pénzvagyon 



letéti vagyon 

letéti vagyon befektetése 

letétivagyon-kezelés 
letéti vagyon kezelése 

letéti váltó 

letétjegy 
letétjegyzék 

letét kamatköltsége 

letétként átvett 
letétkezelés 

letét kezelése 

letétkezelési alszámla 
letétkezelési költség 

letétkezelési megbízás 

letétkezelési szolgáltatás 
letétkezelési tételes alszámla 

letétkezelési tételes gyűjtőalszámla 

letétkezelési tételes gyűjtőszámla 
letétkezelési tételes számla 

letétkezelő 

letétkezelői szerződés 
letétkezelői üzletág 

letétkihelyezés 

letét kihelyezése 
letétkönyv 

letétkönyvelés 

letétkövetelmény 

letétmegszüntetés 

letét megszüntetése 
letétnyugta 

letétosztály 

letétőrzés 
letét őrzése 

letétőrzési tételes alszámla 

letétőrzési tételes számla 
letét őrzője 

letétösszeg 

letét összege 
letétpiac 

letétre 

letétszámla 
letétszámla-kötelezvény 

letétszámlán alapuló kötelezettség 

letétszámla-tulajdonos 
letétszámla tulajdonosa 

letétszerződés 

letétszükséglet felmérése 
letétügylet 

letét-visszafizetési rendszer 

letét-visszatérítés 
letét visszatérítése 

létezés 

létezéstechnika 
létező 

létfeltétel 

létfenntartás 
létfenntartás eszköze 

létfenntartási alap 

létfenntartási alap elmélete 
létfenntartási cikk 

létfenntartási eszköz 



létfenntartási index 

létfenntartási költség 

létfenntartási költségek indexe 
létfenntartásiköltség-index 

létfenntartásiköltség-mutató 

létfenntartást biztosító bér 
létfenntartó bűnözés 

létfenntartó tevékenység 

létfontosságú áru 
létfontosságú cikk 

létfontosságú javak 

létharc 
letilt 

letiltás 

letiltás fuvardíj nem fizetése miatt 
letiltási díj 

letiltási jegyzék 

letiltási megbízás 
letiltási rendelkezés 

letiltási rendelvény 

letiltat 
letiltó 

letiltott 

letiltott csekk 
letiltott csekkek jegyzéke 

letiltott értékpapír 

letiltott hitelkártyák jegyzéke 

letiltott hitelkártyák számainak nyilvántartása 

letiltott számla 
létjogosult 

létjogosultság 

létkérdés 
létminimum 

létminimumadatok 

létminimum alatt 
Létminimum Alatt Élők Társasága (LAÉT) 

létminimumbér vastörvénye 

létminimumérték 
létminimumindex 

létminimum-jövedelem 

létminimum-számítás 
létminimum számítása 

létminimumszint 

létminimumszintű nyugdíj 
letörleszt 

letörlesztés 

letörlesztett 
letörlesztő 

létrehív 

létrehívás 
létrehívó 

létrehoz 

létrehozás 
létrehozó 

létrehozott árutömeg 

létrehozott jövedelem 
létrehozott összes termék 

létrehozott termékek költsége 

létrehozó vállalat 
létrejött árutömeg 

létrejövő üzlet 



létszakasz 

létszám 

létszámadatok 
létszámadó 

létszámapasztás 

létszámarányos elosztás 
létszámarányos juttatás 

létszámba vesz 

létszámbővítés 
létszámcsökkentés 

létszámduzzasztás 

létszámellenőrzés 
létszámemelés 

létszámfarigcsálás (szleng) 

létszám-farigcsálási akció 
létszámépítés 

létszámfelesleg (vagy létszámfölösleg) 

létszámfeletti (vagy létszámfölötti) 
létszám feletti munkás 

létszámfölötti (vagy létszámfeletti) 

létszám fölötti alkalmazott 
létszám-fluktuáció 

létszámfogyás 

létszámgazdálkodás 
létszámhiány 

létszámigény 

létszámjelentés 

létszámkarcsúsítás 

létszám-kategória 
létszám-kiegészítés 

létszám kiegészítése 

létszámkimutatás 
létszámleépítés 

létszámleépítés finanszírozása 

létszám-leépítési költségek 
létszámleszállítás 

létszámlimit 

létszám-megtakarítás 
létszámnagyság 

létszámnagyság szerinti rétegezés 

létszámnagyság-változás 
létszámnagyság változása 

létszámnormatíva 

létszámnövekedés 
létszám-növekedési ráta 

létszám növekedési üteme 

létszámnyilvántartó 
létszám-optimalizálás 

létszám-racionalizálás 

létszámstatisztika 
létszámszükséglet 

létszámtáblázat 

létszám-takarékosság 
létszámterv 

létszámtöbbletigény 

létszámváltozás 
létszám változása 

létszükséglet 

létszükségleti cikk 
Lett Köztársaság (Lettország) – Európa 

leütési ár 



leva (BGL) – Bulgária 

levadászott menedzser 

levágott szelvény 
leválás 

levált 

leváltás 
leváltó 

leváltott 

le van égve (szleng – nincs pénze) 
levantei kereskedelem 

levantinus 

levásárlás 
levásárol 

Levasseur, Pierre Čmile 

levegőszennyezési bírság 
levegőszennyezettség 

levegőterhelési díj 

levegőtisztaság-védelem 
levélbeli átutalás 

levélbeli értesítés 

levélbeli hitel 
levélbélyeg 

levélbetét 

levélcím 
levél díja 

leveles ág ábra 

levelez 

levelezés 

levelezési költség 
levelezéssel lebonyolított bankügyletek 

levelező 

levelező bank (partnerbank) 
levelezőink követelései 

levelezői viszony 

levélfeladás 
levélforgalom 

levélgyufareklám 

levélgyűjtő állomás 
levélhordó 

levélirányító 

levélkeltezés 
levélkézbesítő 

levélkihordó 

levélküldemény 
levélminta 

levélportó 

levélreklám 
levélszekrénycég 

levéltár 

levélválogató 
levélváltás 

lever 

levesz 
levezényel 

levezénylés 

levezető 
Levitan, Sar 

levon a munkabérből 

levonandó kamat meghatározásának a módszere 
levonandó összeg 

levonás 



levonás adóra 

levonás az adóból 

levonás az adóköteles jövedelemből 
levonás felmerült veszteségért 

levonási előadó 

levonási értesítés 
levonási rendszer 

levonás nélkül 

levonás nélküli munkahozadék  
elmélete 

levonás nélküli összeg 

levonások a bérből 
levonások a fizetésből 

levonások utáni jövedelem 

levonásos, franchise nélküli biztosítás 
levonásos önrész 

levonásos önrészesedés 

levonásos önrészesedést kikötő  
záradék 

levonásra kötelezett 

levonással 
levonást engedélyez 

levonást eszközöl 

levonható 
levonható adó 

levont adó 

levont összeg 

levonva 

Levy, Sidney 
Lewin Jakab 

Lewis, William Arthur 

Lewis-modell 
Lexis, Wilhelm 

lezajlás 

lezár 
lezárás 

lezárási összesítés 

lezárás módja 
lezárás napja 

lezárat 

lezáratlan ügylet 
lezárja a felszámolást 

lezárja a folyószámlát 

lezárja az üzleti könyveket 
lezáró 

lezárt 

lezárt időszaki elszámolás 
lezárt könyvvizsgálat 

lezárt pozíció 

lezárt számla 
lezárul a pályázat 

lezárult a tender 

lezöldbáróz 
LFOX (Londoni Határidős és Opciós Tőzsde) 

LGFM (Londoni Határidős Aranytőzsde) (G=gold) 

LGFM (Londoni Határidős Gabonatőzsde) (G=grain) 
li (hosszmérték) 

libamájexport 

libamájexport-engedély 
libamájkivitel 

Libanoni Köztársaság (Libanon) – Ázsia 



libegőüzemeltető 

libegő üzemeltetője 

liberáció 
liberális adópolitika 

liberális devizakódex 

liberális külkereskedelem-politika 
liberális oligarchia 

liberális reklámtörvény 

liberális szocializmus 
liberális viszonyok 

liberalizáció 

liberalizációfelgyorsítás 
liberalizáció felgyorsítása 

liberalizációs kódex 

liberalizációt végrehajt 
liberalizál 

liberalizálás 

liberalizált tétel 
liberalizált tőkeáramlás 

liberalizmus 

liberálkapitalista kihívás 
liberálkapitalizmus 

Libériai Köztársaság (Libéria) – Afrika 

libertas (II. Rákóczi Ferenc rézpénze) 
libertiánus álláspont 

libertinus (felszabadított rabszolga) 

Líbiai Arab Szocialista Népi Közösség (Líbia) – Afrika 

LIBID (londoni bankközi keresleti kamatláb) 

LIBOR (londoni bankközi kínálati kamatláb) 
LIBOR és a LIBID átlaga 

LIBOR-hoz kötött hozamú elsőbbségi részvények 

libra (súlyegység) 
libresszó (könyvkereskedés és  

eszpresszó együtt) 

licenc 
licencadó 

licencátvétel 

licencátvevő 
licencbevétel 

licencbirtokos 

licencdíj 
licencegyezmény 

licenc-együttműködés 

licenceladó 
licencexport 

licencforgalom 

licenchasználat 
licenchasználati díj 

licencia 

licenciaértékesítés 
licenciakereskedelem 

licenciát ad 

licenciát igénylő 
licenciát kérelmező 

licencimport 

licenckedvezményezett 
licenckereskedelem 

licencmegállapodás 

licenctulajdonos 
licencügylet 

licencvásárlás 



licencvásárló 

licenccsere 

licenccsomag 
licencszerződés 

licit 

licitáció 
licitál 

licitálás 

licitáló 
licitáló kedv 

licitáltat 

licitáns 
licitáremelés 

licitár-emelkedés 

licitár emelkedése 
licites értékesítés 

licitkartell 

licitkötelezettség 
licitláz 

licitlépcső 

licitverseny 
LICOM (londoni bankközi devizaopció-piac) 

Liechtensteini Hercegség (Liechtenstein) – Európa 

Liefmann, Robert 
lieue (hosszmérték) (francia mérföld) 

liferál (szállít) 

liferálás 

liferáló 

liferáns 
LIFFE (Londoni Nemzetközi Pénzügyi Határidős Tőzsde) 

lifo-eljárás (az utolsóként bevételezettet írd le elsőnek) 

liftesfiú 
liftpénz 

likőrgyár 

likuta (váltópénz) 
likvid (vagy liquid) 

likvidáció 

likvidációs árfolyam 
likvidációs bevétel 

likvidációs eladások a tőzsdén 

likvidációs érték 
likvidációs hullám 

likvidációs kvóta 

likvidációs nap 
likvidációs pénztár 

likvidációs számla 

likvid aktíva 
likvid aktívák 

likvid aktívák és folyó passzívák aránya 

likvidál 
likvidálás 

likvidálhatóság 

likvidáló 
likvidált 

likvidáltat 

likvid áru 
likvidátor 

likvidatúra 

likvid befektetés 
likvid biztosíték 

likvid értékpapír 



likvid eszköz 

likvid eszközök felhasználása 

likvid eszközök hiánya 
likvid eszközök többlete 

likvid fedezet 

likvid forrás 
likvid határtartalék 

likviditás 

likviditásbirtoklás 
likviditás birtoklása 

likviditásbőség 

likviditásbővítő hatás 
likviditásbővülés 

likviditás bővülése 

likviditás csökkentése 
likviditáseloszlás 

likviditás eloszlása 

likviditáshiány 
likviditási alap 

likviditási arány 

likviditási csapda 
likviditási együttható 

likviditási ellehetetlenülés 

likviditási feszültségek 
likviditási főmunkatárs 

likviditási függvény 

likviditási gyorsráta 

likviditási hajlam 

likviditási hajlandóság 
likviditási hányad 

likviditási haszon 

likviditási hatás 
likviditási helyzet 

likviditási hitel 

likviditási igény 
likviditási irányelv 

likviditási kockázat 

likviditási korlát 
likviditási költség 

likviditási kötelezettség 

Likviditási Közlemények (sajtókiadvány) 
likviditási kvóta 

likviditási mérleg 

likviditási mutató 
likviditási nehézség 

likviditási papír 

likviditási pénztár 
likviditási politika 

likviditási preferencia 

likviditási prémium 
likviditási probléma megoldása 

likviditási ráta 

likviditási szempont 
likviditási szint 

likviditási tartalék 

likviditási tartalékolás 
likviditási terv 

likviditási válság 

likviditási vám 
likviditási viszonyszám 

likviditási zavar 



likviditáskimutatás 

likviditásmegőrzési cél 

likviditásmenedzselés 
likviditásmenedzselési tanácsadás 

likviditásmenedzsment 

likviditás növelése 
likviditáspreferencia 

likviditásteremtés 

likviditászavar 
likviditásszabályozás 

likviditásszűke 

likviditásszűkítés 
likviditásszűkítő 

likviditásszűkítő hatás 

likvid kinnlevőség 
likvid követelés 

likvid papírokat vásárol 

likvid piac 
likvid tartalék 

likvid tőke 

likvid tőkét elvon 
likvid tőkét leköt 

likvid vagyon 

lila (szleng – pénz, ötszázforintos) 
lilangeni (SZL) – Szváziföld 

lilo (az utolsóként bevételezettet írd le utolsónak) 

LIMEAN (londoni bankközi átlagkamatláb) 

limes 

limit 
limitáció 

limitál 

limitálás 
limitáló tényező 

limitált 

limitált ár 
limitált import 

limitált megbízás 

limitált tőzsdei megbízás 
limitár 

limitáras szerződés 

limitáras tőzsdei megbízás 
limitárjavaslat 

limitatív 

limited (Ltd.) 
limiten alul ad el 

limiten alul elad 

limitérték 
limitfigyelési szolgáltatás 

limithez közeli ár 

limitmaradvány 
limitmaradvány lekérdezése 

limitmegbízás 

limit mértéke emelkedik 
limitmozgás 

limit nem csökkentendő 

limittel 
limittúllépés 

limlom 

lincencdíj 
Lindahl, Erik Robert 

Lindbeck, Assar Carl Eugen 



Linder-termékek 

Linder-tétel 

lineáris adó 
lineáris adókulcs 

lineáris adózás 

lineáris adózási szisztéma 
lineáris adóztatás 

lineáris amortizáció 

Lineárisan adózó kifizetések személyi jövedelemadója (számlanév) 
lineárisan növekvő függvény 

lineáris becslőfüggvény 

lineáris egyenes 
lineáris egyenlet paraméterei 

lineáris egyenletrendszer 

lineáris egyensúlyelemzés 
lineáris értékcsökkenés 

lineáris értékcsökkenési leírás 

lineáris értékleírás 
lineáris felelősség 

lineáris függés 

lineáris függőség 
lineáris függvény 

lineáris homogén függvény 

lineáris időegyenlet 
lineáris interpoláció 

lineáris isoquantgörbe 

lineáris kapcsolat 

lineáris keresleti függvény 

lineáris kombináció 
lineáris korreláció 

lineáris leírás 

lineáris menedzsment 
lineáris mozgóátlag 

lineáris operátor 

lineáris programozás 
lineáris regresszió 

lineáris regressziós függvény 

lineáris regressziós összefüggés 
lineáris tér 

lineáris termelési függvény 

lineáris tevékenységelemzési modell (LTM) 
lineáris transzformáció 

lineáris trend 

lineáristrend-számítás 
lineáris trend számítása 

lineáris vezetési struktúra 

linearitás 
linearitás a paraméterekben 

linearitás a változókban 

lingvisztikai kiállítás 
liofilizált áru 

liofilizált csomagolás 

Lipsey, Richard George 
Lipták László 

liquid (vagy likvid) 

líra (ITL) – Olaszország 
líra (MTL) – Málta 

líra (TRL) – Törökország 

lírabefektetés 
lírajegyzés 

líra jegyzése 



lisente (váltópénz) 

lista 

listaár 
listás ár 

listavesztes 

listavezető 
listáz 

listázás 

List, Friedrich 
lisztár 

lisztbehozatal 

lisztdrágítás 
lisztellátás 

lisztembargó 

lisztexport 
lisztfejadag 

lisztimport 

lisztjegy 
lisztkereskedő 

lisztkészlet 

lisztkivitel 
lisztkiviteli tilalom 

lisztszükséglet 

liszttermék 
lisztüzér 

lisztüzlet 

lisztvám 

litas (LTT) – Litvánia 

liter (l) (űrmérték) 
Little, Ian Malcolm David 

litu (LVL) – Litvánia 

Litván Köztársaság (Litvánia) – Európa 
Liu, Ta-Chung 

Liverpooli Gyapottőzsde 

liverpooli kikötőben költségmentesen kirakva 
livre (pénzegység és súlymérték) 

lízing (vagy leasing) 

lízingajánlat 
lízingakció 

lízingbank 

lízingbe ad 
lízingbe adó 

lízingbérlet 

lízingbevétel (lízingelésből származó bevétel) 
lízingbe vétel (lízingbe vesz) 

lízingbe vevő 

lízingbiztosítás 
lízingcég 

lízingcégcsőd 

lízingcsaló 
lízingdíj 

lízingdíjrészlet 

lízingel 
lízingelés 

lízingelhető 

lízingelő 
lízinges 

lízinges vásárlás 

lízingfajta 
lízingfinanszírozás 

lízingforgalom 



lízing futamideje 

lízingfutamidő 

lízinggarancia 
lízinghaszon 

lízingház 

lízinghitel 
lízing javítási kötelezettséggel 

lízingkonstrukció 

lízingkötvény 
lízingkötvénypiac 

lízingközvetítés 

lízing-leányvállalat 
lízing minimum ... évre 

lízingmódszerű privatizáció 

lízingpályázat 
lízingpartner 

lízingpiac 

lízingpozíció 
lízingprogram 

lízingrészlet 

lízingszabályozás 
lízingszakember 

lízingszakma 

lízingszélhámosság 
lízíngszerződés 

lízingszerződést köt 

lízingszolgáltatás 

lízingszorzó 

lízingszövetkezet 
lízingszövetség 

lízingtárgy 

lízingtársaság 
lízingtevékenység 

lízingtípus 

lízingügylet 
lízingügynök 

lízingüzlet 

lízingüzletkötő 
lízingvállalkozás 

Ljubimov, Nyikolaj Nyikolajevics 

ljubjanai tőzsdeindex (SBI) 
LKR (rúpia) – Srí Lanka 

Lloyd 

Lloyd-évkönyv 
Lloyd-hajólajstrom 

Lloyd-hajóosztályozási bizonyítvány 

Lloyd Hajóosztályozó Társaság 
Lloyd kötvényaláíró irodája 

Lloyd’s Bank 

Lloyd tagjainak egyesülése 
Lloyd társaság üzletkötési terme 

LMC (hosszú távú határköltségfüggvény) 

LME (Londoni Fémtőzsde) 
LME-készlet 

LMFE (Londoni Határidős Hústőzsde) 

LM-görbe 
lóállomány 

lobbi 

lobbiakció 
lobbicél 

lobbicsoport 



lobbiérdek 

lobbiérdekek fékező hatása 

lobbierő 
lobbiharc 

lobbija 

lobbiképesség 
lobbikoalíció 

lobbiküzdelem 

lobbilista 
lobbista 

lobbi tárgya 

lobbitevékenység 
lobbitörvény 

lobbizás 

lobbizik 
lobbizmus 

lóbehozatal 

lobogóvám 
LOCH (Londoni Opciós Klíringház) 

Locke, John 

lock out (munkáskizárás, a munkaadók rendszabálya a sztrájkolókkal szemben) 
loco (vagy loko) 

locus sigilli (a pecsét helye) 

lócsiszár 
lóexport 

Lofo-eljárás 

logaritmikus derivált 

logaritmikus differenciálhányados 

logaritmikus függvény deriválása 
logaritmikus görbe 

logaritmikus lépték 

logaritmikus léptékű koordináta-rendszer 
logaritmikus potenciálmódszer 

logaritmikus transzformáció 

logaritmikus változás 
logaritmusfüggvény 

logaritmusléptékkel készült  

vonaldiagram 
logikai ellenőrzés 

logisztika 

Logisztika (sajtókiadvány) 
logisztikai bázis 

logisztikai cél 

logisztikai csomópont 
logisztikai feladatok ellátása 

logisztikai funkció 

logisztikai gondolkodás 
logisztikai igazgató 

logisztikai költség 

logisztikai központ 
logisztikai kultúra 

logisztikai lánc 

logisztikai menedzser 
logisztikai menedzserasszisztens 

logisztikai menedzser asszisztense 

logisztikai menedzsment 
logisztikai rendszer 

logisztikai stratégia 

logisztikai szakember 
logisztikai szervező 

logisztikai szolgáltatás 



logisztikai szolgáltató központ 

logisztikai tanácsadó 

logisztikai teljesítmény 
logisztikai tényező 

logisztikai termelésellátás 

logisztikai verseny 
logisztikai vezető 

logisztika költségstruktúrája 

logisztikaszervezés 
logisztikus 

logisztikus egyenlet 

logisztikus görbe 
logisztikus növekedés 

logisztikus trend 

lognormális eloszlás 
logó 

logogram 

lógós 
lóhúskereskedő 

lóhússzék 

lóimport 
lojális 

lojalitás 

lokációs elmélet 
lokációspecifikus előnyök 

lokál 

lokálakkreditív 

lokálgarancia 

lokális instabilitás 
lokális marketingstratégia 

lokális piac 

lókereskedő 
lókivitel 

loko (vagy loco) 

lokoár 
lokoáru 

lokoáru ára 

lokoárura kötött ügylet 
lokoeladás 

lokogyár 

lókupec 
lombard 

lombardbank 

lombardhitel 
lombardhitel-állomány 

lombardhitel állománya 

lombardhitelezés 
lombardhitelkamat 

lombardhitel-kamatláb 

lombardhitel kamatlába 
lombardhitelképes 

lombardhitelt ad 

lombardhitel-ügyintézés 
lombardíroz 

lombardírozás 

lombardírozott értékpapír 
lombardírozott értékpapírt elad 

lombardjegy 

lombard jellegű 
lombardkamat 

lombardkamatláb 



lombardképes 

lombardképes értékpapír 

lombardkölcsön 
lombardkölcsön fedezetéül elzálogosított értékpapír 

lombardkölcsön fedezetéül lekötött részvény 

lombardkölcsön fedezetéül szolgáló értékpapír 
lombardkölcsön kamatlába 

lombardletét 

lombardüzlet 
lombardzálog 

Loméi Konvenció 

Loméi Szerződés 
lómészárszék 

lomtalanítás 

lomturizmus 
londiner 

Londonban fizetendő csekk 

Londonban fizetendő váltó 
Londonban fizetendő váltók árfolyama 

londoni aranykölcsönzési átlagkamatláb 

londoni aranyművesmárka 
Londoni Aranytőzsde 

Londoni Árutőzsde (LCE) 

londoni bankközi átlagkamatláb (LIMEAN) 
londoni bankközi devizaopció-piac (LICOM) 

londoni bankközi keresleti kamatláb (LIBID) 

londoni bankközi kínálati kamatláb (LIBOR) 

londoni banknegyed 

londoni bankra kiállított csekk 
londoni bankra kiállított látra szóló váltó 

londoni betéti kamatláb 

londoni biztosítók egyesülése 
londoni deviza 

londoni devizapiac 

Londoni Értéktőzsde (LSE) 
Londoni és Skót Klíringbankok Bizottsága (CLSB) 

londoni ezüstpiac 

Londoni Fémtőzsde (LME) 
londoni font 

londoni gabonapiac 

Londoni Gyapjútőzsde 
Londoni Hajó- és Szállítmánybiztosítók Szövetsége (ILU) 

Londoni Határidős Aranytőzsde (LGFM) 

Londoni Határidős Burgonyatőzsde (LPFE) 
Londoni Határidős Cukorpiac (LTSM) 

Londoni Határidős és Opciós Tőzsde (LFOX) 

Londoni Határidős Gabonatőzsde (LGFM) 
Londoni Határidős Hústőzsde (LMFE) 

Londoni Határidős Terménytőzsde 

londoni hivatalos aranyár 
Londoni Kereskedelemvédelmi Szövetség (LAPT) 

Londoni Kereskedelmi Kamara (LCC) 

londoni kereskedésre bevezetett magyar értékpapír 
londoni kikötőben költségmentesen kirakva 

londoni kikötőigazgatóság 

Londoni Klíringbankok Egyesülete 
Londoni Klub 

Londoni Közgazdasági Főiskola (LSE) 

londoni leszámítolási piac 
Londoni Leszámítolók Egyesülete (LDMA) 

londoni leszámítoló magánbankok csoportja 



Londoni Nemzetközi Árutőzsdei Klíringház 

Londoni Nemzetközi Határidős Fuvartőzsde (BIFFEX) 

Londoni Nemzetközi Pénzügyi Határidős Tőzsde (LIFFE) 
Londoni Opciós Klíringház (LOCH) 

Londoni Opciós Tőzsde (LTOM) 

londoni paritás 
londoni pénzpiac 

londoni pénzügyi negyed 

londoni pénzvilág 
Londoni Tankhajóügynökök Bizottsága (LTDP) 

Londoni Tengerészeti Döntőbírák Egyesülete 

Londoni Tőzsde Bevezetési Szabályzata 
londoni tőzsdén eladott arany ellenértékéről vezetett számla 

londoni tőzsde számítógépes központi elszámolási rendszere 

londoni tőzsdét szabályozó 
 egyesület 

londoni üzleti nap 

londoni záradék 
londoni zsíróközpont 

Londonra kiállított csekk 

Londonra szóló, hosszú lejáratú fontváltó 
London üzleti negyede 

Longfield, Samuel Mountifort 

longpozíció 
Lónyay Menyhért 

lopakodó orvvadász 

lopakodó ökológiai katasztrófa 

lopás elleni biztosítás 

lopási kockázat 
lopási veszteség 

lopás miatti kártérítés 

lopott áru 
lopottautó-biznisz 

lopottautó-export 

lopott hitelkártyaszámokkal operáló vásárló 
A lopott pénz hozza a legnagyobb hasznot. (szólásmondás) 

lóré (vagy lóri) (pőrekocsi) 

lórén szállít 
Lorenz-görbe 

lóréval felszerelt gazdaság 

lóri (vagy lóré) (pőrekocsi) 
Loria, Achille 

loro 

loroszámla 
lósport 

lószállító kocsi 

LOSZ (Lakásszövetkezetek Országos Szövetsége) 
LOSZ (Lakberendezők Országos Szövetsége) 

lot (vízmélységmérő) 

lottéria (lottó) 
lottó 

lottóforgalom 

lottóhúzás 
lottójáték 

lottójövedék 

lottó-jutalomsorsolás 
lottóláz 

lottónyeremény 

lottónyeremény-jegyzék 
lottó-óriásnyeremény 

lottópénz 



lottósorsolás 

lottószelvény 

lottószerencse 
lottó-tárgynyeremény 

lottótárgynyeremény-sorsolás 

lottó-tárgynyeremény sorsolása 
lottótörténelem 

lottótörvény 

lottóüzlet 
lottózás 

lottózik 

lottózó 
Lotz, Johann Friderich Eusebius 

Lotz, Walter 

louis d’or (Lajos-arany) 
lóváltó állomás 

lóvásár 

lovassport 
lovasturisztika 

lovasturizmus 

lóvá tesz (szleng) 
lóvé (szleng – pénz) 

lóverseny 

lóversenyfogadás 
lóversenyjátékos 

lóversenyrajongó 

lóversenyszervező cég 

lóversenyzés 

lovetta (szleng – pénz) 
Loyd, Samuel Jones 

lózung (bevétel) 

Löherer Andor 
lökés 

lökésszerű reklámozás 

lőpor-egyedáruság 
lőszereladás 

lőszergyár 

lőszerszállítmány 
lőszervásárlás 

lőtérbérbeadás 

LPFE (Londoni Határidős Burgonyatőzsde) 
LRD (dollár) – Libéria 

LRPC (hosszú távú Phillips- 

-görbe) 
LSE (Londoni Értéktőzsde) 

LSE (Londoni Közgazdasági Főiskola) 

LSL (maloti) – Lesotho 
Ltd. (limited) 

LTDP (Londoni Tankhajóügynökök Bizottsága) 

LTM (lineáris tevékenységelemzési modell) 
LTOM (Londoni Opciós Tőzsde) 

LTSM (Londoni Határidős Cukorpiac) 

LTT (litas) – Litvánia 
Lucas, Robert 

lucrum (haszon, nyereség) 

lucrum camerae (a kamara haszna) 
lucrum cessans (elmaradt haszon) 

luddita (gépromboló) 

Lueder, August Ferdinand 
LUF (frank) – Luxemburg 

lufiárus 



Lukács Béla 

lukratív (jövedelmező, hasznot hajtó) 

lukratív célú utazás 
luma (váltópénz) 

lumér 

lumpenproletár 
Lumsden, Keith Grant 

Lundberg, Erik Filip 

lupenrein 
Lurje, Alekszandr Lvovics 

lurum cessans 

lutri 
Lutz, Friedrich August 

luxemburgi bankközi kínálati kamatláb 

luxemburgi egyezmény 
luxemburgi formula 

luxemburgi kompromisszum 

Luxemburgi Nagyhercegség (Luxemburg) – Európa 
Luxemburg, Rosa 

luxusadó 

luxusadócsalás 
luxusadó-köteles 

luxusadókulcs 

luxusadóval sújtott termék 
luxusáru 

luxusautó 

luxusautógyár 

luxusautó-gyártó 

luxusbérlakások piaca 
luxusbérlakás-piac 

luxuscikk 

luxuscikkekre kivetett adó 
luxuscikkekre vonatkozó árfolyam 

luxuscikkgyártás 

luxuscikkgyártó 
luxusemigráns 

luxusétterem 

luxusfelszereltségű autó ára 
luxusfogyasztás 

luxusfogyasztó 

luxushajó 
luxushely 

luxusigény 

luxusipar 
luxusjavak 

luxusjószág 

luxuskategória 
luxuskategóriás szálloda 

luxuskivitel 

luxuskivitelű áru 
luxuslakás-kereslet 

luxuslakás-kínálat 

luxuslakás vásárlása 
luxuslakásvétel 

luxusminőség 

luxusmunkahely 
luxus-óceánjáró 

luxustermék 

luxustermékgyártás 
luxustermék gyártása 

luxustermelés 



luxusutaztatás 

luxusüzlet 

luxusvásár 
luxusvonat 

luxusszálló 

luxusszálloda 
luxusszállodai szobaár 

luxusszállodai szoba ára 

luxusszükséglet 
lüktető 

LVL (litu) – Litvánia 

LVT (lat) – Lettország 
lwei (váltópénz) 

LWT (alacsony hulladékkibocsátású technológia) 

LYD (dinár) – Líbia 
Lydall, Harold French 

lyoni márka 

  



M 
m (méter) (hosszmérték) 

m2 (négyzetméter) (területmérték) 

m3 (köbméter) (űr- és térfogatmérték) 
MA (munkaerő-piaci alap) 

Maastricht-érettség 

maastrichti adósságkritérium 
maastrichti feltételek 

maastrichti fiskális kritériumok 

maastrichti huzavonák 
maastrichti konvergenciakritériumok 

maastrichti követelmények 

maastrichti megállapodás 
Maastrichti Szerződés 

maastrichti szerződés a gazdasági és pénzügyi unióról 

Mabi (Magánalkalmazottak Biztosítóintézete) 
Mabisz (Magyar Biztosítók Szövetsége) 

Mabi-tudósító (sajtókiadvány) 

MAC (a szennyezéselhárítás határköltsége) 

Macaulay-féle döntésáthárítás 

MacDougall, George Donald Alastair 
MACE (Közép-amerikai Árutőzsde) (Chicago) 

Macedónia (Macedónia) – Európa 

machináció 
Machlup, Fritz 

mackó 

mackós 
macicsapda (szleng – átmeneti csökkenés után emelkedő piac) 

Macmillan, Harold 

Macmillan-rés 
macskapanzió 

MAD (dirham) – Marokkó 

MAD (marokkói dirham) – Nyugat--Szahara 

Madagaszkári Köztársaság (Madagaszkár) – Afrika 

madárbolt 

madárkereskedés 
madárkereskedő 

madárkiállítás 

madártenyésztő 
Máday Izidor 

Maddala, Gangaddharrao 

Maddison, Angus 
made in 

madridi bankközi kínálati kamatláb (MIBOR) 

Madridi Tőzsde indexe (IBEX-35) 
MÁE (Magyar Áruköldők Egyesülete) 

MÁÉT (Művelődési Ágazatok Érdekegyeztető Tanácsa) 

maffiagazdaság 
maffiaháború a piacok felosztásáért 

maffiajellegű bűncselekmények bevétele 

maffiakapitalizmus 
maffialíra 

maffiapénz 

maffiatőke 
magában foglal 



magabiztos piac 

maga erejéből 

maga erejére támaszkodik 
A maga hasznára kaszál. (közmondás) 

magához tér az értékpiac 

magán 
magánadomány 

magánadós 

magán-adósnyilvántartás (a nyilvántartás magán) 
magánadós-nyilvántartás (az adós magán) 

magánadósság 

magánalapítvány 
Magánalkalmazott (sajtókiadvány) 

magánalkalmazott 

Magánalkalmazottak Biztosítóintézete (Mabi) 
Magánalkalmazottak Nemzeti Szövetsége 

magán-állami konzorcium 

magánárverés 
magánaukció 

magánaukciós cég 

magán-autópálya 
magán-balesetbiztosítás 

magánbank 

magánbankár 
magánbanki piac 

magánbanki ügyfél 

magánbankok leszámítolási kamatlába 

magánbankolás 

magánbankolási szakértő 
magánbankolási szolgáltatás 

magánbankoló 

magánbankszámla 
magánbánya 

magánbefektetés 

magánbefektető 
magánbefektetők vásárlásai 

magánbenzinkutas 

magánbérház 
magánberuházás 

magánberuházó 

magán-betegbiztosító 
magán-betegszállító 

magánbirtok 

magánbiztosítás 
magán-biztosítótársaság 

magáncég 

magáncél 
magáncélú személygépkocsi-használatból származó jövedelem 

magán-egészségbiztosítás 

magánegyezség 
magáneladás 

magánelhelyezések piaca 

magánépítkezés 
magánépület 

magánérdek 

magánérdekeltség 
magánexport 

magán-exportfinanszírozás  

(a finanszírozás) 
magánexport-finanszírozás  

(az export) 



magánexport finanszírozása 

Magánexport-finanszírozó Társaság (PEFCO) (USA) 

magánfél 
magánférőhely 

magánfodrászüzlet 

magánfogadóhely 
magánfogyasztás 

magánfogyasztó 

magánforgalmazó 
magánforgalom 

magánforint 

magánforrás 
magánforrásból finanszírozott üzleti vállalkozás 

magánfuvarozás 

magánfuvarozó 
magánfuvarozó vállalkozás 

magángazdálkodás térhódítása 

magángazdaság 
magángazdasági seregszemle 

magángazdaságtan 

magángyár 
magángyógyszertár 

magánhasználat 

magánhasználatra átenged 
magánhaszon 

magánhatárkár (MPD) 

magánhatárköltség 

magán-határtermelékenység 

magánházépítés 
magánház építése 

magánház-építkezés 

magánháztulajdon 
magánhirdetés 

magánhitel 

magánhitelek iránti kereslet 
magánhitel-értékpapír 

magánhitelező 

magánhivatalnok 
magánimport 

magánintegráció 

magánintézmény 
magáninvesztíció 

magánipar 

magánít 
magánítás 

magánjavak 

magánjegyzés 
magánjellegű haszon 

magán-jelzálogbiztosítás 

magánjog 
magánjogi szerződés 

magánjószág 

magánkapitalizmus 
magánkedvezményezés 

magánkereset 

magánkereskedelem 
magánkereskedő 

magánkézbe ad 

magánkézbe adás 
magánkézbe adás prioritása 

magánkézbe kerül 



magánkézben van 

magánkézbe vétel 

magánkezdeményezés 
magánkezelés 

magánkiadás 

magánkiadó 
magánkibocsátás 

magánkisipar 

magánkisiparos 
magán-kiskereskedelem 

magán-kiskereskedelmi hálózat 

magánkompenzáció 
magánkölcsön-kereslet 

magánkölcsön-kínálat 

magánkölcsön-közvetítés 
magánkölcsön közvetítése 

magánkölcsönügylet 

magánlakásbérlet 
magánlakás-építés állami támogatása 

magánlakás-építkezés 

magán-légitársaság 
magánmecenatúra 

magánmegtakarítás 

magán-menedzseriskola 
magán-mentőszolgálat 

magánmonopólium 

magánmunka 

magánműhely 

magánműködtetésű nyugdíjasotthon 
magánnagybirtok 

magánnyereség 

magán-nyudgíjpénztári tevékenység 
magánnyugdíj 

magánnyugdíjalap 

magán-nyugdíjbiztosítás (biztosítóintézet végzi) 
magánnyugdíj-biztosítás (magánszemély törekvése) 

magánnyugdíjpénztár 

magánnyugdíjpénztár-alapítás 
magánnyugdíjpénztár alapítása 

magán-nyugdíjpénztári befizetés 

magánnyugdíjpénztár-tag 
magánnyugdíjrendszer 

magánnyugdíj-szisztéma 

magánokirat 
magánóraadásból származó jövedelem 

magánorvos-felelősségbiztosítási díj 

magánorvos felelősségbiztosítási díja 
magánosít 

magánosítás 

magánosítás átláthatósága 
magánosítási adomány 

magánosítási bevétel 

magánosítási eljárás 
magánosítási gyakorlat 

magánosítási politika 

magánosítási szakértő 
magánosítási terv 

magánosított iparág 

magánossági (vagy magányossági) adó 
magánpanzió 

magánpénztár 



magánpénzügy 

magánpiaci ár 

magánpraxis 
magánprofit 

magánprofit-motiváció 

magánraktár 
magánrepülőgép 

magánrészvényes 

magánspekuláns 
magánszállás 

magánszállásadás 

magánszállásadó 
magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosítása 

magánszállás kiadása 

magánszámla 
magánszektor (maszek) 

magánszektor devizaműveletei 

magánszektor hitelfelvétele 
magánszektor jövedelme 

magánszektor kereslete 

magánszektor kibocsátásai 
magánszektor likviditása 

magánszemély 

magánszemély által kibocsátott csekk 
magánszemélyek alapította társaság 

magánszemélyek által alapított magánvállalat 

magánszemélyek átutalásai 

magánszemélyekkel szembeni kötelezettségek 

magánszemélyek keményvaluta- 
-vásárlási korlátozása 

magánszemélyek kommunális adója 

magánszemélyhez köthető kifizetés 
magánszféra 

magánszponzor 

magántámogatás 
magántársaság 

magántaxis 

magántelek 
magántelevíziós társaság 

magántelevízió vásárlása 

magántermelő 
magánterület 

magántevékenység 

magántezauráló 
magántisztviselő 

Magántisztviselők Lapja (sajtókiadvány) 

Magántisztviselők Országos Szövetsége 
magántőke 

magántőke-áramlás 

magántőke-befektetés 
magántőke befektetése 

magántőke-felhalmozás 

magántőke felhalmozása 
magántőkemozgás 

magántőke-mozgósítás 

magántőke mozgósítása 
magántőke profitéhsége 

magántőkés 

magántőkés gazdaság 
magántőke-tulajdonosi csoport 

magántulajdon 



magántulajdon állami kisajátítási joga 

magántulajdonba kerül 

magántulajdonban lévő vállalat 
magántulajdon felpuhulása 

magántulajdon-jelleg 

magántulajdon megszüntetése 
magántulajdon-nélküliség 

magántulajdonos 

magántulajdonra alapozott piacgazdaság 
magántulajdonra épülő piacgazdaság 

magántulajdon-részesedés a mezőgazdaságon belül 

magántulajdon tagadása 
magántulajdonú erdő 

magántulajdonú nagybirtok 

magántulajdon védelme 
magánügyfél 

magánügyfelek számára nyitott számla egy brókercégnél 

magánüzem 
magánvagyon 

magán-vagyonkezelő (a kezelő  

a magán) 
magánvagyon-kezelő (a vagyon  

a magán) 

magánvagyon kezelője 
magánvállalat 

magánvállalkozás 

Magánvállalkozások Nemzetközi Központja (CIPE) 

magánvállalkozó 

magánvállalkozói szervezet 
magánvállalkozói tevékenység 

Magánvállalkozók Nemzetközi Fuvarozó Ipartestülete (NIT) 

magánváltó 
magánvámraktár 

magánvámraktár-üzemeltető 

magánvámraktár üzemeltetője 
magánvásárló 

magánvasút 

magánvilla 
magánzálogház 

magánzó 

magányossági (vagy magánossági) adó 
magányos üzletember 

magára hagyott gazdaság 

magárautaltság 
magára vállal 

magára vállalja a költségeket 

magasabb adósáv elérése 
magasabb adótartalmú termékeket fedező garancia 

magasabb ajánlat 

magasabban zár 
magasabb árat kínál 

magasabb árfekvésű 

magasabb ár megállapítása egy termény korai időszakában 
magasabb áron való fedezeti vásárlásra kényszerít 

magasabb árszinten reprodukálódik 

magasabb értéket mutató torzítás 
magasabb fizetési osztály 

magasabb haszonkulcs 

magasabb jövedelemszint 
magasabb képzettséget igénylő munka 

magasabb költésű turista 



magasabb kötési árfolyam 

magasabb közömbösségi görbe 

magasabb kvalifikáltságú munka 
magasabb nyomdaköltség 

magasabb összeg 

magasabb összeget fizet 
magasabb összeg számlázása 

magasabb összhaszon 

magasabb rendű javak 
magasabb szintű hasznosságérzetet reprezentáló közömbösségi görbe 

magasabb szintű közömbösségi görbén elhelyezkedő kombináció 

magas adókulcsú ország 
magas adótartalmú termék 

magas adótartalmú termékek határon való átszállítása 

magas adótartalmú termékek növekvő mértékű csempészete 
magas adótartalmú termékek növekvő mértékű hamisítása 

magas adótartalom 

magas állású 
magasan fejlett ország 

magasan képzett munkaerő alkalmazása 

magasan kvalifikált szakmunka 
magasan kvalifikált szakmunkás 

magasan támogatott szervezet 

magas anyagi juttatás 
magas ár 

magas árfekvésű 

magas árfekvésű természeti javak 

magas árfolyam 

magas árfolyamú értékpapír 
magas árfolyamú részvény 

magas áron lehet eladni 

magasba lendült a mutató 
magas beosztású személy életbiztosítása 

magas bérszint 

magas eredményességű 
magas feldolgozottságot sejtet 

magas foglalkoztatottságú 

magas forrásadóval sújtott kamatjövedelem 
magas hasznot hozó 

magas haszon 

magas haszonráta 
magas haszon reménye 

magas hozam 

magas hozam és termelékenység által jellemzett terület 
magas hozamú befektetés 

magas hozamú részvény 

magas idegen tőke –saját tőke arány 
magas jövedelmet elérő befektetési alap 

magas jövedelmű ország 

magas jövedelmű réteg 
magas kamat 

magas kamatláb 

magas kamatlábak időszaka 
magaskamatláb-politika 

magas kamatok politikája 

magas kamatozású betétszámla 
magas kamatozású europiaci kölcsönkötvény 

magas kamatozású takarékszámla 

magas kamatra adott kölcsön 
magas kamatra felvett kölcsön 

magas kamatra felvett pénz 



magas kamatra vesz kölcsönt 

magas kamatú kölcsön 

magas kamatú kötvény 
magas kockázat 

magas költséggel dolgozó bánya 

magas kötési árfolyam 
magas nettó jövedelemre érdemes 

magas névleges kamatláb 

magas növekedési ütemű részvény 
magas nyomdaköltség 

magas osztalék 

magas osztalékot fizető részvény 
magas rentabilitás 

magas rezsiköltséggel dolgozik 

magas szakképzettségű munka díja 
magas számviteli profit 

magas szintű foglalkoztatottság 

magas színvonalú áru 
magas színvonalú tényezők nettó exportja 

magas támogatási kulcs 

magas tőkeáttétel 
magas tőkeáttételű ügylet 

magas tőkeáttételű vállalat 

magas tudásigényű szektor 
magas utolsó törlesztőrészletet előíró kölcsön 

magas valutaárfolyam 

magatartás-elméleti felfogás 

magatartásfelmérés 

magatartásforma 
magatartási egyenlet 

magatartási motiváció 

magatartási szabály 
magatartási szokás 

magatartási vállalatelmélet 

magatartási várakozás 
magatartásminta 

magatartásmodell 

magatartásmódosítás 
magatartás-tudományi irányzat 

magatartásszabály 

magától értetődő garancia 
magától értetődő szavatosság 

magazinágazat 

magazinpiac 
Magda Pál 

Maghreb-országok (Algéria, Marokkó, Tunézia) 

maginfláció 
maginfláció-közlés 

maginflációs mutató 

maginfláció-számítási mód 
magisztrális munkadíj 

magkereskedelem 

magkereskedés 
magkölcsön 

mágnás 

mágnáscsalád 
mágneses karakterfelismerés 

mágneskártya 

mágneskód 
mágneslemezes adathordozók cseréje 

Magosz (Magyarországi Gazdakörök Országos Szövetsége) 



Magsajtolók Nemzetközi Egyesülete 

magtár 

magtermelés 
magtermesztő 

magvető pénzalap 

magzatkereskedelem 
Magyar Adatbázis-forgalmazók Szövetsége 

Magyar Adótanácsadók Országos Egyesülete 

Magyar Agrár- és Járadékbank 
Magyar Agráripar (sajtókiadvány) 

Magyar Agrárkamara (MAK) 

Magyar Agrár-közgazdasági Egyesület 
Magyar Aktuárius Társaság 

Magyar Alkotóművészek Nyugdíjpénztára (MANY) 

Magyar Államkincstár (MÁK) 
Magyar Államkincstár Államadósság-kezelő Központja 

magyar államkötvény 

magyar államkötvényindex (MAX) 
magyar államkötvény indexe 

Magyar Államvasutak Rt. (MÁV) 

Magyar Általános Hitelbank 
Magyar Általános Takarékpénztár 

Magyar–Amerikai Üzleti Tanács 

Magyar–Amerikai Vállalkozási Alapítvány (MAVA) 
magyar aranyforint 

Magyar Áruk Klubja (MÁK) 

magyar áruk piacra jutása 

Magyar Áruküldők Egyesülete (MÁE) 

Magyar Árutőzsde (sajtókiadvány) 
Magyar Ásványolaj-szövetség 

magyarázatos könyvvizsgálói jelentés 

magyarázóképesség 
magyarázómérleg 

magyarázó módszer 

magyarázóváltozó 
Magyar Bankárok és Értékpapír- 

-kereskedők Országos  

Egyesülete 
magyar bankok által kibocsátott kötvények 

Magyar Bankszövetség 

Magyar Befektetési és Fejlesztési Bank Rt. (MBFB) 
Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht. 

Magyar Befektetési és Vagyonkezelő Rt. (MBV) 

Magyar Befektetési Szolgáltatók Szövetsége 
Magyar Bevásárlóközpontok Szövetsége 

Magyar Biztosítási Tanács 

Magyar Biztosítástudományi Szemle (sajtókiadvány) 
Magyar Biztosítók Szövetsége (Mabisz) 

Magyar Bőrkereskedők Lapja (sajtókiadvány) 

Magyar Bútorvállalkozók Országos Szövetsége 
Magyar Csatlakozási Partnerségi Dokumentum 

magyar denár 

Magyar Detailkereskedő (sajtókiadvány) 
Magyar Divatipar (sajtókiadvány) 

Magyar Dohánygyártók Szövetsége 

Magyar Dohányipari Szövetség 
Magyar Élet- és Nyugdíjbiztosító (Mébit) 

Magyar Energiafogyasztók Szövetsége 

Magyar Energiagazdaság (sajtókiadvány) 
Magyar Energiahivatal (MEH) 

Magyar Éremgyűjtők Egyesülete 



Magyar Értékelemzők Társasága 

Magyar Értékpapír-kereskedők Szövetsége 

Magyar–EU Társulási Tanács 
Magyar Exporthitel-biztosító Rt. (Mehib) 

Magyar Export–import Bank Rt. (Eximbank) 

Magyar Exportkurír (sajtókiadvány) 
Magyar Faipar és Fakereskedelem (sajtókiadvány) 

Magyar Fakereskedő (sajtókiadvány) 

Magyar Falusi Vendégfogadók Szövetsége (MFVSZ) 
Magyar Fejlesztési Bank (MFB) 

Magyar Felszámolóhivatal 

magyar forint 
Magyar Földhitelintézet 

Magyar Földhitelintézetek Országos Szövetsége 

Magyar Franchise-szövetség (MFSZ) 
Magyar Fűszerkereskedő (sajtókiadvány) 

magyar garas 

Magyar Gazdák Szemléje (sajtókiadvány) 
magyar gazdaság fejlesztése 

Magyar Gazdasági Cégmutató 

Magyar Gazdasági Kamara (MGK) 
Magyar Gazdaságkutató Intézet 

magyar gazdaságpolitika Achilles- 

-sarka 
Magyar Gazdaságtájékoztató Bizottság 

Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle (sajtókiadvány) 

Magyar Gazdaságtörténeti Szemle (sajtókiadvány) 

Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete (MGE) 

Magyar Gyáripar (sajtókiadvány) 
Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ) 

magyar határvámhivatalok 

magyar háztartáspanel (MHP) 
Magyar Hitel (sajtókiadvány) 

Magyar Hitelbank Rt. (MHB) 

magyar hold (területmérték)  
(1200 öl) 

Magyar Hőszolgáltatási Egyesülés 

Magyar Húsiparosok Szövetsége 
Magyar Idegenvezetők Szövetsége (MISZ) 

Magyar Illatszer-kereskedő (sajtókiadvány) 

Magyar Ingatlanforgalmazók Szövetsége (MISZ) 
Magyar Ingatlangazdálkodók Szövetsége (Migsz) 

Magyar Ingatlanközvetítők Országos Szövetsége 

Magyar Innovációs Alapítvány (MIA) 
Magyar Innovációs Kamara 

Magyar Innovációs Nagydíj 

Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) 
Magyar Ipar (sajtókiadvány) 

Magyar Iparfelügyelő (sajtókiadvány) 

Magyar Ipari és Kereskedelemfejlesztési Központ 
Magyar Ipari Konszernek Országos Szervezete (MIKOSZ) 

Magyar Iparjogvédelmi Egyesület 

A Magyar Iparos (sajtókiadvány) 
Magyar Iparszövetség (OKISZ) 

Magyar Játékkereskedők Egyesülete 

magyar katolikus tanulmányi alap 
magyar katolikus vallásalap 

Magyar Kávéház Alapítvány 

Magyar Kereskedelem és Pénzügy (sajtókiadvány) 
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (Mkik) 

Magyar Kereskedelmi, Ipari és Kézműipari Kamara 



Magyar Kereskedelmi Kamara (MKK) 

Magyar Kereskedelmi Szolgálat 

Magyar Kézművesipar (sajtókiadvány) 
Magyar Kézműveskamara (Mkk) 

Magyar Királyi Állami Jegyintézet 

Magyar Királyi Lottóigazgatóság 
Magyar Kisiparos (sajtókiadvány) 

Magyar Kiskereskedő (sajtókiadvány) 

Magyar Kisvállalati Tanács 
Magyar Kockázati és Magántőkeegyesület 

Magyar Kockázatitőke-egyesület 

Magyar Könnyűipari Szövetség 
Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése 

(MKKE) 

Magyar Könyvviteli Folyóirat (sajtókiadvány) 
Magyar Könyvvizsgálói Kamara (MKVK) 

Magyar Követeléskezelő Rt. 

Magyar Közélelmezés (sajtókiadvány) 
Magyar Közérdek (sajtókiadvány) 

Magyar Közgazdaság (sajtókiadvány) 

Magyar Közgazdasági Értesítő (sajtókiadvány) 
Magyar Közgazdasági Szemle (sajtókiadvány) 

Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) 

Magyar Közgazdaság-tudományi Egyetem 
Magyar Közgazdász Alapítvány 

magyar-közös piaci viszony 

Magyar Köztársaság (Magyarország) –Európa 

Magyar Közterületi Reklámszövetség 

Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE) 
magyar kukorica külföldi eladása 

A Magyar Külkereskedelem (sajtókiadvány) 

Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. (MKB) 
Magyar Külkereskedelmi Szövetség 

magyar külkereskedelmi termékjegyzék 

magyar kvótaügy 
Magyar Lapkiadók Egyesülete (MLE) 

Magyar Latinamerikanisták Társasága 

Magyar Légiutas-kísérők Egyesülete (HUNACCA) 
Magyar Leszámítoló- és Pénzváltó Bank 

Magyar Lízingszövetség (MLSZ) 

Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT) 
Magyar Logisztikai Egyesület (MLE) 

Magyar Logisztikai és Beszerzési Társaság 

Magyar Lovasturisztikai Szövetség 
magyar márka 

magyar márkák súlyfelosztása 

Magyar Marketingszövetség (MMSZ) 
Magyar Menedzsment Intézet 

magyar mérföld (hosszúságmérték) (8353,6 m) 

Magyar Mezőgazdaság (sajtókiadvány) 
Magyar Munka (sajtókiadvány) 

Magyar Munkaadói Szövetség (MMSZ) 

Magyar Munkás Szemle (sajtókiadvány) 
Magyar Nemesfémesek Országos Szövetsége 

Magyar Nemzeti Bank (MNB) 

Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (MNÜA) 
Magyar Nemzetközi Bank  

(London) 

Magyar Numizmatikai Társaság 
Magyar Olaj- és Gázipari Rt. (MOL) 

Magyar Olajipari és Kereskedelmi Kamara (MOKK) 



magyar olajtársaság 

Magyar–Olasz Bank 

Magyarországi Amerikai Kereskedelmi Kamara 
Magyarországi Brit Kereskedelmi Kamara (BCCH) 

Magyarországi Diákvállalkozások Országos Érdekvédelmi Szövetsége (Diákész) 

magyarországi érdekeltségek 
Magyarországi Exportálók Szövetsége (MESZ) 

Magyarországi Gazdakörök Országos Szövetsége (Magosz) 

Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége (Magyosz) 
Magyarországi Helyi Távközlési Koncessziós Társaságok  

Szövetsége 

Magyarországi Ifjúsági Szállások Szövetsége 
Magyarországi Kéményseprők Országos Egyesülete és Ipartestülete 

Magyarországi Kiállítás- és Vásárszervezők Szövetsége 

Magyarországi Magántisztviselők Szövetsége (MMSZ) 
Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara 

Magyarországi Reklámügynökségek Szövetsége (Mars) 

Magyarországi Rendezvényszervezők Szövetsége 
Magyarországi Szövetkezetek Szövetsége 

Magyarországi Videokiadók Egyesülete (Mvke) 

Magyar Országos Központi Takarékpénztár 
Magyar Országos Szövetkezeti Központ (MOSZK) 

Magyar Parasztszövetség (MPSZ) 

Magyar Pénztárszövetség 
Magyar Pénzügy (sajtókiadvány) 

Magyar Piac (sajtókiadvány) 

Magyar Piacszövetség 

Magyar PR-szövetség 

Magyar Reklám (sajtókiadvány) 
Magyar Reklámszövetség (MRSZ) 

Magyar Reklámügynökségek Szövetsége 

Magyar Sörgyártók Szövetsége 
Magyar Statisztikai Évkönyv (KSH-kiadvány) 

Magyar Statisztikai Szemle (sajtókiadvány) 

Magyar Statisztikai Zsebkönyv 
Magyar Szabadalmi Hivatal (MSZH) 

Magyar Szabványügyi Hivatal 

Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) 
Magyar Szállítmányozók Szövetsége 

Magyar Szállodás és Vendéglős (sajtókiadvány) 

Magyar Szállodaszövetség (MSZSZ) 
magyar számviteli szabályok (MSZSZ) 

Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete 

Magyar–Szovjet Közgazdasági Szemle (sajtókiadvány) 
Magyar Szövetkezés (sajtókiadvány) 

Magyar Társadalomtudományi Szemle (sajtókiadvány) 

Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége 
Magyar Távközlési Rt. (MATÁV) 

Magyar Távolkeleti Üzleti Szövetség 

Magyar Taxisszövetség 
Magyar Teleházszövetség (MTSZ) 

Magyar Tengerhajózási Ügynökség (MTÜ) 

Magyar Tojástermelők Szövetsége 
Magyar Tőkepiac (sajtókiadvány) 

Magyar Tőzsde (sajtókiadvány) 

Magyar Tudományos Akadémia (MTA) 
Magyar Tudományos Akadémia IX., Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának Közleményei (sajtókiadvány) 

Magyar Turisztikai Egyesület 

Magyar Turisztikai Szolgálat Rt. (MTSZ) 
Magyar Turisztikai Szövetség (Matur) 

Magyar Turizmus Rt. 



Magyar Utazási Irodák Szövetsége (MUISZ) 

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesülete (MÜBSE) 

Magyar Utazó Kereskedő (sajtókiadvány) 
Magyar Üzem-egészségügyi Tudományos Társaság 

Magyar Üzletemberképző Akadémia 

Magyar Üzleti Díj 
Magyar Üzleti Vezetők Fóruma 

Magyar Üzletkötők és Szolgáltatók Érdekvédelmi Szervezete 

Magyar Vállalkozás (sajtókiadvány) 
Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA) 

magyar váltójog 

magyar vámigazgatás 
magyar vámosok képzése 

Magyar Vámpolitikai Központ 

Magyar Vámügyi Szövetség 
Magyar Vásár- és Kiállításépítők Szövetsége 

Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés (MVAE) 

Magyar Vaskereskedő (sajtókiadvány) 
Magyar Vegyipari Szövetség (Mavesz) 

Magyar Vendéglátók Ipartestülete (MVI) 

Magyar Vendéglős- és Kávésipar (sajtókiadvány) 
Magyar Zenemű-kereskedők Szövetsége 

Magyosz (Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége) 

Ma hopp, holnap kopp. (szólásmondás) 
MAI (multinacionális befektetési megállapodás) 

mai diszkontált érték 

mai érték 

mai értékkel 

Mailáth József gróf 
mai magyar piac 

mai nap 

mainstream-közgazdaságtan 
mai összforgalom 

mai piaci szint 

maison (cég, vállalat) 
Maital, Shlomo 

mai valutával 

majdani profit 
majdani tulajdonos 

Majd megfizeti a nagyharang. (szólásmondás) 

majdnem azonnal elfogyott 
majdnem kielégíthetetlen kereslet 

major 

majorátus 
majorgazda 

majoritás 

majorság 
majortulajdonos 

majszter 

MAK (Magyar Agrárkamara) 
MÁK (Magyar Államkincstár) 

MÁK (Magyar Áruk Klubja) 

Makarov, Valerij Leonyidovics 
makroadatok 

makroakadály 

makrodinamikus elemzés 
makroegyensúly 

makroelemzés 

makroelemző 
makroellenőrzés 

makroelmélet 



makro-előrejelzés 

makro-érdekegyeztetés 

makroértékelés 
makro- és mikroökonómia összefüggései 

makrofedezeti ügylet 

makrofogalom 
makrofoglalkoztatottság 

makrofolyamat 

makrofunkció 
makrogazdaság 

makrogazdasági elemzés 

makrogazdasági előirányzat 
makrogazdasági eredmény 

makrogazdasági eredménymutató 

makrogazdasági eredmény mutatója 
makrogazdasági feszültségek 

makrogazdasági folyamat 

makrogazdasági helyzet 
makrogazdasági idősor 

makrogazdasági interakció 

makrogazdasági jövedelem 
makrogazdasági kár 

makrogazdasági keretek 

makrogazdasági kiigazítás 
makrogazdasági körforgás 

makrogazdasági mellékhatás 

makrogazdasági mutató 

makrogazdasági politika 

makrogazdasági-politikai környezet 
makrogazdasági probléma 

makrogazdasági sarokszámok 

makrogazdasági statisztika 
makrogazdasági teljesítmény 

makrogazdasági teljesítmény paraméterei 

makrogazdasági vizsgálat 
makrogazdaságtan 

makrogazdaság teljesítményének paraméterei 

makrohálózat 
makrohatás 

makroinstabilitás 

makrointegráció 
makrojövedelem 

makrokategória-rendszer 

makrokereslet 
makrokeresleti korlátozás 

makrokiadás 

makrokínálat 
makroklíma 

makrokörnyezet 

makroközelítés 
makroközgazdász 

makroközgazdász-képzés 

makroközgazdászok képzése 
makrolefedezés 

makromeghatározottság 

makromegközelítés 
makromegtakarítás 

makromegtakarítási függvény 

makromegtakarítási ráta 
makromodellezés 

makromódszer 



makromutató 

makronyereség 

makroökonómia 
makroökonómia eszközei 

makroökonómiai célfüggvény 

makroökonómiai egyensúly 
makroökonómiai kereslet 

makroökonómiai megközelítés 

makroökonómiai modell 
makroökonómiai mutató 

makroökonómiai pénzkínálat 

makroökonómiai piac 
makroökonómiai problémafelvetés 

makroökonómiai szemlélet 

makroökonómiai szemléletmód 
makroökonómiai szint 

makroökonómiai szintű következmények 

makroökönómiai kínálat 
makroösszefüggés 

makropénzügyek 

makropénzügyi adatok 
makropénzügyi feszültség 

makropénzügyi probléma 

makropénzügyi problémakezelés 
makropénzügyi szempont 

makropénzügyi teljesítmény 

makropénzügyi változás 

makropénzügyi viszony 

makroperspektíva 
makropiac 

makroprofit-elmélet 

makroprognózis 
makrorendszer 

makrosík 

makrostabilitás 
makrostabilizáció 

makrostatisztika 

makrostatisztikai adatok 
makrostruktúra 

makrostruktúra-politika 

makroszámok 
makroszemlélet 

makroszféra 

makroszint 
makroszintű gazdasági kár 

makroszintű gazdaságpolitika 

makroszintű kár 
makroszintű osztályozás 

makroszintű tervezés 

makroszortiment 
makroteljesítmény 

makrotényező 

makrotermelési függvény 
makroterminológia 

makrotervezés 

makrotrend 
makroválság 

makrováltozó 

makro-versenyképesség 
makroveszteség 

makulatúra 



makuta (váltópénz) 

malacpersely 

malacvásárlás 
Maláj Államszövetség (Malajzia) –Ázsia 

Malajziai Gumitőzsde (MRE) 

Malajziai Határidős Klíringtársaság (MFCC) 
Malajziai Óntanács (MTC) 

Malawi Köztársaság (Malawi) –Afrika 

Maldív Köztársaság (Maldív- 
-szigetek) – Ázsia 

málha 

málhajegy 
málharakomány 

maligánfok (a bor alkoholtartalmának mértékegysége) 

Mali Köztársaság (Mali) – Afrika 
Malinvaud, Edmond Camille 

mall 

mallér (szleng – pénz, tízforintos) 
mállott felszíni réteg 

malombérlő 

malomipar 
Malomipar (sajtókiadvány) 

Malomipar és Terményforgalom (sajtókiadvány) 

malomkő (szleng – pénz, nagyobb fémpénz) 
malomtulajdonos 

malomvám 

maloti (LSL) – Lesotho 

Máltai Köztársaság (Málta) –Európa 

malthusianizmus 
Malthus, Thomas Robert 

malusrendszer 

mammon (bálványként imádott pénz) 
mamutapanázs 

mamutbank 

mamutberuházás 
mamutbirtok 

mamutcég 

mamutfizetés 
mamuthitel 

mamutholding 

mamutjövedelem 
mamuttermelés 

mamutvállalat 

mamutveszteség 
management (vagy menedzsment) 

manát (AZM) – Azerbajdzsán 

manát (TMM) –Türkmenisztán 
manchesteri idők 

manchesteri iskola 

manchesteri vadkapitalizmus 
manchesterizmus 

mandátum 

Mandello Gyula 
Mandello Károly 

Mandeville, Bernard 

mandzsó (szleng – pénz) 
mané (szleng – pénz) 

Mangoldt, Hans Karl Emil von 

mani (szleng – pénz) 
manifeszt funkció 

manikűr 



manipuláció 

manipulációs funkció 

manipulál 
manipulálás 

manipulált ár 

manipulált árfolyam 
manipulált fogyasztói kereslet 

manipulált kamatláb 

manipulált lebegtetés 
manipulált pénz 

manipulált piac 

manipulált reklámpiac 
manipulált taxaméter 

manipulált valuta 

manipuláns (gazdasági vagy élelmező altiszt) 
manipulatív közgazdaságtan 

mankópénz 

mannahullás 
Mann–Whitney-próba 

manométer (nyomásmérő) 

manöken 
manőver 

manőverez 

manőverezési alap 
manőverezik a piacaival 

Mansfield, Edwin 

manuális munka 

manuális nyilvántartás-vezetés 

manufaktúra 
manufaktúraipar 

manufaktúra jellegű iparosítás 

manufaktúra-korszak 
manufakturális 

manufaktúramunka 

manufaktúramunkás 
manufaktúratermék 

manufaktúratulajdonos 

manufaktúraüzem 
manumissio (rabszolgafelszabadítás) 

manus mortua (eladhatatlan és kisajátíthatatlan birtok) 

MANY (Magyar Alkotóművészek Nyugdíjpénztára) 
maoizmus 

marad a szakmában 

maradék 
maradék áru 

maradékáruház 

maradékbolt 
maradékelmélet 

maradékelv 

maradékfeldolgozó vállalat 
maradék hagyaték 

maradékhaszon 

maradék idő 
maradék input 

maradékjog 

maradékjog-megadás 
maradékjog-megvonás 

maradékkereskedő 

maradékkiárusítás 
maradék kiárusítása 

maradékkötés 



maradék örökség 

maradék összeg 

maradékpiac 
maradék tétel 

maradék vagyon 

maradékvásár 
maradvány 

maradványelszámolási számla 

maradványelv 
maradványérték 

maradványföld 

maradványjövedelem 
maradvány összeg 

maradvány pénz 

maradvány tartozás 
maradvány tőke 

maradvány vagyon 

maradvány-visszafizetés 
maradvány visszafizetése 

maravédi (váltópénz) 

Marchal, Jean 
marcipánárus 

Marczali Henrik 

Marczewski, Jan Witold 
Márffy Ede 

már futó reklám 

margaringyár 

marge (értékkülönbözet, haszonrés) 

margin (határ[on]) 
marginális 

marginális adókulcs 

marginális bevétel 
marginális elemzési technika 

marginális feltételekhez való igazodás 

marginális forradalom 
marginális forrásköltség 

marginális haszon 

marginális indulótőke 
marginális külső gazdasági hatás 

marginális opportunity cost 

marginális partner 
marginális preferenciamező 

marginális réteg 

marginalista forradalom 
marginalista közgazdaságtan 

marginalista megközelítés 

marginális termelékenységi szint 
marginális termelésitényező-ráfordítás 

marginális termelésitényező-ráfordítás összege 

marginális természeti faktorhozam 
marginális vállalat 

marginalizáció 

marginalizálódás 
marginalizálódik 

marginalizálódott csoport 

marginalizálódott számkivetett 
marginalizmus 

marginfenntartási követelmény 

marginra 
marginra vásárol 

Margolis, Julius 



marha (vagyon) 

marhaállomány 

marhaárverés 
marhabehozatal 

marhaértékesítő 

marhahúsembargó 
marhahúsfogyasztás 

marhahúsforgalom 

marhahúskereslet 
marhahúskínálat 

marhakereskedő 

marhakivitel 
marhakupec 

marha mint értékmérő 

marhapénz 
marhapiac 

marhatenyésztés 

marhavagon 
marhavásár 

Mária-napi virágkereslet 

máriás tallér 
Mária Terézia-érmék 

Mária Terézia-tallér 

marihuánakereskedelem 
Mariska Vilmos 

mark (falu-, ill. földközösség) 

márka (DEM) – Németország 

márka (FIM) – Finnország 

márkaárfolyam 
márkaazonosítás 

márkaazonosság 

márkabankjegy 
márkabefektetés 

márkabetét 

márkabolt 
márkacikk 

márkacímke 

márkacsalád 
márkacsomagolás 

márkacsoportosítás 

márka-dollár kosárárfolyam 
márkaelfogadás 

márkaellenérték 

márka ellenértéke 
márkaerősödés 

márkaérték 

márkaértékelés 
márkafelár 

márkafelismerés 

márka felismerése 
márkaforrás ára 

márkagyengülés 

márkahasználati jog 
márkahűség 

márkaidentitás 

márkaigényesség 
márkaimage (vagy márkaimázs) 

márkaimázs (vagy márkaimage) 

márkaismertség 
márkaismertségi fok 

márkajegyzés 



márkajellel lát el 

márkajelzés 

márkakamatesés 
márkakép 

márkaképviselet 

márkakereskedelem 
márkakereskedés 

márkakereskedő 

márkakereskedői ajándék 
márkakészlet 

márkakötődés 

márkalicenc 
márkalicences bolt 

márkamenedzselés 

márkamenedzser 
márkamenedzsment 

márkanév 

márkanévcsoport 
márkanév-értékelés 

márkanévhasználat 

márkanévötlet 
márkanév-regisztálás 

márkanévválasztás 

márkapolitika 
márkapreferencia 

márkarégió 

márkareklám 

márkareklámozás 

márkás áru 
márkás bor 

márkás cikk 

márkás holmi 
márkás parfüm 

márkásparfüm-üzlet 

márkás sportruházat behozatala 
Márkás Termékeket Gyártók Magyarországi Egyesülete 

márkastratégia 

márkaszemélyiség 
márkaszerviz 

márkatalálkozó szervezése 

márkatérkép 
márka-térképezési kérdőív 

márkátlan 

márkatudatosság 
márkaüzlet 

márkaválasztás 

márkavédelem 
márkavédett rendszer 

márka (védjegy és pénzegység) 

márkáz 
márkázás 

márkázatlan 

márkázható 
márkázó 

márkázott 

márkázott áru 
márkázott cikk 

markecolás 

marketing 
Marketing (sajtókiadvány) 

marketingagytröszt 



marketingajánlat 

marketingakció 

marketingakció lebonyolítása 
marketingakció megszervezése 

marketing alapelvei 

marketingalapelvek 
marketingalelnök 

marketingaspektus 

marketingasszisztens 
marketingasszisztensi munkakör 

marketingbaklövés 

marketingbevétel 
marketingbörze 

marketingcég 

marketingcentrum 
marketingcsatorna 

marketingdíj 

marketingelemzés 
marketingelemző menedzser 

marketingelképzelés 

marketingelképzelések 
marketingelmélet 

marketingeszközök 

marketingeszköztár 
marketingfejlődési kerék 

marketingfogás 

marketingfortély 

marketingfórum 

marketingfőnök 
marketingfunkció 

marketinggondolkodás 

marketing-hadviselés 
marketingharc 

marketinghatékonyság 

marketing hatékonysága 
marketingigazgató 

marketinginformáció-gyűjtés 

marketinginformáció gyűjtése 
marketinginformációs rendszer 

marketinginfrastruktúra 

marketingirányítás 
marketingismérvek 

marketingjelentés 

marketingkampány 
marketingképesség 

marketingképzés 

marketingkezdeményezés 
marketingkiadás 

marketingklub 

marketingkommunikáció 
marketingkommunikációs munkatárs 

marketingkoncepció 

marketingkonferencia 
marketingkontrolling 

marketingkoordinátor 

marketingköltség 
marketingközvetítő 

marketingkritériumok 

marketingkurzus 
marketingkutatás 

marketingkutató 



marketinglista 

marketinglogisztika 

marketingmegoldások 
marketingmenedzser 

marketingmenedzsment 

marketingmix 
marketingmodell 

marketingmodellezés 

marketingmódszer 
marketingmódszer-módosítás 

marketingmódszer módosítása 

marketingmunka 
marketingmunkatárs 

marketingoffenzíva 

marketingoktatás 
marketingoktató 

Marketingoktatók Klubja 

marketingorientáció 
marketingorientált 

marketingorientált megközelítési mód 

marketingosztály 
Marketing – Piackutatás (sajtókiadvány) 

marketingpolitika 

marketingprogram 
marketingreferens 

marketingreklám-ügyintéző 

marketingrendszer 

marketingrészleg 

marketingstratégia 
marketingszak 

marketingszakember 

marketingszakértő 
marketingszakképzés 

marketingszakma 

marketingszemlélet 
marketing szemléletű vállalatvezetés 

marketingszempont 

marketingszövetkezet 
marketingtaktika 

marketing-tanácsadás 

marketing-tanácsadó 
marketingtanszék 

marketingtapasztalat 

marketingtechnika 
marketingteljesítmény 

marketingterv 

marketingtervezés 
marketingtervrendszer 

marketingtevékenység 

marketing-ügyintéző 
marketingvállalkozás 

marketingváltozók elemzése 

marketingverseny 
marketingvezér (szleng) 

marketingvezérigazgató-helyettes 

marketinggyakorlat 
Markham, Jesse William 

Márki Hugó 

markka (pénzegység) 
markközösség 

markol 



Markov-féle lánc 

Markowitz, Harry Max 

Markowitz-modell 
markőr 

markup 

már létező vállalat 
már meglévő 

marokkói dirham (MAD) – Nyugat--Szahara 

marokkói frank 
Marokkói Királyság (Marokkó) –Afrika 

máról holnapra él 

marque déposée (védjegy) 
Mars (Magyarországi Reklámügynökségek Szövetsége) 

Marschak, Jacob 

Marshall, Alfred 
Marshall–Edgeworth–Bowley-féle árindex 

Marshall–Edgeworth–Bowley-féle volumenindex 

Marshall-féle keresleti függvény 
Marshall-féle rövid időszakú egyensúly 

marshalliánus 

Marshall-kereszt 
Marshall–Lerner-feltétel 

Marshall–Lerner-kritérium 

Marshall-segély 
Marshall-szigeteki Köztársaság (Marshall-szigetek) – Óceánia 

Marshall-terv (vagy Európai Újjáépítési Program) (ERP) 

Martin-bankház 

Marx, Karl Heinrich 

Marx-értelmezés 
marxi eszmék 

marxista 

marxizáló 
marxizáló eszmék 

marxizáló irányzat 

marxizmus 
marxizmus-leninizmus 

Marx Károly Közgazdaság-tudományi Egyetem (MKKE) 

Marx–Neumann-modell 
marxológus 

marzs 

MAS (Szingapúri Pénzügyi Hatóság) 
más állás 

masamód (kalaposlány, divatáruslány) 

masamódlány 
masamódszámla 

más bankok tartalékait kezelő központi bank 

más bank részvénytöbbségével rendelkező bank 
más célokra felszabadít 

más devizára való áttérést engedélyező függelék 

más előírás nincs 
más érdekcsoport 

más értékpapír 

más észjárása van 
másfelé néz 

más fizetési osztályba sorol 

Mashreg-országok (Egyiptom, Jordánia, Libanon, Szíria) 
másik fél 

másik fél cserehajlandósága 

Más kárán tanulj. (közmondás) 
másként vállalkozó (szleng) 

más keretből történő átcsoportosítás 



más kiadási struktúra 

más költségvetést fogad el 

más kötelezettségeket megelőző értékpapírok 
más megbízások elsőbbségben 

másnapi szállításra 

másnapi visszavásárlásra szóló egyezmény 
másnap visszafizetendő kölcsön 

másodadós 

másodállás 
másodállásból származó jövedelem 

másodállású 

másod- és harmadosztályú értékpapírcégek 
másodfajú hiba 

másodfoglalkozású 

másodfokú adóigazgatási határozat 
másodfokú árdiszkrimináció 

másodfokú bíróság 

másodfokú egyenlet 
másodfokú kötelezett 

másodfokú parabola 

másodfokú vámhatóság 
másodgazdaság 

másodhelyi és azt követő jelzálogok 

másodhelyi felelős 
másodhelyi jelzálog 

másodhelyi jelzáloglevél 

másodhelyi kötelezettség 

másodhelyi váltókötelezett 

másodhelyi zálogjog 
második elszámolási nap a tőzsdén 

második fizetési nap a tőzsdén 

második gazdaság 
második generációs bank 

második generációs társulási szerződés 

második helyen bekebelezett jelzálog 
második keresztderivált 

második kölcsön 

második legjobb (optimumkeresési elmélet) 
második olajárrobbanás 

második rendezési nap a tőzsdén 

második sokasági centrális momentum 
második szakmája van 

második szekció 

második váltó 
második végrendeleti végrehajtó 

másodjövedelem 

másodkézből történő vásárlás 
másodkézi kereskedelem 

másodlagos 

másodlagos adaptálószektor 
másodlagos adat 

másodlagos adatfeldolgozás 

másodlagos árdiszkrimináció 
másodlagos árfolyammozgás 

másodlagos bank 

másodlagos bankszékhely 
másodlagos bankügylet 

másodlagos befektetés 

másodlagos befektető 
másodlagos bizonylat 

másodlagos elosztás 



másodlagos értékpapírpiac 

másodlagos fedezet 

másodlagos felhasználás 
másodlagos felhasználó 

másodlagos forfait piac 

másodlagos forgalom 
másodlagos gazdasági jelenség 

másodlagos hulladék 

másodlagos hullám 
másodlagos jelzálog 

másodlagos jelzálogkölcsön 

másodlagos jelzálogkölcsön-piac 
másodlagos jövedelem 

másodlagos jövedelemelosztás 

másodlagos kibocsátás 
másodlagos kihelyezés 

másodlagos kínálat 

másodlagos kölcsönvevő 
másodlagos kölcsönző 

másodlagos költési kör 

másodlagos környezeti kár 
másodlagos kötelezett 

másodlagos kötelezettség 

másodlagos kötvény 
másodlagos kutatás 

másodlagos letéti jegy 

másodlagos likviditás 

másodlagos mintavételi egység 

másodlagos mintavételi eljárás 
másodlagos munkavállaló 

másodlagos nyersanyag 

másodlagos opciószelvény-sorozat 
másodlagos piac 

másodlagos piaci forfetőr 

másodlagos piaci forgalom 
másodlagos részvény 

másodlagos statisztikai adatok 

másodlagos számla 
másodlagos tartalék 

másodlagos tartozás 

másodlagos tendencia 
másodlagos turisztikai munkahely 

másodlagos ügyfélkör 

másodlat 
másodlicites versenytárgyalás 

másodnyersanyag 

másodnyersanyagár 
másodosztály 

másodosztályú adóslevelek 

másodosztályú áru 
másodosztályú értékpapír 

másodosztályú értékpapírcég 

másodpéldány 
másodpénztáros 

másodperc alapú számlázás 

másodpiac 
másodpiaci forgalmazás 

másodrangú adóslevelek 

másodrangú bányarészvény 
másodrangú értékpapír 

másodrangú hitelező 



másodrangú ipari értékpapír 

másodrangú jelzálog 

másodrangú kölcsön 
másodrangú kötvény 

másodrangú követelés 

másodrangúság 
másodrangú tartozás 

másodrangú üzlet 

másodrangú vendéglő 
másodrendű 

másodrendű adóslevél 

másodrendű áru 
másodrendű derivált 

másodrendű értékpapír 

másodrendű kávé 
másodrendű kedvezményezett 

másodrendű minőség 

másodrendű tartalék 
másodrendű vasútvonal 

másodszori 

másodváltó 
másodvetési költség 

másodvonalbeli vállalat 

másoknál alacsonyabb áron ad el 
másoknál olcsóbban ad el 

másol 

másolat 

másolathitelesítő 

másolat hiteléül 
másolat szerint 

másolómanufaktúra 

másolópapírár 
másolópapír ára 

másolópapír-készlet 

más országban rendezett világkiállítás 
más országok devizájára alapozott valuta 

más reláció 

más rendelkezés nincs 
Massie, Joseph 

más súlycsoport 

más számlára ír át 
más személy javára kezelt összeg 

más termelési tényező birtoklása 

más tőzsdére való átkerülés 
más vállalat által ellenőrzött finanszírozó társaság 

más vállalat által ellenőrzött vállalat 

más vállalat ellenőrzése alá tartozik 
más városban fizetendő váltó 

más véleményen lévő tag 

más versenyképességi küszöb 
maszek (magánszektor) 

maszek háziorvos 

maszek iparos 
maszek kereskedő 

maszek munka 

maszekol 
maszek üzlet 

Maszlov, Pjotr Pavlovics 

masszázsszalon 
masszív importáló ágazat 

Mataja, Viktor 



Matáv (Magyar Távközlési Rt.) 

Matáv korrigált indexe (MKX) 

matematicizálhatóság 
matematikai diszkont 

matematikai függvénytípus 

matematikai iskola 
matematikai képlet 

matematikai közgazdaságtan 

matematikai modell 
matematikai statisztika 

matematikai-statisztikai apparátus 

matematikai-statisztikai módszer 
matematikus közgazdász 

materiális érdek 

materiális javak 
materiális mérlegelméletek 

materialista 

materialisztikus szocializmus 
materializálódik 

Matlekovits Sándor 

matrica 
matricadíj 

matricarendszer 

matricás rendszerű autópályadíj 
matricázás 

matrikuláris hozzájárulás 

mátrix 

mátrixátló 

mátrix átlója 
mátrixdekódoló 

mátrixdetermináns 

mátrix diagonálisa 
mátrix diagonális elemei 

mátrixegyenlet 

mátrixhatványsor 
mátrixinvertálás 

mátrixinverz 

mátrix inverze 
mátrixjáték 

mátrixnyomtató 

mátrixos munkaszervezet 
mátrixoszlop 

mátrix oszlopa 

mátrixrang 
mátrix rangja 

mátrixsor 

mátrix sora 
mátrixstruktúra 

mátrixszámítás 

mátrixszemléletű elképzelés 
mátrix szerkezetéből adódó 

mátrixszorzás 

Matthews, Robert Charles Oliver 
Matur (Magyar Turisztikai Szövetség) 

Mattyasovszky Miklós 

Mauritániai Iszlám Köztársaság (Mauritánia) – Afrika 
Mauritiusi Köztársaság (Mauritius) – Afrika 

MÁV (Magyar Államvasutak Rt.) 

MAVA (Magyar–Amerikai Vállalkozási Alapítvány) 
Mavesz (Magyar Vegyipari Szövetség) 

MAX (magyar államkötvényindex) 



MAX Composite (a MAX és a RMAX súlyozott átlaga) 

MAX és a RMAX súlyozott átlaga (MAX Composite) 

maximál (felülről behatárol) 
maximálás 

maximálható 

maximális 
maximálisan elérhető összeg 

maximálisan igényelhető kártérítés 

maximális ár 
maximális árfolyam 

maximális árfolyam-ingadozás 

maximális betéti kamatláb 
maximális csődpont 

maximális diverzifikáció 

maximális éves diszkontláb 
maximális éves kötvényegyenérték--hozam 

maximális hitel 

maximális irány 
maximális kamatláb 

maximális kiegyenlítési hányad 

maximális kitermelési sebesség 
maximális költség 

maximális kötelezettség 

maximális/minimális árfolyam- 
-ingadozás 

maximális munkakínálat 

maximális napi árfolyam-ingadozás 

maximális nettó nyereség 

maximális potenciális veszteség 
maximális prémium 

maximális profit 

maximális profitot biztosító egyensúly 
maximális profitot biztosító kibocsátás 

maximális profitot biztosító kínálat 

maximális profitot biztosító tényezőarány 
maximális profitot biztosító tényezőkombináció 

maximális profitot biztosító termelés határköltsége 

maximális profitpotenciál 
maximális profittömeg 

maximális program 

maximális rakodási súly 
maximális szint elérése után kiegyenlítődik 

maximális szükségletkielégítés 

maximális teljesítmény 
maximális terhelés 

maximális termelési lehetőség 

maximalizál (minél magasabb szintet ér el) 
maximalizálandó 

maximalizálás 

maximalizálja a hasznosságot 
maximalizálja a profitot 

maximalizáló magatartást beteljesítő optimum 

maximáló 
maximált 

maximált ár 

maximált hatósági ár 
maximált jelzálog 

maximált tarifa 

maximált taxitarifa 
maximin megközelítés 

maximo calculo (legfeljebb, a legvérmesebb számítással) 



maximum 

maximumadó 

maximum és minimum között lebegő kamatláb 
maximum likelihood módszer 

maximummegközelítés 

maximumpont 
MAX-kosár 

Mayer Frigyes 

Mayer, Hans 
Mayer, Thomas 

Mayo-Smith, Richmond 

Mayr, Georg von 
Mazzola, Ugo 

mázsa (vagy métermázsa) (q) (súlymérték) 

mázsa (szleng – pénz, százezer forint) 
mázsabér 

mázsadíj 

mázsaház 
mázsajegy 

mázsakönyv 

mázsál 
mázsálás 

mázsálási díj 

mázsálatlan 
mázsáló 

mázsálómunkás 

mázsált 

mázsamester 

mázsánkénti ár 
mázsányi 

mázsaszám 

mazsolázás (szleng) 
mb. (megbízott) 

MB (monetáris bázis) 

MBA-diploma 
MBA-fokozat 

MBA-intézet 

MBA-iskola 
MBA-képesítés 

MBA-képzési piac 

MBA-kurzus 
MBA-oktatás 

MBA-proram 

MBESZ (vagy IBEC vagy NGEB) (Nemzetközi Gazdasági Együttműködési Bank) (Moszkva) 
MBFB (Magyar Befektetési és Fejlesztési Bank Rt.) 

MBO (vezetői kivásárlás) 

MBV (Magyar Befektetési és Vagyonkezelő Rt.) 
MC (vagy HK) (határköltség) 

McCall, John Joseph 

McCloskey, Donald 
McCulloch, John Ramsay 

McDougall-féle teszt 

McFadden, Daniel 
McFadden-törvény 

MC-függvény 

McKenzie, Lionel Wilfred 
MCT (végső társasági adó) 

Mädchen für alles (mindenes cselédlány) 

MDL (lej) – Moldávia 
Me (medián) 

ME (Montreali Tőzsde) 



Meade, James Edward 

Mead, Walter Joseph 

Means, Gardiner Coit 
MEB (munkába helyezést elősegítő bizottság) 

Mébit (Magyar Élet- és Nyugdíjbiztosító) 

MEC (externális határköltség) 
mecénás 

mecénáskodás 

mecénáskodik 
mecénáskodó 

mecenatúra 

mechanikus kiegyenlítés 
mechanizál 

mechanizálás 

mechanizáló 
mechanizált 

mechanizmus 

mechanizmusreform 
mechanizmusreform-ellenes 

mechanizmusreform-párti 

mechanizmusreform-tervezet 
mechanizmusreform tervezete 

mecie (szerencsés, olcsó vásárlás) 

mederhasználati díj 
médiaágazat 

média-bevásárlóház 

médiaburzsoázia 

médiacég 

médiacézár 
médiaérdekeltség 

médiafigyelő cég 

médiafinanszírozás 
médiafinanszírozási javaslat 

médiafogyasztás 

médiafogyasztási adatok 
média-gazdaságtan 

médiahatalom 

médiaipar 
média-kereszttulajdonlás 

médiakínálat 

médiakonszern 
médiamenedzsment 

médiamonopólium 

medián (Me) 
medián előtti osztályközhöz tartozó kumulált gyakoriság 

mediánjövedelem 

mediánmodell 
mediánt tartalmazó osztályköz alsó határa 

mediánt tartalmazó osztályközhöz tartozó gyakoriság 

médiapiac 
médiareklám 

médiaszámla 

médiaszolgáltató 
médiatársaság 

médiatermék 

médiatermék-értékesítés 
médiatermék értékesítése 

médiatermékek fogyasztója 

médiatermék-fogyasztó 
médiatörvény 

médiatulajdonos 



médiaügynök 

médiavállalat 

médiavállalkozás 
médiavásárló 

medicinapiac 

médió 
médióelszámolás 

médiófizetés 

médiókötelezettség 
médióprolongálás 

médióügylet 

médióváltó 
mediterrán kereskedelem 

mediterrán kikötői olajár 

Mediterrán Klub 
medvehangulat 

Meek, Ronald Lindley 

megaáruház 
megad 

megadás 

megadományozott 
megadott adósság 

megadott árfolyamon vagy annál jobban 

megadott engedmény 
megadott kölcsön 

megadóztat 

megadóztatás 

megadóztatható 

megadóztatható jövedelem 
megadóztatható rész 

megadóztató 

megadóztatott 
megadóztatott állampapír 

megaelektronvolt (MeV) 

megahitel 
megajándékozott 

megajánl 

megajánlja a kölcsönt 
megajánló 

megajánlott 

megajánlott összeg 
megakadályoz 

megakadályozás 

megakadályozható 
megakadályozó 

megakadályozott 

megakadás 
megalakít 

megalakítás 

megalakító 
megalakított 

megalakul 

megalakulás 
megalakuló 

megalapít 

megalapítás 
megalapítható 

megalapító 

megalapított 
megalapoz 

megalapozás 



megalapozatlan hitel 

megalapozatlan követelés 

megalapozatlan tanács 
megalapozhatóság 

megalapozó 

megalapozott adósság 
megalapozott előrejelzés 

megalapozott jövedelem 

megalapozott követelés 
megalapozott panasz 

megalapozottság 

megalapozza a szerencséjét 
megalapozza a vagyonát 

megállapít 

megállapítás 
megállapítja az árát 

megállapítja az árfolyamot 

megállapító 
megállapított 

megállapított adóhátralék 

megállapított díj 
megállapított érték 

megállapított hitelképesség 

megállapított követelés 
megállapított limit 

megállapított minimális kötésmennyiség 

megállapított minimális tőzsdei kötésmennyiség 

megállapított tarifabér 

megállapított tőke 
megállapíttat 

megállapodás 

megállapodás a fix kamatokról 
megállapodás a kettős adóztatás kizárásáról 

megállapodás az ütközőkészletről 

megállapodásban kikötött árumennyiség 
megállapodás felbontása 

megállapodás garanciaszindikátusi tagok között 

megállapodás jegyzőkönyve 
megállapodás megkötése 

megállapodásnak eleget tesz 

megállapodáson nyugvó szerződés 
megállapodásos idő 

megállapodásos kamat 

megállapodásos társaságmegszüntetés 
megállapodás parafálása 

megállapodás ratifikálása 

megállapodás számla nyitásáról 
megállapodás számla vezetéséről 

megállapodás szerint 

megállapodás szerinti alkuszdíj 
megállapodás szerinti ár 

megállapodás szerinti határidő 

megállapodás szerinti jutalék 
megállapodás szerinti kamat 

megállapodás szerinti kamatláb 

megállapodás szerinti levonás 
megállapodás szövege 

megállapodás tartalma 

megállapodástervezet 
megállapodást köt 

megállapodik 



megállapodik az adóátalányban 

megállapodó 

megállapodott szolgáltatás 
megállapodott viszonyok 

megállít 

megállítás 
megállíthatatlan 

megállító 

megállított 
megálló 

megállóhely 

megamarket 
megaökonómia 

megaökonómiai szint 

megapolisz 
megáraz 

megárazás 

megárazó 
megárazott 

megáraztat 

megatankhajó 
mega- (valamely alapmértékegység milliószorosát jelöli) 

megawatt (MW) 

megbecsül 
megbecsülés 

megbecsülési szükséglet 

megbecsülhető 

megbecsülő 

megbecsültet 
még befizetetlen alaptőke 

még behajtandó követelésekre alapozott csekk-kibocsátás 

még be nem folyt jövedelem 
megbénít 

megbeszélés 

megbeszéléssorozat 
megbírságol 

megbíz 

megbízás 
megbízásából 

megbízás alapján végzett munka 

megbízás a legjobb áron való kötésre 
megbízás a legutóbbi ügyletnél magasabb áron történő eladásra 

megbízás a lehető legtöbb értékpapír eladására 

megbízás a napi legmagasabb árfolyamon 
megbízás az éppen elérhető legjobb áron való eladásra 

megbízásból 

megbízásból való vásárlás 
megbízás eladásra vagy vételre új ár megjelölése nélkül 

megbízáselszámolás 

megbízás elszámolása 
megbízás értéke 

megbízáshiány 

megbízás hiánya 
megbízás hitelnyújtásra harmadik félnek 

megbízási értesítés 

megbízási felár 
megbízási feltétel 

megbízási határ 

megbízási küszöb 
megbízás intézkedési joggal 

megbízási pályázat 



megbízási prémium 

megbízási szám 

megbízási szerződés 
megbízáskezelés 

megbízásmódosítás 

megbízás módosítása 
megbízás napi árfolyamon való eladásra 

megbízás napi árfolyamon való vásárlásra 

megbízás napi legnagyobb árfolyamon 
megbízás nyitó árfolyamon való kötésre 

megbízások kombinálása 

megbízásos 
megbízásos bankügylet 

megbízásos beruházásra elkülönített pénzeszköz 

megbízásos eladás 
megbízásos szerződés 

megbízást ad letiltásra 

megbízást adó személy 
megbízást ad zárolásra 

megbízásteljesítés 

megbízás teljesítése 
megbízást elutasít 

megbízás törlése 

megbízást teljesít 
megbízást töröl 

megbízás vásárlásra a megadott árfolyamon 

megbízás vásárlásra az elérhető legjobb árfolyamon 

megbízás versenytárgyalás eredményeként 

megbízás-visszavonás 
megbízás visszavonása 

megbízás záró árfolyamon való kötésre 

megbízásszervezés 
megbízhatatlan 

megbízhatatlan cég 

megbízhatatlan piac 
megbízhatatlanság 

megbízható 

megbízható adat 
megbízható adós 

megbízható alapot szolgáltat a döntéshez 

megbízható befektetés 
megbízható értékpapír 

megbízható értékpapírok piaca 

megbízható forrás 
megbízható közvetítő 

megbízható papír 

megbízható partner 
megbízhatóság 

megbízhatósági fok 

megbízhatósági intervallum 
megbízhatósági kritériumok 

megbízhatósági szint 

megbízhatóságra vonatkozó tudakozódás 
megbízható statisztika 

megbízható szolgáltató 

megbízó 
megbízói kötelezettség 

megbízói-vállalkozói találkozó 

megbízója részvényeit felvásárolja 
megbízóként szerepel 

megbízólevél 



megbizonyosodik valamiről 

megbízott (mb.) 

megbízott jogi képviselő 
megbízott képviselő 

megbízott személy 

megbízó-ügynök elmélet 
megbízó-ügynök probléma 

megbomlik 

megbomló 
megbomló egyensúly 

megbomlott egyensúly 

megbont 
megbukik 

megbukik a vállalkozás 

megbüntet 
megbüntetés 

megbüntetett 

megbüntető 
megcélzott fogyasztó 

megcélzott fogyasztói réteg 

megcélzott piaci szegmens 
megcímkézett jövedelemáramoltatás 

megcsapolt bankszámla 

megcsappan 
megcsinál 

megcsinálás 

megcsinálható 

megcsináló 

megcsináltat 
megcsonkít 

megcsonkítás 

megcsonkított csekk 
megcsonkított értékpapír 

megcsonkított pénzérme 

megdézsmál 
megdézsmálás 

megdézsmáló 

megdézsmált 
megdézsmált vasúti rakomány 

megdolgozik 

megdolgozik a fizetéséért 
megdolgozó 

megdolgozott 

megdrágít 
megdrágítás 

megdrágító 

megdrágított 
megdrágította 

megdrágul 

megdrágulás 
megdráguló 

megdrágult 

megdupláz 
megduplázás 

megduplázó 

megduplázódás 
megduplázódik 

megduplázódik az üzletek értéke 

megduplázódó 
megduplázódott üzletérték 

megduplázott 



megdupláztat 

megduplázza a hozamot 

megduplázza az árat 
megegyezés 

megegyezés a hitelezőkkel 

megegyezés a munkaviszony időtartamáról 
megegyezéses ár 

megegyezési elmélet 

megegyezésmérleg 
megegyezésre jut 

megegyezés szerinti áron történő eladás 

megegyezik 
megegyezik a hitelezőkkel 

megegyezik a hitelezővel 

megegyezik az eredetivel 
megegyező 

megelégedett 

megelégedettségérzet 
megelégedettségnövekmény 

megélénkül 

megélénkülés 
megélénkülő 

megélénkült 

megélési biztosítás 
megélési biztosítási kötvény 

megélési és haláleseti biztosítás 

megélésre szóló biztosítás 

megélhetés 

megélhetés feltételei 
megélhetés feltételeinek a megteremtése 

megélhetéshez szükséges béralap 

megélhetésibér-elmélet 
megélhetési biztonság 

megélhetési bűnözés 

megélhetési gond 
megélhetési index 

megélhetési javak 

megélhetési költség 
megélhetésiköltség-index 

megélhetési költségek indexe 

megélhetési nehézségek halmozódása 
megélhetési politizálás 

megélhetési pótlék 

megélhetési probléma 
megélhetési támogatás 

megélhetési turizmus 

még el nem fogadott intézvényezett váltó 
megelőlegez 

megelőlegezés 

megelőlegezett csekk 
megelőlegezett díj 

megelőlegező banki teendők 

megelőz 
megelőzés 

megelőzési költség 

megelőzési záradék 
megelőző 

megelőző karbantartás 

megemel 
megemelés 

megemelhető 



megemeli a fizetést 

megemeli a jutalmat 

megemeli a tétet 
megemelő 

megemelt adókulcsú termelési tényező 

megemelt ár 
megemelt gázfogyasztási összeg 

megemelt nyereség 

megenged 
megengedés 

megengedett 

megengedett eltérés 
megengedett eltérési tartomány 

megengedett fogyasztói kosár 

megengedett határérték 
megengedett napi árcsökkenés 

megengedett tartalékképzési forma 

megengedett terhelés 
megengedhetetlen 

megengedheti magának 

megengedhető 
megengedhető eltérés 

megengedhető hiba 

megengedi magának 
megépítés 

megépített 

megépítő 

megépíttet 

megépül 
megépülő 

megépült 

megér 
megérdemelt 

megérdemelt jutalom 

megéri a befektetést 
megéri a pénzét 

megéri az árát 

megéri neki 
megérkezés 

megérő 

megerőltető 
megerőltető munka 

megerőltető vállalkozás 

megerősít 
megerősítés 

megerősítés elmaradása 

megerősítési jutalék 
megerősített 

megerősített akkreditív 

megerősített előcsatlakozási stratégia 
megerősítette szóbeli ajánlatát 

megerősített vételi árfolyam 

megerősíti a munkafegyelmet 
megerősíti pozícióját 

megerősítő átirat 

megerősítő bank 
megerősítő fax 

megerősítő levél 

megerősítő nyilatkozat 
megerősítő reklám 

megerősödés 



megerősödik 

megerőszakolás jellegű gazdaságpolitika 

megért 
megfej (szleng – pénzt kierőszakol valakitől) 

megfejt 

megfejtett 
megfékezés 

megfelel 

megfelel a jogszabályokban előírt követelményeknek 
megfelel a követelményeknek 

megfelel a megbízatásnak 

megfelel a piaci követelményeknek 
megfelel a szabványnak 

megfelel a várakozásnak 

megfelel az akkreditív feltételeinek 
megfelelési bizonyítvány 

megfelelési nyilatkozat 

megfelelő 
megfelelő ajánlat 

megfelelő áru 

megfelelő brókerlétszám 
megfelelő eljárás 

megfelelő ellenérték 

megfelelően 
megfelelő fizetési mód 

megfelelő fizetőképességű bank által kiállított bankgarancia 

megfelelő gazdaságossági nagyságrend 

megfelelő időben történő fizetés 

megfelelő jövedelmi adatok 
megfelelő kapacitásharmónia 

megfelelő minőség 

megfelelő minőségű áru 
megfelelő munkakör 

megfelelő munkamegosztási elhelyezés 

megfelelő műszaki cél 
megfelelő piaci követelmények 

megfelelősségtanúsítási kötelezettség 

megfelelő szakismeret 
megfelelő szállítás 

megfelelő szolgáltatás 

megfelelő teljesítés 
megfelelő termékek konvex lineáris kombinációja 

megfelelő tőkeháttér 

megfellebbez 
megfellebbezés 

megfellebbezett 

megfellebbezett ítélet 
megfellebbezhetetlen 

megfellebbezhető 

megfellebbező 
megfeszített 

megfeszített munka 

megfiadzik 
megfiadzott a pénze 

megfigyel 

megfigyelendő piac 
megfigyelendő reprezentáns kiválasztása 

megfigyelés 

megfigyelési adatok 
megfigyelési díj 

megfigyelési egység 



megfigyelési év 

megfigyelési hiba 

megfigyelési időszak 
megfigyelési periódusok sorozata 

megfigyelő 

megfigyelőrendszer 
megfigyelt értékpapírok jegyzéke 

megfigyelt idősor 

megfigyelt sokaság 
megfizet 

megfizetés 

megfizetett munka 
megfizethetetlen 

megfizethetetlen ár 

megfizethetetlen fuvardíj 
megfizethetetlen költség 

megfizethetetlenség 

megfizethető 
megfizethető ár 

megfizethető javak 

megfizető 
megfogalmazás 

megfoghatatlan termék 

megfogható vagyonérték 
megfontol 

megfontolás 

megfontoló 

megfontolt döntés 

megfontolt terv 
megfontolt üzletember 

megfordít 

megfordíthatóság 
megfordított 

megfordul az iránya 

megforgat 
megforgatás 

megforgatható 

megforgatja a pénzét 
megforgatja a pénzt 

megforgató 

megforgatott 
megfoszt 

megfosztás 

megfúj (szleng – ellop) 
még függőben lévő osztalék 

meggátol 

meggazdagodás 
meggazdagodás vágya 

meggazdagodik 

meggazdagodó 
meggazdagodott 

meggazdagszik 

meggondolatlan 
meggondolatlan eljárás 

meggondolatlan lépés 

meggondolt 
meggondolt befektetés 

meggondolt terv 

meggondolt vállalkozás 
meghagy 

meghagyás 



meghalad 

meghaladás 

meghaladja 
meghaladja a bevételt 

meghaladja a nettó könyv szerinti értéket 

meghaladó 
meghaladott 

meghaladott nézet 

meghaladott technika 
meghamisít 

meghamisítás 

meghamisítja a kimutatást 
meghamisítja a könyveket 

meghamisítja a pénztárnaplót 

meghamisítja a statisztikát 
meghamisító 

meghamisított 

meghamisított számadás 
meghamisíttat 

meghatalmaz 

meghatalmazás 
meghatalmazásából 

meghatalmazás alapján 

meghatalmazás betét felvételére 
meghatalmazás betétfelvételre 

meghatalmazásból ír alá 

meghatalmazás hagyaték örökösének kijelölésére 

meghatalmazási eljárás 

meghatalmazási értesítés 
meghatalmazási határidő 

meghatalmazási kód 

meghatalmazási okirat 
meghatalmazási szám 

meghatalmazási űrlap 

meghatalmazásiváltó-átruházás 
meghatalmazási váltó átruházása 

meghatalmazás megszegésével kötött szerződés 

meghatalmazások szerzése 
meghatalmazásos belépő 

meghatalmazásos forgatmány 

meghatalmazással nem bíró 
meghatalmazás számlavezetésre 

meghatalmazás szavazási jog gyakorlására 

meghatalmazást ad 
meghatalmazást visszavon 

meghatalmazás visszavonása 

meghatalmazó forgatmány 
meghatalmazói forgatmány 

meghatalmazó képviselője 

meghatalmazott 
meghatalmazott aláíró 

meghatalmazott bank 

meghatalmazott címzettekre szóló hajóraklevél 
meghatalmazotti aláírás 

meghatalmazotti kártya 

meghatalmazott képviselő 
meghatalmazott kereskedő 

meghatalmazott letéteményes 

meghatalmazott tisztviselő 
meghatalmazott ügynök 

meghatároz 



meghatározandó 

meghatározás 

meghatározatlan időpontban 
meghatározatlan lejárat 

meghatározatlan pénznem 

meghatározatlan rendeltetésű pénzösszeg 
meghatározatlanság 

meghatározatlansági probléma 

meghatározhatatlan érték 
meghatározó a piacon 

meghatározó befolyásszerzés 

meghatározó brókercég 
meghatározó hatás 

meghatározó kereskedelem 

meghatározó kibocsátás 
meghatározó rangsor 

meghatározó súlyú 

meghatározó szektor 
meghatározott 

meghatározott áron adják-veszik 

meghatározott áron cserél gazdát 
meghatározott áron kerül forgalomba 

meghatározott árukban nyújtott külföldi segély 

meghatározott átutalási út 
meghatározott bankra szóló hitellevél 

meghatározott célra nyújtott külföldi dollárkölcsön 

meghatározott célra tartalékolt összeg 

meghatározott címletsor 

meghatározott dollárösszeg befektetése értékpapírba 
meghatározott értékpapírokba befektető bank 

meghatározott értékre szóló biztosítási kötvény 

meghatározott esetben kifizetendő biztosítás 
meghatározott évjáradék 

meghatározott fizetési idő 

meghatározott határnap 
meghatározott idejű szállítás 

meghatározott időn belül beváltásra kerülő értékpapír 

meghatározott időpont 
meghatározott időpontban fizetendő váltó 

meghatározott időre 

meghatározott időre adott kölcsön 
meghatározott időre szóló bankbetét 

meghatározott időre szóló betét 

meghatározott időre szóló életbiztosítás 
meghatározott időszak alatt lebonyolított forgalom 

meghatározott időtartam 

meghatározott jövedelemhatár 
meghatározott lejárat 

meghatározott lejáratú kölcsön 

meghatározott makroökonómiai egység 
meghatározott mennyiség 

meghatározott nagyságú termékmennyiség 

meghatározott napra szóló váltó 
meghatározott névértékű részvény 

meghatározott összefüggések 

meghatározott összeg 
meghatározott összeget fizet 

meghatározott portfólióval rendelkező nyílt befektetési alap 

meghatározott rendeltetésű számla 
meghatározottság 

meghatározottsági próba 



meghatározott százalékú béremelés 

meghatározott szinten való 

meghatározott tarifa szerinti bér 
meghatározott útra szóló biztosítási kötvény 

meghatározott útra szóló hajóbérlet 

meghatározott ütem szerint változó idősorok 
meghatározott vagy annál kedvezőbb árfolyamon 

meghatározott valuta 

meghatározza az értéket 
meghibásodás 

meghibásodik 

meghirdet 
meghirdetés 

meghirdetett 

meghirdetett állás 
meghirdetett kamatminimum 

meghirdetett osztalék 

meghirdetett szolgáltatás 
meghirdető 

meghitelez 

meghitelezés 
meghitelezés előírása szerint 

meghitelezés érvényességét meghosszabbítja 

meghitelezési feltételeket módosítja 
meghitelezés igazolása 

meghitelezés kedvezményezettje 

meghitelezés negociálása 

meghitelezés összegszerű határa 

meghitelezés összegszerű határa értékpapíroknál 
meghitelezést átruház 

meghitelezést avizál 

meghitelezést igazol 
meghitelezést megerősít 

meghitelezést meghosszabbít 

meghitelezést megnyit 
meghitelezést negociál 

meghitelezett 

meghitelezett cég 
meghitelezett fél 

meghitelezett ország 

meghitelező 
meghiúsulás 

meghiúsulási kötbér 

meghiúsulási záradék 
meghívásos pályázat 

meghívásos tender 

meghódítás 
meghódítja a világpiacot 

meghonosít 

meghonosítás 
meghonosítási költség 

meghonosító 

meghonosított 
meghonosodik 

meghosszabbít 

meghosszabbítás 
meghosszabbításért folyamodik 

meghosszabbítás iránti kérelem 

meghosszabbítási záradék 
meghosszabbítást kér 

meghosszabbítást nyújt 



meghosszabbítható 

meghosszabbítható adósság 

meghosszabbítható lejárat 
meghosszabbítható opciószelvény 

meghosszabbító 

meghosszabbított határidő 
meghosszabbított hitel 

meghosszabbított kötvény 

meghosszabbított váltó 
meghosszabbíttat 

meghúz (szleng – pénzt kierőszakol valakitől) 

meghúzódó 
megidézés 

megidézés dokumentumok bemutatásának a kötelezettségével 

még igénybe vehető hitelmaradék 
megígér 

megígérés 

megígérő 
megígért 

megindít 

megindított 
megindokol 

megindokolás 

megindokolható 
megindokolt 

megindul a fellazítás útján 

megindultak felfelé a részvények 

megingat 

megingathatatlan 
megingathatatlan pozíció 

megingathatatlan szándék 

megingatja a pozícióját 
megingatott monopólium 

meginog a stabilitása 

meginterjúvol 
megismerési görbe 

megismerhetetlenség 

megismertet 
megismertet a helyi szokásokkal 

megismertetés 

megismerteti a feladatokkal 
megismételt ajánlat 

megismételt kikérdezés 

megítél 
megítélés 

megítélésromlás 

megítélő 
megítélt kártérítés 

megítélt követelés 

megítélt összeg kamata 
megjátszik 

megjátszó 

megjátszott 
megjátssza a besszt 

megjátssza a hosszt 

megjavít 
megjavítás 

megjavítható 

megjavító 
megjavított 

megjavított üzleti eredmény 



megjavíttat 

megjavul 

megjegecesedett munka 
megjegyez 

megjegyzés 

megjegyzéssel ellát 
megjelenés 

megjelenéskor 

megjelenés után 
megjelenik 

megjelenik a belpiacon 

megjelenik a piacon 
megjelöl 

megjelölt bankjegyek 

megjelölt személy 
megjósolhatatlanság 

megjósolható eredmény 

megjutalmaz 
megjutalmazás 

megjutalmazható 

megjutalmazó 
megjutalmazott 

megjutalmaztat 

megkaparint 
megkapható 

megkapja a fizetését 

megkapja a hitelt 

megkapja a támogatást 

megkapott 
megkapott okmányok 

megkárosít 

megkárosítás 
megkárosító 

megkárosított 

megkárosodik 
megkárosul 

meg kell becsülni 

megken (szleng – lefizet) 
megkent gazdasági vezető 

megkér 

megkérdez 
megkérdezés 

megkérdezéses vizsgálat 

megkérdezett 
megkérdőjelezett ügylet 

megkeres 

megkérés 
megkeresés 

megkeresi a megoldást 

megkereső 
megkéri az árát 

megkért ár 

megkérvényez 
megkérvényezés 

megkérvényezett 

megkérvényezi az adókedvezményt 
megkérvényezi az állást 

megkérvényező 

megkésett hajóraklevél 
megkésettség 

megkésett világgazdasági alkalmazkodás 



még kész üzletet kötni 

megkétszerezés 

megkettőzés 
megkezd 

megkezdett építkezés 

megkezdett gazdaságpolitika 
megkezdett lakásépítkezés 

megkezdett új lakásépítkezés 

megkímél 
még ki nem bocsátott értékpapírokra vonatkozó megállapodás 

még ki nem fizetett osztalék 

még ki nem fizetett részvény 
megkívánt fedezet 

megkockáztat 

megkockáztatható 
megkockáztatja 

megkockáztató 

megkockáztatott 
megkonstruál 

megkopaszt (szleng) 

megkopasztás 
megkopasztott 

megköt 

megkötés 
megköti a biztosítást 

megköti a szerződést 

megkötött 

megkötött egyezség 

megkötött és fennálló ügyletek 
megkötött üzlet 

megkövesedett fogyasztói szokás 

megkövesedett profit 
megkövetel 

megközelítés 

megközelítésmód 
megközelíthetőség 

megközelítő 

megközelítő bázisérték 
megközelítő becslés 

megközelítő egyenleg 

megközelítő eredmény 
megközelítő érték 

megközelítőleg 

megközelítő összeg 
megközelítő pontosságú 

megközelítő számadat 

megközelítő számítás 
megközelítő termelési érték 

megkurtít 

megkurtítás 
megküldi a szerződést 

megküldte az adósságát 

megkülönböztet 
megkülönböztetés 

megkülönböztetett fejlesztés 

megkülönböztető bánásmód 
megkülönböztető elbánás 

megkülönböztető ismérv 

megkülönböztető jel 
megkülönböztető stratégia 

megkülönböztető vám 



még le nem hívott részvénytőke 

meglepetés 

meglepetést okoz 
meglepően nagy jelentőségű 

meglepő reklámfogás 

meglepő túljegyzési mérték 
meglét 

megléti szociális rendszer 

meglévő 
meglévő készlet 

meglévő lakások eladásai 

meglévő piacok bővített kiaknázása 
meglévő termékválaszték 

meglévő tőkejavak 

meglódult árak 
meglóg 

meglop 

meglovagol 
megmagyarázhatatlan 

megmaradás 

megmaradásképes 
megmaradt példány 

megmásít 

megmásíthatatlan 
megmásíthatatlan álláspont 

megmásíthatatlan elhatározás 

megmásítja a tervet 

megmásította a főkönyvi bejegyzést 

megmázsál 
megmázsálás 

megmázsáló 

megmázsált 
megmázsáltat 

még meg nem térült költség 

megmenekül 
megment 

megment a csődtől 

megment a kudarctól 
megmentés 

megmentett áru realizálható értéke 

megmenthetetlen 
megmentő 

megmentő vállalat 

megmentő visszatartási joga 
megmentő zálogjoga 

megmér 

megmérés 
megméretik 

megmérettet 

megmérettetés 
megmérettetik 

megmérhető 

megmért 
megmozgatott árutonna 

megmunkál 

megmunkálandó 
megmunkálás 

megmunkálás foka 

Megmunkálásra kiküldött anyagok (számlanév) 
megmunkálatlan 

megmunkálatlanság 



megmunkálhatatlan 

megmunkálható 

megmunkáló 
megmunkálóeszköz 

megmunkáló központ 

megmunkált 
megmunkáltság 

megmutatkozik 

még működő vállalat 
megművel 

megművelés 

megműveletlen föld 
megművelhető felület 

megművelhető föld 

megművelhetőség 
megművelhetővé tett föld 

megművelt föld 

megművelt terület 
megnagyobbítás 

megnehezít 

megnehezítés 
megnehezített 

megnehezítő 

meg nem egyezés 
meg nem érdemelt értékemelkedés 

még nem esedékes 

még nem esedékes, de már befolyt jövedelem utáni adó 

még nem esedékes kamat 

még nem esedékes szelvény 
meg nem fizetett kamatvonzat 

meg nem fizetett munka 

meg nem jelenés a bíróság előtt 
még nem jövedelmező befektetés 

meg nem keresett jövőbeli jövedelem elzálogosítása 

meg nem művelt föld ára 
meg nem nevezett eladó 

meg nem nevezett vevő 

meg nem óvatolt 
még nem rendezett káreset 

meg nem szolgált bevétel 

még nem teljesített szerződés 
meg nem térülő 

meg nem térülő befektetés 

meg nem térülő költség 
meg nem testesült műszaki haladás 

meg nem testesült technikai haladás 

megnevez 
megnevezés 

megnevezett bank 

megnevezett rendelvényesre szóló hajóraklevél 
megnevezve 

megnézés 

Megnézi, hová teszi a pénzt. (közmondás) 
megnövekedés 

megnövekedett 

megnövekedett forgalom 
megnövekedett hitelképességű cég 

megnövekedett kereslet 

megnövekedett kínálat 
megnövekedett munkabér 

megnövekedik 



megnövekedő 

megnövel 

megnövelés 
megnöveli a betéteket 

megnövelő 

megnövelt 
Megnövelt Szerkezetkiigazító Hitelek (ESAF) (IMF) 

megnyer 

megnyerés 
megnyerhető 

megnyeri a főnyereményt 

megnyerő tartalom 
megnyert 

megnyerte az első díjat 

megnyert versenykiírás 
megnyílt követelés 

megnyilvánul 

megnyilvánult komparatív előny (RCA) 
megnyilvánult komparatív előnyök Balassa-féle mutatója 

megnyirbál 

megnyirbáló stratégia 
megnyirbált támogatás 

megnyit 

megnyitás 
megnyitja a divatáruboltját 

megnyitott bánya 

megnyújtott munkaidő 

megokolás 

megolcsóbbodás 
megolcsóbbodik 

megolcsóbbodó 

megolcsóbbodott 
megold 

megoldás 

megoldási algoritmus 
megoldásszállító 

megoldásváltozat 

megoldásvásár 
megoldatlan 

megoldatlanság 

megoldhatatlan probléma 
megoldható 

megoldó 

megoldott 
megoszlás 

megoszlási arányok kiszámítása 

megoszlási hányad 
megoszlási viszonyszám 

megoszlási viszonyszám számítása 

megoszt 
megosztás 

megosztási lehetőségek 

megosztható akkreditív 
megosztott 

megosztott ajándék 

megosztott átváltási árfolyam 
megosztott bevételi forrás 

megosztott devizaárfolyam 

megosztott érdekeltség 
megosztott feladatvégzés 

megosztott felelősség 



megosztott jutalék 

megosztott letét 

megosztott piac 
megosztott részvény 

megosztottság 

megosztott tőke 
megosztott valutaárfolyam 

megosztozás 

megosztozik 
megosztozik a hasznon 

megosztozik a jövedelmen 

megosztozik a nyereségen 
megosztozkodás 

megosztozkodik 

megosztozkodó 
megosztozkodott 

megosztozó 

megóv 
megóvatol 

megóvatolás 

megóvatol egy váltót 
megóvatolható 

megóvatoló 

megóvatolt 
megóvatoltat 

megóvatolt váltó 

megóvatolt váltók jegyzéke 

megóvja a váltót 

megóvott 
megőriz 

megöröklés 

megöröklő 
megöröklött 

megörököl 

megörökölés 
megörökölő 

megörökölt 

megőrzés 
megőrzési díj 

megőrzési határidő 

megőrzési hely 
megőrzési időszak 

megőrzési költség 

megőrzési kötelesség 
megőrzési kötelezettség 

megőrzési szerződés 

megőrzésre átad 
megőrzi a számlát 

megőrzőhely 

megpályáz 
megpályázás 

megpályázható 

megpályázó 
megpályázott 

megpályáztat 

megpezsdíti az áruforgalmat 
megpróbálja behajtani a követelését 

megpumpol 

megragad egy munkahelyen 
megrak 

megrakás 



megrakó 

megrakodás 

megrakodó 
megrakodott 

megrakott 

megrázkódtatás 
megrázkódtatás a tőzsdén 

még realizálatlan nyereség 

megreformál 
megreformálás 

megreked 

megreked a fejlődés 
megreklamál 

megreklamálás 

megreklamálható 
megreklamáló 

megreklamált 

megreklamáltat 
megrendel 

megrendelés 

megrendelésállomány 
megrendelés azonnali szállításra 

megrendelések feldolgozása 

megrendelésekkel halmozza el 
megrendelés elfogadása 

megrendelés ellenében 

megrendelés érvénytelenítése 

megrendeléses 

megrendelés felbontása 
megrendelés felmondása 

megrendelésgyűjtés 

megrendeléshez jut 
megrendeléshiány 

megrendelésigazolás 

megrendelés igazolása 
megrendelési határidő 

megrendelési lista 

megrendeléskor készpénzben fizetendő 
megrendelés módosításának a végső határideje 

megrendelés-nyilvántartás 

megrendelés nyilvántartása 
megrendelés-rangsorolás 

megrendelés rangsorolása 

megrendelésre 
megrendelésre dolgozik 

megrendelésre kapott előleg 

megrendelésre törekszik 
megrendelésre történő termelés 

megrendelés terhére 

megrendelést felmond 
megrendelést gyűjt 

megrendelést kap 

megrendelést teljesít 
megrendelést továbbad 

megrendelést töröl 

megrendelést visszavon 
megrendelésversenyeztetés 

megrendelés-visszaigazolás 

megrendelés visszaigazolása 
megrendelés-visszavonás 

megrendelés visszavonása 



megrendelhető 

megrendelő 

megrendelő adószáma 
megrendelő és a vállalkozó találkozója 

megrendelő fél 

megrendelőlap 
megrendelőlevél 

megrendelőnek nyújtott hitel 

megrendelőrendszer 
megrendelőszelvény 

megrendelőűrlap 

megrendelő-vállalkozó találkozó 
megrendelő vásárló 

megrendelt áru 

megrendeltet 
megrendszabályoz 

megrendszabályozás 

megrendszabályozott 
megrendül 

megrendülés 

megrendült anyagi helyzet 
megrendült hitel 

megrendült pozíció 

megreszkíroz 
megreszkírozás 

megreszkírozó 

megreszkírozott 

megrohan 

megrohanás 
megromlás 

megromlik 

megromló 
megromlott 

megromlott áru 

megromlott közlekedés 
megrongál 

megrongálódik 

megrongálódott áru 
megrongált kártya 

megrongált pénzérme 

megrovás 
megrövidít 

megrövidítés 

megrövidített 
megrövidített vevő 

megrövidítő 

megrövidítő árus 
megrövidül 

megsaccol 

megsarcol 
megsarcolás 

megsarcoló 

megsarcolt 
Meg sem melegedett nála a pénz. (szólásmondás) 

megsemmisít 

megsemmisítés 
megsemmisített 

megsemmisítette a piacát 

megsemmisíthetetlenhulladék- 
-képzés 

megsemmisíthetetlen hulladék szállítása 



megsemmisíthető 

megsemmisítő határozat 

megsemmisítő végzés 
megsemmisül 

megsemmisülés 

megsemmisült értékpapír 
megsemmisült értékpapírok könyvelése 

megsért 

megsértés 
megsérti a számviteli törvényt 

megsérti a szerződést 

megsérül 
megsérülés 

megsérült 

megsérült szállítmány 
megskalpol (szleng – pénzt kierőszakol valakitől) 

megsokszorozódás 

megsokszorozódik 
megsokszorozódott 

megspendíroz 

megspórol 
megspórolás 

megspórolható 

megspóroló 
megspórolt 

megsürget 

megsürgetés 

megsürgetett 

megsürgeti a pénzkiutalást 
megsürgető 

megsürgettet 

megszab 
megszabadul 

megszabadul tőle 

megszabás 
megszabja a határidőt 

megszabja a munkamenetet 

megszabja az árat 
megszabó 

megszabott 

megszabott ár 
megszabott díj 

megszabott határidő 

megszabott kamat 
megszabott kamatláb 

megszabott összeg 

megszabott összegű hitel 
megszabott összegű kötvény 

megszakít 

megszakítás nélkül 
megszakítás nélküli szolgálati idő 

megszakítás nélküli trendvonal 

megszakítatlan hajóút 
megszakítja a munkaviszonyt 

megszakítja a tárgyalásokat 

megszámít 
megszámítás 

megszámító 

megszámított 
megszámlál 

megszámlálás 



megszámlálhatatlan 

megszámlálhatatlanság 

megszámlálható 
megszámlálja a pénzt 

megszámláló 

megszámlált 
megszámláltat 

megszámol 

megszámolás 
megszámolható 

megszámoló 

megszámoz 
megszámozás 

megszámozatlan 

megszámozható 
megszámozó 

megszámozott 

megszámoztat 
megszavazott adó 

megszavazott összeg 

megszedi magát 
megszeg 

megszegés 

megszegés ellen erősen biztosított szerződés 
megszegi a szerződést 

megszegi a törvényt 

megszegi az alkut 

megszelídült vállalat 

megszemélyesítés 
megszemélyesített 

megszemélyesített csekk 

megszerez 
megszerezhető 

megszerezhető hasznosság maximalizálása 

megszervez 
megszervezés 

megszervezett 

megszervezhető 
megszervező 

megszerzendő információ 

megszerzés 
megszerzett 

megszerzett erőforrás 

megszerzett jövedelem 
megszerzi a váltó elfogadását 

megszerző 

megszigorít 
megszigorítás 

megszigorító 

megszigorított 
megszilárdít 

megszilárdítás 

megszilárdul 
megszilárdulás 

megszilárdulási pénzalap 

megszilárduló ár 
megszilárdult 

megszilárdult árfolyamú értékpapír 

megszokott eladó 
megszokott életszínvonal 

megszokott márkanév 



megszokott üzleti etika 

megszokott városi autóbusz 

megszolgál 
megszolgálás 

megszolgált 

megszolgált fizetés 
megszorít 

megszorítás 

megszorítja a fedezetlen eladót 
megszorítja a keretet 

megszorítja a költségvetést 

megszorító 
megszorító feltétel 

megszorító intézkedések hatása 

megszorító politika 
megszorított 

megszorított fedezetlen eladó 

megszoríttat 
megszövegez 

megszövegezés 

megszövegezi a szerződést 
megszűnés 

megszűnik 

megszűnő segélyezés 
megszűnt 

megszűnt cég 

megszüntet 

megszüntetés 

megszüntethető évjáradék 
megszüntető szerződés 

megszüntető végzés 

megszűnt társaság 
megszűnt vállalatok jegyzéke 

megszűrés 

megtagad 
megtagadás 

megtagadja a váltó beváltását 

megtagadja a váltó kifizetését 
megtakarít 

megtakarítás (S) 

megtakarításállomány 
megtakarításcsökkenés 

megtakarítás csökkenése 

megtakarításeredetű forrás 
megtakarításfelhajtási szerep 

megtakarítási aktus 

megtakarítási alap 
megtakarítási állomány 

megtakarítási arány 

megtakarítási biztosítás 
megtakarítási forma 

megtakarítási függvény 

megtakarításifüggvény-görbe 
megtakarítási görbe 

megtakarítási hajlam 

megtakarítási hajlandóság 
megtakarítási hányad 

megtakarítási határhajlam 

megtakarítási határhajlandóság (MPS) 
megtakarítási határhányad 

megtakarítási keresztmetszet 



megtakarítási kötvény 

megtakarítási pálya 

megtakarítási paradoxon 
megtakarítási ráta 

megtakarítási szándék 

megtakarítási terv 
megtakarítási viselkedés 

megtakarításjelleg 

megtakarítás jellege 
megtakarítás jellegű biztosítás 

megtakarításkereslet 

megtakarításkínálat 
megtakarításnövekmény 

megtakarításokat korlátozó tényezők 

megtakarítások automatikus átutalása 
megtakarítások elköltése 

megtakarítások és a beruházások aránya 

megtakarítások és beruházások rátája 
megtakarítások és kölcsönök 

megtakarítások felhasználása 

megtakarítások növekedésének csökkenése 
megtakarításösztönzés 

megtakarításösztönző politika 

megtakarítható 
megtakarító háztartás 

megtakarítók 

megtakarított nyersanyag 

megtakarított összeg 

megtakarított pénz 
megtakarított pénzhez nyúl 

megtalálja a megoldást 

megtámad 
megtámadási kereset 

megtámadási záradék 

megtámadhatatlan 
megtámadhatatlan döntés 

megtámadható 

megtámadható jogcím 
megtámadható piac 

megtámadja a végrendeletet 

megtárgyal 
megtárgyalás 

megtárgyaló 

megtárgyalt 
megtart 

megtartás 

megtartási jog 
megtartási jog elvégzett munka fejében 

megtartási jog gyakorlója 

megtartásra vásárol a tőzsdén 
megtartat 

megtartható 

megtartható kötvény 
megtartó 

megtartóerő (átvitt értelemben) 

megtartott 
megtart saját számlájára 

megtekint 

megtekintés 
megtekintés céljából 

megtekintési jog 



megtekintésre árut küld 

megtekintésre fizetendő váltó 

megtekintésre küld 
megtekintésre küldött áru 

megtekintésre szóló váltó 

megtekintésre vétel 
megtekintés után bizonyos időre fizetendő váltó 

megtekintés után bizonyos időre szóló váltó 

megtekintés után fizetendő 
megtekintés utánra szóló váltó 

megtekintés végett 

megtekintett állapotban 
megtekinthető 

megtekintő 

még teljesen ki nem használt jelzálog 
még teljesítetlen szerződés 

még teljesítetlen ügylet 

megterem 
megteremthető 

megteremtő 

megterhel 
megterhel az adóval 

megterhelés 

megterhelési végzés 
megterhelési zálogjog 

megterhelhető 

megterheli a számláját 

megterhelő 

megterhelt 
megterhelt birtok 

megtérít 

megtérítés 
megtérítési adós 

megtérítési igény 

megtérítési jog 
megtérítési kötelezettség 

megtérítési váltóadós 

megtérítési váltókereset 
megtérítés jogosultja 

megtérített 

megtéríthető 
megtéríti a költségeket 

megtérítő 

megtéríttet 
megtéríttetett 

megtermelés 

megtermelhető kosarak 
megtermelő 

megtermelt felesleg 

megtermelt készpénz 
megtermelt termék 

megtermő 

megtérül 
megtérülés 

megtérüléselemzés 

megtérülés elemzése 
megtérülési arány 

megtérülési ciklus 

megtérülési érték 
megtérülési folyamat 

megtérülési hányad 



megtérülési határráta 

megtérülési idő 

megtérülési idő számításának  
a módszere 

megtérülési követelmény 

megtérülési küszöb 
megtérülési mutató 

megtérülési ráta 

megtérülési szám 
megtérülési valószínűség 

megtérülés kiszámítása 

megtérülésszámítás 
megtérülő 

megtérült 

megtervez 
megtervezés 

megtervezett 

megtervező 
megtestesül 

megtestesült 

megtestesült műszaki haladás 
megtestesült technikai haladás 

megtett út 

megtéveszt 
megtévesztés 

megtévesztő 

megtévesztő beállítás 

megtévesztő hirdetés 

megtévesztő reklám 
megtévesztő reklámozás 

megtévesztő utánzat 

megtilt 
megtiltás 

megtiltó 

megtiltott 
megtollasodik 

megtorló intézkedés 

megtorló vám 
megtorol 

megtorpanás 

megtöbbszöröz 
megtölt 

megtöltés 

megtörtént kiadások 
megtört keresleti görbe 

megtört költségfüggvény 

meg tudja venni az árut 
megtűrt bérlő 

megugrott forgalom 

megújhodik 
megújhodó 

megújhodott 

megújít 
megújítás 

megújítási díj 

megújítási felszólítás 
megújítási időpont 

megújítási szelvény 

megújítás napja 
megújíthatatlan 

megújíthatatlan erőforrás 



megújítható 

megújítható erőforrás 

megújított kötvény 
megújíttat 

megújul 

megújulás 
megújuló akkreditív 

megújuló hitel 

megújuló hitelszámla 
megújuló középlejáratú hitel 

megumbuldál (szleng) 

mégügylet 
megüresedés 

megüresedett 

megürülő 
megürült 

megüti a mértéket 

megütötte a főnyereményt 
mégüzlet háromszori eladásra 

mégüzlet kétszeri eladásra 

megvág (szleng – pénzt kierőszakol valakitől) 
megvagyonosodás 

megvagyonosodik 

megvagyonosodó 
megvagyonosodott 

megválaszt 

megválasztás 

megválasztó 

megválasztott 
megvalósít 

megvalósítás 

megvalósíthatatlan 
megvalósíthatatlanság 

megvalósítható 

megvalósíthatóság 
megvalósíthatóság feltételei 

megvalósíthatósági feltételek 

megvalósíthatósági korlát 
megvalósíthatósági tanulmány 

megvalósíthatósági vizsgálat 

megvalósító 
megvalósított 

megvalósíttat 

megvalósul 
megvalósulás 

megvalósulás fázisa 

megvalósulási ciklus 
megvalósulatlan terv 

megvalósulhatatlan 

megvalósulható 
megvalósuló szükséglet 

megvalósult 

megvált 
megváltás 

megváltási ár 

megváltási jog 
megváltáskor elért hozam 

megváltható 

megváltható jelzálog 
megváltható kötvény 

megváltott 



megváltozás 

megváltozik 

megváltozó 
megváltozott árviszonyok 

megváltozott devizajogszabályok 

megváltozott munkaképesség 
megváltozott munkaképességű dolgozó 

megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató cég 

megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása 
megváltoztat 

megváltoztatás 

megváltoztathatatlan szerződési kikötés 
megváltoztatható 

megváltoztatható határidős kötvény 

megváltoztató 
megváltoztatott 

megváltoztatott csekk 

megváltoztattat 
megvámol 

megvámolás 

megvámolható 
megvámoló 

megvámolt 

megvámoltat 
megvásárlás 

megvásárlási költség 

megvásárló 

megvásárol 

megvásárolható 
megvásárolható áru hasznossága 

megvásárolható áru határhaszna 

megvásárolható dokumentáció 
megvásárolhatóság 

megvásárolt 

megvásároltat 
megvásárolt eladási opció 

megvásárolt szolgáltatás 

megvásárolt tényező mennyisége 
megvásárolva 

megvehető fogyasztói kosár 

megvendégel 
megvendégelés 

megvesz 

megveszteget 
megvesztegetés 

megvesztegetési célú számla 

megvesztegetési összeg 
megvesztegetési pénz 

megvesztegetett 

megvesztegethetetlen 
megvesztegethetetlenség 

megvesztegethető 

megvesztegethetőségi világranglista 
megvesztegető 

megvétel 

még vételhez jutó 
megvételre alkalmasnak ítéli 

megvételre felajánl 

megvételre kínál 
megvett 

megvett áru elszállításáról gondoskodó cég 



megvevés 

megvevő 

megvizsgál 
megvizsgálás 

megvizsgálható 

megvizsgálja a cég vagyonát 
megvizsgáló 

megvizsgált 

megvizsgáltat 
megvizsgált és kifizetésre jóváhagyott utalvány 

megvizsgáltuk és rendben találtuk 

megvon 
megvonás 

megvonható 

megvonja a társadalombiztosítási támogatást 
megvonó 

megzálogol 

megzálogolás 
megzálogolható 

megzálogoló 

megzálogolt 
megzálogoltat 

megzavar 

megzavarás 
megzavaró 

megzavart 

megzsarol 

megzsarolás 

megzsarolható 
megzsaroló 

megzsarolt 

megzsaroltat 
megyei forgalmazó 

megyei iparkamarák 

megyei statisztikai igazgatóság 
megyei területfejlesztési tanács 

megyei vállalkozásfejlesztési központ 

meggyengít 
meggyengül 

meggyengülés 

meggyengülő 
meggyengült 

meggyorsul 

meggyorsul a fejlődés 
meggyökereztet 

meggyökerezteti az új munkamódszert 

meggyőz 
meggyőzés 

meggyőződés 

meggyőződik 
meggyőződik a vevő fizetőképességéről 

meggyőző reklám 

MEH (Magyar Energiahivatal) 
MÉH-átvevőhely kezelője 

Méhely Kálmán 

Méhészeti Terméktanács 
méhészeti vállalkozás 

Mehib (Magyar Exporthitel-biztosító Rt.) 

Mehring, Franz 
mehrwert (értéktöbblet) 

Meier, Gerald Marvin 



Meitzen, August 

mekkora hányad 

melegcsákány-váltás 
melegkonyhás vendéglátóüzlet 

melioráció 

melléfogás 
mellékállás 

mellékállomás 

mellékbiztosíték 
mellékel 

mellékelés 

mellékelő 
mellékelt 

mellékeltet 

mellékelt másolat szerint 
mellékelt számla 

mellékelt számla szerint 

mellékes 
mellékes jövedelem 

mellékes kereset 

mellékfoglalkozás 
mellékfoglalkozásból származó jövedelem 

mellékfoglalkozású alkalmazott 

mellékfoglalkozású vállalkozó 
mellékhaszon 

mellékhatás 

mellékiparág 

mellékjárandóság 

mellékjövedelem 
mellékkereset 

mellékkiadás 

mellékköltség 
mellékkötelezettség 

melléklet 

mellékmunka 
mellékmunkálat 

mellékörökös 

mellékszavatosság 
mellékszolgáltatás 

melléktermék 

melléktermék-felvásárlás 
melléktermék felvásárlása 

melléktermék-hasznosítás 

melléktevékenység 
melléküzem 

melléküzemág 

mellékvágány 
mellékvonal-hálózat 

mellérendelt 

mellérendeltség 
mellőz 

mellőzés 

Melman, Seymour 
meló (szleng – munka) 

Meló-diák (diákmunka-vállalási iroda) 

Melon, Jean François 
melós (szleng – munkás) 

melózik (szleng – dolgozik) 

méltányol 
méltányolható érdek 

méltányolható lakásigény 



méltányos 

méltányos ajánlat 

méltányos ár 
méltányos bér 

méltányos engedmény 

méltányos érték 
méltányos érték koncepciója 

méltányos feltételek 

méltányos haszon 
méltányos határidő 

méltányos hozadék 

méltányos jog 
méltányos jövedelem 

méltányos juttatás 

méltányos kárpótlás 
méltányos kiegyezés 

méltányos követelés 

méltányos nyereségráta 
méltányos piaci ár 

méltányos piaci érték 

méltányos rendezés 
méltányos részesedés 

méltányosság 

méltányosság elvén alapuló kereskedelem 
méltányossági jog 

méltányossági jogon járó hagyaték 

méltányossági kereset 

méltányossági nyugdíj 

méltányossági nyugdíjemelés  
(az emelés méltányossági) 

méltányossági nyugdíj emelése (a nyugdíj méltányossági) 

méltányossági nyugdíjkeret 
mélyeladási módszer 

mélyépítő ipar 

mélyhűtés 
mélyhűtéses 

mélyhűtött áru 

mélyhűtött áruk csomagolása 
mélyművelésű bánya 

mélynyomás 

mélypont 
mélyponton 

mélységben lépcsőzetes árukínálat 

mélytengeri fúrás 
mélyvízi fúrás 

mély vizű kikötő 

MÉM (Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium) 
memorandum 

memorandumcsekk 

memóriakapacitás 
memóriakártya 

memóriavédelem 

menázsi (élelem, ellátás) 
Mendelszon, Lev Abramovics 

menedékdíj 

menedékház 
menedékkikötő 

menedékvaluta 

menedzsel 
menedzselés 

menedzselési-vagyonkezelési javaslat 



menedzselhető 

menedzselhetőség 

menedzselő 
menedzselt 

menedzseltet 

menedzseltetés 
menedzser 

menedzserasszisztens 

menedzserasszisztens-közvetítés 
menedzserasszisztens közvetítése 

menedzserbolt 

menedzsercsekk 
Menedzserek Országos Szövetsége (MOSZ) 

menedzseremancipáció 

menedzser-felelősségbiztosítás 
menedzserfilozófia 

menedzserfizetés 

menedzsergárda 
menedzseri bürokrácia 

menedzseri cél 

menedzseri kivásárlás 
menedzseriskola 

menedzserismeretek 

menedzseri tulajdon 
menedzserizmus 

menedzserjelölt 

menedzserjogosítványok 

menedzserjövedelem 

menedzserkapitalizmus 
menedzserkedik 

menedzserképzés 

menedzserképző 
menedzserképző tanfolyam 

menedzserkereső álláshirdetés 

menedzserkiválasztás 
menedzser lehetőséghalmaza 

menedzseroktatás 

menedzserpárti 
menedzserpiac 

menedzserség 

menedzserszeminárium 
menedzserszeminárium-sorozat 

menedzserszemléletű munkatárs 

menedzserszervezet 
menedzserszimbólum 

menedzserszocializmus 

menedzserszövetség 
menedzsertréner 

menedzsertréning-piac 

menedzsertulajdon 
menedzsment (vagy management) 

menedzsmentdíj 

menedzsmentdíjügy 
menedzsmentelmélet 

menedzsmenterősítés 

menedzsmenterősítésre szoruló üzem 
menedzsment és a munkavállalók közötti viszony 

Menedzsmentfejlesztési Intézet (IMD) (Lausanne) 

menedzsmentforduló 
menedzsmenti információ 

menedzsmenti információs rendszer 



menedzsmenti rendszer 

menedzsmentismeret 

menedzsmentjog 
menedzsmentközpont 

menedzsmentközpontú megközelítés 

menedzsmentkurzus 
menedzsment-magatartás 

menedzsmentmódszer 

menedzsment-tanácsadás 
menedzsment-tanácsadó 

menedzsmenttudomány 

menedzsmenttulajdon 
menedzsmentváltás 

menekülés a készpénztől 

menekülési záradék 
menekülő iparág 

menekülő tőke 

menekültek segélye 
menekültsegély 

ménesbirtok 

ménesgazdaság 
meneszt 

menesztés 

menet 
menetdíj 

menetdíjbevétel 

menetdíjkedvezmény 

menetdíjkiadás 

menetdíjköltség 
menetdíjköltség megtérítése 

menetdíjköltség-térítés 

menetdíj-különbözet 
menetdíjpótlék 

menetdíjtáblázat 

menetfuvardíj 
menetirányító 

menetizál 

menetjegy-árusítás 
menetjegy árusítása 

menetjegy-eladási iroda vezetője 

menetjegyellenőr 
menetjegy-értékesítés 

menetjegy értékesítése 

menetjegyiroda 
menetjegy-irodai eladó 

menetképes 

menetképesség 
menetkész 

menetkész állapot 

menet közben létrejövő ügylet 
menetlevél 

menetrend 

menetrend szerinti út 
menetrendszerű 

menetrendszerű járat 

menetrendváltozás 
menetsebesség 

menettérti jegy 

menettérti kedvezmény 
menettérti utazás 

menetút 



Menger, Carl 

menő árucikk 

menőbb cég 
menő üzlet 

menő vállalkozó 

mensa academica 
mensevik 

mensis currentus (a folyó hóban) 

,,mentes a részleges károktól’’ (biztosítási záradék) 
mentes a szövetségi adó alól 

mentes a törvényes regisztrálási kötelezettség alól 

mentési díj 
mentési egyezség 

mentési költség 

mentési költség felosztása 
mentésiköltség-igény 

mentési költség iránti igény 

mentesít 
mentesít az adófizetés alól 

mentesítés 

mentesítés a biztosítási díj fizetése alól 
mentesítés a felelősségrevonás alól 

mentesítés a nyugtaadási kötelezettség alól 

mentesített 
mentesítő vonat 

mentesítő záradék 

mentési zálogjog 

mentesség 

mentesség a kettős adóztatástól 
mentességet élvez 

mentességi plafon 

mentesül 
mentesül az adófizetés alól 

mentesülés 

mentes valamitől 
mentor 

mentőcsomag 

menü 
menüár 

menükártya 

menükiszolgálás 
menüköltség 

menürendszer 

menza 
menny és pokol kötvény 

mennyiség 

mennyiségcentrikus 
mennyiségcsonkítás 

mennyiség és a minőség viszonya 

mennyiségfüggő költségszerkezet 
mennyiségi adaptáló típus 

mennyiségi alkalmazkodás 

mennyiségi árengedmény 
mennyiségi átvétel 

mennyiségi elemzés 

mennyiségi ellenőrzés 
mennyiségi engedmény 

mennyiségi eredmény 

mennyiségi felvételt nem igénylő leltározás 
mennyiségi fuvardíjkedvezmény 

mennyiségi hatás 



mennyiségi hiány 

mennyiségi importkorlátozás 

mennyiségi ismérv 
mennyiségi ismérv szerinti rendezés 

mennyiségi javak 

mennyiségi jelzés 
mennyiségi kedvezmény 

mennyiségi kockázat 

mennyiségi konjunktúra 
mennyiségi korlát 

mennyiségi korlátozás 

mennyiségileg alkalmazkodó 
mennyiségi meghatározottság 

mennyiségi módszer 

mennyiségi mutató 
mennyiségi pénzelmélet 

mennyiségi pénzelmélet cambridge-i változata 

mennyiségi rabatt 
mennyiségi sáv 

mennyiségi sor 

mennyiségi szabályozás 
mennyiségi szemlélet 

mennyiségi viszony 

mennyiségkombináció 
mennyiségnövekedés 

mennyiségnövelés 

mennyiségorientált árrendszer 

mennyiségsorozat 

mennyiség után adott árengedményre vonatkozó megállapodás 
mennyiségváltozás 

Menysikov, Sztanyiszlav Mihajlovics 

meó 
meós 

mér 

mérce 
merchandising (a marketinggel kapcsolatos minden értékesítési tevékenység) 

Mercier de la RiviŠre, Paul Pierre 

Mercurius (az ókori rómaiaknál a kereskedelem, az utak istene) 
meredek emelkedés utáni rövid visszaesés az árfolyamban 

meredeken emelkedik 

meredeken emelkedő árfolyam 
meredeken emelkedő árfolyamú értékpapír 

meredek növekedés 

méregdrága 
méreget 

mérés 

méréselmélet 
mérési csalás 

mérési díj 

mérési hiba 
mérési nehézség 

mérési ráhagyás 

mérési rés 
mérési skála 

mérési standard 

mérési tévedés 
mérésnél becsap 

mérésnél téved 

méréspontosság 
mérés pontossága 

mérésszabványosítás 



mérés szerinti elszámolás 

mérés tárgyát képező sokaság 

mérés tárgyát képező sokaság aggregációs szintje 
mérést ellenőriz 

merész spekuláció 

méret 
méretarány 

méretelőny 

méretelőny-kihasználás 
méretelőny kihasználása 

méretez 

méretfelár 
méretgazdasági előny 

méretgazdasági előnyök kihasználásának a hatása 

méretgazdasági megtakarítás 
méretgazdaságosság 

méretgazdaságosság előnye 

méretgazdaságossági előny 
méretgazdaságossági hatékonyság 

méretgazdaságtalanság 

méretkülönbség 
méretpontosság 

méretszabványosítás 

mérettartóság 
mérettűrés 

mérettűréshatár 

merev árak 

merev árfolyam 

merev árfolyamrendszer 
merev kereslet 

merev kínálat 

merev munkakoefficiens 
merevség 

merev struktúra 

merev technikai adottságok melletti isoquant 
merev technológia 

merev tényezőarány 

merev tőkekoefficiens 
mérföld 

mérföldkő 

mérhetetlen 
mérhetetlen kár 

mérhető árutömeg 

mérhető minőségi szempontok 
meritokrácia 

merkantil 

merkantilis 
merkantilista 

merkantilista feudalizmus 

merkantilizmus 
mérleg 

mérlegadat 

mérlegadatok félrevezető csoportosítása 
mérlegadatok valódisága 

mérlegaktívum 

mérleg áttekinthetősége 
mérlegauditálás 

mérlegauditáló 

mérlegauditáltatás 
mérlegazonosság 

mérlegbeállítás (a mérés pontosságához) 



mérlegbe állítás (könyvelés) 

mérleg beállítása (a mérés pontosságához) 

mérlegben a vonal feletti tételek összege 
mérlegben nem mutatkozó finanszírozás 

mérlegben nem szereplő tartalék 

mérlegben rögzített fizikai vagyon 
mérlegbeszámolási időszak 

mérlegbeszámoló 

mérlegbe történő beállíthatóság 
mérlegbírálat 

mérlegcél 

mérlegcímzett 
mérlegcsökkentés 

mérlegdíj 

mérlegegyenes 
mérlegegyenleg 

mérlegegyenlegező tétel 

mérlegegyenleg-függvény 
mérlegegyenlet 

mérlegegyenlőtlenség 

mérlegegyenlőtlenségi feltételek 
mérlegegyensúly 

mérlegegyensúlyi feltételek 

mérlegek összevonásának az alapja 
mérlegel 

mérlegelemek 

mérlegelemzés 

mérlegelés 

mérlegelés alapján képzett tartalék 
mérlegelés alapján képződő tartalék 

mérlegelési díj 

mérlegelés íve 
mérlegelfedés 

mérleg elfedése 

mérlegelhető 
mérlegellenőrzés 

mérlegellentételek 

mérlegelméletek 
mérlegelő 

mérlegelőírások 

mérlegelt átlagár 
mérlegelt határhaszon 

mérlegelt súly 

mérlegen kívüli tételek 
mérlegen kívüli vállalt kötelezettség 

mérlegérték 

mérlegértékelés 
Mérlegértesítő (sajtókiadvány) 

mérlegérthetőség 

mérleget hamisít 
mérleget jóváhagy 

mérleget készít 

mérleget meghamisít 
mérleget megszépít 

mérleget szépít 

mérleget von 
mérlegfajták 

mérlegfelépítés 

mérlegfelfogás 
mérleg-felülvizsgálat 

mérleg felülvizsgálata 



mérlegfolyamatosság 

mérlegfordulónap 

mérleg fordulónapja 
mérlegformátum 

mérlegformátum-típus 

mérlegformátum típusai 
mérlegfőcsoport-képzés 

mérlegfőcsoport képzése 

mérlegfőkönyv 
mérlegfőösszeg 

mérleghamisítás 

mérlegház 
mérleghely 

mérleg helyességét igazoló könyvvizsgálói nyilatkozat 

mérleghez csatolt magyarázat 
mérleghiány 

mérleghitelesítés 

mérleg hitelesítése 
mérleghivatal 

mérleghuzavona 

mérlegismeret 
mérlegjavítás 

mérlegjavító adatok 

mérlegjavító arány 
mérlegjegy 

mérlegjelentés 

mérleg jellegű eredménykimutatás 

mérlegkendőzés 

mérlegképes 
mérlegképes könyvelő 

mérlegképesség 

mérlegkészítés 
mérlegkészítési időpont 

mérlegkészítési-számviteli előírások 

mérlegkészítéskori teendők 
mérlegkészítéskor végrehajtott átértékelés 

mérlegkészítés napja 

mérlegkezelő 
mérlegkiegyenlítés 

mérleg kiegyenlítése 

mérlegkiigazítás 
mérlegkimutatás 

mérlegkivonat 

mérlegkonszolidálás 
mérlegkozmetika 

mérlegkozmetikázás 

mérlegkönyv 
mérlegközzététel 

mérleglakkozás 

mérleg lakkozása 
mérleg meghamisítása 

mérlegmódszer 

mérlegmustra 
mérlegnövelés 

mérleg-összeállítás 

mérleg összeállítása 
mérlegösszefüggés 

mérlegösszeg 

mérlegpasszívum 
mérlegráták 

mérlegre átvitt egyenleg 



mérlegrendszer 

mérlegre nem ható bankügyletek 

mérlegrevízió 
mérlegrontó tétel 

mérlegsor 

mérlegsorképzés 
mérlegsúly 

mérlegszámla 

mérlegszámla-kivonat 
mérlegszépítés 

mérleg szerinti eredmény 

Mérleg szerinti eredmény (eredménykimutatási fősor vagy mérlegfősor) 
Mérleg szerinti eredmény (számlanév) 

mérleg szerinti eszközérték 

mérleg szerinti saját tőke 
mérlegszerű elrendezés 

mérlegszerű elrendezésű eredménykimutatás 

mérlegszerű összefüggés 
mérlegtagolás 

mérlegtagolási rendszer 

mérlegtan 
mérlegtartalom 

mérlegterv pénzeszközsora 

mérlegtétel 
mérlegtételenkénti bontás 

mérlegtisztítás 

mérlegtöbblet 

mérlegtrükk 

mérlegvalódiság 
mérlegvégösszeg 

mérlegveszteség 

mérlegvilágosság 
mérlegvita 

mérlegvizsgálat 

mérlegzárás 
mérlegzárás és eredménykimutatás 

mérlegzárás napja 

mérlegzavarok 
MERM (multilaterális árfolyammodell) (IMF) 

mérni kívánt érték 

mérnök kereskedő 
mérnök-közgazdász 

mérnök üzletember 

mérnök üzletkötő 
mérő (űrmérték) 

mérő alkalmazott 

mérőasztal 
mérőeszköz 

mérőkészülék 

mérőkötél (földhosszmérték) 
mérőlánc 

merőleges 

mérőrendszer 
mérőszám 

mérőszám-megszerkesztés 

mérőszám megszerkesztése 
mérsékel 

mérsékelhető 

mérsékelt 
mérsékelt ár 

mérsékelt áremelés 



mérsékelt csökkenés 

mérsékelt emelkedés 

mérsékelten eladósodott, alacsony jövedelmű ország 
mérsékelten eladósodott, közepes jövedelmű ország 

mérsékelt forgalmat bonyolít le 

mérsékelt forgalom 
mérsékelt forgalom mellett 

mérsékelt illeték 

mérsékelt infláció 
mérsékelt kamatláb 

mérsékelt kereslet 

mérsékelt norma 
mérsékelt termékmódosítás 

mérsékelt ütemű eladósodás 

mérséklés 
mérséklése 

mérsékletesség 

mérsékli a kiadásait 
mérsékli a költséget 

mérsékli az adósságot 

mérsékli az árat 
mérséklődés 

mérséklődik 

mérséklődő 
mérséklődő infláció 

mérséklődött az ipari termelés 

mértani átlag 

mértani degresszív leírási módszer 

mértani haladvány 
mértani középérték 

mértani sor 

mértani sorozat 
mérték 

mértékadó 

mértékegység 
mértéken túli befektetés 

mértéken túli beruházás 

mértékhitelesítés 
mértékhitelesítő hivatal 

mértéknév 

mértékrendszer 
mértéktartás 

mértéktelen 

mértéktelen követelés 
mértékvám 

mért fogyasztás 

mért mozgás 
Merton, Robert 

mért teljesítmény 

merülési jegyzőkönyv 
mérvadó kőolaj 

mesés fizetés 

mesés üzlet 
mester 

mesterember 

mesterfogás 
mesterkő 

mesterlegény 

mesterlevél 
mesterlicenc-tulajdonos 

mestermunka 



mestermű 

mesterremek 

mesterség 
mesterségbeli fogás 

mesterségbeli készség 

mesterséges akadály 
mesterséges árfolyam 

mesterséges árfolyamfelhajtás 

mesterségesen előidézett árfolyam- 
-emelkedés 

mesterségesen magas árfolyamú valuta 

mesterségesen rögzített árfolyam 
mesterségesen szilárdan tartott piac 

mesterségesen tartott árfolyam 

mesterséges értékmérő 
mesterséges eszközökkel befolyásol 

mesterséges eszközökkel felhajtja  

a tőzsdei árfolyamot 
mesterséges hiány 

mesterséges mintagenerálási eljárás 

mesterséges monopólium 
mesterséges pénzek 

mesterséges piac 

mesterséges piacszabályozás 
mesterséges változó 

mesterséges vízjel 

mesterszakács 

mestervizsga 

MESZ (Magyarországi Exportálók Szövetsége) 
mészároscéh 

mészárosipar 

Mészárosok és Hentesek Lapja (sajtókiadvány) 
mészárszék 

messzely (űrmérték) 

metallizmus 
metallizmus híve 

metapreferencia 

méter (m) (hosszmérték) 
méteráru 

méterárubolt 

méterárubolt helyettes vezetője 
méterárubolti eladó 

méterárubolti vezető 

méterárubolti vezető helyettese 
méterárubolt vezetője 

méteráru-eladó 

méteráruimport 
méteráruimport-lista 

méteráruk importbeszerzési összehasonlító listája 

méteráruosztály 
méteráru-termelés 

méteráruüzlet 

métermázsa (vagy mázsa) (q) (súlymérték) 
méterrendszer 

méterrúd 

Metész (Mezőgazdasági Termelők Érdekvédelmi Szövetsége) 
metical (MZM) – Mozambik 

métier (foglalkozás, szakma) 

Metj (Mezőgazdasági és erdészeti termékek jegyzéke) 
metodikai és információtorzulási hiba 

metrikus adatkérés 



metrikus fogalom 

metrikus papírmérték 

metrikus skála 
metró 

metróállomás 

metróátszállójegy 
metrójegy 

metropolisz 

metrószakasz-átszállójegy 
metrószakaszjegy 

metsz 

metszéspont 
metszésvonal 

metszetárus 

metszett keretdíszítés 
metszetvonal 

metszi egymást 

metsző hipersík 
metszőpont 

metszővonal 

Metzler-paradoxon 
MeV (megaelektronvolt) 

MEXBOL (a Mexikóvárosi Tőzsde indexe) 

Mexikói Egyesült Államok (Mexikó) – Közép-Amerika 
Mexikói-öbölből származó  

kőolaj 

Mexikói-öböl olajtermelő övezete 

mexikói peso 

Mexikóvárosi Tőzsde indexe (MEXBOL) 
mezei munka 

mezei munkás 

mézeskalács-kereskedő 
mézeskalácsos-ipar 

mézesmadzag-hirdetés 

mézexport 
mézexportcélország 

Mezey Lajos 

mézfelvásárlás 
mézfogyasztás 

mézhozam 

mézimport 
méznagyhatalom 

mezőgazda 

mezőgazdaság 
mezőgazdaság átszervezése 

mezőgazdaság-barát 

mezőgazdaság-barát intézkedés 
mezőgazdaságból kitermelhető jövedelmezőség 

mezőgazdaságból származó javak csoportja 

mezőgazdaság elaprózott földtulajdonviszonyai 
mezőgazdaság-fejlesztés 

mezőgazdaság fejlesztése 

mezőgazdaság-fejlesztési járulék 
mezőgazdaság gazdaságtana 

mezőgazdaság gépesítése 

mezőgazdasági ár 
mezőgazdasági árak indexe 

mezőgazdasági árak rendszere 

mezőgazdasági árak támogatása 
mezőgazdasági árindex 

mezőgazdasági árpolitika 



mezőgazdasági árrendszer 

mezőgazdasági árszínvonal 

mezőgazdasági ártámogatás 
mezőgazdasági áruhitelt nyújtó szervezet 

mezőgazdasági áruk boltja 

mezőgazdaságiáru-szállítás 
mezőgazdasági áru szállítása 

mezőgazdasági bank 

mezőgazdasági bankok kölcsönkibocsátásai 
mezőgazdasági bankok részvényei 

mezőgazdasági behozatal 

mezőgazdasági birtok 
mezőgazdasági birtok értéke 

mezőgazdasági biztosítás 

mezőgazdasági biztosítóegyesület 
mezőgazdasági cseléd 

mezőgazdasági együttműködés fejlesztése 

Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium (MÉM) 
mezőgazdasági és élelmiszer-ipari tervezés 

Mezőgazdasági és erdészeti termékek jegyzéke (Metj) 

mezőgazdasági év 
mezőgazdasági export 

Mezőgazdasági exporttámogatás (számlanév) 

mezőgazdasági felügyelet 
mezőgazdasági felvásárlási ár 

mezőgazdasági felvásárlói ár 

mezőgazdasági felvásárlói árak indexe 

mezőgazdasági felvásárlóiár-index 

Mezőgazdasági Gazdasági Társaságok Szövetsége (MGTSZ) 
mezőgazdasági gépek lízingje 

mezőgazdaságigép-lízing 

mezőgazdasági hitel 
mezőgazdasági hitelszövetkezet 

mezőgazdasági idénymunka 

mezőgazdasági integrátorcég 
mezőgazdasági jelzálog 

mezőgazdasági jövedelem 

mezőgazdaságijövedelem-támogatás 
mezőgazdasági jövedelmek támogatása 

mezőgazdasági jövedelmet élvező adóalany 

mezőgazdaságikár-felmérés 
mezőgazdasági kár felmérése 

mezőgazdasági kiállítás 

mezőgazdasági kistermelésből származó jövedelem 
mezőgazdasági kistermelést folytató egyéni vállalkozó 

mezőgazdasági kistermelő 

mezőgazdasági kivitel 
mezőgazdasági kombinát 

mezőgazdasági koncepció 

mezőgazdasági kooperáció 
mezőgazdasági kölcsön 

mezőgazdasági középüzem 

mezőgazdaságilag hasznosítható földterület 
mezőgazdasági lakosság 

mezőgazdasági lefölözés 

mezőgazdasági mintagazdaság 
mezőgazdasági monokultúra 

mezőgazdasági munka 

mezőgazdasági munkás 
mezőgazdasági munkaszövetkezet 

mezőgazdasági műanyag-felhasználás 



mezőgazdasági nagytermelő 

mezőgazdasági nagyüzem 

mezőgazdasági őstermelő 
mezőgazdasági összeírás 

mezőgazdaság iparosodása 

mezőgazdasági profit 
mezőgazdasági statisztika 

mezőgazdasági szabadrablás 

Mezőgazdasági Szakmai Szervezetek Bizottsága (COPA) (EU) 
mezőgazdasági szakszövetkezet 

mezőgazdasági szaküzlet 

Mezőgazdasági számviteli információs rendszer (FADN) 
mezőgazdasági szektor 

mezőgazdasági szektornak nyújtott támogatási kölcsön 

mezőgazdasági szövetkezet 
Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége (MOSZ) 

mezőgazdasági támogatás 

mezőgazdasági termék 
mezőgazdasági termékár 

mezőgazdasági termék ára 

mezőgazdasági termékek előállítása 
mezőgazdasági termékek értékesítése 

mezőgazdasági termékek feleslege 

mezőgazdasági termékek halmozatlan termelési értéke 
mezőgazdasági termékek piaca 

mezőgazdasági termékek termesztése 

mezőgazdasági termék értékesítése 

mezőgazdasági termékfelesleg 

mezőgazdasági termékpiac 
mezőgazdasági termelés 

mezőgazdasági termeléshez nem kapcsolódó beruházás 

mezőgazdasági termelő 
mezőgazdasági termelői ár 

mezőgazdasági termelői árak indexe 

mezőgazdasági termelői árindex 
mezőgazdasági termelők adózása 

Mezőgazdasági Termelők Érdekvédelmi Szövetsége (Metész) 

mezőgazdasági termelőszövetkezet (mgtsz) 
mezőgazdasági termény 

mezőgazdasági termesztés 

mezőgazdasági üzem 
mezőgazdasági üzemek felújítása 

mezőgazdasági üzemek gyökeres átszervezése 

mezőgazdasági üzemek korszerűsítése 
mezőgazdasági üzemek újjáépítése 

Mezőgazdasági Üzem és Számtartás (sajtókiadvány) 

mezőgazdasági üzemtan 
mezőgazdasági vállalkozó 

mezőgazdasági válság 

mezőgazdaság jövedelemtermelő képessége 
mezőgazdaság lemaradása 

mezőgazdaságon belüli áruforgalom 

mezőgazdaság polikultúrás jellege 
mezőgazdász 

mezőgazdászkodik 

mezőőrbér 
mezőváros 

mezővektor 

mezreklám 
meztelen opció 

méztermelés 



MFB (Magyar Fejlesztési Bank) 

MFC (tényező-határköltség) 

MFCC (Malajziai Határidős Klíringtársaság) 
MFSZ (Magyar Franchise-szövetség) 

M Ft (millió forint) 

MFVSZ (Magyar Falusi Vendégfogadók Szövetsége) 
mg (milligramm) (súlymérték) 

MGE (Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete) 

MGF (frank) – Madagaszkár 
MGI (piacnövekedési index) 

MGK (Magyar Gazdasági Kamara) 

MGTSZ (Mezőgazdasági Gazdasági Társaságok Szövetsége) 
mgtsz (mezőgazdasági termelőszövetkezet) 

mgv (munkagépvásár) 

MGYOSZ (Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége) 
MGYOSZ (Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége) 

MHB (Magyar Hitelbank Rt.) 

MHP (magyar háztartáspanel) 
MHP-kutatás 

MI (határjövedelem) 

MIA (Magyar Innovációs Alapítvány) 
Mianmari Unió (Mianmar) – Ázsia 

MIBOR (madridi bankközi kínálati kamatláb) 

MIBOR (moszkvai bankközi kínálati kamatláb) 
MIBTEL (a Milánói Értéktőzsde indexe) 

Michaelis, Otto 

Michelin-féle étteremkatalógus 

midinett (divatáruslány) 

Midland Bank 
MIGA (Nemzetközi Beruházásvédelmi Ügynökség) 

Míg a rossz kocsmárost rajtakapják, sok kárt tesz. (szólásmondás) 

migráció 
migrációs együttható 

migrációs ráta 

MIGSZ (Magyar Ingatlangazdálkodók Szövetsége) 
Mihálka Antal 

Miklós Ödön 

MIKOSZ (Magyar Ipari Konszernek Országos Szervezete) 
Mi könnyen jön, könnyen megy. (közmondás) 

mikro- (valamely alapmértékegység egymilliomod részét – de átvitt értelemben kicsiny voltát is –jelöli) 

mikrocég 
mikrocenzus 

mikrocenzus-felvétel 

mikrochipgyártó cég 
mikrodinamikus elemzés 

mikroelektronika 

mikroellenőrzés 
mikroelmélet 

mikro-előrejelzés 

mikrofedezeti ügylet 
mikrofilmgyártó 

mikrofogalom 

mikrogazdaság 
mikrogazdasági kár 

mikrogazdasági vizsgálat 

mikrogazdaságtan 
mikrohálózat 

mikrohitel 

mikrohitelalap 
mikrohitelezés 

mikrohitelprogram 



mikrointegráció 

mikrointegrációs folyamat 

mikro-, kis- és közepes méretű vállalkozások (mkkv) 
mikroklíma 

mikrokörnyezet 

mikroközösség 
mikro-makro viszony 

mikromegközelítés 

mikrométer 
mikromódszer 

Mikronéziai Szövetségi Államok (Mikronézia) – Óceánia 

mikroökonometria 
mikroökonómia 

mikroökonómiai megközelítés 

mikroökonómiai modell 
mikroökonómiai szint 

mikroökonómia-professzor 

mikroprocesszor-forgalmazó 
mikroprocesszor forgalmazója 

mikroprofit 

mikroregionális probléma 
mikrostabilizáció 

mikrostatisztika 

mikroszereplő 
mikroszféra 

mikroszint 

mikroszintű védelemgazdasági folyamat 

mikroszortiment 

mikroterminológia 
mikrotervező 

mikrovállalat 

mikrovállalkozás 
mikrovállalkozó 

mikroválság 

mikrovilág 
Mikulás-akció 

Mikulás-vállalkozó 

mil (váltópénz) 
Milánói Értéktőzsde indexe (MIBTEL) 

milánói font 

milánói márka 
mile (hosszmérték) 

Milejkovszkij, Abram Geraszimovics 

Miles, Frederick 
milimári (tejet, tejterméket házhoz hordva árusító nő) 

militarizál 

militarizált gazdaság 
Miller, Merton 

milli- (valamely alapmértékegység ezredrészét jelöli) 

milliárd 
milliárd forint (Mrd Ft) 

milliárdok felett rendelkezik 

milliárdos 
milliárdos beruházás 

milliárdoslista 

... milliárdra rúgó veszteség 

... milliárdra rúgó veszteséggel zár 

milličme (váltópénz) 

milligramm (mg) (súlymérték) 
milliliter (ml) (űrmérték) 

milliméter (mm) (hosszmérték) 



millió 

millió brit hőegység 

millió forint (M Ft) 
millió gallon/nap 

millió köbláb 

milliomos 
milliomos-életforma 

milliomospalánta-program 

milliós keret 
milliós nagyságrendű kár 

milliós vevő 

Mill, James 
Mill, John Stuart 

Milyen a mester, olyan a munkája. (közmondás) 

Milyen a munka, olyan a jutalma. (közmondás) 
milyen mennyiségben limitál 

mimikri (színlelt alkalmazkodás előnyszerzés céljából) 

mina (súlyegység) 
Mincer, Jacob 

mindannyiunk érdeke 

minden ajánlat 
minden bankszolgáltatás egy helyen 

minden bankszolgáltatást egy helyen nyújtó intézmény 

minden eddiginél alacsonyabb árfolyamszint 
minden eddiginél alacsonyabb árszint 

minden eddiginél magasabb árfolyamszint 

minden eddiginél magasabb árszint 

minden eddiginél magasabb szintet ér el 

minden érték megduplázódik 
minden hasznot az egyik félnek biztosító szerződés 

mindenható piac elve 

mindenhatóság 
minden jog fenntartva 

minden jognak az engedményesre való ruházása 

minden kár ellen 
minden kár térítendő 

Minden kezdet nehéz. (közmondás) 

minden kockázat esetére 
minden kockázatra kiterjedő bizonyítás 

minden kockázatra kiterjedő biztosítás 

minden kockázatra kiterjedően 
mindenkor felmondható bérlet 

mindenkor felmondható haszonbérlet 

mindenkori átlagkereset ... százaléka 
mindenkori devizaszabályok betartása 

mindenkori egyenleg 

mindenkori névérték 
mindenkori zálogjogosult 

minden költséget beleértve 

minden költséget magában foglal 
minden költséget magában foglaló ár 

minden költséget magában foglaló kölcsönkamatláb 

minden követelés kiegyenlítése 
minden mást megelőző jogcím 

minden megjegyzés nélkül 

mindennapi kiadások 
mindent egy helyen szisztéma 

mindent felmarkolás 

mindent kockára tevés 
mindent lerázás 

mindent magában foglaló ár 



mindent magában foglaló költség 

Mindent meggyőz a pénz. (szólásmondás) 

mindent vagy bármely részt 
mindenütt fizetendő 

,,minden veszély ellen’’ (biztosítási záradék) 

mindig kész 
mindig úszó állapotban 

mindkét fél számára előnyös üzlet 

mindkét napra 
mindkét szempont 

mindössze 

mindösszesen 
Minford, Anthony Patrick Leslie 

minicég 

miniciklus 
minifarm 

mini-Kruger-rand (negyed uncia súlyú Kruger-rand) 

minimálár 
minimálárrendszer 

minimálbér 

minimálbér-ajánlat 
minimálbér-emelés 

minimálbér-kísérlet 

minimálbér-követelmény 
minimálfizetés 

minimális adó 

minimálisan versenyképes 

minimális ár 

minimális árfolyam 
minimális árfolyam-eltérés 

minimális árfolyam-ingadozás 

minimális árfolyam-ingadozás  
a határidős devizatőzsdén 

minimális árfolyammozgás a határidős aranypiacon 

minimális árfolyamváltozás 
minimális bér 

minimális bérleti díj 

minimális bérösszeg 
minimális betét 

minimális csődpont 

minimális egyenleg 
minimális érdeklődés 

minimális érték 

minimális érték megadása 
minimális éves diszkontláb 

minimális éves kötvényegyenérték--hozam 

minimális foglalkoztatottsági cél 
minimális forgalom 

minimális halmaz 

minimális halmaz párjai 
minimális haszonelvárás 

minimális haszonelvárás limitjén felül 

minimális határ 
minimális határidő 

minimális hitelkamatláb 

minimális hozam 
minimális hozam szintje 

minimális járadék 

minimális járadék értéke 
minimális jegyzési követelmények 

minimális jegyzési nagyság 



minimális jövedékiadó-szint 

minimális jutalékdíjtétel 

minimális kamatláb 
minimális kereslet 

minimális készlet 

minimális készpénzigény 
minimális készpénzkövetelmény 

minimális kockázat 

minimális költség 
minimális költséget biztosító tényezőkombináció 

minimális kötelezettség 

minimális kötés 
minimális kötésmennyiség 

minimális követelés 

minimális követelmény 
minimális letét 

minimális megadóztatás 

minimális megtérülési arány egy befektetésnél 
minimális munkabér 

minimális nagyság 

minimális öregségi nyugdíj 
minimális piaci hozzáférhetőség 

minimális reálbér 

minimális sajáttőke-arány 
minimális tartalék 

minimális tartalékon felüli banktartalék 

minimális tartalék politikája 

minimális tartalékráta 

minimális terület 
minimális tétel 

minimális varianciájú torzítatlan becslőfüggvény (MVUE) 

minimális vásárlás 
minimalizál 

minimalizálás 

minimáljáradék 
minimáljövedelem 

minimáljövedelem-szerep 

minimálkövetelmény 
minimálnyugdíj 

minimax 

minimax becslés 
minimax elv 

minimax játék 

minimax módszer 
minimax változó kamatozású eurokötvény 

minimax veszteség 

minimo calculo (legalább, a legszerényebb számítással) 
minimum 

minimumadó 

minimumár 
minimumbefizetés 

minimumbér-védelem 

minimumbér védelme 
minimumdíj-kikötés 

minimumdíj kikötése 

minimumfeltétel 
minimumjövedelem 

minimumjövedelem határa 

minimumjövedelem-határ kiszámítása 
minimumkészlet-érték 

minimumkövetelmény 



minimumnyugdíj 

minimumösszeg 

minimumpont 
minimumra csökkentés 

minimumszabály 

minimumterület 
minimumzáradék 

minipiac 

minipool 
minirecesszió 

miniszter 

miniszteriális 
miniszteriális elv 

miniszteri beavatkozás 

miniszteri felügyelet 
miniszteri fizetés 

miniszteri hatáskör 

miniszteri intézkedés 
miniszteri keret 

minisztériumi tulajdonú cég 

Minkowsky-féle elválasztási tétel 
Minkowsky-tétel 

Minkowsky-típusú mátrix 

minmálfejlesztési terv 
Minneapolisi Gabonatőzsde (MPLS) 

minorátus (öröklési elv, amely szerint a birtok a rokonság legfiatalabb tagjára száll) 

minőség 

minőségalapú díjazás 

minőségátvételi igazolás 
minőségbeli 

minőségbeli eltérés 

minőségbeli különbség 
minőségbeli meg nem felelés 

minőségbizonylat 

minőségbiztosítás 
minőség biztosítása 

minőségbiztosítási eljárás 

minőségbiztosítási menedzser 
minőségbiztosítási menedzsment 

minőségbiztosítási modell 

minőségbiztosítási rendszer 
minőségbiztosítási rendszer keretében készült termék 

minőségbiztosítási rendszer követelményei 

minőségbiztosítási szabályok 
minőségellenőr 

minőség-ellenőrzés 

minőség-ellenőrzés minősége 
minőség-ellenőrző hatóság 

minőség-ellenőrző osztály 

minőség-ellenőrző vállalat 
minőségeltérés 

minőségértékelés 

minőség- és költségalapú kiválasztás (QCBS) 
Minőség és Megbízhatóság (sajtókiadvány) 

minőséget szavatoló jelzés 

minőségfejlesztés 
minőséggel folytatott verseny 

minőséghibás teljesítés 

minőség hosszú távú stratégiája 
minőségi áru 

minőségi bér 



minőségi bérezés 

minőségi bérpótlék 

minőségi besorolás 
minőségi bizonyítvány 

minőségibor-fogyasztás 

minőségi bor fogyasztása 
minőségi címkézés 

minőségi csere 

minőségi elemzés 
minőségi ellenőr 

minőségi előírás 

minőségi eltérés 
minőségi felár 

minőségi feljavítás 

minőségi filmek kínálata 
minőségifilm-kínálat 

minőségi fok 

minőségi garancia 
minőségigazolás 

minőségi gyártmány 

minőségi hatás 
minőségi hiba 

minőségi igazolás 

minőségi illetménypótlék 
minőségi ismérv 

minőségi ismérvekkel bővített regressziós modell 

minőségi ismérv szerinti rendezés 

minőségi jel 

minőségi kedvezmény 
minőségi kérdés 

minőségi kézikönyv 

minőségi kifogás 
minőségi kikötés nélkül 

minőségi kockázat 

minőségi körök 
minőségi követelmény 

minőségi különbség 

minőségileg megváltozott rizikófaktor 
minőségi márka 

minőségi munka 

minőségi munkaerő 
minőségi-műszaki igénytelenség 

minőségi-műszaki típusú profitnövelési irány 

minőségi növekedés 
minőségi osztály 

minőségi osztályba sorolás 

minőségi összetétel 
minőségi paraméterek 

minőségi pótlék 

minőségi próba 
minőségi reklamáció 

minőségi rés 

minőségi részvény 
minőségi romlás 

minőségi sor 

minőségi sport finanszírozása 
minőségi szabályok 

minőségi szabvány 

minőségi szállítás 
minőségi szavatosság 

minőségi szavatosság nélkül 



minőségiszivar-igény 

minőségi tanúsítvány 

minőségi termék 
minőségi turizmus 

minőségi ügyfélkiszolgálás 

minőségi változás 
minőségi verseny 

minőségi világnap 

minőségjavítás 
minőségjelzés 

minőségkülönbség 

minőségmegállapítás 
minőség megállapítása 

minőségmegőrzési idő 

minőségmenedzselés 
minőség menedzselése 

minőségmenedzser 

minőségmenedzsment 
minőségmérés 

minőségorientált 

minőségpolitika 
minőségromlás 

minőségrontás 

minőségrontó 
minőségszabályozás 

minőségszabályozó rendszer 

minőségszavatolás nélküli eladás 

minőség szerinti szétválogatás 

minőségtanúsítás 
minőségtanúsítási eljárás 

minőségtanúsítási kötelezettség 

minőségtanúsító 
minőségtanúsító embléma 

minőségügyi rendszer 

minőségügyi szolgáltatás 
minőségügyi szolgáltatást nyújtó cég 

minőségváltoztatás 

minőségvédelmi bírság 
minőségverseny 

minőségvizsgálat 

minőségvizsgálati díj 
minőségvizsgálati illeték 

minőségvizsgálati jegyzőkönyv 

minőségvizsgálati megbízás 
minőségvizsgáló 

minősít 

minősítés 
minősítési eljárás hitelintézeten belüli szabályai 

minősítési igazolás 

minősítési jel 
minősítési kategória 

minősítési követelmény 

minősítési módszer 
minősítési rendszer 

minősítési szabályzat 

minősített 
minősített ajánlattevő 

minősített ajánlattevők jegyzéke 

minősített ajánlattevők listája 
minősített alapítás 

minősített elfogadás 



minősített elfogadvány 

minősített időszaki erőforrásigény 

minősített időszaki eszköz-igénybevétel 
minősített időszaki igénykielégítési terv 

minősített káresemény 

minősített kinnlevőség 
minősített kisebbség 

minősített könyvvizsgálói jelentés 

minősített szállító 
minősített többség 

minősített többség elve 

minősített tulajdoni hányad 
minősített vállalkozás 

minősítő 

minősítő cég 
minősítő intézet 

minősítőmátrix 

minta alapján árul 
minta alapján értékesít 

minta alapján történő eladás 

minta alapján történő vásárlás 
mintaárjegyzék 

mintaáru 

mintaátlag 
mintaátlag eloszlása 

mintaátlagok hisztogramja 

mintaátlag standard hibája 

mintaátlag várható értéke 

mintaátlag varianciája 
mintába bevont személy 

mintabirtok 

mintabizonylat 
mintabolt 

mintabolthálózat 

mintabolti értékesítés 
mintabútor-kiárusítás 

mintabútor kiárusítása 

mintacsomag 
mintadarab 

mintaelem 

mintaelemek eloszlása 
mintaelemek értéke 

mintaelemek függvénye 

mintaelem-megfigyelés 
mintaelem megfigyelése 

mintaelemszám 

mintaeloszlás 
minta érték nélkül 

mintaformula 

mintagazdaság 
mintagyűjtemény 

mintajellemző 

mintajellemzők eloszlása 
mintakártya 

mintakeret 

mintakollekció 
mintakönyv 

mintaküldemény 

mintalevélhiba 
minta megadásának módja 

mintanagyság 



mintának megfelelő minőség 

mintaoltalom 

mintaország 
mintaösszetétel 

mintapéldány 

mintaperiódus 
mintaportfólió 

mintarabatt 

mintaraktár 
mintára vonatkozó adat 

mintasokaság 

mintaszaküzlet 
minta szerint 

minta szerinti vétel 

mintaszétosztás 
mintatenderfüzet 

mintaterem 

mintateres földértékelési rendszer 
mintaterjedelem 

mintatrafik 

mintát vesz 
mintautalvány 

mintaüzlet 

mintavásár 
mintavédelem 

mintavétel 

mintavételes adatállomány 

mintavételes adatfelvétel 

mintavételes adatgyűjtés 
mintavételes felmérés 

mintavételes megfigyelés 

mintavételi egység 
mintavételi eljárás 

mintavételi eloszlás 

mintavételi hiba 
mintavételi hiba mérőszáma 

mintavételi ingadozás 

mintavételi keret 
mintavételi súly 

mintavételi terv 

mintavételiterv-hatásosság 
mintavétel-megtervezés 

mintavétel megtervezése 

mintavétel terjedelme 
Mintha pénzt ásott volna az apja. (szólásmondás) 

mínuszjel 

mínusz növekedés 
mio conto (az én számlámra) 

Mirabeau, Victor Riquetti  

marquis de 
mirelitáru 

mirelitbolt 

mirelittermék 
miria- (összetett mértékegységekben az alapegység tízszerese) 

miriád (tízezer) 

miriaméter (hosszmérték) 
Mirrlees, James 

Mischler, Ernst 

misera plebs contribuens (,,a nyomorult adófizető nép’’) 
Mises, Ludwig Edler von 

Mises-féle praxeológia értelmezése 



Mishan, Ezra Joshua 

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar 

mismás (limlom, értéktelen holmi) 
Misselden, Edward 

MISZ (Magyar Idegenvezetők Szövetsége) 

MISZ (Magyar Ingatlanforgalmazók Szövetsége) 
MISZ (Magyar Innovációs Szövetség) 

mi számlánk őnáluk 

Mitchell, Wesley Clair 
Mit garason vehetsz, ne adj érte tallért. (közmondás) 

Mitropa 

Mitteleuropa 
mixer 

mixerkocsi 

mizéria 
MKB (Magyar Külkereskedelmi Bank Rt.) 

MKDSZ (Munkaügyi Közvetítői  

és Döntőbírói Szolgálat) 
m-kereskedelem 

MKFE (Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete) 

MKIK Idegenforgalmi Kollégiuma 
MKIK (Magyar Kereskedelmi és Iparkamara) 

MKK (Magyar Kereskedelmi Kamara) 

MKK (Magyar Kézműveskamara) 
MKKE (Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése) 

MKKE (Marx Károly Közgazdaság--tudományi Egyetem) 

mkkv (mikro-, kis- és közepes méretű vállalkozások) 

MKT-konferencia 

MKT (Magyar Közgazdasági Társaság) 
MKVK (Magyar Könyvvizsgálói Kamara) 

MKX (Matáv korrigált index) 

ml (milliliter) (űrmérték) 
MLBKT (Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság) 

MLE (Magyar Lapkiadók Egyesülete) 

MLE (Magyar Logisztikai Egyesület) 
MLSZ (Magyar Lízingszövetség) 

mm3 (köbmilliméter) (űr- és térfogatmérték) 

mm (milliméter) (hosszmérték) 
mm2 (négyzetmilliméter) (területmérték) 

MMSZ (Magyar Marketingszövetség) 

MMSZ (Magyar Munkaadói Szövetség) 
MMSZ (Magyarországi Magántisztviselők Szövetsége) 

MMTS (multimarket kereskedési rendszer) 

MMVB (Moszkvai Bankközi Valutatőzsde) 
MNB (Magyar Nemzeti Bank) 

MNB által rendszeresített váltóűrlap 

MNB-érdekeltség 
MNB Füzetek (MNB-kiadvány) 

MNB-intervenció 

MNB-kamatláb 
MNB-kötvény 

MNB-kötvénykibocsátás 

MNPB (egyéni tiszta határhaszon) 
MNT (tugrik) – Mongólia 

MNÜA (Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány) 

Mo (módusz) 
mobil 

mobilabb közúti fuvarozás 

mobilabb munkaerőpiac 
mobil aktívák 

mobil árusítás 



mobilbank-szolgáltatás 

mobil cascobiztosítás 

mobil cég (mozgékony) 
mobíliák 

mobil iroda 

mobilis 
mobilitás 

mobilitás költsége 

mobilizáció 
mobilizál 

mobilizálás 

mobilizálható 
mobilizálhatóság 

mobilizálja a pénzét 

mobilizáló 
mobilizált 

mobil munkaerő 

mobil piac 
mobiltelebank 

mobiltelefon 

mobiltelefon-állomás 
mobiltelefondíj 

mobiltelefon-előfizető 

mobiltelefon előfizetője 
mobiltelefon-piac 

mobiltelefon-szolgáltatás 

mobiltelefon-szolgáltató 

mobiltelefon-társaság 

mobiltelefon-vállalat 
mobil tőke 

mód 

modális osztályköz 
modellábra 

modellál 

modellalkotás 
modellalkotási filozófia 

modell allokációs egyenletrendszere 

modellbázis 
modellbázis-kezelés 

modellbemutató 

modellcsalád 
modelldarab 

modellépítés 

modellérték 
modellértékű privatizáció 

modellez 

modellezendő 
modellezés 

modellfelépítés 

modellfeltételek 
modellfuttatás 

modellhasonulási következmény 

modelljellemzők 
modellkalibráció 

modellkészítő 

modellkísérlet 
modellmegformulázás 

modellmegjelölés 

modellparaméter 
modellportfólió 

modellrendszer 



modellsorozat 

modellszámítás 

modellszerkezet 
modellvaliditási vizsgálat 

modell validitási vizsgálata 

modellválság 
modellváltás 

modellváltozat 

modellváltozó 
modell változói 

moderátori szerep 

modern banki infrastruktúra 
modern gépi termelés 

modern gyarmatosítási elmélet 

modernizáció 
modernizáció intézményi tényezői 

modernizációs beruházás 

modernizációs charta 
modernizációs ciklus 

modernizációs csapda 

modernizációs deficit 
modernizációs diktatúra 

modernizációs előny 

Modernizációs és Euroatlanti Integrációs Projekt-iroda (Promei) 
modernizációs fordulat 

modernizációs kényszer 

modernizációs költség 

modernizációs küszöb 

modernizációs megkésettség 
modernizációs program 

modernizációs rendszer 

modernizációs vívmány 
modernizálás 

modernizálható 

modernizálhatóság 
modernizáló 

modernizálódási ráta 

modernizált 
modernizáltat 

modern kapitalizmus 

modern közgazdaságtan 
modern portfólióelmélet 

modern számlavezetési rendszer 

modern üzleti infrastruktúra 
Modern Üzleti Tudományok Főiskolája 

Modigliani, Franco 

Modigliani–Miller-elmélet 
Modigliani–Miller-tétel 

módjában áll 

módos 
módos gazda 

módosít 

módosítás 
módosítási bejelentés 

módosítási nyilatkozat 

módosítás kelte 
módosítható fix árfolyamok rendszere 

módosítható kamatozású jelzálog 

módosítható ügylet 
módosító indítvány 

módosító javaslat 



módosító jegy 

módosított CIF-ár 

módosított jutalék 
módosított kamatozású jelzálog 

módosított kereslet 

módosított kölcsön 
módosított körlevél 

módosított Phillips-görbe 

módosított privatizációs szerződés 
módosító záradék 

módos polgár 

módosult gazdasági feltétel 
módosult reáljövedelem 

módszer a külföldi valuták átszámítására 

módszeralkalmazás 
módszerorientált 

modulrendszer 

modulrendszerű termelés 
módusz (Mo) 

módusz előtti osztályközhöz tartozó gyakoriság 

módusz pontos értéke 
móduszt tartalmazó osztályköz alsó határa 

móduszt tartalmazó osztályköz hossza 

móduszt tartalmazó osztályközhöz tartozó gyakoriság 
módusz utáni osztályközhöz tartozó gyakoriság 

MOE-10 (tíz közép- és kelet- 

-európai társult ország) 

mogul 

mohur 
MOKK (Magyar Olajipari és Kereskedelmi Kamara) 

mókuskerékhatás 

MOL (Magyar Olaj- és Gázipari Rt.) 
Moldovai Köztársaság (Moldávia) – Európa 

Moll, Bruno 

mólóhasználati díj 
Monacói Hercegség (Monaco) –Európa 

monadikus tesztelés 

monarchia 
monej (szleng – pénz) 

MONEP (Párizsi Opciós Árutőzsde) 

monéta 
monetária 

monetáris 

monetáris aggregátumok 
monetáris álláspont 

monetáris arany 

monetáris bázis (MB) 
monetáris bázis belső összetevője 

monetáris bázis külső összetevője 

monetáris bázis nemzetközi összetevője 
Monetáris Bizottság 

monetáris célzóna 

monetáris ciklus 
monetáris egyensúly 

monetáris egyensúly megteremtése 

monetáris egyezmény 
monetáris egység 

monetáris ellenforradalom 

monetáris enyhítés 
monetáris érték 

monetáris fegyelem 



monetáris főhatóság 

monetáris gazdaságpolitika 

monetáris határkiegyenlítő illeték 
monetáris hatóság 

monetáris infláció 

monetáris instabilitás 
monetáris integráció 

monetáris irányítás 

monetáris irányítás joga 
monetáris kiigazítás 

monetáris kompenzációs egység 

monetáris kompenzációs összeg 
monetáris konvergenciakritériumok 

monetáris közvetítők 

monetáris makroökonómia 
monetáris mechanizmus 

monetáris megállapodás 

monetáris megszorítás 
monetáris megszorító gazdaságpolitika 

monetáris megszorító intézkedés 

monetáris növekedés 
monetáris politika 

monetáris politikai eszközök 

monetáris rendszer 
monetáris restrikció 

monetáris stabilitás 

monetáris szabvány 

monetáris szervezetek 

monetáris szigor 
monetáris szigorítás 

monetarista 

monetarista nézetek 
monetáris unió 

monetáris ügy 

monetáris visszafogás 
monetáris zóna 

monetarizálás 

monetarizált érték 
monetarizált gazdaság 

monetarizmus 

monetarizmus híve 
monetizáltság 

money 

money-making 
Mongólia (Molgólia) – Ázsia 

monitoring 

monitorizálás 
monoexportáló jelleg 

monografikus megfigyelés 

monoipari agglomeráció 
monokulturális gazdaság 

monokultúrás gazdaság 

monometallikus 
monometallizmus 

monopolár 

monopolár alkalmazása 
monopoláru 

monopolcég 

monopolcikk 
monopolegyesülés 

monopolelemek 



monopolellenes 

monopolerő 

monopolerővel rendelkező vállalat 
monopolfellépés 

monopolhelyzet 

monopolhelyzet felszámolása 
monopolhelyzetű közszolgáltató vállalat 

monopolilleték 

monopolintézmény 
monopolista 

monopolista ármeghatározás 

monopolista árrétegződés 
monopolista egyesülés 

monopolista extraprofit 

monopolistaként viselkedő vállalat 
monopolista kiváltság 

monopolista profit 

monopolista szabályozás 
monopolista termelés változása 

monopolista vállalat határbevétele 

monopolista verseny 
monopolisztikus 

monopolisztikusan versenyző vállalat 

monopolisztikus elem 
monopolisztikus függőség 

monopolisztikus jellegű 

monopolisztikus magántulajdon 

monopolisztikus piac 

monopolisztikus tényezők 
monopolisztikus verseny 

monopólium 

monopólium által bevezetett árrendszer 
monopólium által meghatározott kínálati ár 

monopólium árképzési technikája 

monopóliumelemek 
monopóliumellenes 

monopóliumellenes megállapodás 

monopóliumellenes rendszabály 
monopóliumellenes vizsgálat 

monopólium és a tökéletes verseny közötti piaci helyzetek 

monopólium extraprofitja 
monopóliumfeloldási kötelezettség 

monopólium kínálatának meghatározása 

monopólium kínálati ára 
monopóliumkorlátozás 

monopólium munkakeresleti függvénye 

monopóliumok és a szabad verseny korlátozása 
Monopóliumok és Fúziók Bizottsága 

monopólium optimális kínálati mennyisége 

monopólium összefogása 
monopóliumra való törekvés 

monopólium szövetkezése 

monopólium társadalmi költségei 
monopólium társadalmi összhatása 

monopóliumtörekvés 

monopolizáció foka 
monopolizációs tendencia 

monopolizál 

monopolizálás 
monopolizálhat 

monopolizálható 



monopolizálhatóbb piac 

monopolizálja a piacot 

monopolizáló 
monopolizálódás 

monopolizálódó legerősebbek 

monopolizáltat 
monopolizált piac 

monopolizáltság 

monopolizáltság mértéke 
monopoljáradék 

monopoljelleg 

monopoljog 
monopoljószág 

monopolkapitalizmus 

monopolkereskedelem 
monopolkereslet 

monopolkínálat 

monopolpiac 
monopolpozíció 

monopolprofit 

monopolrendszer 
monopol seigniorage 

monopolszervezet 

monopoltevékenység 
monopoltőke 

monopoltőkés 

monopolügynök 

monopolvállalat 

monopolverseny 
monopszonhelyzet 

monopszónia 

monopszonikus 
monopszonista ár 

monopszónium 

monopszon piaci helyzet 
monopszonvonás 

monoton csökkenő függvény 

monoton csökkenő görbe 
monoton emelkedő függvény 

monoton függvény 

monotonitás 
monotonitási feltétel 

monoton növekvő függvény 

monoton növekvő görbe 
monoton növekvő konkáv függvény 

monoton növekvő preferenciarendezés 

monoton transzformáció 
Monsen, Raymond Joseph 

Montanari, Geminiano 

Montánunió (vagy Európai  
Szén- és Acélközösség)  

(ESZAK vagy ECSC) 

Montcretičn, Antoine sieur de Vatteville 
Monte-Carlo-módszer 

Monte dei Paschi di Siena (a világ legrégebbi bankja) 

Montreali Értéktőzsde 
Montreali Tőzsde (ME) 

montreali tőzsde portfólióindexe 

Moody Befektetési Tanácsadó Szolgálat 
Moody iroda kötvényminősítései 

Moore, Henry Ludwell 



morális haszon 

morális ökonómia 

moratórium (fizetési haladék) 
moratóriumegyezmény 

Mordvinov, Nyikolaj Szemjonovics 

Morgan Stanley nemzetközi árfolyamindex (MSCI-index) 
Morgenstern, Oskar 

Morishima, Michio 

Morpurgo, Emil 
Morris, Cynthia Taft 

mortalitás 

Morus, Thomas 
mosoda 

mosógépeladás 

mosógépimport 
mosógépvásárlás 

mosóporpiac 

mosóporreklám 
mosópor reklámozása 

mosószergyár 

mosószerpiac 
MOSS-megbeszélések 

MOSS (piacorientált, szektorsemleges) 

mostoha kitermelési feltételek 
MOSZ (Menedzserek Országos Szövetsége) 

MOSZ (Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége) 

MOSZK (Magyar Országos Szövetkezeti Központ) 

moszkvai bankközi kínálati kamatláb (MIBOR) 

Moszkvai Bankközi Valutatőzsde (MMVB) 
motel 

motellánc 

Motiljev, Volf Evnovics 
motivációelemzés 

motivációközpontú vezetés 

motivációkutatás 
motivációkutatási költség 

motivációs eszköztár 

motivál 
motiválás 

motiválható 

motiváló 
motivált 

motorgyár 

motorgyártás 
motorizáció 

motorizál 

motorizálás 
motorizáló 

motorjavító 

motorkerékpáralkatrész-kereskedő 
motorkerékpár-baleset elleni biztosítás 

motorkerékpár-biztosítás 

motorkerékpár-biztosítási tarifatáblázat 
motorkerékpár-gyári műszak 

motorkerékpár-ipar 

motorkerékpár-kereskedelem 
motorkerékpár-kölcsönzés 

motorkerékpártartozék-értékesítés 

motorkerékpár-tartozék értékesítése 
motorkerékpár-üzemanyag kiskereskedelmi értékesítése 

motoros futár 



motorosfutár-szolgálat 

motorszerviz 

mottó 
Mozambiki Köztársaság (Mozambik) – Afrika 

mozdonyállomány 

mozdonyfordító felszerelési költsége 
mozdonygyár 

mozdonygyártás 

mozdonyjavító 
mozdonyvezető 

mozdulatgazdaságosság 

mozdulattanulmány 
mozgalmas tőzsdei tevékenység 

mozgalom 

mozgás 
mozgásban lévő gazdaság 

mozgásforma 

mozgási lehetőség 
mozgáskorlátozottak közlekedésének a támogatása 

mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 

mozgáslehetőség 
mozgásmérleg 

mozgássérültek foglalkoztatása 

mozgássérültek támogatása 
mozgástér 

mozgat 

mozgatható 

mozgatható beviteli terminál 

mozgatóerő 
mozgékony tulajdonforma 

mozgékony vállalat 

mozgó ár 
mozgó árak 

mozgó áras ármegállapodás 

mozgóár-skála 
mozgóáruda 

mozgóárus 

mozgóárus eladó 
mozgóár-záradék 

mozgó átlag 

mozgó átlagok keresztezése árfolyamcsökkenéskor 
mozgó átlagok keresztezése emelkedő árfolyamnál 

mozgóátlagolás 

mozgóátlagolás módszere 
mozgóátlagolású trend 

mozgóátlagolású trend számítása 

mozgóátlag-sorozat 
mozgó átlag trendvonala 

mozgó bér 

mozgóbér-skála 
mozgóbolt 

mozgóbolti értékesítés 

mozgóbolton keresztül történő borértékesítés 
mozgóbüfé 

mozgó egyensúly 

mozgó értékcikkárus 
mozgó importilleték 

mozgó kamatláb 

mozgó kamatozású kincstárjegy 
mozgó kamatozású kötvény 

mozgóképfelvételek kiskereskedelme 



mozgóképpiac 

mozgóképszínház 

mozgóképszínházi belépő 
mozgó készpénztartalék 

mozgókiállítás 

mozgókonyha 
mozgó könyvesbolt 

mozgólakásos kemping 

mozgó lottó-totó árus 
mozgó orvosi rendelő 

mozgó pénzalap 

mozgóposta 
mozgóreklám 

mozgósít 

mozgósítás 
mozgósítható 

mozgósító 

mozgósított erőforrások 
mozgó skála 

mozgóskála-záradék 

mozgó sokaság 
mozgó sor 

mozgó súlyok 

mozgó tarifájú vám 
mozgó tarifájú vegyes vám 

mozgó tervezés 

mozgó tőke 

mozgó vagyontárgyak biztosítása 

mozgóvám 
mozibérlet 

mozibevétel 

moziengedély 
moziforgalmazás 

mozihelyár 

mozijegy 
mozipiac 

mozireklám 

mozis szféra 
mozitulajdonos 

moziüzemeltető 

moziüzemi vállalat igazgatója 
moziüzem-vezető 

mögöttes felelősség 

Möller, Hans Otto 
möngö (váltópénz) 

MP (bálapréselt) 

MP (határtermék) 
MPC (fogyasztási határhajlandóság) 

MPD (magánhatárkár) 

MPLS (Minneapolisi Gabonatőzsde) 
MPS (anyagi termékek rendszere) 

MPS (megtakarítási határhajlandóság) 

MPS-számbavételi rendszer 
MPSZ (Magyar Parasztszövetség) 

MR (vagy HB) (határbevétel) 

Mrd Ft (milliárd forint) 
MRE (Malajziai Gumitőzsde) 

MRO (ouguiya) –Mauritánia 

MRP (határtermék-bevétel) 
MRP (munkavállalói résztulajdonosi program) 

MRP-jellegű privatizáció 



MRP-lobbi 

MRP-mozgalom 

MRP-s privatizáció 
MRP-s tulajdoni többségű vállalkozás 

MRP-szervezet 

MRP-törvény 
MRP-vállalat 

MRS (a helyettesítés határrátája) 

MRSZ (Magyar Reklámszövetség) 
MRSZ-tagvállalat 

MRT (transzformációs határráta) 

MRTS (a technikai helyettesítés határrátája) 
MSAC (a legelmaradottabb országok) 

MSCI-index (Morgan Stanlex nemzetközi árfolyamindex) 

MSD (társadalmi határkár) 
Mse (átlagos négyzetes hiba) 

MSE (Közép-nyugati Értéktőzsde) (Chicago) 

MSRB (Értékpapírügyeket Szabályozó Tanács) (USA) 
MSZH (Magyar Szabadalmi Hivatal) 

MSZSZ (Magyar Szállodaszövetség) 

MSZSZ (magyar számviteli szabályok) 
MSZT (Magyar Szabványügyi Testület) 

MTA (Magyar Tudományos Akadémia) 

MTA Ipargazdasági Bizottsága 
MTA Közgazdaság-tudományi Intézet 

MTA Munkatudományi Bizottsága 

MTA Vezetés- és Szervezéstudományi Bizottsága 

MTA Világgazdasági Kutatóitézet 

MTC (Malajziai Óntanács) 
MTL (líra) – Málta 

MTN (multilaterális kereskedelmi tárgyalás) 

MTSZ (Magyar Teleházszövetség) 
MTSZ (Magyar Turisztikai Szolgálat Rt.) 

MTÜ (Magyar Tengerhajózási Ügynökség) 

MU (határhaszon) 
mu (területmérték) 

Mudrony Soma 

Mufti (Munkanélküli Fiatalok Tanácsadó Irodája) 
MUISZ (Magyar Utazási Irodák Szövetsége) 

múlás 

mulasztás 
mulasztási bírság 

mulasztás időtartama 

mulasztási ítélet 
mulasztásos alkotmánysértés 

mulasztásos váltó 

mulasztást elkövető 
mulasztó 

mulató 

mulatóhely 
mulatóhelyiség 

mulatótulajdonos 

múltbeli költségek 
múltbeli munka 

múltbeli pontatlanság 

multibank 
multidimenziós skálázás 

multidiszciplináris 

multidollár 
multifunkcionális cég 

multifunkcionális európai mezőgazdasági modell 



multifunkcionális intézmény 

multik 

multi-kereskedőlánc 
multikollinearitás 

multikollinearitás mérőszáma 

multikompenzációs kereskedelmi mátrix 
multikulturális szemlélet 

multilaterális 

multilaterális árfolyammodell (MERM) (IMF) 
multilaterális befektetés 

multilaterális egyenlegek 

multilaterális elszámolás 
multilaterális elszámolási rendszer 

Multilaterális Fejlesztési Bank 

multilaterális fizetés 
multilaterális fizetési rendszer 

Multilaterális Garanciaalap 

multilaterális kapcsolat 
multilaterális kereskedelem 

multilaterális kereskedelmi tárgyalás (MTN) 

multilaterális kiút 
multilaterális klíring 

multilaterális kooperáció 

multilaterális megállapodás 
multilaterális megközelítés 

multilaterális megoldás 

multilaterális nettósítás 

multilaterális összehasonlítás 

multilaterális segély 
multilaterális szerződés 

multilaterális vámengedmény 

multilateralizmus 
multimarket kereskedési rendszer (MMTS) 

multimédia-kiosztó 

multimilliárdos 
multimilliomos 

multimilliomos család 

multimodális szállítmány 
multimodális szállítmányozó 

multimodális transzport 

multinacionális 
multinacionális bank 

multinacionális befektetési megállapodás (MAI) 

multinacionális cég 
multinacionális erőcsoport 

multinacionális értékesítő vállalat 

multinacionális kereskedelmi tárgyalás 
multinacionális olajtársaság 

multinacionális profitszivattyú 

multinacionális szolgáltatóvállalat 
multinacionális társaság 

multinacionális vállalat 

multinacionális vállalatcsoport 
Multinacionális Vállalatok Magyarországi Társasága 

multinacionális vállalkozás 

multinacionalizálódás 
multiopciós kötvény 

multiplex módszer 

multiplicitás 
multiplikáció 

multiplikációs hatás 



multiplikál 

multiplikatív 

multiplikatív értékpapírkiáramlás 
multiplikatív folyamat 

multiplikatív függvény 

multiplikatív hatás 
multiplikatív modell 

multiplikatív szezonalitás 

multiplikatív tényező 
multiplikátor 

multiplikátor-akcelerátor mechanizmus 

multiplikátor-akcelerátor modell 
multiplikátorelv 

multiplikátorhatás 

multiplikátormodell 
multiszolgáltatás 

multiszolgáltatású számla 

multivalutáris 
multivalutáris hitelkártya 

Mundell, Robert 

Mundell-féle beruházás 
Mundell–Fleming-modell 

Mundell-tézisek 

mundér becsülete 
mundializáció 

Mundlak, Yair 

municipális 

municipalizáció 

municipalizál 
municipalizálás 

municípium 

Munka (sajtókiadvány) 
munka (L) 

Munkaadó (sajtókiadvány) 

munkaadó 
munkaadói igazolás 

munkaadói járulék 

munkaadóijárulék-fizetési kötelezettség 
munkaadóijárulék-fizetési kötelezettség alá eső kifizetés 

munkaadói kötelezettség 

munkaadói nyugdíjbiztosításban való részvétel feltételei 
munkaadói szerep 

munkaadói szervezet 

munkaadók által fizetett adó 
munkaadók és a munkavállalók képviselői 

Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ) 

munkaadók sztrájk elleni biztosítása 
munkaadó mint készfizető kezes 

munkaadó vállalat 

munkaalap 
munkaáldozat 

munkaalkalmasság 

munkaalkalmassági vizsgálat 
munkaalkalmat keres 

munkaalkalmat talál 

munkaalkalom 
munkaalkalom-teremtés 

munkaalkalom teremtése 

munkaállomány 
munkaállomány minősége 

munkaállomány nagysága 



munkaállomás 

munkaanyag 

munka ára 
munka arányos elosztása 

munkaártalom 

munkaátalány 
munka átlagtermelékenysége 

munkaattitűd 

munkaattitűd-vizsgálat 
munkaattitűd vizsgálata 

munkaátvitel 

munkába áll 
munkába állás 

munkába helyezést elősegítő bizottság (MEB) 

munkába lép 
munkába lépés 

munkába lépő 

munkába menet 
munkában lévő rendelések 

munkába siető 

munkába vétel 
munkabéke 

munkabeosztás 

munkabér 
munkabéradó 

munkabéradó-bevétel 

munkabéralap 

munkabérátlag 

munkabér-átutalás 
munkabér-átutaló 

munkabérből való levonás 

munkabércsekk 
munkabércsökkenés 

munkabér csökkenése 

munkabércsökkentés 
munkabér csökkentése 

munkabér-differenciálás 

munkabérek nemzetközi kiegyenlítődése 
munkabérelmélet 

munkabérelőleg 

munkabér-elszámolási számla 
munkabéremelés 

munkabér-emelkedés 

munkabér emelkedése 
munkabéres 

munkabérfizetés 

munkabérhányad 
munkabérhatár 

munkabérhitel 

munkabérindex 
munkabér-kategória 

munkabér-kifizetés 

munkabér kifizetése 
munkabérköltség 

munkabér-követelés 

munkabér követelése 
munkabér közterhei 

munkabérkülönbség 

munkabér-mechanizmus 
munkabér-megállapítás 

munkabér megállapítása 



munkabér-megállapító 

munkabér meghatározása a vállalat fizetőképessége szerint 

munkabérminimum 
munkabér-módosítás 

munkabér módosítása 

munkabérmozgás 
munkabér mozgása 

munkabér mozgástörvényei 

munkabér-növekedés 
munkabér növekedése 

munkabér növekedésének jövedelmi hatása 

munkabér-politika 
munkabérpótlék 

munkabérráta 

munkabérrel megszerezhető fogyasztási cikkek mennyisége 
munkabérrendezés 

munkabér rendezése 

munkabérrendszer 
munkabérrögzítés 

munkabér-statisztika 

munkabér-szabályozás 
munkabér szabályozása 

munkabérszámfejtés 

munkabér számfejtése 
munkabérszámla 

munkabérszerződés 

munkabérszínvonal 

munkabér-támogatás 

munkabértarifa 
munkabértöbblet 

munkabér valóságos értéke 

munkabérváltozás 
munkabeszüntetés 

munkabeszüntetési akció 

munkabírás 
munkabíró 

munkabizottság 

munkabiztonság 
munkából elbocsát 

munkából kilépő 

munkából származó jövedelem 
munkából szerzett összjövedelem 

munkabrigád 

munkabuzi (szleng) 
munkacentrikusság 

munkaciklus 

munkacipő 
munkacsapat 

munkacsere-áruház 

munkacsoport 
munkacsoportban dolgozik 

munkacsoport-beosztás 

munkacsoporti beosztás 
munkacsúcs 

munka dandárja 

munkadarab 
Munka dicséri mesterét. (közmondás) 

munkadíj 

munkadíjas 
munkadíjazás 

munkadíj-kifizetés 



munkadíj-megállapítás 

munkadíj megállapítása 

munkadíjszabás 
munkadíjtáblázat 

munkaebéd 

munkaegészségtan 
munkaegyesítés 

munkaegyezmény 

munkaegység 
munkaegységre jutó jövedelem 

munkaelemzés 

munkaelemző 
munkaellátottság 

munkaelosztás 

munkaelőírás 
munkaelvállaló 

munkaenergia 

munkaengedély 
munkaengedélystop 

munkaerkölcs 

munkaerő 
munkaerő-állomány 

munkaerő ára 

munkaerő-áramlás 
munkaerő áramlása 

munkaerő árának nagyságváltozása 

munkaerőáru 

munkaerőáru különleges természete 

munkaerő-átcsoportosítás 
munkaerő átcsoportosítása 

munkaerő-átirányítás 

munkaerő átirányítása 
munkaerő bővített újratermelése 

munkaerő-csábítás 

munkaerő-csábító 
munkaerő eladása 

munkaerő elfogyasztása 

munkaerő elfogyasztási folyamata 
munkaerő-ellátás 

munkaerő-ellátási terv 

munkaerő-ellátottság 
munkaerő-ellátottsági megegyezés 

munkaerő-elvándorlás 

munkaerő elvándorlása 
munkaerőérték 

munkaerő értéke 

munkaerő-értékelés 
munkaerő értékelése 

munkaerő értékének átváltása 

munkaerőexport 
munkaerő faktorára 

munkaerő-fejlesztő központ 

munkaerő-felesleg 
munkaerő-felhasználás 

munkaerő felhasználása 

munkaerő-felhígulás 
munkaerő felhígulása 

munkaerő-felmérés 

munkaerő felmérése 
munkaerő-felvétel 

munkaerő felvétele 



munkaerő-fluktuáció 

munkaerő fluktuációja 

munkaerő-foglalkoztatás 
munkaerő foglalkoztatása 

munkaerő-foglalkoztató 

munkaerőforrás 
munkaerő-gazdálkodás 

munkaerő-gazdálkodási vezető 

munkaerőgond 
munkaerőhelyzet 

munkaerőhiány 

munkaerő-hullámzás 
munkaerőigény 

munkaerőigény-bejelentés 

munkaerőigény bejelentése 
munkaerőimport 

munkaerő-ingadozás 

munkaerő integrációja 
munkaerő-intenzív ágazat 

munkaerő-intenzív export 

munkaerő-intenzív termékcsoport 
munkaerő-invázió 

munkaerő jobb kihasználása 

munkaerő-kapacitás 
munkaerőképző központ 

munkaerő-kereslet 

munkaerő kereslete 

munkaerő-kihasználtsági mutató 

munkaerő-kiközvetítés 
munkaerő-kimutatás 

munkaerő-kínálat 

munkaerő kínálata 
munkaerő-kiválasztás 

munkaerő kiválasztása 

munkaerő kizsákmányolásának  
a foka 

munkaerő-koncepció 

munkaerő-kontingens 
munkaerő-kölcsönzés 

munkaerő-kölcsönzés 

munkaerő kölcsönzése 
munkaerőköltség 

munkaerő költsége 

munkaerőköltség-felvétel 
munkaerőköltség felvétele 

munkaerő-közvetítés 

munkaerő-közvetítés 
munkaerő közvetítése 

munkaerő-közvetítő 

munkaerő lekötése 
munkaerőlétszám 

munkaerőmérleg 

munkaerő-minőségi szempont 
munkaerő-mobilitás 

munkaerő-mobilitás 

munkaerőmozgás 
munkaerő-mozgékonyság 

munkaerő mozgékonysága 

munkaerő mutatószámai 
munkaerő napi értéke 

munkaerő nemzetközi áramlása 



munkaerő-nyilvántartás 

munkaerő nyilvántartása 

munkaerő összértéke 
munkaerő-összetétel 

munkaerő összetétele 

munkaerő-pazarlás 
munkaerő pazarlása 

munkaerőpiac 

munkaerő-piaci alap (MA) 
munkaerő-piaci célcsoportképzés 

munkaerő-piaci érvényesülés 

munkaerő-piaci esély 
munkaerő-piaci eszköz 

munkaerő-piaci folyamatok 

Munkaerő-piaci Információk (sajtókiadvány) 
munkaerő piaci keresleti görbéje 

munkaerő-piaci követelmények 

munkaerő-piaci marketing 
munkaerő-piaci rugalmasság 

Munkaerő-piaci Tanács 

munkaerő-piaci tendencia 
munkaerő-piaci túlszabályozottság 

munkaerőpiac rugalmassága 

munkaerőpiac rugalmatlansága 
munkaerőpiac tökéletlensége miatt fellépő munkanélküliség 

munkaerőpiac szeggregálódása 

munkaerőpiac-szegmentálás 

munkaerő-politika 

munkaerő-potenciál 
munkaerőpótló 

munkaerő-prognózis 

munkaerő-racionalizálás 
munkaerő-ráfordítás 

munkaerő-reprodukció 

munkaerő-statisztika 
munkaerőstock 

munkaerőstock-érték 

munkaerő szabad áramlása 
munkaerő szabad áramlásának korlátozása 

munkaerő-szervezés 

munkaerő szervezése 
munkaerő szociális költségei 

munkaerő-szolgálati iroda 

munkaerő-szükséglet 
munkaerő-szükséglet és -kínálat 

munkaerő-szükséglet meghatározása 

munkaerő társadalmi költségei 
munkaerő-tartalék 

munkaerő-tartalékolás 

munkaerő tartalékolása 
munkaerőtartalék-rendszer 

munkaerő-tervezés 

munkaerő-toborzás 
munkaerő-toborzó 

munkaerőtöbblet 

munkaerő-többletes gazdaság 
munkaerőtranszfer 

munkaerő-tulajdonos 

munkaerő-újratermelés 
munkaerő újratermelése 

munkaerő újratermelését szolgáló kiadások arányos része 



munkaerő-ütemezés 

munkaerő-vándorlás 

munkaerő vándorlása 
munkaerő-veszteség 

munkaerő zöme 

munka értéke 
munkaértékelés 

munkaérték-elmélet 

munkaérték-elméleti megközelítés 
munkaértekezlet 

munkaérték-hipotézis 

munka és tőke árainak aránya 
munkaeszköz 

munkaeszközcsalád 

munkaeszköz elhasználódása 
munkaeszköz fejlődése 

munkaeszközök zálogba adása 

munkaeszköz-ráfordítás 
munkaeszköz tökéletesedése 

munkaeszközszerep 

munkaetika 
munkaév 

munkafajta 

munkafajta piaca 
munkafázis 

munkafegyelem 

munkafegyelem megszilárdítása 

munkafeladat 

munkafeladat kiszélesítése 
munkafeladat-szélesítés 

munkafelajánlás 

munkafelesleg (vagy -fölösleg) 
munkafelhasználás 

munkafelmérő 

munkafelosztás 
munkafeltétel 

munkafelügyelet 

munkafelügyelő 
munkafelügyelőség 

munkafelvétel 

munkafelvevő 
munkafelvigyázó 

munkafolyamat 

munkafolyamat eredménye 
munkafolyamat szakaszai 

munkafolyamat-tanulmány 

munkafolyamat társadalmi szabályozása 
munkafölösleg (vagy -felesleg) 

munka frontja 

munkafüzet 
munkagazdaságtan 

munkagép 

munkagépkezelő 
munkagépvásár (mgv) 

munkagrafikon 

munkahadsereg 
munkahányad 

munkaharc 

munka határköltsége 
munka határterméke 

munka határtermékének a maximuma 



munka határtermékfüggvénye 

munka határtermelékenységi függvénye 

munkahatékonyság 
munkahely 

munkahelyajánlat 

munkahelyalap 
munkahelyállomány 

munkahelybiztonság 

munkahelycsere 
munkahelyek adaptálása rokkantak számára 

munkahelyekért folytatott verseny 

munkahely-elvesztési biztosítás 
munkahelyen való megjelenés 

munkahelyet betölt 

munka helyettesítése tőkével 
munkahelyet változtat 

munkahelyhiány 

munkahelyi alkoholfogyasztás 
munkahelyi baleset 

munkahelyi betanítás 

munkahelyi érdekérvényesítés 
munkahelyi képzés 

munkahelyi konfliktus 

munkahelyi lélektani terror 
munkahelyi maffia 

munkahelyi nyugdíjalap 

munkahelyi oktatás 

munkahelyi oktatás, képzés 

munkahelyi pótlék 
munkahelyi razzia 

munkahelyi továbbképzés 

munkahelyi vendéglátóüzlet 
munkahelykeresés 

munkahely-keresési ráfordítás 

munkahely-kialakítás 
munkahely kialakítása 

munkahelykínálat 

munkahely-létesítés 
munkahellyel rendelkezik 

munkahelymegőrzés 

munkahely megőrzése 
munkahelymegszűnés 

munkahely-megszüntetés 

munkahely megszüntetése 
munkahelymegtartás 

munkahelymegtartó privatizáció 

munkahelyre kiközvetít 
munkahely-teremtés 

munkahely-teremtési hitel 

munkahely-teremtési program 
munkahely-teremtési szempont 

munkahely-teremtési támogatás 

munkahelyteremtő infrastrukturális beruházás 
munkahelyteremtő lehetőségek 

munkahelyváltozás 

munkahely-változtatás 
munkahely változtatása 

munkahely-változtatási hajlandóság 

munkahelyvesztés 
munkahét 

munkahét hossza 



munkahipotézis 

munka hosszú távú keresletének változása 

munka hosszú távú keresleti függvénye 
munkahozadék 

munka hozadéki függvénye 

munkahozam 
munkához fog 

munkához lát 

munkához való jog 
munkához való viszony 

munkaidény 

munkaidő 
munkaidő abszolút nagysága 

munkaidőalap 

munkaidőalap újraelosztása 
munkaidő-átcsoportosítás 

munkaidőben 

munkaidő-csökkenés 
munkaidő csökkentése 

munkaidő-ellenőrző óra 

munkaidő-előírás 
munkaidő előírása 

munkaidő-elszámolás 

munkaidő elszámolása 
munkaidőhitel 

munkaidő-kapacitás 

munkaidő-kedvezmény 

munkaidő-kedvezmény megváltása 

munkaidő-kiesés 
munkaidő kiesése 

munkaidő-kihasználás 

munkaidő kihasználása 
munkaidő-kimutatás 

munkaidő kimutatása 

munkaidő-korlátozás 
munkaidő korlátozása 

munkaidő meghosszabbítása 

munkaidő-megrövidítés 
munkaidő megrövidítése 

munkaidő-megtakarítás 

munkaidő megtakarítása 
munkaidőmérleg 

munkaidőn túl 

munkaidő-nyereség 
munkaidő-nyilvántartás 

munkaidő nyilvántartása 

munkaidő-ráfordítás 
munkaidő-rögzítő 

munkaidő vége 

munkaigény 
munkaigényes 

munkaigényes áru 

munkaigényesebbre cserél 
munkaigényes ipar 

munkaigényes kisüzemi technológia 

munkaigényesség 
munkaigényes termék 

munkaintenzitás 

munkaintenzitás növekedése 
munkaintenzitás növelése 

munkaintenzív 



munkaintenzív ágazat 

munkaintenzív technikai haladás 

munkairam 
munkairányítás 

munkairányító 

munkaiskola 
munkajáradék 

munkajavak 

munkajavaslat 
munkajegy 

munkajellemzők 

munkajog 
munkajogi állományi létszám 

munkajogi átlagkereset 

munkajogszabály 
munkajogvita rendezése 

munkajövedelem 

munkakalkuláció 
munkakapcsolat 

munkakategória 

munkák bonyolultsági eltérései 
munkakedv 

munkakedvelő 

munkakényszer 
munkaképes 

munkaképes állapot 

munkaképes életkor 

munkaképes életkorú 

munkaképes korú 
munkaképes korú népesség 

munkaképes lakosság 

munkaképes népesség 
munkaképes populáció 

munkaképesség 

Munkaképesség-minősítő Munkacsoport 
munkaképtelen 

munkaképtelenné válik 

munkaképtelenség 
munkakeresés 

munkakeresés költsége 

munkakereslet 
munkakeresleti függvény 

munka keresleti függvénye 

munkakeresleti görbe 
munkakereső 

munkakereső ember 

munkakerülés 
munkakerülő 

munkakészség 

munka kettős jellege 
munkakezdés 

munkakiesés 

munkakifejtés 
munkakihasználás 

munkakínálat 

munka kínálatának alternatív költsége 
munkakínálat-feszültségi 

koefficiens 

munkakínálati döntés 
munkakínálati függvény 

munka kínálati függvénye 



munkakínálati görbe 

munkakínálat-korlátozás 

munkakínálat korlátozása 
munkakínálat minimális értéke 

munka kínálója 

munkakiterjesztő műszaki haladás 
munkakódex 

munkaköltségarány 

munkaköltség aránya 
munkaköltség/ár arány 

munkakönnyítés 

munkakönyv 
munkaköpeny 

munkakör 

munkakörelemzés 
munkakör-értékelés 

munkakör értékelése 

munkaköri kötelezettség 
munkaköri leírás 

munkaköri specifikáció 

munkaköri tanácsadás 
munkakör-szélesítés 

munkakör szélesítése 

munkakörtervezés 
munkakörülmény 

munkakörülmények javítása 

munkakörváltás 

munkaköteles 

munkakötelezettség 
munka közbeni képzés 

munkaközösség 

munkaközösség-vezető 
munkaközpontúság 

munkaközvetítés 

munkaközvetítés szabályai 
munkaközvetítő 

munkaközvetítő hivatal 

munkaközvetítő iroda 
munkaközvetítő ügynökség 

munkakultúra 

munkakutya 
munkál 

munkalap 

munkalassítás 
munkálat 

munkalátogatás 

munkaláz 
munkalehetőség 

munkalelkesedés 

munkalemaradás 
munkalendület 

munkáljon 

munkálkodik 
munkálkodó 

munkáltatás 

munkáltató 
munkáltató adómegállapítása 

munkáltató által kifizetett jövedelem 

munkáltatóbiztosítás hűtlen kezelés ellen 
munkáltatói baleset-biztosító egylet 

munkáltatói betegbiztosító egylet 



munkáltatói felelősségbiztosítás 

munkáltatói hozzájárulás 

munkáltatói igazolás 
munkáltatói járulék 

munkáltatóijárulék-csökkenés 

munkáltatói járulék csökkenése 
munkáltatói jog 

munkáltatói joggyakorlat 

munkáltatói jogkör gyakorlási módja 
munkáltatói kamara 

munkáltatói kamatmentes kölcsön 

munkáltatói támogatás 
munkáltatói táppénz-hozzájárulás 

munkáltató szállítóeszköze 

munkamánia 
munkamegadóztatás 

munkamegbeszélés 

munkamegosztás 
munka megosztásán nyugvó kooperáció 

munkamegosztás-elméletek 

munkamegosztás előnyei 
munkamegosztás fejlődése 

munkamegosztás fejlődésének függvénye 

munkamegosztás foka 
munkamegosztás hátrányai 

munkamegosztási elhelyezés 

munkamegosztási-hatalmi pozíció 

munkamegosztási-jövedelemrealizálási piac 

munkamegosztási kapcsolatban lévő ágak 
munkamegosztási kapcsolatrendszer 

munkamegosztás mélyülése 

munkamegosztáson alapuló kooperáció 
munkamegosztásos 

munkamegszakítás 

munkamegszállott 
munka megszállottja 

munkamegszervezés 

munka megszervezése 
munkamegszüntetés 

munkamegtagadás 

munkamegtagadó 
munkamegtakarítás 

munkamegtakarító 

munkamegtakarító műszaki haladás 
munka melletti oktatás 

munkamenet 

munkamennyiség 
munka mennyisége 

munkamérés 

munkaméréstan 
munkaminőség tőkével való felszereltség szerinti elaszticitása 

munkamód 

munkamódszer 
munkamódszer-átadás 

munkamódszer átadása 

munkamódszer-átadó 
munkamódszer-átvevő 

munkamorál 

munkamotiváció 
munkamotiváció vásárlása 

munkamotiváció-vásárlói magatartás 



munkaművelet 

munkanap 

munkanapfelmérés 
munkanapfelvétel 

munkanap határai 

munkanap hossza 
munkanapló 

munkanap meghosszabbítása 

munkanap nagysága 
munkanapok száma 

munkanapot meghosszabbító 

munkanapot meghosszabbító kényszertörvény 
munkanaptényezővel korrigált adatok 

munka nélkül 

munkanélküli (de: munka nélküli személy) 
munkanélküli-átképzés 

munkanélküliek átképzése 

munkanélküliek ellátása 
munkanélküliek ellátási rendszere 

Munkanélküliek és Állásnélküliek Egyesülete 

munkanélküliek jövedelempótló támogatása 
munkanélküliek kiskönyve 

munkanélküliek támogatására szolgáló alap 

munkanélküli-ellátás 
munkanélküli-ellátás 

munkanélküli-ellátásban részesülő 

munkanélküli-ellátás igazolása 

munkanélküli-ellátás megállapítása 

munkanélküli-ellátásra jogosult 
munkanélküli-ellátó rendszer 

munka nélküli ember 

Munkanélküli Fiatalok Tanácsadó Irodája (Mufti) 
munkanélküli-járadék 

munkanélkülijáradék-folyósítás 

munkanélküli-járadék folyósítása 
munkanélküli-járadékos (járadékot kapó munkanélküli) 

munka nélküli járadékos (pl. földtulajdonos, aki munka nélkül kap járadékot) 

munka nélküli jövedelem 
munkanélküliség egyensúlyi rátája 

munkanélküli-segély 

munkanélküli-segélyezés 
munkanélkülisegély-kérelem 

munkanélküli-segéllyel visszaélő 

munkanélküli-segélyre szorulók száma 
munkanélküliség esetére szóló biztosítás 

munkanélküliség évi rátája 

munkanélküliség-export 
munkanélküliség exportja 

munkanélküliség foka 

munkanélküliségi adó 
munkanélküliségi biztosítás 

munkanélküliségi ellátás 

munkanélküliség-import 
munkanélküliség importja 

munkanélküliségi mutató 

munkanélküliségi ráta 
munkanélküliségi ráta változása 

munkanélküliségi rekord 

munkanélküliségi rés 
munkanélküliségi statisztika 

munkanélküliség melletti egyensúly 



munkanélküliség mértéke 

munkanélküliség piaci rátája 

munkanélküliség természetes rátája 
munkanélküli-statisztika 

munkanélküli-statisztika forrásai 

munka nélküli személy (de: munkanélküli) 
munkanélküli-támogatás 

munka nélküli tartaléksereg 

munkanem 
munka nettó határterméke 

munkán kívüli jövedelemforrás 

munkanorma 
munkanorma megállapítása 

munkanormázás 

munkanövekmény 
munkanyilvántartás 

munkanyugdíj 

munkanyugdíjforma 
munkanyugdíjrendszer 

munkaóra 

munkaorientált 
munkapad 

munkapénz 

munkapénzelmélet 
munkaperiódus 

munkapiac 

munkapiac általános egyensúlya 

munkapiac egyensúlyát biztosító foglalkoztatás 

munkapiaci egyensúly 
munkapiaci egyensúly megteremtése 

munkapiaci egyensúlyt biztosító létszám 

munkapiaciegyensúly-teremtő mechanizmus 
munkapiaci feltételek 

munkapiaci gazdasági járadék 

munkapiaci kereslet 
munkapiaci kínálat 

munkapiaci modell 

munkapiaci struktúra 
munkapiac működése 

munkapiacon eladóként jelentkező népesség 

munkapiacon realizált jövedelem 
munkapiacot monopolizáló vállalat 

munkapiac súrlódása 

munkapontosság 
munkaposzt 

munkapotenciál felderítése 

munkaprogram 
munkaracionalizálás 

munkára fogás 

munkaráfordítás 
Munkára szoktak fizetni. (közmondás) 

Munkára termett ember. (szólásmondás) 

munkareform 
munkarend 

munkarotáció 

munkaruha 
munkaruha-áruház 

munkaruhabolt 

munkaruha-ellátás 
munkaruha-juttatás 

munkaruha-mosatási költség 



munkaruha-térítés 

munkaruha-utalvány 

munkaruhaüzlet 
munkaruházat 

munkás 

munkásakadémia 
munkásarisztokrácia 

munkásasszony 

munkásátképzés 
munkásbaleset-biztosítás 

munkásbarát 

munkásbiztosítás 
Munkásbiztosítási Közlöny (sajtókiadvány) 

munkásbiztosító pénztár 

munkásbrigád 
munkáscsalád 

munkáscsapat 

munkásdalárda 
munkásdemokrácia 

munkásdemonstráció 

munkásegyesület 
munkásegység 

munkásegység-ellenes 

munkásegységfront 
munkásegység-politika 

munkáselbocsátás 

munkásélelmezés 

munkás elidegenedése 

munkásellátó 
munkásellenőrzés 

munkásellenőrző bizottság 

munkásember 
munkásérdek 

munkásfeleség 

munkásfelvétel 
munkásfiatalság 

munkásfiú 

munkásgyerek (de: jó munkás gyerek) 
munkásgyűlés 

munkáshatalom 

munkáshetijegy 
munkáshiány 

munkásifjú 

munkás igazgató 
munkasiker 

munkás-internacionálé 

munkásjárat 
munkásjegy 

munkásjog 

munkáskáder 
munkásképviselő (a munkások képviselője) 

munkás képviselő (olyan képviselő, aki munkás) 

munkáskérdés 
munkáskereset 

munkáskereslet 

munkáskerület 
munkáskéz 

munkáskínálat 

munkáskizárás 
munkás kizsákmányolása 

munkáskollektíva 



munkáskolónia 

munkáskormány 

munkásköltő 
munkáskövetelés 

munkásközvetítés 

munkás küldött (olyan küldött, aki munkás) 
munkásküldött (a munkások küldöttje) 

munkásküldöttség 

munkáslakás 
munkáslakótelep 

munkáslétszám 

munkáslétszám növekedési üteme 
munkásmegbízott 

munkásmegmozdulás 

munkás miniszter 
munkásmozgalmi múlt 

munkásmozgalom 

munkásnegyed 
munkásnépesség 

munkásnő 

munkások bevonása 
munkások koncentrációja 

munkások küldötte 

munkások lakta városrész 
munkások vonzása 

munkásosztály 

munkásotthon 

munkás-önigazgatás 

munkás-önigazgatói vállalat 
munkásönkormányzat 

munkásöntudat 

munkás-paraszt szövetség 
munkásrészvény 

munkásrészvényes 

munkásrészvényrendszer 
munkásrészvétel 

munkásréteg 

munkásruha 
munkásság 

munkássors 

munkás sportoló 
munkástanácstörvény 

munkástársadalom 

munkástelep 
munkastílus 

munkástoborzás 

munkástoborzó 
munkástovábbképzés 

munkástöbbség 

munkás-tőkés ellentét 
munkástömeg 

munkásüdültetés 

munkás ügyessége 
Munkásügyi Szemle (sajtókiadvány) 

munkás vállalatvezető 

munkásvándorlás 
munkásvédelem 

munkásvédelmi jog 

munkásvédelmi törvény 
munkásvonat 

munkaszabályozás 



munkaszakasz 

munkaszám 

munkaszámos anyagfelhasználás 
munkaszámos hulladék 

munkaszemlélet 

munkaszeretet 
munkaszerető 

munka szerinti elosztás 

munkaszerszám 
munkaszervezés 

munkaszervezési vezető 

munkaszervezet 
munkaszervezeti egység 

munkaszervező 

munkaszerződés 
munkaszerződésben rögzített 

munkaszerződés-kötés 

munkaszolgálatos 
munkaszövetkezet 

munkásszakszervezet 

munkásszállás 
munkásszálló 

munkásszálló igazgatója 

munkásszállók fenntartása 
munkásszármazású 

munkásszervezet 

munkásszolidaritás 

munkásszövetkezet 

munkásszövetség 
munkássztrájk 

munkásszükséglet 

munkásszülők 
munkaszükséglet 

munkaszünet 

munkaszüneteltetés 
munkaszüneti nap 

munkaszünnap 

munkatábla 
munkatábor 

munkát ajánl fel ellenértékként 

munkatapasztalat 
munkatapasztalat-szerzés 

munkatapasztalat szerzése 

munkatapasztalat-szerzési támogatás 
munkatár 

munkatárgy 

munkatárs 
munka társadalmi haszna 

munka társadalmi jellege 

munkatárskölcsönzés 
munkatárs-közvetítés 

munkatárs-közvetítő iroda 

munkatartam 
munkateljesítmény 

munkatempó 

munkatényező 
munkatér 

munkaterápia 

munkaterem 
munkaterhelés 

munkatermék 



munkatermelékenység 

munkatermelékenység fokozása 

munkatermelékenységi index 
munkatermelékenységi mutató 

munkatermelékenység növekedése 

munka termelőereje 
munkaterület 

munkaterv 

munkatevékenység 
munkát kereső 

munkát kiterjesztő műszaki haladás 

munkátlanul 
munkát megtakarító újítás 

munkatorlódás 

munkatöbblet 
munka tőke általi helyettesítési határrátája 

munkatömeg 

munkatömeg-hipotézis 
munkatörvény 

munkatörvénykönyv 

munkát továbbad 
munkatudomány 

munkatúlkínálat 

munkavállalási illeték 
munkavállalási vízum 

munkát vállaló külföldi állampolgár 

munka újraelosztása 

munkautalvány 

Munka után édes a pihenés. (közmondás) 
munkauzsora 

munkaügy 

Munkaügy (sajtókiadvány) 
munkaügyesség 

munkaügyi bíróság 

munkaügyi bíróságokra vonatkozó törvény 
munkaügyi bírság 

munkaügyi döntőbizottság 

munkaügyi ellenőrzés 
Munkaügyi Értesítő (sajtókiadvány) 

munkaügyi felügyelőség 

munkaügyi joganyag 
munkaügyi jogvita 

munkaügyi koncepció 

munkaügyi konfliktus 
munkaügyi közvetítő 

Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat (MKDSZ) 

Munkaügyi Kutatóintézet 
munkaügyi menedzser 

munkaügyi miniszter 

Munkaügyi Minisztérium 
munkaügyi nyilvántartó 

munkaügyi osztály 

munkaügyi per 
munkaügyi razzia 

munkaügyi rendőrség 

munkaügyi statisztika 
munkaügyi statisztikus 

munkaügyi szabályok 

Munkaügyi Szemle (sajtókiadvány) 
munkaügyi vegyes bizottság 

munkaügyi vita 



munkaütem 

munkavacsora 

munkavágy 
munkavállalás 

munkavállalásban korlátozott népesség 

munkavállalás és a szabadidő aránya 
munkavállalás feltétele 

munkavállalási engedély 

munkavállalási esély 
munkavállalási karrier 

munkavállalási karriertípusok 

munkavállalási kornál fiatalabb 
munkavállalási kornál idősebb 

munkavállalási korú népesség 

munkavállalási lehetőség 
munkavállalási szerződés 

munkavállalási szokások 

munkavállalási vízum 
munkavállaló 

munkavállaló által kárpótlásul kapott részvény 

munkavállaló-ellenes 
munkavállalói adókedvezmény 

munkavállalói alap 

munkavállalóijárulék-csökkentés 
munkavállalói járulék fizetésére kötelezett jövedelem 

munkavállalóijárulék-fizetési kötelezettség 

munkavállalói kivásárlás 

munkavállalói magatartás 

munkavállalói mentalitás 
munkavállalói motiváció 

munkavállalói önigazgatás 

munkavállalói résztulajdonosi program (MRP) 
munkavállalói részvény 

munkavállalói részvénytulajdonosi program 

munkavállalói részvénytulajdon- 
-program 

munkavállalói találmány 

Munkavállalói Tulajdon Nemzeti Központja (NCEO) (USA) 
munkavállalói újítás 

munkavállalók által fizetett adó 

munkavállalók céljai 
munkavállalóként egzisztál 

munkavállaló készenléte 

munkavállalók fekete éve 
munkavállalók hozzájárulása a különféle juttatásokhoz 

munkavállalókkal kapcsolatos elszámolás 

munkavállalókkal szembeni kötelezettségek 
munkavállalókkal szembeni követelések 

Munkavállalókkal szembeni követelések (számlanév) 

munkavállalóknak folyósított előleg 
munkavállalókoron kívüli inaktív 

munkavállalók országok közötti cseréje 

munkavállalók országok közötti szabad mozgása 
munkavállaló-korú inaktív 

munkavállalók vagyonképzése 

munkavállalónak adható kedvezményes adójegy 
munkavállaló nyereségrészesedése 

munkavállaló szabad választása 

munkával megszerezhető jövedelem határhaszna 
munkavédelem 

Munkavédelem (sajtókiadvány) 



munkavédelmi felügyelő 

munkavédelmi intézkedés 

munkavédelmi rendelkezés 
munkavédelmi szaküzlet 

munkavédelmi utasítás 

munkavégzés 
munkavégzésből származó jövedelem 

munkavégzésre alkalmatlan 

munkavégzésre képtelen 
munkavégzés üteme 

munkavégző 

munkavégző képesség 
munkaverseny 

munkaverseny-bizottság 

munkaverseny-eredmény 
munkaverseny-felelős 

munkaverseny-mozgalom 

munkaverseny-szerződés 
munkavezető 

munkaviszály 

munkaviszony 
munkaviszonyban töltött idő 

munkaviszonyból származó jövedelem 

Munkaviszonyból származó jövedelmek személyi jövedelemadó előlege (számlanév) 
Munkaviszonyból származó jövedelmek személyi jövedelemadó elszámolása (számlanév) 

munkaviszonyból származó nem rendszeres jövedelem 

munkaviszonyból származó rendszeres jövedelem 

munkaviszony kezdete 

munkaviszony-létesítés 
munkaviszony létesítése 

munkaviszony-megszüntetés 

munkaviszony megszüntetése 
munkaviszony melletti vállalkozó 

munkavita-fogalmak 

Mun, Thomas 
MUR (rúpia) – Mauritius 

Murrai-féle szükségletkörök 

Musgrave, Richard 
mustrál 

mustsűrítményár 

mustsűrítmény-behozatal 
mustsűrítmény behozatala 

mustsűrítmény-eladás 

mustsűrítmény eladása 
mustsűrítményexport 

mustsűrítmény exportálása 

mustsűrítményimport 
mustsűrítmény importálása 

mustsűrítmény-kínálat 

mustsűrítmény kínálata 
mutató 

mutatóérték 

mutató értéke 
mutatója 

mutatók javítása 

mutatórendszer 
mutatószám 

mutatószám-elemző érték 

mutatószámhalmaz 
mutatószámkészlet 

mutatószám kiválasztása 



mutatószámok rendszere 

mutatószám-összefüggés 

mutatószámrendszer 
Mutschenbacher Emil 

mutualizmus 

muzeális anyag tulajdonjoga 
múzeumi kiviteli engedély 

múzeumkártya 

műanyag áru 
műanyagbolt 

műanyagbolti eladó 

műanyagbolt-vezető 
műanyagboltvezető-helyettes 

műanyagbolt-vezető helyettese 

műanyagbolt vezetője 
műanyag-feldolgozás 

műanyag-feldolgozó ipar 

műanyag flakon 
műanyaghulladék-hasznosítás 

műanyag hulladék hasznosítása 

műanyag-kereskedés 
műanyag pénz 

műanyag-visszaforgatás 

műanyag visszaforgatása 
műanyaggyár 

műbizonylat 

MÜBSE (Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesülete) 

műbútorasztalos-mester 

műemlékek hasznosítása 
műemlék-értékesítés 

műemlék-hasznosítás 

műemléki beruházás 
műemlékvédelem-finanszírozás 

műemlékvédelmi bírság 

MŰFA (műszaki fejlesztési alap) 
műhelybizottság 

műhelycsarnok 

műhelyfőnök 
műhelyhelyiség 

műhelykocsi 

műhelylétszám 
műhelyrendszer 

műholdas kommunikációs és jármű-meghatározó rendszer 

műholdas távközlés 
műholdas video-konferenciaközpont 

műipar 

műkereskedelem 
műkereskedelmi eladás 

műkereskedelmi hírlevél 

műkereskedelmi hírügynökség 
műkereskedelmi lánc 

műkereskedelmi szakma 

műkereskedelmi törvény 
műkereskedő 

Műkereskedők Országos Szövetsége 

műkincsbefektető 
műkincsbiztosítás 

műkincs értékmegőrző szerepe 

műkincsvédelem 
műkincsvédelmi-leletmentési alap 

működés 



működésbe hoz 

működésben 

működésben beállt változások 
működésialap-hányad 

működési biztonság 

működési célú pénzeszközök átadása 
működési ciklus 

működési díj 

működési diszfunkció 
működési emelőhatás 

működési engedély 

működési engedély visszavonása 
működési engedély visszavonása nélkül megtiltja 

működési eredmény 

működési és szervezeti szabályzat 
működési felépítés 

működési feltétel 

működési gyengeséget mutató bank 
működési hitel 

működési idő 

működési jövedelem 
működési képesség 

működési költség 

működési költségek hányadából kikövetkeztetett adóalap 
működési költségek megtakarítása 

működésiköltség-megtakarítás 

működési kör 

működésikör-besorolás 

működési körülmények 
működési lízing 

működési nyereség 

működési-privatizációs költségek 
működési rend 

működési stratégia 

működési struktúra 
működési szabályok 

működési támogatás 

működési terület 
működési tőke 

működési tőkeáttétel 

működési vagyon 
működési válság 

működési veszteség 

működési zavar 
működésképtelen 

működik 

működő állóeszközök nettó értékének megtérülési mutatója 
működő bankautomata 

működő- és fejlődőképesség 

működőképes piac 
működőképesség 

működőképessé tehető vállalat 

működőképes üzlet 
működő realitás 

működő társaság 

működő társtag 
működő tőke 

működőtőke-állomány 

működőtőke-áramlás 
működőtőke-beáramlás 

működő tőke beáramlása 



működőtőke-befektetés 

működő tőke befektetése 

működőtőke-befektető 
működőtőke-behozatal 

működő tőke behozatala 

működőtőke-beruházás 
működő tőke beruházása 

működőtőke-bevonás 

működő tőke bevonása 
működőtőke-bevonási politika 

működő tőke dominanciájának  

a kiépítése 
működőtőkedominancia-kiépítés 

működőtőke-dominancia kiépítése 

működőtőke-donor 
működőtőke-export 

működőtőke-exportőr 

működőtőke-forrás 
működő tőkéhez nyújtott hitel 

működőtőke-igény 

működőtőke-import 
működőtőke-import 

működőtőke-importáló nemzetgazdaság 

működőtőke-kiáramlás 
működőtőke-kivitel 

működőtőke-kivonás 

működőtőke-konstrukció 

működőtőke-mozgás 

működőtőke-szükséglet 
működőtőke-transzfer 

működőtőke-tulajdonos 

működőtőke-visszaáramoltatás 
működő tőke visszaáramoltatása 

működő vállalat 

működő vállalat nyeresége 
működő vállalkozás 

működtet 

működtetés 
Müller, Adam Heinrich 

Müller–Wenk-féle ökomérleg 

műnépviseletes behívóember 
műpénz 

műrefogható vagyon 

műselyem áru 
műsoreladó 

műsorforgalmazó 

műsoridőbérlés 
műsorkínálat 

műsorpiac 

műsorsugárzási díj kalkulálása 
műsorsugárzási költség 

Műsor-szolgáltatási Alap 

műsor-szolgáltatási díj 
műsorszolgáltató cég 

műsorszórási díj 

műsorszóró monopólium 
műsort megszakító reklám 

műszak 

műszakbeosztás 
műszakiak 

műszaki akadály megszüntetése 



műszaki akadályok elhárítása 

műszaki alfabetizáció haszna 

műszaki állomány 
műszaki áruház 

műszaki áruk boltja 

műszaki átadás 
Műszaki berendezések, gépek, járművek (számlanév) 

Műszaki berendezések, gépek, járművek értékhelyesbítése (számlanév) 

műszaki bizományi áruház 
műszaki bolti eladó 

műszaki cél 

műszaki cikk 
műszakicikk-árverező 

műszakicikk-becsüs 

műszaki diszkont 
műszaki dolgozó 

műszaki ellátás 

műszaki és kalkulációs részletezettség nélküli 
műszaki fejlesztés 

műszaki fejlesztési alap (MŰFA) 

műszaki fejlesztési hozzájárulás 
műszaki fejlesztési program 

műszaki fejlődés 

műszaki-gazdasági kultúra 
műszaki-gazdasági mutató 

műszaki-gazdasági szabványosítás 

műszaki haladás 

Műszaki Kereskedők Lapja (sajtókiadvány) 

műszaki kisáruház 
műszaki kooperáció 

műszaki kultúra 

műszaki megoldások elterjedése 
műszaki megvalósíthatóság kockázata 

műszaki nagykereskedelmi lerakat 

műszaki nagykereskedelmi raktárház 
műszaki paraméter 

műszaki rés 

műszaki segélynyújtási kölcsön 
műszaki szabvány 

műszaki szakadék 

műszaki szakáruház 
műszaki szaküzlet 

műszaki szellemi szolgáltatás 

műszaki személyzet 
műszaki színvonal 

műszaki szolgálat 

műszaki tanácsadás 
műszaki tanácsadó 

Műszaki Tanácsadók Nemzetközi Szövetsége (FIDIC) 

műszaki-technológiai fölény 
műszaki terv 

műszaki-tudományos együttműködés 

műszaki-tudományos együttműködési megállapodás 
műszakiújdonság-információ 

műszaki üzlet 

műszaki-üzleti újdonság 
műszaki-üzleti újdonságot tartalmazó információ 

műszakkiesés 

műszakmulasztás 
műszakpótlék 

műszakszám 



műszakteljesítmény 

műszakváltás 

műszerészipar 
műszergyár 

műszeripar 

műszerkészítés 
műszerüzlet 

műtárgyárverés 

műtárgyforgalom 
műtárgy-kereskedelem 

műtárgykereskedő 

műtárgykivitel 
műtárgykiviteli engedély 

műtárgyportfólió 

műtárgy-régiség kereskedelem 
műtétenként fizetendő összeg 

műtrágya 

műtrágyagyártás 
műtrágya-kereskedelem 

művek 

művel 
művelés 

művelésre alkalmassá tesz 

művelet 
műveletenkénti, egyenleg utáni napi kamatszámítás 

műveleti költség 

műveletsorozat 

műveletsorrend 

művelet számviteli ellentételezése 
műveletütemezés 

művelhető terület 

művelhetővé tétel 
Művelődési Ágazatok Érdekegyeztető Tanácsa (MÁÉT) 

művelődő ember 

művelt, jómódú lakosok az elit kertvárosokban 
művészellátási cikkek 

művészetfogyasztás 

művészeti alfabetizáció haszna 
művészi fényképek piaca 

művészi kivitelben készül 

művészközvetítés 
művészközvetítő cég 

művezető 

MVA (Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány) 
MVAE (Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés) 

MVI (Magyar Vendéglátók Ipartestülete) 

MVkE (Magyarországi Videokiadók Egyesülete) 
MVR (rúpia) – Maldív-szigetek 

MVUE (minimális varianciájú torzítatlan becslőfüggvény) 

MW (megawatt) 
MWK (kwacha) – Malawi 

MXP (peso) – Mexikó 

MYR (ringgit) – Malajzia 
Myrdal, Karl Gunnar 

MZM (metical) – Mozambik 

  



N 
N (Newton) (az erő mértékegysége) 

NABAC (Bankrevizorok és Ellenőrök Országos Egyesülete) (USA) 

nábob 
NACE (az Európai Gazdasági Közösség klasszifikációja) 

NACHA (Automatizált Klíringirodák Országos Egyesülete) (USA) 

nacionálbolsevizmus 
nacionalitás 

nacionalizáció 

nacionalizál 
nacionalizálás 

nacionalizálható 

nacionalizáló 
nacionalizált 

nacionalizáltat 

nacionalizmus 
NACIS (Országos Hitelinformációs Szolgálat) (USA) 

NACM (Országos Hitelgazdálkodási Egyesület) (USA) 

Nádas László 

nádbútorbolt 

nádbútorszaküzlet 
nádgazdaság 

nadrágszíjmeghúzó intézkedés 

nadrágszíjmeghúzó költségvetés 
nadrágszíj-megszorítás 

nadrágszíj-megszorítási tartalék 

nadrágszíj-megszorító intézkedés 
nadrágszíj-összehúzó politika 

nadrágszíjparcella 

nadrágszíjparcellán gazdálkodik 
nadrágszíjparcellás paraszt 

nádtermés 

NAFTA (Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Társulás) 

NAFTA (Új-Zéland és Ausztrália Szabadkereskedelmi Egyezménye) 

nagyágyú (döntő érv) 

nagy ágyút vásárol 
nagyalakú papírpénz 

nagy alaptőkéjű brókercég 

nagyarányú eladás 
nagyarányú eladások miatt szilárduló piac 

nagyarányú tartalékolás 

nagy áringadozású forgalom 
nagyáruda 

nagyáruház 

nagyáruházlánc 
nagy árutételekkel kapcsolatos faktorálás 

nagy áttörésre nem lehet számítani 

nagyban árusít 
nagybani 

nagybani ár 

nagybani árubróker 
nagybani árusítás 

nagybani átvevő 

nagybani banktevékenység 
nagybani bankügylet 



nagybani beszerző 

nagybani eladás 

nagybani értékesítés 
nagybani kereskedelem 

nagybani műveletek gazdaságossága 

nagybani piac 
nagybani rendelés 

nagybani vásárlás 

nagybani vétel 
nagybank 

nagybefektető 

nagy befogadóképességű teherforgalmi terminál 
nagy belső értékű opció 

nagybérlő 

nagyberuházás 
nagyberuházás befejezése 

nagybetétes 

nagybirtok (de: nagy birtoka van) 
nagybirtokos 

nagybirtokos osztály 

nagybirtokosság 
nagybirtokrendszer 

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (Nagy- 

-Britannia) – Európa 
nagyburzsoázia 

nagy cégek együttes akciója a piac megszerzésére 

nagy cégek együttes akciója az árak rögzítésére 

nagy címletekben fizet 

nagy címletek fizetése 
nagy címletű bankjegy 

nagy címletű értékpapír 

nagy címletű értékpapírok kibocsátása 
nagy címletű letéti jegy 

nagy címletű papírpénz 

nagy címletű pénzpiaci értékpapír 
nagy csalás 

nagy csaló 

nagy csomó pénz 
nagycsütörtöki pénz (Anglia) 

nagy devizatömeg-szerző szektor 

nagydíjas 
nagydíjas kiállító 

nagydíjas termék 

nagy életbiztosítás 
nagy erejű kiadások 

nagy erejű pénz 

nagy érték 
nagy értéket képvisel 

nagy értékkülönbséggel megkötött ügylet 

nagy értékpapír-kibocsátás kezese 
nagy értékű beruházás 

nagy értékű csekk 

nagy értékű ingatlan 
nagy értékű ingóság 

nagy értékű kár kifizetése 

nagy értékű korrupció 
nagy értékű részvénypakett 

nagy értékű számla 

nagy fajlagos költségű tömegtermék 
nagyfelhasználó 

Nagy Ferenc 



nagyfogyasztó 

nagyfogyasztói árvezérlés 

nagyfogyasztói tarifavezérlés 
nagyfokú helyzeti determináltság 

nagyfokú kizsákmányolás 

nagy forgalmú bankszámla 
nagy forgalmú nap 

nagy forgalmú számla 

nagy forgalmú útszakasz 
nagy forgalomhoz illeszkedő hálózat 

nagy gazdagság 

nagygazda (nem kisgazda) 
nagygazdaság 

nagy gazdasági világválság 

nagy gyarmattartók 
A nagyhal megeszi a kishalat. (szólásmondás) 

nagy halom pénz 

nagy hasznot ér el 
nagy hatalmú személy 

nagy háztartás 

nagy hiány 
nagy hitel 

nagyhitelező 

nagyhitelezői kör 
nagy horderejű döntés meghozatala 

nagy horderejű vállalkozás 

nagy hozamú értékpapír 

nagy hozamú részvény 

nagyigényű (színvonalas) 
Nagy Imre 

nagy intézményi befektető 

nagy intézményi befektető részvénytulajdona 
nagyipar 

nagyipari 

nagyiparos 
nagyjából-egészéből becslési módszer 

nagyjából egyenlő 

nagyjavítás 
nagy jövedelem utáni pótadó 

nagy jövedelmű 

nagy jutalom 
nagykalap-elv 

nagy kapacitású 

nagykapitalista 
nagykapitalizmus 

Nagy Károly 

nagy kártyaveszteség 
nagy kereset 

nagykereskedelem 

Nagykereskedelem (sajtókiadvány) 
nagykereskedelem államosítása 

nagykereskedelmi ár 

nagykereskedelmi árindex 
nagykereskedelmi árrés 

nagykereskedelmi áruátvevő 

Nagykereskedelmi áruk (számlanév) 
nagykereskedelmi árverés 

nagykereskedelmi aukció 

nagykereskedelmi bank 
nagykereskedelmi bázis 

nagykereskedelmi cég 



nagykereskedelmi elárusítóhely 

nagykereskedelmi értékesítés 

nagykereskedelmi és kiskereskedelmi 
nagykereskedelmi felár 

nagykereskedelmi finanszírozás 

nagykereskedelmi hálózat 
nagykereskedelmi haszonkulcs 

nagykereskedelmi kirendeltség vezetője 

nagykereskedelmi lerakat vezetője 
nagykereskedelmi raktárház 

nagykereskedelmi raktárház vezetője 

nagykereskedelmi részvény 
nagykereskedelmi tevékenység hálózati költsége 

nagykereskedelmi vállalat 

nagykereskedelmi vállalati vezérigazgató 
nagykereskedés 

nagykereskedéssel foglalkozó 

nagykereskedik 
nagykereskedő 

nagy kereskedőház 

nagykereskedői villamosenergia-ár 
nagy kereslet 

nagy kereslet a részvények iránt 

nagy kereslet a rövid lejáratú értékpapírok iránt 
nagy kereslet és csekély kínálat 

nagy kereslet mellett 

nagy kifizetett érték 

nagy kínálat 

nagy kiterjedésű földbirtok 
nagy kiterjedésű piac 

nagykockázati jelentés 

nagykockázat meghatározása 
nagy kockázatot jelentő értékpapír 

nagy kockázattal járó egzisztenciahitel 

nagy kockázatú portfólió 
nagy kockázat vállalása 

nagykockázat-vállalási limit 

nagy konglomerátum 
Nagy konyha megeszi a kis boltot. (szólásmondás) 

nagykorúság 

nagykorúsítás 
nagy költségvetési többlet 

nagyközönség 

nagyközönség kezében lévő részvények 
nagy krach 

nagy külpiacok meghódítása 

nagy lábon él 
Nagy Lajos aranyforintja 

nagylélegzetű munka 

nagylelkűség 
nagy létszámú 

Nagy-London bankjainak klíringköre 

Nagy-Londonra szóló csekk 
nagy megrendelés 

nagymenő 

nagy mennyiség áll rendelkezésre 
nagy mennyiséget eladó személy 

nagy mennyiséget vásárló személy 

nagy mennyiségű értékpapír eladása 
nagy mennyiségű értékpapírt ad el 

nagy mennyiségű kölcsön 



nagy mennyiségű változó kamatozású kölcsönkötvény kibocsátása 

nagyméretű árfolyamcsökkentés 

nagyméretű sztrájkhullám 
nagymértékben diverzifikált részvényportfólió 

nagymértékű adókedvezmény 

nagymértékű fúzió 
nagymértékű igénybevétel 

nagymértékű likviditás 

Nagy mester a nyomorúság. (szólásmondás) 
nagymintás eredmény 

nagymintás nemparaméteres próba 

nagyminta-tulajdonság 
nagy monopólium 

nagy munka 

nagy német pénzpiac kialakításának a terve 
nagy névértékű csekk 

nagy névértékű számla 

nagyobb akciók lebonyolítása 
nagyobb eladási lehetőség 

nagyobb esély a sikerre 

nagyobb fajlagos nemzeti jövedelmi teljesítmény 
nagyobb hányad jut 

nagyobb kapitalizációjú index 

nagyobb megrázkódtatás 
nagyobbodás 

nagyobbodik a bevétele 

nagyobbodik a kiadása 

nagyobb pénzbefektetést igényel 

nagyobb részben 
nagyobbrészt 

nagyobb számviteli profit 

nagyobb szervezet tagvállalata 
nagyobb szóródású rétegek 

nagyobb termelői többlet 

nagyobb tőkenyereséget ér el 
nagyobb ügyletekben részt vevő ügynökök 

nagyobb vállalatok részére előírt mérleg 

nagyobb veszteség 
nagyobb volumenű vételi ajánlat 

nagyon apró zárványok jelenléte 

nagyon csekély forgalmú részvény 
nagyon divatos 

nagyon eladósodott, közepes jövedelmű ország 

nagyon hosszú táv 
nagyon igényes 

nagyon jól keres 

nagyon kedvező pozíció 
nagyon kedvezőtlen pozíció 

nagyon keresett új kibocsátás 

nagyon kiszámíthatatlan növekedés 
nagyon kockázatos befektetés 

nagyon kockázatos befektetési alap 

nagyon kockázatos befektetést hajt végre 
nagyon kockázatos kötelezettség 

nagyon kockázatos vállalat 

nagyon nagy forgalmú értékpapír árának a jelzése 
nagyon nagy hajó 

nagyon rövid piaci időtáv 

nagyon sikeres kibocsátás 
nagyon szigorú feltételek 

nagyot harap a profitból 



nagy összeg 

nagy összeggel járul hozzá 

nagy összegű hitel 
nagy összegű hitel felvétele 

nagy összegű kártérítés vállalati vezetőnek 

nagy összegű kölcsön 
nagy pénzeket keres 

nagy pénzkereslet 

nagy pénzt szakít le 
nagypénzű (gazdag) 

nagypolgári életmód 

A nagy pompa erszény koporsója. (közmondás) 
nagy profit reményében 

nagyra duzzadt kereslet 

nagyravágyás 
nagyravágyó 

nagyrészvényes 

nagy részvényköteget vásárol 
nagy részvénypakett eladása 

nagy részvénypakett vásárlása 

nagy részvénypakett vásárlása saját számlára 
nagy rizikó 

nagyság 

nagyságát meghatározó tényezők 
nagyságrend 

nagyságrendbeli sorrend 

nagyságrenddel meghalad 

nagyságrendekkel magasabb összeget fizet 

nagyságrendekkel többet fizet 
nagyságrendi eltérés 

nagyságrendi kapcsolat 

nagyságrendileg 
nagyságrendű 

nagy sorozat 

nagysorozat-gyártás 
nagystílű 

nagyszálló 

nagyszámítógép 
nagy számok törvénye 

nagyszámú szakképzetlen tömeg munkája 

Nagy Tamás 
nagy társadalmi áldozat 

nagy távolságról érkező légi áru 

nagy technológiák kézbentartása 
nagy teljesítmény 

nagy teljesítőképesség 

nagytér-gazdálkodás 
nagytér-gazdaság 

nagytermelő 

nagy tétel 
nagy tételben történő vásárlás 

nagy tonnasúlyértékű forgalom 

nagytőke 
nagytőkés 

nagytőkés csoport 

nagytőkés körök 
nagytucat 

nagytulajdonos 

nagyúr 
nagyúri életmód 

nagyúri pompa 



nagyüzem 

nagyüzemi felár 

nagyüzemi földművelés 
nagyüzemi gazdálkodás 

nagyüzemi módszer 

nagyüzemi munkásság 
nagyüzemi termelés 

nagyüzemi termelési mód 

nagy üzletek világa 
nagy vagyonú 

nagy választék 

nagyvállalat 
nagyvállalati pozíció 

nagyvállalat-képződés 

nagyvállalatosodás 
nagyvállalkozás 

nagyvállalkozó 

nagy változékonyságot mutató árfolyamú részvény 
nagyváros 

nagyváros üzleti negyede 

nagyvásár (országos) 
nagy vásár volt 

nagyvásárcsarnok 

nagyvásárcsarnoki bérleti díj 
nagyvásártelep 

Nagyváthy János 

nagyvendéglő 

nagy veszteség 

nagyvevői engedmény 
nagy volumen 

nagy volumenű kötés 

nagy volumenű üzleti ajánlat 
nagyvonalú költségvetés 

nagyvonalú mérés 

naira (NGN) – Nigéria 
NAIRU (az inflációt nem gyorsító munkanélküliségi ráta) 

naiv várakozások 

nála gyengébb 
Namíbiai Köztársaság (Namíbia) –Afrika 

nap (24 óra) 

napelemipar 
nap folyamán bekövetkezett árfolyamváltozások mozgó átlaga 

nap folyamán elért legmagasabb és legalacsonyabb árfolyam 

napi ár 
napi árfolyam 

napi árfolyam-előrejelzés 

napi árfolyam előrejelzése 
napi árfolyamjegyzék 

napi árfolyamjegyzés 

napi árfolyamkorlátok 
napi árfolyamlimit 

napi árfolyamon 

napi árfolyamon vásárol 
napi árfolyamváltozás 

napi árfolyamváltozások maximális tartománya 

napi ármozgás 
napi átlagos fuvaróra-teljesítmény 

napibér 

napibérért dolgozik 
napibéres 

napibéres kifizetési rendszer 



napi bevétel 

napi Brent-átlag 

napicikkosztály 
napi csúcskötés 

napidíj 

napidíjas 
napidíjas közszolgálati alkalmazott 

napi egyenlegezés 

napi elszámolás 
napi elszámolási árfolyam 

napi érték 

napi fixingek 
napi fogyasztási cikk 

napi forgalom 

Napi Gazdaság (sajtókiadvány) 
napi haszonmotiváció követése 

napi hiány 

napi hitel 
napi időbeosztás 

napijegy 

napi jelentés 
napi jóváírás 

napi jövedelem 

napi kamat 
napi kamat kiszámítása 

napi kamatszámítás 

napi kártyahasználati limit 

napi készpénzállomány 

napi kiadás 
napi kimutatás 

napi kivonat 

napi kölcsön 
napi költség 

napi költégkihatás 

napi könyvelési kivonat 
napi kötések száma 

napi középárfolyam 

napilap-előfizetési díj 
napilap-értékesítés 

napilap értékesítése 

napilapkereslet 
napilappiac 

napi legalacsonyabb árfolyam változékonysága 

napi legmagasabb árfolyam változékonysága 
napi maximális árfolyam 

napi megbízás 

napi mennyiség 
napi mérlegkimutatás 

napi minimális árfolyam 

napi mozgás 
napi munka 

napi munkabér 

napi norma 
napi összforgalom 

napipénz (egy napra jutó) 

napipénz (24 órás kölcsön) 
napipénzek piaca 

napipénz felvétele 

napi pénzforgalom 
napipénz kamatlába 

napipénzpiac 



napipénz-pozíció 

napipénzráta 

napi pótléklista 
napi profit 

napi rendelés 

napirendről levesz 
napi robot 

napi standard árfolyamjegyzés 

napi statisztika 
napi statisztikai alapbizonylat 

napi tartománytényező 

napi teljesítmény 
napi tendencia 

napi térítéses biztosítás 

napi termelés 
napi terv 

napi többlet 

napi tőzsdei árfolyam 
napi ügyletek 

napi üzlet 

napi üzletkötések hivatalos száma 
napi váltási árfolyam 

napi váltóárfolyam 

napi vétel 
napközbeni átlagárfolyam 

nap legalacsonyabb árfolyama 

nap legmagasabb árfolyama 

napló 

naplóba bevezet 
naplóbizonylat 

naplófőkőnyv 

naplófőkönyv-könyvelés 
naplófőkönyv-vezetés 

naplófőkönyv vezetése 

naplókönyvelés 
naplótétel 

naplótételek átvitele a főkönyvi számlákra 

naplótételt elkönyvel 
naplóz 

naplózás 

naplózatlan 
naplózható 

naplózott 

napok a lejáratig 
Napóleon-arany 

nápolyi aranyfont 

nápolyi ezüstfont 
... napon belül elhajózható áru 

naponként 

naponként megújítandó kölcsön 
naponta 

naponta ingázik 

naponta ingázó munkás 
... napon túli tartozás 

napos diszkont 

nappali munka 
napraforgómagár 

napraforgómag ára 

napraforgómag-jegyzés 
napraforgómag-piac 

naprakész 



naprakész állapotba hoz 

naprakész információ 

naprakész ingatlan-nyilvántartás 
naprakész könyvelés 

napszám 

napszámba fogad 
napszámba jár 

napszámba járás 

napszámbér 
napszámbéres 

napszámfizetés 

napszámmunka 
napszámos 

napszámosasszony 

napszámoscsalád 
napszámosember 

napszámoskodik 

napszámosmunka 
napszámosmunkabér 

napszámosság 

napszámot fizet 
napszámpénz 

nap szenzációja 

naptár 
naptárforgalmazás 

naptárforgalmazó cég 

naptári év 

naptári évforduló 

naptári évfordulóhoz tartozó kötvényérték 
naptári hónap 

naptári különbözet 

naptári nap 
naptári terv 

naptárreklám 

naptárvásár 
nap végi egyenleg 

NAR (Ingatlanügynökök Országos Egyesülete) (USA) 

narancsárus 
narkóárus 

narkódollár 

NASD (Értékpapír-kereskedők Országos Egyesülete) (USA) 
NASDIM (Értékpapír-kereskedők és Befektetési Menedzserek Országos Egyesülete) 

Nash, John Francais 

Nash-egyensúly 
National Bank of Commerce 

National City Bank 

National Provincial Bank 
NATO-csatlakozás gazdasági hatásai 

NATO-csatlakozás gazdasági vonatkozásai 

NATO-csatlakozással kapcsolatos befektetések 
NATO-kompatibilitás 

NATO-költségvetés 

NATO költségvetési hivatala 
NATO-követelmények 

NATO-szabvány 

NATO-tagdíj 
NATO-tagsággal járó költségek 

NATO-tagság költségei 

NATO tervezett bővítése 
naturálbér 

naturálgazdálkodás 



naturálgazdaság 

naturálgazdasági koncepció 

naturália 
naturáliák 

naturáliákban fizet 

naturális 
naturális csere 

naturális egyensúly 

naturális egységben kifejezett mérőszám 
naturális gazdálkodás 

naturális gazdaság 

naturális mértékegység 
naturális mértékegységben kifejezett mutató 

naturális mértékegységekben történő nyilvántartás 

naturális mutató 
naturális számbavétel 

naturális szemléletre épülő könyvvezetés 

naturális termelésitényező-forgalom 
natúrár 

Naurui Köztársaság (Nauru) –Óceánia 

navicert (semleges hajók számára kiállított brit áruszállítási engedély) 
Navratil Ákos 

NBA (Országos Bankegyesület) (USA) 

NBER (Országos Gazdaságkutatási Hivatal) (USA) 
NBK (Kuvaiti Nemzeti Bank) 

NBS (Országos Szabványügyi Hivatal) (USA) 

NBS (Szlovák Nemzeti Bank) 

NCEO (Munkavállalói Tulajdon Nemzeti Központja) (USA) 

NCI (új közösségi eszköz) (EU) 
NCPI (új kereskedelempolitikai szabályok) 

NCUA (Hitelszövetkezetek Országos Igazgatósága) (USA) 

NDP (nettó hazai termék) 
NEB (Országos Vállalati Tanács) (Anglia) 

Nebenius, Karl Friedrich 

NEDC (Országos Gazdaságfejlesztési Tanács) (USA) 
nedvesség által okozott kár esetére szóló biztosítás 

nedvesség okozta kár 

Ne fizess, ha nem ittál. (szólásmondás) 
Ne fogj hozzá, ha nem mesterséged. (közmondás) 

negatív adó 

negatív adóspirál 
negatív ármozgás 

negatív árverseny 

negatív autokorreláció 
negatív beruházás 

negatív beruházási multiplikátor 

negatív diszkrimináció 
negatív egyenleg 

negatív egyenleg leírása az alaptőkéből 

negatív elevenmunkaköltség- 
-mérleg 

negatív előjel 

negatív előjelű export 
negatív elzálogosítási záradék 

negatív emelőhatás 

negatív érték 
negatív értékhelyesbítés 

negatív esésű hozamgörbe 

negatív eszmei érték 
negatív externália jóléti vesztesége 

negatív externáliák 



negatív externalitás 

negatív fenntartási költség 

negatív fenntartási költségű piac 
negatív fordulat a gazdaságban 

negatív gazdasági folyamat 

negatív gazdasági mérleg 
negatív hasznosság 

negatív haszon 

negatív hatékonyság 
negatív hozadék 

negatív integráció 

negatív irányú sztochasztikus kapcsolat 
negativitás 

negatív jelzálogzáradék 

negatív jövedelemadó 
negatív jövedelemrugalmasság 

negatív kamat 

negatív kamatláb 
negatív kamatrés 

negatív kár 

negatív korreláció 
negatív költségű piac 

negatív közvetett adó 

negatív lista 
negatív megtakarítás 

negatív meredekségű isoquantgörbe 

negatív meredekségű keresleti függvény 

negatív meredekségű keresleti görbe 

negatív meredekségű közömbösségi görbe 
negatív nettó beruházás 

negatív országpropaganda 

negatív összegű játék 
negatív papirosprofit 

negatív pénzáramlás 

negatív reálkamat 
negatív reálkamatláb 

negatív reálnövekedés 

negatív rekord 
negatív rendeleti záradék 

negatív síknegyed 

negatív skálahozadék 
negatív statisztikai rekord 

negatív stornózás 

negatív struktúrapolitika 
negatív szaldó 

negatív személyi jövedelmadó 

negatív tőkeszámla 
negatív vám 

negatív vélemény 

negatív visszacsatolás 
negatív záradék 

négermunkás (munkát más neve alatt végző ember) 

néger munkás (színes bőrű) 
négerpiac 

Negishi, Takashi 

negociáció (alkudozás, egyezkedés) 
negociációs 

negociációs hitel 

negociációs jutalék 
negociációs kötelezettség 

negociál (alkudozik, üzletet köt) 



negociálandó akkreditív 

negociálás (az okmányos meghitelezés érvényesítésének banki ellenőrzése) 

negociálási hitel 
negociálási jutalék 

negociálási kötelezettség 

negociálási ügykör 
negociálható 

negociálható akkreditív 

negociálható értékpapír 
negociális 

negociáló bank 

negociáló banki teendők 
negociált váltó 

negociátor (közvetítő, alkusz) 

negotium (üzlet, ügylet) 
négy alapszabadság 

négy C 

negyed cent 
negyed dollár 

negyedév 

negyedévenként 
negyedévenként fizet 

negyedévenkénti fizetés 

negyedévenkénti kifizetés 
negyedévenkénti törlesztés 

negyedévenkénti változás 

negyedéves adatok 

negyedéves adóbefizetés 

negyedéves alapon 
negyedéves bontás 

negyedéves díjfizetés 

negyedéves fedezettségi jelentés 
negyedéves gyakoriságú adatgyűjtés 

negyedéves jelentés 

negyedéves kamatjóváírás 
negyedéves kifizetési nap 

negyedéves mérleg 

negyedéves részlet 
negyedéves ütemezés 

negyedéves zárlat 

negyedévi adóelőleg-fizetési kötelezettség 
negyedévi elszámolás 

negyedévi fizetés 

negyedévi kötelezettség 
negyedévi mérleg 

negyedévi osztalék 

negyedévi részlet 
negyedévi szelvény 

negyedévi tőzsdei elszámolás 

negyedévi üzleti beszámoló 
negyedévi üzleti jelentés 

negyedévi zárás 

negyedik világ 
negyedoldalas hirdetés 

negyedpéldány 

negyedrészvény 
negyed százalék 

negyed uncia súlyú Kruger-rand 

négy fuvarokmányból álló sorozat 
négyjegyű kódszám 

négy legnagyobb értékpapírcég 



négy legnagyobb gépkocsigyártó cég 

négy legnagyobb klíringbank 

négy M 
négymezős fordulatábra 

négynegyedes tengelykereszt 

négy példány 
négy példányban kiállított számla 

négyszámlasoros számlaelmélet 

négyszögöl (n. öl vagy öl) (területmérték) 
négyzet 

négyzetcentiméter (cm2) (területmérték) 

négyzetdeciméter (dm2) (területmérték) 
négyzetdekaméter (dam2) (területmérték) 

négyzetes átlag 

négyzetes átlag négyzete 
négyzetes becslés 

négyzetes diagram 

négyzetes mátrix 
négyzethektométer (hm2) (területmérték) 

négyzetkilométer (km2) (területmérték) 

négyzetláb (területmérték) 
négyzetmérföld (területmérték) 

négyzetméter (m2) (területmérték) 

négyzetméterár 
négyzetméterenkénti bérleti díj 

négyzetmilliméter (mm2) (területmérték) 

négyzetöl (területmérték) 

négyzetösszeg (SS) 

néhai nóvum ára 
néhány éves átlag 

néhány ezrelékes-százalékos haszon 

néhány tucat vállalat 
néhány vételi opció vétele alacsonyabb kötési árfolyamon 

Nehéz a gazdagnak szegénységhez szokni. (közmondás) 

Nehéz a pénzt keresni, de könnyű elkölteni. (közmondás) 
Nehéz attól venni, kinek eladó szándéka nincs. (közmondás) 

nehezen behajtható követelés 

nehezen beilleszkedő 
nehezen eladható áru 

nehezen értékesíthető értékpapír 

nehezen értékesíthető kibocsátás 
nehezen értékesíthető vagyontárgy 

nehezen helyettesíthető termék 

nehezen konvertálható befektetés 
nehezen pénzzé tehető vagyontárgy 

nehezen realizálható aktívák 

nehéz és túlméretezett berendezés szállítása 
nehéz garas 

nehézgépipar 

Nehéz hirtelen meggazdagodni. (közmondás) 
nehézipar 

nehézipar-fejlesztés 

nehézipar fejlesztése 
nehézipari alapanyag 

nehézipari beruházás 

nehézipari cikk 
nehézipari központ 

Nehézipari Központ (NIK) 

nehézipari részvény 
nehézipari vállalat 

nehézipar létrehozása 



nehéziparosítás 

Nehéz jámborul meggazdagodni. (közmondás) 

nehézjárművek gyártása 
nehéz kiszámítani 

nehézkőolaj 

nehéz likviditási helyzet 
nehéz munka helyettesítése 

nehéz pénzügyi helyzet 

nehézvegyipar 
nehézség 

nehézségeket letompít 

nehézségekkel küzdő vállalat 
nehézségi pótlék 

nehézsúlyú részvény 

nekigyürkőzik a munkának 
nekilendülés a gazdaságban 

nekilendült piac 

nélkülözés 
nélkülözhetetlen 

nélkülözhetetlen a munkája 

nélkülözhetetlen restrikció 
nélkülözhető 

nélkülöző 

N eloszlás 
Nelson, Richard 

nem adják el papírjaikat 

nem adóalany jogi személy 

nem adóköteles 

nem adónapon lejáró letéti jegy 
nem adóssággeneráló finanszírozás 

nem adózott jövedelem 

nem adózott nyereség 
nem a kereskedelmi forgalom szabályai szerint 

nem aktiválható források 

nem aktivált forrás 
nem alapító részvényes 

nem alkalmas 

nem alkalmas váltó 
nem állami részvénytársaság 

nem állandó jellegű jövedelem 

nem anticipált infláció 
nem anyagi ágazat 

nem anyagi aktívák 

nem anyagi érték 
nem anyagi szolgáltatás 

nem anyagi szükséglet 

nem anyagi természetű 
nem anyagi tőke 

Nem anyagjellegű szolgáltatások (számlanév) 

Nem anyagjellegű szolgáltatások értéke (számlanév) 
nem árakkal történő verseny 

nem arányos rétegzés 

nem arányos rétegzésű véletlen minta 
nem arányos viszontbiztosítás 

nem árjellegű, nem árjelzéses szabályozás 

nem árujellegű szolgáltatás 
nem árverseny 

nem atomizált 

nem átruházható elsőbbségi részvény 
nem átruházható letétbizonylat 

nem átutalható 



nem átváltható 

nem átváltható kölcsönkötvény 

nem auditált adatok 
Nem az az emberség, hogy több pénzed vagyon. (közmondás) 

nem az igazi 

nem azonnal esedékes hitel 
nem azonnal esedékes okmányos akkreditív 

nem azonnal pénzzé tehető tőke 

nem azonnal pénzzé tehető vagyon 
nem bámészkodó vevő 

nem bankban elhelyezett betét 

nem banki tulajdonban lévő brókercég 
nem bankjellegű pénzintézet 

nem bankképes 

nem bankképes értékpapír 
nem bankképes váltó 

nem bankszerű 

nem befektetett tőke 
nem befolyásolható költség 

nem befolyásolja gazdasági terveit 

nem behozataliengedély-köteles áru 
nem bejegyzett vállalkozás 

nem beruházott tőke 

nem biztosított 
nem biztosított adóslevél 

nem biztosított hitelező 

nem biztosított kölcsönállomány 

nem biztosított kölcsönkötvény 

nem biztosított követelés 
nem bolti kiskereskedelem 

nem céljellegű beruházási hitel 

nem ciklikus 
nem csökkentett értékű kötvény 

nem csökkentett értékű részvény 

nem diverzifikált befektető társaság 
nem dokumentált átutalás 

nemdollár-elszámolás 

nem éghető anyagba csomagolt 
nem egyenértékű csere 

nem egyenlő hosszúságú osztályközök 

nemegyensúlyi állapot (de: nem egyensúlyi állapot, hanem ...) 
nemegyensúlyi ár (de: nem egyensúlyi ár, hanem ...) 

nemegyensúlyi pont 

nem egyértelmű függvény 
nem egyértelmű tendencia 

nem egyetlen piaci ár létezése 

nem egyező lejáratok 
nem egyeztetett 

nem egyforma 

nemek szerinti megoszlás 
nemek szerinti munkamegosztás 

nem elavult 

nem elhelyezhető 
nem ellenőrzött 

nem ellentételezett kifizetés 

nem előírásos okmány 
nem előírás szerinti 

nem elsőbbségi hitelező 

nem elsőbbségi részvény 
nem elsőbbségi részvényre fizetett osztalék 

nem elsőbbségi törzsrészvény 



nem elsőhelyi jelzáloggal biztosított kötvény 

nem elsőhelyi jelzáloggal biztosított kötvények kibocsátása 

nem elsőhelyi zálogjog 
nem elsőhelyi zálogjoggal biztosított adósságlevél 

nem első osztályú értékpapír 

nem energiahordozó bányatermék 
nem engedélyezett lehívás 

nem engedélyezett túllépés 

nem engedményezhető 
nemenkénti foglalkoztatási ráta 

Nem ér egy petákot sem. (szólásmondás) 

nem értékesíthető áru 
nem értékesíthető vagyontárgy 

nem érvényesített követelés 

nem érvényesített opció 
nem érvényesíthető 

nem esedékes adósság 

nem esedékes váltó 
nemesérc-monopólium 

nemesérctartalék 

nemesérctartalom 
nemesfém 

nemesfémalapú valuta 

nemesfém áru 
nemesfémbróker 

nemesfém érme 

nemesfém- és olajár 

nemesfémes vállalkozó 

nemesfém-gazdálkodás 
nemesfém-hitelesítő hivatal 

nemesfém-hitelesítő hivatal vezetője 

nemesfémipar 
nemesfém-kereskedelem 

nemesfém-kereskedő 

nemesfémkészlet 
nemesfémmel mért vagyon 

nemesfém-nagykereskedelem 

nemesfémparitás 
nemesfém pénz 

nemesfém pénz törvényes súlya és finomsága 

nemesfémpiac 
nemesfémpont 

nemesfém rúd alakban 

nemesfém rúd, amely nem nemes fémeket is tartalmaz 
nemesfém rúd gyártása 

nemesfémtartalom 

nemesfém termék 
nemesfém törvényes finomsága 

nemesfémtőzsde 

nemesfémügynök 
nemesfémüzlet 

nemesfémüzletág-vezető 

nemesfémvagyon 
nemesfém valutájú ország 

nemesfém-vizsgálati bizonyítvány 

Nemesfémvizsgáló és -hitelesítő Intézet 
nemesi hűbér 

nemes valuta 

német államkötvények árfolyamindexe 
Német Beruházási Társaságok Szövetsége (BVI) 

Német Egység Alap 



Német Gazdaságkutató Intézet (DIW) 

Német Határidős Tőzsde (DTB) 

Németh József 
Német Iparosok Szövetsége (BDI) 

Német Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetsége (DIHT) 

német márka 
németmárka-kötvény 

német márkára vonatkozó határidős kötések 

német neoliberalizmus 
Német Opciós és Határidős Tőzsde (GOFFEX) 

Németország jegybankja 

Német Szövetségi Bank 
Német Szövetségi Köztársaság (Németország) – Európa 

Német Turisztikai Központ (DZT) 

német váltórendszer 
nem euklideszi közgazdaságtan 

nem exkluzív, de rivális javak 

nemezgyártás 
nemezkészítés 

nem fedezett hitelező 

nem felel meg a jogszabályokban előírt követelményeknek 
nem felelős 

nemfém-megmunkáló szerszámgép nagykereskedelme 

Nem fiadzik meg a hamis keresmény. (közmondás) 
nem fizet 

nemfizetés (de: nem fizetés,  

hanem ...) 

nemfizetés ellen tiltakozik 

nemfizetés esetén 
nemfizetési értesítés 

nemfizetési záradék 

nemfizetés kockázata 
nemfizetés miatt 

nemfizetés miatt lefoglalt áru 

nemfizetés miatt meghosszabbított rövid lejáratú kölcsön 
nemfizetés stratégiája 

nem fizethető vissza 

nem fizeti ki a számláját 
nem fizető 

nem fizető adós 

nem fizető járulékköteles 
nem flexibilis profitrés 

nem fogad el 

nem folyósítható 
nem folytonos függvény 

nem forgalomképes 

nem forgalomképes lekötött betét 
nem forgatható 

nem forgatható értékpapír 

nem forgatható kamatmentes kötelezvény 
nem forgatható raktárjegy 

nem forgatható szállítási okmány 

nem forgatható váltó 
nem forgatott váltó 

nem fundált adósság 

nem gazdasági megfontolás 
nem gazdaságos 

nem gazdaságos költség 

nem gördít akadályt 
nem gyümölcsöző befektetés 

Nem hajt a konyhára. (szólásmondás) 



nem haladhatja meg 

nem hamisítható 

nem hasznosítható 
nem haszonérdekelt magánjogi szervezet 

nem haszonért dolgozó 

nem haszonért dolgozó intézmény 
nem haszonra dolgozik 

nem haszonra dolgozó szervezet 

nem haszonra dolgozó társaságok pénzfelhasználása 
nem hatékony 

nem hatékony gazdasági növekedés 

nem hatékony Nash-egyensúly 
nem helyben lakó 

nem helyettesíthető értékpapír 

nem helyettesíthető termékek 
nem helyettesíthető termelési tényező 

nem hitelesített 

nem hitelképes 
nem hitelképes ügyfél 

nem hitelképes üzletfél 

nem hivatalos árfolyam 
nem hivatalos jelentés 

nem hivatalos sztrájk 

nem hivatalos tőzsde 
nem hivatalos tőzsdealkusz 

nem hivatalos tőzsdei alkusz 

nem hivatalos tőzsdeügynök 

nem honorált beszedvény 

nem honorált váltó 
nem időben történő szállítás 

nem időszerű üzletkötés 

nem igazolt akkreditív 
némileg bizonytalan 

nem illetékes 

nem ingadozó vevő 
nem ingatlanjellegű állóeszközérték 

nem ismétlődő bevétel 

nem ismétlődő kiadás 
némi veszteség 

nem jegyzett befektetési értékpapír 

nem jegyzett értékpapír 
nem jegyzett értékpapírok piaca 

nem jegyzett értékpapírok piacán forgalmazott értékpapír 

nem jegyzett értékpapírok piacán való jegyzés 
nem jegyzett papír 

nem jegyzett részvény 

nem jegyzett vállalat 
nem jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenység 

nem jövedelmező 

nem jövedelmező tőke 
nem jövedelmező ügylet 

nem kamatozó 

nem kamatozó árucikk 
nem kamatozó, átruházható kivéti rendelkezés 

nem kamatozó belső államadósság 

nem kamatozó értékpapír 
nem kamatozó kincstárjegy 

nem kamatozó kötvény 

nem kamatozó követelés 
nem kamatozó minimális tartalék 

nem kamatozó pénz 



nem kamatozó számla 

nem kapható 

nem kaphat több hitelt 
nemkapitalista fejlődés (de: nem kapitalista fejlődés, hanem ...) 

nemkapitalista út (de: nem kapitalista út, hanem ...) 

nem kedvező garanciális elemek 
nem kelendő értékpapír 

nem kelendő részvény 

nem képes tovább fizetni 
nem képvisel értéket 

nem keresett áru 

nem keresett értékpapír 
nem keresett részvény 

nem kereskedelemképes 

nem kereskedelmi árfolyam 
nem kereskedelmi javak 

nem kereskedelmi kockázat 

nem kereskedelmi szálláshely 
nem kereskedelmi ügylet 

nem keresztezett ár 

nem keresztezett csekk 
nem kerülhető ki 

nem készpénzkiadás 

nem kielégítő fogyasztás 
nem kielégítő magyarázat 

nem kielégítő megtakarítás 

nem kívánatos externáliák 

nem kívánatos hatás 

nem kívánt következmény 
nem kompetens 

nem kompetensség 

nem kompetitív ajánlat 
nem kompetitív ajánlattevő 

nem kompetitív import 

nem kompetitív licit 
nem kompetitív licitáló 

nem kompetitív piaci sajátosságok 

nem konszolidált adósság 
nem konszolidált államadósság 

nem konszolidált mérleg 

nem konvertálható 
nem konvertálható kötvény 

nem konvertálhatóság 

nem konvertálható valuta 
nem konvertált 

nem konvertibilis 

nem konvertibilis bankjegyek kibocsátása 
nem konvertibilis pénz 

nem konvertibilis valuta 

nem kooperatív játékelmélet 
nem kooperatív megoldás 

nem korlátos aranykor 

nem korrigált adatok 
nem kötelező 

nem kötött alap 

nem központosított értékpapírpiac 
nem központosított határidős piac 

nem kumulatív 

nem kumulatív elsőbbségi részvény 
nem kumulatív osztalék 

nem legális gazdaság 



nem legális tőzsde 

nemleges 

nemleges válasz 
nem lekötött forrás 

nem leszámítolható 

nem létező cég 
nem létező társaság 

nem likvid 

nem likvid áru 
nem likvid befektetés 

nem likvid tőke 

nem likvid vagyon 
nem likvid vagyontárgy 

nemlineáris adózás 

nemlineáris árképzés 
nemlineáris (de: nem lineáris, hanem ...) 

nemlineáris előmeneteli rendszer 

nemlineáris eset 
nemlineáris korrelációszámítás 

nemlineáris programozás 

nemlineáris regresszió 
nemlineáris trendszámítás 

nemlinearitás 

nem megalapozott reklamáció 
nem megalapozott reklamáció eljárási díja 

nem megengedett tartalékképzési forma 

nem megfelelően előkészített 

nem megfelelő helyen bemutatott 

nem megfelelő minőségű áru 
nem megfelelő tartalék 

nem meghatározott rakományra vonatkozó 

nem meghatározott szintű 
nem megosztott átváltási árfolyam 

nem megtestesült technikai haladás 

nem megújítandó szerződés 
nem megújítható erőforrás 

nem megújítható természeti erőforrás 

nem megvehető fogyasztói kosár 
nem mérlegelendő 

nem metrikus skála 

nem mindig úszó állapotban 
nem minőségi 

nem monetáris arany 

nem monetáris szektorok mérlege 
nem monopolizálódott 

nem munkából származó jövedelem 

nem munka jellegű erőforrás 
nem működő bankautomata 

nem működő tőke 

nem nagy ár 
nem negatív szám 

nem negociálható értékpapír 

nem nemesfém 
nem nemes fémeket is tartalmazó nemesfém rúd 

nem nemesfémek indexe 

nem névre szóló kötelezvény 
nem névre szóló részvény 

nem növelhető jelzálogkölcsön 

nem nyereségérdekelt szervezet 
nem nyereségorientált szervezet 

nem nyereségre irányuló 



nem nyílt piaci műveletek kincstárjegyek közvetlen eladásaival 

nem nyilvánosan kibocsátott szamurájkötvény 

nem nyilvános kibocsátás 
nem nyilvánosságképes ügylet 

nem okmányos beszedés 

nem okmányos meghitelezés 
nem okmányos váltó 

nem olajtermelő fejlődő országok 

nem optimális kosár 
nem ortodoxia 

nem osztalékos 

Nem otthon gazdagodik a kalmár. (szólásmondás) 
nem óvatolandó 

nem önálló tevékenység 

nem önkéntes csődeljárás 
nemparaméteres próba 

nem paraszti gazdaság 

nem pénzbeli hozzájárulás 
nem pénzbeli ösztönzés 

nem pénzbeli termelési tényező 

nem pénzbeli tőke 
nem pénzbeni juttatás 

nem pénzjellegű fogyasztásból származó hasznosság 

nem pénzjellegű javak 
nem pénztőke 

nem pénzügyi beruházás 

nem pénzügyi cég 

nem pénzügyi vállalat 

nemperes eljárás (de: nem peres eljárás, hanem ...) 
nem periodikus 

nem periodikusság 

nem piaci szolgáltatás 
nem piacképes 

nem profitérdekeltségű vállalat 

nem profitérdekelt tevékenység 
nem profitért dolgozó 

nem profitért dolgozó intézmény 

nemprofit-intézmény 
nem profitorientált 

nem-profitorientált intézmény (de: nem profitorientált intézmény, hanem ...) 

nem profittermelő munkakör 
nem raktározható áru 

nem raktározható cikk 

nem realizálható 
nem realizálható vagyontárgy 

nem realizált eredmény 

nem realizált nyereség 
nem realizált profit 

nem realizált veszteség 

nem regisztrált idegenforgalmi szolgáltatás 
nem regisztrált kiadás 

nem regisztrált turizmus 

nem regisztrált valutabevétel 
nem régi vállalkozás 

nem rehabilitált vagyonbukott 

nem remélt örökség 
nem remélt pénz 

nem rendelkezik a szükséges illetékességgel 

nem rendszeres 
nem repatriált nyereség 

nem részrehajló 



nem résztörlesztéses járadékkötvény 

nem résztörlesztéses kölcsön 

nem résztörlesztéses kötvény 
nem rivális, de exkluzív javak 

nem rivális és nem exkluzív javak 

nemrubel-elszámolás 
nem rubelelszámolású export 

nem rugalmas kereslet 

nem saját tőke 
nem semleges 

nem semmi 

nem sikeres 
nem sikeres beruházás 

nem specifikus termelési eszköz 

nem stabil ár 
nem stabil egyensúlyi pont 

nem standardizált ügylet 

nem súlyozott átlag 
nem szabályozott piac 

nem szabályozott szabadpiac 

nem szabványos megőrzés 
nem szállítandó 

nemszállítás (de: nem szállítás, hanem ...) 

nem szállítható 
nem szállítható értékpapír 

nem szállítható javak 

Nem számlázott szállítások (számlanév) 

nem számonkérhető megbízás 

nem számszerűsíthető 
nem számszerűsíthető junktimált előny 

nem szándékolt beruházás 

nem szándékolt megtakarítás 
nem szándékolt tőkefelélés 

nem szaporítható javak 

Nem szégyen a dolog. (közmondás) 
nem személyes befolyásolás 

nem szervezett fizetővendéglátás 

nem szerződéses megtakarítás 
nem szerződés szerinti munka 

nem szigorú számadású bizonylat 

nem szisztematikus kockázatok 
nem szisztematikus tényezők 

nem szokványszerű tétel 

Nem szórja ki a pénzt az ablakon. (szólásmondás) 
nem szorul megfinanszírozásra 

nem sztornírozható 

nem tárgyiasult tőke 
nem tarifális 

nem tarifális akadály 

nem tarifális vámkedvezmény 
nem tárolható termék 

nem társasági formában működő vállalat 

nem társult cég 
nem tartja a mesterségesen rögzített árfolyamot 

nem tartós áru 

nem tartós fogyasztási cikk 
nem tart sokáig 

nem teljes 

nem teljesen kifizetett részvény 
nem teljesen lejegyzett 

nem teljesen lejegyzett kibocsátás 



nem teljes értéket fedező biztosítás 

nem teljes értékpapír 

nem teljes foglalkoztatottság 
nem teljes hajóraklevél-sorozat 

nemteljesítés (de: nem teljesítés, hanem ...) 

nemteljesítési pozíció 
nem teljesített fizetés 

nem teljesített határidős kötés 

nem teljesített megbízás megerősítése 
nemteljesítő fél 

nemteljesítő kibocsátó 

nem teljes jogú tag 
nem teljes megrakás 

nem teljes rakományra vonatkozó szerződés 

nem teljes szállítás 
nem teljes tartalék 

nem teljes tétel 

nem termelésből származó bevétel 
nemtermelő (de: nem termelő, hanem ...) 

nemtermelő alapok 

nemtermelő állóeszköz 
nemtermelő beruházás 

nemtermelő fogyasztás 

nemtermelő munka 
nemtermelő szféra 

nemtermelő szolgáltatás 

nem termel veszteséget 

nem tervezett beruházás 

nem tetsző áru 
nem tipikus munkarend 

nem tiszta fehér 

nem tiszta fizetés 
nem tiszta hajóraklevél 

nem tiszta hajóstiszti elismervény 

nem több, mint 
nem tökéletesen helyettesítő termelési tényezők isoquantjai 

nem tökéletes piac 

nem tökéletes versenyes piaci forma 
nem tőkésíthető 

nem törlesztett kölcsön 

nem törvény által előírt tartalék 
nem törvényes pénz 

nem törvényszerű szerződés 

nem törzsbetétből származó devizabetét-számla 
nem tőzsdeképes kölcsönkötvény 

nem tőzsdeképes kötvény 

nem tőzsdeképes részvény 
nem tudta megőrizni egy nappal korábbi pozícióját 

nem túl drága 

nem túlfeszített ajánlat 
nem túl magas ár 

nem túl magas infláció 

nem új adó beszedése 
nem új lakás megszerzése 

nem utalható át 

nem utalható ki 
nem üzemi alaptevékenységből származó jövedelem 

nem üzemi haszon 

nem üzemi tevékenységből származó jövedelem 
nem üzemképes 

nem üzleti gazdálkodás 



nem üzletszerű gazdasági tevékenység 

nem vagyoni kár 

nem vagyoni kártérítés 
nem vállalkozói munkából származó jövedelem 

nem vált be 

nem váltható vissza ... előtt 
nem vámakadály 

nem vámjellegű akadály 

nem vámjellegű korlátozás 
nem vámkezelt áru 

nem várható megegyezés 

nem várt infláció 
nem várt kifizetés 

nemvéletlen (de: nem véletlen, hanem ...) 

nem véletlenen alapuló kiválasztás 
nemvéletlen kiválasztás 

nemvéletlen mintavétel 

nemvéletlen mintavételi eljárás 
nem versenyző csoportok 

nem veszteséges 

nem vinkulált okmányos inkasszó 
nem visszavásárolható elsőbbségi részvény 

nem vitás 

nemzedékváltási adó 
nemzetállami érdekviszonyok 

nemzetállamok 

nemzetbiztonsági meggondolás 

nemzetbiztonsági záradék 

nemzetek feletti 
nemzet fejlődési feltételei 

nemzetgazdaság 

nemzetgazdaság államkapitalista módszerekkel való irányítása 
nemzetgazdaság állóeszköz-állománya 

nemzetgazdaságból kiáramló jövedelmek 

nemzetgazdaság csúcsszektora 
nemzetgazdaság egésze 

nemzetgazdasági átlag 

nemzetgazdasági elszámolás 
nemzetgazdasági elszámolások rendszere 

nemzetgazdasági érdek 

nemzetgazdasági fajlagos, halmozott érték 
nemzetgazdasági hasznosulás 

nemzetgazdasági hitel 

nemzetgazdaságihitel-hányados 
nemzetgazdaságihitel-hányados rugalmassági együtthatója 

nemzetgazdasági jövedelem 

nemzetgazdasági jövedelem fogalma 
nemzetgazdaságijövedelem-fogalom 

nemzetgazdaságikár-okozás 

nemzetgazdasági kár okozása 
nemzetgazdasági kulcspontok 

nemzetgazdasági kutatás 

nemzetgazdaság illeszkedési területe 
Nemzetgazdasági Magazin (sajtókiadvány) 

nemzetgazdasági méret 

nemzetgazdasági mérleg 
nemzetgazdasági mérleg elemei 

nemzetgazdaságimérleg-rendszer 

nemzetgazdaság importmátrixa 
nemzetgazdasági mutatók 

nemzetgazdasági önismeret 



nemzetgazdasági összjövedelem 

nemzetgazdasági pénzügyek 

nemzetgazdasági potenciál 
nemzetgazdasági potenciál feltérképezése 

nemzetgazdasági potenciál kifáradási időigénye 

nemzetgazdasági számlakeret 
nemzetgazdasági számlarendszer (SNA) 

nemzetgazdasági számvitel 

Nemzetgazdasági Szemle (sajtókiadvány) 
nemzetgazdasági szempontok 

nemzetgazdasági szint 

nemzetgazdasági szintű mutatószámok 
nemzetgazdasági versenyképesség 

nemzetgazdaság környezeti kohéziója 

nemzetgazdaság minősített időszaki terve 
nemzetgazdaság működési hatásfoka 

nemzetgazdaság optimális termelési szerkezete 

nemzetgazdaság önérdekvezérelt törekvései 
nemzetgazdaság összes ága 

nemzetgazdaság összességének érdeke 

nemzetgazdaság párhuzamos alkalmazkodása 
nemzetgazdaság szerkezeti nyitottsága 

nemzetgazdaság szerkezeti nyitottságának mértéke 

nemzetgazdaság szervezeti sémája 
nemzetgazdaságtan 

nemzetgazdaság termelési szerkezete 

nemzetgazdaság vállalatai 

nemzetgazdaság vállalatainak versenyképessége 

nemzetgazdaság védelmi felkészítése 
nemzetgazdász 

nemzeti adatállomány 

nemzeti adatvagyon 
nemzeti adójog 

nemzeti adósság 

nemzeti ár 
nemzeti áru 

nemzeti bank 

Nemzeti Bankfelügyeleti Rendszer 
Nemzeti Bankközi Engedélyezési Rendszer 

nemzeti bankok által kibocsátott pénzjegyek 

nemzeti biztosítás 
Nemzeti Bűnügyi Információs Központ 

nemzeti elbánás elve 

nemzeti elszámolási rendszer 
nemzeti érdek 

nemzeti érdekeltség 

nemzeti erőforrások 
nemzeti érték 

nemzeti felhasználás és fejlődés 

nemzeti felségterület 
nemzeti fizetőeszköz 

nemzeti foglalkoztatásfejlesztési program 

nemzeti fogyasztás 
nemzeti fogyasztási függvény 

nemzeti fogyasztói kosár 

nemzeti földalap 
nemzeti gazdaság 

nemzetihaszon-tömeg 

nemzeti haszon tömege 
nemzeti idegenforgalmi szervezetek (NISZ) 

Nemzeti Információs Infrastruktúra-fejlesztés (NIIF) 



Nemzeti Informatikai Stratégia (NIS) 

nemzeti jövedelem 

nemzeti jövedelem (MPS szerint) 
nemzeti jövedelem (SNA szerint) 

nemzeti jövedelem csökkenő trendje 

nemzetijövedelem-elemzés 
nemzeti jövedelem elosztása 

nemzeti jövedelem előállítása 

nemzetijövedelem-emelkedés 
nemzeti jövedelem emelkedése 

nemzeti jövedelem és a nemzeti termék számbavétele 

nemzetijövedelem- és nemzetitermék-számbavétel 
nemzetijövedelem- és nemzetitermék-számvitel 

nemzeti jövedelem felhalmozási hányada 

nemzeti jövedelem felhasználása 
nemzeti jövedelem mérlege 

nemzetijövedelem-részarány 

nemzetijövedelem-számbavétel 
nemzetijövedelem-számítás 

nemzetijövedelem-számítási metódus 

nemzetijövedelem-számvitel 
nemzetijövedelem-termelés 

nemzeti jövedelem termelése 

nemzeti jövedelem újraelosztása 
nemzeti jövedelem újrafelosztása 

nemzeti jövedelmek 

nemzeti kibocsátás 

nemzeti költségvetési szuverenitás 

Nemzeti Könyvviteli Tanács (CNC) 
nemzeti középosztály 

nemzeti közműszolgáltató 

nemzeti közszolgálatitelevízió- 
-szolgáltatás 

nemzeti különbözőség 

nemzeti likviditási mérleg 
nemzeti likviditási ráta 

nemzeti minimumbér 

Nemzeti Minőségi Díj 
Nemzeti Minőségi Díj Bizottság 

Nemzeti Munka (sajtókiadvány) 

nemzeti munkaerő 
nemzeti összfogyasztás 

nemzeti össztermék 

nemzeti parkok gazdaságossága 
nemzeti piac 

nemzeti piac által kibocsátott 

nemzeti ráhatások 
nemzeti reáltermék 

nemzeti rendelkezések 

nemzeti részvények 
nemzetiségi statisztika 

nemzeti statisztikai rendszer 

nemzetiszocialista 
nemzetiszocializmus 

nemzeti társfinanszírozás 

nemzeti teljesítmény 
nemzeti teljesítménymérleg 

nemzeti termék 

nemzeti termékből való részesedés 
nemzetitermék-számbavétel 

nemzeti termék számbavétele 



nemzetitermék-számvitel 

nemzeti termelési érték 

nemzeti transzformációs görbe 
nemzeti tulajdonba vett ipar 

nemzeti turizmus 

Nemzeti Üdülési Szolgálat 
nemzeti vagyon 

nemzeti vagyon megoszlása 

nemzeti vagyon összege 
nemzetivagyon-prédálás 

nemzeti vagyon prédálása 

nemzeti vállalat 
nemzeti valuta 

nemzeti valutában jegyez 

nemzeti versenyképesség-öregbítési koncepció 
Nemzetközi Acélkereskedelmi Szövetség (ISTA) 

nemzetközi adatáramlás 

nemzetközi adó 
nemzetközi adójog 

nemzetközi adósságprobléma 

nemzetközi adózás 
Nemzetközi Agrárkereskedelem- 

-politikai Tanács 

Nemzetközi Alkalmazott Rendszerelemzési Intézet (IIASA) 
nemzetközi alvállalkozói szerződés 

nemzetközi árak 

Nemzetközi Aranykartell 

Nemzetközi Aranytanács (WGC) 

nemzetközi árfekvés 
nemzetközi áruáramlás 

nemzetközi áruáramlási mátrix 

nemzetközi árucsere szerkezete 
nemzetközi áruegyezmény 

nemzetközi áruforgalom 

nemzetközi áruforgalom megbénítása 
nemzetközi árufuvarozás 

Nemzetközi Áruklíringközpont (ICCH) 

nemzetközi árumozgás 
nemzetközi árunómenklatúra 

nemzetközi árusegély 

nemzetközi áruszállítás 
nemzetközi átlagárrendszer 

nemzetközi átlagos árarányok 

Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (IAEA) (Bécs) 
nemzetközi átutalás 

nemzetközi átutalási adó 

nemzetközi átutalási jegyzék 
nemzetközi átutalási megbízás 

nemzetközi átválthatóság 

Nemzetközi Auditálási Gyakorlati Bizottság (IAPC) 
nemzetközi auditáló cég 

nemzetközi auditor 

nemzetközi autóút 
Nemzetközi Bankáregyesület (IBA) 

Nemzetközi Bankárképző Központ 

nemzetközi bankárvacsora 
Nemzetközi Bankközi Pénzügyi Telekommunikációs Társaság (SWIFT) 

nemzetközi bankövezetek 

nemzetközi bankügyletek 
Nemzetközi Bauxitegyesület 

nemzetközi befektetési alap 



nemzetközi befektető 

nemzetközi begyűrűző hatás 

nemzetközi beruházás 
nemzetközi beruházási pozíció 

Nemzetközi Beruházásvédelmi Ügynökség (MIGA) 

nemzetközi biztosítási piac 
Nemzetközi Borsközösség (IPC) 

nemzetközi brókerház 

nemzetközi buszipar 
Nemzetközi Búzaegyezmény (IWA) 

Nemzetközi Búzatanács (IWC) 

nemzetközi cég 
nemzetközi cégek befektetése 

nemzetközi cigarettakonszern 

Nemzetközi Cukoregyezmény (ISA) 
Nemzetközi Cukorszervezet (ISO) 

Nemzetközi Cukortanács (ISC) 

nemzetközi csekk 
nemzetközi csere 

nemzetközi cserearány 

nemzetközi cserekereskedelem 
nemzetközi cserén keresztüli jövedelemkivonás 

nemzetközi csoport 

nemzetközi devizakereskedelem 
nemzetközi diszkontlánc 

nemzetközi egyenleg 

nemzetközi egyenlőtlenség 

nemzetközi egyensúlyi ár 

nemzetközi egyezmény 
nemzetközi egyezmény nyújtotta vámmentesség 

nemzetközi egyeztetés 

nemzetközi egység 
nemzetközi egységesítés 

nemzetközi együttműködés 

nemzetközi elektronikus adatcsere 
nemzetközi élelmiszersegély 

nemzetközi életgörbe 

nemzetközi elszámolás formái 
nemzetközi elszámolásformák 

nemzetközi elvárás 

Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) 
nemzetközi erőtér 

nemzetközi érték 

nemzetközi értékpapír-forgalom 
nemzetközi értékpapír-kereskedő cég 

nemzetközi értékpapírok 

Nemzetközi Értékpapír-piaci Egyesület (ISMA) 
Nemzetközi Értékpapír-szabályozási Szervezet (ISRO) 

Nemzetközi Értéktőzsde (ISE) (London) 

nemzetköziesedés 
Nemzetközi Ezüstegyezmény 

nemzetközi fegyverpiac 

nemzetközi fegyverszállítási lánc 
Nemzetközi Fejlesztési és Újjáépítési Bank (IBRD) 

Nemzetközi Fejlesztési Társaság (IDA) (Washington) 

nemzetközi fellendülés 
Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS) (Bázel) 

nemzetközi fizetések forgalmi rendszere 

nemzetközi fizetési eszköz 
nemzetközi fizetési forgalom az áruforgalmon kívül 

nemzetközi fizetési kiegyenlítés 



nemzetközi fizetési megbízás 

nemzetközi fizetési mérleg 

nemzetközi fizetési mérleg egyensúlya 
nemzetközi fizetési rendszer 

nemzetközi fizetési ügylet 

nemzetközi fizetéskiegyenlítés 
nemzetközi főáramlat 

nemzetközi fuvar 

nemzetközi fuvarozó 
Nemzetközi Gabonaegyezmény 

nemzetközi garanciaszindikátus 

nemzetközi gazdaság 
Nemzetközi Gazdasági Együttműködési Bank (NGEB vagy IBEC vagy MBESZ) (Moszkva) 

Nemzetközi Gazdasági Együttműködési Szervezet 

nemzetközi gazdasági kapcsolatok 
nemzetközi gazdasági kapcsolatok minisztere 

Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériuma (NGKM) 

nemzetközi gazdasági rend 
nemzetközi gazdasági színtér 

nemzetközi gazdasági támogatás 

Nemzetközi Gazdaságpolitikai Tanács (CIEP) 
nemzetközi gazdaságstatisztika 

nemzetközi gazdaságtan 

nemzetközi gépkocsi-biztosítás 
Nemzetközi Gyapjútextil-szervezet (IWTO) 

Nemzetközi Gyapjútitkárság (IWS) 

Nemzetközi Gyapottanácsadó Bizottság (ICAC) 

Nemzetközi Gyógyszergyártók Egyesülete (NGYE) 

Nemzetközi Hajózási Kamara (ICS) 
nemzetközi hatalmi pozíció 

Nemzetközi Határidős Árutőzsde (INTEX) 

nemzetközi hírnevű társaság 
nemzetközi hitel 

Nemzetközi Hitel- és Kereskedelmi Bank (BCCI) 

nemzetközi hitelezői klub 
nemzetközi hitelkártya 

nemzetközi hitelkártya-hálózat 

nemzetközi hitelképesség 
nemzetközi hitelképesség-vizsgáló vállalat 

nemzetközi hitelkeret 

nemzetközi hitelminősítő ügynökség 
nemzetközi hitelprogram 

nemzetközi hotellánc 

Nemzetközi Hüvelyeskereskedelmi és -ipari Konföderáció 
Nemzetközi Idegenforgalmi Akadémia (ACIT) 

nemzetközi illeszkedés 

nemzetközi immobilitás 
nemzetközi információátviteli rendszer (WITS) 

Nemzetközi Ingatlanszövetség (FIABCI) 

nemzetközi intézmény 
nemzetközi intézmények által való 

nemzetközi járat 

nemzetközi jog 
Nemzetközi Jövedelem- és Vagyonkutató Egyesület (IARIW) 

nemzetközi jövedelemkülönbségek 

nemzetközi jövedelemtranszfer 
Nemzetközi Kakaóegyezmény 

Nemzetközi Kakaószervezet (ICCO) 

Nemzetközi Kakaótanács 
nemzetközi kamatszint 

nemzetközi kapcsolatrendszer 



nemzetközi kartell 

Nemzetközi Kaucsukegyezmény 

Nemzetközi Kaucsuktanács 
Nemzetközi Kávéegyezmény 

Nemzetközi Kávészervezet (ICO) 

Nemzetközi Kávétanács 
nemzetközi kereskedelem 

nemzetközi kereskedelemstatisztikai évkönyv 

nemzetközi kereskedelem statisztikája 
nemzetközi kereskedelem vérkeringése 

nemzetközi kereskedelem világtermelési rugalmassága 

nemzetközi kereskedelmi ciklus 
nemzetközi kereskedelmi döntőbíráskodás 

nemzetközi kereskedelmi elosztó központ 

nemzetközi kereskedelmi fórum 
Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC) (Párizs) 

nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok 

Nemzetközi Kereskedelmi Központ (WTC) (New York) 
nemzetközi kereskedelmi liberalizálás 

nemzetközi kereskedelmi osztályozás 

Nemzetközi Kereskedelmi Osztályozás (SITC) 
nemzetközi kereskedelmi statisztika minimumlistája 

nemzetközi kereskedelmi szokványok 

Nemzetközi Kereskedelmi Szokványok (Incoterms) 
nemzetközi kibocsátású részvények visszaáramlása a hazai piacra 

nemzetközi kinnlevőségek 

Nemzetközi Konténeriroda (IOB) 

nemzetközi kooperáció 

Nemzetközi Kovácsoltréztanács (IWCC) 
nemzetközi kölcsönkötvény 

Nemzetközi Könyvelőszövetség 

Nemzetközi Könyvviteli Szabványügyi Bizottság (IACS) 
Nemzetközi Könyvvizsgálati Bizottság (IPAC) 

Nemzetközi Kőolajtőzsde (IPE) 

nemzetközi kötelezettség 
nemzetközi kötelezettségek nemteljesítése 

nemzetközi kötelezettségvállalás 

nemzetközi kötvény 
nemzetközi kötvényforgalom 

Nemzetközi Kötvénykereskedők Szövetsége (AIBD) 

nemzetközi kötvénykibocsátás 
nemzetközi kötvénypiac 

nemzetközi közgazdaságtan 

nemzetközi közúti árufuvarozásról szóló egyezmény (AGT) 
nemzetközi közúti árufuvarozói engedély 

nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítás 

nemzetközi közúti áruszállítás 
Nemzetközi Közúti Fuvarozók Egyesülete (IRU) 

nemzetközi közúti fuvarszervezés 

Nemzetközi Közúti Kereskedelmi Szállítás (TIR) 
nemzetközi kurírszolgálat 

nemzetközi látogató 

nemzetközileg elfogadott csekk 
nemzetközi légiközlekedési piac 

Nemzetközi Légifubarozási Szövetség (IATA) (Montreal) 

nemzetközileg működő 
Nemzetközi Lemezipari Szövetség (IFPI) 

nemzetközi letéti jegy 

nemzetközi likviditás 
nemzetközi lízing 

nemzetközi magánjog 



nemzetközi marketing 

Nemzetközi Marketing (sajtókiadvány) 

Nemzetközi marketingkutatási kódex 
nemzetközi megállapodás 

Nemzetközi megállapodás az életbiztonságról a tengeren (SOLAS) 

nemzetközi megbízás 
Nemzetközi Menedzserközpont (IMC) 

nemzetközi méretű gazdaság kapcsolódásai 

Nemzetközi Mezőgazdaság-fejlesztési Alap (IFAD) (Róma) 
Nemzetközi Mezőgazdasági Hitelkonföderáció (ICAC) 

Nemzetközi Mezőgazdasági Kutatási Tanácsadó Csoport 

Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) 
Nemzetközi Mikroáramköröskártya- 

-egyesület (INTAMIC) 
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névhasználati engedély díja 

névhasználati jog 
névhasználati jutalék 

névhasználati megállapodás 

névhasználati szerződéssel üzemelő kölcsönző 
névhez kötés 

névhez kötött 

Nevin, Edward Thomas 
névjegyzék 

névjoglás 

névkereskedő 
névkitűző 

névleges ajánlat 

névleges ár 
névleges árajánlat 

névleges árfolyam 

névleges árjegyzéki ár 
névleges átváltási árfolyam 

névleges bér 

névleges ellenérték 

névleges érték 

névleges hozam 
névleges igazgató 

névleges jövedelem 

névleges kamat 
névleges kamatláb 

névleges kártérítés 

névleges kötési árfolyam 
névleges nyereség 

névleges osztalék 

névlegesosztalék-ráta 
névleges osztalék rátája 

névleges összeg 

névleges paritás 
névleges pénzhasznosság 

névleges részvénytulajdonos 

névleges skála 
névleges társ 

névleges tényleges árfolyam 

névleges tőke 
névleges tőzsdei árfolyam 

névleges üzlettárs 

név nélküli letéti jegy 
névre, de nem rendeletre szóló váltó 

névre szóló adóslevél 

névre szóló államkötvény 
névre szóló áruokmány 

névre szóló banki betét 

névre szóló betéti szerződés 
névre szóló csekk 

névre szóló értékpapír 

névre szóló értékpapírszámla 
névre szóló, fix kamatozású kötvény 

névre szóló forgatmány 



névre szóló fuvarlevél 

névre szóló járadékkötvény 

névre szóló kötvény 
névre szóló, osztalékelsőbbségi részvény 

névre szóló raklevél 

névre szóló részvény 
névre szóló részvényeket nyilvántartó könyv 

névre szóló részvények tulajdonosai 

névre szóló számla 
névre szóló váltó 

névre szóló vasúti fuvarlevél 

név szerinti részvétel 
névtelen betét 

névtelen számla 

névváltozás 
névvédő elfogadás 

névviselési jog 

Névy László 
NEW (nettó gazdasági jólét) 

Newcomb, Simon 

New Deal 
Newex (Új Európai Tőzsde) (Bécs) 

Newman, Peter Kenneth 

Newmarch, William 
New Orleans-i Árutőzsde (NOCE) 

newton (N) (az erő mértékegysége) 

newtoni iparágak 

New York Állam Banktanácsa (NYSBB) 

New Yorkban fizetendő devizaváltó 
New York Broker tőzsdeindex  

(NX-10) 

New York-i Árutőzsde (NYCE) 
New York-i Automatizált Klíringintézetek Szövetsége (NYACH) 

New York-i bankközi kínálati kamatláb (NYBOR) 

New York-i Biztosítási Tőzsde 
New York-i Értékpapír-kereskedők Egyesülete (NYSDA) 

New York-i Értéktőzsde (NYSE) 

New York-i Értéktőzsde részvényárfolyam-indexe 
New York-i Gyapottőzsde (NYCTN) 

New York-i Határidős Árutőzsde (NYMEX) 

New York-i Határidős Klíringtársaság (NYFCC) 
New York-i Határidős Tőzsde (NYFE) 

New York-i Kakaóklíring-egyesület (NYCCA) 

New York-i Kávé-, Cukor- és Kakaótőzsde (NYCSCE) 
New York-i kereskedelmi bankok 

New York-i Kereskedelmi Tanács (NYBT) 

New York-i Klíringházak Társasága (NYCHA) 
New York-i Kőolajtőzsde (NYPE) 

New York-i részvénytőzsdei összetett index 

New York-i Szövetségi Tartalékbank (FRBNY) 
Neymark, Alfred 

nézeteltérés 

nézeteltérések világa 
nézettségi index 

nézettségi mutató 

nézőközönség 
nézőpont 

nézőszám növelése 

NFA (Országos Határidős Kereskedelmi Egyesület) (USA) 
NFU (Skandináv Pénzügyi Bizottság) 

NGYE (Nemzetközi Gyógyszergyártók Egyesülete) 



Ng, Yew-Kwang 

NGEB (vagy IBEC vagy MBESZ) (Nemzetközi Gazdasági Együttműködési Bank) (Moszkva) 

NGKM (Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériuma) 
NGN (naira) – Nigéria 

NGS (nettó kormányzati megtakarítás) 

NGTP (Trópusi Termények Tárgyalócsoport) 
ngultrum (BTN) – Bhután 

ngwee (váltópénz) 

NIB (Skandináv Befektetési Bank) 
NIBE (Holland Bank- és Értékpapír-kereskedelmi Intézet) 

NIC (újonnan iparosodott országok) 

Nicaraguai Köztársaság (Nicaragua) – Közép-Amerika 
Nicholis, William Hord 

Nicholson, Joseph Shield 

Nicholson-módszer 
NIC-modell 

NIC-övezet 

NIEO (új nemzetközi gazdasági rend) 
Nigériai Szövetségi Köztársaság (Nigéria) – Afrika 

Nigeri Köztársaság (Niger) – Afrika 

Nihon Keizai Shimbun részvényárfolyam-tájékoztató központja 
NIIF (Nemzeti Információs Infrastruktúra-fejlesztés) 

NIK (Nehézipari Központ) 

Nikkei átlagárfolyam-index 
Nikkei-index (tokiói tőzsdeindex) 

nikkelérme 

nikkelpénz 

nikkelpiac 

nikkeltermelés 
nimbuszvesztés 

nincs ajánlat 

Nincs aratás munka nélkül. (szólásmondás) 
nincs automatikus hitelkeret 

Nincs egy vasam sem. (szleng –nincs pénzem) 

nincs előírás 
nincs előírva 

Nincsen haszon fáradság nélkül. (közmondás) 

nincs fedezet 
Nincs kevélyebb, mint a szegényből lett gazdag. (közmondás) 

nincs kínálat 

Nincs kolbászból fonva a kerítés. (szólásmondás) 
nincs költségvonzata 

nincs külön előírás 

nincs külön rendelkezés 
nincs másként meghatározva 

nincs másként részletezve 

nincs meghatározva 
nincs rá elegendő fedezet 

nincs rá fedezet 

nincs rá kellő fedezet 
nincs rá megbízás 

nincs rá utasítás 

nincs rendben 
nincs rendelkezés 

nincs számla 

Nincs szebb szó az arany pengésénél. (szólásmondás) 
nincstelen 

nincstelenség 

NIO (córdoba) – Nicaragua 
NIOK (Nonprofit Információs és Oktatási Központ) 

NIS (Nemzeti Informatikai Stratégia) 



NISP (Biztonsági Beruházási Program) 

NISP-alap 

NISP-erőforrások 
NISZ (nemzeti idegenforgalmi szervezetek) 

NISZI (Nonprofit Információs és Szolgáltatóiroda) 

NIT (Magánvállalkozók Nemzetközi Fuvarozó Ipartestülete) 
Nitti, Francesco Saverio 

nivellál 

nivelláló 
nivellálódás 

nivellálódik 

nivellálódó 
nivellálódott 

nívóhatártermék 

nívórugalmasság 
nívós eszmecsere 

NIWO (Holland Nemzetközi Közúti Szállítási Szervezet) 

Nixon-sokk 
NJÉ (vagy NPV) (nettó jelenérték) 

NLG (gulden) – Hollandia 

nmv (népművészeti vásár) 
NNDI (a rendelkezésre álló nettó nemzeti jövedelem) 

NNI (nettó nemzeti jövedelem) 

NNP (nettó nemzeti termék) 
No (vagy Nr vagy Nro) (numero) 

Nobel-emlékdíjas közgazdász 

NOCE (New Orleans-i Árutőzsde) 

NOK (korona) – Norvégia 

nomád proletariátus 
nómenklatúra 

nómenklatúraburzsoázia 

nómenklatúraegyezmény 
nómenklatúraprivatizáció 

nómenklatúratulajdon 

nominálár 
nominálbér 

nominálbér-csökkenés 

nominálbér csökkenése 
nominálbér-csökkentés 

nominálbér csökkentése 

nominálbér-emelés 
nominálbér emelése 

nominálbér-növekedés 

nominálbér-változás 
nomináleffektív árfolyamindex 

nominálérték 

nominálhasznosság 
nominális 

nominális államháztartási hiány 

nominális árfolyambuborék 
nominális bér 

nominális bruttó nemzeti termék 

nominális deficitráta 
nominális egyenleg 

nominális érték 

nominális GO 
nominális jövedelem 

nominális kamat 

nominális kamatjövedelem 
nominális kamatkiadás 

nominális kamatláb (i) 



nominális kamatösszeg 

nominális kamat reálértéke 

nominális kamatteher 
nominális kereslet 

nominális leértékelés 

nominális pénzkereslet 
nominális pénzkínálat 

nominális pénzmennyiség 

nominális skála 
nominális többlethozam 

nominális vám 

nomináljövedelem 
nominálkamat 

nominálkamat-jövedelem 

nominálkamatláb 
nominálkibocsátás 

nominálmutató 

nominálpénz-állomány 
nominálpénz-mennyiség 

nóna (kilenced [jobbágyadó]) 

nonplex-módszer 
nonprofit elvű gazdálkodás 

nonprofit elvű működés 

Nonprofit Expo 
Nonprofit Felügyelet 

Nonprofit Humánszolgáltatók Szövetsége 

nonprofit információ 

Nonprofit Információs és Oktatási Központ (NIOK) 

Nonprofit Információs és Szolgáltatóiroda (NISZI) 
nonprofit intézmény 

Nonprofit Működést Támogató Közalapítvány 

nonprofit szektor 
nonprofit szervezet 

nonprofit szervezetek gazdaságtana 

nonprofit szervezeti kör 
nonprofit szféra 

nonprofit szolgáltatás 

nonprofit témakör 
nonprofit tevékenység 

nonprofittörvény 

nonstop üzemeltetés 
non-valeur (értékét vesztett dolog) 

Nordhaus, William 

norma 
normaalap 

norma alatti 

normacsalás 
normacsaló 

normacsökkentés 

normaelőírás 
normaeltérés 

normaemelés 

normafedezet 
normahamisítás 

normaidőrendszer 

normairoda 
normajáradék 

normakarbantartás 

normáladókulcs 
normálállapot 

normálár 



normálárfolyam 

normalazítás 

normál banki hitelkeret 
normálbér 

normálbértétel 

normálegyenleg 
normálegyenlet 

normáleloszlás szabálya 

normáleloszlás szabályát követve szóródik 
normáleltérés 

normálérték 

normálfeltétel 
normálhitelezés 

normálhold 

normálhozamgörbe 
normálilleték 

normális 

normális amortizáció 
normális eloszlás 

normális eloszlási görbe 

normális értékcsökkenés 
normális folyamat végbemenetele 

normális gyakorisági görbe 

normális jószág 
normális leírás 

normális piacnagyság 

normalitásvizsgálat 

normalizálódás 

normalizált ár 
normáljavak 

normáljószág 

normáljövedelem 
normálkamatláb 

normálkészlet 

normálmegtérülés 
normál munkanélküliségi ráta 

normálnyereség 

normálprofit (NP) 
normálprofittal tetézett összköltség 

normálráta 

normál várható költség 
normamegállapítás 

normamegállapító 

normán felüli 
normaóra 

normapénz 

normarendezés 
normarendszer 

normás 

normaszámítás 
norma szerinti előállítási közvetlen önköltség 

norma szerinti közvetlen költség 

norma szerinti közvetlen önköltség 
norma szerinti szabályozás 

normaszűkítés 

normát felemel 
normatíva 

normatívaemelés 

normatív állami árkiegészítés 
normatív árkiegészítés 

normatív fejlesztési támogatás 



normativitás 

normatív ítélet 

normatív jellegű adó 
normativizmus 

normatív készletgazdálkodás 

normatív költség 
normatív körfolyamat 

normatív követelmény 

normatív közgazdaságtan 
normatív prognózis 

normatív ráfordítás 

normatív támogatás 
normatív támogatási kulcs 

normatív támogatási rendszer 

normatív utasítás 
normatizált belépési kor 

normát szabályoz 

normázás 
North, Douglass Cecil 

North, Dudley sir 

norvég bankközi ajánlati kamatláb 
norvég hajóosztályozó cég 

Norvég Királyság (Norvégia) –Európa 

Norvég Közgazdasági Társaság 
nostro 

nostrokihelyezés 

nostrokövetelés 

nostropapír 

nostroszámla 
nosztalgiabiznisz 

nosztalgiajárat 

nosztalgialottó-szelvény 
nosztalgiaszocializmus 

notifikáció 

notifikál 
notifikálás 

Notkin, Alekszandr Iljics 

notórius nemfizető 
nováció (hitelmegújítás) 

nováció alkalmazása 

Nove, Alexander 
Novozsilov, Viktor Valentyinovics 

nóvum 

nóvum amortizálódása 
nóvumár 

nóvum életgörbéjének zenitje 

nóvum extraprofithozó képessége 
nóvum extraprofithozó képességének kihunyási pontja 

nóvum halandó és esendő volta 

nóvum megszűnése 
nóvum stockértéke 

nóvum teljes életgörbéje 

női divat 
nőidivat-osztály 

női foglalkozás 

női igény 
női munka 

női munkaerő 

nőipiperecikk-árusítás 
női piperecikk árusítása 

nőipiperecikk-termékcsalád 



nőiruha-osztály 

nőiruha-szaküzlet 

női tanú (okiraton) 
női vállalkozó 

női vezetés 

női vezető 
nőkereskedelem 

nőkereskedő (nőkkel kereskedik) 

n. öl (vagy öl) (négyszögöl) (területmérték) 
Nőtel Rudolf 

Nőtel Vilmos 

nőtöbblet 
növekedés 

növekedés agresszív stratégiája 

növekedés aranykori üteme 
növekedés átlagos mértéke 

növekedés átlagos üteme 

növekedésben lévő részvény 
növekedésbiztonsági tartalék 

növekedés biztosított üteme 

növekedéscentrikus 
növekedés egyensúlyi üteme 

növekedés előfeltételei 

növekedésgeneráló hatás 
növekedésgerjesztés 

növekedésgerjesztő 

növekedésgerjesztő gazdaságpolitika 

növekedésgyorsítás 

növekedésgyorsítási elképzelés 
növekedésgyorsulás 

növekedés hatékony útja 

növekedéshordozó tényező 
növekedési adó 

növekedési alap 

növekedési áldozat 
növekedési arány 

növekedési csapda 

növekedési dinamizmus 
növekedési elmélet 

növekedési előfeltétel 

növekedési és fejlődési törvény 
szerűségek 

növekedési faktor 

növekedési feltétel 
növekedési függvény 

növekedési görbe 

növekedési hajlam 
növekedési húzóerő 

növekedési időszak 

növekedési időszak recesszióval 
növekedési index 

növekedési irányzat 

növekedési jóslat 
növekedési képesség 

növekedési kezdeményezés 

növekedési kilátás 
növekedési korlát 

növekedési mátrix 

növekedési modell 
növekedésimodell-irodalom 

növekedés importvonzata 



növekedési ösvény 

növekedési pálya 

növekedési pályára állt gazdaság 
növekedési pólus 

növekedésipólus-elmélet 

növekedési pólus elmélete 
növekedési ráta 

növekedési robbanás 

növekedési stratégia 
növekedési szakasz 

növekedési tábor 

növekedési teljesítmény 
növekedési tényező 

növekedési többlet 

növekedési útvonal 
növekedési ütem 

növekedési ütem csökkenése 

növekedési ütem lelassulása 
növekedésiütem-sorozat 

növekedésivektor-mátrix 

növekedésképtelen gazdaság 
növekedésképtelenség 

növekedéskifulladás 

növekedéslassító tényező 
növekedéslefékeződés 

növekedés lefékeződése 

növekedés motorja 

növekedés nélküli 

növekedésorientált 
növekedésorientált gazdaság 

növekedésorientált gazdaságpolitika 

növekedésorientált K+F-tevékenység 
növekedésorientált kondicionalitás 

növekedésorientáltság 

növekedésösztönzés 
növekedés ösztönzése 

növekedéspárti 

növekedésre képes önjáró piacgazdaság 
növekedésrugalmasság 

növekedés sémája 

növekedésserkentés 
növekedésserkentő hatás 

növekedéssorozat 

növekedés-számvitel 
növekedés-színvonal 

növekedés tényleges üteme 

növekedés természetes üteme 
növekedést gátló 

növekedéstörvény 

növekedés túlfűtöttsége 
növekedés vége 

növekedik 

növekmény 
növekményelemzésen alapuló árképzés 

növekményes tőkekoefficiens 

növekményi megtérülési ráta 
növekményi tőke/termelési hányados 

növekszik 

növekvő 
növekvő adóhányad 

növekvő állami elvonás 



növekvő amplitúdójú ingadozás 

növekvő amplitúdójú kilengés 

növekvő ár 
növekvő árfolyam 

növekvő árfolyamú elsőbbségi részvény 

növekvő árfolyamú piac 
növekvő árfolyamú részvény 

növekvő árucsere-forgalom 

növekvő csökkenés 
növekvő csúcsok 

növekvő értékű részvény 

növekvő forgalom 
növekvő gazdaság 

növekvő hármas csúcs 

növekvő háromszög 
növekvő határköltség 

növekvő hozadék 

növekvő hozadéki szféra 
növekvő hozadékú szakasz 

növekvő hozadékú tartomány 

növekvő hozam 
növekvő iparág 

növekvő jövedelmezőség 

növekvő kamatláb 
növekvő kereslet 

növekvő költség 

növekvő költségű ágazat 

növekvő költségű iparág 

növekvő lakáspiac 
növekvő lakossági kereslet 

növekvő meredekségű transzformációs görbe 

növekvő munkanélküliség 
növekvő negatív határhaszon 

növekvő növekmény 

növekvő nyereményhalmozódás 
növekvő parciális hozadék 

növekvő piaci részesedés 

növekvő potenciális kibocsátás melletti egyensúly 
növekvő relatív költség 

növekvő skálahozadék 

növekvő tendenciájú skála 
növekvő tendenciát mutató csökkenés 

növekvő ütemű növekedés 

növekvő vállalat 
növekvő volumenhozadék 

növel 

növelés 
növelhető 

növeli a függőséget 

növeli a keresletet 
növeli a versenyképességét 

növeli az árat 

növelő 
növelt 

Növendék állatok (számlanév) 

növendékállomány 
növendék fa 

növendékgazdaság 

növendékipar 
növendék marha 

növendékmarha-felhozatal 



növénybérbeadás 

növény-egészségügyi bizonyítvány 

növény-egészségügyi ellenőrzés 
növény-egészségügyi korlátozás 

növényi kaucsuk 

növényolajár 
növényolajipar 

növénytermelő 

növénytermesztés 
növényvédelem 

növényvédő szerek piaca 

növényvédőszer-kereskedelem 
növényvédőszer-piac 

NP (normálprofit) 

NPR (rúpia) – Nepál 
NPRA (Kőolaj-finomítók Országos Egyesülete) (USA) 

NPV (vagy NJÉ) (nettó jelenérték) 

NQB (Országos Árfolyamjegyzési Iroda) (USA) 
Nr (vagy Nro vagy No) (numero) 

Nro (vagy No vagy Nr) (numero) 

NRT (nettóregisztertonna) (térfogatmérték) 
NSCC (Országos Értékpapír-klíringtársaság) USA) 

Nufco (Dél-afrikai Nukleáristüzelőanyag-társaság) 

nukleárisenergia-szektor 
nukleáris fűtőanyagra vonatkozó lízingszerződés 

Nukleáris Pénzügyi Alap 

nukleárisszemét-telep 

nulla 

nulla adókulcsos 
nullabázis-tervezés 

nullabázisú költségvetés 

nullaegyenlegű ellenőrző számla 
nullaegyenlegű számlákkal végzett műveletek 

nullaérték (a nulla értéke) 

nulla érték (az érték nulla) 
nulla gazdasági növekedés 

nullához közeli valószínűség 

nullaidőpont 
nullajáradék-fizetés 

nullajáradék fizetése 

nullakamatozású adósságállomány 
nullakamatozású államadósság 

nullakulcs 

nullakulcs használata 
nullakulcsos 

nullakulcsos adó 

nullakulcsos forgalmi adó 
nullakulcsos forgalmi adó besorolása 

nullakulcsossá tesz 

nulla megtakarítás (= 0) 
nulla növekedés (= 0) 

nullaörökség-hagyó 

nullaösszegű fizetési meghagyás 
nullaprofit 

nullaprofitelv 

nullaprofitot alig valamivel meghaladó 
nullára amortizálódás 

nullára dolgozó cég 

nullára leírt berendezés 
nullára leírt kísérleti fejlesztés 

nullára való leírás 



nulláról induló költségvetési előirányzat 

nullás adósságállomány 

nullaszázalékos 
nullaszázalékos áfás termék 

nullbázisú költségvetés 

nullhipotézis 
nullifikálás 

nullius res (tulajdonos nélküli dolog) 

nullnövekedés 
nullszaldó 

nullszaldós 

nullszaldós tb-alapok 
nullszéria 

numčraire (készpénz, ércpénz) 

numčraire-választás 
numerikusan verifikál 

numerikus bankspecimen 

numerikus érték 
numerikus karakter 

numerikus kiszámítás 

numerikus kód 
numerikus megoldás 

numerikus modell 

numerikus számlajelölés 
numerikus vezérlés 

numero (No vagy Nr vagy Nro) 

numizmata 

numizmatika 

numizmatikai árverés 
numizmatikai aukció 

numizmatikai kollekció 

Numizmatikai Közlöny (sajtókiadvány) 
numizmatikus 

Nurkse, Ragnar 

NUTS-szint 
NUTS (területstatisztikai osztályozási rendszer) (EU) 

nürnbergi márka 

n változós függvénykapcsolat 
NX-10 (New York Broker tőzsdeindex) 

NZD (dollár) – Új-Zéland 

NZFE (Új-zélandi Határidős Tőzsde) 
NZSE (Új-zélandi Értéktőzsde) 

NZSE-40 (az Új-zélandi Értéktőzsde indexe) 

  



Ny 
ny. (nyugalmazott) 

NYACH (New York-i Automatizált Klíringintézetek Szövetsége) 

nyájgazdaság 
nyájszellem 

nyájtulajdonos 

nyakán maradt áru 
nyakba akasztott elárusítótálca 

nyakig eladósodott állampolgár 

nyakvonal 
Nyárády József 

nyaralóház 

nyaralóhely 
nyaralóközönség 

nyaralóparadicsom 

nyaralószálló 
nyaralótelep 

nyaralótulajdonos (akinek nyaralója van) 

nyaraló tulajdonos (tulajdonos, aki nyaral) 

nyaralóvendég 

nyaraltat 
nyaraltatás 

nyári akciós vásár 

nyári gyermektábor 
nyárigyermektábor-támogatás 

nyári gyermektábor támogatása 

nyári időszámítás 
nyári kisvendéglő 

nyári leárazás 

nyári menetrend 
nyári menetrendi időszak 

nyári szállás 

nyári szezon 

nyári vendéglő 

NYBOR (New York-i bankközi kínálati kamatláb) 

NYBÖ (Nyugdíj-biztosítási Önkormányzat) 
NYBT (New York-i Kereskedelmi Tanács) 

NYCCA (New York-i Kakaóklíring--egyesület) 

NYCE (New York-i Árutőzsde) 
NYCHA (New York-i Klíringházak Társasága) 

NYCSCE (New York-i Kávé-, Cukor- és Kakaótőzsde) 

NYCTN (New York-i Gyapottőzsde) 
nyeles bérlet 

nyelviskolaipar 

nyelvoktatásüzlet 
nyelvpótlék 

nyelvpótlékfizetés 

nyelvpótlék folyósítása 
nyelvtanulási turizmus 

nyelvvizsgapiac 

Nyemcsinov, Vaszilij Szergejevics 
nyer 

nyeregpont 

nyeremény 
nyereményadó 



nyereményakció 

nyereményalap 

nyereményátadás 
nyeremény-betétkönyv 

nyeremény-betétkönyves 

nyeremény-betétkönyvi húzás 
nyereményes 

nyereményeső 

nyereményhalmozódás 
nyereményhúzás 

nyereményjáték 

nyereményjáték-meghirdetés 
nyereményjegy 

nyereményjegyzék 

nyereménykölcsön 
nyereménykötvény 

nyereménykötvény-beváltás 

nyereménykötvény beváltása 
nyereménykötvény-kibocsátás 

nyereménykötvény kibocsátása 

nyereménymátrix 
nyereményösszeg 

nyereményrekord 

nyereménysorsjegy 
nyereménysorsolás 

nyereménystatisztika 

nyereménytárgy 

nyereményt terhelő személyi jövedelemadó 

nyereményutalvány 
nyereményzuhatag 

nyerés 

nyereség 
nyereségadó 

nyereségadó-alap 

nyereségadó-előleg 
nyereségadó-kedvezmény 

nyereségadószint 

nyereségadózás 
nyereség adózás előtt 

nyereségakkumuláció 

nyereségátadási szerződés 
nyereségáthozat 

nyereségátvitel 

nyereség az adók levonása előtt 
nyereség az adók levonása után 

nyereség az értékpapírok után 

nyereségbecslés 
nyereségbefektetés 

nyereség befektetése 

nyereségbefizetés 
nyereség befizetése 

nyereségből közös alapot létesít 

nyereségcél 
nyereségcentrum 

nyereségcsökkenés 

nyereségcsökkentő 
nyereségcsökkentő költség 

nyereségegyenleg 

nyereségegység 
nyereségelmaradás 

nyereség elmaradása 



nyereségelosztás 

nyereségelosztási szerződés 

nyereség-előirányzat 
nyereség-előrejelzés 

nyereség előrejelzése 

nyereségelvonás 
nyereség elvonása 

nyereségérdekelt 

nyereségérdekeltség 
nyereségeredmény 

nyereség/értékesítés arány 

nyereséges 
nyereséges ágazat 

nyereséges befektetés 

nyereséges gyártás 
nyereség- és jövedelemadó 

nyereségesség 

nyereségességi határ 
nyereségességi határpont 

nyereséges tőzsdeügylet 

nyereséges ügylet 
nyereséges üzlet 

nyereséges vállalat 

nyereséges vállalat részvényeinek engedménnyel történő eladása 
nyereség és veszteség 

nyereség- és veszteségszámítás 

nyereség- és veszteségszámla 

nyereséget a cégbe forgatja vissza 

nyereséget egy ideig őrző vagyonkezelői alap 
nyereséget elveszít 

nyereséget ér el 

nyereséget feloszt 
nyereséget hoz 

nyereséget ismét az üzletbe fektet 

nyereséget könyvel el 
Nyereséget terhelő adók (számlanév) 

nyereséget tervez 

nyereséget újból befektet 
nyereséget visszaforgat 

nyereségfaktor-elemzés 

nyereségfedezeti számítás 
nyereségfelbontás 

nyereségfelhalmozás 

nyereségfelosztás 
nyereség felosztása 

nyereségfelosztási számla 

nyereség/forgalom arány 
nyereségforrás 

nyereségfüggvény 

nyereséggel működő vállalat 
nyereséggrafikon 

nyereséghajhászás 

nyereséghajhászó 
nyereséghalmozás 

nyereséghányad 

nyereséghatár 
nyereséghatás 

nyereség-hazautalás 

nyereség hazautalása 
nyereséghelyzet 

nyereséghozam 



nyereségigény 

nyereséginfláció 

nyereségkalkuláció 
nyereségképzés 

nyereségkiegyenlítődés 

nyereség kiegyenlítődése 
nyereségkifizetés 

nyereség kifizetése 

nyereségkihozatal 
nyereségkimutatás 

nyereségkivétel 

nyereségkivételi eladás 
nyereségkötvény 

nyereségkövetelmény 

nyereségközpont 
nyereségküszöb 

nyereségküszöb-diagram 

nyereségküszöb-elemzés 
nyereséglefölözés 

nyereséglevonás 

nyereség levonása 
nyereségmátrix 

nyereségmaximálás (felülről való behatárolás) 

nyereségmaximalizálás (minél magasabb szint elérése) 
nyereség megkétszerezése 

nyereség megosztása 

nyereségmegosztási szabály 

nyereség minőségi indexe 

nyereségmutató 
nyereség nélküli 

nyereségnövekedés 

nyereség növekedése 
nyereségnövelés 

nyereségnövelési stratégia 

nyereségorientált 
nyereségosztás 

nyereségösszeg 

nyereségráta 
nyereségrealizálás 

nyereség realizálása 

nyereségreinvesztálás 
nyereségre jogosult 

nyereségre nem jogosult biztosított 

nyereségrepatriálás 
nyereségrés 

nyereségrész 

nyereségrészesedés 
nyereségrészesedés biztosítási kötvények tulajdonosainak 

nyereségrészesedési alap 

nyereségrészesedési arány 
nyereségrészesedési jegy 

nyereségrészesedési kölcsön 

nyereségrészesedési kötvény 
nyereségrészesedési rendszer 

nyereségrészesedési utalvány 

nyereségre tesz szert 
nyereségszabályozás 

nyereségszámítás 

nyereségszámítási eljárás 
nyereségszámla 

nyereségszázalék 



nyereség százalékában 

nyereségszerzés 

nyereségszerzési lehetőség 
nyereségszerző képesség 

nyereségszerző tevékenység 

nyereségszint 
nyereségtartalék 

nyereségtartalom 

nyereségtelen üzlet finanszírozása 
nyereségtényező 

nyereségtényezők elemzése 

nyereségtermelés 
nyereségtermelő 

nyereségtermelő képesség 

nyereségterv 
nyereségtervezés 

nyereségtétel 

nyereségtezaurálás 
nyereségtöbblet 

nyereségtöbblet-adó 

nyereségtőkésítés 
nyereség tőkésítése 

nyereségtömeg 

nyereségtranszfer 
nyereségtrend 

nyereség újbóli befektetése 

nyereség utáni kamat 

nyereségvágy 

nyereségváró 
nyereség-veszteség elszámolás 

nyereség-veszteség elszámolása 

nyereség-veszteség forgatókönyv 
nyereség-veszteség helyzet 

nyereség-veszteség kimutatás 

nyereség-veszteség számla 
nyereség-veszteség számla egyenlege 

nyereség-veszteség számla követel oldala 

nyereségviszonyok 
nyereség-visszaforgatás 

nyereség visszaforgatása a cégbe 

nyereség-visszatartás 
nyereség visszatartása 

nyereség-visszatérítés 

nyereség visszatérítése 
nyerésesély 

nyerési esély 

nyerészkedés 
nyerészkedés ösztöne 

nyerészkedés szándéka 

nyerészkedik 
nyerészkedő 

nyerges vontató 

nyerges vontatót lízingel 
nyerő 

nyerőautomata 

nyerőautomata-forgalmazás 
nyerőautomata-hálózat 

nyerőautomata üzemeltetése 

nyerőautomata-üzemeltető 
nyerőgép 

nyerőgép-üzemeltetés 



nyerőgép üzemeltetése 

nyerő kereskedő 

nyerőosztály 
nyerősorsjegy (sorsjegyfajta) 

nyerő sorsjegy (a nyertes sorsjegy) 

nyerőszám 
nyers adatok 

nyers aktivitási ráta 

nyers alapkülönbözet 
nyersalumínium-behozatal 

nyersanyag 

nyersanyagár 
nyersanyagár-csökkenés 

nyersanyagár csökkenése 

nyersanyagár-csökkentés 
nyersanyagár csökkentése 

nyersanyagár-emelés 

nyersanyagár emelése 
nyersanyagár-emelkedés 

nyersanyagár emelkedése 

nyersanyagárindex 
nyersanyagár-növekedés 

nyersanyagár növekedése 

nyersanyag-behozatal 
nyersanyag behozatala 

nyersanyagbeszerzés 

nyersanyag beszerzése 

nyersanyagbőség 

nyersanyagdrágulás 
nyersanyag drágulása 

nyersanyagegyezmény 

nyersanyagéhség 
nyersanyagellátás 

nyersanyag-előirányzat 

nyersanyageredet 
nyersanyagért késztermék formula 

nyersanyagexport 

nyersanyag-exportáló ország 
nyersanyagexportőr 

nyersanyag-feldolgozás 

nyersanyag feldolgozása 
nyersanyag-felhalmozás 

nyersanyag felhalmozása 

nyersanyagfogyasztás 
nyersanyag fogyasztása 

nyersanyagforrás 

nyersanyag forrása 
nyersanyagfölény 

nyersanyag-gazdálkodás 

nyersanyaghiány 
nyersanyag hiánya 

nyersanyagigényes ágazat kitelepülése 

nyersanyagimportőr 
nyersanyagipar 

nyersanyagként újrahasznosított hulladék 

nyersanyag-kereskedelem 
nyersanyagkészlet 

nyersanyagkészletszint 

nyersanyag-kihasználás 
nyersanyag-kitermelésből származó profitra kivetett többletadó 

nyersanyag-kitermelő vállalatok részvényei 



nyersanyag-kiutalás 

nyersanyagkivitel 

nyersanyagköltség 
nyersanyaglelőhely 

nyersanyag-megtakarítás 

nyersanyagok készletszintje 
nyersanyagpiac 

nyersanyag-politika 

nyersanyagpool 
nyersanyagprogram 

nyersanyagraktár 

nyersanyagrészvény 
nyersanyagszállítás 

nyersanyag szállítása 

nyersanyagszállítmány 
nyersanyagszállító 

nyersanyagszegény 

nyersanyagszükséglet 
nyersanyag-takarékosság 

nyersanyagtartalék 

nyersanyagtermelés 
nyersanyag termelése 

nyersanyagtermelő 

nyersanyagtermelő ország 
nyersanyagvagyon 

nyersanyagveszteség 

nyers bevétel 

nyersbőr-nagykereskedelem 

nyers foglalkoztatási ráta 
Nyersgumitermelő Országok Szövetsége 

nyersgumitőzsde 

nyers hozadék 
nyers hozam 

nyers intenzitási viszonyszám 

nyers jövedelem 
nyers mérleg 

nyers minta 

nyers módusz 
nyersolaj 

nyersolajár 

nyersolajátrakó állomás 
nyersolajhiány 

nyersolajigény 

nyersolajimportőr 
nyersolaj-kiegyenlítési adó 

nyersolajtermék 

nyersolajtermelés 
nyersolajvezeték 

nyers összeg 

nyers szezonális eltérés 
nyers szezonindex 

nyerstermék 

nyerstermékexportőr 
nyerstermékimport 

nyerstermék-mennyiségi mutató 

nyerstermékpiac 
nyerstermék-végtermék csereformula 

nyersvastermelés 

nyert előny 
nyertes ajánlat 

nyertes ajánlattevő 



nyertes árajánlattevő 

nyertesnek nyilvánít 

nyert hasznosság 
nyert haszon 

nyerthaszon-mennyiség 

nyert haszon mennyisége 
NYEU (vagy WEU) (Nyugat- 

-európai Unió) 

NYFCC (New York-i Határidős Klíringtársaság) 
NYFE (New York-i Határidős Tőzsde) 

nyilatkozás 

nyilatkozat 
nyilatkozatot tesz 

nyilatkozattétel 

nyilatkozik 
nyilatkozó 

nyílföldek 

nyílt adásvételi szerződés 
nyílt adatbázisok összekapcsolása (ODBC) 

nyílt akkreditív 

nyílt alapítvány 
nyílt áruhitel 

nyílt árusítás 

nyílt árusítású bolt 
nyílt árusítású vendéglátás 

nyílt befektetési alap 

nyílt befektetési alap részvénykibocsátásának aláírója 

nyílt befektetési társaság 

nyílt biztosítás 
nyílt célú befektetési alap 

nyílt csekk 

nyílt, egyfordulós pályázat 
nyílt fedezet 

nyílt fedezeti kötvény 

nyílt forgatmány 
nyílt halmaz 

nyílt határidő 

nyílt hiba 
nyílt hitel 

nyílt hitelszámla 

nyílt ingatlanalap 
nyílt input-output modell 

nyílt kérdés 

nyílt kikiáltás 
nyílt kikiáltásos ajánlat 

nyílt kikiáltásos kereskedelem 

nyílt kikiáltásos piac 
nyílt kikiáltásos rendszer 

nyílt kikiáltásos tőzsdei kereskedés 

nyílt közbeszerzési eljárás 
nyílt letét 

nyílt levél 

nyílt licitálású aukció 
nyílt megrendelés 

nyílt munkanélküliség 

nyílt piac 
nyílt piaci értékpapír 

nyílt piaci művelet 

nyílt piaci politika 
nyílt rendszerek összekapcsolása 

nyílt számla 



nyílt számlára történő fizetés 

nyílt szavazás 

nyílt tartalék 
nyílt tenger 

nyílt tengeri halászat 

nyílt tételek 
nyílt vállalkozás 

nyílt végű alap 

nyílt végű befektetési alap 
nyílt végű befektetési jegy 

nyílt végű értékpapíralap 

nyílt végű ingatlanalap 
nyilvánít 

nyilvánítás 

nyilvános 
nyilvános ajánlás első napja 

nyilvános ajánlat 

nyilvános ajánlati könyv 
nyilvános ajánlattétel 

nyilvános ajánlattétellel végrehajtott felvásárlás 

nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír 
nyilvános árubemutató 

nyilvános árusítás 

nyilvános árverés 
nyilvános aukció 

nyilvános cégadatok 

nyilvános cégjegyzék 

nyilvános egyfordulós pályázat 

nyilvános eladás 
nyilvános eladás napja 

nyilvános értékesítés 

nyilvános értékpapírjegyzés 
nyílvános értékpapírjegyzés 

nyilvános értékpapír-kibocsátás 

nyilvános forgalomba hozatal 
nyilvános forgalombahozatali árfolyam 

nyilvános forgalombahozatali engedély 

nyilvánosház (bordély) 
nyilvános hely 

nyilvános jegyzés 

nyilvános kibocsátás 
nyilvános kihelyezés 

nyilvános korlátolt felelősségű társaság 

nyilvános kölcsönjegyzési felhívás 
nyilvános kötési árfolyam 

nyilvános pályázat 

nyilvános részvényjegyzés 
nyilvános részvénykibocsátás 

nyilvános részvénytársaság 

nyilvánosság elve 
nyilvánossági szabályok 

nyilvánosságképes ügylet 

nyilvánosságra hoz 
nyilvánosságra hozandó 

nyilvánosságra hozatal 

nyilvánosságra nem hozott 
nyilvánosságra nem hozott faktorálás 

nyilvánosságra nem hozott hitelfelvétel 

nyilvánosságra nem hozott információ 
nyilvánosság tájékoztatásának kötelezettsége 

nyilvánosság tájékoztatására vonatkozó követelmények 



nyilvánosság tájékoztatására vonatkozó törvények 

nyilvános számadásra kötelezett vállalat 

nyilvános szolgalmi jog 
nyilvános tárgyalás 

nyilvános telefon 

nyílvános tender 
nyilvános vizsgálat 

nyilvántart 

nyilvántartás 
nyilvántartásba vesz 

nyilvántartási díj 

nyilvántartási jegyzék 
nyilvántartási kötelezettség 

nyilvántartási lajstrom 

nyilvántartási rendszer 
nyilvántartási szabályok 

nyilvántartási szám 

nyilvántartási számla 
nyilvántartás-módosítás 

nyilvántartás módosítása 

nyilvántartást vezet 
nyilvántartás-vezetés 

nyilvántartás vezetése 

nyilvántartás-vezetési kötelezettség 
nyilvántartható 

nyilvántartó 

nyilvántartó hivatal 

nyilvántartó iroda 

nyilvántartó karton 
nyilvántartó könyv 

nyilvántartó napló 

nyilvántartott adózók száma 
nyilvántartott munkanélküliség 

nyilvántartott rossz adós 

nyilvánul 
nyilvánuljon 

nyilvánvaló 

nyilvánvaló hiba 
nyilvánvaló tévedés 

nyílvetés (közös földek sorsolási módja) 

nyit 
nyitás 

nyitás a közönség felé 

nyitás a tőzsdén 
nyitási akció 

nyitási idő 

nyitási kedvezmény 
nyitáskor 

nyitáskor ad el 

nyitáskori érték 
nyitás-zárás mozgatórugói 

nyitó állomány 

nyitó alvállalkozói teljesítmény értéke 
nyitó ár 

nyitó árfolyam 

nyitóárfolyam-tartomány 
nyitó bank 

nyitó befejezetlen termelés 

nyitó befektetetteszköz-érték 
nyitó egyenleg 

nyitó eladás 



nyitó érték 

nyitó forgóeszközérték 

nyitó keresleti árfolyam 
nyitó készlet 

nyitó kínálati árfolyam 

nyitó középárfolyam 
nyitó leltár 

nyitó mérleg 

Nyitómérleg-számla (számlanév) 
nyitó pénzegyenleg 

nyitó szenzáció 

nyitott 
nyitott a külvilág felé 

nyitott áruhitel 

nyitottá válik 
nyitott befektetési alap 

nyitott besszkötelezettség 

nyitott biztosítási kötvény 
nyitott csekk 

nyitott egyenleg 

nyitott eladás 
nyitott fizetési módozatok 

nyitott folyószámla 

nyitott gazdaság 
nyitott gazdaság modellje 

nyitott háromszög 

nyitott határidős pozíció lezárása egy ellenügylettel 

nyitott jelzálog 

nyitott jelzálogkölcsön 
nyitott kamatparitás 

nyitottkapu-politika 

nyitott kapu politikája 
nyitott kölcsönmegállapodás 

nyitott költségelszámolás 

nyitott kötésállomány 
nyitott megbízás 

nyitott modell 

nyitott nemzetgazdaság 
nyitott okmányos inkasszó 

nyitott osztályköz 

nyitott pozíció 
nyitott pozíciók határa egy üzleti nap folyamán 

nyitott rendelés 

nyitottság dinamikus mutatói 
nyitottsági fok 

nyitottsági hányados 

nyitottság növelése 
nyitottság számbavétele 

nyitott számla 

nyitott személy- és áruforgalom 
nyitott tétel 

nyitott tételt kiegyenlít 

nyitott tőkepiac 
nyitott váltókövetelés 

nyitott visszavásárlási megállapodás 

nyitó vagyon 
nyitó vétel 

nyitra szállítás 

nyitva 
nyitva szállít 

nyitva szállítás 



nyitva tart 

nyitva tartás 

nyitvatartási idő 
nyitvatartási verseny 

nyitva-zárva tartás 

NYMEX (New York-i Határidős Árutőzsde) 
NYMEX-kapcsolatok 

nyolcadoldalas hirdetés 

nyolcnapos cserelehetőség 
nyolcórás munkanap 

nyolcreálos érme 

nyomás 
nyomásgyakorlás 

nyomásos gazdálkodás 

nyomásos piac 
nyomást gyakorló érdekcsoport 

nyomást gyakorol 

nyomást gyakorol a piacra 
nyomasztó 

nyomasztó fölény 

nyomasztó versenyelőny 
nyomdaár (a nyomdáért kért ár) 

nyomdafriss átkötött bankjegycsomag 

nyomdai ár (a nyomda által kért ár) 
nyomdaipar 

nyomdaipari kiállítás 

nyomdai rizsma 

nyomdaköltség 

nyomdaszámla 
nyomdatermék 

nyomdatulajdonos 

nyomólemezszám 
nyomon követés 

nyomon követés a könyvvizsgálatban 

nyomon követhető számla 
nyomópapírköltség 

nyomor 

nyomorba dönt 
nyomorban él 

nyomorenyhítés 

nyomor enyhítése 
nyomorgás 

nyomorgó 

nyomorküszöb 
nyomorlakás 

nyomornegyed 

nyomorog 
nyomorszint 

nyomorszínvonal 

nyomorszínvonal alatt élő 
nyomorszínvonalon élő 

nyomortelep 

nyomorúság 
nyomorúságos haszon 

nyomorúságos összeg 

nyomott ár 
nyomott hangulat 

nyomott piac 

nyomravezetői jutalom 
nyomtató 

nyomtatott formula 



nyomtatóüzletág 

nyomtatvány 

nyomtatványbolt 
nyomtatványforgalmazó 

nyomtatvány forgalmazója 

nyomtatványköltség 
nyomtatvány költsége 

nyomtáv 

nyomtávolság 
NYOSZ (Nyugdíjasok Országos Szövetsége) 

NYPE (New York-i Kőolajtőzsde) 

NYSBB (New York Állam Banktanácsa) 
NYSDA (New York-i Értékpapír- 

-kereskedők Egyesülete) 

NYSE (New York-i Értéktőzsde) 
nyugállomány 

nyugállományba vonulás 

nyugalmaz 
nyugalmazás 

nyugalmazható 

nyugalmazó 
nyugalmazott (ny.) 

Nyugat-afrikai Államok Gazdasági Közössége (ECOWAS) 

Nyugat-afrikai Fejlesztési Bank (WADB) 
Nyugat-afrikai Gazdasági Közösség (WAEC) 

Nyugat-afrikai Klíringintézet (WACH) 

Nyugat-afrikai Pénzügyi Unió (WAMU) 

Nyugat-ázsiai Gazdasági és Szociális Bizottság (ESCWA) 

nyugat-európai integráció 
nyugat-európai lakás-takarékpénztárak 

nyugat-európai támogatási rendszer 

Nyugat-európai Unió (NYEU vagy WEU) 
nyugat-európai vámigazgatások 

nyugati autóipari cégek 

nyugati exportlehetőség 
nyugati gazdaságtan 

nyugati marxizmus 

nyugati országok vámszervei 
nyugati piac 

Nyugat-szamoai Független Állam (Nyugat-Szamoa) – Óceánia 

nyugbér 
nyugbéres munkás 

nyugbérjáradék 

nyugdíj 
nyugdíjacska 

nyugdíjadó 

nyugdíjágazat 
nyugdíjak rendezése 

nyugdíjak tőkefedezete 

nyugdíjalamizsna 
nyugdíjalap 

nyugdíjalap, amelyhez a munkaadó is hozzájárul 

nyugdíjalap menedzsere 
nyugdíjas 

nyugdíjas állás 

nyugdíjasárindex 
nyugdíjasbérlet 

nyugdíjas bevásárló 

nyugdíjas-bevásárlónap 
nyugdíjas bevásárlónapja 

nyugdíjas életszínvonala 



nyugdíjas érdeke 

nyugdíjas-foglalkoztatás 

nyugdíjasház 
nyugdíjasjegy 

nyugdíjaskedvezmény 

nyugdíjasklub 
nyugdíjaskor 

nyugdíjas korosztály 

nyugdíjas korú nő 
nyugdíjas munkavállaló 

nyugdíjasok fogyasztási szerkezete 

nyugdíjasok munkakínálata 
nyugdíjasoknak adott díjkedvezmény 

nyugdíjas oktató 

Nyugdíjasok Országos Szövetsége (NYOSZ) 
nyugdíjasotthon 

nyugdíjas tarifakedvezménye 

nyugdíjas vállalkozó 
nyugdíjas vezető szakemberek tanácsadó szolgálata 

nyugdíjat kap 

nyugdíjaz 
nyugdíjazás 

nyugdíjazását kéri 

nyugdíjazható 
nyugdíjazó 

nyugdíjazott 

nyugdíjba küld 

nyugdíjba menés 

nyugdíjba vonulás 
nyugdíjbefektetés 

nyugdíjbiztosítás 

nyugdíj-biztosítási alap 
nyugdíj-biztosítási járandóság 

nyugdij-biztosítási járulék 

nyugdíj-biztosítási önkormányzat 
nyugdíj-biztosítási önkormányzati elnök 

Nyugdíj-biztosítási Önkormányzat (NYBÖ) 

nyugdíjbiztosítás kötése 
nyugdíjbotrány 

nyugdíjbüdzsé 

nyugdíjelem 
nyugdíjellátás 

nyugdíj-előtakarékosság 

nyugdíj-előtakarékosság 
nyugdíj-előtakarékossági betét 

nyugdíj-előtakarékossági forma 

nyugdíj-előtakarékossági rendszer 
nyugdíjélvezet 

nyugdíjemelés 

nyugdíjemelés elve 
nyugdíjemelés számításának  

a módja 

nyugdíjértékpapír 
nyugdíj- és jóléti alapok biztonságát szabályozó törvény 

nyugdíjfelhasználás 

nyugdíjfolyósítás 
nyugdíjhátralék 

nyugdíjigényét érvényesíti 

nyugdíjilleték 
nyugdíjindexálás 

nyugdíjintézet 



nyugdíjjáradék 

nyugdíjjáradék egyösszegű kifizetése 

nyugdíjjárandóság 
nyugdíjjárulék 

nyugdíj járulékának a befizetése 

nyugdíjjárulék-befizetés 
nyugdíjjárulék befizetése 

nyugdíjjavaslat 

nyugdíj jellegű juttatás 
nyugdíjjogosult 

nyugdíjjogosultság 

nyugdíjjogosultság megszerzése 
nyugdíjképes 

nyugdíjképlet 

nyugdíjkiadás 
nyugdíj-kiegészítés 

nyugdíj kiegészítése 

nyugdíjkifizetés 
nyugdíj kifizetése 

nyugdíj-kiigazítás 

nyugdíj kiigazítása 
nyugdíj-kompenzáció 

nyugdíjkoncepció 

nyugdíjkor 
nyugdíjkor eléréséig fizetendő biztosítási kötvény 

nyugdíjkorhatár 

nyugdíjkorhatár-emelés 

nyugdíjkorhatár emelése 

nyugdíjkorrekció 
nyugdíjkorú 

nyugdíjköltségek 

nyugdíjmaximum 
nyugdíj-megadóztatás 

nyugdíjmegváltás 

nyugdíjmegvonás 
nyugdíj mellett dolgozó 

nyugdíj méltányosságból való felemelése 

nyugdíjminimum 
nyugdíjminimumhoz kötött ellátás 

nyugdíjmodell 

nyugdíj-ortodoxia 
nyugdíjosztály 

nyugdíjpénztár 

Nyugdíjpénztárak Országos Szövetsége 
nyugdíjpénztár alapítása 

nyugdíjpénztár-beolvadás 

nyugdíjpénztár beolvadása 
nyugdíjpénztár-biznisz 

nyugdíjpénztár-hirdetés 

nyugdíjpénztári adatszolgáltatás 
nyugdíjpénztári szolgáltatás 

Nyugdíjpénztári Szolgáltatók Országos Szövetsége 

nyugdíjpénztári tag 
nyugdíjpénztári tagdíj 

nyugdíjpénztári vagyon 

nyugdíjpénztár-kínálat 
nyugdíjpénztárpiac 

nyugdíjpénztárstart 

nyugdíjpénztárszféra 
nyugdíjpénztár-szolgáltatás 

nyugdíjpénztár szolgáltatása 



nyugdíjpénztártag 

nyugdíjpénztár tagja 

nyugdíjpénztárt választó 
nyugdíjpénztár-üzemeltető 

nyugdíjpénztár üzemeltetője 

nyugdíjpénztárvagyon 
nyugdíjpénztár vagyona 

nyugdíjpénztár-választás 

nyugdíjpénztár választása 
nyugdíjpénztár-választó 

nyugdíjpontok 

nyugdíjportfólió 
nyugdíjpótlék 

nyugdíj-privatizáció 

nyugdíjreform 
nyugdíjreformból eredő hiány 

nyugdíjreformcsomag 

nyugdíjreform-egyezség 
nyugdíjreform-javaslat 

nyugdíjreform kimunkálása 

nyugdíjreform-kompromisszum 
nyugdíjreform-koncepció 

nyugdíjreform koncepciója 

nyugdíjreformtanács 
nyugdíjreform-tervezet 

nyugdíjreform tervezete 

nyugdíjreformtézis 

nyugdíjrendelet 

nyugdíjrendelkezés 
nyugdíjrendszer 

nyugdíjrendszer, ahol a teljes járandóság egy összegben vehető fel 

nyugdíjrendszer, amelyet teljes egészében a munkaadó finanszíroz 
nyugdíjrendszer-átalakítás 

nyugdíjrendszer átalakítása 

nyugdíjrendszerek makroökonómiája 
nyugdíjrendszer reformja 

nyugdíj rögzítése 

nyugdíjsérelem 
nyugdíjspekuláns 

nyugdíjszabályzat 

nyugdíjszámítás 
nyugdíj számítása 

nyugdíjszámítási program 

nyugdíjszámla 
nyugdíj szempontjából beszámítható évek 

nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátás 

nyugdíjszerű szociális ellátás 
nyugdíjszervezet 

nyugdíjszint 

nyugdíjszínvonal 
nyugdíjszolgáltatás 

nyugdíjtartalék 

nyugdíjterv 
nyugdíjtömeg 

nyugdíjtörvény 

nyugdíjválasztás 
nyugdíjválság 

nyugdíjváromány 

nyugellátás 
nyugodt piac 

nyugodt, ünnepek előtti kereskedés 



nyugodt üzletmenet 

nyugta 

nyugtaadás 
nyugtaadási fegyelem 

nyugtaadási kötelezettség 

nyugta a teljes kifizetésről 
nyugtabélyeg 

nyugta ellenében 

nyugta fizetés ellenében 
nyugtaformula 

nyugtailleték 

nyugtakönyv 
Nyugtalanít a kincs, akár van, akár nincs. (közmondás) 

nyugtalan piac 

nyugtamásodpéldány 
nyugta másodpéldánya 

nyugtanyomtató 

nyugtára fizet 
nyugtát ad 

nyugtát kiállít 

nyugtatömb 
nyugtatvány 

nyugtatványozott váltó 

nyugtaűrlap 
nyugtáz 

nyugtázás 

nyugtázható 

nyugtázó 

nyugtázott 
nyugtázott számla 

nyugtázva 

nyújt 
nyújtás 

nyújtó 

nyújtott életgörbéjű termelési kultúra 
nyújtott engedmény 

nyújtott határidő 

nyújtott hitel 
nyújtott nyitva tartás 

nyüzsgő piac 

  



O 
oá (országos állatvásár) 

oák (országos állat- és kirakodóvásár) 

OAS (Amerikai Államok Szervezete) 
Oates, Wallance Eugene 

OATS (Automatizált Opciókereskedelmi Rendszer) (Ausztrália) 

OBA (Országos Betétbiztosítási Alap) 
OBA-biztosítás 

OBA-garancia 

OBA-védettség 
OBA-veszteség 

obelosz 

objektív csereérték 
objektív erőforrás 

objektív érték 

objektív feltétel 
objektív gazdasági törvény 

objektív módszer 

objektív mutató 

objektum 

objektumtér 
oblaszty 

obligó (kötelezettség) 

obligóban van 
obligót vállal 

OBO-hajó 

obolosz 
óborárverés 

O’Brien, Denis Patrick 

obscsina 
obsit 

obulus (régi görög aprópénz) 

OCAS (Közép-amerikai Államok Szervezete) 

Óceánia 

Óceániai Pénzügyi Közösség (CFP) 

óceánjáró 
óceánjáró hajó 

OCIMF (Olajtársaságok Nemzetközi Tengerészeti Fóruma) 

ócska kacat 
ócskapiac 

ócskás 

ócskaság 
ócskavas 

ócskavasérték 

ócskavasgyűjtés 
ócskavas-kereskedő 

ócskavaskészlet 

ócskavaspiac 
ócskavastelep 

odaajándékozott részvény 

odaítél 
odaítélés 

odaítélés a legolcsóbb ajánlat tevőjének 

odaítélés a legtöbbet ígérőnek 
odaszállít 



odaszállítás útja 

oda tartozik (ott adós) 

odatartozik (odavaló) 
odatelepít 

odatelepítés 

oda-vissza 
oda-vissza jegy 

oda-vissza utazás 

ODBC (nyílt adatbázisok összekapcsolása) 
ódondász (régiségkereskedő) 

ódondászság 

ódzkodik 
OECD (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) 

OECD-államok 

OECD-átlag 
OECD-belépés 

OECD-csatalakozási okmány 

OECD-csatlakozás 
OECD-előírás 

OECD-figyelmeztetés 

OECD-kiadvány 
OECD-országok 

OECD-segély 

OECD-tagság 
OEEC alacsony vámtarifájú országai 

OEP (Országos Egészségbiztosítási Pénztár) 

OEP-normatíva 

OEP-statisztika 

OFA (Országos Foglalkoztatási Alapítvány) 
OFA (Országos Foglalkoztatási Közalapítvány) 

OFA-pályázat 

OFA-program 
OFE (Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület) 

offert (kínálat, ajánlat) 

office (hivatal, üzlethelyiség) 
off-line feldolgozás 

offsetügylet 

off-shore (adójogilag területen kívüli) 
off-shore bank 

off-shore bankfiók 

off-shore befektetési alap 
off-shore cég alapítása 

off-shore kereskedelem 

off-shore pénzpiacok 
off-shore piacon lévő leányvállalat 

off-shore társaság 

off-shore ügylet 
óhajtott kooperáció 

óhatatlan 

OHE (Országos Hitelvédő Egylet) 
Ohlin, Bertil Gotthard 

Oi, Walter Yasuo 

OIH (Országos Idegenforgalmi Hivatal) 
OIMSZ (Országos Idegenforgalmi Munkaadók Szövetsége) 

OIT (Országos Idegenforgalmi Tanács) 

ok (országos kirakóvásár) 
okadatol 

okadatolás 

okafogyottá vált beruházás költsége 
okéz (érvényesít) 

OKH (Országos Központi Hitelszövetkezet) 



OKHB (Országos Kereskedelmi és Hitelbank Rt.) 

okirat 

okirat-hamisítás 
okirat-hitelesítés 

okirati bizonyítás 

okirati igazolás 
okiratilag bizonyít 

okiratilag igazol 

okiratilleték 
okiratszerű 

okirattal átruház 

okirattal biztosít 
OKISZ (Magyar Iparszövetség) 

OKJ (Országos képzési jegyzék) 

okkázió (előnyös vásárlás) 
okkazionális 

okkáziós 

OKKH (Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal) 
oklevél 

okleveles könyvvizsgáló 

okleveles közgazda 
oklevelesközgazda-képzés 

okleveles közgazdász 

okmány 
okmány átadás 

okmány átadása ellenében 

okmány átvétele ellenében 

okmány beérkezése 

okmánybélyeg 
okmány bemutatása 

okmány bemutatása ellenében 

okmány bemutatásakor 
okmány bemutatása után 

okmány bemutatási határideje 

okmány benyújtása 
okmány benyújtási határideje 

okmánybenyújtási idő 

okmánybeszedés 
okmány beszedését vállalja 

okmánybeváltás 

okmányból kiderül 
okmány deviza-ellenértéke 

okmányegységesítés 

okmány elfogadás ellenében 
okmány elfogadvány ellenében 

okmány ellenében kifizet 

okmány ellenértéke 
okmányellenőrzés 

okmány ellenőrzése 

okmány fejében kifizet 
okmányfeldolgozás 

okmányfeloldás 

okmány felszabadítása 
okmány-felülvizsgálás 

okmány felülvizsgálása 

okmány-felülvizsgálat 
okmány felülvizsgálata 

okmányfelvásárlási ígéret 

okmányfelvétel 
okmány fizetés ellenében 

okmány fizetés ellenében történő átadása 



okmánygarnitúra 

okmányhamisítás 

okmány hamisítása 
okmányhamisító 

okmányhoz mellékelt váltó 

okmányigényes 
okmányilleték 

okmány kezelés 

okmánykezelési költség 
okmány kiadása elfogadás ellenében 

okmány kiadását megtagadja 

okmánykiállítási díj 
okmánykísérő jegyzék 

okmánykiszolgáltatás 

okmány kiszolgáltatása a bank által 
okmány kiszolgáltatása elfogadás ellenében 

okmány kiszolgáltatása fizetés ellenében 

okmány kiszolgáltatása fizetéskor 
okmány mellékelve 

okmánynegociálási ígéret 

okmány nélküli 
okmány nélküli akkreditív 

okmány nélküli beszedés 

okmány nélküli fizetés 
okmány nélküli hitel 

okmány nélküli inkasszó 

okmány nélküli intézvény 

okmány nélküli meghitelezés 

okmány nélküli váltó 
okmány nélküli vámeljárás 

okmánnyal bizonyít 

okmánnyal bizonyított 
okmánnyal igazol 

okmánnyal igazolt 

okmánnyal nem biztosított váltóhitel 
okmánnyal nem kísért bankváltó 

okmánnyal nem kísért váltó 

okmánnyal való igazolás 
okmány nyilvántartása 

okmányolt 

okmányolvasó 
okmányos 

okmányos akkreditív 

okmányos akkreditív módosítása 
okmányos áruhitel 

okmányos beszedés 

okmányos beszedési megbízás 
okmányos beszedvény 

okmányos bizonyítás 

okmányos biztosíték nélküli váltó 
okmányos csekk 

okmányos elemzés 

okmányos fedezetigazolás 
okmányos fizetés 

okmányos hitellevél 

okmányoshitellevél-fedezet 
okmányos hitellevél fedezete 

okmányoshitellevél-kibocsátás 

okmányos hitellevél kibocsátása 
okmányoshitellevél-megnyitás 

okmányos hitellevél megnyitása 



okmányoshitellevél-művelet 

okmányos hitellevélre fizetés teljesítése 

okmányoshitellevél-tranzakció 
okmányoshitellevél-záradék 

okmányos hitellevél záradéka 

okmányos inkasszó (CAD) 
okmányos intézvény 

okmányos meghitelezés 

okmányos ügylet 
okmányos üzlet 

okmányos váltó 

okmányszerű 
okmánytár 

okmányt átad 

okmányt bemutat 
okmányt benyújt 

okmányt beszerez 

okmányt ellenőriz 
okmányt forgat 

okmányt igazol 

okmányt két példányban készít el 
okmányt kiállít 

okmányt kiszolgáltat 

okmányt kivált 
okmányt megvizsgál 

okmányt szerez be 

okmánytovábbítás 

okmány váltóelfogadás ellenében történő átadása 

okmányt visszautasít 
okmányt vizsgál 

okmányvizsgálat 

okmányvizsgálat a bankban 
okol 

okos alkalmazkodás 

okosan forgatja a tőkét 
okot ad valamire 

okoz 

okozat 
okozott kár 

okozott kár értékelése 

okozott kár felvétele 
okozott sérelem 

oksági elemzés 

oksági kapcsolat 
oksági lánc 

oksági összefüggés 

OKSZ (Országos Kereskedelmi Szövetség) 
oktat 

oktatás 

oktatásfinanszírozás 
oktatásgazdaságosság 

oktatáshatékonyság 

oktatás hozama 
oktatási beruházás 

oktatási intézmény 

oktatási költség 
oktatási menedzser 

oktatási szolgáltatás 

oktatásra fordított költségvetési támogatás 
oktatástámogatás 

oktatást segítő eszközök vásárlása 



oktatásügyi statisztika 

oktatói szakirány 

oktroj (fogyasztási adó, kényszer) 
Okun, Arthur 

Okun-görbe 

Okun-rés 
Okun-törvény 

Okun törvénye 

okvetlenül 
olajadó 

olajár 

olaj ára az energiatőzsdén 
olajárcsúcs 

olajár-emelkedés 

olajár emelkedése 
olajárhoz kötött kötvény 

olajárkihívás 

olajárrobbanás 
olajársokk 

olajáru-kereskedő 

olajárus 
olajárvita 

olajárzuhanás 

olajat exportáló ország 
olajat importáló ország 

olajátlagár 

olajbarter-megállapodás 

olajbevétel 

olajbevételekből származó dollár 
olajbevételre kivetett adó 

olajbiznisz kishalai 

olajbűnügy 
olajcég 

olajdiplomácia 

olajdollár 
olajegyenérték 

olajegyenérték-hordó 

olajegyezmény 
olajellátás 

olajértékesítés 

olaj- és gázkitermelési jog bérbeadott ingatlanra 
olajexport 

olajexportáló ország 

olajexportőr ország 
olajezredes 

olajfeldolgozó 

olajfinomító 
olajfogyasztás 

olajfogyasztó nemzet 

olajfont 
olajfúrás 

olajgazdag 

olajgazdag ország 
olajhatalom 

olajigény 

olajigény-mutató 
olajilleték 

olajilleték-emelés 

olajilleték emelése 
olajimportáló ország 

olajimport-befagyasztás 



olajimport befagyasztása 

olajindex 

olajipar 
olajjegyzés 

olajkapuügy 

olajkereskedelem 
olajkereskedő 

olajkészlet 

olajkikötő 
olajkincs 

olajkiömlés 

olajkitermelés 
olaj kitermelése 

olajkitermelési jog 

olajkitermelő 
olajkoncesszió 

olajkonszern 

olajkutatás 
olajkutatási alap 

olajkutatási koncesszió 

olajkutató állvány 
olajkútfúrás feltáratlan területen 

Olajkútfúró Vállalkozók Nemzetközi Egyesülete (IADC) 

olajkút helyreállítása 
olajkútkezelő 

olajkvóta 

olajlobbi 

olajmaffia 

olajmágnás 
olajmonarchia 

olajmulti 

Olajosmag-sajtolók Nemzetközi Egyesülete 
olajpiac 

olajpiac árainak alakulása 

olajpolitika 
olajpool 

olajraktár 

olajrészvény 
olajsejk 

olajsokk 

olajszállítás 
olajszállítási embargó feloldása 

olajszállítmány 

olajszállító 
olajszállító hajó 

olajszállító jármű 

olajszállító tartályhajó 
olajszindikátus 

olajszőkítés 

olajszükséglet 
olajtársaság 

Olajtársaságok Nemzetközi Tengerészeti Fóruma (OCIMF) 

olajtartalék 
olajtartály 

olajtermék 

olajtermék-hamisítás 
olajtermék hamisítása 

olajtröszt 

olajtúlkínálat 
olaj túlkínálata 

olajügy 



olajütés 

olajütő 

olajüzem 
olajüzlet 

olajüzletág 

olajvállalat 
olajvállalatok részvényei 

olajválság 

olajvaluta 
olajvezeték 

olajvilágcég 

olasz kapcsolat 
Olasz Kereskedelmi Bank (Comit) (Milánó) 

Olasz Köztársaság (Olaszország) –Európa 

olasz líra (ITL) – San Marino 
Olasz–Magyar Vállalkozási Program (HIEP) 

OLC (együttélő korosztály) 

olcsó 
olcsó alapanyag 

olcsó árucikk 

olcsó áruk áruházi részlege 
olcsó áruk boltja 

olcsó áruk piaca 

olcsó áruk pultja 
olcsóbb ajánlatot tesz 

olcsóbb alapanyag 

olcsóbban ad el 

olcsóbban kínál 

olcsóbb árajánlatot tesz 
olcsóbbít 

olcsóbbítás 

olcsóbbító 
olcsóbbodás 

olcsóbbodik 

olcsóbbodó 
olcsóbbodott 

olcsóbb termelőhely 

olcsó emberanyag 
olcsó hitel 

Olcsó húsnak híg a leve. (szólásmondás) 

olcsójánoskodik 
olcsó lakásépítés 

olcsó lakáshitel 

olcsó munkabérű hely 
olcsó munkáskéz 

olcsón érvényesíthető biztosíték 

olcsón kiköthető biztosíték 
olcsón megvásárolható 

olcsón tudja piacra dobni 

olcsón vesz, drágán elad 
olcsó pénz 

olcsópénz-politika 

olcsó pénz politikája 
olcsó piaci reklámfogás 

olcsó refinanszírozási eszközök 

olcsó részvény 
olcsóság 

olcsóságvadász 

olcsó spekulációs részvények 
olcsó szakképzett munkaerőtömeg 

olcsó tarifaidő 



olcsó vásár 

olcsó zászló (hajóadózási szempontból) 

olcsó zászlók országai 
oldal 

oldalfal nélküli vasúti teherkocsi 

oldalirányú eltolódás 
oldalrovat 

oligarchia 

oligarchikus 
oligopol árszerkezet 

oligopol helyzet 

oligopolista 
oligopolista előny 

oligopolista gazdaság 

oligopolista piac 
oligopolista vállalat 

oligopolista verseny 

oligopolisztikus 
oligopólium 

oligopol jellegű 

oligopol kereslet 
oligopol kínálat 

oligopol központ 

oligopol központok közötti kooperáció 
oligopol központok közötti kooperációval átitatott verseny 

oligopol piac 

oligopol piaci szerkezet 

oligopol piaci szerkezet ártengelye 

oligopol piaci versenykooperáció 
oligopol piac kielégítő működése 

oligopol piacszerkezet 

oligopol pozíció 
oligopol struktúra 

oligopol szektor 

oligopol szektor holdudvara 
oligopol szektor óriásai 

oligopol szektorú gazdaság 

oligopol szektor ütőereje 
oligopol szektor vállalatai 

oligopol szerkezet 

oligopol szerkezetben elfoglalt pozíció 
oligopol szerkezetű piac 

oligopszónia 

oligopszónium 
olimpiai bajnoki járadék 

Ollé Lajos 

ólombánya 
ólomjegy 

ólomkristály ára 

ólompecsét 
ólomtermelés 

ólomzár 

ólomzárral ellát 
Olson, Mancur 

oltalom 

olvasófej 
Olvasva jó a pénz. (közmondás) 

olyan, amilyen 

Ománi Szultánság (Omán) – Ázsia 
OMB (Országos Munkabérbizottság) 

OMGE (Országos Magyar Gazdasági Egyesület) 



OMH (Országos Mérésügyi Hivatal) 

ominózus feladat 

OMK (Országos Munkaügyi Központ) 
OMKE (Országos Magyar Kereskedelmi Egyesülés) 

OMMK (Országos Munkaügyi és Módszertani Központ) 

omnibusakkreditív 
omnibusmeghitelezés 

OMR (riál) – Omán 

OMT (Országos Munkaügyi Tanács) 
ónbánya 

oniománia (kóros vásárlási hajlam) 

O/N kamat 
on-line áruház 

on-line bankjegykövetés 

on-line bankügylet 
on-line bolt 

on-line feldolgozás 

on-line kereskedelem 
on-line kommunikációs rendszer 

on-line könyvelési rendszer 

on-line megbízás 
on-line meghatalmazás 

on-line pénztári terminál 

on-line reklám 
on-line rendszer 

on-line szolgáltatás 

on-line tőzsde 

on-line üzleti-közgazdasági oktatás 

ónműves 
on stop megbízás 

óntermelés 

Óntermelő Országok Szövetsége (ATCP) 
ONYF (Országos Nyugdíj-biztosítási Főigazgatóság) 

opció 

opció, ahol a deltatényező 1 körül van 
opcióalakító 

opcióárfolyamokat közlő szolgálat 

opcióbefektetés 
opciódíj 

opció egy részvény vételére 

opció eladása 
opcióeladó 

opció eladója 

opció érvényesítése 
opcióérvényesítési jog 

opcióérvényesítésről a klíringközpontnak küldött értesítés 

opciófogadó 
opció gyakorlása 

opció gyakorlásának a dátuma 

opció gyakorlásának a lejárata 
opció határideje 

opció időértéke 

opciója van 
opciójegy 

opciójog 

opciókereskedelem 
opciókiírás 

opció kiírása 

opciókiíró 
opció kiírója 

opciókötések határa 



opció kötési árfolyama 

opciólehívás 

opció megszerzése 
opciómegvásárlás 

opció méltányos árfolyamának a megállapítása 

opcionális kiválasztás 
opcióosztály 

opciópiac 

opciópiacon forgalmazó 
opciós ár 

opciós arbitrázsügylet 

opciós árfolyamok mozgása 
opciósár-modell 

opciósár-modellezés 

opciós ár modellezése 
opciós árupiac 

opciós befektetési alap 

opciós ciklus 
opciós díj 

opciós díj megállapítása 

opciós díj modellje 
opciós eladó 

opciós értékpapír 

opciós fedezeti ügylet 
opciós felár 

opciós felár jegyzése 

opciós finanszírozás 

opciós hajóraklevél 

opciós határidő 
opciós határidő lejáratát megelőző utolsó negyvenöt nap 

opciós hozam 

opciós jegy 
opciós jog 

opciós joggal él 

opciós jogok nélküli kötvény 
opciós jogot gyakorol 

opciós jutalék 

opciós kereskedelem 
opciós kereskedő 

opciós keretmegállapodás 

opciós kettős ügylet 
opciós kikötés 

opciós klíringiroda 

opciós kölcsön 
opciós kölcsönkötvény 

opciós kötés 

opciós kötvény 
opciós különbözeti pozíció 

opciós megbízás 

opciós modell 
opciós pénzügyi ügylet 

opciós piac 

opciós pozíció lezárása 
opciós prémium 

opciós részvénycsomag 

opciós részvények 
opciós sorozat 

opciós spekuláció 

opciós spekuláns 
opciós stratégiák 

opciós szerződés 



opciós termék 

opciós tőzsde 

opciós utalvány 
opciós ügylet 

opciós ügyletekkel foglalkozik 

opciós valutaügylet 
opciós vételi ügylet 

opciós záradék 

opciószelvény 
opciószelvények kibocsátása 

opciószelvények kibocsátása kötvénykibocsátás nélkül 

opciószelvénnyel járó értékpapír 
opciószelvény tőzsdei árfolyama 

opciószelvény-tulajdonos 

opciószerzés 
opciót biztosító kötvény részvénnyé alakítása 

opciót elfogad 

opciót érvényesít 
opciót gyakorol 

opciótípus 

opciót megszerez 
opciót megvásárol 

opciótőzsde 

opciótőzsdei ügylet 
Opciótőzsdék és Klíringintézetek Nemzetközi Egyesülete (IAOECH) 

opcióval él 

opció vásárlása 

opcióvásárló 

opció vevője 
OPEC (Kőolaj-exportáló Országok Szervezete) (Bécs) 

OPEC-kvóta 

OPEC-lépés 
OPEC-olaj 

open 

operabérletár 
operabérlet ára 

operáció 

operációanalízis 
operációkutatás 

operációkutató 

operacionális deficit 
operacionális egyenleg 

operacionalizálás 

operacionalizálódik 
operatív 

operatív bankkontrolling 

operatív bizottság 
operatív döntés 

operatív értékelés 

operatív intézkedés 
operatív lízing 

operatív működési cél 

operatív osztály 
operatív piacelemzés 

operatív terv 

operatív tervezés 
operatív vezetés 

operátor 

ópiumcsempész 
ópiumcsempészet 

ópiumfogyasztás 



ópiumfogyasztó 

ópiumháború 

ópiumkereskedelem 
ópiumkereskedő 

Oppenheimer, Franz 

opportunity cost 
optika (optikai cikkeket árusító üzlet) 

optikai adatátvitel 

optikai ár 
optikai jel 

optikaijel-felismerés 

optikai jel felismerése 
optikaijel-olvasó 

optikai karakterfelismerés 

optikailag változó eszköz 
optikai szakbolt helyettes vezetője 

optikai szakbolti eladó 

optikai szakbolti vezető 
optikaiszakboltvezető-helyettes 

optikai szakbolt vezetője 

optikai szalon 
optikai vonalkód-leolvasó 

optikus 

optimális 
optimális adókeverék 

optimális állapot felé visz 

optimális állapottól távolít 

optimális ár 

optimális becslés 
optimális beruházási hányad 

optimális dezaggregáció 

optimális döntés 
optimális egyensúly 

optimális elosztás 

optimális értéket képvisel 
optimális exporttarifa 

optimális fogyasztói pálya 

optimális gazdaságpolitika 
optimális gépéletkor 

optimális gyártási sorozatnagyság 

optimális hatás 
optimális helyzet 

optimális hitelarány 

optimális inputösszetétel 
optimális jövedelemkivét 

optimális kamatláb 

optimális kamatszint 
optimális kapacitás 

optimális kibocsátás 

optimális kibocsátási szint 
optimális kombináció 

optimális kosár 

optimális külgazdasági nyitottság 
optimális megoldás 

optimális megtérülés 

optimális nemzetközi cserearány 
optimális növekedés 

optimális nyitottsági pont 

optimális nyitottsági ráta 
optimális pénztárkészlet 

optimális pénztartalék 



optimális piacméret 

optimális regressziós függvény 

optimális termelési mennyiség 
optimális termelési pontok görbéje 

optimális termelési szint 

optimális terv 
optimális tőke/munka arány 

optimális üzemméret 

optimális üzemméretek görbéje 
optimális üzemnagyság 

optimális választás 

optimális választások halmaza  
a fogyasztó jószágterében 

optimális vállalati méret 

optimális valutaárfolyam 
optimális valutaövezet 

optimális valutaövezet elmélete 

optimális valutaövezet koncepciója 
optimális vám 

optimális vámtarifa 

optimális végső elosztás 
optimalitás 

optimalitási feltétel 

optimalizációs alapelv 
optimalizál 

optimalizálási feltétel 

optimalizáló magatartás 

optimaták 

optimista becslés 
optimista előrejelzés 

optimista várakozások 

optimum 
optimumdíjcsomag 

optimumhelyzet 

optimumkeresési elmélet 
optimumkövetelmény 

optimumkritérium 

optimumot jelentő jószágkosár összetétele 
optimumpont 

opulencia (gazdagság, bőség) 

opulens (gazdag, busás) 
OPW (Közös Tehervagonpark) (KGST) 

órabeosztás 

órabér 
órabérek számfejtése 

órabéres 

órabéres munka 
órabéresség 

órabér-felemelés 

órabér felemelése 
órabérküszöb 

órabérrendszer 

óradíj 
óradíjas 

óradíjas fuvar 

óra- és ékszerbolt 
óragyár 

óragyártás 

órakészítés 
óránkénti változások 

órásbolt 



órásmester 

... órás munkaidő 

órateljesítmény 
óraüzlet 

óravásárló 

ordinális felfogásra épülő hasznossági függvény 
ordinális hasznosság 

ordinális hasznosságelmélet 

ordinális hasznosságértelmezés 
ordinális hasznossági indikátor 

ordinális hasznossági mutató 

ordinális preferenciaelmélet 
ordinális skála 

ordinalizmus 

ordinárium (rendes évi költségvetés) 
ordinátatengely 

ordoliberális közgazdaságtan 

ordoliberális törekvés 
organikus fejlődés 

organikus gazdálkodás 

organikus mérlegelmélet 
organizáció 

organizál 

organizálás 
organizálható 

organizáló 

organizált 

organogram 

orgánum (intézmény, hivatal) 
orgazda 

orgazdaság 

óriásbank 
óriásbanki háttér 

óriásberuházás 

óriáscég 
óriásfúzió 

óriáshitel 

óriásholding 
óriási áremelkedés 

óriási befektetés 

óriási differencia 
óriási tartozás 

óriáskár-térítés (a kár nagy) 

óriás kártérítés (a térítés nagy) 
óriáskonszern 

óriáskonzorcium 

óriáskötés 
óriásmegrendelés 

óriások klubja 

óriásplakát 
óriásplakátcég 

óriásplakátok piaca 

óriásplakát-pályázat 
óriásplakát-piac 

óriásraktár 

óriássegély 
óriástőzsde 

óriásvállalat 

óriásváros 
orientáció 

orientációs súlypontok 



orientációváltás 

orientál 

orientált 
origóra konvex közömbösségi görbe 

orosz földközösség 

oroszlánrész 
Oroszországi Föderáció (Oroszország) – Európa 

oroz 

ország 
országadósság 

országalap 

ország általános energiafogyasztása 
ország árviszonyai 

ország árviszonyainak mozgása 

országba beömlő értéktelen áruhalmaz 
országban mozgó pénzmennyiség 

országcsoport 

országcsoportosítás 
országcsoportosulás 

országépítés 

Országépítés (sajtókiadvány) 
ország érdeke 

ország-felülvizsgálat 

ország felülvizsgálata 
ország gazdasági céljai 

ország gazdasági nyitottsága 

ország gazdasági pozíciója 

ország gazdasági talpraállása 

ország gazdasági zártsága 
országhatár 

országhatártól 

ország hitelképessége 
ország hitelminősítése 

országhitelrangsor 

országimázs-építő szerep 
országindex 

országkategória 

ország kereskedelmi céljai 
országkockázat 

országkockázati lista 

országkockázati prémium 
országkockázati rangsor 

országkockázat-rendelet 

országkód 
ország külgazdasági illeszkedési lehetőségei 

országkvóta 

ország lakossága 
ország legnagyobb befektetője 

országlimit 

országmarketing 
országmozgósítás 

országnak nyújtott kölcsön 

ország nemzetközi tekintélye 
ország nyitottsága 

országok közötti árindex 

országok között ingázó árus 
országok közötti szabad áruforgalom 

országok közötti szabad mozgás 

országok közötti volumenindex 
országok viszonylata 

országon belüli szállítás 



országos állat- és kirakodóvásár (oák) 

országos állatvásár (oá) 

Országos Árfolyamjegyzési Iroda (NQB) (USA) 
országos árszint 

Országos Bankegyesület (NBA) (USA) 

országos bankhálózat 
országos banki hálózat 

országos béremelkedés 

Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) 
Országos Borterméktanács 

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) 

országos egyesület 
országos értékesítési hálózat 

országos értékpapír-kereskedelmi rendszer 

Országos Értékpapír-klíringtársaság (NSCC) (USA) 
országos érvényű számjelrendszer 

országos fejlesztési program 

Országos Foglalkoztatási Alapítvány (OFA) 
Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) 

Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület 

országos fogyasztóvédelmi vizsgálat 
országos forgalmazói hálózat 

országos forgalomból való részesedés 

Országos Gazdaságfejlesztési Tanács (NEDC) (USA) 
Országos Gazdaságkutatási Hivatal (NBER) (USA) 

Országos Határidős Kereskedelmi Egyesület (NFA) (USA) 

országos hatáskörű szerv 

Országos Hitelgazdálkodási Egyesület (NACM) (USA) 

Országos Hitelinformációs Szolgálat (NACIS) (USA) 
Országos Hitelvédő Egylet (OHE) 

Országos Idegenforgalmi Hivatal (OIH) 

Országos Idegenforgalmi Munkaadók Szövetsége (OIMSZ) 
Országos Idegenforgalmi Tanács (OIT) 

Országos Idegenforgalmi Hivatal (OIH) 

Országos Iparegyesület 
országos jelentőségű nagyberuházás 

Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal (OKKH) 

Országos képzési jegyzék (OKJ) 
Országos Kereskedelmi és Hitelbank Rt. (OKHB) 

Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) 

Országos Kézműipari Kamara 
Országos Kozmetikai Ipartestület 

Országos Közmunkatanács 

Országos Központi Hitelszövetkezet (OKH) 
országos közszolgáltatási cél 

országos lefedettség 

Országos Magyar Gazdasági Egyesület (OMGE) 
Országos Magyar Kereskedelmi Egyesülés (OMKE) 

Országos Magyar Tejszövetkezeti Központ 

Országos Mérésügyi Hivatal (OMH) 
Országos Munkabérbizottság (OMB) 

Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség 

Országos Munkaerő-piaci Tanács 
Országos Munkaügyi és Módszertani Központ (OMMK) 

Országos Munkaügyi Központ (OMK) 

Országos Munkaügyi Tanács (OMT) 
Országos Nemzeti Turisztikai Adatbázis 

Országos Nyugdíj-biztosítási Főigazgatóság (ONYF) 

országos olajbevétel 
Országos Pénztárgép- és Taxamétertechnikai Bizottság 

országos piaci rendszer 



országos reklám 

országos reklámkampány 

országos sertés- és kirakodóvásár (osk) 
országos statisztikai adatgyűjtés 

Országos statisztikai adatgyűjtési program (OSAP) 

országos statisztikai felmérés 
Országos Statisztikai Tanács (OST) 

Országos Szabványügyi Hivatal (NBS) (USA) 

Országos Szakképzési Tanács (OSZT) 
Országos Számviteli Bizottság 

országos szolgáltató 

Országos Szövetkezeti Tanács 
Országos Takarékossági Bizottság 

Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. (OTP) 

országos takarékpénztári értékpapír 
országos takarékpénztári jegy 

Országos Takarékszövetkezeti Intézményvédelmi Alap (OTIVA) 

Országos Takarékszövetkezeti Szövetség (OTSZ) 
Országos Társadalombiztosítási Főigazgatóság (OTF) 

Országos Társadalombiztosító Intézet (OTI) 

országos területfejlesztési koncepció 
Országos Területfejlesztési Tanács 

országos üzlethálózat 

Országos Vállalati Tanács (NEB) (Anglia) 
országos vámszerv 

országos vásár 

Országos Vásári Közlöny (sajtókiadvány) 

országos vényellenőrzési rendszer 

országos viszonteladói hálózat 
országos zsíró 

országos zsíróátutalás 

országos zsíróbank 
országos zsírórendszer 

országos zsírószámla 

országrizikó 
ország saját pénzneme 

országspecifikus 

országspecifikus előny 
országspecifikus hátrány 

országtanulmány 

országterület 
ország területe 

országút 

országúti fuvarozás 
országúti közlekedés 

országúti reklám 

országúti vendégfogás 
országút menti étterem 

országváltó 

országvélemény 
ország-versenyképességi lista 

országgyűlési bizottság 

Ortes, GIammaria 
ortodox stabilizáció 

Ortoli-hitel 

orvhalász 
orvhalászat 

orvhalászok által okozott kár 

orvos-felelősségbiztosítás 
orvosiműszer-bolt 

orvosi műszerek boltja 



orvoslás 

orvos-munkanélküliség 

orvosság 
orvvadász 

orvvadász által okozott kár 

orvvadászat 
OSA (Oszakai Értéktőzsde) 

OSAP (Országos statisztikai adatgyűjtési program) 

Oscar-díjas falu 
ósdi 

OSE (Oslói Értéktőzsde) 

OSF-50-index (az Oszakai Értéktőzsde határidős árfolyamindexe) 
osk (országos sertés- és kirakodóvásár) 

Oslo Chanell-modell 

Oslói Értéktőzsde (OSE) 
OST (Országos Statisztikai Tanács) 

ostromkötelezvény 

ostrompénz 
ostromváltó 

Oszadcsaja, Irina Mihajlova 

Oszakai Értéktőzsde (OSA) 
Oszakai Értéktőzsde határidős árfolyamindexe (OSF-50-index) 

oszcillációs mozgás 

oszcilláló mozgás 
oszcillátor 

ószeres 

ószeresség 

oszlop 

oszlopadatok összesítése 
oszlopdiagram 

oszlopdiagram készítése 

oszlopfolytonos 
oszlopirány 

oszlopirányú összegzés 

oszlopirányú összesítés 
oszlopmaximumok minimuma 

oszlopösszeg 

OSZT (Országos Szakképzési Tanács) 
osztalék 

osztalékadó 

osztalékadó-alap 
osztalékadó-előleg 

osztalék adómentessége 

osztalékalap 
osztalékáramlás 

osztalékarány 

osztalék/ár arány 
osztalék/árfolyam arány 

osztalékátutalás 

osztalékátutalási megbízás 
osztalékban nem részesíthető 

osztalékbevétel 

osztalékbezsebelés 
osztalékból származó jövedelem 

osztalék-ellenőrző szelvénylap 

osztalékelőleg 
osztalékelsőbbségi részvény 

osztalékelsőbbségi részvények cseréje 

osztalékelszámolás 
osztalékelvárás 

osztalékemelés 



osztalékérték 

osztalék esedékessége 

osztalékfedezet 
osztalékfedezettség 

osztalékfelvétel 

osztalékfizetés 
osztalékfizetés bejelentése 

osztalékfizetés dátuma 

osztalékfizetés esedékességének  
az ideje 

osztalékfizetés folytatása 

osztalékfizetési alternatíva 
osztalékfizetés időpontja 

osztalékfizetési garancia 

osztalékfizetési hajlandóság 
osztalékfizetési hányad 

osztalékfizetési ráta 

osztalékfizetés kérdése 
osztalékfizetés közlésének időpontja 

osztalékfizetés részvények formájában 

osztalékfizetéssel csökkentett eredmény 
osztalékfizető 

osztalék formájába bújtatott, rejtett osztalékkifizetés 

osztalékgarancia 
osztalékhányad 

osztalékhátralék 

osztalék-hazautalás 

osztalék hazautalása 

osztalékhozam 
osztalék ingyenrészvények formájában 

osztalékív 

osztalékjavaslat 
osztalékjegy 

osztalékjog 

osztalékjogos részvény 
osztalékjogosult értékpapír 

osztalékjogosultság 

osztalékjövedelem 
osztalékkamat-adó 

osztalékkamat adója 

osztalék kettős adóztatása 
osztalék-kiegyenlítési tartalék 

osztalékkifizetés 

osztalék kifizetése 
osztalékkifizetési határozat 

osztalékkifizető hely 

osztalékkilátás 
osztalékkorlátozás 

osztalék korlátozása 

osztalékkupon 
osztaléklehetőség 

osztalékmegkopasztás 

osztaléknagyság 
osztaléknak minősülő összeg 

osztalék nélküli részvény 

osztaléknövekedés 
osztalék növekedési üteme 

osztalékos csekk 

osztalékos értékpapír 
osztalékot fizet 

osztalékot hoz 



osztalékot kifizet 

osztalékot kiszámít 

osztalékot megállapít 
osztalékot növel 

osztalékpapír 

osztalékplafon 
osztalékpolitika 

osztalékprémium 

osztalékra érett részvény 
osztalékra jogosító járadékkötvény 

osztalékra jogosító kötvény 

osztalékra jogosító papírok megadóztatása 
osztalékra jogosult 

osztalékra jogosult kötvény 

osztalékra jogosultság 
osztalékra kivetett forrásadó 

osztalékráta 

osztalékra való jogosultság 
osztalék reinvesztálásának terve 

osztalékrekord 

osztalékrepatriálás 
osztalékrészesedési adó 

osztalékrészesedési jegy 

osztalékrészvény 
osztalékrögzítés 

osztalék rögzítése 

osztalékszámla 

osztalékszelvény 

osztalékszelvények beváltása 
osztalékszelvényeket bevált 

osztalékszelvényeket beváltó pénztáros 

osztalékszelvényeket levág 
osztalékszelvényív 

osztalékszelvénykönyv 

osztalékszelvény levágása 
osztalékszelvény nélkül 

osztalékszelvény nélküli jegyzés 

osztalékszelvénnyel együtt 
osztalékszelvény, részvényutalvány – előjogok nélkül 

osztalékszelvény-utalvány 

osztalékszezon 
osztaléktartalék 

osztalékterv 

osztalék típusú jövedelem 
osztaléktöbbletre jogosító elsőbbségi részvény 

osztaléktöbbletre jogosító részvény 

osztaléktöbbletre nem jogosító 
osztaléktöbbletre nem jogosító részvény 

osztaléktömeg 

osztalék újbóli befektetése 
osztalék-újrabefektetési terv 

osztalékul juttatott részvény 

osztalék-visszaforgatás 
osztalék visszaforgatása 

osztalék-visszatartás 

osztalék visszatartása 
osztály 

osztályadójelleg 

osztályálláspont 
osztályba sorolás 

osztályellentét 



osztályelnyomás 

osztályérdek 

osztályharc 
osztályhatár 

osztályhelyzet 

osztálykiváltság 
osztályköz 

osztályköz átlaga 

osztályközép 
osztályközhatár 

osztályközhosszúság 

osztályközök határai 
osztályközök hossza 

osztályközök megvonása 

osztályközök száma 
osztályközös gyakoriság 

osztályközös gyakorisági sor 

osztályközszám 
osztálykülönbség 

osztálymonopólium 

osztály nélküli társadalom 
osztályon felüli étterem 

osztályoz 

osztályozás 
osztályozása 

osztályozási elv 

osztályozási kategória 

osztályozási kritérium 

osztályozási probléma 
osztályozási rendszer 

osztályozhatatlan 

osztályozható 
osztályozott 

osztályra vitel 

osztályrész 
osztályrétegződés 

osztálysors 

osztálysorsjáték 
osztálysorsjegy 

osztálystruktúra 

osztályszempont 
osztályszerkezet 

osztálytagozódás 

osztálytársadalom 
osztályvezető 

osztályvezető-helyettes 

osztályvezetői pótlék 
osztályviszonyok 

osztás 

osztásforma 
osztatlan jog 

osztatlan jogcím 

osztatlan közös tulajdon 
osztatlan közös vagyon 

osztatlan szövegrészes napló 

oszthatatlan 
oszthatatlan akkreditív 

oszthatatlan alap 

oszthatatlan áru 
oszthatatlan érdekeltség 

oszthatatlan javak 



oszthatatlan jószág 

oszthatatlan örökség 

oszthatatlan termék 
oszthatatlan termelési tényező 

oszthatatlan vagyon 

oszthatatlan vagyontárgy 
osztható 

osztható akkreditív 

osztható javak 
osztható jószág 

oszthatóság 

osztható vagyontárgy 
osztogatósdi 

osztópontok 

osztott befektetési alap 
osztott devizapiac 

osztott finanszírozás 

osztott késedelmű modell 
osztott kördiagram 

osztott különbözet 

osztott munkaidő 
osztott műszak 

osztott műszakban dolgozik 

osztott oszlopdiagram 
osztott piac 

osztott szövegrészes, kétösszegrovatos napló 

osztott szövegrészes napló 

osztozás 

osztozik 
osztozik a hasznon 

osztozkodás 

Osztrák Határidős és Opciós Tőzsde (ÖTOB) (Bécs) 
osztrák iskola 

Osztrák Köztársaság (Ausztria) –Európa 

Osztrák–Magyar Bank 
Osztrovityanov, Konsztantyin Vasziljevics 

Osztrovszki György 

OTC (tőzsdén kívüli) 
OTC-árfolyam 

OTC-kereskedelem 

OTC-papír 
OTC-piac 

OTC-piaci üzletkötő 

OTC-részvénytranzakció 
OTC-üzletág 

OTF (Országos Társadalombiztosítási Főigazgatóság) 

OTI (Országos Társadalombiztosító Intézet) 
OTIVA (Országos Takarékszövetkezeti Intézményvédelmi Alap) 

OTP (Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt.) 

OTP-adós 
OTP-betét 

OTP-betétkönyv 

OTP Értékpapír Rt. 
OTP-fiók 

OTP-folyószámla 

OTP-folyószámla tulajdonosa 
OTP-forintkártya 

OTP-gyorsjelentés 

OTP gyorsjelentése 
OTP-különkölcsön 

OTP-lakáshiteladós 



OTP Lakás-takarékpénztár (OTP LTP) 

OTP LTP (OTP Lakás-takarékpénztár) 

OTP-pénzkiadóautomata 
OTP pénzkiadó automatája 

OTSZ (Országos Takarékszövetkezeti Szövetség) 

OTSZ-tag 
Ott, Alfred Eugen Maria 

otthagyja a szakmát 

otthagyott pénz 
otthon dolgozó 

otthoni-bedolgozói hálózat 

otthoni foglalkoztatás 
otthoni munka 

otthonipar 

otthonteremtési támogatás 
otthonteremtő hitel 

otthon végzett munka 

ouguiya (MRO) – Mauritánia 
ounce (vagy uncia) (pénz- és súlyegység) 

output 

outputár 
outputindex 

output jellegű mutatószám 

outputkészlet 
outputkínálat 

outputmennyiség 

outputok körforgása 

output összetétel megválasztása 

output piaci ára 
outputszint 

outputváltozás 

outsider 
outsiderpozíció 

outsiderségi szindróma 

outsidersors 
óvadék 

óvadékadás 

óvadékbiztosítás 
óvadékbiztosítási alap 

óvadékbiztosítási társaság 

óvadékcsalás 
óvadék ellenében 

óvadék elvesztése 

óvadékfizetés 
óvadék fizetése 

óvadékfizetési kötelezvény 

óvadékhitel 
óvadéki elfogadvány 

óvadéki szerződés 

óvadéki váltó 
óvadékkal biztosított követelés 

óvadékképes 

óvadékképes értékpapír 
óvadékképes papírok 

óvadékképesség 

óvadékképzés 
óvadékköteles 

óvadékletét 

óvadékletétel 
óvadékot letesz 

óvadékot nyújt 



óvadékösszeg 

óvadékpapír-eladás 

óvadékpénz 
óvadékra alkalmas 

óvadékrendszer 

óvadéksikkasztó 
óvadékszámla 

óvadék szerződés teljesítésére 

óvadékul adott állampapír 
óvadékul adott betétokirat 

óvadékváltó 

ovális pecsét 
Óvári Papp Zoltán 

óvás 

óvásbenyújtási megbízás 
óvásdíj 

óváselengedés 

óvás elengedése 
óváselengedési záradék 

óvás elfogadás hiányában 

óvás elfogadás hiánya miatt 
óvásemelés 

óvásértesítés 

óvásérvényesség 
óvás felvétele 

óvás felvétele nem szükséges 

óvás fizetés hiányában 

óvási díj 

óvási értesítés 
óvási határidő 

óvási igazolás 

óvási költség 
óvási nyilatkozat 

óvási okirat 

óváslevél 
óvás melletti fizetés 

óvás nélkül 

óvás nemfizetés miatt 
óvással él 

óvást elodáz 

óvást emel 
óvást emelő 

óvástevő 

óvást tesz 
óvás utáni elfogadás 

óvás utáni forgatmány 

óvás után névbecsülésből elfogad 
óvatol 

óvatolandó 

óvatolás 
óvatolás biztosíték hiányában 

óvatolás helye 

óvatolási díj 
óvatolási eljárás 

óvatolási értesítés 

óvatolási idő 
óvatolási költség 

óvatolási okmány 

óvatoláslemondási záradék 
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összeegyeztethetetlen 
összeegyeztethetetlenség 

összeegyeztethető 



összeegyeztető 

összeférhetetlen 

összeférhetetlenség 
összeférhetetlenségi előírás 

összeférhetetlenségi szabály 

összeférhetetlenségi törvény 
összefog 

összefogás 

összefoglalás 
összefoglaló adat 

összefoglaló ív 

összefoglaló jelentés 
összefoglaló mérleg 

összefonódás 

összefonódik 
összefonódó igazgatás 

összefonódó igazgatóságok 

összefonódott ipari és banktőke 
összefonódottság 

összefüggés 

összefüggéscsoport 
összefüggések számszerű bemutathatósága 

összefüggés-elemzés 

összefüggéses megítélésű aukció 
összefüggésrendszer 

összefüggés-térképezés 

összefüggés térképezése 

összefüggés-vizsgálat 

összefüggő adatrendszer 
összefüggő adatrendszerre épülő döntés 

összefüggő hálózat 

összefüggő terület 
összefügg valamivel 

összegfüggvény 

összeg 
összegabalyodó piac 

összegátadás 

összeg átadása 
összeg átutalása ... számlára 

összegben benne foglaltatik 

összegében jelentős támogatási rendszer 
összegecske 

összegelosztás 

összeg erejéig 
összeget bankon keresztül átutal 

összeget csökkent 

összeget előlegez 
összeget emel 

összeget jóváír 

összeget leró 
összeget meg nem haladó 

összeget postafordultával átutal 

összeget utánvéttel beszed 
összegez 

összegezés 

összegezés axiómája 
összegezett 

összegező 

összegeződik 
összegeződő hatás 

összegezőív 



összegezőszámla 

összegfelkerekítés 

összeg felkerekítése 
összeggel terhel 

összeghatár 

összegígéret 
összeginput 

összegjavítás 

összegjuttatás 
összegképlet 

összegkiegyenlítés 

összeg kiegyenlítése 
összegkifizetés 

összeg kifizetése 

összegkiigazítás 
összeg kiigazítása 

összegkiszámítás 

összeg kiszámítása 
összegkiutalás 

összeg kiutalása 

összegkorlátozás 
összeg korlátozása 

összeglevonás 

összeg levonása 
összegrovat 

... összegről ... összegre csökkent 

összeg számokban 

összeg szavakkal (leírva) 

összeg szerint 
összegszerű 

összegtöbblet 

összegtúllépés 
összegtúllépés visszafizetése 

összegű 

összegzés 
összegzőcédula 

összegzőcsoport 

összegződő 
összegyűjt 

összegyűjtés 

összegyűjthető vagyondózisok 
összegyűjtött 

összegyűlik 

összegyűlt 
összehajtható prospektus 

összehangol 

összehangolás 
összehangolt 

összehangolt akció 

összehangolt fejlesztési koncepció 
összehangolt fellépés 

összehangolt magatartás 

összehangolt munkabeszüntetés 
összehangoltság 

összeharácsol 

összeharácsolás 
összeharácsoló 

összeharácsolt 

összehasonlít 
összehasonlítás 

összehasonlítás bázisa 



összehasonlítás bázisországa 

összehasonlítás célváltozója 

összehasonlítás eredménye 
összehasonlítás és értékelés relációi 

összehasonlítási alap 

összehasonlítási eredmény időbeli továbbvezetése 
összehasonlítási nehézség 

összehasonlítások típusai 

összehasonlíthatatlan 
összehasonlítható 

összehasonlítható címletnagyság 

összehasonlíthatóság 
összehasonlító adóbecslés 

összehasonlító árakon 

összehasonlító áras aggregátum 
összehasonlító áras érték 

összehasonlító áras mutató 

összehasonlító áras változás 
összehasonlító ellenőrzés 

összehasonlító eredménykimutatás 

Összehasonlító Gazdasági Tanulmányok Intézete (WIIW) (Bécs) 
összehasonlító gazdaságtan 

összehasonlító hirdetéselemzés 

összehasonlító költségek 
összehasonlító közgazdaságtan 

összehasonlító módszer 

összehasonlító reklám 

összehasonlító sor 

összehasonlító statika 
összehasonlító statisztika 

összehasonlító tábla 

összehasonlító táblázat 
összehasonlító viszonyszám 

összehasonlító vizsgálat 

összehívja a részvényeseket 
összehúzódás 

összehúzódik 

összeír 
összeírás 

összeíró 

összeíró ív 
összejátszás 

összejátszáson alapuló ajánlat 

összejátszik 
összejátszó árvezetés 

összejátszó oligopólium 

összekalapoz (szleng) 
összekapcsol 

összekapcsolás 

összekapcsolási díj 
összekapcsolódás 

összekapcsolódik 

összekapcsolódó 
összekapcsolt adattovábbítás 

összekapcsolt számlák 

összekavar 
összekeres 

összekever 

összekovácsol 
összeköt 

összekötő 



összeköttetés 

összekuporgat 

összekuporgatás 
összekuporgató 

összekuporgatott 

összekuporgatott vagyonka 
összeladósodás 

összélvezet 

összemérés 
összemérés elve 

összemérhetetlen 

összemérhető 
összemérhető nagyság 

összemérhetőség 

összemérhetőségi indexpróba 
összemérhetőségi próba 

összeolvad 

összeolvadás 
összeolvadási többletérték 

összeolvadt vállalatcsoport tagja 

összeolvas 
összeolvasás 

összeolvasó 

összeolvasott 
összeolvaszt 

összeolvasztás 

összeolvasztási ajánlat 

összeomlás 

összeomlás-elmélet 
összeomlik 

összeömlik 

összepaktál 
összepaktálás 

összepaktáló 

összepárosított 
összerak 

összerakás 

összerakó munkás 
összérték 

összértéktömeg 

összes 
összes alternatív költség 

összes anyagi fogyasztás 

összes bankszolgáltatás nyújtása  
az ügyfelek számára 

összes bejövő pénzeszköz 

összes bevétel 
összes elért objektív mutatókon alapuló pontszám 

összesen 

összesen rovatban található gyakoriság 
összesen rovatok biztosítása 

összes export 

összes feltétel feltétlen teljesítését előíró záradék 
összes folyó forrás 

összes hitelköltség 

összes hozam 
összes import 

összes importált cikkre kivetett ... százalékos fix vám 

összesít 
összesítés 

összesített 



összesített adatok 

összesített árfolyamjegyzési rendszer 

összesített árfolyamot jelző szalag 
összesített egyéni határköltség 

összesített fogyasztás 

összesített határbevételi függvény 
összesített jövedelemkimutatás 

összesített kereslet 

összesített keresleti görbe 
összesített kimutatás 

összesített kínálat 

összesített kínálati görbe 
összesített költségvetési hiány 

összesített kötési árfolyam 

összesített megbízás 
összesített munkakínálati függvény 

összesített munkapiac 

összesített nemzeti érték 
összesített nemzeti termék 

összesített pénzkereslet 

összesített számadatok 
összesített termelési terv 

összesített terv 

összesítőbizonylat 
összesítő-ellenőrző kimutatás 

összesítő elszámolás 

összesítőjegyzőkönyv 

összesítősor 

összesítőszámla 
összes jog nélkül 

összes jogszabálynak megfelelő vállalat 

összes jövedelem 
összes jövedelmi pontszám 

összes kamatteher 

összes kereslet 
összes kiadás 

összes kibocsátás vagy bruttó kibocsátás (GO) 

összes kínálat 
összes kinnlevő hitel 

összes kötelezettség 

összes követelés 
összes közvetett adó 

összes le nem zárt pozíció 

összes megtakarítás 
összes output 

összes pénzét kiadta 

összes pénzkínálat összehúzódása 
összes piaci kínálat 

összespórol 

összespórolás 
összespórolható 

összespóroló 

összespórolt 
összes profit 

összes részlet 

összes részvény felvásárlása 
összesség 

összes stabilitási pontszám 

összes szelekció 
összes tartozás aránya a nettó eszközértékhez képest 

összes tényleges bérköltség 



összes termelés 

összes termelőfelhasználás 

összes tétel 
összes többi ágazat 

összes utalványozott bérköltség 

összes vásárlóerő 
összes végső fogyasztás 

összeszámít 

összeszámítás 
összeszámlál 

összeszámlálás 

összeszámol 
összeszámolás 

összeszed 

összeszerelés 
összeszerelési költség 

összeszorított belső kereslet 

összeszövetkezik 
összeszűkül 

összeszűkülő tevékenység 

összetartozó adat 
összetétel 

összetételarány 

összetétel aránya 
összetételhatás 

összetételhatás-index 

összetételhatás-különbség 

összetételi arány 

összetétel-változás 
összetett 

összetett adókulcs 

összetett eladási opció 
összetett évi átlagos növekedési ütem 

összetett függvény 

összetett gyakorisági sor 
összetett határidős kötések 

összetett index 

összetett intenzitási viszonyszám 
összetett jószág 

összetett kamatláb 

összetett kereslet 
összetett kínálat 

összetett követelési tétel 

összetett mátrix 
összetett multiplikátor 

összetett naplókönyvelési tétel 

összetett növekedés 
összetett nullhipotézis 

összetett o-x eladási jelzések 

összetett o-x vásárlási jelzések 
összetett részvényárfolyam-index 

összetett súly 

összetett tétel 
összetett viszonyszám 

összetevő 

összetevőikre felbontott adatok 
összetevők módszere 

összetűzés 

összeurópai integráció 
összeütközés 

összeütközés esetére szóló biztosítás 



összeütközési záradék 

összeválogatott gyémántokból álló eladható kollekció 

összevásárlás 
összevásárló 

összevásárol 

összevásárolt 
összevásároltat 

összevet 

összevetés 
összevethetetlen 

összevon 

összevonandó jövedelmek 
összevonandó jövedelmek szja- 

-analitikája 

összevonás 
összevont 

összevont adóalap 

összevont címlet 
összevont eredménykimutatás 

összevont éves beszámoló 

összevont keretösszeg 
összevont kondicionalitás 

összevont költség 

összevont mérleg 
összevont pénzügyi beszámoló 

összexport 

összezavar 

összfoglalkoztatás 

összforgalom 
összgazdaság 

összgazdasági adottság 

összgazdasági érdek 
összgazdasági hatás 

összgazdasági transzformációs görbe 

összgyermekszám 
összhang 

összhanghiány 

összhasznosság 
összhaszon 

összhaszonfüggvény 

összhaszongörbe 
összhaszonnagyság 

összhaszon nagysága 

összhaszonnövekmény 
összhaszonváltozás 

összhaszon változása 

összhaszon változatlansága 
összhatás 

összhiány 

összhitel 
összhozam 

összhozamfüggvény 

összhozam százalékos hányada 
összilletmény 

összimport 

összjövedelem 
összjövedelem-csökkentő kedvezmény 

összjövedelmet csökkentő tételek 

összkapacitás 
összkapitalizáció 

összkár 



összkereset 

összkereslet 

összkeresleti függvény 
összkereslet növekedése 

összkereslet-szűkítés 

összkeresletté aggregált egyéni fogyasztás 
összkészlet 

összkészletszükséglet 

összkezesség 
összkezesség alapján történő árutovábbítás 

összkiadás volumene 

összkielégülés 
összkínálat 

összkínálat csökkenése 

összkínálati függvény 
összkitermelés 

összkivitel 

összkockázat 
összköltség 

összköltségből maximálisan vásárolható munka mennyisége 

összköltségeljárás 
összköltségeljárásra épülő eredménykimutatás 

összköltségeljárásra épülő eredménymegállapítás 

összköltségeljárással készített eredménykimutatás 
összköltség-eljárású eredménykimutatás 

összköltségfüggvény 

összköltségfüggvény deriváltfüggvénye 

összköltségfüggvény inflexiós pontja 

összköltségszint 
összköltségváltozás 

összköltség változása 

összköltségvetés 
összlétszám 

összmegtakarítás 

összmennyiség 
összmunka 

össznemzeti 

össznépesség 
össznévérték 

össznyereség 

összpénzbevétel 
összpénzbevételi függvény 

összpénzkereslet 

összpénzmennyiség 
összpiaci kereslet meghatározó része 

összpontosít 

összpontosítás 
összpontosító stratégia 

összpontosított 

összpontosul 
összpontosul a kezében 

összpontosulás 

összprofit 
összprofitfüggvény 

összprofitfüggvény deriváltfüggvénye 

összprofit nagysága 
összráfordítás 

összsúly 

össz-szám 
össz-szükséglet 

össztársadalmi kibocsátás 



össztársadalmi kísérletezés 

össztársadalmi rezsi 

össztársadalmi tőkekoefficiens 
össztartozás 

összteljesítmény 

össztermék 
össztermékmérleg 

össztermelés 

össztőke 
összvagyon 

összvállalati stratégia 

összváltozóköltség 
összvonalas bérlet 

ösztökél 

ösztöndíj 
ösztöndíj-adományozás 

ösztöndíj adományozása 

ösztöndíjalap 
ösztöndíjfórum 

ösztöndíjas 

ösztöndíjkiírás 
ösztöndíj kiírása 

ösztöndíj-lehetőség 

ösztöndíj lehetősége 
ösztöndíjpályázat 

ösztöndíjrendszer 

ösztönös 

ösztönös megérzésen alapuló spekuláció 

ösztönösség 
ösztönös vásárló 

ösztönöz 

ösztönzés 
ösztönzési alap 

ösztönzés idő előtti nyugdíjba vonulásra 

ösztönzési program 
ösztönzési rendszer 

ösztönzési struktúra 

ösztönzési terv 
ösztönzésmenedzsment 

ösztönző 

ösztönző adópolitika 
ösztönző ajándék 

ösztönző árengedmény 

ösztönző bérpótlék 
ösztönző csoportos bérezési rendszer 

ösztönző fizetés 

ösztönző jellegű adókedvezmény 
ösztönző jutalom 

ösztönző kibocsátás 

ösztönző részvény 
ösztönző részvényopció 

ösztönző szerződés 

öt alappont 
öt B elve (bármennyit, bármikor, bárkinek, bárhol, bármit) 

öt cent 

ötcentes 
ötcentes érme 

ötcentes fémpénz 

ötcsillagos szálloda 
öt dollár 

ötdolláros 



ötdolláros aranyérme 

ötdolláros bankjegy 

öteurós bankjegy 
ötévenkénti becslés 

ötévenkénti összeírás 

ötéves fix árak 
ötéves fix kötvény 

ötéves időszak 

ötéves revízió 
ötéves terv 

ötezer dollár 

ötezer forintos bankjegy (egy darab ötezres) 
öt ezerforintos bankjegy (öt darab ezres) 

ötezres 

öt fillér 
ötfilléres 

öt font 

ötfontos bankjegy 
öt forint 

ötforintos érme 

öthasábos számla 
öt legnagyobb angol klíringbank 

ötlépcsős garanciarendszer 

ötlet 
ötletátvitel 

ötletbank 

ötletbörze 

ötletek átvitele egyik piacról  

a másikra 
ötletelfogadás 

ötletes megoldás 

ötletgazdagság 
ötletgenerálás 

ötletgyűjtés 

ötletgyűjtő doboz 
ötletkiértékelés 

ötletnap 

ötletpályázat 
ötletprémium 

ötletroham 

ötletrohamcsoport 
ötletrohammódszer 

ötlettermelés 

ÖTOB (Osztrák Határidős és Opciós Tőzsde) (Bécs) 
ötödpéldány 

ötök csoportja 

ötöslottó-nyeremény 
ötösszegrovatos számla 

öt példányban kiállított számla 

öt penny 
ötszázalékos szabály 

ötszázas 

ötszáz forintos (egy darab ötszázforintos) 
öt százforintos (öt darab százforintos) 

ötszáz forintos bankjegy 

ötszörös szorzó 
ötven cent 

ötvencentes 

ötvencentes érme 
ötvencentes ezüstérme 

ötvendolláros 



ötvendolláros aranyérme 

ötvenes 

ötveneurós bankjegy 
ötvenfilléres 

ötvenfilléres érme 

ötvenfilléres papírbankó 
ötven font sterling 

ötven forint 

ötvenforintos 
ötvenforintos bankjegy 

ötvenforintos érme 

ötven penny 
ötvösbolt 

ötvösipar 

ötvösjegy 
ötvösmester 

ötvösmunka 

ötvösműhely 
ötvösség 

ötvözet 

ötvöződik a hatásuk 
övezet 

övezetekre osztott 

övezeti 
övezeti ár 

övezeti díjszabás 

övezeti tarifa 

özön 

özvegydíj 
özvegyi biztosítás 

özvegyi járadék 

özvegyi nyugdíj 
özvegyi nyugdíjak rendezése 

özvegyinyugdíj-járandóság 

özvegyinyugdíj-jogosultság 
özvegyinyugdíj-rendszer 

özvegyi segély 

özvegyjáradék 
özvegytartás 

  



P 
P (pengő) 

p (penny) (angol váltópénz) 

p (vagy P) (ár) (pénzbeli érték) 
Paál Gáspár 

pa’anga (TOP) – Tonga 

Paasche-féle árindex 
Paasche-féle index 

Paasche-féle volumenindex 

Paasche-formula 
Paasche-index 

Paasche súlyozású index 

PAB (balboa) – Panama 
Paccioli, Lucas 

packing akkreditív 

pacotille (díjmentesen szállított poggyász) 
pacta sunt servanda (az adott szó kötelez) 

padláslesöprés 

padlássöprés 

padlóra került 

padlóra küld 
padovai font 

padrone (gazda, tulajdonos) 

pagatórikus mérlegelmélet 
páholybérlet díja 

paisa (váltópénz) 

pakett 
Pakisztáni Iszlám Köztársaság (Pakisztán) – Ázsia 

paklikocsi 

pakol 
pakolás 

pakoló 

paksus (marhalevél, járatlevél) 

paktum 

palackgyár 

palackgyártás 
palackoz 

palackozás 

palackozó 
palackozóüzem 

palackozott 

Palaui Köztársaság (Palau) – Óceánia 
Palesztin Fejlesztési és Újjáépítési Tanács (PECDAR) 

Palgrave, Robert Harry Inglis 

pálinkabolt 
pálinkacsempész 

pálinkaégetés 

pálinkafőző 
pálinkakifőzés 

pálinkamérés 

palira vesz (szleng) 
Palmieri, Giuseppe 

Palugyay Imre 

pálya 
pályabér 



pályadíj 

pályadíjnyertes 

pályaelhagyó 
pályafutás 

pályahasználati díj 

pályaképtervezés 
pályakezdési támogatás 

pályakezdő 

pályakezdők munkanélküli-segélye 
pályakezdő munkanélküli 

pályamódosítás 

pályamunka 
pályamunkás 

pályaorientáció 

pályatervezés 
pályatévesztett 

pályát választ 

pályaudvar 
pályaudvari diszpécserirányítás 

pályaválasztás 

pályaválasztási börze 
pályavasút 

pályáz 

pályázat 
pályázati anyag 

pályázati forrás 

pályázati forrásból származó bevétel 

pályázati hirdetmény 

pályázati kartell 
pályázati kiírás 

pályázati pénz 

pályázati rendszer 
pályázati űrlap 

pályázatkiértékelés 

pályázatkiírás 
pályázaton elnyerhető exporttámogatás 

pályázatot ír ki 

pályázat útján történő megbízás 
pályázik 

pályázó 

pályáztatás 
pályáztatási rendszer 

pamutáru 

pamutfonó 
pamutfonoda 

pamutgyártás 

pamutgyártó 
pamutipar 

pamutpiac 

pamuttőzsde 
pamutüzlet 

pamutvásár 

panama 
panamagyanús körülmények 

Panamai Köztársaság (Panama) – Közép-Amerika 

panamázás 
panamázik 

panamázó 

pánamerikanizmus 
panamista 

panasz 



panaszfelvétel 

panasziroda 

panaszkodik 
panaszkönyv 

panaszláda 

panaszlevél 
panaszok rendezése 

panaszos 

panaszrendezés 
panaszt emel 

panaszt tesz 

páncélautó 
páncélfiók 

páncélkamra 

páncélkassza 
páncélkazetta 

páncélos (szleng – pénz, nagyobb fémpénz) 

páncélos hadihajó 
páncélozott pénzszállító gépkocsi 

páncélrekesz 

páncélrekeszbérlet 
páncélszekrény 

páncélszekrény értékpapírok őrzésére 

páncélszekrényrekesz 
páncélszoba 

páncélterem 

panel 

panelfelvétel 

panelgondolat 
panelhitel 

panellakás-tulajdonos 

panellakás tulajdonosa 
panelmódszer 

panelvizsgálat 

páneurópai folyosó 
páneurópai kumuláció 

páneurópai kumulációs övezet 

pang 
pangás 

pangás a tőzsdén 

pangásos 
pangó 

pangó kereslet 

pangó piac 
pangó üzlet 

pánik 

pánikeladás 
pánikhangulat 

pánikot kelt a piacon 

pánikreakció 
pániksorbanállás 

pánikszerű 

pánikszerű betétkivonás 
pánikszerű tőkekivonás 

pánikszerű tőzsdei eladások 

pánikszerű vásárlás 
pánikvásárlás 

Pantaleoni, Maffeo 

pántlikás kötvény 
pántlikás, változó kamatozású kölcsönkötvény 

pántlikáz 



pántlikázás 

pántlikázott hitel 

pántlikázott költségvetési pénz 
pántlikázott pénz 

panzió (vagy penzió) 

panzióipar 
panziós 

Panziósok és Fizetővendéglátók Szövetsége 

panzióvendég 
pápai adószedő 

pápai (római) márka 

pápa látogatásának a költségei 
papbér 

Pap Dávid 

Pap Dezső 
papfizetés 

papi fizetés 

papír 
papíradó 

papírarany 

papíráremelés 
papíráru 

papíráru-féleség 

papírárugyár 
papíráru-kiskereskedelem 

papírárus 

papírárus rizsma 

papírbankó 

papírbehozatal 
papírbolt 

papírdobozgyár 

papírdollár 
papírellátmány 

papír- és írószerbolt 

papír- és írószer-kereskedés 
papírfeldolgozó 

papírfelhasználás 

papír fizetőeszköz 
papírfogyasztás 

papír fogyasztása 

papírfogyasztó 
papír fogyasztója 

papírforgalmazás 

papír forgalmazása 
papírgöngyöleg 

papírgyűjtés 

papírhiány 
papír hiánya 

papírhordó 

papírhoz kötött fizetési forgalom 
papírhoz kötött fizetési rendszer 

papírhulladék 

papírhulladék-gyűjtés 
papírhulladék-gyűjtő 

papírhulladék-gyűjtő akció 

papírigénylés 
papír igénylése 

papírimport 

papíripar 
papíripari részvény 

papír-írószer bolt 



papír-írószer nagykereskedő 

papírkereskedés 

papírkereskedő 
papír kétszázas 

papír-kiskereskedés 

papírkorona 
papírmentes elintézés 

papírmentes szállítás 

papírmérték 
papírmunka 

papírmunkamentes 

papír-nagykereskedés 
papírnyereség 

papírok árcentruma 

papíron lévő árfolyamnyereség 
papirosprofit 

papírpénz 

papírpénz bevonása 
papírpénzforgalom 

papírpénzforgalom törvénye 

papírpénz képeleme 
papírpénzkibocsátás 

papírpénz kibocsátása 

papírpénz kibocsátását korlátozza 
papírpénz mennyiségének a növelése 

papírpénzmennyiség-növekedés 

papírpénzmennyiség növekedése 

papírpénzmennyiség növelése 

papírpénzt bocsát ki 
papírpénztömeg 

papírpénzstandard 

papírrégiség-árverés 
papírrégiség árverése 

papírrégiségi árverés 

papírsúlymérték 
papírszabvány 

papírtakarékosság 

papírtalanítás 
papírtasak 

papírtasakvásár 

papírt elad 
papírtermék 

papírtermékdíj 

papírtermelés 
papír-újrahasznosítás 

papír újrahasznosítása 

papírüzem 
papírüzlet 

papírvállalkozás (csak papíron szereplő) 

papírvaluta 
papírzacskó 

papírzsák 

paplankészítés 
paprikavertikum profitja 

Pápua Új-guineai Független Állam (Pápua Új-Guinea) – Óceánia 

para (török váltópénz) 
parabolikus növekedés 

paradigma 

paradigmaváltás 
paradox árhatás 

parafál 



parafálás 

Paraguayi Köztársaság (Paraguay) – Dél-Amerika 

paralelgörbe (vagy parallelgörbe) 
parallelgörbe (vagy paralelgörbe) 

paraméter 

paraméterelemzés 
paraméterérték 

paraméterértelmezés 

paraméteres árbesorolás 
paraméteres árképzés 

paraméteres osztályozás 

paraméteres próba 
paramétermegválasztás 

paraméter megválasztása 

paraméterrendszer 
paramétervektor 

parametrikus adaptáció modellje 

parametrikus index 
parametrikus rendszer 

parametrikus szabadságfokszám 

paramilitáris csúcstechnika 
parancsgazdaság 

parancsuralmi rendszer 

paraszolvencia 
paraszolvencialobbi 

paraszolvenciamentes 

paraszolvencia-rendszer 

paraszt 

parasztbéres 
parasztbirtok 

parasztcsalád 

parasztérdek 
parasztgazda 

parasztgazdálkodás 

parasztgazdaság 
paraszti birtok 

paraszti birtokos 

parasztkérdés 
parasztlakosság 

parasztmunka 

parasztpolgárosodás 
parasztpolgárság 

parasztporta 

parasztság 
parasztszerszám 

parasztszövetkezet 

parasztsztrájk 
paraszttanya 

paraszttársadalom 

paraszttelek 
parasztudvar 

parasztváros 

paratarifális 
paratarifális akadály 

paratarifális korlátozás 

paratarifális protekcionizmus 
páratlan elemszámú sokaság 

páratlan tagszám 

páratlan tagszámú mozgó átlag 
parazitizmus 

párbér 



párbeszéd a kormány és a termelők között 

parcella 

parcellakataszter 
parcellaminimum 

parcelláz 

parcellázás 
parciális 

parciális derivált 

parciális deriváltfüggvény 
parciális determinációs együttható 

parciális differenciálegyenlet 

parciális egyensúly 
parciális egyensúlyi elemzés 

parciális együttható 

parciális elaszticitás 
parciális elemzés 

parciális eltérés-négyzetösszeg 

parciálisérdek-érvényesítés 
parciális érdek érvényesítése 

parciális értékcsökkenési koefficiens 

parciális határtermelékenység 
parciális hatékonyság 

parciális hozadék 

parciális hozadéki függvény 
parciális hozadéki függvény releváns tartománya 

parciális hozadéki függvény technikailag hatékony tartománya 

parciális kapcsolat 

parciális korreláció 

parciális korrelációs együttható 
parciális pontdiagram 

parciális regressziós együttható 

parciális regressziós paraméterek 
parciális rendezés 

parciális rugalmassági együttható 

parciális tényezőváltozás 
parciális termelési függvény 

parciális termelési függvény maximuma 

parciális vizsgálat 
parciális volumenrugalmasság 

Pareto, Vilfredo 

Pareto-elv 
Pareto-féle boxdiagram 

Pareto-féle halmazok 

Pareto-féle optimum 
Pareto-féle optimumkritérium 

Pareto-feltétel 

Pareto-halmaz 
Pareto-hatékony 

Pareto-hatékony csere 

Pareto-hatékony erőforrás-allokáció 
Pareto-hatékony megoszlás 

Pareto-hatékony pont 

Pareto-hatékonyság 
paretoi gondolkodásmód 

paretoi pont 

paretoi preferencia 
Pareto-irreleváns külső gazdasági hatás 

Pareto-optimális 

Pareto-optimális helyzet 
Pareto-optimális jószágkosarak 

Pareto-optimális pontok 



Pareto-optimum 

Pareto-releváns 

Pareto-releváns külső gazdasági hatás 
parfüméria 

parfümház 

parfümnagyhatalom 
párhuzamos adatszolgáltatás 

párhuzamos árfolyam 

párhuzamos ellátórendszerek 
párhuzamos feladatvégzés 

párhuzamos feladat végzése 

párhuzamos finanszírozás 
párhuzamos gazdaság 

párhuzamos görbe 

párhuzamos intervenció 
párhuzamos kölcsön 

párhuzamos könyvelés 

párhuzamos külkereskedelmi jog 
párhuzamos pénzalap 

párhuzamos piac 

párhuzamosság 
párhuzamos struktúrák 

párhuzamos termelés 

párhuzamos termelési lehetőségek 
párhuzamos tőzsde 

párhuzamos változó 

párhuzamos valuta 

párhuzamos valuták versengése 

párhuzamos világpiac 
pari (egyenlő érték, névérték) 

pari alatt 

pari alatt jegyez 
pariárfolyam 

pariárfolyamon 

pariban 
pariérték 

pari felett jegyez 

parin 
parin áll 

parin alul 

parin felül 
parin felül áll 

parin felüli kibocsátás 

Paripa, fegyver, feleség nem közös jószág. (közmondás) 
paritás 

paritás alatti érték 

paritásár 
paritásarány 

paritáselv 

paritás elve 
paritásérték 

paritáskiigazítás 

paritáskorrekció 
paritásmódosítás 

paritáson alapuló 

paritásos 
paritásos alapon 

paritásos ár 

paritásos aranyvásárlás 
paritásos árfolyam 

paritásos elszámolás 



paritásos érték 

paritásos konverzió 

paritásos pénzbeváltás 
paritásos üzlet 

paritáspont 

paritásrács 
paritásrögzítés 

paritássáv 

paritástáblázat 
paritásváltozás 

paritásváltoztatás 

paritászáradék 
paritásszínvonal 

Párizsi Árutőzsde (PCE) 

párizsi bankközi kínálati kamatláb (PIBOR) 
Párizsi Értéktőzsde (PSE) 

párizsi klub (bármilyen klub Párizsban) 

Párizsi Klub (a hitelező államokat tömöríti) 
Párizsi Opciós Árutőzsde (MONEP) 

parkett (a tőzsdén) 

parkettaár 
parkettabolt 

parkettabróker 

parkettamintabolt 
parkettavásár 

parkettszemélyzet 

parkett telexkezelője 

parkettügynök 

Parkin, Michael 
Parkinson-törvény 

parkolási díj 

parkolásidíj-beszedő 
parkolásidíj-szedés 

parkolási társulás 

parkolóház 
parkolókártya 

parkolóóra 

parkolóórák működtetése 
parkolópálya 

parkolósáv 

parlagon heverő pénz 
parlagon heverő tőke 

parlament 

parlament által elfogadott 
parlament ellenőrzési joga 

parlament ellenőrzési jogköre 

parlamenti ciklus 
parlamenti gazdasági munkacsoport 

parlamenti határozattal létesített vállalat 

parlamenti hátország 
parlamenti költségvetés 

parlamenti számvevőségi bizottság 

parlamenti válság 
párnacsomagolás 

párnázóanyag 

parókakészítés 
párok ellenőrző halmaza 

párok minimális halmaza 

páronkénti Fisher-index 
páronkénti összehasonlítás 

páros elemszámú sokaság 



párosított értékpapírok 

párosított részvények 

páros mintás próba 
páros mintavétel 

páros tagszám 

páros tagszámú mozgó átlag 
part 

pártatlanság 

pártfinanszírozás 
pártfinanszírozási botrány 

pártfogó 

pártfogol 
parti (csak egy tételben megvásárolható áruk) 

partíció (felosztás, földosztás) 

participáció 
participációs kötvény 

participációs vezetési stílus 

parti halászat 
parti hullámverés által okozott kár esetére szóló biztosítás 

pártingatlan 

parti szolgáltatás (hajózásnál) 
partiszolgáltatás (rendezvénynél) 

parti telek növekménye 

pártkassza 
pártkincstárnok 

part menti kereskedelem 

part menti szabadkereskedelmi zóna 

part menti telek 

partmentitelek-tulajdonos 
part menti telek tulajdonosa 

pártmunka 

partner 
partnerátvilágítás 

partner átvilágítása 

partnerbank 
partnerbank által nyitott akkreditív 

partnerbankkal kapcsolatos hitelkockázat 

partnercég 
partnerei számára 

partnerek felől érkező impulzusok 

partneri kapcsolat 
partnerintézmény 

partnerkapcsolat 

partnerkeresés 
partnerkockázat 

partnerközvetítés 

partnerország 
partnerség 

partnerszerviz 

partnerszerződés 
partnervállalat 

partnervállalkozás 

partnerváltási költség 
partnerváltási költségek 

partnerváltás költségei 

pártok állami vagyonból történő részesedése 
pártok által használt ingatlanok tulajdonjoga 

pártok gazdálkodási rendje 

pártokrácia 
pártol 

pártpénzbírság 



pártpénzügyek 

pártpénzügyér 

partraszállási kártya 
partra szállítva 

párttagsági díj 

parttalan lobbizás 
pártvagyon 

pártvállalat 

pascal (mértékegység) 
Pasinetti, Luigi Lodovico 

Pasinetti-féle paradoxon 

Paskov, Anatolij Ignatyevics 
passaui denár 

paszományáru 

paszománykészítő 
passzív 

passzíva 

passzívák bruttó összege 
Passzívák összesen (mérlegfősor) 

passziválás 

passziválási kritériumok 
passziválási lehetőség 

passziválható 

passziválható kötelezettség 
passzív bankművelet 

passzív bankügylet 

passzív befektetés 

passzív bérmunka 

passzív bérmunka-szolgáltatás 
passzív bérmunkát végző cég 

passzív beszállító 

passzív bevétel 
passzív csekk-képesség 

passzív egyenleg 

passzív feldolgozás 
passzív fizetési mérleg 

passzív fizetési mérleggel rendelkező ország 

passzív fizetésimérleg-helyzet 
passzív forrásokból származó bevétel 

passzív időbeli elhatárolás 

Passzív időbeli elhatárolások (mérlegfősor) 
Passzív időbeli elhatárolások (számlanév) 

passzivitás 

passzív kamat 
passzív kereskedelmi mérleg 

passzív kiegészítőszámla 

passzív kötvény 
passzív külkereskedelmi mérleg 

passzív latens adó 

passzív mérleg 
passzív mérlegegyenleg 

passzív nemzetközi fizetési mérleg 

passzív oldal 
passzív perképesség 

passzív prognózis 

passzív repo 
passzívrepo-állomány 

passzívrepokamat-szint 

passzívrepo-konstrukció 
passzív stabilitási stratégia 

passzív számla 



passzív többlet 

passzívum 

passzív vagyonkezelői alap 
passzív váltó 

passzív váltó-cselekvőképesség 

passzív, védekező jellegű válasz 
passzus (járatlevél, marhalevél) 

pásztázóprogram 

pásztorbér 
pásztorkodás 

Pásztor Miksa 

pásztortársadalom 
patentíroz 

patentírozás 

patentírozó 
patentírozott 

paternális 

paternalista-túlelosztó állam 
paternalisztikus preferenciák 

paternalizmus 

patika 
patikahitel-kérelem 

patikahitel-konstrukció 

patikaprivatizáció 
patika privatizációja 

patikavállalkozás 

patinás cég 

patinás nagyvállalat 

patinás nevű gyár 
Patinkin, Don 

patkópénz 

patriarchális családi gazdaság 
patriarchális gazdaság 

patriarchális munkaközösség 

patriarchátus 
patrícius 

patrimónium (nemzetségi birtok, ősi örökség) 

patronál 
patronált gazdaság 

patronátus 

patrónus-kliens hálózat 
Patten, Simon Nelson 

patthelyzet a vevők piacán 

Pauer Sándor Lipót 
pauperizáció 

pauperizál 

pauperizálódás 
pauperizálódik 

pauperizmus 

pausálé (átalány) 
pavilon 

pavilonbérlet 

pavilonbérleti díj 
pavilonrendszer 

pavilonsor 

pazarlás 
pazarlási vágy 

pazarló 

pazarló életforma 
pazarló gazdálkodás 

pazarol 



P/BV (árfolyam/könyv szerinti érték) 

PCBC (Kínai Népi Építési Bank) 

PCC (ár-fogyasztás görbe) 
PCE (Párizsi Árutőzsde) 

PC-felhasználó 

PC-forgalom 
PC-gyártás 

PC-kereskedelem 

PC-piac 
PC-üzletág 

P/E (aktuális árfolyam/egy részvényre jutó várható eredmény) 

Peacock, Alan Turner 
péage (útvám, közösen használt útszakasz) 

Pearson-féle aszimmetriamutató szám 

PECC (Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködési Konferencia) 
Pecchio, Giuseppe 

PECDAR (Palesztin Fejlesztési és Újjáépítési Tanács) 

Pechman, Joseph 
pecunia (pénz, vagyon) 

pecunia non olet (a pénznek nincs szaga) 

pecunia regit mundum (a pénz kormányozza a világot) 
pecsenyesütő 

pecsét 

pecsétel 
pecsételés 

pecsételi 

pecsételje 

pecsételő 

pecsét helye (P. H.) 
pecsétnyomó 

pecsétőr 

pecsétzár 
pedagógusbér 

pedagógusbér-reform 

pedagógusbér-tábla 
pedagógusbér-táblázat 

pedagógusbér-tömeg 

pedagógusfizetés 
pedagóguskereset 

pedagógus-mozgóbér 

pedagógus-munkabér 
pedagógus-munkanélküliség 

pedagógusok újratermelése 

pedagógustársadalom 
pedikűr 

Peel-törvény 

P/E-érték 
PEFCO (Magánexport-finanszírozó Társaság) (USA) 

PEH (privatizációsellenérték- 

-hányad) 
PEH-igény 

PEH-jogosultság 

pejoratív utóízű szakkifejezés 
Pejovich, Steve 

Pekár Imre 

pékáru 
pékárubolt 

pékáru-kiskereskedelem 

pékárupavilon 
pékárupiac 

pékbolt 



pékipar 

pékmesterség 

pékműhely 
pékség 

pekuniáris (pénzbeli, vagyoni) 

péküzlet 
példányonkénti ár 

példányonkénti árusítás 

példányonkénti lapvásárló 
példányszám 

példányszámhoz igazodó hirdetési díjszabás 

példányszám-igazolás 
példányszám igazolása 

példás üzleti magatartás 

példátlan tőzsdei kötés 
P/E-mutató 

PEN (új sol) – Peru 

pendülő piac 
penetráció 

pengő (P) 

A Pengő (sajtókiadvány) 
pengőfillérek 

pengőkiajánlás 

pengőlebélyegzés 
pengőpénzrendszer 

... pengős állás 

penni (finn váltópénz) 

Pennington, James 

penny (p) (angol váltópénz) 
pennyárfolyam 

pennyben jegyzett árfolyam 

pennyben jegyzett valutaárfolyam 
Pentagonále 

pénz 

A Pénz (sajtókiadvány) 
Pénz a bolondot is kisegíti a bajból. (közmondás) 

pénzadó 

pénzadomány 
pénzaggregátum 

pénzajánlat 

pénzalak 
pénzalap 

pénzalapanyag 

pénzalap átutalása 
pénzalap felszabadítása 

pénzalapképzés 

pénzalapok kiáramlása 
pénzalapra helyezés 

pénzáldozat 

Pénz áll a házhoz. (szólásmondás) 
pénzállomány 

pénzállomány-csökkentés 

pénzállomány csökkentése 
pénz, amelyet egyik országból egy másikba menekítenek 

pénzanyag 

Pénz a pénznek apja. (szólásmondás) 
pénzárambecslés 

pénzáram-kimutatás 

pénzáramlás 
pénz áramlása 

pénzáramlási nyereség 



pénzáramlási veszteség 

pénzáramlásokkal korrigált érték 

pénzáramlás-pozíció 
pénzáramok összetétele 

pénzarany 

pénzaranytermelés 
pénzarany termelése 

pénzárfolyam 

pénz árfolyamát csökkenti 
pénzárfolyam és az áruárfolyam közötti különbség 

pénzárfolyam megközelíti az áruárfolyamot 

pénzarisztokrácia 
pénzáru 

pénzátalány 

pénzátutalás 
pénzátutalás címzettje 

pénzátutalási megbízás 

pénzátutalási szolgáltatás 
pénzátutalások biztosítása 

pénzátváltás 

pénzátvétel 
pénz átvétele 

pénzautomata 

pénzautomata-kártya 
pénz averse 

pénzbáró 

pénzbeáramlás 

pénzbedobás 

pénzbedobó 
pénzbedobós játékautomata 

pénzbefektetés 

pénzbefektetési információ 
pénzbefektető 

pénzbefizetés 

pénz befizetése 
pénzbegyűjtés 

pénz begyűjtése 

pénzbegyűjtő 
pénzbehajtás 

pénzbehajtó 

pénzbehajtó szerzetes 
pénzbe kerül 

pénzbe kerülő 

pénzbeli 
pénzbeli apport 

pénzbeli ár 

pénzbeli egyenérték 
pénzbeli ellenszolgáltatás 

pénzbeli hagyomány 

pénzbeli határtermék 
pénzbeli kárpótlás 

pénzbeli kártérítés 

pénzbeli kiegyenlítés 
pénzbeli kielégítés 

pénzbeli kötelezettség 

pénzbeli követelés 
pénzbeli megtakarítás 

pénzbeli ösztönzés 

pénzbeli szociális juttatás 
pénzbeli szociális támogatás 

pénzbeli társadalmi juttatás 



pénzbeli veszteség 

pénzben adja meg az árát 

pénzbeni kiadás 
pénzbeni megváltás 

pénzbeni tartalékalap 

pénzbeni vagyontartás 
pénzben játszik 

pénzben kifejezett érték 

pénzben kifejezett hasznosság 
pénzben kifejezett határtermék 

pénzben mért bér 

pénzben mért hasznosság 
pénzben mért hasznossági függvény 

pénzben tartott vagyon 

pénzben való mérés 
pénzbér 

pénzbércsökkenés 

pénzbér csökkentése 
pénzbér-növekedési ütem 

pénzbér növekedési üteme 

pénzberuházás 
pénzbérváltozási ráta 

pénzbeszedés 

pénzbeszedéssel megbíz 
pénzbeszedő 

pénzbeszedő általi inkasszó költségei 

pénzbeszedő körút 

pénzbeszedő levél 

Pénz beszél, kutya ugat. (közmondás) 
pénzbeszerzés 

pénzbetét 

pénzbetevő 
pénzbeváltás 

pénz beváltása 

pénzbeváltó 
pénzbevétel 

pénzbevételi bizonylat 

pénzbevétellel jár 
pénzbevitel 

pénz bevitele 

pénzbeviteli tilalmak 
pénzbevonás 

pénz bírói letétbe helyezése 

pénzbírság 
pénzbírsággal sújt 

pénzbírságolási jogkör 

pénzbírságos 
pénzbírságra ítél 

pénzbirtoklás 

pénzbiztosíték 
pénzbőség 

pénzbővítés 

pénzbüntetés 
pénzbüntetéses 

pénzbüntetés kiszabása 

pénzbüntetéssel sújt 
pénzbüntetést helyettesítő szabadságvesztés 

pénzcsaló 

pénzcsap 
pénzcsere 

pénzcsinálás 



pénzcsináló 

pénzcsomag 

pénzcsomó 
pénzcsonkítás 

pénzcsoport 

pénzcsörgés 
pénzdarab 

pénzdefláció 

pénz denominálása 
pénzdíj 

pénzdíjas feladat 

pénzdíjas verseny 
pénz diktatúrája 

pénzecske 

Pénzedet, pipádat, paripádat soha ne bízd másra. (közmondás) 
pénzegyenérték 

pénzegység 

pénzegység értékcsökkenése 
pénzegység leértékelődése 

pénzegységnyi 

pénzegységű 
pénzéhes 

pénzéhség 

pénzek parkoltatása 
pénzel (valakit, valamit) 

pénzelemzés 

pénzelértéktelenedés 

pénz elértéktelenedése 

pénz elértéktelenedése 
pénzelés 

pénzelfolyás 

pénzelhasználódás 
pénzelhelyezés 

pénzelhető 

Pénz éli világát. (közmondás) 
pénz elköltésének folyamata 

pénzelköltési folyamat 

pénzellátás 
pénzellátási mutató 

pénzellátmány 

pénzelmélet 
pénzelő 

pénzelőleg 

pénzelőlegezés 
pénz előoldala 

pénz elpocsékolása 

pénzelt 
pénzelszivárgás 

pénz elszivárgása 

pénzeltulajdonítás 
pénz eltulajdonítása 

pénzember 

pénzérme 
pénzérmeállomány 

pénzérme-áramlási mechanizmus 

pénzérme-elhasználódás 
pénzérme elhasználódása 

pénzérme-ellenőrzés 

pénzérme ellenőrzése 
pénzérmefinomság 

pénzérme finomsága 



pénzérmeforgalom 

pénzérme gyöngyös széle 

pénzérme-hamisítás 
pénzérme hamisítása 

pénzérme-hamisító 

pénzérme hamisítója 
pénzérme határsúlya 

pénzérme hátlapja 

pénzérme kopása 
pénzérmemérleg 

pénzérme nyers súlya 

pénzérmére vonatkozó 
pénzérmerontó 

pénzérmesajtoló 

pénzérmés benzinkút 
pénzérme szabványsúlya 

pénzérmeszámláló 

pénzérmeszámláló berendezés 
pénzérmeszámláló gép 

pénzérmét ver 

pénzérme újranyomása 
pénzérmeváltozás 

pénzérme változása 

pénzérme-változtatási terv 
pénzérme verése 

pénzérmeverő 

pénzért dolgozik 

pénzérték 

pénz értékállandósága 
pénzértékcsökkenés 

pénzértékcsökkentés 

pénz értéke 
pénzértékelmélet 

pénz értékének csökkentése 

pénz értékét csökkenti 
pénz értékét ellenőrzi 

pénzértékrend 

pénzértékre történő átszámítási mód 
pénzértéktáblázat 

pénzértékű 

pénz és a befektetések időbeli értékelése 
pénz és az árak mennyiségi egyenlete 

pénz és az árak mennyiségi elmélete 

pénzes erszény 
pénz- és hitelrendszer 

pénzeskazetta 

pénzes kereskedő 
pénz- és kötvénykereslet 

pénzesláda 

pénzeslevél 
pénzes megbízás 

pénzes munka 

pénzeső 
pénzes postás 

pénzestárs 

pénzestársat keres 
pénz- és tőkepiac 

pénzes turista 

pénzesutalvány 
pénzes zacskó 

pénzes zsák (amiben szállítják) 



pénzeszsák (gazdag ember) 

pénzeszköz 

pénzeszközállomány 
pénzeszközátadás 

pénzeszközátvétel 

Pénzeszközök (mérlegfősor) 
Pénzeszközök (számlanév) 

pénzeszközöket tartalékol 

pénzeszközök felhasználása 
pénzeszközök kifizetése 

pénzeszközszükséglet 

pénz eszmei értéke 
Pénzét, eszét a kocsmában hagyta. (közmondás) 

pénze van 

pénzezüst 
pénzfajta 

pénzfajtajegyzék 

pénzfajtákat gyűjt 
pénzfajtát kivon a forgalomból 

pénzfaló 

pénzfaló bürokrácia 
pénzfátyol 

pénzfedezet 

pénzfehérítés 
pénzfejlődés 

pénzfeladási díj 

pénzfelajánlás 

pénzfeldobás 

pénzfeldolgozás 
pénz feldolgozása 

pénzféleség 

pénzfelesleg 
pénz felett rendelkezik 

pénzfelhajtás 

pénzfelhalmozás 
pénz felhalmozása 

pénz felhalmozási eszköz funkciója 

pénz felhasználása 
pénzfelosztás 

pénzfelvétel 

pénzfelvétel bankbetétkönyv bemutatásával 
pénzfelvételre jogosult 

pénzfelvételre meghatalmaz 

pénzfém 
pénzfetisizmus 

pénz fétisjellege 

pénzfialtatás 
pénz fialtatása 

pénzfizetés 

pénzfizetés ellenében 
pénz fizetésieszköz-funkciója 

pénzfizetési kötelezvény 

pénzflexibilitás 
pénz flexibilitása 

pénz fogalma 

pénzfogyasztás 
pénzfokozat 

pénzfolyam 

pénzfolyamat 
pénz forgalma 

pénzforgalmi adatszolgáltatás 



pénzforgalmi bankszámla 

pénzforgalmi betétkönyv 

pénzforgalmi bizonylat 
pénz forgalmieszköz-funkciója 

pénzforgalmi gyakorlat 

pénzforgalmi jelölőadatok számjelrendszere 
pénzforgalmi jelzőszám 

pénzforgalmi jutalék 

pénzforgalmi kimutatás 
pénzforgalmi konzulens 

pénzforgalmi mutató 

pénzforgalmi oldal 
pénzforgalmi osztály 

pénzforgalmi szabályok 

pénzforgalmi szemlélet 
pénzforgalmi szemléletre épülő könyvvezetés 

pénzforgalmi szemléletű adó 

pénzforgalmi szemléletű kamatelszámolás 
pénzforgalmi szemléletű számbavétel 

pénzforgalmi szolgáltatás 

pénzforgalmi terv 
pénzforgalom 

pénz forgalomba hozatala 

pénzforgalom költsége 
pénzforgalom növelése 

pénzforgalom szűkítése 

pénzforgalom-szűkülés 

pénzforgalom szűkülése 

pénzforgalom törvénye 
pénzforgás 

pénz forgási sebessége (V) 

pénzforgás sebessége 
pénzforgatás 

pénzforgató 

pénzforgatókönyv 
pénzforma 

pénzformában kifejezett fizetési igény 

pénzformában kifejezett fizetési igények 
pénzformában teljesítendő elismert fizetés 

pénzformát vesz fel 

pénzforrás 
Pénzforrás (sajtókiadvány) 

pénzfunkciók 

pénzgazdálkodás 
pénzgazdálkodás előtti kor 

pénzgazdaság 

pénzgazdasággal kapcsolatos 
pénzgazdaságtan 

pénzgond 

pénzgyarapodás 
pénz gyarapodása 

pénzgyártás 

pénzgyűjtemény 
pénzgyűjtés 

pénzgyűjtő 

pénz gyümölcsöző befektetése 
pénzhajhász 

pénzhajhászás 

pénzhajhászó 
pénzhajtóvadászat 

pénzhalmaz 



pénzhalom 

pénzhamisítás 

pénzhamisító 
pénzhamisító banda 

pénzhamisító kedv 

pénzhamisító maffia 
pénzhányad 

pénzharácsoló 

pénzhasználat 
pénzhasznosítás 

pénz hasznosságfüggvénye 

pénzhatalmasság 
pénz határhaszna 

pénz határhaszon-flexibilitása 

pénz határtermelékenysége 
pénz hátoldala 

pénz házhoz kézbesítése 

pénzhelyettesítő 
pénzhelyettesítő eszköz 

pénz helyett juttatásokkal fizet 

pénz helyett ritka cikkekkel fizet 
pénz helyett szolgáltatásokkal fizet 

pénzhez jut 

pénzhezjutási lehetőség 
pénzhiány 

pénzhiányban szenved 

pénzhiányos 

pénzhígítás 

pénzhígítást idéz elő 
pénzhígító kibocsátás 

pénzhígulás 

pénzhitel 
pénzhitelegyezmény 

pénzhitelintézet 

pénzhitelkereslet 
pénzhozó 

pénz hozzáférhetősége 

pénzhúzó szakma 
pénz időértéke 

pénzigény 

pénzigényes folyamat 
pénzigénylés 

pénz igénylése 

pénzígéret 
pénzilleték 

pénzilletmény 

pénzillúzió 
pénz illuzórikus értéke 

pénzimádó 

pénzinfláció 
pénzínség 

pénzintézet 

pénzintézet által áthárított költség 
pénzintézet, amely vállalatok részvényeivel rendelkezik 

pénzintézeteknél vezetett számlákkal kapcsolatos elszámolás 

pénzintézetek nyereségadója 
pénzintézetek osztaléka 

pénzintézetek összesített mérlegfőösszege 

pénzintézeti betételhelyezés a jegybanknál 
pénzintézeti csoport 

pénzintézeti értéktár kezelője 



pénzintézeti hálózati vezető 

pénzintézeti információs rendszer 

pénzintézeti jogosítvány 
pénzintézeti kirendeltség vezetője 

Pénzintézeti Központ Bank Rt. (PI) 

pénzintézeti mérleg 
pénzintézeti pénzolvasó 

pénzintézeti pénztárterem 

pénzintézeti szektor 
Pénzintézeti Szemle (sajtókiadvány) 

pénzintézeti szolgáltatás 

pénzintézeti tevékenység 
Pénzintézeti Tisztviselők Országos Egyesülete 

pénzintézeti törvény 

pénzintézeti törvény módosítása 
pénzintézeti ügyintéző 

pénzintézeti üzletszabályzat 

pénzintézeti vezérigazgató 
penzió (vagy panzió) 

penzióár 

penzióba adott részvény 
penzionál 

penzionálás 

penzionáló 
penzionált 

penziós 

penzióügylet 

penzióvendég 

pénz iránti kereslet jövedelemrugalmassága 
pénz iránti kereslet kamatrugalmassága 

pénz iránti ügyleti kereslet 

pénzisme 
pénzismeret 

pénzjáradék 

pénzjegy 
pénzjegynyomda 

Pénzjegynyomda Rt. 

pénzjegypapír 
pénzjel 

pénzjelleget megszüntet 

pénzjelleget visszaállít 
pénzjelleg megszüntetése 

pénz jellemzői 

pénzjövedelem 
pénzjövedelem forgási sebessége 

pénzjövedelem határhaszna 

pénzjutalom 
pénzjuttatás 

pénzként forgatható értékpapír 

pénz kényszerárfolyama 
pénzkérdés 

pénzkéregetés 

pénzkérés 
pénzkeresés 

pénzkereset 

pénzkereseti forrás 
pénzkereseti lehetőség 

pénzkereskedelem 

pénzkereskedő 
pénzkereslet 

pénzkereslet és a pénzkínálat egyensúlya 



pénzkeresleti függvény 

pénzkeresleti görbe 

pénzkeresleti-pénzkínálati görbe 
pénzkereslet kamatrugalmassága 

pénzkereslet raktárkészlet-elmélete 

pénzkereslet-szabályozás 
pénzkereslet szabályozása 

pénzkereső tevékenység 

pénzkészlet 
pénzkészlet csökkentése 

pénzkészlettartás 

pénzkezelés 
pénzkezelési előírás 

pénzkezelési pótlék 

pénzkezelési szabály 
pénzkezelési szabályzat 

pénzkezelési technika 

pénzkezelő 
pénzkiadás 

pénzkiadásvonzat 

pénzkiadó 
pénzkiadó automata 

pénzkiadóautomata-hálózat 

pénzkiadó berendezés 
pénzkiáramlás 

pénz kiáramlása 

pénzkiáramlási barométer 

pénzkibocsátás 

pénzkibocsátási célkitűzések 
pénzkibocsátási haszon 

pénzkibocsátási hullám 

pénzkibocsátás növekedési rátája 
pénzkibocsátás üteme 

pénzkibocsátó hatalom 

pénzkidobás 
pénzkifizetés 

pénzkifizetéssel jár 

pénzkihelyezés 
pénzkihelyezési tevékenység 

pénzkihelyező 

pénzkímélés 
pénzkímélő 

pénz kimenekítése 

pénzkimenekítés 
pénzkimenekítő 

pénzkínálat 

pénzkínálati adatok 
pénzkínálati görbe 

pénzkínálati mutatószám 

pénzkínálat-multiplikátor 
pénzkínálat növekedése 

pénzkínálat-növelés 

pénzkínálat-szabályozás 
pénzkínálat szabályozása 

pénzkínálat-változás 

pénzkínálat változása 
pénz kincsképző funkciója 

pénzkísérő 

pénzkiutalás 
pénzkiverési súly 

pénzkivétel 



pénz kivonása a forgalomból 

pénzkivonás a forgalomból 

pénzkomponensek 
pénzkopás 

pénzkorlát 

pénz koronás lapja 
pénzkölcsön 

pénzkölcsönzés 

pénzkölcsönzési szerződés 
pénzkölcsönző 

pénzköltekezés 

pénzköltés 
pénzköltési hajlandóság 

Pénz költve vész, tartva tenyész. (közmondás) 

pénzköpő 
pénzkörforgás 

pénz körforgása 

pénzkörülnyírás 
pénzköteg 

pénzkötegelés 

pénz kötegelése 
pénzkövetelés 

pénzkövetelés-átruházás 

pénzkövetelés átruházása 
pénzközpont 

pénzközvetítői jutalék 

pénz közvetlen kifizetése 

pénzkrízis 

pénzküldemény 
pénzláb 

pénzlábrontás 

pénzlebélyegzés 
pénzleértékelés 

pénzlegenda 

pénzlekötés 
pénz lekötése 

pénzlelet 

pénzleosztás 
pénz leosztása 

pénzleső 

pénzleszámolás 
pénz leszámolása 

pénzletét 

pénz letétbe helyezése 
pénzletéttel fedez 

pénzlopás 

pénzmag 
pénzmágnás 

pénzmágnás politikus 

pénzmagocska 
pénzmagra váró 

pénzmechanizmus 

pénzmegmunkálás 
pénz megmunkálása 

pénzmegmunkálás területén dolgozó 

pénzmegsemmisülés 
pénz megsemmisülése 

pénz megszerzésének a költsége 

pénzmegtakarítás 
pénz megtakarítása 

pénzmegtakarító 



pénzmellékbüntetés 

pénzmennyiség 

pénzmennyiségi mutatók 
pénzmennyiség-változás 

pénzmérce 

pénzmisztérium 
pénzmosás 

pénzmosás elleni intézkedés 

pénzmosásgyanú bejelentésének kötelezettsége 
pénzmosási művelet 

pénzmosási törvény 

pénzmosási trükk 
pénzmosó 

pénzmosoda 

pénzmosó hálózat 
pénzmozgás 

pénzmozgási kimutatás 

pénzmozgási sebesség 
pénzmozgás nélküli árucsere 

pénzmozgással kapcsolatos feltevés 

pénzmozgással nem járó költségek 
pénzmozgással nem kapcsolatos kiadások 

pénzmozgás sebessége 

pénzmultiplikáció 
pénzmultiplikálódási folyamat 

pénzmultiplikátor 

pénzművelet 

pénznek számító fizetség 

pénznek számító juttatás 
pénz nélküli árukereskedelem 

pénz nélküli fizetési forgalom 

pénz nélküli gazdaság 
pénz nélküli modell 

pénz nélkül jár 

pénznem 
pénznem, amelyben a fizetés teljesítendő 

pénz nemesfém formában 

pénznemet kivon a forgalomból 
pénznem iránti bizalmat helyreállítja 

pénznév 

pénz névértéke 
pénznyeremény 

pénznyereség 

pénznyerő 
pénznyerő automata 

pénznyerő játékautomata 

pénznyerős játékgép 
pénznyomda 

pénzoldal 

pénzoligarcha 
pénzolvasás 

pénzolvasó 

pénzosztó 
pénzosztogatás 

pénzoutput 

pénzöntő 
pénzösszeg 

pénzösszegek különböző papírokba való befektetése 

pénzösszeget előlegez 
pénzösszeget felszabadít 

pénzösszeg felett rendelkezik 



pénzösszegre szóló követelés 

pénzpakolás 

pénzpapír 
pénzparitás 

pénzparkoltatás 

pénzpazarlás 
pénzpazarló 

pénzpiac 

PénzPiac (sajtókiadvány) 
pénzpiac-fejlesztési törvény 

pénzpiac felügyelete 

pénzpiaci alap 
pénzpiaci árfolyam 

pénzpiaci bankszámla 

pénzpiaci befektetés 
pénzpiaci befektetési alap 

pénzpiaci besorolás 

pénzpiaci betétszámla 
pénzpiaci bizalmi letéti alap 

pénzpiaci bizonylat 

pénzpiaci bróker 
pénzpiaci cápák 

pénzpiaci cég 

pénzpiaci csekkszámla 
pénzpiaci diadalmenet 

pénzpiaci értékpapír 

pénzpiaci értékpapír-befektetési alap 

pénzpiaci eszköz 

pénzpiaci folyószámla 
pénzpiaci hatalmasság 

pénzpiaci információ 

pénzpiaci ingadozás 
pénzpiaci integráció 

pénzpiaci intervenció 

pénzpiaci kamat 
pénzpiaci kamatláb 

pénzpiaci kereskedő 

pénzpiaci kibocsátás 
pénzpiaci kockázat 

pénzpiaci kofa 

pénzpiaci konszolidáció 
pénzpiaci kölcsön 

pénzpiaci kötés 

pénzpiaci letéti jegy 
pénzpiaci likviditás 

pénzpiaci összefoglaló 

pénzpiaci papír 
pénzpiaci profi 

pénzpiaci résztvevő (vagy részvevő) 

pénzpiaci találgatás 
pénzpiaci tevékenység 

pénzpiaci törvénycsomag 

pénzpiaci túlkereslet 
pénzpiaci túlkínálat 

pénzpiaci ügylet 

pénzpiaci ügynök 
pénzpiaci váltás 

pénzpiac kofái 

pénzpiacot meghatározó értékpapír--kibocsátás 
pénzpiacra nehezedő nyomás 

pénzpocsékolás 



pénz pocsékolása 

pénzpolitika 

pénzpolitikai ösztönző 
pénzpozíció 

pénzpróba 

pénzpumpa 
pénzráfordítás 

pénz reális értéke 

pénzre átváltható szabadságvesztés 
pénzreform 

pénzrendszer 

pénzrendszer, amely két vagy több nemesfémen alapul 
pénzre tesz szert 

pénzre váltható követelés 

pénz reverse 
pénzre vonatkozó 

pénzromlás 

pénzromlás arányában emelheti  
a befizetendő díjat 

pénzromlás arányában emeli az összeget 

pénzrontás 
pénzsegély 

pénzsegélyes 

pénz semlegessége 
pénzsemlegességi posztulátum 

pénzsíbolás 

pénzsikkasztó 

pénzsóvár 

pénzsóvárság 
pénzsóvár tőkés 

pénz spekulációs kereslete 

pénzstabilitás 
pénzstabilizáció 

pénzstabilizálás 

pénz stabilizálása 
pénzsürgetés 

pénzszállítás 

pénzszállítás biztonsága 
pénzszállításra vonatkozó biztosítási kötvény 

pénzszállítmány 

pénzszállító alkalmazott 
pénzszállító autó 

pénzszállító vonat 

pénzszámítás 
pénzszámláló gép 

pénzszámoló (foglalkozás) 

pénzszaporítás 
pénzszaporítás infláció útján 

pénzszedő 

pénzszegénység 
pénzszekrény 

pénzszerep 

pénzszerep betöltésére alkalmas csereeszköz 
pénzszeretet 

pénzszerető 

pénzszerzés 
pénzszerző 

pénzszolgálat határhaszna 

pénzszolgáltatás 
pénzszomjas 

pénzszórás 



pénzszűke 

pénzszűkében levő 

pénzszűke jellemezte piac 
pénzszűkítés 

pénzszűkítő lépés 

pénzszűkítő politika 
pénzszükséglet 

pénzszükségletet fedez 

Pénz szüli a pénzt. (közmondás) 
pénzt ad 

pénzt ad ki 

pénzt ajánl fel 
pénzt állampapírokba fektet 

pénztányér 

pénztár 
Pénztár (számlanév) 

pénztárablak 

pénztárállás 
pénztárállomány 

pénztárállomás 

pénztárban lévő készpénzállománynyal kapcsolatos elszámolás 
pénztárbélyegző 

pénztárbiznisz 

pénztárbizonylat 
pénztárból 

pénztárca 

pénztárcán keresztüli tudatformálás 

pénztárcsarnok 

pénztárcsőd 
pénztárdeficit 

pénztáregyenleg 

pénztárellenőr 
pénztárellenőrzés 

pénztárépítő 

pénztárfelesleg 
pénztárfelügyelet 

pénztár-felülvizsgálat 

pénztár felülvizsgálata 
pénztárfiók 

pénztárfőkönyv 

pénztárfülke 
pénztárgép 

pénztárgép-forgalmazás 

pénztárgép forgalmazása 
pénztárgéptekercs 

pénztárgépvásárlás 

pénztárgép vásárlása 
pénztárhelyiség 

pénztárhiány 

pénztárhostess 
pénztári alkalmazott 

pénztári álladék 

pénztári állomány 
pénztári befizetés 

pénztári bélyegző 

pénztári bevétel 
pénztári bevételezési bizonylat 

pénztári bevételi bizonylat 

pénztári bizonylat 
pénztári bizonylat önkiszolgáló banki terminálhoz 

pénztári blokk 



pénztári cédula 

pénztári csekk 

pénztári deficit 
pénztári egyenleg 

pénztári egyensúly elmélete 

pénztári egyensúlyi elmélet 
pénztári elismervény 

pénztári ellenőrzés 

pénztári engedmény 
pénztári eszköz 

pénztárieszköz-állomány 

pénztári felesleg 
pénztári hiány 

pénztári jelentés 

pénztári készlet 
pénztári készletek és passzívák aránya 

pénztári kiadási bizonylat 

pénztári kifizetés 
pénztári kivételezési bizonylat 

pénztári kivonat 

pénztári konszignáció 
pénztári maradvány 

pénztári napló 

pénztári nyilvántartás 
pénztári okmány 

pénztári órák 

pénztári részleg 

pénztári revízió 

pénztári számadás 
pénztári számfejtő 

pénztári személyzet 

pénztári tagdíj 
pénztári tagdíjjal fedezett jövedelem 

pénztáritagdíj-vállalás 

pénztári tagdíj vállalása 
pénztártagtoborzás 

pénztári terminál 

pénztári terv 
pénztári tisztviselő 

pénztári többlet 

pénztári tranzakció 
pénztári utalvány 

pénztári ügylet 

pénztári ügymenet 
pénztári vagyon piaci értéke 

pénztárjegy 

pénztárjutalék 
pénztárkészlet 

pénztárkezelési jegy 

pénztárkönyv 
pénztárkönyvi elszámolás 

pénztárkönyvkönyvelés 

pénztármaradvány 
pénztármenedzsment 

pénztármérleg 

pénztárminősítő 
pénztárművelet 

pénztárnál fizetendő 

pénztárnapló 
pénztárnok 

pénztárnyitás 



pénztárnyugta 

pénztárolás 

pénztáron át 
pénztáros 

pénztárosi 

pénztáros kisasszony 
pénztárosnő 

pénztár-összehasonlíthatóság 

pénztár összehasonlíthatósága 
pénztárpult 

pénztárrablás 

pénztárregiszter 
pénztárrevízió 

pénztárrovancsolás 

pénztárszámla 
pénztárszámlát kiegyenlít 

pénztárszámlát lezár 

pénztárszámla zárása 
pénztárszelvény 

pénztártag 

pénztartalék 
pénztartalékalap 

pénztartás 

pénztartás alternatív költsége 
pénztartás előnyei 

pénztartás spekulációs motívuma 

pénztartás tranzakciós motívuma 

pénztárt csinál 

pénztárterem 
pénztárterület 

pénztárt készít 

pénztartó 
pénztartozás 

pénztartozás-kiegyenlítés 

pénztartozás kiegyenlítése 
pénztártöbblet 

pénztárt vezet 

pénztárutalvány 
pénztár útján fizet 

pénztárvagyon 

pénztárválasztás 
pénztárvezetés 

pénztárvizsgálat 

pénztárzárás 
pénztárzárlat 

pénzt átutal 

pénz távirati átutalása 
pénzt bankban tart 

pénzt befizet 

pénzt behajt 
pénzt beszed 

pénzt csinál 

pénzt dob be 
pénztekercs 

pénztelen 

pénztelenség 
Pénztelen utas nem tud messze menni. (közmondás) 

pénzt előteremt 

pénzt elveszít 
pénzteremtés 

pénzteremtésből származó állami bevétel 



pénzteremtési korlát 

pénzteremtő hitel 

pénzteremtő képesség 
pénzteremtő művelet 

pénzt értékpapírpiacon befektet 

pénzt fektet be 
pénzt felvált 

pénzt folyósít 

pénzt folyószámlára befizet 
pénzt fordít valamire 

pénzt hamisít 

pénzt helyettesítő utalvány 
pénzt hoz 

pénzt hoz a konyhára 

pénz tisztára mosása 
pénzt kap 

pénzt kér 

pénzt kivon a kereskedelmi  
bankokból 

pénzt kivon a takarékpénztárakból 

pénzt kölcsönöz 
pénzt kölcsönöz kamatra 

pénzt költ valamire 

pénzt letétbe helyez a bankban 
pénzt magas kamatozással fektet be 

pénzt megtakarít 

pénzt mos 

pénztöbblet 

pénztőke 
pénztőke-beáramlás 

pénztőke beáramlása 

pénztőkeelőleg 
pénztőke-hasznosítás 

pénztőke hasznosítása 

pénztőkekereslet 
pénztőke kereslete 

pénztőkekínálat 

pénztőkekivitel 
pénztőkepiac 

pénztőkepiacon elérhető kamatlábak súlyozott átlaga 

pénztőkés 
pénztőke-tulajdonos 

pénztőke tulajdonosa 

pénztömeg 
pénztömegbővülés 

pénz tömege 

pénztömeg-felduzzasztás 
pénztömeg felduzzasztása 

pénztömeglekötés 

pénztömeg lekötése 
pénztömeg-meghatározás 

pénztömeg meghatározása 

pénztömegváltozás 
pénztömeg változása 

pénztörténész 

pénztörténet 
pénztörténeti irodalom 

pénztörténeti kutatás 

pénztranszfer 
pénztranzakció 

pénz tranzakciós kereslete 



pénzt reportra kihelyez 

pénzt sikkaszt 

pénzt tesz a bankba 
pénzt tisztára mos 

pénztulajdonos 

pénztulajdonság 
pénzt utal át 

pénzt vált 

pénzt ver 
pénzt vesz fel akkreditív alapján 

pénzt vesz ki a bankból 

pénzt vesz kölcsön 
pénzújítás 

pénzújraelosztó hitel 

penzum 
pénz uralma 

pénzuralmi 

pénzuralom 
pénzutalvány 

pénzutalványozás 

pénz utáni hajsza 
pénzuzsora 

pénzügy 

pénzügyér 
pénzügyes 

Pénzügy és Közigazgatás (sajtókiadvány) 

pénzügyes puccs 

Pénzügy és Számvitel (sajtókiadvány) 

pénzügygazdaságtan 
pénzügyi ajánlat 

pénzügyi akadály 

Pénzügyi Akciócsoport (FAFT) 
pénzügyi aktíva 

pénzügyi aktívák és passzívák futamideje azonos 

pénzügyi aktívák és passzívák futamideje nem azonos 
pénzügyi aktívák növelése 

pénzügyi aktus 

pénzügyi alap 
pénzügyi alkalmazott 

pénzügyi áramlás 

pénzügyi áramlat 
pénzügyi árfolyam 

pénzügyi átláthatóság 

pénzügyi átvilágítás 
pénzügyi bajok 

pénzügyi barométer 

pénzügyi befektetés 
Pénzügyi befektetések leírása (számlanév) 

pénzügyi befektető 

pénzügyi behemót 
pénzügyi beruházás 

pénzügyi beruházási tőzsde 

Pénzügyi Beruházási Tőzsde (FINEX) (New York) 
pénzügyi beszámolási időszak 

pénzügyi beszámoló 

pénzügyi beszámolók függeléke 
pénzügyi bizalom 

pénzügyi bizottság 

pénzügyi biztonság 
pénzügyi botrány 

pénzügyi bukás 



pénzügyi bűncselekmény 

pénzügyi büntetés 

pénzügyi cápák 
pénzügyi csőd 

pénzügyi csőd rémképe 

pénzügyi derivatívák 
pénzügyi diktatúra 

pénzügyi egyensúly 

pénzügyi egyezmény 
pénzügyi együttműködés 

pénzügyi elemzés 

pénzügyi elemző 
Pénzügyi Elemzőtársaságok Európai Szövetsége 

pénzügyi elit 

pénzügyielit-lobbi 
pénzügyi ellehetetlenedés 

pénzügyi ellehetetlenülés 

pénzügyi ellenőrzés 
pénzügyi előadó 

pénzügyi előélet 

pénzügyi előny 
pénzügyi elszámolás 

pénzügyi érdekeltség 

pénzügyi eredmény 
pénzügyi eredményesség 

pénzügyi erkölcs 

pénzügyi erő 

pénzügyi értékelés 

pénzügyi értékpapírok 
pénzügyi esemény 

pénzügyi eseménynaptár 

Pénzügyi és Számviteli Főiskola (PSZF) 
pénzügyi eszköz 

Pénzügyi Eszközök a Halászat Fejlesztésére (FIFG) (EU) 

pénzügyi eszközök értékelése 
pénzügyi év 

pénzügyi externáliák 

pénzügyi fedezet 
pénzügyi fegyelem 

pénzügyi fék 

pénzügyi felelősség 
pénzügyi felségjog 

pénzügyi feltétel 

pénzügyi feszültség 
pénzügyi fiaskó 

Pénzügyi Fogalmazók Lapja (sajtókiadvány) 

pénzügyi forradalom 
pénzügyi forrás 

pénzügyi forráselszivárgás 

pénzügyi földcsuszamlás 
pénzügyi függés 

pénzügyi gazdálkodás 

pénzügyi-gazdasági adminisztráció 
pénzügyi gazdasági követelmény 

pénzügyi-gazdasági szaklap 

pénzügyigazgatás 
Pénzügyigazgatás (sajtókiadvány) 

pénzügy-igazgatóság 

pénzügyi hálózat 
pénzügyi hatóság 

pénzügyi háttér 



pénzügyi helyzet 

pénzügyi helyzetben beállott változások 

pénzügyi helyzet értékelése 
pénzügyi híd 

pénzügyi hidak 

pénzügyi hidegháború 
pénzügyi hirdetmény 

Pénzügyi Hírlap (sajtókiadvány) 

pénzügyi hitel 
pénzügyi igazgatás 

pénzügyi igény 

pénzügyi instabilitás 
pénzügyi intézkedés 

pénzügyi ismeretek 

pénzügyi jelentés 
pénzügyi jog 

pénzügyi jogi norma 

pénzügyi káosz 
pénzügyi katasztrófa 

pénzügyi kereskedelmi tevékenység 

pénzügyi kiadás 
pénzügyi kiegészítő szolgáltatás 

pénzügyi kiigazítás 

pénzügyi kilátás 
pénzügyi kimutatás 

pénzügyi kimutatás utolsó sora 

pénzügyi klikk 

pénzügyi kockázat 

pénzügyi kockázatok külön-külön való értékelése 
pénzügyi kockázatok különválasztása 

pénzügyi kommandó 

pénzügyi kompenzáció 
pénzügyi kompenzációs összeg 

pénzügyi konglomerátum 

pénzügyi konstrukció 
pénzügyi konvenció 

pénzügyi konvergenciakritériumok 

pénzügyi kooperáció 
pénzügyi korlát 

pénzügyi korlátozás 

pénzügyi kormányzat 
pénzügyi költségvetés 

Pénzügyi Könyvviteli Szabványügyi Tanács (FASB) 

pénzügyi körök 
pénzügyi körülmények 

pénzügyi kötelezettség 

pénzügyi kötelezettség valakivel szemben 
pénzügyi követelés 

pénzügyi következmény 

pénzügyi közigazgatás 
Pénzügyi Közigazgatás (sajtókiadvány) 

Pénzügyi Közlöny (sajtókiadvány) 

pénzügyi központ 
pénzügyi közvetítő 

pénzügyi közvetítő intézmények 

pénzügyi közvetítőktől való elfordulás 
Pénzügyi Közvetítők, Vezetők és Brókerek Egyesülete (FIMBRA) (Anglia) 

pénzügyi közvetítőrendszer 

Pénzügyi Kurír (sajtókiadvány) 
pénzügyileg bizonytalan 

pénzügyileg biztos 



pénzügyileg erős 

pénzügyileg nem teljesített tartozás 

pénzügyileg realizált eredmény 
pénzügyileg rendbe hoz 

pénzügyileg stabilizál 

pénzügyi lízing 
pénzügyilízing-tevékenység 

pénzügyi lobbi 

pénzügyi makromutató 
pénzügyi matematika 

pénzügyi mechanizmus 

pénzügyi megállapodás 
pénzügyi megszorítás 

pénzügyi megvalósíthatósági vizsgálat 

pénzügyi menedzsment 
pénzügyimenedzsment-tréning 

pénzügyi mentőakció 

pénzügyi mentőkonstrukció 
pénzügyi mentőöv 

pénzügyi mérleg 

pénzügyi mérleg a forgótőke felhasználásáról 
pénzügyi mérleg a készpénz és  

a forgótőke forrásairól 

pénzügyi mérleg a készpénz felhasználásáról 
pénzügyi modellezés 

pénzügyi mozgástér 

pénzügyi mutató 

pénzügyi mutatószám 

pénzügyi művelet 
pénzügyi művelet bevétele 

Pénzügyi műveletek bevételei (számlanév) 

Pénzügyi műveletek eredménye (eredménykimutatási fősor) 
Pénzügyi műveletek ráfordításai (számlanév) 

pénzügyi művelet eredménye 

pénzügyi művelet ráfordítása 
pénzügyi nehézségek 

pénzügyi normák 

pénzügyi nyilvántartás 
pénzügyi nyilvántartó 

pénzügyi okmány 

pénzügyi osztály 
pénzügyi összefonódás 

pénzügyi összeomlás 

pénzügyi ösztönzés 
pénzügyi ösztönző 

pénzügyi pánik 

pénzügyi passzívák 
pénzügyi piac 

pénzügyi politika 

pénzügyi-politikai együttműködés 
pénzügyi politika megszorítása 

pénzügyi portfólió 

pénzügyi presszió 
pénzügyi rand 

pénzügyi reform 

pénzügyi rendcsinálás 
pénzügyi rendezés 

pénzügyi rendszer 

pénzügyi részleg 
pénzügyi részvétel 

pénzügyi sajtó 



pénzügyi segély 

pénzügyi segítség 

pénzügyi stabilitás 
Pénzügyi Stabilitási Fórum (FSF) (Bázel) 

pénzügyi statisztika 

pénzügyi stróman 
pénzügyi szabály 

pénzügyi szabályozás 

pénzügyi szabályozó 
pénzügyi szakellenőr 

pénzügyi szakember 

pénzügyi szakértő 
pénzügyi szakoktatás 

pénzügyi szakoktató 

pénzügyi-számviteli információk 
pénzügyi-számviteli modul 

pénzügyi-számviteli szakközépiskola 

pénzügyi szankció 
pénzügyi szektor továbbfejlesztése 

Pénzügyi Szemle (sajtókiadvány) 

pénzügyi szempontok 
pénzügyi szerkezet 

pénzügyi szerv 

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) 
pénzügyi szféra 

pénzügyi szigor 

pénzügyi szigorítás 

pénzügyi szilárdság 

pénzügyi szolgáltatás 
pénzügyi szolgáltató szektor 

pénzügyi szolidaritás 

pénzügyi szponzoráció 
pénzügyi szupermarket 

pénzügyi támogatás 

pénzügyi tanácsadás 
pénzügyi tanácsadó 

Pénzügyi Tanácsadó (sajtókiadvány) 

pénzügyi tanácsadó társaság 
pénzügyi tárca 

pénzügyi tárgyalás 

pénzügyi társulás 
pénzügyi teher 

pénzügyi tekintély 

pénzügyi teljesítés napja 
pénzügyi teljesítőképesség 

pénzügyi terhek 

pénzügyi terv 
pénzügyi tervezés 

pénzügyi tisztviselő 

pénzügyi tőkeáttétel 
pénzügyi törvény 

pénzügyitörvény-javaslat 

pénzügyi túlfejlesztés 
pénzügyi unió 

pénzügyi uniós érettség 

pénzügyi vállalkozás 
pénzügyi válság 

pénzügyi-valutáris rendszer 

pénzügyi vám 
pénzügyi végzettség 

pénzügyi vetület 



pénzügyi vezetés 

pénzügyi vezető 

pénzügyivezető-helyettes 
pénzügyi vezető helyettese 

pénzügyi világ 

pénzügyi viszonyok 
pénzügyi visszaélés 

pénzügyi vizsgálat 

pénzügyi zseni 
pénzügykutató 

Pénzügykutató Rt. 

pénzügylet 
pénzügymenet 

pénzügyminiszter 

Pénzügyminiszterek Tanácsa (EU) 
pénzügyminiszter garanciavállalási kötelezettsége 

pénzügyminiszter-helyettes 

pénzügyminiszter helyettese 
pénzügyminiszteri expozé 

pénzügyminisztérium 

Pénzügyminisztérium (PM) 
pénzügyminiszter-jelölt 

pénzügyminiszterség 

pénzügynök 
pénzügyőr 

pénzügyőrség 

pénzügyőrségi nyomozás 

pénzügypolitika 

pénzügy-politikai bizottság 
pénzügy-politikai integráció 

pénzügy-politikai program 

pénzügy-politikai programjavaslat 
pénzügypolitikus 

pénzügystatisztika 

pénzügyszabályozók 
pénzügytan 

pénzügytankönyv 

pénzügytechnika 
pénzügytechnikai rendbetétel 

pénzügy-technológia 

pénzügy-technológiai szakvásár 
pénzüzér 

pénzüzlet 

pénzvágy 
pénz- vagy jószágtranszfer 

pénzvagyon 

pénzválság 
pénzváltás 

pénzváltási illeték 

pénzváltási mentesség 
pénzváltási ügylet 

pénzváltó 

pénzváltó automata 
pénzváltó bank 

pénzváltó bankár 

pénzváltó gép 
pénzváltóhely 

pénzváltó hivatal 

pénzváltó iroda 
pénzváltó kereskedő 

pénzváltó-kirendeltség 



pénzváltópult 

pénzváltó ügylet 

pénzváltó ügynök 
pénzváltó üzlet 

pénzváltság 

pénz vásárlóereje 
pénzverde 

pénzverdejel 

pénzverde jele 
pénzverés 

pénzverésből eredő haszon 

pénzverésből eredő nyereség 
pénzverésből származó haszon 

pénzverés haszna 

pénzverési alapsúly 
pénzverési arány 

pénzverési bűntett 

pénzverési díj 
pénzverési előjog 

pénzverési felségjog 

pénzverési haszon 
pénzverési illeték 

pénzverési jog 

pénzverési kiadás 
pénzverési kiváltság 

pénzverési költség 

pénzverési nyereség 

pénzverési reform 

pénzverési regále 
pénzverési súlymérték 

pénzverési törvény 

pénzverési visszaélés 
pénzverés kezdete 

pénzverés nyeresége 

pénzverést szabályozó törvény 
pénzverő (személy) 

pénzverő-felügyelő 

pénzverő gép 
pénzverőház 

pénzverőkamara 

pénzverők utcája 
pénzverőmester 

pénzverőmesterség 

pénzverő munkás 
pénzverő műhely 

pénzverőműhely-tulajdonos 

pénzverő műhely tulajdonosa 
pénzverő sajtó 

pénzverő szerszám 

pénzverő 
pénzverő tőke 

pénzverő tüske 

pénzveszteség 
pénzvétel 

pénzvilág 

A Pénzvilág (sajtókiadvány) 
pénzvilág kiegyenlítő szerepe 

pénzvilág öntörvényű mozgása 

pénz világpénz funkciója 
pénzviszony 

pénz-visszaáramoltatás 



pénz visszaáramoltatása 

pénzvisszafizetés 

pénz-visszafizetési garancia 
pénzvisszaforgatás az idegenforgalomba 

pénz visszairányítása a pénzügyi közvetítőkhöz 

pénzvisszatartás 
pénzvisszatérítés 

pénz visszatérítése 

pénzvisszaváltás 
pénzvisszavétel 

pénz visszavétele 

pénzvizsgálás 
pénzvizsgáló 

pénzvizsgáló automata 

pénzzavar 
pénzzavarban van 

pénzzavarral küzd 

Pénzzel az ördögöt is meg lehet venni. (közmondás) 
Pénzzel járják a vásárt. (közmondás) 

pénzzel kapcsolatos tevékenység 

pénzzel megvált 
pénzzel megváltható 

pénzzel rendelkezik 

pénzzel támogat 
pénzzé nem tehető 

pénzzé tehető 

pénzzé tehető vagyonrész 

pénzzé tesz 

pénzzé tétel 
pénzzétételi lehetőség 

pénzzé tett 

peon (rabszolgasorban tartott mezőgazdasági munkás [a latin-amerikai államokban és az USA déli részén]) 
peonátus (a peonokkal dolgoztató munkarendszer) 

pepecselő munka 

per 
per a szállítás nemteljesítése miatt 

per barrel 

perbeavatkozási kérelem 
perbe fogás 

perbe hívás 

perbe idézés 
perbeli ellenfél 

perbeli költség 

per capita (fejenként) 
per cassa (készpénzfizetés ellenében) 

percdíj 

percdíjkedvezmény 
percent (százalék) 

percentet fizet 

percentilis 
percentuáció (százalékos jutalék) 

perceptor (adószedő) 

per contante (készpénzfizetés ellenében) 
per conto (számlára) 

perdentuális 

perdíj 
perecárus 

pereces 

per elhalasztása 
perem 

peremeloszlások által megengedett maximális erősségű kapcsolat 



peremfelirat 

peremfeltétel 

peremgyakoriság 
peremváros 

peren kívüli egyezség 

peren kívüli eljárásban szereplő követelés 
peren kívüli kiegyezés 

peren kívüli megállapodás 

peren kívüli megegyezés 
perérték 

perértékű követelés 

peres eljárás 
peres felek 

peresített követelés 

peresített összeg 
peresíthető követelés 

pereskedés 

pereskedik 
pereskedő felek 

peres út 

peres úton nem érvényesíthető szerződés 
peres ügy 

peresztrojka 

perfektuál 
perfektuálás 

perfektuáló 

perforált 

perfüggőség 

pergátló kifogás 
perhalasztás 

periféria 

perifériaállapot 
perifériagazdaság 

periferiális egység 

periférián 
periferikus fejlődés 

periferikus gazdaságok közötti forgalom 

periferizálódás 
periferizálódási tendencia 

Pčrin, Charles Henry Xavier 

perindító végzés 
periodicitás 

periodikus 

periodikusan 
periodikus elemzés 

periodikus ellenőrzés 

periodikus fizetés 
periodikus függvény 

periodikus idősor 

periodikus ingadozás 
periodikus ismétlődés 

periodikus mozgás 

periodikus részletfizetési igény 
periodikusság 

periodikustalan 

periodikustalanság 
periodikus válság 

periodogramanalízis 

periódus 
perióduselemzés 

periódushossz 



perioikosz 

perkál 

perképesség 
perkockázati tartalék 

perköltség 

perköltség-biztosíték 
perköltség biztosítéka 

perköltségigény 

perköltség megállapítása 
perlési értékhatár 

permanens adósság 

permanensen túlnyomásos piac 
permanens fogyasztás 

permanens forgási sebesség 

permanens jövedelem 
permanensjövedelem-elmélet 

permanens jövedelem feltételezése 

permanensjövedelem-hipotézis 
permanens kereslet 

permanens komponens 

permanens megtakarítás 
permanens nomináljövedelem 

permanens növekedés 

permanens nyugalom 
permanens reáljövedelem 

permegszüntetés 

permentes értékpapír 

pernyerés 

pernyertes 
pernyertes fél 

pernyertes hitelező 

pernyertesség 
peronjegy 

peronőr 

perorvoslat 
per procura (meghatalmazásból) 

perrel érvényesíthető követelés 

perrendtartás 
Perrot, Jean Claude 

Perroux, François 

per saldo (kiegyenlítésül, egyenlegként) 
persely 

perselypénz 

perspektíva 
perspektívaszerzés 

perspektívátlan 

perspektívátlanság 
perspektivikus 

perspektivikus termék 

perszonális számlaelmélet 
pertárgy 

per-, teher- és igénymentes értékpapír 

pert indít 
pertől elálló hitelező 

pertörlés 

perturbált profitfeladat 
Perui Köztársaság (Peru) –  

Dél-Amerika 

perújítás 
perújrafelvétel 

pervesztes 



pervesztés 

pervesztes fél 

pervesztesség 
pervitel 

perzsavásár 

Pesch, Heinrich 
Pesek, Boris Peter 

peseta (ESP) – Spanyolország 

pesewa (váltópénz) 
pesó (szleng – pénz, forint) 

peso (ARP) – Argentína 

peso (CLP) – Chile 
peso (COP) – Kolumbia 

peso (CUP) – Kuba 

peso (DOP) – Dominikai Köztársaság 
peso (GWP) – Bissau-Guinea 

peso (MXP) – Mexikó 

peso (PHP) – Fülöp-szigetek 
peso (UYP) – Uruguay 

pesoprobléma 

Pesti Hazai Első Takarékpénztár 
Pesti Kereskedelmi Akadémia 

Pesti Magyar Kereskedelmi Bank 

pesti mérő (űrmérték) (93,7 liter) 
Pesti Tőzsde (sajtókiadvány) 

Peston, Maurice 

pesszimista várakozások 

peták (szleng – pénz, forint) 

peták (öt krajcárt érő váltópénz) 
péterfillér 

Péter György 

petíciópiaci bevásárlás 
Petrakov, Nyikolaj Jakovlevics 

petrobillió 

petrodollár 
petrodollárfolyam 

petrodollárok visszaáramoltatása 

petrodollárvagyon 
petróleumár 

petróleum-egyedáruság 

petróleumellátás 
petróleumfogyasztás 

petróleumjegy 

petróleumtermelés 
petróleumtröszt 

petrolkémiai termék 

petrovaluta 
Petty, William sir 

pezeta (pénzegység) 

pezó (szleng – pénz, forint) 
pezó (pénzegység) 

péztári csekk 

pezsgőár 
pezsgőárus 

pezsgőbehozatal 

pezsgőgyártás 
pezsgőkivitel 

Pf. (postafiók) 

Pfeiffer, Johann Friederich von 
pfennig (váltópénz) 

PGK (kina) – Pápua Új-Guinea 



P. H. (pecsét helye) 

PHARE (Lengyelország, Magyarország: támogatás a gazdaság átalakításához) 

PHARE-pénzek 
PHARE-pénzzel finanszírozott fejlesztés 

PHARE-pénzzel finanszírozott fejlesztési tervezet 

PHARE-program 
PHARE-program kedvezményezettjei 

PHARE Regionális Program 

PHARE-segély 
PHARE-segélyezés 

PHARE-támogatás 

Pharmaexpo 
Phelps Brown, Ernest Henry 

Phelps, Edmund 

philadelphiai devizaopció 
Philadelphiai Értéktőzsde (PHLX) 

Philipovich, Eugen von 

Phillips, Alban William Housego 
Phillips-görbe 

PHLX (Philadelphiai Értéktőzsde) 

PHP (peso) – Fülöp-szigetek 
PI (Pénzintézeti Központ Bank Rt.) 

pia (váltópénz) 

piac 
A Piac (sajtókiadvány) 

piacalakulás 

piac alakulása 

piac alkotóelemei 

piac állapotát tükröző index 
piac állapotát tükröző súlyozott jelzőszám 

piac által kezelhető részvénymennyiség egy tranzakcióban 

piac által vezérelt gazdaság 
piac analitikus elemzése 

piac árainak alakulása 

piac árutelítettsége 
piacátrendeződés 

piac átrendeződése 

piacáttekintés 
piacáttekinthetőség 

piac áttekinthetősége 

piac automatizált szektora 
piac azonos eladási és vételi árfolyamokkal 

piacbarát 

piacbarát intézkedés 
piacbefolyásolás 

piac befolyásolása 

piacbefolyásolási módszerek 
piacbefolyásolási tevékenység 

piacbefolyásoló eszköz 

piacbefolyásoló vállalat 
piacbeindítás 

piac beindítása 

piacbiztosítás 
piacbiztosítási vám 

piacbiztosítottság 

piac biztosítottsága 
piacbiztosító vám 

piacbolygató 

piacbolygató ár 
piacbővítés 

piac bővítése 



piacbővítési lehetőség 

piacbővülés 

piac bővülésének és szűkülésének előre látható üteme 
piaccal szembeszegezhető alternatíva 

piaccal való szembesítés 

piaccsinálás 
piaccsináló 

piaccsináló által ajánlott ár 

piaccsináló által nem teljesített kötelező ajánlat 
piaccsináló kész üzletet köt 

piaccsinálók ideiglenes társulása 

piaccsinálók véleményének a kikérése 
piaccsináló üzlet 

piacdifferenciálás 

piacdiverzifikáció 
piacdiverzifikációs exportmarketing-stratégia 

piacegyesítés 

piacegyesítési program 
piacegyesítés méretelőnyei 

piacelemzés 

piacelemzési segítség 
piacelemzési segítségnyújtás 

piacelemző 

piac élénksége 
piacellenes beavatkozás 

piacelső 

piacépítés 

piacépítési tevékenység 

piacépítő politika 
piac ereje 

piacérett termék 

piac érintettjei 
piacértékelés 

piac értékelésének veti alá 

piac értelmezése 
piacérzékeny 

piacérzékenység 

piacérzékenység-vizsgálat 
piacérzékenység vizsgálata 

Piac és Profit (sajtókiadvány) 

piac és verseny nélküli gazdaság 
piac ex post jelzései 

piacfejlesztés 

piacfejlesztési program 
piac fekvése 

piac felaprózottsága 

piacfelderítés 
piacfelderítő 

piac fellendülése 

piacfelmérés 
piacfelmérő 

piacfelosztás 

piacfelosztási szerződés 
piacfelosztó kartell 

piacfelszámoló gyakorlat 

piacfeltárás 
piacfeltáró 

piacfeltáró tanulmány 

piacfeltáró tárgyalás 
piacfelújítás 

piacfelügyelet 



piacfelügyelő 

piac-felvevőképesség 

piac felvevőképessége 
piacfenntartás 

piacfenntartó szolgáltatás 

piacfigyelés 
piacfigyelő 

piac finanszírozása 

piacfoglalás 
piacfoglalási lehetőség 

piac folyamatos ellátása 

piac forgalmának áttekintése 
piacformák 

piacfundamentalizmus 

piacgazda 
piacgazdálkodás 

piacgazdálkodási viszonyok 

piacgazdaság 
Piacgazdaság Alapítvány 

piacgazdaság-ellenesség 

piacgazdaság építése 
piacgazdaság érdekütköztetése 

piacgazdasághoz vezető út 

piacgazdasági átállás 
piacgazdasági átmenet 

piacgazdasági érettség 

piacgazdasági keretek 

piacgazdasági modell 

piacgazdasági siker 
piacgazdasági szervezeti formák 

piacgazdasági talpon maradás 

piacgazdasági tapasztalat 
piacgazdasági versenytársadalom követelményei 

piacgazdaság kiépítése 

piacgazdaság-konform megoldás 
piacgazdaság működése 

piacgazdaság-orientációjú ország 

piacgazdaság-párti közgazdász 
piacgazdaság potenciálbeli hierarchiája 

piacgazdaságtan 

piacgazdaság tiszta logikája 
piacgazdaság törvényszerűségei 

piac hangulata 

piachatékonysági elv 
piac hatósugara 

piachézagpótló termék 

piachiány 
piac hirtelen változása 

piac hivatalos megnyitása 

piac hivatalos zárása 
piachódítás 

piachoz igazodás 

piachoz való igazodás 
piac hozzáférhetősége 

piachullámzás 

piaci adatok 
piaci alapindex 

piaci alkalmazkodás 

piaci alkudozás 
piaci allokáció 

piaci ár 



piaciár-alakulás 

piaci ár alakulása 

piaci ár alatt ad el 
piaci ár alatt adja 

piaci arbitrázs 

piaciár-esemény 
piaci árfolyam 

piaci árfolyam alatt 

piaciárfolyam-index 
piaciárfolyam-ingadozás 

piaci árfolyam ingadozása 

piaciárfolyam-kijelző rendszer 
piaci árfolyamokat elemző számítógépes rendszer 

piaci árfolyamszint alatt kel el 

piaci ármozgás 
piaci áron 

piaci áron számított 

piaci árra szóló megbízás 
piaci áru 

piaci árufelhozatal 

piaci árus 
piaci átlagár 

piaci átlagárfolyam felett 

piaci átlagot meghaladó árfolyam 
piaci átrendeződés 

piaci áttekinthetőség 

piaci beavatkozás 

piaci behatárolás 

piaci behatolás 
piaci bér 

piaci bevezetés 

piaci bevezetés széles bázison 
piaci bevezető ár 

piaci bizonytalanság 

piaci bódé 
piaci ciklus 

piaci csere 

piaci csomósodás 
piacidegen 

piaci dezintegráció 

piaci dinamika 
piaci dominancia 

piaci egyensúly 

piaci egyensúly stabilizálása 
piaci egyensúlyt meghatározó ár 

piaci elárusítóhely 

piaci elégtelenségek 
piaci élénkség 

piaci ellentételezés 

piaci előretörés 
piaci erő 

piaci erőfölény 

piaci erőfölény visszaélésszerű kihasználása 
piaci erők megoszlása 

piaci erőtér 

piaci erővonal-hullámzás 
piaci érték 

piaci értékelés 

piaci értékesítés 
piaci értékesítésre alkalmatlan áru 

piaci értékítélet 



piaci értékkel súlyozott index 

piaciérték-mutató 

piaci értesülés 
piaci érzékenység 

piaci eszközök 

piaci eszközrendszer 
piaci felhozatal 

piaci fellendülés 

piaci felmérés 
piaci felmérés kockázataira fedezetet nyújtó biztosítás 

piaci feltétel 

piaci feltételekben keletkező anomáliák 
piaci felvevőképesség 

piaci formák 

piaci formák elmélete 
piaci fölény 

piaci fundamentalizmus 

piaci fuvallat 
piacigazgatóság 

piaci gondolkodás 

piaci gyakorlat 
piaci hangulat 

piaci hanyatlás 

piaci hatalom 
piaci határszint 

piaci hatékonyság 

piaci helypénz 

piaci helytállás 

piaci helyzet 
piaci helyzet alakulása 

piaci helyzet elemzése 

piaci helyzet feltárása 
piaci helyzetjelentés 

piaci helyzet jelentése 

piaci hiba 
piaci hitel 

piaci hozam 

piaci idegesség 
piaci idő 

piaci időtáv 

piaci igény 
piaci igények elemzése 

piaci igények feltárása 

piaci impulzus 
piaci impulzusokra reagál 

piaci index 

piaci indíttatás 
piaci indíttatású áremelkedés 

piaci indíttatású árnövekedés 

piaci indíttatású innováció 
piaci információ 

piaci infrastruktúra 

piaci ingadozás 
piaci ingadozásoknak kitéve 

piaci ingadozások veszélye 

piaci intervenciós alap 
piaci intervenciós tartalék 

piaci irányzat 

piaci játék 
piaci javak 

piaci jelenlét 



piaci jelentés 

piaci jelleg 

piaci jellegű vagyonértékelés 
piaci jövedelem 

piaci kamat 

piaci kamatláb 
piaci kamatlábak szintje 

piaci kamatlábbal számolt kamat összege 

piaci kamatláb nagyságának megfelelő bevétel 
piaci kamatráta 

piaci kapcsolat 

piaci kapcsolat bejáratottsága 
piaci kérdőív 

piaci kereslet 

piaci kereslet görbéje 
piaci keresleti függvény 

piaci keresleti viszonyok 

piaci kilátások 
piaci kínálat 

piaci kínálat görbéje 

piaci kínálati függvény 
piaci kiskereskedelem 

piaci kiszolgáltatottság 

piaci kiválasztódás 
piaci kívánalmak 

piaci kivezetés 

piaci kockázat 

piaci kofa 

piaci kommentátor 
piaci konjunktúra 

piaci konjunkturális ingadozások 

piaci koordináció 
piaci korlát 

piaci korrekció 

piaci kosár 
piaci környezet 

piaci körök 

piaci körülmény 
piaci körülmények közötti üzemmód 

piaci követelmény 

piaci követelményeknek megfelelő 
piaci közvéleménykutatás 

piaci közvetítés 

piaci lakáshitelezési forma 
piaci lakbér 

piaci lehetőség 

piaci leszámítolási kamatláb 
piaci likviditás 

piaci magatartás 

piaci manipuláció 
piaci maximumár 

piaci mechanizmus 

piaci megállapodás 
piaci megállapodáshoz kötött 

piaci megjelenés 

piaci megmérettetés 
piaci megoldás 

piaci-megtérülési megfontolások 

piaci mennyiség 
piaci méret 

piaci mikroklíma 



piaci minimumár 

piaci modell 

piaci monopolstruktúra 
piaci mozgások 

piaci mozgások vonzáspontja 

piaci munkakínálat 
piaci munkakínálati függvény 

piaci mutatók 

piaci nap 
piacinnováció 

piaci nyitott kötésállomány 

piaci nyomás 
piaci nyugtalanság 

piaci optimum 

piaci orientáció 
piaci orientáltság 

piaci önszabályozás 

piaci összkereslet 
piaci összkínálat 

piaci ösztön 

piaci ösztönzők 
piaci pangás 

piaci pánik 

piaci pénzeszközök 
piaci periódus 

piaci pletyka 

piaci portfólió 

piaci potenciál 

piaci pozíció 
piaci pozicionálás 

piaci privatizáció 

piaci profil 
piaci prognózis 

piaci pszichológia 

piaci reakciók koncentrált összegyűjtése 
piaci reform 

piaci rekordkísérlet 

piaci rendtartás 
piaci rés 

piaci rés stratégiája 

piaci részesedés 
piaci résztvevő 

piaci résztvevők által várt árfolyam--ingadozás 

piacismeret 
piaci spontaneitás 

piaci stratéga 

piaci stratégia 
piaci struktúra 

piaci szabadság 

piaci szabályozás 
piaci szakértő 

piaci szegmens 

piaciszegmens-váltás 
piaciszegmens-váltás eszközéhez folyamodik 

piaci szegmentáció 

piaci szegmentum 
piaci szektor 

piaci szelekció 

piaci szereplők 
piaci szereplők összessége által meghatározott feltételek 

piaci szerkezet 



piaciszerkezet-típus 

piaci szervezet 

piaci szívás 
piaci szocializmus 

piaci szocializmus elmélete 

piaci szokás 
piaci szokvány 

piaci szolgáltatás 

piaci szükséglet 
piaci tarifa 

piaci technika 

piaci telítettség 
piaci teljesítmény 

piaci tendencia 

piaci tendenciával ellentétben ad el 
piaci tendenciával ellentétes 

piaci tényezők 

piaci terjeszkedés 
piaci termelői ár 

piaci térnyerés 

piaci terv 
piaci tesztelés 

piaci tévedés 

piaci tevékenység 
piaci tökéletlenség 

piaci törvények kegyetlensége 

piaci tradíció 

piaci túlsúly 

piaci ütőképesség 
piaci üzletkötés 

piaci vákuum 

piaci vákuumot észlel 
piaci változás 

piaci várakozások 

piaci vásárló 
piacivá tett extern hatás 

piaci verseny 

piaci versenyhelyzet 
piaci veszteség 

piaci vezető szerep 

piaci viselkedés 
piaci viszonyok 

piaci viszonyok által kreált kereslet 

piaci visszacsatolás 
piaci vizsgálat 

piaci vonzerő 

piaci zavar 
piaci zavart okoz 

piac jelenlegi helyzete 

piacjelleget szülő feltételek 
piac jelzései 

piac jó eladási és vételi ajánlatokkal 

piackarakterisztika 
piac kartakterisztikusabbá válása 

piacképes 

piacképes befektetés 
piacképes értékpapír 

piacképes mennyiség 

piacképesség 
piacképességi vizsgálat 

piacképessé tesz 



piacképes szakma 

piacképes szaktudás 

piacképes személyiségjegy 
piacképes termék 

piacképes termék gyártása 

piacképes tudás 
piacképes visszavásárlási árfolyam 

piacképtelen 

piacképtelenség 
piackeresés 

piackiegyensúlyozás 

piac kiegyensúlyozása 
piackiépítés 

piac kiszámíthatatlansága 

piackiterjedés 
piac kiterjedése 

piackiterjesztés 

piac kiterjesztése 
piackiválasztás 

piackoncentráció 

piackoncentrációs exportmarketing--stratégia 
piackonform 

piackonform befolyásolás 

piackonform belső érdekeltség 
piackonformitás 

piackonform jogintézmény 

piackonform módszer 

piackonform szisztéma 

piackonform tevékenység 
piackorlát 

piackorlátoltság 

piackorlátozás 
piackorlátozó beavatkozás 

piackorlátozó gyakorlat 

piackorrekciós mechanizmus 
piackorszerűsítés 

piacközelség 

piac közelsége 
Piacközi Kereskedelmi Rendszer 

piacközi megbízás 

piac közlekedőedény-törvénye 
piac kudarca 

piackutatás 

Piackutatás (sajtókiadvány) 
piackutatási fegyvertár 

piackutatási gyakorlat 

piackutatási megbízás 
piackutatási módszer 

piackutatás szervezete 

piackutató 
piackutató alkalmazottja 

piackutató cég 

piackutatói gyakorlat 
piackutató intézet 

piackutató osztály 

piackutató tevékenység 
piackutató vállalkozás 

piackutató vállalkozó 

piac kvantitatív profilja 
piac lanyhasága 

piac lanyhulása 



piaclefölözés 

piac legkisebb rezdülése 

piaclélektan 
piacliberalizáció 

piacliberalizációs lépés 

piacliberalizálás 
piacliberalizálási ajánlás 

piacmanipulálás 

piac manipulálása 
piacmanőverezés 

piacmechanizmus 

piacmegdolgozás 
piacmegdolgozás költsége 

piacmegfigyelés 

piac megfigyelése 
piacmegfigyelési stratégia 

piac megfordulása 

piacmeghatározó 
piacmeghatározó szerep 

piacmeghódítás 

piac megijesztése 
piacmegkettőződés 

piacmegkülönböztetés 

piacmegnyerési költség 
piacmegosztás 

piac megosztása 

piacmegosztó kartell 

piacmegtisztító 

piacmegtisztulás 
piac megtisztulása 

piacmegtisztulási folyamat 

piacmegtisztulás paradigmája 
piacmegvásárlás 

piac megvásárlása 

piac megzavarása 
piac mélysége 

piacmenedzsment 

piacméret 
piacmérlegelés 

piac mesterséges szabályozása 

piac metamorfózis-folyamata 
piacminőség 

piac minősége 

piacmisztifikálás 
piacmonopólium 

piac monopóliuma 

piacmonopolizálás 
piacmozgás 

piac mozgástörvényeinek ismerete 

piacmozgatás 
piacműködés 

piac működőképtelensége 

piacműködtetés 
piacműveletek 

piacnagyság 

piacnak kiszolgáltatott 
piacnap 

piacnormalizálás 

piac normalizálása 
piacnövekedési index (MGI) 

piacnövekedési mutató 



piacnyerés 

piacnyitás 

piac nyitása előtti kereskedelem 
piac nyitva tartása 

piac nyitvatartási ideje 

piacok értékkülönbségei 
piacokért folyó harc 

piacok felosztása 

piacok földrajzi újraelosztása 
piacok közötti eladási különbözeti ügylet 

piacok közötti különbözeti ügylet 

piacok közötti vételi különbözeti ügylet 
piacok újrafelosztása 

piacol 

piacolás 
piac oligopol átrendeződése 

piacoló 

piacon ad el 
piacon elad 

piacon eladható áru 

piacon elérhető legalacsonyabb kamat 
piacon elhelyez 

piacon értékesít 

piacon kialakult termékár 
piacon lévő verseny 

piacon meghatározó szerepet játszik 

piacon meghatározó szerepet játszó 

piacon meghatározó szerephez jut 

piacon sikerre vihető kínálat 
piacon uralkodó feltételek 

piac operatív elemzése 

piacorientáció 
piacorientált 

piacorientált árképzés 

piacorientált árképzési rendszer 
piacorientált gondolkodásmód 

piacorientált hálózat 

piacorientált kommunikációs kapcsolat 
piacorientáltság 

piacorientáltságú 

piacorientált, szektorsemleges (MOSS) 
piacorientált szervezet 

piacorientált termék 

piacorientált vállalat 
piacosítás 

piacosítható engedélyek 

piacosítható szolgáltatás 
piacosított cél 

piacosított nyugdíj 

piacosítottság foka 
piacosodás 

piacosodó gazdaság 

piacosul 
piacosulás 

piacosztályozás 

piacot alakít 
piacot befolyásol 

piacot élénkít 

piacot lefölöz 
piacot meghódít 

piacot mozgat 



piacot túltelít 

piacot ural 

piacot uraló helyzet 
piacot uraló vállalat 

piacozás 

piacozik 
piacozó 

piac öntisztító szerepe 

piac-összehúzódás 
piac összehúzódása 

piacösszeomlás 

piac összeomlása 
piacösszetétel 

piac összetétele 

piacpangás 
piac pangása 

piacpárti 

piacpártiság 
piacpolitika 

piacpotenciál 

piacpótló 
piacpozíció-erősítésre való beállítottság 

piacpozíció-mentés 

piacpozicionálás 
piacprognózis 

piacra alkalmatlan 

piacra árut szállít 

piacra bocsát 

piac rádiusza 
piacra dob 

piacra dobás 

piacra gyakorolt hatás 
piacra hozás 

piacra járás 

piacra jut 
piacra jutás 

piacra jutás feltételei 

piacrajutási feltételek 
piacrajutási kedv 

piacrajutási lehetőségek 

piacrajutási program 
piacra jutást elősegítő támogatás 

piacra juttatás 

piacrajuttatási feladat 
piacra kerül 

piacra kerülő árumennyiség 

piacra kerülő kibocsátás volumene 
piacra kerülő mezőgazdasági termék 

piacra lép 

piacra lépés 
piacralépési ár 

piacra lépés időzítése 

piacra lépő 
piacra megy 

piacra orientáltság 

piacra szánt áru 
piacra talál 

piacra termel 

piacra termelő 
piacra termelt mezőgazdasági termék 

piacra való tartós behatolás stratégiája 



piacra vihető 

piacra visz 

piacra vitel 
piacra vonatkozó 

piac reguláló és differenciáló hatása 

piacrészesedési megállapodás 
piac részévé vált 

piacról él 

piacról való kilépés 
piacrombolás 

piacrontás 

piac rontása 
piacrontó magatartás 

piacrugalmasság 

piac rugalmassága 
piac rugalmatlansága 

piacsor 

piacspecifikus tényező 
piacspontaneitás 

piac spontaneitása 

piac stabilizálódása 
piacstratégia 

piacstratégiai ok 

piacstratégiai okokból kiindulva 
piacszabályozás 

piacszabályozó kincstári utalvány 

piacszabályozó szerződés 

piacszegmens 

piacszegmentáció 
piacszegmentálás 

piac szegmentálása 

piac személytelensége 
piacszemlélet a felsőoktatásban 

piac szerepe 

piacszerkezet 
piac szerkezete 

piacszerű működés 

piacszervezés 
Piacszervezés, Értékesítés (sajtókiadvány) 

piacszervező 

piacszerzés 
piacszerzésre irányuló transznacionális tőkeberuházás 

piacszerző módszer 

piacszűkítés 
piac szűkítése 

piac szűk volta 

piactágítás 
piactágító szerep 

piactámogatás 

piactanulmány 
piactanulmányozás 

piac tanulmányozása 

piactechnika 
piac technikai elemzése 

piactechnikai javulás 

piactelített 
piactelítettség 

piac telítettsége 

piactelítődés 
piac telítődése 

piactényező 



piactér 

piac térbeli kiterjedése 

piacteremtési hatás 
piacteremtő 

piacteremtő képesség 

piac terjedelme 
piac-termék kapcsolat 

piac természettörvénye 

piacteszt 
piactesztelés 

piactesztelési eladás 

piactípus 
piactisztító ár 

piactisztulás 

piactisztulás automatizmusa 
piactisztulás paradigmája 

piactorzítás 

piactorzító ártámogatás 
piac törvénye szerinti gondolkodás 

piactudomány 

piactúllendülés 
piac túlnyomásos állapota 

Piactükör (sajtótermék) 

piacuralom 
piacűr-stratégia 

piac vákuumos állapota 

piacválasztás 

piac választása 

piacválasztási folyamat 
piacválasztási stratégia 

piacváltás 

piacváltás eszközéhez folyamodik 
piacváltási kényszer 

piacváltási képesség fejlettsége 

piacváltásismérv 
piacváltozás 

piacváltozásra adott aktív válasz 

piac változékonysága 
piacvásárló beruházások 

piacvásárló külfölditőke-beruházás 

piac vastörvényei 
piacvédelem 

piacvédelmi egyezmény 

piacvédelmi eszközök 
piacvédelmi intézkedés 

piacvédelmi kódex 

piacvédelmi szabályozás 
piacvédelmi szerep 

piacvédelmi szerződés 

piacvédő 
piacvédő beavatkozás 

piacvédő kvóta 

piacvédő törekvés 
piacvédő vámpótlék 

piacvesztés 

piacvezető (pl. vállalat, termék) 
piacvezető (foglalkozás) 

piacvezető az állampapírok piacán 

piacvezető cég 
piacvezető értékpapír 

piacvezető exportágazat 



piacvezető termék 

piacvezető vállalat 

piac viselkedése 
piacvisszaesés 

piac visszaesése 

piacvisszaszerzés 
piac visszaszerzése 

piacvizsgálat 

piacvizsgáló cég 
piac zárása utáni kereskedelem 

piaczárási megbízás 

piaczárlat 
piaczavar 

piaczavarás 

piaczavarási záradék 
piaszter (szleng – pénz, forint) 

piaszter (váltópénz) 

PIB (Ár- és Jövedelemtanács) (Anglia) 
PIBOR (párizsi bankközi kínálati kamatláb) 

picula (régi osztrák ezüst tízkrajcáros) 

Pierson, Nicolas Gerard 
Pigou, Arthur Cecil 

Pigou-adó 

Pigou-effektus 
Pigou-féle kritérium 

Pigou-hatás 

pihenőház 

pihenőidő 

pihenőnap 
pihenőnapi nyitva tartás 

pihenőnapi nyitvatartási idő 

pihenőnapos 
pihenőnapra járó emelt bérezés 

pihenőszálló 

pihenő-szórakoztató tevékenység 
Pikler Gyula 

piko- (valamely alapmértékegység billiomodrészét jelöli) 

pikoló (űrmérték) 
piktogram 

pillanatfelvétel (vállalatelemzésnél) 

pillanatnyi alkalmazkodás 
pillanatnyi aranyponthelyzet 

pillanatnyi azonnali árfolyam 

pillanatnyi egyensúly 
pillanatnyi hozam 

pillanatnyi pénzzavar 

pillangóspekuláció 
pillangóspekuláns 

pilótahajó (révhajó) 

pilótajáték 
pilótajátékszerű biztosítás 

pincebér 

pincebérlő 
pincegazda 

pincegazdaság 

pincemunkás 
pincér 

pinceraktár 

pincérkedik 
pincérlány 

pincérnő 



pincérség 

pincérszámla 

pinceváltó 
pinka (játékkaszinó részére befizetendő százalék, edény amelybe ezt a pénzt teszik) 

pinkapénz 

PIN (személyi azonosító szám) 
PIN-kód 

pint (űrmérték) 

pintes üveg 
pipereáru 

pipereárus 

piperebazár 
piperebolt 

piperecikk 

piperetárgy 
pipereüzlet 

piperevásár 

piramis eladási módszer 
piramisgazdaság 

piramisjáték 

piramisjátékos 
piramis rendszerű ügynökhálózat 

piramisvállalat 

piramisszerűen felépülő nemzetközi vállalatbirodalom 
piros (szleng – pénz, papír százforintos) 

piros folyosó 

piros tartomány 

Pirou, Gačtan 

pisai denár 
pisai font 

piszkos ár 

piszkos áregyezség 
piszkos lebegés 

piszkos lebegtetés 

piszkos pénz 
piszkospénz-mennyiség 

pisztol (régi aranypénz) 

Pisztóry Mór 
pitbullüzlet 

pizzafutár 

pizzéria 
pjatyiletka (ötéves terv a SZU-ban) 

pjt. (polgári jogi társaság) 

PKR (rúpia) – Pakisztán 
plafon 

plafonár 

plágium 
plakát 

plakáthely 

plakáthely a közúti járművek belsejében 
plakáthely-rangsorolás 

plakáthely rangsorolása 

plakáthely-tulajdonos 
plakáthely tulajdonosa 

plakáthordozó 

plakátkampány 
plakátkihelyezés 

plakátkihelyezési díj 

plakátkihelyezés időtartama 
plakátkihelyezési kapacitás 

plakátméret 



plakátok nézettségi vizsgálata 

plakátoszlop 

plakátozás 
plakátragasztás 

plakátragasztó 

plakátreklám 
plakáttábla 

planifikáció (tervgazdálkodás) 

plaszíroz (elhelyez [személyt, tőkét]) 
plasztik 

plasztikipar 

plasztikkártya 
plasztikkártyahitel 

plasztiklapbirtokos (bankkártya tulajdonosa) 

plasztikpénz 
plasztiktaktika 

Platánfa-egyezmény 

Platánfa-megállapodás 
platikurtikus gyakorisági eloszlások 

platinaár 

platinacsoportba tartozó fémek 
platinafémek 

platinakereslet 

platinalemez 
platinarúd 

platinaszükséglet 

platinatárgy 

platinatartalom 

platinatömb 
plauzíbilis 

plauzíbilis háttér 

plazázás (szleng) 
Plaza-megállapodás 

PLCA (Kőolajvezeték-építő Vállalkozók Szövetsége) 

plebejus 
PLN (zloty) – Lengyelország 

plomba (ólomzár) 

plombál 
plurivalencia (többértékűség) 

plusz 

pluszbevétel 
pluszbiztosítási díj 

pluszdíjazás 

pluszfizetés 
plusz-fizetésemelés 

pluszforrás 

pluszgarancia-kikötés 
pluszgaranciák kikötése 

pluszköltség 

pluszmunkahely 
pluszpénz 

pluszprofit 

pluszszolgáltatás 
plusztőke 

plutokrácia 

plutokrata 
plutokratikus 

PM (Pénzügyminisztérium) 

PM-állásfoglalás 
PM-álláspont 

PMC (egyéni vagy privát határköltség) 



PM-jelentés 

P/N (saját váltó) 

PNTR (állandó normális kereskedelmi kapcsolat) 
PNTR-minősítés 

pocsék áru 

pocsék áruk fóruma 
pocsék munka 

pocsékol 

pocsékolás 
pocsékoló 

POE (sajátvagyon-arányos megtérülés) 

poentőr (tétet elhelyező játékos) 
pogoszt (kereskedelmi centrum) 

poggyász 

poggyászbeadási elismervény 
poggyászfeladási díj 

poggyászbiztosítás 

poggyászbiztosítási kötvény 
poggyászelismervény 

poggyászjegy 

poggyászkocsi 
poggyászmegőrző 

poggyásznyilatkozat 

poggyásztér 
poggyászvevény 

poggyászvizsgálat 

Pohle, Ludwig 

Poincaré-frank 

pókhálóciklus 
pókhálóelmélet 

pókhálótétel 

pokolpénz 
Polak, Jacques Jacobus 

Polányi Károly 

poláris koordináta-rendszer 
polarizáció 

polarizálódás 

polcfeltöltő 
polcpénz 

polgárbarát adópolitika 

polgárbarát adózás 
polgárcsalád 

polgárduzzasztás (szleng) 

polgáriasodik 
polgári bíróság 

polgári bírósági út 

polgári életminőség 
polgári életmód 

polgári eljárási jog 

polgári engedetlenség 
polgári foglalkozás 

polgári gazdaságtan 

polgári jog 
polgári jogi társaság (pjt.) 

polgári jómód 

polgári közgazdaságtan 
polgári per 

polgári társadalom 

polgári termelés 
polgári törvénykönyv (Ptk.) 

polgári védelmi bolt 



polgári védelmi szaküzlet 

polgári zavargások és zendülések 

polgári zavargások kockázata 
polgárosítás 

polgárosodás 

polgárosodik 
polgárosodottság 

police (biztosítási kötvény) 

policentrikus vállalati stratégia 
policentrikus világgazdaság 

polinom 

polinomiális trend 
polipól helyzet 

polipolista 

polipolisztikus 
polipólium 

polipóliumelmélet 

polipszon 
polisz 

politika 

politika hatékonysága 
politikai adomány 

politikai áru 

politikai befolyás 
politikai célzatú kölcsönzés 

politikai cikluselmélet 

politikai elit 

politikai emancipáció 

politikai érdek 
politikai-érdekképviseleti puhatolózás 

politikai-gazdaságpolitikai környezet 

politikai gazdaságtan 
politikai gazdaságtan fogalomtörténete 

Politikai gazdaságtan füzetek (sajtókiadvány) 

politikai kampány finanszírozója 
politikai kampányokban használt pénz 

politikai kockázat 

politikaikockázat-elemzés 
politikai kockázat elemzése 

politikai kockázat elleni hitelbiztosítás 

politikai kockázati index (PRI-index) 
politikai konglomerátum 

politikai korrupció 

politikai kötöttség 
politikai marketing 

politikai megvesztegetésre szánt pénz 

politikai privatizáció 
politikai számtan 

politikai szempont 

politikai sztrájk 
politikai tevékenység 

politikai váltógazdaság 

politikaorientált idegenforgalom 
politikatudományi iskola 

politikusok által befektetésként használt értékpapírok 

politikus-üzletember 
politokrácia 

politológus-közgazdász 

Poljanszkij, Fjodor Jakovlevics 
Pollak, Robert 

poltúra (váltópénz) 



Pólya Jakab 

pompakedvelő 

pompás 
pont 

pontatlan információközlés 

pontatlan munka 
pontatlan okmány 

pontatlanság 

pontbecslés 
pontbecslés módszerei 

pontberuházás 

pontdiagram 
pontérték 

pontérték az árutőzsdén 

pontérték az értéktőzsdén 
pontgyűjtő rendszer 

ponthalmaz 

ponthalmazhoz történő görbeillesztés 
pontkonvergencia 

pontmegfeleltetés 

pontokkal esik az árfolyam 
pontokkal veszít értékéből 

... ponton zárt 

pontos 
pontos adatokkal kitölt 

pontos becslés 

pontos elszámolás 

pontos fizetés 

pontos időben 
... pontos indexemelkedés 

pontosít 

pontosítás 
pontosított 

pontos kalkuláció 

pontos pénzügyi tervezés 
pontosság 

pontos számadás 

pontos számla 
pontos teljesítés 

... pontot csökkent 

pontoz 
pontozás 

pontozási rendszer 

pontozásos árképzés 
pontozásos rendszer biztonsági foka 

pontozott vonal 

pontpár 
pontrendszer 

pontrendszeres nyugdíjkiszámítás 

pontszámmódszer 
ponttérkép 

pont-visszafordítási próba 

pool 
poolművelet 

poolszámla 

Poór Jakab 
popipar 

popkoncertbiznisz 

Popovics Sándor 
poppiac 

populáció 



populációs ökológia elmélete 

populáris akció 

porcelánáru 
porcelánbolti eladó 

porcelángyár 

porcelánipar 
porcelánkereskedés 

porcelán-nagykereskedelem 

porció (régen adó) 
porosz nagybirtok 

porosz nyugdíjrendszer hagyománya 

porosz utas fejlődés 
portál 

portéka 

Porter-féle öt piaci erő modellje 
portfólió 

portfólióállomány összetétele 

portfólióátalakítás 
portfólió átalakítása jelentős hozamváltozásokra számítva 

portfólióátrendezés 

portfólió átrendezése 
portfólió átrendezése 

portfólióbefektetés 

portfólióbefektetési tőke 
portfólióbefektető 

portfólióberuházás 

portfóliócsere-akció 

portfóliócsere az adóteher enyhítése céljából 

portfóliódiverzifikáció 
portfóliódiverzifikáltság 

portfólió diverzifikáltsága 

portfólióegyensúly 
portfólióelemzés 

portfólió elemzése 

portfólióelmélet 
portfólióértékelés 

portfólió értékelése 

portfólióértékelési metódus 
portfólió feltételes védelme a kamatlábmozgásokkal szemben 

portfólió fenntartási költsége 

portfóliófigyelés 
portfólió figyelése 

portfólióforgalom 

portfólióhelyhet 
portfólióindexálás 

portfóliójátékos 

portfólió kamathozama 
portfóliókezelés 

portfóliókezelési szakértő 

portfóliókezelési szerződés 
portfóliókezelési tevékenység 

portfóliókezelő 

portfóliókialakítás 
portfólió kialakítása 

portfólió kiegyensúlyozása 

portfóliókihelyezés 
portfóliókiigazítás 

portfóliókiigazítási folyamat 

portfóliókiválasztás 
portfóliókiválasztás elmélete 

portfóliókockázat 



portfólióleépítés 

portfólió leépítése 

portfóliómátrix 
portfóliómenedzser 

portfóliómenedzsment 

portfóliómodell 
portfólió-nyilvántartás 

portfólió nyilvántartása 

portfólióoptimalizálás 
portfólióosztály 

portfólió-összeállítás 

portfólió összeállítása 
portfólió-összetétel 

portfólió összetétele 

portfóliópályázat 
portfólió portfóliója 

portfólióreallokálás 

portfóliós privatizáció 
portfólióstratégiák 

portfóliószámítási metódus 

portfóliószétterítés 
portfólió szétterítése 

portfóliótisztítás 

portfólió tisztítása 
portfólióügylet 

portfólióvagyon 

portfólióvagyon-kezelés 

portfólióvagyon kezelése 

portfólióvagyon-kezelési szerződés 
portfólió vesztesége 

portfóliózás 

portó 
portóbélyeg 

porto franco (vámmentes kikötő) 

portóköltség 
portóköteles 

portómentes 

portós levél 
Portugál Köztársaság (Portugália) – Európa 

póruljárt befektető 

posada (spanyol vendégfogadó) 
Posner, Richard 

possessio (birtok) 

possessor (birtokos, tulajdonos) 
posta 

postaállomás 

posta által üzemeltetett vámraktár 
postabank 

postabankbetét 

Postabank és Takarékpénztár Rt. 
postabankjegy 

postabélyeg 

postabélyegző kelte 
postabér 

postacím 

postacsekk 
postacsekkbeváltás 

postadíj 

postadíjszabás 
postadíjszabási kedvezmény 

postaegyezmény 



postafiók (Pf.) 

postafiókos üzem 

postafordulta 
postafordultával válaszol 

postaforgalom 

postahely 
postahivatal 

postahivatal átvételi elismervénye 

postahivatalok által kibocsátott hosszú lejáratú letéti jegy 
postai áru 

postai árurendelés (a postán rendelik) 

postai áru rendelése (postai árut rendelnek) 
postai átfutási idő 

postai átutalás 

postai átutalási számla 
postai átvételi elismervény 

postai bankváltó 

postai befizetés 
postai befizetési cédula 

postai befizetési formula 

postai befizetési kártya 
postai befizetési lap 

postai befizetési űrlap 

postai beszedési megbízás 
postai cím 

postai csekk 

postai csekk átutalása 

postai csekkszámla 

postaicsekkszámla-tulajdonos 
postai elismervény 

postai ellátmánypénztáros 

postai érmekönyvelő 
postai érmeszámláló 

postai értékcikk 

postai értesítés 
postai feladási igazolás 

postai feladóvevény 

postai forgalom 
postai főpénztáros 

postaigazgatóság 

postai hirdetés 
postai igazolószelvény 

postai illeték 

postai irányítószám 
postai kézbesítés 

postai kifizetés 

postai kifizető 
postai konszignáció 

postai leszámoló 

postai megbízás 
postai megrendelés 

postai nagybaniérték-pénztáros 

postai nyugta 
postai pénzbeszedés 

postai pénzesutalvány 

postai pénzfeladási utalvány 
postai pénzfelvevő 

postai pénztáros 

postai pénztárszámadás-felülvizsgáló 
postai pótdíj 

postai reklám 



postai rovatoló 

postai szállítólevél 

postai számadásellenőr 
postai számadásvezető 

postai szolgáltatás 

postai takarékbetét 
postai takarékbetét-számla 

postai takarékkönyv 

postai takarékszámla 
postai termék 

postai tudakozvány 

postai utalvány 
postai úton 

postai zárlat 

postai zsíró 
postai zsíró átutalása 

postai zsírócsekk 

postai zsíróiroda 
postai zsírórendszer 

postai zsírószámla 

postaizsírószámla-tulajdonos 
postajárat 

postajegy 

postajövedék 
postakézbesítő 

postakezelőség 

postakincstár 

postakirendeltség 

postakocsi 
postaköltség 

postaköltség alól mentesítve 

postaköltség fizetve 
postaköltség tehermentesítve 

postakönyv 

postaküldemény 
postaládabank 

postaládacég 

postaláda-hirdetés 
postamunka 

postanap 

postán felad 
postán küld 

postán maradó 

postán történő értesítés 
postapénz 

postára ad 

posta raktárai 
postareklám 

postaszám 

postaszolgálat 
postatakarékbank 

postatakarékjegy 

postatakarék-levél 
postatakarék-pénztár 

postatakarék-pénztári csekk 

postatakarék-pénztári folyószámla 
postatarifa 

postautalvány 

posta utalványozási tempója 
postaüzem 

postavám 



postavonat 

postáz 

postazárás 
postázás 

postázható 

postázó 
postázott 

postazsák 

postazsíró 
poste restante 

POS-terminál 

postexportfinanszírozás 
postexport finanszírozása 

post hoc szegmentációs módszer 

postimportfinanszírozás 
postimport finanszírozása 

postkeynesi elmélet 

postkeynesisták 
postkeynesizmus 

postnumerando (utólag fizetve) 

Poszoskov, Ivan Tyihonovics 
posszedál (vagy posszideál) (birtokol) 

posztdatál 

poszteuklidészi közgazdasági szemlélet 
posztfordista 

posztindusztriális 

posztindusztriális társadalom 

posztindusztrializmus 

posztkeynesiánus 
posztkeynesi elmélet 

posztkeynesi közgazdaságtan 

posztkommunista 
posztkommunista átalakulás 

posztkommunista átmenet 

posztkommunizmus 
posztkvalifikálás 

posztmodern társadalom 

posztóár 
posztógyártás 

posztókereskedelem 

posztókereskedés 
posztszocialista átalakulás 

posztszocialista átmenet 

posztszocialista eredeti tőkefelhalmozás 
posztszocialista térség 

posztszocialista transzformáció 

posztszovjet térség 
posztulál 

pótadó 

pótadóztatás 
pótajánlat 

pótalkatrész 

pótalkatrész-forgalom 
pótalkatrészpiac 

pótanyag 

pótbefizetés 
pótbefizetés miatti kötelezettség 

pótbefizetést teljesít értékpapír- 

-különbözeti ügyletnél 
pótbiztosítás 

pótbiztosíték 



pótcsekk 

pótcselekvés 

pótdíj 
pótdíj mellett biztosítható kockázat 

pótegyezmény 

potenciál 
potenciálfüggvény 

potenciálisan előnyös cserelehetőség 

potenciálisan irreleváns külső gazdasági hatás 
potenciálisan releváns külső gazdasági hatás 

potenciális befektető 

potenciális befektetőpartner 
potenciális bruttó hazai termék 

potenciális eladó 

potenciális élelmiszer-exportőr 
potenciális erőforrás 

potenciális értékesítési lehetőség 

potenciális haszon 
potenciális hitelező 

potenciális hozam 

potenciális kereslet 
potenciális kibocsátás 

potenciális kibocsátás nagysága 

potenciális kibocsátás pályája 
potenciális munkaadó 

potenciális munkavállaló 

potenciális nagyság 

potenciálisnál kisebb egyensúlyi kibocsátás 

potenciális piac 
potenciális profit 

potenciális reál bruttó nemzeti termék 

potenciális szimbionta 
potenciális szolgáltatáshasználó 

potenciális tartalék 

potenciális tőke 
potenciális turista 

potenciális ügyfél 

potenciális versenytárs 
potenciális veszteség 

potenciális vevő 

potens (vagyonos, jómódú) 
pótfedezet 

pótfedezetet küld 

pótfinanszírozás 
pótfizetés 

pótfizetést teljesít 

pótforrás 
póthatáridő 

póthatáridő-halasztás 

póthatáridőt tűz ki 
póthitel 

pótidő 

pótigény 
pótilleték 

pótilletmény 

pótjegy 
pótkárpótlás 

pótkeret 

pótkezes 
pótkezesség 

pótkifizetés 



pótkifizetés teljesítése 

pótkikötés 

pótkocsi 
pótkocsi a vasúti pőrekocsin 

pótköltség 

pótköltségvetés 
pótköltségvetési tervezet 

pótköltségvetés-tervezet 

pótköltségvetés tervezete 
pótkövetelmények 

pótkvóta 

pótlás 
pótlási alap 

pótlási beruházás 

pótlási ciklus 
pótlási díj 

pótlási érték 

pótlási folyamat 
pótlási igazolás 

pótlási költség 

pótlás meghatározásának a módja 
pótlék 

pótlékalap 

pótlékátalány 
pótlékemelés 

pótlékkifizetés 

pótlékkulcs 

pótléklista 

pótlékmentes önellenőrzési lehetőség 
pótlékok nélküli alapilletmény 

pótlékol 

pótlékolt árfolyam 
pótlékos osztalék 

pótló beruházás 

pótlólagosan 
pótlólagosan fizetendő 

pótlólagos beruházás 

pótlólagos beszerzési költség 
pótlólagos egység elfogyasztása 

pótlólagos egységnyi haszon 

pótlólagos fedezetbevonás 
pótlólagos fizetés 

pótlólagos fizetést teljesít 

pótlólagos fogyasztási kiadás 
pótlólagos forrás 

pótlólagos forráshoz juttat 

pótlólagos hasznosság 
pótlólagos hasznosságérzet 

pótlólagos határidő 

pótlólagos hitel 
pótlólagos hitelfelvétel 

pótlólagos hitel felvétele 

pótlólagos jószágegység 
pótlólagos jövedelem 

pótlólagos kamatterhelés 

pótlólagos kapacitás 
pótlólagos kártérítés 

pótlólagos kedvezmény 

pótlólagos kereslet 
pótlólagos kiadás 

pótlólagos kibocsátás 



pótlólagos kockázat 

pótlólagos kölcsön 

pótlólagos költség 
pótlólagos megvétel 

pótlólagos tényezőfelhasználás 

pótlólagos terhelés 
pótlólagos termék 

pótlólagos termékmennyiség 

pótlólagos termelés 
pótlólagos tőke 

pótlólagos vétel 

pótlólag terhel 
pótmeghatalmazás 

pótmegrendelés 

pótminta 
pótnyugdíj 

pótol 

pótolhatatlan 
pótolhatatlan természeti erőforrás 

pótolható 

potom ár 
potomért ad 

potom pénzért 

potomra vesz 
pótosztalék 

pótrakomány 

pótrendelés 

pótrészvény 

pótsegély 
pótsofőrszolgálat 

pótszabadság 

pótszállítás 
pótszállítmány 

pótszerződés 

pótszolgáltatás 
póttámogatás 

pótteljesítési nyilatkozat 

póttender 
pótvám 

pótvásár 

pótvásárlás 
pótvégrendelet 

potyaleső 

potyautas 
potyautas-magatartás 

potyautas-probléma 

potyavadász 
potyázó 

pound (angol pénz- és tömegegység) 

pozíció 
pozícióelőny 

pozícióharc 

pozíció kialakítása 
pozíciólemorzsolódás 

pozíció létrehozása és lezárása egy napon belül 

pozíciólezárás 
pozíciólezárási eladás 

pozíciólezárási vétel 

pozíciómegőrzés 
pozíciómegtartás 

pozicionálás 



pozicionális erőforrás 

pozicionált 

pozíciónyerés 
pozíciónyitás 

pozíciópapír 

pozíciós háború 
pozíciós kereskedő 

pozíciószerzés 

pozíciót lezár 
pozíciót nyit 

pozícióváltás 

pozícióvédő külgazdasági stratégia 
pozícióvesztés 

pozitív 

pozitív agyjáradékmérleg 
pozitív ár (zérusnál nagyobb) 

pozitív autokorreláció 

pozitív elevenmunkaköltség-mérleg 
pozitív értékelés 

pozitív értékhelyesbítés 

pozitív esésű hozamgörbe 
pozitív externália jóléti vesztesége 

pozitív externáliák 

pozitív fenntartási költség 
pozitív fenntartási költségű piac 

pozitív fordulat a gazdaságban 

pozitív gazdasági mérleg 

pozitív gazdasági profit 

pozitív hozamgörbe 
pozitív hozamnövekedés 

pozitív integráció 

pozitív irányú sztochasztikus kapcsolat 
pozitivizmus 

pozitív jövedelemrugalmasság 

pozitív jövőbeli várakozások 
pozitív korreláció 

pozitív költségű piac 

pozitív költségvetési egyenleg 
pozitív közgazdaságtan 

pozitív mátrix 

pozitív megtakarítás 
pozitív meredekségű görbe 

pozitív meredekségű isoquantgörbe 

pozitív meredekségű kínálati függvény 
pozitív monoton transzformáció 

pozitív nagyság 

pozitív nettó megtakarítás 
pozitív összegű játék 

pozitív profit realizálása 

pozitív síknegyed 
pozitív struktúrapolitika 

pozitív szám 

pozitív számviteli profit 
pozitívumként értékeli 

pozitív visszacsatolás 

póznadíj 
pozsonyi mérő (űrmérték) (62,5 liter) 

pönálé (bírság, kötbér) 

pőrekocsi 
pörköltkávé-eladás 

pörkölt kávé eladása 



pörköltkávé-piac 

PPBS (tervezési – programozási – költségvetési rendszer) 

PPP (,,a szennyező fizet’’ elv) 
PPP (vásárlóerő-paritás) 

PPP-alapon kalkulált GDP 

PR (közönségkapcsolatok) 
praebenda (egyházi jövedelem) 

praecipuum (elsőbbségi összeg) 

praedium (szabad nemesi birtok) 
prágai garas 

prágai tőzsdeindex (PX-50) 

pragmatikus felfogás 
praxiológia 

praxis 

praxis ára 
praxisjog megvásárlása 

praxisvásárlás 

praxis vásárlása 
PR-cég 

PR-cikk 

preakvizós akkreditív 
preambulum 

prearanydeviza-rendszer 

preavizó (előzetes értesítés) 
Prebisch, Raúl 

Prebisch-tétel 

precedens 

precízen dolgozik 

precizitás 
precíz munka 

precíz munkás 

precízség 
prédál 

prédaleső örökös 

predikció 
predikciós hiba 

PRE-eljárás 

preexportfinanszírozás 
preexport finanszírozása 

preferál 

preferencia 
preferenciaelmélet 

preferenciaeloszlás 

preferenciaérték 
preferenciafüggvény 

preferenciafüggvény-módszer 

preferenciairány 
preferenciakészlet 

preferenciakinyilvánítás 

preferenciális 
preferenciális árfolyam 

preferenciális egyezmény 

preferenciális elbánás 
preferenciális eljárás 

preferenciális kapcsolat 

preferenciális kereskedelem 
preferenciális kereskedelmi megállapodás 

preferenciális kifizetés 

preferenciális megállapodás 
preferenciális övezetek területei 

preferenciális vám 



preferenciális vámövezet 

preferenciális vámtarifa 

preferenciális vámtétel 
preferenciarendezés 

preferenciarendezés axiómái 

preferencia-rendszer 
preferenciasáv 

preferenciaskála 

preferencia-sorrend 
preferenciastruktúra 

preferenciatranzitivitás 

preferenciaváltozó 
preferenciaviszony 

pregnáns a mutató értéke 

pregnáns érdeke fűződik hozzá 
preimportfinanszírozás 

preimport finanszírozása 

preindusztriális forma 
preindusztriális gazdaság 

prejudikált váltó 

prekapitalista 
prekapitalista társadalom 

prekárius kereskedelem 

prekeynesiánus elmélet 
prekeynesiánus ortodoxia 

preklúzió (záros határidő kitűzése) 

prekvalifikáció 

prekvalifikációminta 

prekvalifikációs eljárás 
prekvalifikációs felhívás 

prémáru 

prémárverés 
premiermodell 

premissza 

prémium 
prémiumalap 

prémiumelőleg 

prémiumelvonás 
prémiumfeladat 

prémiumjegyzék 

prémiumkamat 
prémiumkifizetés 

prémiumkitűzésben meghatározott teljesítménykövetelmény 

prémiummal növelt megtakarítás 
prémiummegvonás 

prémiumos tarifa 

prémiumosztás 
prémiumszázalék 

prémiumszelvény 

prémiumszorzó 
prémiumügylet 

prémiumvaluta 

premizál 
premizálás 

prémkereskedelem 

prémpénz 
prémtőzsde 

PRE-mutató 

prenumerál (előfizet, bérletet vált) 
PRESS (az előrejelzési hiba négyzetösszege) 

presszó 



presztízs 

presztízságazat 

presztízsár 
presztízsárképzés 

presztízsberuházás 

presztízscikk 
presztízsérdek 

presztízsérték 

presztízsfogyasztás 
presztízsfogyasztást megtestesítő javak 

presztízsjavak 

presztízskérdés 
presztízsnyereség 

presztízsok 

presztízspolitika 
presztízsrangsor 

presztízsreklám 

presztízsromlás 
presztízsvállalkozás 

presztízsveszteség 

presztízsszempont 
pretium affectionis (valaminek erkölcsi okból tulajdonított érték) 

prevenció 

prevenciófinanszírozás 
preventív fizetési moratórium 

prezentáció 

prezentál 

prezentálás 

prezentálja 
prezumpció 

PRI-index (politikai kockázati index) 

príma anyag 
príma áru 

primális feladat 

primális modell 
príma minőség 

prima nota (könyvelési napló, alapkönyv) 

primer adat 
primer ágazat 

primer folyamat 

primer hatás 
primer kamatláb 

primer kutatás 

primer megfigyelés 
primer statisztika 

primer statisztikai adatok 

primer szektor 
primer szektorbeli termék 

primer termelés 

primitív fejlődési állapot 
primitív kereskedelmi kultúra 

primőr áru 

primőr gyümölcs 
primőr nóvum 

primőrszállítmány 

Prince-Smith, John 
Printexpo 

priorál (előiratot csatol az ügyirathoz) 

prioritás 
prioritást nyújt 

priusz (valamely hivatalos ügyre vonatkozó előzmény) 



privát 

privátbanki keretek 

privátbanki szolgáltatás 
privátbanki tevékenység 

privátbanki ügyfél 

privátbanki üzletág 
privát bankszolgáltatás 

privát cég 

private banking 
privatebanking-forgalom 

privatebanking-részleg 

privatebanking-szervezet 
privatebanking-szolgáltató 

privatebanking-ügyfél 

privát gazdaság 
privát (vagy egyéni) határköltség (PMC) 

privatier (vagyonából élő szermély, magánzó) 

privatizáció 
privatizációellenes 

privatizációellenesség 

privatizációfelgyorsítás 
privatizáció felgyorsítása 

privatizációgyorsítás 

privatizáció költségessége 
privatizációlassulás 

privatizáció lassulása 

privatizációpárti 

privatizációs alku 

privatizációs apparátus 
privatizációs árverés 

privatizációs bevétel 

privatizációsbevétel-előirányzat 
privatizációs bevétel előirányzata 

privatizációs bevételi előirányzat 

privatizációs botrány 
privatizációs cél 

privatizációs csekk 

privatizációs döntés 
privatizációs eljárás 

privatizációs elképzelés 

privatizációs ellenérték 
privatizációsellenérték-hányad (PEH) 

privatizációs éllovas 

privatizációserkentés 
privatizáció serkentése 

privatizációs fordulat 

privatizációs gyakorlat 
privatizációs ígéret 

privatizációs információs központ 

privatizációs járadék 
privatizációs játékszabályok 

privatizációs kanyar 

privatizációs kérdések 
privatizációs keretszerződés 

privatizációs kétlelkűség 

privatizációs kínálat 
privatizációs kínálat növelése 

privatizációs kormánybiztos 

privatizációs költség 
privatizációs költségvetési bevétel 

privatizációs kötelezettség 



Privatizációs Kutatóintézet 

privatizációs lánc 

privatizációs lista 
privatizációs lízing 

privatizációs lízingszerződés 

privatizációs memorandum 
privatizációs miniszter 

privatizációs minisztérium 

privatizációs pályázat 
privatizációs periódus 

privatizációs piac 

privatizációs politika alapelvei 
privatizációs portfólió 

privatizációs program 

privatizációs sikerdíj 
privatizációs szakértő cég 

privatizációs szándék 

privatizációs szervezet 
privatizációs szerződés 

privatizációs taktika 

privatizációs tanácsadó 
privatizációs tartalékalap 

privatizációs tárca nélküli miniszter 

privatizációs technika 
privatizációs tender 

privatizált területek állami visszavásárlása 

privatizációs tervezet 

privatizációs többlet 

privatizációs többletbevétel 
privatizációs többletbevételek kamatmegtakarításai 

privatizációs többletbevétel felhasználása 

privatizációs többletpénz 
privatizációs törvény 

privatizációs törvény módosítása 

privatizációs túlkínálat 
privatizációs ügyfélszolgálat 

Privatizációs Ügykezelő Hivatal (PÜH) 

privatizációs ügylet 
privatizációs vagyonjegy 

privatizációs váltás 

privatizációs verseny 
privatizációt segítő pénzügyi eszközök 

privatizál 

privatizálás 
privatizálási procedúra 

privatizálható 

privatizált gazdaságpolitikai szerv 
privatizált vagyon elkobzása 

privatizált vagyon részaránya 

privatizált vállalat 
privatizatőr 

Privát Profit (sajtókiadvány) 

privát számla 
privát szféra 

privát szolgáltatás 

privát ügyfél 
privátügyfél-forgalmi főosztály 

privátügyfél-forgalmi főosztály vezetője 

privátügyfél-forgalmi kamat 
privátügyfél-kapcsolatok  

főosztálya 



privát vagyon 

privátvagyon-elkobzás 

privát vagyon elkobzása 
privilégium 

privilegizál 

privilegizálás 
privilegizáló 

privilegizált 

privilegizált akvizíciós művelet 
privilegizált szerep 

Privinfo (sajtótermék) 

prix fixe (szabott ár) 
PR-kampányterv 

PR-koncepció 

PR-menedzser 
proaktív lehetőség 

próbaár 

próbaárusítás 
próbababa 

próbaeladás 

próbaértékesítés 
próba és tévedés módszere 

próbafelvétel 

próbafutás 
próbafuttatás 

próbafüggvény 

próbafüggvény konstruálása 

próbafüggvény lehetséges értékeinek tartományokra bontása 

próbagyártás 
próbaidő 

próbaidős alkalmazás 

próbaidős munkaviszony 
próbainterjú 

próbajárat 

próbajelbeütés 
próbakereskedés 

próbakő 

próbaközelítés 
próbálkozás 

próba megbízhatósági szintje 

próbamegrendelés 
próbamennyiség 

próbamérleg 

próbaösszeírás 
próbaper 

próbára vétel 

próbarendelés 
próbás ezüst 

próbaszavazás 

,,próba szerencse’’ megközelítés 
próbaüzem 

próbaüzlet 

próbavásárlás 
próbavásárlás-sorozat 

problémaadekvát információ 

problémacentrikus 
problémafelismerő képesség 

problémafelvetés 

probléma felvetése 
problémakezelés 

probléma kezelése 



problémák közös megoldása 

problémamegoldás 

problémamegoldó képesség 
problémamegoldó stratégia 

problémamentes 

problémamentes kihelyezés 
problémamentes kintlevőség 

problémaorientált 

problémás hitel 
problémás hitelek kezelése 

problematikus bank 

problémátlanabb 
procedúra 

pro domo 

producer 
producibilitás 

produkál 

produkció 
produktív 

produktív adósság 

produktív ágazat 
produktivitás 

produktív munka 

produktív tőke 
produktív vagyon 

produktum 

professzió 

professzionális 

professzionális felhasználó 
professzionális kockázatkezelés 

professzionális sportpiac 

professzionális szolgáltatás 
professzionalista 

professzionális vagyonkezelő 

professzionalitás 
professzionalizmus 

professzionátus (hivatalos, foglalkozásszerű) 

professzionista 
professzori ösztöndíj 

profi felhasználó 

profi játékosvásárlás (a vásárló profi) 
profijátékos-vásárlás (a játékos profi) 

profi játékos vásárlása 

profil 
profileltolás 

profilgazda 

profilidegen tevékenység 
profilíroz 

profilírozás 

profilírozó 
profilírozott 

profilmegoszlás 

profilmegosztás 
profiloz 

profilszám 

profilszűkítés 
profiltisztítás 

profiltisztulás 

profilváltás 
profit 

profitábilis 



profitábilis ár 

profitábilitás 

profitábilitási alsó határ 
profitadó 

profitadókulcs 

profitál 
profitalap 

profitálás 

profitál belőle 
profitáló 

profitált 

profitáramlás 
profitaspiráció 

profitcél 

profitcentrum 
profitcsinálás 

profitcsináló 

profitcsökkenés 
profitcsökkentés 

profitéhes 

profitéhség 
profit-életbiztosítás 

profiteljesítmény 

profitelmélet 
profitelosztás 

profit elosztása 

profit elosztásának törvénye 

profitelosztás tilalma 

profitelosztás törvényei 
profitelőny 

profit-előrejelzés 

profit előrejelzése 
profiteltitkolás 

profit eltitkolása 

profitelvárás 
profitelvárási szint 

profitelvárások növekedésének lanyhulási ideje 

profitérdek 
profitérdekelt pénzintézet 

profitérdekeltség 

profitérdekelt tevékenység 
profitérzékeny 

profitérzékenység 

profiteső 
profitfeltétel 

profitfüggvény 

profitgyarapítási szándék 
profithajhász 

profithajhászás 

profithajhászó 
profithajsza 

profithányad 

profithatár 
profithatás 

profithozadék 

profithoz jutás 
profitidegen tevékenység bevétele 

profitjegy 

profitjövedelem 
profitjövedelem-élvező 

profitképzés 



profitkilátás 

profitkivonás 

profit kivonása 
profit/kockázat arány 

profitkomponens 

profitkorlát 
profitkorlátozás 

profitkülönbségek 

profitküszöb 
profitlehetőség 

profitlogika 

profitmagyarázat 
profitmaximálás 

profitmaximalizálás 

profit maximalizálása 
profit maximalizálásának szabálya 

profitmaximalizálási feltevés 

profitmaximalizáló árképzés 
profitmaximalizáló érdek 

profitmaximalizáló kibocsátás 

profitmaximalizáló kibocsátás mennyisége 
profitmaximalizáló monopólium 

profitmaximalizáló output 

profitmaximalizáló vállalat 
profitmaximum 

profitmaximum feltétele 

profitmaximumhoz tartozó ár 

profitmaximumot biztosító eladási mennyiség 

profitmaximumot biztosító értékesítés 
profitmaximumot biztosító kibocsátás 

profitmaximumot biztosító termékmennyiség 

profitmaximumpont 
profitmegosztás 

profitmegosztásos együttműködés 

profitminimalizálás 
profitminimum 

profitmotiváció 

profitmotívum 
profit nélküli 

profitnövekmény 

profitnövelés 
profitnövelő program 

profitnyomásos infláció 

profitoldalról kiinduló infláció 
profitoptimalizálás 

profitorientáció 

profitorientált gazdálkodó 
profitorientált gazdaság 

profitorientált szempont 

profitorientált szervezet 
profitorientált tőkés 

profitot hoz 

profitot hozó beruházás 
profitösztönzés 

profitprés 

profitprognózis 
profitra kirótt adó 

profitráta 

profitráta emelkedése 
profitráta ingadozása 

profitráta kiegyenlítődése 



profitráta kiszámítása 

profitráta süllyedése 

profitráta süllyedő tendenciája 
profitrealizálás 

profit realizálása 

profitrealizáló eladás 
profitrealizáló eladási ajánlat 

profitreinvesztíció 

profitrentabilitási mátrix 
profitrepatriálás 

profitrepatriálási garancia 

profitrepatriálási hányad 
profitrés 

profitrészesedés 

profitretenció 
profitrobbanás 

profitstatisztikai jelentés 

profit statisztikusan esik 
profit szabad növekedésének az elve 

profitszázalék 

profitszerzés 
profitszerzési lehetőség 

profitszétosztási tilalom 

profitszivattyú 
profitteljesítmény 

profitteremtés 

profitteremtő 

profittermelő 

profittermelő beruházás 
profittermelő képesség 

profittervezés 

profittöbblet 
profittömeg 

profittömeggel ellensúlyozza 

profittömeg-maximum 
profit-újraberuházás 

profit-újraberuházási hányad 

profitvadász 
profitvadászat 

profitváltozás 

profitvárakozás 
profitveszteség 

profi vámügynök 

profizmus 
pro forma 

pro forma mérleg 

pro forma számla 
pro forma váltó 

prognoszeológia 

prognosztika 
prognosztikai extrapoláció 

prognosztikai képesség 

prognosztikai modell 
prognosztikai stratégia 

prognosztizál 

prognosztizálás 
prognosztizálhatóság 

prognosztizált fogyasztóiár-emelkedés 

prognózis 
prognóziscsóva 

prognóziseljárás 



prognózisfolyamat 

prognózisfüggvény 

prognózishiba 
prognózisképlet 

prognóziskészítés 

prognóziskészítési módszer 
prognóziskészítési munka szakaszai 

prognóziskészítő 

prognózismegrendelő 
prognózisrendszer 

prognózis-rendszerezés 

prognózistáv 
prognózistechnika 

prognózist készítő 

prognózisvariáns 
program 

programajánlat 

programbeindítás 
program beindítása 

programbizottság 

programbővítés 
programcsomag 

programcsomag-kiajánlás 

programcsomag kiajánlása 
programértékesítés 

programfinanszírozás 

programfuttatás 

programgazda-pályázat 

programgazda-pályázati koncepció 
programgazdarendszer 

programgazdás fejlesztés 

programgazda-támogatás 
programhelyesség 

programhelyesség-bizonyítás 

program helyességének biztosítása 
programkínálat 

programkompatibilitás 

programköltség 
programköltségvetés 

programlefuttatás 

programleírás 
programmódosítás 

programnyelv 

programot ír 
programoz 

programozás 

programozási hiba 
programozási modell 

programozható 

programozó 
programösszefogó minisztérium 

programprognózis 

programszervezés 
program szervezése 

programszponzor 

programterv 
programtervezet 

programutasítás 

programvezérlés 
programvezérlésű szerszámgép ára 

progresszív 



progresszív adó 

progresszív adókulcs 

progresszív adózás 
progresszív árengedmény 

progresszív díjszabás 

progresszív értékcsökkenési leírás 
progresszivitás 

progresszivitás foka 

progresszív jövedelemadó 
progresszív kalkuláció 

progresszív kamatozású kötvény 

progresszív keresleti tendencia 
progresszív leírás 

progresszív prémium 

progresszív változó költség 
progresszív vám 

prohibitív (vagy prohibitórius) (védő [vám]) 

prohibitív vám 
projekció 

projekt 

projektadó 
projektál 

projektár 

projektértékelés 
projektexport 

projektfinanszírozás 

projektfinanszírozási konstrukció 

projektfinanszírozási módszer 

projektfinanszírozási tanácsadás 
projektfinanszírozó 

projektfinanszírozó megállapodás 

projekthitel 
projektkiválasztási kritériumok 

projektköltség 

projektlízing 
projekt-marketingmenedzser 

projektmenedzser 

projekt pénzügyi zárása 
projektrangsorolás 

projektrendszer 

projekttervezés 
projektum 

projektvizsgálati díj 

prokúra (cégjegyzés) 
prokurista (cégvezető) 

proletár 

proletariátus 
proletarizál 

proletarizálás 

proletarizáló 
proletarizálódás 

proletarizálódik 

proletarizálódó 
proletárosodik 

proletárrá tesz 

proletárrá válik 
proletárság 

proli 

prolongáció 
prolongációs árfolyam 

prolongációs díj 



prolongációs kamatláb 

prolongációs költség 

prolongációs kötelezettség 
prolongációs nap 

prolongációs ügylet 

prolongációs váltó 
prolongál 

prolongálás 

prolongálásért folyamodik 
prolongálási ígéret 

prolongálási jutalék 

prolongálási kötelezettség 
prolongálási ráta 

prolongálási záradék 

prolongálást ad 
prolongálható kötvény 

prolongálható, változó kamatozású europiaci kötvény 

prolongált adóslevelek 
prolongált kötvény 

prolongált váltó 

Promei (Modernizációs és Euroatlanti Integrációs Projektiroda) 
promill (ezrelék) 

promóció 

promóciómátrix-stratégia 
promóciós kiadás 

promóciós mix 

promóciós politika 

promóciós utazás 

prompt (gyors, azonnal) 
prompt akkreditív 

prompt ár 

prompt árfolyam 
prompt deviza 

prompt devizaárfolyam 

prompt devizában végzett tranzakciók 
prompt devizaügylet 

prompt eladás 

prompt értékpapír 
prompt fizetés 

prompt fizetéses akkreditív 

prompt hordó 
prompt index 

prompt inkasszó 

prompt kasszaügylet 
prompt készpénzfizetés 

prompt lízing 

prompt olajpiac 
prompt piac 

prompt piaci hozamgörbe 

prompt piaci lejárat 
prompt piaci tevékenység 

prompt pozíció 

prompt szállítás 
prompt szállításra ad el 

prompt szállításra vásárol 

prompt terhelési rendszer 
prompt tranzakció 

prompt ügylet 

prompt ügylet kötése 
prompt üzlet 

propagál 



propagálás 

propagáló 

propaganda 
propagandakiadvány 

propagandaköltség 

propagandapénz 
Propaganda – Reklám (sajtókiadvány) 

propagandarendezvény 

propagandavállalat 
propagandista 

proporcionális jövedelemadó 

proporcionális változó költség 
proporcionalitás 

propozíció 

proprietárius 
proskribálás 

proskripció 

prospektíva 
prospektív kutatás 

prospektív módszer 

prospektus 
prospektusfelelősség 

prospektuskényszer 

prospektust ad ki 
prospektustervezet 

prosperáció 

prosperál 

prosperálás 

prosperáló 
prosperáló gazdaság 

prosperitás 

prostitúcióimport 
prostitúció vámszedői 

protekció 

protekcionista 
protekcionista kereskedelempolitika 

protekcionista politika 

protekcionista vám 
protekcionista védettség 

protekcionista védőfal 

protekcionizmus 
protekciót nyújt 

protekciót nyújtó befolyásos személy 

protektív vám 
protektor 

protezsál 

protezsé (valakinek a protekcióját élvező személy) 
protokollál 

protokollum (jegyzőkönyv) 

protonkártya 
prototípus 

prototípust épít 

prototípustesztelés 
prototípus tesztelése 

proudhonista 

proudhonizmus 
Proudhon, Pierre Joseph 

provincia 

provinciális 
provízió (jutalék, közvetítői díj) 

provizórikus megegyezés 



provizórikus szerződés 

prózai (anyagi, pénzügyi) 

PR-piac 
PR-re fordítható költség 

PR-szakértő 

PR-szakma 
PR-szakreferens 

PR-szlogen 

PR-tanácsadás 
prudenciális előírások számítási alapja 

prudens adósi magatartás 

Psacharopoulos, George 
PSCX (kis kapitalizációjú cégek tőkeérték-súlyozású részvényindexe) 

PSE (Csendes-óceáni Értéktőzsde) (San Franciscó) 

PSE (Párizsi Értéktőzsde) 
PSZÁF (Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete) 

pszeudokeresleti görbe 

pszeudokísérletezés 
PSZF (Pénzügyi és Számviteli Főiskola) 

pszichodinamikus piackutató csoport 

pszichológiai ár 
PTE (escudo) – Portugália 

Ptk. (polgári törvénykönyv) 

publicitás 
publicity 

public relations 

publikáció 

publikált mérlegbeszámoló 

publikánus (adóbérlő, vámszedő) 
pud (tömeg és súlymérték) 

pufferalap 

pufferkészlet 
pufferszerep 

puffervállalat 

puha adminisztratív ár 
puha adóztatás 

puha áru 

puha cikk 
puha deviza 

puha hitel 

puha kölcsön 
puha költségvetési korlát 

puha pénz 

puha piac 
puha támogatás 

puha technológia 

puhatolódzás (vagy puhatolózás) 
puhatolózás (vagy puhatolódzás) 

puha valuta 

puha valutájú ország 
puha valutás kölcsön 

pul (váltópénz) 

pula (BWP) – Botswana 
Pullman-kocsi 

pult 

pult alóli értékesítés 
pulti értékesítő 

pulton 

pulton keresztüli értékpapírpiac 
pultos 

pulzáló 



pumpol (szleng – rendszeresen pénzt kér kölcsön) 

pumpolás 

pumpoló 
punto franco raktár 

pupilláris befektetés 

pupilláris értékpapír 
pupilláris tőkebefektetés 

pupillaritás 

pusztai turizmus 
puszta számbeli növekedés 

puszta tulajdonjog 

pusztító verseny 
put opció 

PÜH (Privatizációs Ügykezelő Hivatal) 

püspöki pénzverési jog 
PV (jelenérték) 

PV-számítás 

PX-50 (prágai tőzsdeindex) 
PYG (guaraní) – Paraguay 

  



R 
R (az ajánlott postai küldemények nemzetközi jelölése) 

R (régiségvásár) 

R (registered) 
r (a tőke határhatékonysága) 

ráadás 

ráadásul kap 
ráadásul kér 

ráajánlás 

rááldoz 
rááldozás 

rááldozható 

rááldozó 
rááldozta vagyonát 

rááll az ajánlatra 

rabatt (árengedmény nagybani vételnél vagy készpénzfizetésnél) 
rabattkövetelés 

rabattskála 

rábeszél 

rábeszélő 

rabgazdaság 
rábíz 

rablás 

rablás elleni biztosítás 
rablóárak 

rablódömping 

rablógazdálkodás 
rablógazdaság 

rablókapitalizmus 

rablóprivatizáció 
rablott pénz 

rabmunka 

rabmunkáltatás 

rabszolga 

rabszolgabér 

rabszolgadíj 
rabszolga-felszabadítás 

rabszolga felszabadítása 

rabszolga-gazdálkodás 
rabszolgahajcsár 

rabszolgaimport 

rabszolga-kereskedelem 
rabszolga-kereskedő 

rabszolgák értéke 

rabszolgakiváltás 
rabszolga kiváltása 

rabszolgamunka 

rabszolga-munkaerő 
rabszolgaosztály 

rabszolgapiac 

rabszolgarendszer 
rabszolgaság 

rabszolgaszállítás 

rabszolga szállítása 
rabszolgaszerződés 



rabszolgaszükséglet 

rabszolga-társadalom 

rabszolgatartás 
rabszolgatartó 

rabszolgatartó állam 

rabszolgatartó rendszer 
rabszolgatartó társadalom 

rabszolgatartó termelési mód 

rabszolgatartó ültetvényes 
rabszolgavásár 

racionális 

racionálisan viselkedő cég 
racionális döntések elmélete (RDE) 

racionális fogyasztó 

racionális fogyasztói választás 
racionális függvény 

racionális gazdálkodás 

racionális-gazdasági lény 
racionális gondolkodás 

racionális hasznosulás 

racionális környezetfelhasználó pálya 
racionális reklám 

racionális választás logikája 

racionális várakozások hipotézise 
racionális vásárlás 

racionalitás 

racionalitásposztulátum 

racionalizáció 

racionalizál 
racionalizálás 

racionalizálható 

racionalizáló 
racionalizált 

racionalizáltat 

racionalizmus 
raciz (szleng) 

racizás (szleng) 

Rácz Lajos 
rács mögötti munkanélküliség 

rács nélküli bankpult 

racsnihatás 
rácsszerű mintavétel 

rad (sugárzási mértékegység) 

radikális korlátozás 
radikális közgazdaságtan 

radikális leértékelés 

radikális marketingstratégia 
rádióár 

rádió ára 

rádióárusítás 
rádió árusítása 

rádióhirdetés 

rádiókereskedő 
rádiókészülék-ellátottság 

rádiókiállítás 

rádió-összeköttetés költségkihatása 
rádióreklám 

rádióreklám-adás 

rádiószaküzlet 
rádiótársaság 

rádió-távbeszéló árusítása 



rádiótelefon-boom 

rádiótelefon-használó 

rádiótelefon-szolgáltatás 
rádióüzlet 

Rados Gusztáv 

Rae, John 
ráerőltet 

ráerőltetés 

ráerőltető 
ráerőszakol 

ráerőszakolás 

ráerőszakoló 
ráeső vagyonrész 

ráfarag (szleng) 

ráfizet 
ráfizet az üzletre 

ráfizetés 

ráfizetéses ügylet 
ráfizetés nélküli 

ráfizetésnélküliség állapota 

ráfizetett 
ráfizető 

ráfizető gazda 

ráfizettet 
ráfordít 

ráfordítás 

ráfordításcsökkentés 

ráfordítás csökkentése 

ráfordításcsökkentő tétel 
ráfordításelemzés 

ráfordítás elemzése 

ráfordításeredmény 
ráfordítás eredménye 

ráfordításérzéketlen 

ráfordítás és a kibocsátás aránya 
ráfordítás és a kibocsátás elemzése 

ráfordítási együttható 

ráfordítási érték 
ráfordítási és kibocsátási rendszer 

ráfordításigény 

ráfordítási hányad 
ráfordítási mátrix 

ráfordításként elszámolható adó 

ráfordítás-kibocsátás 
ráfordítás/kibocsátás arány 

ráfordítás-kibocsátás elemzés 

ráfordításmaximum 
ráfordításminimum 

ráfordítások ésszerű szintje 

ráfordítások jegyzéke 
ráfordításösszeg 

ráfordítás összege 

ráfordításszemlélet 
ráfordításszámla 

ráfordításszerkezet 

ráfordításszint 
ráfordítható 

ráfordító 

ráfordított összeg 
ráfordított tőke 

ragadós infláció 



ragadozó adópolitika 

ragadozó dömping 

ragaszkodás 
ragaszkodik 

ragaszkodik a fizetéshez 

ragyogó eredmény 
ragyogó siker 

ragyogó teljesítmény 

ráhagyás 
ráhárítja a fizetési kötelezettséget 

rahmanizmus 

ráígér 
ráígér az árverésen 

ráígérés 

ráígérő 
ráígért 

ráígért összeg 

railtaxi 
railtaxi-szolgáltatás 

ráírat 

ráíratás 
ráíratja a vagyonát 

ráírató 

rájátszik a pénzvilág 
rajtaütésszerű ellenőrzés 

rajtpénz 

rákényszerít 

rákényszerítés 

rákényszerített 
rákényszeríti az árat 

rákényszerítő 

rákényszerül 
rakfelület 

rakhely 

rakjegy 
rakjegyzék 

raklap 

raklaphasználati díj 
raklapos szállítás 

raklevél 

raklevélsorozat 
rakodás 

rakodási állásidő 

rakodási csúcs 
rakodási díj 

rakodási engedély 

rakodási felügyelő 
rakodási felület 

rakodási folyó napok 

rakodási hely 
rakodási idő 

rakodási illeték 

rakodási jegy 
rakodási jegyzék 

rakodási költség 

rakodási munka 
rakodási nap 

rakodási norma 

rakodási prémium 
rakodási súly 

rakodási terv 



rakodási utasítás 

rakodási ügylet 

rakodási vállalkozó 
rakodik 

rakodó 

rakodóállomás 
rakodódereglye 

rakodóhajó 

rakodóhely 
rakodóhelyet megszemlél 

rakodójegyzék 

rakodókapacitás 
rakodóképes állapot 

rakodóképesség 

rakodómunkás 
rakodópart 

rakodórámpa 

rakodótér 
rakodótiszti átvételi elismervény 

rakodóvágány 

rakodóvállalat 
rakomány 

rakományalkusz 

rakománybeázás 
rakomány beázása 

rakománybeszáradás 

rakomány beszáradása 

rakománybevallás 

rakománybiztosítás 
rakomány biztosítása 

rakománybiztosítási kockázat 

rakománybiztosítási kötvény 
rakománydíjszabás 

rakományegység 

rakományelcsorgás 
rakomány elcsorgása 

rakományelhelyezési bizonyítvány 

rakományfelesleg 
rakományfelügyelő 

rakományfelvétel 

rakomány felvétele 
rakományforgalom 

rakományigazítás 

rakományilleték 
rakományjegyzék 

rakománykárosodás 

rakomány károsodása 
rakomány kényszereladása 

rakománykezelés 

rakomány kezelése 
rakománykezelési díj 

rakománykiegészítés 

rakomány kiegészítése 
rakománykimutatás 

rakománykísérő 

rakomány kísérője 
rakománykötvény 

rakománylista 

rakománylista-ellenőr 
rakománylista ellenőre 

rakománymegőrzési hajóraklevél 



rakomány megrongálódása 

rakománymentés 

rakomány mentése 
rakománymentési költség 

rakomány-nyilvántartás 

rakomány nyilvántartása 
rakomány-nyilvántartási könyv 

rakományopció 

rakományrendező 
rakományrongálódás 

rakományszámlálás 

rakomány számlálása 
rakományszámláló 

rakományszerzés 

rakományszindikátus 
rakományterv 

rakománytétel 

rakományt felvesz 
rakományt kirak 

rakomány-visszatartási jog 

rakomány-záloglevél 
rakott futás 

rakott menetben töltött idő 

rákölt 
ráköltés 

rákölthető 

ráköltő 

ráköltött 

rakpart 
rakparthasználati díj 

rakparti díj 

rakparti díjat a címzett fizeti 
rakparti díjat a hajóbérlő fizeti 

rakparti elismervény 

rakparti illeték 
rakpartilleték 

rakpartkikötő 

rakpartklauzula 
rakparton átvéve 

rakparton átvéve ... vámok a vevőt terhelik 

rakparton átvéve ... vámok fizetve 
rakparton lévő áru biztosítása 

rakpartra átadva 

rakparttulajdonos 
rakpart tulajdonosa 

raksúly 

raktár 
raktárakat feltölt 

raktárállomány 

raktárállomány feltöltése 
raktárállomány-kiegészítés 

raktárállomány kiegészítése 

raktárállomás 
raktárállomás-hálózat 

raktáráru 

raktáráru-biztosítás 
raktáráru biztosítása 

raktáráruház 

raktárbázis 
raktár-befogadóképesség 

raktár befogadóképessége 



raktárbér 

raktárbérleti díj 

raktárbizonylat 
raktárbiztosítás 

raktárcsarnok 

raktárdíj 
raktárelhelyezés 

raktár elhelyezése 

raktárépület 
raktárfeltöltés 

raktár feltöltése 

raktárfeltöltési idő 
raktárfelügyelő 

raktár-felülvizsgálat 

raktár fenntartója 
raktárforgalom 

raktárfőnök 

raktárgazdálkodás 
Raktárgazdálkodás (sajtókiadvány) 

raktárgazdaság 

raktárhálózat 
raktárhálózat-telepítés 

raktárhálózat telepítése 

raktárház 
raktárhelyiség 

raktárhiány 

raktárhiány tervezett összege 

raktári áru 

raktári átvételi elismervény 
raktári átvételi jegy 

raktári díj 

raktári elismervény 
raktári fejlap 

raktári felesleg 

raktárig szállít 
raktári készlet 

raktári készletnyilvántartó lap 

raktári kezelés 
raktári kiárusítás 

raktári konszignáció 

raktári maradvány 
raktáringatlan-tulajdonjog 

raktáringatlan tulajdonjoga 

raktári nyilvántartás 
raktári részleg 

raktárirészleg-vezető 

raktári részleg vezetője 
raktári zálogcédula 

raktári záloglevél 

raktárjegy 
raktárjegyfedezet 

raktárjegyfedezetre nyújtott kölcsön 

raktárkapacitás 
raktárkészlet 

raktárkészletben lekötött eszközérték 

raktárkészletben lekötött tőke 
raktárkészlet-beruházás 

raktárkészlet-csökkenés 

raktárkészlet csökkenése 
raktárkészlet-csökkentés 

raktárkészlet csökkentése 



raktárkészlet-ellenőrzés 

raktárkészlet ellenőrzése 

raktárkészlet-előirányzat 
raktárkészlet-felesleg 

raktárkészlet-felmérés 

raktárkészlet felmérése 
raktárkészlet forgási sebessége 

raktárkészlet-növekedés 

raktárkészlet növekedése 
raktárkészlet nyitó egyenlege 

raktárkészlettartás 

raktárkészlet-változás 
raktárkészlet változása 

raktárkészlet záró egyenlege 

raktárkezelés 
raktárkezelő 

raktárkezelőség 

raktár-kitakarító rekordforgalom 
raktárkönyv 

raktárközi bizonylat 

raktárközi forgalom 
raktárlétesítés 

raktár létesítése 

raktár létesítésére alkalmas helyiség 
raktárnok 

raktárnyilvántartás 

raktáron lévő 

raktáron maradt áru 

raktáron tartás 
raktáros 

raktároz 

raktározás 
raktározási bizonylat 

raktározási célú vámszabad terület 

raktározási ciklus 
raktározási díj 

raktározási díjszabás 

raktározási határidő 
raktározási hely 

raktározási idő 

raktározási jegy 
raktározási költség 

raktározási szerződés 

raktározási tarifa 
raktározási ügylet 

raktározásra alkalmas 

raktározás támogatása 
raktározható 

raktározó 

raktározói felelősségbiztosítás 
raktározott 

raktározó vállalat (bármelyik) 

raktározóvállalat (raktározással foglalkozik) 
raktárparitás 

raktárra vétel 

raktárról szállít 
raktárról szállítható 

raktárszövetkezet 

raktárt áruval feltölt 
raktárt ellenőriz 

raktárterem 



raktártérfogat 

raktár térfogata 

raktárt felülvizsgál 
raktártól raktárig való biztosítás 

raktártól raktárig való szállítmánybiztosítási záradék 

raktárt újra feltölt 
raktártulajdonos 

raktártulajdonos zálogjoga 

raktárudvar 
raktárvezető 

raktár vezetője 

raktárvezető vámos 
raktér 

raktérbérlő 

raktér bérlője 
rakterület 

raktömegtonna-kilométer 

rálicitál 
rálicitálás 

rálicitál az árverési hiénára 

rálicitáló 
rálicitált 

rálicitáltat 

rámenős eladási stílus 
rámenős üzletember 

rámér 

rámérés 

rámérő 

rand (ZAR) – Dél-Afrika 
rand monetáris övezet 

randomizálás (a statisztikai minta kiválasztásában a véletlenszerűség biztosítása) 

rang 
range (választék, mintakollekció,  

a statisztikai vizsgálatokban: mintaterjedelem) 

rangidősség 
rangkorreláció 

rangkorrelációs kapcsolat 

rangkorreláció-számítás 
rangösszegpróba 

rangsor 

rangsorba állított töltősúlyok 
rangsorban következik 

rangsorjelentés 

rangsorol 
rangsorolás 

rangsorolási terv 

rangsorolásos haszonmérés 
rangsoroló szavazás 

rangsorolt adatok 

rangsorolt szükséglet 
rangszám 

Ranis, Gustav 

rányom 
rányomja bélyegét 

raport 

rappen (váltópénz) 
ráragaszt 

ráragasztás 

ráragasztható címke 
rárak 

rárakás 



rárakható 

rárakó 

ráró 
ráruház 

ráruházta a vagyonát 

rásegítő költségvetés 
rásóz (szleng) 

rásüti a bélyeget 

rászámít 
rászámítás 

rászed 

rászedés 
rászedett 

rászedhető 

rászedő 
rászorul 

rászorul a támogatásra 

rászoruló ország 
rászorult a pénzre 

rászorultságelven járó támogatás 

rászorultsági alap 
rászorultsági alapú eljárás 

rászorultsági alapú juttatás 

rászorultsági küszöb 
rászorultságtartósító hatás 

raszter 

ráta 

rátábláz 

rátáblázás 
rátáblázható 

rátáblázott 

rátáblázott haszonélvezeti jog 
rátáblázza az adósságot a házra 

rátaelemzés 

ráterhel 
ráterhelés 

ráterheléses befektetési alap 

rátestál 
rátestálás 

rátesz 

Ráth Zoltán 
ratifikáció 

ratifikációs okirat 

ratifikációs okmány 
ratifikálás 

rátukmál 

rátukmálás 
rátukmálható 

rátukmáló 

Rau, Karl Heinrich 
ráutaló cselekmény 

ráutaltsági érzés 

ravasz fogás 
ravasz kereskedő 

ravasz trükk 

rávezető 
rávezet valamit a számlájára 

RAX (a BAMOSZ részvény-befektetési alap portfólióindexe) 

RAX (részvény-befektetési alapok portfólióindexe) 
Raymond, Daniel 

rázós ügy 



RCA (megnyilvánult komparatív előny) 

RDE (a racionális döntések elmélete) 

RDE-modell 
RDE-paradigma 

reagálóképesség 

reagál valamire 
Reagan, Barbara Ruth Benton 

reagíbilis árindex 

reakció 
reakciófüggvény 

reakciógörbe 

reakciógörbe egyenlete 
reakcióidő 

reakciósebesség 

reaktiváció 
reaktivál 

reaktiválás 

reaktív megoldás 
reál (pénzegység) 

reálaggregátum 

reálaktíva 
reálárfolyam 

reálárfolyam-buborék 

reálárfolyam-felértékelődés 
reálárfolyam felértékelődése 

reálárfolyam-korrekció 

reálárfolyam-mutató 

reálbér (W/P) 

reálbéráldozat 
reálbércsökkenés 

reálbér csökkenése 

reálbércsökkentés 
reálbér csökkentése 

reálbéremelés 

reálbér emelése 
reálbér-emelkedés 

reálbér emelkedése 

reálbérfüggvény 
reálbérindex 

reálbér-növekedés 

reálbér növekedése 
reálbér-összehasonlítás 

reálbér összehasonlítása 

reálbérromlás 
reálbér romlása 

reálbérszint 

reálbérszínvonal 
reálbér színvonala 

reálberuházás 

reálbérű 
reálbérváltozás 

reálbér változása 

reálbérveszteség 
reál bruttó nemzeti termék 

reálciklus-elmélet 

reálciklus-iskola 
reáldeficit 

reálegyenleg 

reálegyenleg-hatás 
reálegyensúly 

reálérték 



reálértékben csökken 

reálértékben kifejezett mutató 

reálérték-csökkenés 
reálérték csökkenése 

reálérték-megőrzés 

reálérték-növekedés 
reálérték növekedése 

reálérték-növelés 

reálérték növelése 
reálérték-számítás 

reálérték számítása 

reáleszközök 
reálfejlődés 

reálfelértékelés 

reálfelértékelő árfolyam-politika 
reálfelértékelődés 

reálfeltétel 

reálfinanciális hatás 
reálfogyasztás 

reálfogyasztás-csökkenés 

reálfogyasztás csökkenése 
reálfogyasztás-növekedés 

reálfogyasztás növekedése 

reálfolyamat 
reálgazdaság 

reálgazdasági reakcióidő 

reálgazdasági szelekció 

reálgazdasági tranzakció 

reálhasznosság 
reálhatás 

reálhatékony árfolyam 

reálhitel 
reálhozam 

reálhozamráta 

reálhozamszint 
reália 

reálinput 

reális 
reális ajánlat 

reálisan megvalósítható tervvariáns 

reális ár 
reális érték 

reális földárak kialakulása 

reális jövedelem 
reális lehetőség 

reális munkabér 

reális pénz 
realitás 

realizáció 

realizációs elv 
realizál 

realizálandó profit 

realizálás 
realizálás előtt elkönyvelt nyereség 

realizálási ár 

realizálási csomósodás 
realizálási javaslat 

realizálási nehézség 

realizálási piac 
realizálatlan 

realizálatlan nyereség 



realizálható 

realizálható érték 

realizálható monopolhelyzet 
realizálhatóság 

realizáló 

realizálódhatna 
realizálódik 

realizálódó érték 

realizált árfolyamnyereség 
realizált eredmény 

realizált érték 

realizált gazdasági profit 
realizált gazdasági profit összege 

realizált kamat 

realizált megtakarítás 
realizált nyereség 

realizált profit 

realizált profittömeg 
realizált veszteség 

reáljavak 

reáljószág 
reáljövedelem 

reáljövedelem-csökkenés 

reáljövedelem csökkenése 
reáljövedelem-hipotézis 

reáljövedelem-index 

reáljövedelem-növekedés 

reáljövedelem növekedése 

reáljövedelem-pozíció 
reáljövedelem-változás 

reáljövedelem változatlansága 

reálkamat 
reálkamat-elvárás 

reálkamat-fizetés 

reálkamat fizetése 
reálkamat-fizetési teher 

reálkamat-hozadék 

reálkamat hozadéka 
reálkamat-jövedelem 

reálkamat-kiadás 

reálkamatláb 
reálkamat-növekedés 

reálkamat növekedése 

reálkamat-prémium 
reálkamatszint 

reálkategóriák 

reálkereset 
reálkereset-csökkenés 

reálkereset csökkenése 

reálkereset-emelkedés 
reálkereset emelkedése 

reálkereset-növekmény 

reálkereset növekménye 
reálkereslet 

reálkiadás 

reálkiadás-csökkentés 
reálkiadás csökkentése 

reálkibocsátás 

reálkibocsátás-növekedés 
reálköltség 

reálköltség-elmélet 



reálköltség elmélete 

reálleértékelés 

reálleértékelési politika 
reálleértékelő árfolyam-politika 

reálleértékelődés 

reallokáció 
reallokál 

reallokálás 

reál-magánfogyasztás 
reálmegtakarítás 

reálmegtérülés 

reál-megtérülési ráta 
reálmozgás 

reálmutató 

reálnagyság 
reálnövekedés 

reálnövekmény 

reálopció 
reálórabér 

reáloutput 

reál-összefonódás 
reálpénz 

reálpénzállomány 

reálpénz-flexibilitás 
reálpénzkereslet 

reálpénzkereslet-függvény 

reálpénzkészlet 

reálpénzkínálat 

reálpénzmennyiség 
reálpiaci racionalitás 

reálpolitika 

reálpozíció-javulás 
reálprofit 

reálszféra 

reálszisztéma 
reáltarifa 

reáltarifa-emelés 

reáltarifa emelése 
reálteljesítmény 

reáltényező 

reáltermelés 
reáltőke 

reáltőke-felhalmozás 

reáltőke felhalmozása 
reáltőkejavak 

reáltudományos mérlegelméletek 

reálvagyon 
reálvagyontárgy 

reálvagyontárgyak értéke 

reálváltó-doktrína 
reálváltozó 

reál-vásárlóerő 

reálvétel 
reambuláció 

reasszekuráció (viszontbiztosítás) 

rebach (haszon, nyereség) 
Reboud, Paul 

recentralizáció 

recepció 
recepciós 

recepisz (átvételi elismervény) 



recés szél (pénzérménél) 

recesszió 

recesszió ellen védett 
recesszióra hajlamos 

recessziós irányzatok 

recessziós spirál 
recessziós szakasz 

recessziós tünet 

recesszió zátonyai 
recézés 

recézett érme 

reciklál 
reciklálás 

reciklálási adó 

recipiens ország 
reciprocitás 

reciprocitáselbánás 

reciprocitáselv 
reciprocitás elve 

reciprocitáson alapuló koordináció 

reciprok altruizmus 
reciprok árfolyam 

reciprok érték 

reciprok mátrix 
recirkuláció 

Recktenwald, Horst Claus 

Reddaway, William Brian 

rediszkont 

rediszkontál 
rediszkontálás 

rediszkontáltat 

rediszkontláb 
rediszkontláb-politika 

redisztribúció 

redisztribúciós funkció 
redisztribúciós hatás 

redisztributív rendszer 

redőnylehúzásra kényszerülő bolt 
redőnymenü 

reducibilitás 

redukál 
redukálás 

redukálódás 

redukálódik 
redukált 

redukció 

redundancia 
Reed–Person-féle átlagos regressziós vonal 

reeszkomptál (viszontleszámítol) 

reexpediálás 
reexpediálási tevékenység 

reexpeditőr 

reexport 
reexportálásra vonatkozó kötelezvény 

reexportált áru 

reexporteladás 
reexportforgalom 

reexportőr 

reexport tilalma 
reexporttilalom 

reexportügylet 



reexportvámáru-nyilatkozat 

reexportvásárlás 

refakcia (a fuvardíjból utólagos visszatérítés útján biztosított, feltételekhez kötött díjkedvezmény) 
referál 

referálás 

referáló 
referencia 

referenciaadatok 

referenciaár 
referenciabank 

referenciacsoport 

referenciahalmaz 
referenciahozam 

referenciahozam-görbe 

referenciajegyzék 
referenciakamat 

referencia-kamatláb 

referencialátogatás 
referenciális kapcsolat 

referenciaminta 

referenciamunka 
referenciaország 

referenciapontok 

referenciaszállítás 
referenciaszám 

referenciaszemély 

referenciaszerzés 

referenciaszerzési alternatívák 

referenciaszöveg 
referenciaüzem 

referenciaüzlet 

referenciaüzletet köt 
referenciával szolgál 

referenciavaluta 

referens 
referentúra 

refeudalizáció 

refinanszíroz 
refinanszírozás 

refinanszírozási eszköz 

refinanszírozási hajlandóság 
refinanszírozási hitel 

refinanszírozási kamatláb 

refinanszírozási kibocsátás 
refinanszírozási kockázat 

refinanszírozási költség 

refinanszírozási kötelezettség 
refinanszírozási kötvény 

refinanszírozási váltó 

refinanszírozási záloglevél 
refláció (deflációt követő infláció) 

reflációs 

reflációs gazdaságpolitikát követ 
reflációs politika 

reflációs politikát vezet be 

reflektál 
reflektálás 

reflektálóképesség 

reflexivitás 
reform 

reformál 



reformálás 

reformálható 

reformalku 
reformáló 

reformálódik 

reformált 
reformátor 

reformbefagyás 

reformcsomag 
reformelkötelezettség 

reformellenes 

reformer 
reformértékű lépés 

reformeszme 

reformév 
reformfolyamat 

reformgondolat 

reformhívő 
reformintézkedés 

reformista 

reformizmus 
reformjavaslat-csomag 

reformkényszer 

reformkísérlet 
reformkommunizmus 

reformkonform gazdaságpolitika 

reformkonform intézkedés 

reformköltségvetés 

reformközgazdaság 
reform-közgazdaságtan 

reformközgazdász 

reformkúra 
reformlépés 

reformmegoldás 

reformmunkálat 
reformmunkálkodás 

reformok a nyugdíj területén 

reformok a társadalombiztosítás területén 
reformok az egészségügy területén 

reformot vezet be 

reformpálya 
reformplatform 

reformprogram 

reformradikalizmus 
reformretorika 

reformszárny 

reformszocializmus 
reformtennivalók 

reformterv 

reformtervezet 
reformtörekvés 

reformüzletág 

reformváltoztatás 
refrigerátor 

regále 

regálebérlet 
regálebérlő 

regália 

régebben intézvényezett váltó 
regenerációs idő 

regenerál 



regenerálás 

regeneráló 

regenerálódik 
regenerált 

régen esedékes 

reggeli időszak 
reggelirendelő-kártya 

régi ár 

régi bérű lakás 
régibútor-eladás 

régi bútor eladása 

régibútor-kereskedő 
régi díjszabás 

régi értékeléssel 

régi, híres vállalat 
régi keletű adósság 

A régi kölcsönzés nem ajándék. (közmondás) 

régi kötvények gyűjtése 
régi német történelmi iskola 

régió attraktivitása 

régiócentrikus marketingstratégia 
régiócentrikus vállalati stratégia 

régiófejlesztés 

régió fejlesztése 
régió fejlesztésére szánt összeg 

régió fejlődési feltételei 

A Régiók Bizottsága (COR) (EU) 

régió kiemelkedő pénzügyi központja 

régiók közötti 
régiómarketing 

regionális 

regionális adókedvezmény 
regionálisan átváltható valuta 

regionális bank 

regionális csekkfeldolgozó központ 
regionális diszparitás 

regionális eladási vezető 

regionális érdekeltség 
regionális értéktőzsde 

regionális és globális munkamegosztás 

regionális fejlesztési együttműködés 
regionális fejlesztési övezet 

regionális foglalkoztatottság növelése 

regionális gazdasági integráció 
regionális gazdaságirányítás 

regionális gazdaságpolitikai ráhatás 

regionális hulladéklerakó létesítési költsége 
regionális idegenforgalmi alap 

Regionális Idegenforgalmi Bizottság (RIB) 

regionális integráció gazdaságtana 
regionális integrációs folyamat 

regionális iroda 

regionális konjunktúra 
regionális konzorcium 

regionális középszintű irányító rendszer 

regionális közgazdaságtan 
regionális méret 

regionális mintavétel 

regionális munkamegosztás 
regionális munkanélküliség 

regionális önellátás 



regionális piac 

regionális piaccá szélesít 

regionális repülőtér 
regionális szintű gazdaságpolitika célja 

regionális szövetségi tartalékbank 

regionális támogatások 
regionális tőzsde 

regionális turizmusfejlesztési terv 

regionális válság 
regionális vásár 

regionális vasúttársaság 

regionális világgazdasági integráció 
regionalizáció 

regionalizációs folyamat 

regionalizálási elmélet 
régión belüli 

régió pénzügyi központja 

régióspecifikus jellemző 
régi ötkopekes pénz 

régi pénz 

régi pénzgyűjtemény (a gyűjtemény régi) 
régipénz-gyűjtemény (a pénz régi) 

régi részvény 

régi részvényeseknek adott ingyenrészvények 
régi részvényeseknek tőzsdei árfolyam alatt juttatott új kibocsátású részvény 

régiség 

régiségárus 

régiségárusítás 

régiség árusítása 
régiségárverés 

régiség árverése 

régiségbefektetés 
régiség befektetése 

régiségbolt 

régiségfelvásárlás 
régiség felvásárlása 

régiségforgalom 

régiségkereskedelem 
régiségkereskedés 

régiségkereskedő 

régiség-kiskereskedelem 
régiségpiac 

régiségüzlet 

régiségvásár (R) 
régiségvásárló 

régiséggyűjtemény 

registered (R) (bejegyzett, védjegyzett) 
régi számla 

regiszter 

regisztertartalom 
regisztertonna (RT) 

regisztertonna-űrtartalom 

regisztráció 
regisztrációs eljárás 

regisztrál 

regisztrálás 
regisztrálási díj 

regisztrálhatatlan 

regisztráló 
regisztrált 

regisztrált forgalom 



regisztrált kereskedelmi szálláshely 

regisztrált lakossági megtakarítás 

regisztrált munkanélküli 
regisztrált munkanélküliség 

regisztrált szálláshely 

regisztrált űrtartalom 
regisztrátor 

regisztratúra 

régi váltó 
reglama (szabály, előírás) 

regresszál 

regresszió 
regresszióanalízis 

regresszióelemzés 

regressziófüggvény 
regressziós becslés 

regressziós egyenes 

regressziós egyenlet 
regressziós együttható 

regressziós együtthatók tesztelése 

regressziós elemzés 
regressziós eltérés-négyzetösszeg (SSR) 

regressziós felület 

regressziós függvény 
regressziós görbe 

regressziós görbe magassága 

regressziós modell 

regressziós módszer 

regressziós paraméterek 
regressziós sík 

regressziószámítás 

regressziószámítás csoportosított adatokból 
regresszív 

regresszív adó 

regresszív forgalmi adó 
regresszív kínálat 

regresszív személyi jövedelemadó 

regresszus (viszontkereset, kártérítési követelés) 
regula 

reguláció 

regulációs elmélet 
regulált szektor 

reguláris 

regularitás 
regulátorok kiiktatása a gazdaságból 

rehabilitáció 

rehabilitációs foglalkoztatás 
Rehabilitációs foglalkoztatási hozzájárulás (számlanév) 

rehabilitációs hozzájárulás 

rehabilitációs importhitel 
rehabilitációs járadék 

rehabilitációs kiadás 

rehabilitációs munkahely 
rehabilitációsmunkahely-teremtés 

rehabilitációs munkahely teremtése 

rehabilitál 
rehabilitálás 

rehabilitált vagyonbukott 

reichsmark (pénzegység) 
reichspfennig (váltópénz) 

reimport 



reimportál 

reimportengedély 

reinstalláció 
reinstallál (újra beiktat) 

reintegráció 

reintegrál 
reintegrálás 

reinvesztál 

reinvesztálás 
reinvesztált amortizációs leírás 

reinvesztált nyereség 

reinvesztíció 
reinvesztíciós hányad 

reis (pénzegység) 

rejtegetés 
rejtett 

rejtett adó 

rejtett eladósodás 
rejtett erőforrás 

rejtett gazdaság 

rejtett haszon 
rejtett hiba 

rejtett infláció 

rejtett kár 
Rejtett kincsnek kevés a haszna. (közmondás) 

rejtett költség 

rejtett munkanélküliség 

rejtett nyereségkifizetés 

rejtett reklám 
rejtett támogatás 

rejtett tartalék 

rejtett vezérlés 
rejtett visszaállamosítás 

rejtjeles szöveget megfejt 

rejtjelet megfejt 
rejtjelezett kód 

rejtjelező berendezés 

rekapitalizáció 
rekesz 

rekeszes csomagolás 

rekeszes láda 
reklám 

reklamáció 

reklamáció bejelentése 
reklamáció határideje 

reklamációkat érvényesít 

reklamációrendezés 
reklamáció rendezése 

reklamációs határidő 

reklamációs jegyzőkönyv 
reklamációs követelés 

reklamációs osztály 

reklamációs szakértő 
reklamációt elutasít 

reklamációt érvényesít 

reklám a csomagolóanyagon 
reklámadás 

reklámadásidő 

reklámadás időpontja 
reklámadás időtartama 

reklámadás keretműsora 



reklámadás közönsége 

reklámadó 

reklámajándék 
reklámajándék árucsomagban 

reklámajándék-árukészlet 

reklámajándék forgalmazása 
reklámajándék-forgalmazó 

reklámajándék-megrendelés 

reklámajándék megrendelése 
reklámajándék-terjesztés 

reklámajándék terjesztése 

reklámakció 
reklám aktív szakasza 

reklamál 

reklámalany 
reklámalapelv 

reklámalapötlet 

reklamálás 
reklamálási idő 

reklamálható 

reklámalkotás 
reklamáló 

reklamáló bank referenciaszáma 

reklamáló vevő 
reklamált 

reklámanyag 

reklámanyagok postaládás terjesztése 

reklámanyagraktár 

reklámár 
reklámáradat 

reklámár-kategória 

reklámáru 
reklámászok 

reklámasszisztens 

reklám a vásárlás helyén 
reklám az eladás helyén 

reklám befogadása 

reklámbefogadó 
reklámbélyeg 

reklámbevétel 

reklámbiznisz 
reklámblokk 

reklámbüdzsé 

reklámcédula 
reklámcég 

reklámcégér 

reklámcél 
reklámcél hatásvizsgálata 

reklámcélkitűzés 

reklámcélokra használ 
reklámcélú beszélgetés 

reklámcézár 

reklámcikk 
reklámcsík 

reklámcsinálás 

reklámcsomag 
reklámcsomagolás 

reklám-csomagolópapír 

reklámdia 
reklámelem 

Reklámélet (sajtókiadvány) 



reklámellenőrzés 

reklám ellenőrzése 

reklámelmélet 
reklámelőadó 

reklámember 

reklámemléktárgy 
reklámeredmény 

reklámeredményesség 

reklám eredményessége 
reklám eredményességének  

a vizsgálata 

reklámeredményesség-vizsgálat 
reklámeredményesség vizsgálata 

reklámeredmény-vizsgálat 

reklámeredmény vizsgálata 
reklámérintettség-vizsgálat 

reklámérintettség vizsgálata 

reklámerkölcs 
reklámérték 

reklámérv 

reklámérzékenység 
reklám és a forgalom aránya 

reklám és a forgalom viszonya 

reklámeszköz 
reklámeszközgyártó 

reklámeszköz-támogatás 

reklámeszköz-tulajdonos 

reklámeszköz tulajdonosa 

reklámeszköz-vásárlás 
reklámeszköz vásárlása 

reklámesztétika 

reklámetika 
reklámetikai kódex 

reklámfásultság 

reklámfejlesztés 
reklám fejlesztése 

reklámfejlesztési program 

reklámfeladat 
reklámfelirat 

reklámár-kategória 

reklámfelirattal ellátott jármű 
reklámfelügyelet 

reklámfelügyeleti testület 

reklámfelület 
reklámfelület-értékesítés 

reklámfelület értékesítése 

reklámfelvonulás 
reklámfényújság 

reklámfigura 

reklámfilm 
reklámfilmforgatás 

reklámfilmkészítés 

reklámfilm készítése 
reklámfilmkészítés megrendelése 

reklámfilmszemle 

reklámfogás 
reklám fogyasztásnövelő hatása 

reklám/forgalom arány 

reklámfotó 
reklámfőnök 

reklámfrigy 



reklámfüggöny 

reklámfüzet 

reklámgazdaság 
reklámgazdaságtan 

reklámgrafika 

reklámgrafikus 
reklámháború 

reklámhadjárat 

reklámhajhászás 
reklámhanganyag 

reklámhatárköltség 

reklámhatárköltség vizsgálata 
reklámhatás 

reklám hatása az eladásra 

reklám hatásának a mérése 
reklámhatásfok 

reklámhatásgörbe 

reklámhatás görbéje 
reklámhatáskeltés 

reklámhatás kopása 

reklámhatásmérés 
reklámhatás mérése 

reklámhatásnak kitesz 

reklámhatásnak kitett 
reklámhatásosság 

reklámhatás-vizsgálat 

reklámhatás vizsgálata 

reklámhatékonyság 

reklámhatékonyság-mérés 
reklámhatékonyság mérése 

reklámhatékonyság-vizsgálat 

reklámhatékonyság vizsgálata 
reklámhely 

reklámhelybérlés 

reklámhely bérlése 
reklámhézag 

reklámhirdetés 

reklámhordozó 
reklámhordozó média 

reklámidő 

reklámidő-értékesítés 
reklámidő értékesítése 

reklámidőzítés 

reklám időzítése 
reklámigényes 

reklámigényes termék 

reklámimpulzus 
reklámimpulzus-elem 

reklám impulzuseleme 

reklámintenzitás 
reklám intenzitása 

reklámintenzív 

reklámintézkedés 
reklámipar 

reklámirányítás 

reklámiroda 
reklámjelentőségű jótékonykodás 

reklámjelmondat 

reklámjog 
reklámjogi kodifikáció 

reklámjövedelem 



reklámkampány 

reklámkampány-hatékonyság 

reklámkampány hatékonysága 
reklámkampánysiker 

reklámkampány sikere 

reklámkampányt folytató vállalat 
reklámkampányt indít 

reklámképes 

reklámképes védjegy 
reklámképlet 

reklámkép megalkotása 

reklámkeret 
reklámkiadás 

reklámklip 

reklámkódex 
reklámkoncepció 

reklámkontrolling 

reklámkorlátozás 
reklám korlátozása 

reklámkorlátozás feloldása 

reklámköltség 
reklám költsége 

reklámköltségek szóródása 

reklámköltség/értékesítés arány 
reklámköltség és az értékesítés aránya 

reklámköltség-hozzájárulás 

reklámköltség részaránya 

reklámköltség-szóródás 

reklámköltségvetés 
reklámkönyv 

reklámkörlevél 

reklámkörnyezet 
reklámközlemény 

reklámközzétevő 

reklám közzétevője 
reklámkultúra 

reklámkutatás 

reklámlap 
reklámlehetőség 

reklám lehetősége 

reklámlélektan 
reklámlépés 

reklámlevél 

reklámlogó 
reklámmeccs 

reklámmédia 

reklámmédia-vásárlás 
reklámmédia vásárlása 

reklámmegbízás 

reklámmegcélzott 
reklámmegrendelés 

reklám megrendelése 

reklámmegrendelő 
reklám megrendelője 

reklámmelléklet 

reklám melléklete 
reklámmenedzser 

reklámminta 

reklámmondat 
reklámmorál 

reklámműsor 



reklámmütyür 

reklámnaptár 

reklámnyomtatvány 
reklámoktatás 

reklámos 

reklámoszlop 
reklámosztály 

reklámoz 

reklámozás 
reklámozási cél 

reklámozási lehetőség 

reklámozási magatartás 
reklámozási rendszer 

reklámozási tilalom 

reklámozás más cégnek 
reklámozás szabályai 

reklámozgató cég 

reklámozó 
reklámozó cég 

reklámozott áru 

reklámozott termék 
reklámoztat 

reklámoztató 

reklámönkormányzat 
reklámötlet 

reklámözön 

reklámpanasz 

reklámpanasz-bizottság 

reklámperc 
reklámpercdíj 

reklámperiódus 

reklámpiac 
reklámpolitika 

reklámprospektus 

reklámpszichológia 
reklámpszichológus 

reklámra előirányzott összeg 

reklámráfordítás 
reklám reklámozása 

reklámrendezvény 

reklámrészleg 
reklámrevízió 

reklámriport 

reklámrugalmasság 
reklámrugalmasság kiszámítása 

reklámrugalmasság-számítás 

reklámsegédeszköz 
reklám sikerességének a vizsgálata 

reklámsikeresség-vizsgálat 

reklámsikeresség vizsgálata 
reklámsorozat 

reklámstatisztika 

reklámstílus 
reklámstratégia 

reklámstratégia-váltás 

reklámszabadság 
reklámszabályozás 

reklám szabályozása 

reklámszakember 
reklámszakértő 

reklámszaklap 



reklámszakma 

reklámszaktanács 

reklám-szaktanácsadás 
reklám-szaktanácsadó 

reklámszakvállalat 

reklámszatyor 
reklámszatyor-feliratozás 

reklámszatyor feliratozása 

reklámszatyor-készítés 
reklámszatyor készítése 

reklámszédelgés 

reklámszédelgő 
reklámszektor 

Reklámszemle (sajtókiadvány) 

reklámszervezés 
Reklámszervezetek Érdekegyeztető Tanácsa (RÉT) 

reklámszervező 

reklámszervező cég 
reklámszerzés 

reklámszerződés 

reklámszlogen 
reklámszolgáltatás 

reklámszórólap 

reklámszórólap-terjesztés 
reklámszórólap terjesztése 

reklámszöveg 

reklámszöveg hatásvizsgálata 

reklámszöveg megalkotása 

reklámszövetség 
reklámtábla 

reklámtábla-hordozó 

reklámtábla hordozója 
reklámtabu 

reklámtámogatás 

reklámtámogatottság 
reklámtanács 

reklámtárgy 

reklámtáska 
reklámtelítettség 

reklámtelítődés 

reklámterítés 
reklámterjesztés 

reklámterrorista 

reklámterv 
reklámtervező 

reklám tervezője 

reklámtevékenység 
reklámtevékenység pangása 

reklámtilalom 

reklámtoplista 
reklámtorta 

reklámtorta-megoszlás 

reklámtorta megoszlása 
reklámtörvény 

reklámtörvény-tervezet 

reklámtörvény tervezete 
reklámtrükk 

reklámújság 

reklámügyintéző 
reklámügynök 

reklámügynökség 



reklámügynökségi hálózat 

reklámügynökségi jutalék 

reklámügynökségi láncolat 
reklámügynökségi megbízási szerződés 

reklámüzenet 

reklámüzenet-tervezés 
reklámüzenet tervezése 

reklámüzletember 

reklámvállalat 
reklámvállalkozás 

reklámversengés 

reklámverseny 
reklámvezető 

reklámvilág 

reklámvilágcég 
reklámvilágítás 

reklám-világkonferencia 

Reklám-világszövetség 
Reklám-világszövetség Magyar Tagozata 

reklámvonzerő 

reklámvonzerő kihasználása 
rekombináns forma 

rekommendáció 

rekommendál 
rekommendálás 

rekommendált 

rekommunizáció 

rekompenzál 

rekompenzálás 
rekompenzálható 

rekompenzáló 

rekompenzált 
rekonstruál 

rekonstruálás 

rekonstruáló 
rekonstruált 

rekonstrukció 

rekonstrukciós támogatás 
rekonstruktív tervezés 

rekonverzációs stratégia 

rekord 
rekordár 

rekordárfolyam 

rekordbevétel 
rekorddöntés 

rekordexport 

rekordfelhozatal 
rekordforgalom 

rekord-gabonatermés eladhatatlansága 

rekordhozam 
rekordkifizetés 

rekordkivitel 

rekordmélypont 
rekordmennyiség 

rekord mértékű nyereség 

rekord-munkanélküliség 
rekordnagyság 

rekordnyeremény 

rekordnyereség 
rekordosztalék 

rekordösszeg 



rekordszint 

rekordtámogatás 

rekordtermés 
rekreációs haszon 

rekreációs sport részpiaca 

rekreditív (megbízás visszavonása) 
rektacsekk 

rektaforgatmány 

rektapapír (névre kiállított értékpapír) 
rektaváltó 

rektazáradék 

rekultivációs költség 
rekuperálás 

rekurrens 

rekurrens csatlakozás 
rekurzió 

rekurziós formula 

rekurziós módszer 
rekurzív 

rekurzivitás 

rekurzív modell 
rekurzus 

rekuzál (visszautasít, elutasít) 

rekvirál 
rekvirálás 

rekviráló 

rekvizíció 

reláció 

relációanalízis 
relációelmélet 

relációs aszimmetria 

relációs kassza 
relációs koncepció 

relációsorozat 

relációs stratégia 
relatív 

relatív ár 

relatív ár- és bérváltozás 
relatív árfolyamváltozás 

relatív árindex 

relatív ármozgás 
relatív árszínvonal 

relatív árváltozás 

relatív bér 
relatív bérdifferencia 

relatív bérváltozás 

relatív depriváció 
relatív drágulás 

relatíve drágábbá vált termék 

relatív elevenmunkaköltség-szint 
relatív elszegényedés 

relatíve olcsóbbá vált termék 

relatív erősség 
relatív erősségi index (RSI) 

relatív értékösszeg 

relatív értékösszegsor 
relatív értéktöbblet 

relatívértéktöbblet-termelés 

relatív értéktöbblet termelése 
relatív forráshiány 

relatív gyakoriság 



relatív gyakorisági sor 

relatív hatékonyság 

relatív hibakorlát 
relatív inflációs ráta 

relatív jövedelem 

relatívjövedelem-hipotézis 
relatív jövedelem hipotézise 

relatív kartelltilalom 

relatív koncentráció 
relatív költségelőny 

relatív munkabér 

relatív nagyság 
relatív nemzetközi bérdifferencia 

relatív súly 

relatív szám 
relatív szórás 

relatív szóródás 

relatív szűkösség 
relatív tényező 

relatívtényező-ár 

relatívtényező-ellátottság 
relatív termelékenységi előny 

relatív termelékenységi hatás 

relatív túltermelés 
relatív változás 

releváns 

releváns keresleti függvény 

releváns költség 

releváns költségfüggvény 
releváns működési zóna 

releváns piac 

releváns tartomány 
releváns tényező 

reliktum (maradvány, hagyaték) 

relikvia 
remarketing 

rembours (utánvételi bankhitel) 

rembours-akkreditív 
rembours-hitel 

rembours-követelés 

rembours-meghitelezés 
rembours-ügylet 

rembours-váltó 

rembours-visszkereset 
remédium (a megengedett legnagyobb eltérés a pénzérme törvényesen megállapított aranytartalmától) 

remél 

remélhető hozam 
remélt előny 

remélt haszon 

remélt hozam 
remény 

reménybeli vásárló 

reménybeli vevő 
reménykeltő 

reménykeltő kilátás 

reménnyel kecsegtet 
reménytelen pénzügyi helyzet 

reménytelen vállalkozás 

reményteli kezdés 
reményteljesebb befektetési terület 

reményvesztés 



remisszió 

remittál (valakinek más által fizetendő váltót ad) 

remittálás 
remittenda (visszáru) 

remittens (visszaküldő, a váltó rendelvényese) 

remóció (állásból való elmozdítás) 
remonetizáció (kivont pénznem újbóli forgalomba hozása) 

remonetizál 

removeál (állásból elmozdít) 
remuneráció (fizetésen felüli javadalmazás) 

remunerál 

rendbe hoz 
rendbe hozás 

rendbehozatal 

rendbejövetel 
rendben menő dolgok 

rendbetétel 

rendbírság 
rendel 

rendelés 

rendelés alatti állomány 
rendelésállomány 

rendelésbeérkezés 

rendelés beérkezése 
rendelésbeiktatás 

rendelés beiktatása 

rendelésbizonylat 

rendelés bizonylata 

rendelések aznapi módosítása 
rendelések aznapi törlése 

rendelések lebonyolítás alatt 

rendelésfajta 
rendelésfeladás 

rendelés feladása 

rendelésfeladási időpont 
rendelésfelvétel 

rendelés felvétele 

rendelésfelvevő 
rendelés felvevője 

rendelésfogadás 

rendelés fogadása 
rendelés-formanyomtatvány 

rendelés formanyomtatványa 

rendelésformula 
rendelésigazolás 

rendelés igazolása 

rendelési gyakoriság 
rendelési időközök 

rendelési index 

rendelési könyv 
rendelési specifikáció 

rendelési tétel 

rendelési tétel nagysága 
rendelési űrlap 

rendelésjelzés 

rendelés jelzése 
rendelés kelte 

rendelésképzés 

rendeléskidolgozás 
rendelés kidolgozása 

rendeléskielégítés 



rendelés kielégítése 

rendeléskivitelezés 

rendelés kivitelezése 
rendeléskorlátozás 

rendelés korlátozása 

rendeléslebonyolítás 
rendelés lebonyolítása 

rendelésmegerősítés 

rendelés megerősítése 
rendelés megküldése 

rendelésmódosítás 

rendelés módosítása 
rendelés-nyilvántartás 

rendelés nyilvántartása 

rendelés-nyilvántartó 
rendelés-nyilvántartó lap 

rendelés-nyilvántartó modul 

rendelés összetétele 
rendelésportfólió 

rendelésre gyártás 

rendelésre készült 
rendelés stornírozása 

rendelés szerint 

rendelésteljesítés 
rendelés teljesítése 

rendeléstípus 

rendelést kivitelez 

rendelést lemond 

rendeléstörlés 
rendelés törlése 

rendelésűrlap 

rendelés végrehajtása 
rendelés-visszaigazolás 

rendelés visszaigazolása 

rendelés-visszavonás 
rendelés visszavonása 

rendeletére 

rendeletére és számlájára 
rendeletérvénytelenítés 

rendelet érvénytelenítése 

rendeleti hajóraklevél 
rendeleti kikötő 

rendeleti privatizáció 

rendeleti záradék 
rendeletre 

rendeletre fizet 

rendeletre fizetendő 
rendeletre forgatott 

rendeletre forgatva 

rendeletre kiállított 
rendeletre kiállított értékpapír 

rendeletre kiállított és üresen forgatott 

rendeletre kiállított és üresen forgatott hajóraklevél 
rendeletre kiállított hajóraklevél 

rendeletre kiállítva 

rendeletre szóló 
rendeletre szóló biztosítási  

kötvény 

rendeletre szóló csekk 
rendeletre szóló értékpapír 

rendeletre szóló hajóraklevél 



rendeletre szóló kötvény 

rendeletre szóló okirat 

rendeletre szóló papír 
rendeletre szóló utalvány 

rendeletre szóló váltó 

rendelhető 
rendelkezés 

rendelkezés beszedésre 

rendelkezésére bocsát 
rendelkezéshitel 

rendelkezési alap 

rendelkezési állomány 
rendelkezési felhatalmazás 

rendelkezési hitel 

rendelkezési jog 
rendelkezési jogosultság 

rendelkezési lehetőség 

rendelkezési meghatalmazás 
rendelkezési okmány 

rendelkezési záradék 

rendelkezéskorlátozás 
rendelkezés korlátozása 

rendelkezésre 

rendelkezésre áll 
rendelkezésre állás 

rendelkezésre állási alapdíj 

rendelkezésre álló 

rendelkezésre álló akkreditív 

rendelkezésre álló aktívák 
rendelkezésre álló árutömeg 

rendelkezésre álló bérjavak 

rendelkezésre álló bruttó nemzeti jövedelem (GNDI) 
rendelkezésre álló dollárdeviza 

rendelkezésre álló egyenleg 

rendelkezésre álló erőforrások 
rendelkezésre álló értékpapír 

rendelkezésre álló értékpapírok száma 

rendelkezésre álló eszközök 
rendelkezésre álló forintmennyiség 

rendelkezésre álló forint mennyisége 

rendelkezésre álló források 
rendelkezésre álló hitel 

rendelkezésre álló információ 

rendelkezésre álló információs csatorna 
rendelkezésre álló javak 

rendelkezésre álló jövedelem (DI) 

rendelkezésre álló készlet 
rendelkezésre álló készletek értéke 

rendelkezésre álló készpénz 

rendelkezésre álló készpénzmennyiség 
rendelkezésre álló készpénz mennyisége 

rendelkezésre álló mennyiség 

rendelkezésre álló nemzetijövedelem-rész 
rendelkezésre álló nemzetijövedelem-részarány 

rendelkezésre álló nyereség 

rendelkezésre álló okmány 
rendelkezésre álló összeg 

rendelkezésre álló összpénzmennyiség 

rendelkezésre álló összpénz mennyisége 
rendelkezésre álló pénz 

rendelkezésre álló pénzeszközök 



rendelkezésre álló pénztartalékok nagysága 

rendelkezésre álló tényezők optimális felhasználása 

rendelkezésre álló termelési tényezők felhasználási lehetőségei 
rendelkezésre álló tőke 

rendelkezésre álló vagyon 

rendelkezésre állóvá tesz 
rendelkezésre bocsát 

rendelkezésre fizetendő 

rendelkezésre jogosult 
rendelkezésre szóló értékpapír 

rendelkezésre tart 

rendelkezésre tartás 
rendelkezésre tartási díj 

rendelkezésre tartási jutalék 

rendelkezésre tartási jutalék képzése 
rendelkezik a termeléshez szükséges feltételekkel 

rendelkezik az áruval 

rendelkezik az ellenőrzéshez szükséges feltételekkel 
rendelkező hajótulajdonos 

rendelkező tulajdonos 

rendellenes árfolyamtrendek 
rendellenesség 

rendellenes változások 

rendellenes viselkedés 
rendelőív 

rendelőkönyv 

rendelőlevél 

rendelt áru 

rendeltetés 
rendeltetési állomás 

rendeltetési állomáson vámkezelendő 

rendeltetési cél 
rendeltetési hely 

rendeltetési helyig bérmentesítve 

rendeltetési hely szerinti ország adóhatalma 
rendeltetési kikötő 

rendeltetési légikikötő 

rendeltetési ország 
rendeltetési ország adóhatalma alá nem tartozó tárgyak 

rendeltetési ország elve 

rendeltetési pályaudvar 
rendeltetési repülőtér 

rendeltetési vámhivatal 

rendeltetési város 
rendeltetési záradék 

rendeltetés szerinti megkülönböztetés 

rendeltetésszerű 
rendeltetésszerű használat 

rendeltetésszerű használatbavétel 

rendelvény 
rendelvényes 

rendelvényes bankja 

rendelvényes számlájára 
rendelvényes váltó 

rendelvényez 

rendement (hozam) 
rendes banki megbízás 

rendes ember gondossága 

rendes évi közgyűlés 
rendes évi szabadság 

rendes felmondás 



rendes fizetés 

rendes forgatmány 

rendes gazdálkodás köre 
rendes gondosság 

rendes kölcsönzési program 

rendes közgyűlés 
rendes lehívási jogok 

rendes munkavállaló 

rendes piaci időszakokon kívüli időszakok 
rendes részvény 

rendes részvényekbe fektető alap 

rendes részvények egyenkénti könyvértéke 
rendes részvénnyel egyenértékű értékpapír 

rendes ügyvitel 

rendes ülés 
rendes vagyonadó 

rendez 

rendezés 
rendezés axiómája 

rendezési elv 

rendezési időpont 
rendezési ráta 

rendezési terv 

rendezés napja 
rendezetlen 

rendezetlen adósság 

rendezetlen államadósság 

rendezetlen fizetési kötelezettség 

rendezetlen kárigény 
rendezetlen számla 

rendezetlen tartozás 

rendezetlen tőkehelyzet 
rendezetlen tulajdoni viszony 

rendezetlen tulajdonviszony 

rendezetlenül 
rendezett 

rendezett anyagi körülmények 

rendezett halmaz 
rendezett munkaügyi kapcsolat 

rendezett pénzviszonyok 

rendezett piaci körülmények 
rendezett sor 

rendezett számla 

rendezett váltó 
rendezi a számláját 

rendeződés 

rendeződő 
rendezőmodell 

rendező pályaudvar 

rendezve 
rendezvény 

rendezvénybiznisz 

rendezvényértékesítés 
rendezvényhajó 

rendezvénylebonyolítási támogatás 

rendezvényszervezés 
rendezvényszervezési ismeretek 

rendezvény szervezése 

rendezvényszervező 
rendezvénytámogatás 

rendezvény támogatása 



rendezvényvendég 

rendi társadalom 

rendkívül alacsony ár 
rendkívüli alap 

rendkívüli anyagi nehézség 

rendkívüli árengedmény 
rendkívüli bevétel 

Rendkívüli bevételek (számlanév) 

rendkívüli díj 
rendkívüli díjfizetés 

rendkívüli eredmény 

Rendkívüli eredmény (eredmény 
kimutatási fősor) 

rendkívüli értékcsökkenési leírás 

rendkívüli felmondás 
rendkívüli gondosság 

rendkívüli határozat 

rendkívüli hitel 
rendkívüli juttatás 

rendkívüli kártyapótlás 

rendkívüli kereskedési idő 
rendkívüli kiadás 

rendkívüli kiutalás 

rendkívüli kockázat 
rendkívüli kormányzati támogatás 

rendkívüli költség 

rendkívüli körülmény 

rendkívüli kötés 

rendkívüli közgyűlés 
rendkívüli leírás 

rendkívüli nagyságú profit 

rendkívüli nyereség 
rendkívüli osztalék 

rendkívüliosztalék-kifizetés  

(az osztalék rendkívüli) 
rendkívüli osztalékkifizetés  

(a kifizetés rendkívüli) 

rendkívüli osztalék kifizetése 
rendkívüli pénzbevétel 

rendkívüli piaci nehézségek 

rendkívüli ráfordítás 
Rendkívüli ráfordítások (számlanév) 

Rendkívüli ráfordítások és nyereséget terhelő adók (számlanév) 

rendkívüli rekonstrukciós kölcsön 
rendkívüli segély 

rendkívüli segélyalap 

rendkívüli segítség 
rendkívüli selejtezés 

rendkívüli szabadság 

rendkívüli tartalék 
rendkívüli tartalékalap 

rendkívüli teher 

rendkívüli tétel 
rendkívüli tőkeadó 

rendkívüli ülés 

rendkívüli vagyonadó 
rendkívüli veszteség 

rendkívül kis többletköltség 

rendkívül magas ár 
rendszabály 

rendszer 



rendszer-átalakítás 

rendszer átalakítása 

rendszer-átalakítási hitel 
rendszer-átalakítási hitelmódozat 

rendszer-átalakítási hitel módozata 

rendszer-átalakító 
rendszer-átalakító lépés 

rendszer-átalakító ország 

rendszerazonosság 
rendszerbe állít 

rendszerbe kapcsolt 

rendszerbérlet 
rendszerbevezetés 

rendszer bevezetése 

rendszerbiztonságot fenyegető veszély értékelése 
rendszerbukás 

rendszer bukása 

rendszercsőd 
rendszeregyüttható 

rendszerelemzés 

rendszereljárás 
rendszerelmélet 

rendszerelméleti megközelítés 

rendszer előnyös vonása 
rendszer-előrejelzés 

rendszeres 

rendszeres adók 

rendszeres árverés 

rendszeres aukció 
rendszeres banki megbízás 

rendszeres bevétel 

rendszeresen fizetendő részlet 
rendszeresen közlekedik 

rendszeresen megvásárolja egy vagy több vállalat részvényeit 

rendszeresen vásárol 
rendszeres értékpapír-vásárlás fix dollárértékben 

rendszeres értékpapír-vásárlás fix ... értékben 

rendszeres értékpapír-vásárlás fix forintértékben 
rendszeres fizetések 

rendszeres fizetési kötelezettség 

rendszeres időközönként csökkenő árfolyam 
rendszeres időközönként emelkedő árfolyam 

rendszeresít 

rendszeresítés 
rendszeresített 

rendszeresítő 

rendszeres járulékfizető 
rendszeres jóváírások nagyságrendje 

rendszeres jövedelem 

rendszeres juttatás 
rendszeres kamat 

rendszeres kamatfizetés 

rendszeres kiadás 
rendszeres kivétek terve 

rendszeres költség 

rendszeres leírás 
rendszeres osztalékfizetés 

rendszeres rendelő 

rendszeresség 
rendszeressé váló külgazdasági kapcsolat 

rendszeres számlaterhelés 



rendszeres szociális segély 

rendszeres szubvenció 

rendszeres törlesztési késedelem 
rendszeres vállalkozási tevékenység 

rendszeres vásárlás 

rendszerexport 
rendszerez 

rendszerezés 

rendszerezettség 
rendszerfejlesztés 

rendszer fejlesztése 

rendszerfejlődés 
rendszerfolytató 

rendszergazda 

rendszergazda-hálózat 
rendszerhiba 

rendszeridegen 

rendszerimport 
rendszer-integráció 

rendszerintegrátor 

rendszerirányítás 
rendszerkapcsolat 

rendszerkiépítés 

rendszer kiépítése 
rendszerkivitel 

rendszer-koefficiens 

rendszerkonzerválás 

rendszer konzerválása 

rendszerkutatás 
rendszer kutatása 

rendszermegoldás 

rendszer-megreformálás 
rendszer megreformálása 

rendszermodell 

rendszermozgás 
rendszermultiplikátor-tényező 

rendszernövekedés 

rendszernövekedés eleme 
rendszerösszefüggés 

rendszer összeomlása 

rendszer-rehabilitáció 
rendszerspecifikus 

rendszerspecifikus videotext- 

-állomás 
rendszerspecifikus videotext- 

-terminál 

rendszerszemlélet 
rendszerszemléleti megközelítés 

rendszerszemléletű csomagolás 

rendszerszemléletű szervezetprognosztika 
rendszerszerű 

rendszerszervező 

rendszerszervező erő 
rendszerszintű multiplikációs hatás 

rendszertelen 

rendszertervezés 
rendszertulajdonos 

rendszer-üzemeltető 

rendszer üzemeltetője 
rendszerválság 

rendszerváltás 



rendszerváltásfüggő 

rendszerváltás társadalmi költsége 

rendszerváltást kísérő átállási válság 
rendszerváltást követő privatizáció 

rendszerváltó 

rendszerváltó gazdaságpolitika 
rendszerváltó ország 

rendszerváltozás 

rendszerváltozás haszonélvezői 
rendszerváltozás közgazdaságtana 

rendszerváltozás társadalmi költségei 

rendtartás 
rendvédelmi kiadások 

rénes forint (a tallér kétharmada) 

Renner, Karl 
renomé 

rentábilis 

rentábilis befektetés 
rentábilisfüggő 

rentábilis gazdálkodás 

rentábilis üzem 
rentábilis üzlet 

rentábilis vállalat 

rentábilis vállalkozás 
rentabilitás 

rentabilitáselemzés 

rentabilitás elemzése 

rentabilitási együttható 

rentabilitási küszöb 
rentabilitási mátrix 

rentabilitásvizsgálat 

rentabilitás vizsgálata 
rente (járadék) 

rentier (járadékos) 

renumeráció (visszafizetés) 
reorganizáció 

reorganizációra való pénz 

reorganizációs hitel 
reorganizációs kötvénykibocsátás 

reorganizációs program 

Reorganizációs támogatás (számlanév) 
reorganizációs terv 

reorganizál 

reorganizálás 
reorganizálható 

reorganizáló cég 

reorganizálódik 
reorganizált 

reorientáció 

reorientációs kényszer 
repartíció (arányos elosztás) 

reparticionális adó 

repartíciós adó 
repatriál 

repatriálás 

repatriáló 
repatriált profit 

repatriált tőkejövedelem 

REPEX (Daytoni Automatizált Klíringintézet) 
repoállomány 

repocsökkentés 



repohitel 

repokamat 

repokamat-csökkenés 
repokamat csökkentése 

repokamat-emelés 

repokamat emelése 
repokamatláb 

repokamatláb-csökkentés 

repokamatláb csökkentése 
repokamatláb-emelés 

repokamatláb emelése 

repokihelyezés 
repolejárat 

repolimit 

reporáta 
report (halasztási díj [tőzsdeügyletben]) 

reportba adó személy 

reportba adott értékpapír 
reportba vesz 

reportba vevő személy 

reportdíj 
reporthitel 

reportügylet 

reportügyletek elszámolási napja 
reportügyletet köt 

reportügyletet kötő 

reportügyleti ráta 

reposzerződés 

reposzint 
repotender 

repózott értékpapír 

reprezentáció 
reprezentációs adó 

reprezentációs alap 

reprezentációs anyag 
reprezentációs keret 

reprezentációs kiadás 

reprezentációs költség 
reprezentációs költségek számlája 

reprezentációs költségként elszámolt ebéd 

reprezentációs költségszámla 
reprezentációs számla 

reprezentál 

reprezentálás 
reprezentáló 

reprezentáns 

reprezentáns áru 
reprezentáns javak 

reprezentánsok ármegfigyelése 

reprezentáns szolgáltatás 
reprezentáns termékek árváltozása 

reprezentatív 

reprezentatív adat 
reprezentatív adatfelvétel 

reprezentatív adatgyűjtés 

reprezentatív árindex 
reprezentatív áru 

reprezentatív cég 

reprezentatív egyén 
reprezentatív ellenőrzés 

reprezentatív felmérés 



reprezentatív felvétel 

reprezentatív fogyasztó 

reprezentatív háztartási panel 
reprezentativitás 

reprezentatív kamatláb 

reprezentatív kikérdezés 
reprezentatív kiválasztás 

reprezentatív megfigyelés 

reprezentatív mintavétel 
reprezentatív módszer 

reprezentatív pénz 

reprezentatív ügynök 
reprezentatív vállalat 

reprezentatív vizsgálat 

reprezentatív volumenindex 
reprivatizáció 

reprivatizál 

reprivatizálás 
reprivatizált vállalat 

repríz 

reprodukál 
reprodukálhatatlan 

reprodukálhatóság 

reprodukció 
reprodukciós együttható 

reprodukciós ráta 

reprográfiai díj 

reprográfiaidíj-fizető 

reptértulajdonlás 
repudiáció 

repurchase-ügylet 

reputáció 
reputációberuházás 

repülési bróker 

repülésirányítás 
repülési útvonal 

repülőbaleset-biztosítás 

repülőbérlés 
repülő bérlése 

repülőbérleti díj 

repülőbróker (repülőbérletekkel foglalkozó) 
repülő bróker (utazik; kirúgták  

az állásából) 

repülőgép 
repülőgép-ajánlat 

repülőgépár 

repülőgép ára 
repülőgép-árusítás 

repülőgép árusítása 

repülőgépbérlés 
repülőgépbérlet 

repülőgép-bérleti szerződés 

repülőgépbérlő 
repülőgép-biztosítás 

repülőgép-csatlakozás 

repülőgépegység-gyártó vállalat 
repülőgépgyártó konzorcium 

repülőgépipar 

repülőgépjárat 
repülőgépjegy-ügynökség 

repülőgép-jelzálog 



repülőgép-rakomány 

repülőgép rakománya 

repülőgépszállítás 
repülőgép szállítása 

repülő indulása 

repülőjárat 
repülőjegy 

repülőjegyek forgalmazása 

repülőjegy-értékesítés 
repülőjegy értékesítése 

repülőjegy-értékesítő munkakör 

repülőjegy- és beszállókártya- 
-automata 

repülőjegy-forgalmazás 

repülőjegy forgalmazása 
repülőjegypiac 

repülőpénzek piaca 

repülőpénzpiac ragadozói 
repülőszolgálat 

repülőtér 

repülőtér-hasznosítás 
repülőtér hasznosítása 

repülőtéri illeték 

repülőtéri pályaudvar 
repülőtéri szállítóbusz 

repülőtéri tranzitvízumdíj 

repülőtéri tranzitvízum díja 

repülőtéri vámmentes kereskedelem 

repülővásárlás 
repülő vásárlása 

RES (kedvezményes vasúti jegy nyugdíjasoknak) 

rés 
res derelicta (elhagyott tulajdon) 

reservata (kikötés, biztosíték) 

reskontó (nyugta, lottócédula) 
res nullius (uratlan jószág) 

respektál 

respektálás 
respiro (haladék, türelmi idő) 

restancia 

restauráció 
resti 

restis 

restitúció (visszaadás, megtérítés) 
Rest kétszer jár, fösvény kétszer költ. (szólásmondás) 

restrikció 

restrikciós 
restrikciós deficit 

restrikciós hitelpolitika 

restrikciós időszak 
restrikciós politika 

restrikciós spirál 

restriktív 
restriktív hitelpolitika 

restriktív intézkedések 

restriktív monetáris politika 
restriktív politika 

restriktív vám 

restringál (megszorít, korlátoz) 
restrukturáló alap 

részadatbázis 



részadóslevél 

részalku 

részalkuk a nyugdíjreformról 
részállapotú változó 

részarány 

részarány-földtulajdon 
részarányos mintavétel 

részarányosság 

részaránytulajdon 
részarány-tulajdonos 

részarány-tulajdonosi földalap 

részarány-tulajdonú szövetkezeti föld 
részátlag 

részátlagindex 

részbecslések átlaga 
részbefizetési elismervény 

részben elkölt 

részbeni felmondás 
részbeni konvertibilitás 

részben kifizetett 

részben kifizetett kötvény 
részben kifizetett részvény 

részben kölcsöntőkével folytatott kereskedelem 

részben lejegyzett 
részben változó jellegű költségek 

részbér 

részberuházó 

részbirtok 

részdeterminációs együttható 
részdöntés 

részegységbeszerzés 

részekre bontás 
részekre bontott sokaságok vizsgálata 

részekre osztás 

részelfogadvány 
részérdek 

részeredmény 

részes 
részes arató 

részesbér 

részesbérlet 
részes bérlő 

részesedés 

részesedés aránya más vállalatból 
részesedés a részvénytőkében 

részesedés az eladások volumenében 

részesedés az összes szolgáltatásból 
részesedés csendestársként 

Részesedések (számlanév) 

Részesedések értékhelyesbítése (számlanév) 
Részesedések értékvesztése (számlanév) 

részesedések tőzsdén nem jegyzett vállalatokban 

részesedésértékesítés 
részesedés értékesítése 

részesedését eladja 

részesedését másba fekteti 
részesedés felhígítása 

részesedés fix összege 

részesedésfizetéssel csökkentett eredmény 
részesedési adó 

részesedési alap 



részesedési alap összege 

részesedési arány 

részesedési egység 
részesedési hányad igazolása 

részesedési jegy 

részesedési jog 
részesedési jogot megtestesítő értékpapír 

részesedési kedvezmény 

részesedési kedvezmény által biztosított adópajzs 
részesedési konszern 

részesedési konszernjog 

részesedési kötvény 
részesedési kvóta 

részesedési mátrix 

részesedési nyereség 
részesedési paraméter 

részesedési rendszer 

részesedési társaság 
részesedési ügylet 

részesedési viszony 

Részesedési viszonyban állókkal szembeni követelések (számlanév) 
Részesedési viszonyban álló vevőktől kapott előlegek (számlanév) 

részesedés nevemben 

részesedésnövelés 
részesedés növelése 

részesedésről szóló szerződés 

részesedéssel járó biztosítási kötvény 

részesedés szerencsejátékból származó nyereségből 

részesedés szerzése 
részesedést hoz 

részesedést participáló levél 

részesedést szerez 
részesedést vásárol 

részesedés után kapott osztalék 

részesedésvásárlás 
részesedés vásárlása 

részesedésszerzés 

részesedik 
részesedik a biztosítótársaság nyereségéből 

részesedik a nyereségből 

részes fejés 
részesgazdálkodás 

részesít 

részesít a haszonból 
részesítés 

részesített 

részesíthető 
részesítő 

részes munkavállaló 

részesművelés 
részesművelő 

részestárs 

részesül 
részesülés 

részesülő 

részeurópai általános fizetőeszköz 
részfizetés 

részfizetéses 

részfizetéses halasztott járadék 
részfizetéses ügyleteket finanszírozó pénzintézet 

részfizetéses, változó kamatozású kölcsönkötvény 



részfizetési levél 

részfizetésül 

részfizető állomás 
részfoglalkoztatás 

részfoglalkoztatott 

részfolyósítás 
részforgatmány 

részföld 

részhajóraklevél 
részhalmaz 

részhatásindex 

részhatáskülönbség 
részhatékonyság 

részilletmény 

részindex 
részindex-csoportosító sor 

részintervallum 

részjegy 
részjegyalap 

részjegyárfolyam 

részjegy árfolyamjegyzése 
részjegyek eladásáért felszámított díj 

részjegyek visszavásárlási ára 

részjegy ellenértékének a befizetése 
részjegyérték 

részjegyforgalom 

részjegyjegyzés 

részjegy jegyzése 

részjegy jegyzője 
részjegykiállítás 

részjegy kiállítása 

részjegy-kibocsátás 
részjegy kibocsátása 

részjegy-kibocsátási árfolyam 

részjegykötvény 
részjegytanúsítvány 

részjegytulajdon 

részjegytulajdonos 
részjegy tulajdonosa 

részjegytulajdonosok jegyzéke 

részjegy visszavásárlási árfolyama 
részjelzálogjog 

részjövedelem 

részkár 
reszkíroz 

reszkírozás 

részleg 
részlegbefizetési elismervény 

részlegek közötti kereskedelem 

részlegekre osztás 
részleges adatfelvétel 

részleges bérleti szerződés 

részleges biztosítás 
részleges csere 

részleges egyensúly 

részleges egyensúly elmélete 
részleges elemzés 

részleges elfogadás 

részleges elfogadvány 
részleges elveszés 

részlegesen foglalkoztatott munkás 



részlegesen kollektív javak 

részlegesen kölcsönös hasznú szervezet 

részlegesen közhasznú szervezet 
részleges eredményfelosztás 

részleges felhasználás 

részleges felújítás 
részleges felvétel 

részleges fizetés 

részleges foglalkoztatás 
részleges foglalkoztatottság 

részleges foglalkoztatottság melletti egyensúly 

részleges forgatmány 
részleges gépesítés 

részleges hajókár 

részleges helyettesítés 
részleges kár 

részleges kár nélkül 

,,részleges károkkal együtt’’ (biztosítási záradék) 
részleges kárpótlás 

részleges kárt kizáró biztosítás 

részleges konvertibilitás 
részleges megfigyelés 

részleges munkanélküliség 

részleges önkiszolgálás 
részleges piacosítás 

részleges privatizáció 

részleges stabilizáció 

részleges szakosodás 

részleges számlakiegyenlítés 
részleges szerződésszegés 

részleges teljesítés 

részleges válság 
részleges valutakonvertibilitás 

részleges veszteség 

részlegközi kereskedelem 
részlegoptimalizálás 

részlegvezető 

részleg vezetője 
részlejárat 

részletakció 

részletbefizetés 
részlet befizetése 

részletbefizetés-elismervény 

részletbefizetés elismervénye 
részlet befizetésének az elismervénye 

részletbefizetési nyugta 

részletekben fizet 
részletekben fizetett biztosítási díj 

részletekben történő díjfizetés 

részletekben történő fizetés 
részletekben történő kibocsátás 

részletekben történő szállítás 

részletekben való szállítás 
részletekben való törlesztés 

részleteladás 

részletengedmény 
részletenként fizetendő 

részletérték 

részletes 
részletes adatok 

részletes ellenőrzés 



részletes értékelés 

részletes kimutatás 

részletes könyvelési számla 
részletes privatizációs pályázat 

részletesség 

részletes számla 
részletez 

részletezés 

részletezett jelentés 
részletezett kimutatás 

részletezett számla 

részletfizetés 
részletfizetés beszüntetése 

részletfizetéses adásvétel 

részletfizetéses adásvételi ügylet 
részletfizetéses hitel 

részletfizetéses igénybevétel 

részletfizetéses jegyzési konstrukció 
részletfizetéses kereskedelem 

részletfizetéses kibocsátás 

részletfizetéses kölcsön 
részletfizetéses ügylet 

részletfizetéses üzlet 

részletfizetéses vásárlás 
részletfizetési bankügylet 

részletfizetési feltételek 

részletfizetés igénybevétele 

részletfizetési kedvezmény 

részletfizetési konstrukció 
részletfizetési lehetőség 

részletfizetési megállapodás 

részletfizetési rendszer 
részletfizetési szerződés 

részletfizetési terv 

részletfizetési utalvány 
részletfizetési üzlet 

részletfizetési váltó 

részletfizetésre ad 
részletfizetésre elfogad 

részletfizetésre vásárol 

részletfizetésre vesz 
részletfizetésről adott nyugta 

részlet fizetve 

részlethátralék 
részletkedvezmény 

részletkereskedelem 

részletkölcsön 
részletkötvény 

részletkövetelés 

részletmegállapodás 
részletmegoldás 

részletmunka 

részletművelet 
részletre árusító bolt 

részletre árusító kereskedelem 

részletre árusító kereskedő 
részletre történő eladás 

részletre történő vásárlás 

részletre vásárlás 
részletre vásárol 

részletszabályok 



részlettermék 

részletterv 

részlettervezet 
részlettörlesztés 

részlet törlesztése 

részlettörlesztéses 
részlettörlesztési 

részletügylet 

részletüzlet 
részletüzletek finanszírozása 

részletváltó 

részletvásárlás 
részletvásárlási ár 

részletvásárlási feltételek 

részletvásárlási hitel 
részletvásárlási megállapodás 

részletvásárlási terv 

részletvásárlást finanszírozó bank 
részmegmunkálás 

részmegrendelés 

részmérleg 
részminta 

részmodellű 

részmunka 
részmunkaidő 

részmunkaidőben foglalkoztatott 

részmunkaidős alkalmazás 

részmunkaidős beosztás 

részmunkaidős foglalkoztatás 
részmunkaidős gazdaság 

részmunkás 

részművelet 
résznyugdíj 

részoptimalizálás 

reszort 
reszortmunka 

részosztalék 

reszovjetizáció 
részösszeg 

részösszeg elfogadására szóló elfogadvány 

részpiac 
részpiaci keresleti függvény 

részprogram 

részrakomány 
részrehajlás 

részrehajlatlan 

részrendszer 
részsiker 

részsokaság 

részsokaság aránya 
részsokaságon belüli szórás 

részsorozat 

részstratégia 
részszállítás 

részszállítmány 

részszámítás 
részszolgáltatás 

részszórás 

résztartalék 
résztartalékra épülő banktevékenység 

résztartozás 



részteljesítés 

részteljesíthető ajánlat 

részteljesítő 
résztermék 

résztevékenység 

részt kér belőle 
resztli 

résztörlesztés 

résztörlesztéses hitel 
résztörlesztéses kölcsön 

résztörlesztéses kötvény 

résztulajdon 
résztulajdon-igazolás 

résztulajdon igazolása 

résztulajdonos 
résztulajdonos-ügyvezető 

részt vesz 

részt vesz az ügyletben 
résztvevő (vagy részvevő) 

részügylet 

részvariancia 
részvény 

részvényadó 

részvény alacsony árfolyam/nyereség aránnyal 
részvényaláírás 

részvény aláírása 

részvényaláíró 

részvényalap 

részvényalkusz 
részvényállomány 

részvény által biztosított jogosultság 

részvény anonim elidegeníthetősége 
részvényár 

részvényárat befolyásol 

részvényár csökkenése 
részvényárelemzés 

részvényárfolyam 

részvény árfolyamának az emelkedése 
részvény árfolyama 200%-on áll 

részvény árfolyamát jegyzi 

részvényárfolyam csúcspontja 
részvényárfolyam-elemző 

részvényárfolyam-emelkedés 

részvényárfolyam emelkedése 
részvényárfolyam-esés 

részvényárfolyam-felhajtás 

részvényárfolyam felhajtása 
részvényárfolyam-felvizezés 

részvényárfolyam felvizezése 

részvényárfolyam-index 
részvényárfolyamindex-érték 

részvényárfolyam-index értéke 

részvényárfolyam-jegyzés 
részvényárfolyam jegyzése 

részvényárfolyam-képzés 

részvényárfolyam képzése 
részvényárfolyam-korrekció 

részvényárfolyam korrekciója 

részvényárfolyam-manipulátor 
részvényárfolyam-megállapítás 

részvényárfolyam megállapítása 



részvényárfolyam-meghatározás 

részvényárfolyam meghatározása 

részvényárfolyam mélypontja 
részvényárfolyam-nyereség 

részvényárfolyam/nyereség arány 

részvényárfolyamok csekély emelkedése 
részvényárfolyamok emelkedése 

részvényárfolyamok lavinaszerű esése 

részvényárfolyamok mozgóátlagolása 
részvényárfolyam-tartomány 

részvényárfolyam-zuhanás 

részvényárfolyam zuhanása 
részvényárjegyzék 

részvényár szabadesése 

részvényárus 
részvényárverés 

részvényátadás 

részvény átadása 
részvény-átcsoportosítás 

részvény átcsoportosítása 

részvényátírás 
részvény átírása 

részvényátírás bejegyzése  

a nyilvántartásba 
részvényátírási díj 

részvényátírási illeték 

részvényátírási űrlap 

részvényátírások lezárása 

részvényátírások megszüntetése 
részvényátírások nyilvántartása 

részvényátírással foglalkozó ügynök 

részvényátíró ügynök 
részvényátruházás 

részvény átruházása 

részvény-átruházási adó 
részvény-átruházási szerződés 

részvényátváltás 

részvény átváltása 
részvényátvétel 

részvény átvétele 

részvényátvételi ajánlat 
részvényátvezetés 

részvény átvezetése 

részvénybank 
részvény becserélése 

részvénybefektetés 

részvény befektetése 
részvény-befektetési alap 

részvény-befektetési alapok portfólióindexe (RAX) 

részvény-befektetési tanácsadás 
részvény-befektetési tanácsadó 

részvény-befektetési változat 

részvénybefizetés 
részvény befizetése 

részvény-befizetési igazolás 

részvény-befizetési nyugta 
részvénybefizetésre való felhívás 

részvénybejelentés 

részvényben fizetett osztalék 
részvénybeváltás 

részvény beváltása 



részvénybevezetés 

részvény bevezetése 

részvénybevonás 
részvény bevonása 

részvény birtoklása 

részvénybirtokos 
részvény birtokosa 

részvénybizonylat 

részvénybiztosítás 
részvénybiztosíték 

részvényborító 

részvényből hasznot húz 
részvényből származó bevétel 

részvényből származó jövedelem 

részvényből származó nyereség 
részvénycsere 

részvénycsere-akció 

részvénycserebere 
részvény cseréje 

részvénycsere műveleti sorrendje 

részvénycsere-tranzakció 
részvénycsomag 

részvénycsomagot vesz 

részvénycsomag-vásárlás 
részvénycsomag vásárlása 

részvénycsomag-vásárlási ügylet 

részvénydarabolás 

részvénydiszázsió 

részvényegység 
részvények elosztása 

részvényeket eloszt a részvényjegyzők között 

részvényeket felapróz 
részvényeket feldarabol 

részvényeket feloszt 

részvényeket juttat a részvényjegyzőknek 
részvényeket megoszt 

részvényeket oszt ki a részvényjegyzők között 

részvényeket összevon 
részvények juttatása a kibocsátás eladójának 

részvényekkel kapcsolatos műveletek 

részvényekkel kapcsolatos opciós jogok 
részvényekkel kapcsolatos utólagos befizetések 

részvényekkel kereskedik 

részvények kiosztása 
részvények közkézhányada 

részvények névértékén felül befizetett alaptőke 

részvények nyilvános forgalomba hozataláról szóló tájékoztató 
részvények összevonása 

részvények spekulációs felvásárlása 

részvények szétosztása az igazolások cseréje nélkül 
részvények telefonkereskedelme 

részvények utólagos befizetési kötelezettséggel 

részvényeladás 
részvény eladása 

részvény eladási opcióval 

részvényeladással való finanszírozás 
részvényelemzés 

részvényelemző 

részvényelhelyezés 
részvény elhelyezése 

részvényelosztás 



részvény elosztása 

részvény-előfizetési jogok eladása 

részvény-elővásárlási jog 
részvény-elővételi jog 

részvény elővételi joggal 

részvény elővételi jog nélkül 
részvény elvesztése 

részvény-elzálogosítás 

részvény elzálogosítása 
részvényemisszió 

részvényenként egy szavazat 

részvényenkénti bruttó osztalék 
részvényenkénti eredmény 

részvényenkénti osztalék 

részvényenkénti vagyonérték 
részvényérdekeltségek jegyzéke 

részvényeredetű addicionális tőke 

részvényérték 
részvény értéke 

részvényértékelés 

részvény értékelése beszerzési ár alatt 
részvény értékelése beszerzési áron 

részvény értékelése piaci árfolyamon 

részvényértékesítés 
részvény értékesítése 

részvény értéknövekedése 

részvény-érvénytelenítés 

részvény érvénytelenítése 

részvényes 
A Részvényes (sajtókiadvány) 

részvényes bank tartaléka 

részvényes betéti társaság 
részvényescsoport 

részvényesek differenciálódása 

részvényesek éves közgyűlése 
részvényesek határozatképessége 

részvényesek jegyzéke 

részvényesek jóváhagyása 
részvényesek juttatásai 

részvényesek közgyűlése 

részvényesek megbízottja 
részvényeseknek felosztható nyereség 

részvényeseknek megküldött levél 

részvényesek névjegyzéke 
részvényesek pénzalapjai 

részvényesek pontos információkkal való ellátása 

részvényesek szavazati joga 
részvényesek törzstőkéje 

részvényesek tulajdonában lévő biztosítóintézet 

részvényesek vagyonát értékpapírokba fektető bank 
részvényes finanszírozás 

részvényesforradalom 

részvényesi határozat 
részvényesi részesedés 

részvényesít 

részvényesítés 
részvényes jogai 

részvényes meghatalmazása szavazati jog gyakorlására 

részvényes tulajdonlás 
részvény extra szavazati joggal 

részvényfajta 



részvényfelár 

részvényfelár-elszámolás 

részvényfelár elszámolása 
részvényfelhalmozás 

részvény felhalmozása 

részvényfelhígítás 
részvény felhígítása 

részvényfelosztás 

részvény felosztása 
részvény-felülbélyegzés 

részvény felülbélyegzése 

részvényfelvásárlás 
részvény felvásárlása 

részvényfelvásárlás az ellenőrzési jog megszerzése céljából 

részvényfizetési értesítés 
részvényforgalmazás 

részvény forgalmazása 

részvényforgalom 
részvény-forgalombahozatal 

részvény forgalomba hozatala 

részvénygyűjtés 
részvény gyűjtése 

részvénygyűjtő 

részvényhányad 
részvény hányada 

részvényhányad-bizonylat 

részvényhányad bizonylata 

részvényhiány 

részvény hiánya 
részvény hozadéki rátája 

részvényhozam 

részvény hozama 
részvény időegységekre jutó hozamának szórása 

részvényigazolás 

részvény igazolása 
részvényigazolvány 

részvényigénylés 

részvény igénylése 
részvényígérvény 

részvényígérvény-levél 

részvényindex 
részvény-indexálási szerződés 

részvényindex-opció 

részvényindex-szerződés 
részvényindexügylet 

részvényinfláció 

részvény-információs rendszer 
részvényjegy 

részvényjegyzék 

részvényjegyzék a tőzsdén 
részvényjegyzés 

részvényjegyzés a tőzsdén 

részvényjegyzés az újságban 
részvényjegyzés-elfogadási értesítés 

részvényjegyzés érvénytelenítése 

részvényjegyzési ajánlat 
részvényjegyzési bizonylat 

részvényjegyzési értesítés 

részvényjegyzési felhívás 
részvényjegyzési felhívás ellenőrzése 

részvényjegyzési feltételek 



részvényjegyzés igazolása 

részvényjegyzési hely 

részvényjegyzési igazolás 
részvényjegyzési igény 

részvényjegyzési ív 

részvényjegyzési jegyzék 
részvényjegyzési jog 

részvényjegyzési jog értéke 

részvényjegyzési jogok birtokosa 
részvényjegyzési jogok piaca 

részvényjegyzési kérelem 

részvényjegyzési kötelezettség vállalása 
részvényjegyzési megállapodás 

részvényjegyzési nyilatkozat 

részvényjegyzési opció 
részvényjegyzési összeg 

részvényjegyzési pénz 

részvényjegyzési rend 
részvényjegyzési számla 

részvényjegyzési szándék 

részvényjegyzési terv 
részvényjegyzési űrlap 

részvényjegyzést elfogad 

részvényjegyzést lezár 
részvényjegyzést megnyit 

részvényjegyző 

részvényjegyzők közgyűlése 

részvényjegyzők szerzése 

részvényjog 
részvényjogot gyakorol 

részvényjövedelem 

részvény jövedelmezősége 
részvénykabát 

részvénykamat 

részvénykategória 
részvény-kereskedelem 

részvény-kereskedelmi rendszer 

részvénykereskedő 
részvénykereskedő cég 

részvénykezelő 

részvény-kiárusítás 
részvény kiárusítása 

részvénykibocsátás 

részvény kibocsátása 
részvény kibocsátása lebegő árfolyamon 

részvénykibocsátásból származó nyereség 

részvény-kibocsátási árfolyam 
részvény kibocsátási árfolyama 

részvény-kibocsátási csalás 

részvény-kibocsátási csalás ellen védő törvény 
részvény-kibocsátási csinnadratta 

részvény-kibocsátási felár 

részvénykibocsátás indokolatlanul nagy mennyiségben 
részvény-kibocsátási prémium 

részvénykibocsátás-kudarc 

részvénykibocsátás opciós szelvényekkel 
részvénykibocsátással való finanszírozás 

részvénykibocsátás sikere 

részvénykibocsátást elhelyez 
részvénykibocsátó 

részvénykicserélés 



részvény kicserélése 

részvénykicserélő 

részvény kicserélője 
részvénykifizetés 

részvény kifizetése 

részvénykihelyezés 
részvény kihelyezése 

részvénykínálat 

részvénykiosztás 
részvénykitettség 

részvénykiválasztás 

részvénykivásárlás 
részvény kivásárlása 

részvénykivezetés 

részvény kivezetése 
részvénykód 

részvénykölcsönzés 

részvénykönyv 
részvénykönyvi állapot 

részvénykönyvi bejegyzés 

részvénykönyvvezető 
részvényköpeny 

részvényköteg 

részvényköteg százzal osztható névértékben 
részvénykötés 

részvény közforgalomba hozatalát megelőző szakasz 

részvényközkézhányad 

részvénykurzus 

részvénylebélyegzés 
részvény lebélyegzése 

részvényletét 

részvény magas árfolyam/nyereség aránnyal 
részvény-manipuláció 

részvénymegoszlás 

részvény megoszlása 
részvénymegosztás 

részvény megosztása 

részvénymegtérülés 
részvény megtérülése 

részvénymennyiség 

részvény mennyisége 
részvénymutató 

részvénynévérték 

részvény névértéke 
részvény névértékkel 

részvénynyilvántartás 

részvény nyilvántartása 
részvényopció 

részvényopció-adóztatás 

részvényopció-beváltás 
részvényopció beváltása 

részvényopciókkal folytatott kereskedelem 

részvényopciós piac 
részvényopciós rendszer 

részvényopcióterv 

részvényosztalék 
részvényösszevonás 

részvény összevonása 

részvény öt évnél rövidebb futamidővel 
részvénypakett 

részvénypakett egy részének megvétele 



részvénypakett-kereskedelem 

részvénypakett tízezer darab felett 

részvénypiac 
részvénypiaci derivatív ügylet 

részvénypiaci döntés 

részvény piaci értéke 
részvénypiaci információs rendszer 

részvénypiaci információs szolgálat 

részvénypiaci tárca 
részvénypiac megerősödése 

részvénypiacpezsgés 

részvényportfólió 
részvényportfólió-összetétel 

részvényportfólió összetétele 

részvénypremier 
részvényre átváltható kötvény 

részvényre jogosító bizonylat 

részvényre jogosító utalvány 
részvényre konvertálható kötvény 

részvényrész 

részvényre váltható kötvény 
részvényring 

részvényspekuláció 

részvénystruktúra 
részvényswap 

részvényszállítás 

részvény szállítása 

részvényszámla 

részvényszám száz egységben számítva 
részvényszekció 

részvényszelvény 

részvényszelvényív 
részvény szelvényív és talon nélkül 

részvényszelvénypapír 

részvényszerzés 
részvényszimbólum 

részvény-takarékpénztár 

részvénytanúsítvány 
részvénytársaság (rt. vagy intézménynévben Rt.) 

részvénytársaság alakuló közgyűlése 

részvénytársaság-alapítás 
részvénytársaság alapítása készpénzbetétből 

részvénytársaság alapításával foglalkozó hivatásos cég 

részvénytársaság alapításával foglalkozó hivatásos személy 
részvénytársaság alapítási költsége 

részvénytársaság alaptőkéje 

részvénytársaság által kiadott forgatható okmány 
részvénytársaság bukása 

részvénytársaság elnöke 

részvénytársaság értékelése 
részvénytársaság feloszlása 

részvénytársasági alapszabály 

részvénytársasági alapszabályok mintája 
részvénytársasági alaptőke 

részvénytársasági bank 

részvénytársasági cégjegyzék 
részvénytársasági finanszírozás 

részvénytársasági forma 

részvénytársasági jövedelem 
részvénytársasági jövedelemadó 

részvénytársasági közgyűlés 



részvénytársasági résztulajdont igazoló okmány 

részvénytársasági saját vagyon 

részvénytársasági tiszta nyereség 
részvénytársasági tőke 

részvénytársasági tőkerészesedés 

részvénytársasági törvény 
részvénytársasági tulajdon 

részvénytársasági vagyon 

részvénytársasági vagyon értéknövekedése 
részvénytársaság részvényeinek közforgalomba hozatala 

részvénytársaság társasági szerződése 

részvénytársaság üzletéve 
részvénytársaság üzletrészese 

részvénytársaság vagyona 

részvénytartozás 
részvénytartozás be nem fizetett részvények után 

részvényt átír 

részvényt átruház 
részvényt átvált 

részvényt bejegyeztet valaki nevére 

részvényt bevált 
részvényt bevon 

részvényt bocsát ki 

részvény-telefonkereskedelem 
részvényt jegyez 

részvényt konvertál 

részvénytoldat 

részvénytöbbség 

részvénytöbbség birtoklása 
részvénytőke 

részvénytőke-befektetési tanácsadás 

részvénytőke csökkentése 
részvénytőkeérték 

részvénytőke felhígítása 

részvénytőke leszállítása 
részvénytőke még ki nem bocsátott része 

részvénytőke növelése 

részvénytőkét felhígít 
részvénytőkét leszállít 

részvénytőkévé való átalakítás lehetősége 

részvénytöredék 
részvénytörvény 

részvénytőzsde 

részvény tőzsdei bevezetése 
részvény tőzsdei kereskedelme 

részvény tőzsdére bocsátása 

részvény tőzsdére vitele 
részvénytőzsdés 

részvénytrend 

részvényt részvényért ajánlat 
részvényt teljes névértékben kifizet 

részvénytulajdon 

részvénytulajdonából élő személy 
részvénytulajdon-igazolás 

részvénytulajdon igazolása 

részvény tulajdonjogát igazoló bizonyítvány 
részvénytulajdonlás 

részvény tulajdonlása 

részvénytulajdonlás szétaprózottsága 
részvénytulajdonos 

részvény tulajdonosa 



részvénytulajdonosok ismertetése 

részvénytulajdonosok jegyzéke 

részvénytulajdonosok tőkéjének  
az aránya 

részvénytulajdon-sértetlenség 

részvény-túlértékelés 
részvény-túlértékeltség 

részvénytúljegyzés 

részvényt visszavált 
részvényutalvány 

részvényutalvány-birtokos 

részvényutalvány birtokosa 
részvényutalvány nélkül 

részvényutalvánnyal 

részvényutalványos 
részvényügynök 

részvényüzlet 

részvényüzlet-letiltási végzés 
részvényvadász 

részvény- vagy kötvénykibocsátás 

részvényvagyon 
részvényvagyonból is fizethető nyereségrészesedési rendszer 

részvényválaszték 

részvényvásárlás 
részvény vásárlása 

részvényvásárlás átlagosan  

a legalacsonyabb áron 

részvényvásárlási előjog 

részvényvásárlási részegység 
részvényvásárlási terv 

részvényvásárlás kibocsátáskor 

részvényvásárlók által befizetett tőke 
részvényvétel és -eladás ugyanazon a számlán 

részvény vételi ára 

részvényvisszatartás 
részvény visszatartása 

részvény-visszatartási jog 

részvény visszaváltása 
részvény-visszavásárlás 

részvény visszavásárlása 

részvény volatilitásának a mértéke 
részvényvonal 

részvényzuhatag 

részvétel 
részvételi arány 

részvételi díj 

részvételi irányítás 
részvétel típusú termékértékesítés 

részvétnyilvánítás 

részvevő (vagy résztvevő) 
részviszonyszám 

részviszonyszámok súlyozott átlagolása 

részviszonyszám-változás 
RÉT (Reklámszervezetek Érdekegyeztető Tanácsa) 

réteg 

rétegek szerinti mintavétel 
rétegérdek 

réteges mintavétel 

rétegezett minta 
rétegigény 

rétegreklám 



rétegsúly 

rétegzés 

rétegzett mintavétel 
rétegződés 

rétegződésfelvétel 

retenciós ráta 
rét- és legelőgazdálkodás 

rétgazdálkodás 

retorzió 
retorziós eszköz 

retorziós vám 

rétpénz 
retrográd kalkuláció 

retrográd kamatszámítás 

retrospektív felbecsülés 
retrospektív módszer 

retúráru 

retúrjegy 
Reuter-index 

Reuter nyersanyagárindexe 

Reuter pénzügyi információs rendszere 
Reuter számítógépes tőzsdei kereskedelmi rendszere 

reuzál (vagy reüsszál) (boldogul, érvényesül) 

reuzáló 
revalorizáció (az eredeti érték visszaállítása) 

revalorizál 

revanzsál (viszonoz, visszafizet) 

révbe jutás 

révbér 
révdíj 

revers (pénzérme hátlapja) 

reverzíbilis 
reverzibilitás 

reverzió 

révhajó 
révhasználati díj 

Reviczky József 

revideál 
revideálás 

revideáló 

revindikáció 
revindikál (visszakövetel, visszaszerez) 

revindikálás 

revízió 
revízió időtartama 

revizionista 

revizionizmus 
revíziós 

revíziós bizottság 

revíziós pótlék 
revizor 

revizori jelentés 

revizori munka 
revizori vizsgálat 

revizorstáb 

révjövedelem 
révkalauz 

révkalauzi díj 

révkalauzi szolgáltatás 
révkalauzolás 

revokáció 



revolvál 

revolválás 

revolváló akkreditív 
revolváló hitel 

revolverez (szleng – zsarol) 

revolving 
revolving akkreditív 

révpénz 

Reynolds, Lloyd 
réz aprópénz 

réz ára azonnali leszállításra 

rézáru 
rézedény-árusítás 

rézérme 

rezerváció 
rezervációs ár 

rezervációs árat megfizettet 

rezervációs bér 
rezervációs hálózat 

rezervációs kötés 

rezervál 
rezerválás 

rezervált 

Rézexportáló Országok Tanácsa (CIPEC) 
rézexportőr 

rézfillér 

rézgaras 

rezidens (meghatalmazott képviselő) 

rezidens egységek 
rezidens gazdasági egység 

rezidens háztartás 

rezidens lakosság 
reziduális (maradék) 

reziduális eltérés-négyzetösszeg (SSE) 

reziduális érték 
reziduális munkanélküliség 

reziduális négyzetöszeg 

reziduális variancia 
reziduum (maradék) 

reziduummaximalizálás 

rézipar 
rézkereskedelem 

rézkereskedő 

rézkrajcár 
réz-nikkel aprópénz 

réz-nikkel ötvözet 

réz-nikkel pénzérme 
rézpénz 

réz pénzérme 

rézpiac 
rézpoltúra (váltópénz) 

réztőzsde 

rezümé 
rézvásárlás 

réz vásárlása 

rezsi 
rezsibefizetés 

rezsi befizetése 

rezsidíj 
rezsihányad 

rezsihordozó 



rezsiköltség 

rezsiköltség-csökkentés 

rezsiköltség csökkentése 
rezsiköltségek emelkedése 

rezsiköltség-elszámolás 

rezsiköltség elszámolása 
rezsiköltség-felosztás 

rezsiköltség felosztása 

rezsikulcs 
rezsiszámla 

rezsitétel 

riál (IRR) – Irán 
riál (OMR) – Omán 

riál (QAR) – Katar 

riál (SAR) – Szaúd-Arábia 
riál (YER) – Jemen 

RIB (Regionális Idegenforgalmi Bizottság) 

ricardiánus 
Ricardo, David 

Ricardo-termékek 

Ricca-Salerno, Giuseppe 
Ricci, Umberto 

ricinusolaj-tőzsde 

Ridker, Ronald Gene 
riel (KHR) – Kambodzsa 

rien ne va plus 

right részvények kibocsátása 

rikkancs 

riksa 
riksakuli 

rimessza (küldvény) 

rin (japán váltópénz, hossz- és súlymérték) 
rinfusa (ömlesztett áru) 

ring (egyszerű monopólium) 

ringgit (MYR) – Malajzia 
Rio de Janeiró-i Értéktőzsde (BVRJ) 

Rist, Charles 

ristomo (jóváírás) 
riszt (zsákmányból kijáró rész) 

ritka áruk elosztása a kereslet kielégítésére 

ritka cikk 
ritka cikkekkel fizet 

ritka értékpapír 

ritka javak 
Ritka, mint az aranypénz. (szólásmondás) 

ritkaság 

ritkaságból eredő járadék 
ritkaságérték 

ritkasági elmélet 

ritkasági érték 
ritkasági járadék 

ritkaságszámba megy 

rituális pénz 
RIV (Nemzetközi teherkocsi- 

-szabályzat) 

rivális 
rivális cég 

rivális cég alkalmazottjának fizetett pénz 

rivális kollektív javak 
rivalizál 

rizikó 



rizikóelhárítás 

rizikó elhárítása 

rizikófaktor 
rizikófüggvény 

rizikómegoszlás 

rizikó megoszlása 
rizikómentes 

rizikóprémium 

rizikótényező 
rizs ára 

rizsfogyasztás 

rizsforgalmazás 
rizs forgalmazása 

rizshiány 

rizskereskedelem 
rizskivitel 

rizs kivitele 

rizsma (papírmérték) 
Rjazanov, David Boriszovics 

RMAX (rövid lejáratú magyar állampapírok indexe) 

robbanásszerű 
robbanásszerű növekedés 

Robbins, Lionel Charles 

Robbins-féle cél-eszköz viszony 
Robertson, Dennis Holme 

Robinson–Amoroso-tétel 

Robinson, Edward Austin 

Robinson, Joan 

Robinson-lista 
robinzonád 

robogóalkatrész-árusítás 

robogóalkatrész árusítása 
robogóértékesítés 

robogó értékesítése 

robogópiac 
robot (gép) 

robot (munka) 

robotár 
robotbér 

robotgyár 

robotika 
robotika amortizációs ciklusa 

robotikai berendezésekkel kereskedő 

robotizált technológia 
robotmegváltás 

robotmunka 

robotmunkás 
robotol 

robotos 

robotrendszer 
robotturizmus 

rochdale-i elvek 

rockpiac 
Rodbertus, Johann Karl 

ROE (a saját tőke megtérülése) 

ROEFEX (Rotterdami Határidős Energiatőzsde) 
ROE-mutató 

Rogers, James Edwin Thorold 

rohammunka 
rohamosan emelkedő ár 

rohanó infláció 



rokkantalap 

rokkantbiztosítás 

rokkantellátás 
rokkantnyugdíj 

rokkantnyugdíjas 

rokkantság 
rokkantsági biztosítás 

rokkantsági járadék 

rokkantsági járulék 
rokkantsági nap 

rokkantsági nyugdíj 

rokkantsági nyugdíjas 
rokkantsági nyugdíjbiztosítás 

rokkantsegély 

rokon ágazat 
rokon iparágak 

rokon javak hiperbolikus határhaszonfüggvénye 

rokonszenv 
rokonszenvosztályzat 

rokonszenvsztrájk 

ROL (lej) – Románia 
ro-la fuvarozás 

ro-la terminál 

rollerbiztosítás 
rolli (alumínium csőkeretes rakodólap) 

roll on – roll off (ro-ro) 

rolni 

Romagnosi, Gian Domenico 

Római Klub 
Római Nyilatkozat 

Római Szerződés 

Román Fejlesztési Bank (BRD) 
Románia (Románia) – Európa 

Romániai Magyar Közgazdásztársaság 

Román Kereskedelmi Bank (BCR) 
Román Nemzeti Bank (BNR) 

Román Népbank (BPR) 

romanticizmus 
romantikus iskola 

romantikus pénzelmélet 

romboló hatás 
rombusz 

Romer–Lucas-féle megközelítés 

romlandó áru 
romlandó élelmiszer 

romlandó termék 

romlás 
romlékony áru 

romlik 

romló áru 
romló tőzsdehangulat 

romlott 

romló vállalat megszerzése 
roncsautóimport 

roncsautóimport-korlátozás 

roncsautóimport korlátozása 
rongál 

rongálás 

rongálódás 
rongálódik 

rongált állapotú szállítmány 



rongy (szleng – pénz, ezerforintos) 

rongyász 

rongygyűjtés 
rongykereskedő 

rongyrázás 

rongyszedő 
ront 

rontás 

ropogós bankó 
ropogós papírpénz 

ro-ro (roll on – roll off) 

ro-ro fuvarozás 
ro-ro hajó 

Roscher, Wilhelm Georg Friedrich 

Rose, Klaus 
Rosenzweig, Mark Richard 

rostok a papírpénzben 

Rostow, Walt Whitman 
rosszabbodás 

rosszabbodik 

rosszabbodó 
rossz adós 

rosszakaró 

rosszall 
rossz állapot 

rossz átváltás 

rosszbank-koncepció 

rossz beruházás 

rossz értékpapír 
rossz feladat 

rossz fizető 

rossz hír 
rosszhírű üzletember 

rosszhiszemű 

rosszhiszemű adós 
rosszhiszeműen 

rosszhiszeműség 

rosszhiszemű tulajdonlás 
rosszhiszemű tulajdonos 

rosszhitel állomány 

rossz hiteleket vásárol 
rossz hitelképesség 

rossz időjárás elleni biztosítás 

rossz időjárás okozta kár 
rosszindulatú személy által okozott kár 

rossz kihelyezés 

rossz kintlevőség 
rossz minőség 

rossz minőségű áruszállítás 

rossz minőségű áru szállítása 
rossz minősítésű ügyfél 

A rossznak kevés az ára, becse. (közmondás) 

rossz papír 
rossz pénz 

Rossz pénz nem vész el. (szólásmondás) 

rossz privatizáció 
rossz tőkebefektetés 

rossz tulajdonos 

rossz tulajdonszerkezet 
rosszul ad vissza 

rosszul áll anyagilag 



rosszul címzett 

rosszul értelmezett kötelezettség 

rosszul finanszírozott 
rosszul fizetett réteg 

rosszul irányított 

rotáció 
rotált személyek 

Rothenberg, Jerome 

Rothschild-bankház 
Rothschild-ház 

Rothschild, Kurt Wilhelm 

Rotterdami Határidős Energiatőzsde (ROEFEX) 
rotterdami olajtarifa 

rovancs 

rovancsol 
rovancsolás 

rovancsoló 

rovancsoltat 
rovás 

rovására 

rovásfa 
rovat 

rovatcím 

rovatok számozása 
rovatol 

rovatolás 

rovatoló 

rovatolt 

rovatolt napló 
rovatolt számla 

rovatolt számviteli könyv 

rovatos pénztári napló 
rovatos számla 

rovatszámozás 

Rowley, Charles Kershaw 
Rozenberg, David Iohelevics 

rozsár 

rozsfelvásárlás 
rozskenyérár 

rozskenyér ára 

rozskereslet 
rőf (hosszmérték) 

rőfös 

rőfösáru 
rőfösbolt 

rőföskereskedés 

rőföskereskedő 
rőfösség 

rőfösüzlet 

röghöz kötött 
röghöz kötött jobbágy 

rögtöni szállítás 

rögzít 
rögzítés 

rögzített 

rögzített adósság 
rögzített állami prémium 

rögzített ár 

rögzített aranyár 
rögzített árfolyam 

rögzített árfolyamok rendszere 



rögzített árszabás 

rögzített átutalási út 

rögzített átváltási árfolyam 
rögzített fogpótlás költsége 

rögzített határidő 

rögzített határidős kötvény 
rögzített hatósági ár 

rögzített időtartamra megállapított ellátás 

rögzített ipari kapacitás (IK) 
rögzített irányelvek 

rögzített jövedelemeloszlás 

rögzített kamatláb 
rögzített kamatozás 

rögzített kamatozású aktívák 

rögzített kamatozású befektetés 
rögzített kamatozású értékpapír 

rögzített kamatozású értékpapíralap 

rögzített kamatozású kölcsön 
rögzített kamatozású papír 

rögzített koefficiens 

rögzített lekötési időtartam 
rögzített limit 

rögzített mintavétel 

rögzített munkabér 
rögzített nominálbér 

rögzített osztalékú részvény 

rögzített paritás 

rögzített portfóliós befektetési alap 

rögzített tartozékok 
rögzített tőke 

rögzített valutaárfolyam 

rögzített vámtételek 
rögzített viszonteladói ár 

rögzítővaluta-szerep 

Röpke, Wilhelm 
rövid állomány 

rövid arbitrázs 

rövid árfolyamcsökkenés emelkedő tendenciánál 
rövid árfolyam-emelkedés általános csökkenés után 

rövidáru 

rövidáru-kereskedelem 
rövidáru-kereskedés 

rövidáru-kereskedő 

rövidáru-kiskereskedelem 
rövidárus 

rövid cím 

rövidebb időtartamú takarékoskodás 
rövid életű aktívák 

rövid fellendülés 

rövid futamidejű értékpapír 
rövid futamidejű kötvény 

rövid futamidő 

rövid határidőre 
rövid határidőre felmondható betét 

rövid határidős devizaárfolyam 

rövid határidős kötvény 
rövid határidős pozíció 

rövid idő alatt pénzzé tehető követelés 

rövid időszakú költségfüggvény 
rövid időtartamú díjtétel 

rövid időtartamú konjunkturális kilengés 



rövidített cégelnevezés 

rövidített címlap 

rövidített munkaidő 
rövidített munkaidőben dolgozik 

rövidített munkanap 

rövidített prospektus 
rövidített részvényjegyzési felhívás 

rövidített szövegű hajóraklevél 

rövid kivonat 
rövid lejárat 

rövid lejáratra intézvényez 

rövid lejáratú adóslevél 
rövid lejáratú adósság 

rövid lejáratú aktívák 

rövid lejáratú állami kölcsönkötvény 
rövid lejáratú állami kötvény 

rövid lejáratú állampapír 

rövid lejáratú árukölcsön 
rövid lejáratú áruváltó 

rövid lejáratú, átruházható letéti jegy 

rövid lejáratú befektetések kamata 
rövid lejáratú bérlet 

rövid lejáratú beruházás 

rövid lejáratú betét 
rövid lejáratú célhitel 

Rövid lejáratú devizahitelek (számlanév) 

rövid lejáratú eredményszámla 

rövid lejáratú értékpapír 

rövid lejáratú értékpapírok hozama 
rövid lejáratú értékpapírok hozamnövekedése 

rövid lejáratú értékpapírok piaca 

rövid lejáratú eszközök 
rövid lejáratú eurokereskedelmi váltó 

rövid lejáratú fejlesztési kölcsön 

rövid lejáratú, fix kamatozású kötelezvény 
Rövid lejáratú forinthitelek (számlanév) 

rövid lejáratú haszonbérlet 

rövid lejáratú, határidős hitelügylet 
rövid lejáratú hitel 

rövid lejáratú hitelek piaca 

Rövid lejáratú hitelek (számlanév) 
rövid lejáratú hitelművelet 

rövid lejáratú hiteltartozás 

rövid lejáratú kamatláb 
rövid lejáratú kibocsátás 

rövid lejáratú kincstári váltó 

rövid lejáratú kincstárjegy 
rövid lejáratú kinnlevőség 

rövid lejáratú kölcsön 

Rövid lejáratú kölcsönadott pénzeszközök (számlanév) 
rövid lejáratú kölcsön kamata 

rövid lejáratú kölcsön kamatlába 

Rövid lejáratú kölcsönök (számlanév) 
rövid lejáratú kölcsönös valutasegély 

rövid lejáratú kölcsönt hosszú lejáratúra alakít 

rövid lejáratú kötelezettség 
Rövid lejáratú kötelezettségek (mérlegfősor) 

Rövid lejáratú kötelezettségek (számlanév) 

rövid lejáratú kötelezettség  
vállalása 

rövid lejáratú kötelezvény 



rövid lejáratú kötvény 

rövid lejáratú kötvények kereskedelme 

rövid lejáratú követelés 
rövid lejáratú letét 

rövid lejáratú magyar állampapírok indexe (RMAX) 

rövid lejáratú papír 
rövid lejáratú passzívák 

rövid lejáratú pénz 

rövid lejáratú pénzigény 
rövid lejáratú pénzpiac 

rövid lejáratú pénzszükséglet 

rövid lejáratú részvények 
rövid lejáratú saját váltó 

rövid lejáratú spekulatív tőke 

rövid lejáratú tartozás 
rövid lejáratú tőke 

rövid lejáratú tőke forgalma 

rövid lejáratú tőkemozgás 
rövid lejáratú tőke mozgása 

rövid lejáratú váltó 

rövid lejáratú váltó leszámítolási kamatlába 
rövid lejáratú, változó kamatozású forrás 

rövid lejáratú, változó kamatozású kereskedelmi hitel 

rövid lejáratú valutakölcsön 
rövid lejáratú városi kötvény 

rövid megtérülésű beruházás 

rövid munkaszünet 

rövid pozíció 

rövid táv 
rövid távon belüli ingadozás 

rövid távon felhasználásra nem kerülő vagyontárgyak 

rövid távon kalkulálható reprodukciós költség 
rövid távú alkalmazkodás 

rövid távú árfolyammozgás 

rövid távú áruszállítás gépjárművel 
rövid távú átlagköltség 

rövid távú befektetés 

rövid távú befektetési alap 
rövid távú befektetési egyesülés 

rövid távú egyensúly 

rövid távú egyensúlyi ár 
rövid távú eladósodottság 

rövid távú elemzés 

rövid távú előrejelzés 
rövid távú építési kölcsön 

rövid távú érdek 

rövid távú finanszírozás 
rövid távú fogyasztási függvény 

rövid távú haszon 

rövid távú hitelekkel foglalkozó ügynök 
rövid távú hitelezés 

rövid távú hitelfelvétel 

rövid távú hiteligény 
rövid távú hitelkeret 

rövid távú hitelpiac 

rövid távú hozam 
rövid távú intézkedés 

rövid távú iparági kínálati függvény 

rövid távú kamatláb 
rövid távú kamatlábakat meghatározó bizottság 

rövid távú kereskedelem 



rövid távú kereslet 

rövid távú keresleti függvény 

rövid távú kibocsátás 
rövid távú kínálati függvény 

rövid távú kínálati görbe 

rövid távú költségfüggvény 
rövid távú kötelezettségek vállalása 

rövid távú kötvények piaca 

rövid távú likviditás 
rövid távú likviditási problémák 

rövid távú oszcillátor 

rövid távú Phillips-görbe (SRPC) 
rövid távú piaci kínálati függvény 

rövid távú spekulációs ügyletek 

rövid távú tendencia 
rövid távú terv 

rövid távú tervezés 

rövid távú tőkenyereség 
rövid távú tőkeszükséglet 

rövid tranzakció 

RP (visszavásárlási megállapodás) 
RPIX (jelzáloghitelek hatásától megtisztított 12 havi maginfláció) 

RSI (relatív erősségi index) 

RTGS-rendszer 
RT (regisztertonna) 

rt. (részvénytársaság) 

Rt. (részvénytársaság, intézménynévben) 

Ruandai Köztársaság (Ruanda) – Afrika 

rubel (BYR) – Belorusz 
rubel (RUR) – Oroszország 

rubelárfolyam 

rubelárszint 
rubelben történő elszámolás 

rubelcsekk 

rubelellenérték 
rubelelszámolás 

rubelelszámolású ország 

rubelelszámolású ügylet 
rubelérme 

rubelfedezet 

rubelhelyettesítő 
rubelkonvertibilitás 

rubelövezet 

rubelreláció 
rubelszámla 

rubelzóna 

rubrika 
rubrikáz 

rubrum 

rúdarany 
rúdarany és rúdezüst 

rúdarany hivatalos ára a londoni tőzsdén 

rúdarany monetáris célú kereskedelme 
rúdezüst 

Rueff, Jacques Leon 

rugalmas 
rugalmas ár 

rugalmas áralkalmazkodás 

rugalmas árfolyam 
rugalmas árképzés 

rugalmas átváltási árfolyam 



rugalmas befektetési alap 

rugalmas csomagolóeszköz 

rugalmas ellenőrzés 
rugalmas, felgyorsított értékpapír- 

-átruházási rendszer (FAST)  

(az ASX-en) 
rugalmas gyártási rendszer (FMS) 

rugalmas hitelkonstrukció 

rugalmas integráció 
rugalmas kereslet 

rugalmas kínálat 

rugalmas költségvetés 
rugalmas középüzem 

rugalmas munkabeosztás 

rugalmas munkaidő 
rugalmas munkapiac 

rugalmas nyugdíjba vonulás 

rugalmas nyugdíjkorhatár-emelési konstrukció 
rugalmas profilú vállalat 

rugalmas profilváltásból adódó belső gazdaságosság 

rugalmas profilváltásból adódó költségmegtakarítás 
rugalmasság 

rugalmassági együttható 

rugalmassági függvény 
rugalmassági határ 

rugalmassági módszer 

rugalmassági mutató 

rugalmassági számítás 

rugalmas specializáció 
rugalmas termelés 

rugalmas tervezés 

rugalmas tőke 
rugalmas tőkéjű befektetési alap 

rugalmas valuta 

rugalmas valutaárfolyam 
rugalmas vámtarifa 

rugalmas záradék 

rugalmatlan 
rugalmatlan kereslet 

rugalmatlan kínálat 

rugalmatlan munkaerőpiac 
rugalmatlan piac 

rugalmatlanság 

Ruggles, Richard 
rugó (szleng – pénz, ezerforintos) 

ruhaárusítás 

ruhaárusító 
ruhaárverés 

ruhabolt 

ruhadiszkont 
ruhagyár 

ruhagyártás 

ruhaház 
ruhaházlánc 

ruhaipar 

ruhaipari szövetkezet 
ruhakereskedelem 

ruhakereskedés 

ruhakereskedő 
ruhakészlet 

ruhakiutalás 



ruha kiutalása 

ruhakölcsönzési díj 

ruhakölcsönző 
ruhapénz 

ruhapótlék 

ruhasegély 
ruhaszállítmány 

ruhaszalon 

ruhaszámla 
ruhatári jegy 

ruhatisztító vállalat 

ruhaüzem 
ruhavásár 

ruhavásárlás 

ruha vásárlása 
ruhavásárló 

ruház 

ruházati áruház 
ruházatiáru-vásár 

ruházati bolt 

ruházatibolt-hálózat 
ruházati cikk 

ruházati fogyasztás 

ruházati méteráru 
ruházati termelés 

ruházati vásár 

rulett 

rulettbank 

rulettezik 
rulettjáték 

rulettszoba 

rulírozó adósság 
rulírozó akkreditív 

rulírozó hitel 

Rumjancev, Alekszej Matvejevics 
run (bankpánik) 

rúpia (IDR) – Indonézia 

rúpia (INR) – India 
rúpia (LKR) – Srí Lanka 

rúpia (MUR) – Mauritius 

rúpia (MVR) – Maldív-szigetek 
rúpia (NPR) – Nepál 

rúpia (PKR) – Pakisztán 

rúpia (SCR) – Seychelle-szigetek 
ruppó (szleng – pénz, forint) 

ruppótlan csóró (szleng – szegény ember) 

RUR (rubel) – Oroszország 
rurális turizmus 

rusztikus csomagolás 

rutin 
rutinellenőrzés 

rutinmunka 

rutinmunka flow-ára 
rutinmunkavégzés 

rutinszerű 

rutintranzakció 
Rüngyina, Marija Nyikolajevna 

RWF (frank) – Ruanda 

Rybczynski, Tadeusz Mieczyslaw 
Rybczynski-tétel 

  



S 
S (kínálat) 

S (megtakarítás) 

SAAB (Szaúd-arábiai Mezőgazdasági Bank) 
SAARC (Dél-ázsiai Regionális Együttműködési Egyesület) 

sablon 

sablonmunka 
Sacagawea-dollár 

saccol 

SAF (szerkezetkiigazító hitelek) 
sáfár 

sáfárkodás 

sáfárkodik 
sáfárkodik a pénzzel 

sáfárkodó 

safe deposit 
SAFEX (Dél-afrikai Határidős Tőzsde) 

Safto (Dél-afrikai Külkereskedelmi Szervezet) 

saherol (használt holmival kereskedik) 

SAIB (Szaúdi Beruházási Bank) 

SAIBOR (szaúd-arábiai bankközi kínálati kamatláb) 
Saint Kitts és Nevis (Saint Kitts és Nevis) – Közép-Amerika 

Saint Lucia (Saint Lucia) – Közép- 

-Amerika 
Saint-Simon, Claude Henri de Rouvroy comte de 

saint-simonista 

saint-simonizmus 
Saint Vincent és Grenadine- 

-szigetek (Saint Vincent) – Közép-Amerika 

saison morte (holt idény) 
saját adóskötelezvény 

saját alap 

saját ár 

saját árbázis 

sajátár-rugalmasság 

saját boltba történő kiszállítás 
saját bor árusítása 

saját csekk 

saját elfogadvány 
saját elfogadványok bankközi cseréje 

saját előállítású eszköz 

Saját előállítású eszközök aktivált értéke (számlanév) 
saját előállítású göngyöleg 

saját előállítású immaterális javak 

saját előállítású készletek állományváltozása 
saját előállítású reklámeszköz 

saját előállítású szellemi termék 

saját előállítású tárgyi eszköz 
saját érdek 

saját érdekei szerint kereskedik 

saját érték 
sajátérték-feladat 

saját értékpapír 

saját értékpapír-állomány 
saját értékpapírok visszavásárlására tett ajánlat 



saját és az idegen tőke aránya 

saját eszköz 

saját eszközök eladása átvételi kísérlet megakadályozására 
saját felhasználás 

saját felhasználási hányad 

saját fogyasztás 
saját forgatmány 

saját forgatmányból eredő váltókötelezettség 

saját forrás 
saját fuvarozó 

saját gazdaság 

saját gondatlanság okozta kár 
saját gyártmány 

saját hajók használatának kikötése 

saját helyzetünk javítása 
saját járműpark 

saját jogon szerzett kárpótlási jegy 

saját jogú használat 
saját jogú tulajdon 

saját jövedelem 

saját kárbecslés 
saját kezű aláírás 

saját kezűleg (s. k.) 

saját kezűleg írt okirat 
saját kezűleg írt végrendelet 

saját kézzel írt dokumentum 

saját kézzel írt végrendelet 

saját kibocsátású csekk 

saját költség 
saját költségén 

saját költségére és veszteségére 

saját kötelezettségeink 
saját követelésünk 

saját letét 

saját magának kedvező 
saját megítélésű aukció 

saját munka 

saját nevében és saját számlájára dolgozó cég 
saját nyereségből történő finanszírozás 

sajátos beruházás 

sajátos feltételek 
sajátosság 

sajátos szerep 

sajátos tényezőpiaci jellegzetességek 
saját passzíváink 

saját piaci kör 

saját piac megteremtése 
saját profitmaximalizáló kibocsátási szint 

saját rendeletre szóló idegen váltó 

saját rendeletre szóló váltó 
saját részesedés feladása 

saját részjegyeket befektető társaság 

saját részjegyeket kibocsátó bank 
saját részjegyeket kibocsátó társaság 

saját részvény 

Saját részvények (számlanév) 
Saját részvények, üzletrészek (számlanév) 

saját rezsiben végzett beruházás 

saját rezsis építkezés 
saját rezsis fuvarozás 

sajátságos 



saját stratégiai érdek 

saját számla 

saját számlák közötti átutalás 
saját számlámra 

saját számlára 

saját számlára dolgozik 
saját számlára dolgozó alkusz 

saját számlára dolgozó kereskedő 

saját számlára dolgozó tőzsdealkusz 
saját számlára kereskedik 

saját számlára kötött ügylet 

saját számlára kötött üzlet 
saját számlára lebonyolított új üzletek 

saját számlára megvásárolt értékpapír ajánlása az ügyfélnek 

saját számlára űzött kereskedelem 
saját számlára végzett importtevékenység 

saját számlás exporttevékenység közvetlen költsége 

saját számlás importtevékenység közvetlen költsége 
saját számlás kereskedés 

saját számlás kereskedő 

saját számlás szerződés 
saját számlás ügylet 

saját szükségletre termel 

saját tartalék 
saját tartalékait kiárusítja 

saját termelés 

saját termelésű készlet 

Saját termelésű készletek (számlanév) 

Saját termelésű készletek állományváltozása (számlanév) 
saját termelésű készletváltozás 

Saját termelésű késztermék állományváltozása (számlanév) 

saját termelőüzem 
saját termésű 

saját terület 

saját tőke 
Saját tőke (mérlegfősor) 

Saját tőke (számlanév) 

saját tőke állandó része 
sajáttőke-arány 

saját tőke aránya 

sajáttőke-arányos nyereség 
saját tőke csökkentése 

sajáttőke-direktíva 

sajáttőke-ellátottság 
sajáttőke-hányad 

saját tőke hányada 

sajáttőke-hozam 
saját tőke hozama 

saját tőke jövedelmezősége 

saját tőke megtérülése (ROE) 
saját tőke megtérülési rátája 

saját tőke pótlása 

sajáttőke-szerzés 
saját tőke szerzése 

saját tőke változó része 

saját tőkével való ellátottság 
saját tulajdonú ingatlan 

saját tulajdonú vállalat 

saját ügyletek kötése az ügyfél megbízásából 
saját vadászterület 

saját vagyon 



sajátvagyon-arányos megtérülés (POE) 

sajátvagyon-csökkenés 

saját vagyon csökkenése 
sajátvagyon-növekedés 

saját vagyon növekedése 

saját vagyontárgy elidegenítése 
saját vállalkozás 

saját vállalkozásban végzett beruházás 

saját váltó 
saját váltók piaca 

sajnálkozólevél 

sajtár (a tejet fejik bele) 
sajtár (a sajt ára) 

sajt ára 

sajtárus 
sajtbolt 

sajtgyár 

sajtkereskedő 
sajtkészítmény 

sajtkészítő 

Sajtó (sajtókiadvány) 
sajtófogyasztási szokás 

sajtóhirdetés 

sajtóinformáció 
sajtókampány 

sajtókapcsolat 

sajtóköltség 

sajtómonopólium 

sajtóorgánum 
sajtópiac 

sajtóportfólió 

sajtóportfólió-kezelő cég 
sajtóportfóliót kezelő cég 

sajtóreklám 

sajtóreklámpiac 
sajtóreklám-szervező 

sajtótájékoztató 

sajtótermék 
sajtótermék-előfizetési díj 

sajtótermék előfizetési díja 

sajtótröszt 
sajtóügynök 

sajtóügynökség 

sajttermelő 
sajtüzem 

sajtüzlet 

sakk-matt (kilátástalan helyzet) 
sakktáblamérleg 

sakktáblamodell 

Salamon-szigetek (Salamon- 
-szigetek) – Óceánia 

salátabár 

Salin, Edgar 
sallárium (fizetés, munkadíj) 

Salop, Steven 

Salvadori Köztársaság (Salvador) – Közép-Amerika 
SAMA (Szaúd-arábiai Monetáris Hatóság) 

Samuelson, Paul Anthony 

Samuelson-féle megfelelési elv 
Samuelson-teszt 

Samuels, Warren Joseph 



Sanghaji Értéktőzsde (SSE) 

sanghaji részvénypiac 

San Marino Köztársaság (San Marino) – Európa 
sansz 

sánta aranystandard 

sánta aranyvaluta 
sánta aranyvaluta-rendszer 

sánta valuta 

sanzsíroz 
Săo Pauló-i Értéktőzsde (BOVESPA) 

Săo Pauló-i Értéktőzsde indexe (BOVESPA-index) 

Săo Pauló-i Kereskedelmi és Határidős Tőzsde (BM & F) 
sáp 

SAPARD (Speciális felzárkóztatási program a mezőgazdaság és a vidék fejlesztésére) (EU) 

SAPARD-hivatal 
sápot húz 

sápot lead 

sápot szed 
SARB (Dél-afrikai Tartalékbank) 

sarc 

sarcol 
sarcolás 

sarcoló 

sarcösszeg 
Sargent, Thomas 

sarkall 

sarlatán (régen vásári csodaszerárus) 

sarokbolt 

sarokoptimum 
sarokstand 

sarokszám 

SAR (riál) – Szaúd-Arábia 
sáskajárás okozta veszteség 

sáskakár 

SAT (szovjet-osztrák tranzitegyezmény) 
Satalin, Sztanyiszlav Szergejevics 

satang (váltópénz) 

SAT-díjszabás 
SAT-forgalom 

Sato, Kazuo 

sátorlakó turista 
sátorpavilon 

Sato, Ryuzo 

Sauerbeck-féle index 
Sauvy, Alfred 

sávelőrejelzés 

sáv előrejelzése 
sávérték 

sávhatár 

Saving, Thomas Robert 
sávkereskedelem 

sávkombináció 

sávon belüli leértékelődés 
sávonként emelkedő jövedelemadó 

sávonkénti emelkedés 

sávosan, havonta emelkedő hozam 
sávos jövedelemadó 

sávos kamatozás 

sávos kamatozású betét 
sávos progresszió 

sávos tartalékképzés 



savpróba 

sávszélesség 

SAX (Stockholmi Automatizált Tőzsdei Rendszer) 
Sax, Emil 

Sax Mihály 

Say, Jean Baptiste (1767-1832) 
Say-azonosság 

Say-dogma 

Say-egyenlőség 
Sayers, Richard Sidney 

Say-féle dogma 

Say, Jean Baptiste Lčon (1826-1896) 
Say-törvény 

SBA (Kisvállalkozások Igazgatósága) (USA) 

SBAI (a svájci keresleti-kínálati árfolyam indexe) 
SBD (dollár) – Salamon-szigetek 

SBDC (Kisvállalkozásokat Fejlesztő Társaság) (Dél-afrikai Köztársaság) 

SBN (Holland Elszámolóbank) 
Scarf, Herbert Eli 

Scaruffi, Gaspare 

SCFOA (Svájci Árutőzsdei, Határidős és Opciós Egyesület) 
Schäffle, Albert Eberhard Friedrich 

Schandl Károly 

Schär, Johann Friedrich 
Scharling, Hans William 

Schelling, Thomas Crombie 

schengeni egyezmény 

Scherer, Frederic Michael 

schilling (ATS) – Ausztria 
schillingbankjegy 

schillingbankó 

schillingérme 
Schlözer, August Ludvig von 

Schmalenbach, Eugen 

Schmidl Adolf 
Schmidt Ádám 

Schmidt, Kurt 

Schmoller, Gustav von 
Schneider, Erich 

Schober Béla 

Scholes, Myrton 
Schranz András 

Schrőder, Wilhelm Freiherr von 

Schultz, Henry 
Schultz, Theodore William 

Schulze-Delitzsch, Franz Herman 

Schumpeter, Josef Alois 
Schumpeter-féle innováció 

Schumpeter-féle újító vállalkozó 

schumpeteriánus 
schumpeteri innovációs paraméter 

schumpeteri vállalkozó 

Schwabe-törvény 
Schwarcz Gusztáv 

Schwartner Márton 

Schwartz, Anna Jacobson 
Scitovsky Tibor 

Scitovsky-féle paradoxon 

Scitovsky-görbe 
scoring (pontozás, értékelés) 

Scott, William Robert 



SCP (bizalmas csomagolás) 

SCPH (szerkezet – viselkedés – teljesítmény-hipotézis) 

scrip (részletfizetésről adott nyugta) 
SCR (légifuvarozási speciális díjtételek) 

SCR (rúpia) – Seychelle-szigetek 

scudo (pénzegység) 
SDD (dinár) – Szudán 

SDR (speciális lehívási jogok) (IMF) 

SDR-allokáció 
SDR lehívása 

Se (standard hiba) 

SEA (Egységes Európai Okmány) (EU) 
SEACEN (Délkelet-ázsiai Központi Bankok) 

Seager, Henry Rogers 

SEAISI (Délkelet-ázsiai Vas- és Acélintézet) 
SEALPA (Délkelet-ázsiai Haszonfatermelők Szövetsége) 

SEAPEX (Délkelet-ázsiai Kőolajkutató Társaság) 

SEAQ (automatizált értéktőzsdei árfolyamkijelző rendszer) (Anglia) 
SEATRADC (Délkelet-ázsiai Ónkutató és -fejlesztő Központ) 

sebesség 

sebességskála 
sebezhetőség 

SEC (Értékpapír- és Tőzsdei Bizottság) (USA) 

SECI (Délkelet-európai Együttműködési Kezdeményezés) 
Seckendorf, Ludwig 

SECO (Értékpapír- és Tőzsdei Bizottság Szervezete) (USA) 

second hand 

Seers, Dudley 

séf 
seft 

seftel 

seftelés 
seftelő 

segéd 

segédalkusz 
segédanyag 

segédanyag-felhasználás 

segédanyag felhasználása 
Segédanyagok (számlanév) 

Segédanyagok, egyéb anyagok (számlanév) 

Segédanyagok, egyéb anyagok árkülönbözete (számlanév) 
segédhivatal 

segédhivatalnok 

segédkönyv 
segédkönyvelő 

segédlevél 

segédmunka 
segédmunkás 

segédmunkási munkakör 

segédpénzérme 
segédpénztár 

segédszemélyzet 

segédtáblázat 
segédtisztviselő 

segédüzem 

segédüzemi költség 
segédüzemi rezsiköltség 

segédüzemi tevékenység 

segédváltozó 
segédvizsga 

segély 



segélyakció 

segélyalap 

segélycsomag 
segélycsomag-javaslat 

segélydíj 

segélyegyesület 
segélyegyezmény 

segélyegylet 

segélyek időarányos költsége 
segélyez 

segélyezés 

segélyezési formák 
segélyezési gyakorlat 

segélyezési okirat 

segélyezési rendszer 
segélyezési valószínűség 

segélyezett ország 

segélyező ország 
segélyfajta 

segélyfelhasználás 

segély felosztása 
segélyfeltétel 

segély feltétele 

segély feltételekhez kötése 
segélyfizetés 

segély fizetése 

segélyforrás 

segély forrása 

segélyhez jutás feltételei 
segélyhitelcsomag 

segélyigény 

segélykérelem 
segélykezelő testület 

segélykifizetés 

segély kifizetése 
segélykiutalás 

segély kiutalása 

segélykocsi 
segélykoordináció 

segélykoordinációs titkárság 

segélyküldés 
segély küldése 

segélymechanizmus 

segélymegállapodás 
segélynyújtás 

segély nyújtása 

segélynyújtási szerződés 
segélynyújtó 

segélynyújtó ország 

segélyosztás 
segély osztása 

segélyösszeg 

segély összege 
segélypénz 

segélypénztár 

segélyprogram 
segélyre szoruló 

segélyszállítmány 

segélyterv 
segélyügy 

segít 



segítő családtag 

segítőkészség 

segítség 
segítségére van 

segítséget nyújt 

segítségnyújtás 
segítségre szorul 

seigneur (francia nagybirtokos) 

seigniorage 
seigniorage-bevétel 

seigniorage-csökkenés 

seigniorage-jövedelem 
SEK (korona) – Svédország 

sékel (ILS) – Izrael 

sékel (pénz- és súlyegység) 
Selden, Richard Thomas 

selejt 

selejtanyag 
selejtarány 

selejtáru 

selejtcsökkenés 
selejt csökkenése 

selejtcsökkentés 

selejt csökkentése 
selejtellenőrzés 

selejt ellenőrzése 

selejteltitkolás 

selejt eltitkolása 

selejtérték 
selejt értéke 

selejtes 

selejtes áru 
selejtes darab 

selejtesítési érték 

selejtez 
selejtezés 

selejtezési jegyzőkönyv 

selejtezési napló 
selejtezést végez 

selejtezett 

selejtezhető 
selejtező 

selejtgyártó 

selejthányad 
selejtjavítás 

selejtkár 

selejtmentes 
selejtmentes munka 

selejtmentesség 

selejtmentes termelés 
selejtszázalék 

selejtveszteség 

self-service 
Seligman, Ben 

Seligman, Edwin Robert Anderson 

Selten, Reinhard 
selyem áru 

selyemáru-kereskedő 

Selyem az élet, kóc a jövedelem. (szólásmondás) 
selyemcukor 

selyemfestő 



selyemfestő iparos 

selyemfestő műhely 

selyemfonó mester 
selyemfonó munkás 

selyemfonóüzem 

selyemgyár 
selyemgyáros 

selyemipar 

selyemkereskedelem 
selyemkereskedő 

selyemrőf 

selyemszövőmunka 
selyemszövő munkás 

selyemszövő üzem 

selyemtermelés 
selyemút 

SEM (Egységes Európai Piac) (EU) 

semleges 
semleges adókörnyezet 

semleges bankügylet 

semleges fedezeti arány 
semleges fél 

semlegesítődik 

semlegesítő folyamat 
semleges javak 

semleges javak közömbösségi görbéi 

semleges jószág 

semleges különbözeti pozíció 

semleges naptári különbözet 
semleges politika 

semlegesség 

semlegesség követelménye 
semleges technikai haladás 

semlegesül 

semmibe vesz 
semmibevétel 

semmibevevés 

semmi pénzért 
semmis és érvénytelen 

semmisnek nyilvánít 

semmisnek nyilvánítás 
semmisnek tekint 

semmisség 

semmisségi kereset 
semmisségi kifogás 

semmisségi panasz 

semmisségi per 
semmisség kimondása 

semmissé tesz 

semmis szerződés 
semmítőszék 

Semmit sem adnak munka nélkül. (közmondás) 

semmittevő 
semmivé tesz 

sen (váltópénz) 

Sen, Amartya 
sene (váltópénz) 

Senior, Nassau William 

Senior-féle absztinenciaelmélet 
seniorturizmus 

seniti (váltópénz) 



senki többet, harmadszor 

Senzseni Értéktőzsde 

sérelemokozás 
sérelem okozása 

sérelmez 

sérelmezés 
sérelmező 

serkent 

sertésállomány 
sertésállomány-mentesítés 

Sertésállomány-mentesítési hozzájárulás (számlanév) 

sertésár 
sertésárjavaslat 

sertésbehozatal 

sertésbiznisz 
sertéseladás 

sertéseladó 

sertésfelhozatal 
sertésfelvásárlás 

sertés felvásárlása 

sertéshúsexport 
sertéshúskivitel 

sertéshús kivitele 

Sertéskereskedelem (sajtókiadvány) 
sertéskereskedés 

sertéskereskedő 

sertéskínálat-csökkenés 

sertéskínálat csökkenése 

sertéskivitel 
sertés kivitele 

sertés-nagykereskedő 

sertéspiaci nap 
sertéstenyésztő 

sertéstőzsde 

Sertésüzlet (sajtókiadvány) 
sertésvásár 

sertésvásárló 

sértetlen 
sértetlen állapot 

sértetlen áru 

sértetlen áru értéke 
sértetlenség 

sértetlenül 

sértetlen vámzár 
sértett fél 

sérti az érdekeit 

sérülékeny 
sérülés 

sérülést okozó baleset 

sérült 
sérült áru 

sérült pénzérme 

sérült rakomány 
SES (Szingapúri Értéktőzsde) 

SESC (Tőzsde- és Értékpapír- 

-felügyelő Bizottság) (Japán) 
SESI (a Szingapúri Értéktőzsde árfolyamindexe) 

sestertius (ókori római pénzegység) 

SET (biztonságos elektronikus tranzakció) 
SET (Thaiföldi Értéktőzsde) 

sétahajó 



sétahajójárat 

sétahajó-kirándulás 

sétahajózás 
sétahajózik 

sétakocsikázás 

sétálóidő 
sétálóutca 

sétalovaglás 

sétarepülés 
SET-index (a Thaiföldi Értéktőzsde indexe) 

Seton, Francis 

Seychelle Köztársaság (Seychelle- 
-szigetek) – Afrika 

SF (strukturális alapok) (EU) 

SFC (Értékpapírok és Határidős Kötések Bizottsága) (Hongkong) 
SFE (Sydneyi Határidős Tőzsde) 

SFE határidős részvényárfolyam- 

-indexe 
SFOR-erők magyarországi beszerzései 

SFOR-erők vásárlásai 

SFOR-turizmus 
SFOR-útszakasz 

SGD (dollár) – Szingapúr 

Shackle, George Lennox Sharman 
Sharpe, William 

Shibata, Hirofumi 

shilling (KES) – Kenya 

shilling (SOS) – Szomália 

shilling (TZS) – Tanzánia 
shipper (sajátszámlás tengerhajózási kereskedő) 

Shone, Robert Minshull 

shop 
shopping 

shopping center 

shoppingol 
shortpozíció 

Shoup, Carl Summer 

showbiznisz 
SHRM (stratégiai emberierőforrás- 

-menedzsment) 

Shubik, Martin 
SIA (Értékpapír-kereskedők Egyesülete) (USA) 

SIA (vagy THV) (társadalmihatás- 

-vizsgálat) 
SIB (Értékpapír- és Befektetési Tanács) (Anglia) 

síber (csempész) 

síberel 
síberkedik 

síbérletár 

síberség 
síbol 

síbolás 

síboló 
SIBOR (szingapúri bankközi kínálati kamatláb) 

síbörze 

síbörzenaptár 
SIC (Értékpapír-információs Központ) (USA) 

SIC (svájci bankközi klíring) 

SIC-kód (tevékenységi körök kódja) 
SI-egységek 

Sierra Leone Köztársaság (Sierra Leone) – Afrika 



sietős 

siettet 

siettetés és késleltetés 
sifrekulcs 

sifrírozás 

siht (műszak) 
síiroda 

siker 

sikerágazat 
sikeranalízis 

sikerdíj 

sikerdíjas megbízás 
sikerdíjas szerződés 

sikerdíjbotrány 

sikerdíjelőleg 
sikerdíjelőleg-számítás 

sikerdíjelőleg számítása 

sikerdíjnak nevezett munkadíj 
sikeres 

sikeresen megvalósított gazdasági csomagterv 

sikeres licit 
sikeres licitáló 

sikeresség 

sikeres ügylet 
sikeres üzletember 

sikeres üzleti tevékenység 

sikeres üzletkötés 

sikeres üzletmenet 

sikeres vállalatok külpiaci manőverei 
sikeres vállalkozás 

sikeres vételi ajánlat egy bizonyos kibocsátásra 

sikergazdaság 
sikerhajhász 

sikerhajhászás 

sikerhonorárium 
sikerkereső vállalkozó 

sikerkritérium 

sikermodell 
sikerorientált 

sikerorientáltság 

sikerprémium 
sikerpropaganda 

sikerre visz 

sikersorozat 
sikersztori 

sikertelen 

sikertelen erőfeszítés 
sikertelen kísérlet 

sikertelen privatizációs kísérlet 

sikertelenség 
sikerteljes 

sikertényező 

sikertörténet 
sikerül 

sikerül fedezetet biztosítani 

sikerült 
sikervállalat 

sikervállalkozó 

síkgörbe 
sikkaszt 

sikkasztás 



sikkasztási kísérlet 

sikkasztó 

siklus (babiloni súlymérték) 
síkmodell 

silány 

silány áru 
silány áruk piaca 

silány minőségű 

síliftdíj 
sima aláírás 

sima átutalás 

sima beszedés 
sima beszedési megbízás 

sima beszedvény 

sima csekk 
sima értesítőlevél 

sima fizetés 

sima formula 
sima inkasszó 

sima, kamatot nem tartalmazó, változó hozamú kötvény 

sima levél 
simán aláír 

sima okmányos inkasszó 

sima szöveg 
sima váltó 

SIMEX (Szingapúri Nemzetközi Határidős Tőzsde) 

Simon, Herbert Alexander 

Simons, Henry Calvert 

simuló vám 
sine clausula (záradék nélkül) 

sine loco (helymegjelölés nélkül) 

sine mora (haladék nélkül) 
sine nomine (név feltüntetése nélkül) 

sing (hosszmérték) 

Singer, Hans Wolfgang 
Singer-tétel 

síparadicsom 

SIPC (Értékpapír-befektetőket Védő Társaság) (USA) 
sipista (hamiskártyás) 

síportéka 

sírhelybérleti díj 
sírhelybérlet meghosszabbítása 

Sismondi, Jean Charles Lčonard Simonde de 

SIT (tolar) – Szlovénia 
SITC (Nemzetközi Kereskedelmi Osztályozás) 

SITC-klasszifikáció 

SITC-nómenklatúra 
SITC szerinti statisztika 

sítúra 

síturizmus 
sivatag hajója 

SIX (stockholmi információcsere- 

-rendszer) 
sixpence (pénzegység) 

s. k. (saját kezűleg) 

skála 
skálaeffektus 

skálaegyenes 

skálaelemzés 
skálafüggvény 

skálagazdaságosság 



skálahatás 

skálahozadék 

skálahozadéki függvény 
skálahozadék jellege 

skálahozamfüggvény 

skálakonstans forma 
skaláris szorzat 

skalártényező 

skálarugalmasság 
skálavonal 

skalper 

skalpvadász 
Skandináv Befektetési Bank (NIB) 

Skandináv Pénzügyi Bizottság (NFU) 

skanzenturizmus 
skatulya 

skatulyáz 

Skerlecz Miklós 
SKK (korona) – Szlovákia 

skontó (árengedmény) 

skontró (kereskedelmi segédkönyv, nyilvántartás) 
skontrónap 

skót (zsugori) 

Skót Értéktőzsde 
slackmutató 

sláger 

slágercikk 

sleeping car (hálókocsi) 

slepp (uszály) 
slepper (vontatóhajó) 

SLL (leone) – Sierra Leone 

slum (nagyvárosi nyomornegyed) 
Slutsky, Eugen 

Slutsky-egyenlet 

Slutsky-féle elaszticitás 
Slutsky-hatás 

Slutsky-mátrix 

Slutsky-módszer 
SMAC-függvény 

Smart, William 

SMC (társadalmi határköltség) 
SME (vagy KKV) (kis- és középvállalkozások) 

SME-akcióprogram 

SMI (a Zürichi Értéktőzsde indexe) 
Smith, Adam 

Smith-dogma 

smithianizmus 
Smith, Vernon Lomax 

SMKK (Svájci–Magyar Kereskedelmi Kamara) 

smucig (szleng – fukar) 
smucigság 

smugliz (csempész) 

SNA (nemzetgazdasági számlarendszer) 
snassz 

SNB (vagy BNS) (Svájci Nemzeti Bank) 

snóbli 
snúrozás 

Snyder, Carl 

sóadó 
sóár 

sóbánya 



sóbányászat 

sóbehozatal 

sóbeszerzés 
SOCACHA (Dél-karolinai Automatizált Klíringintézetek Szövetsége) 

société (társaság, társadalom) 

société anonyme (részvénytársaság) 
society (társaság, társadalom) 

socius (társ, cégtárs) 

sodorvány 
sodródik a csőd felé 

sodródó gazdaság 

sóegyedáruság 
Soetber, Adolf 

sóexport 

SOFE (Svéd Opciós és Határidős Tőzsde) 
SOFFEX (Svájci Opciós és Pénzügyi Határidős Tőzsde) 

sófogyasztási adó 

Soha nem elég a fösvénynek. (közmondás) 
sóház 

sóher (szleng – pénztelen) 

sóhivatal 
Sohmen, Egon 

sóimport 

sójövedék 
sokáig tartó 

Sok a költség, kevés a haszon. (közmondás) 

sokallja az árat 

sókamara 

sokaság 
sokaság egy ismérv szerinti vizsgálata 

sokaság gyakorisága 

sokasági eloszlás 
sokasági korreláció 

sokasági regressziófüggvény 

sokasági szórásnégyzet 
sokaság középértékének meghatározása 

sokaság nagysága 

sokaságpár 
sokaságrészek 

sokaság szóródásának meghatározása 

sokaságtípusok 
sokaság több ismérv szerinti vizsgálata 

sokasággyakoriság 

sokat ad ki 
sokat érő 

sokat fogyasztó 

sokat ígérő 
sokat kockáztat 

Sokat tud a pénz. (szólásmondás) 

sokba kerül 
sokdimenziós 

sókereskedés 

sokéves munka gyümölcse 
sokévi átlag 

sokféle innovációs lehetőség 

sok fiókkal rendelkező bank 
A sok ígéret nem teszi gazdaggá  

a szegényt. (közmondás) 

sókitermelés 
sókivitel 

Sok kéz könnyebbíti a munkát. (közmondás) 



Sok kicsi sokra megy. (közmondás) 

Sok kis pénz egy rénes. (közmondás) 

Sok koldus fordul meg a pénzes városban. (közmondás) 
sokkterápia 

sokkterápiás átformálás 

sokkterápiás beavatkozás 
sok lábon állás 

sokoldalú 

sokoldalú indexrendszer 
sokoldalú kereskedelem 

sokoldalú megállapodás 

sokoldalú paritásrács 
sokrovatos könyvelési munkalap 

sokszereplős piac 

sokszorosított aláírás 
sokszorozó 

sokváltozós adatelemzés 

sokváltozós célfüggvény 
sokváltozós elemzés 

sokváltozós keresleti függvény 

sokváltozós módszer 
SOLAS (Nemzetközi megállapodás az életbiztonságról a tengeren) 

soldo (pénzegység) 

soldo grosso 
solidus (pénzegység) 

Solomon, Ezra 

Solow, Robert Merton 

solowi semleges műszaki haladás 

solvent (fizetőképes, hitelképes) 
Sombart, Werner 

Somogyi Manó 

sómonopólium 
Sonnenfels, Joseph von 

sópénz (Etiópiában) 

sor 
sorba áll 

sorbaállás 

sorbaállási elmélet 
sorbaállási hajlandóság 

sorban állás (benne áll) 

sorba rendezés 
sorba rendezett 

sorba rendezett népességtized 

sordíj 
sorelhagyásos módszer 

sorfolytonos 

sorgörgetés 
sorirány 

sorkatonák természetbeni ellátása 

sorkivonat 
sormaximumok minimuma 

sorminimumok maximuma 

sorol 
sorolás 

soroló 

soron kívüli 
soronkívüliség 

soron kívül kiszolgál 

soron következő forgató 
soron következő lépés 

soros elrendezésű eredménykimutatás 



soros formában kialakított eredménykimutatás 

sorozat 

sorozat-árengedmény 
sorozatban előállított termék 

sorozatban kiállított hajóraklevél 

sorozatban kibocsátott értékpapír 
sorozatdöntés 

sorozatengedmény 

sorozatgyártás 
sorozatnagyság 

sorozatosan kibocsátott kötvények 

sorozatosan kibocsátott, szelvény nélküli kölcsönkötvények 
sorozatos kölcsönök 

sorozatpróba 

sorozatszám 
sorösszeg 

sorrend 

sorrendben következő tulajdonos 
sorrendi elsőbbség 

sorrendiség biztosítása 

sorrendi skála 
sorsdöntő nagyságrendű bevétel 

sorshúzás 

sorshúzásos kötvény 
sorsjáték 

sorsjegy 

sorsjegyakció 

sorsjegyáruda 

sorsjegyárusító 
sorsjegypiac 

sorsjegyüzlet 

sorskérdés 
sorsol 

sorsolás 

sorsolási jegyzék 
sorsolás két ügyfél közül pénzfeldobással 

sorsolásnál kihúzott kötvény 

sorsolásos játékok piaca 
sorsolásos kölcsönkötvény 

sorsolásos mintavétel 

sorsolás szerint törlesztendő értékpapírok 
sorsoló 

sorszám 

sortartás nélküli felelősség 
sorvadási veszély 

sorvasztó hatás 

SOS (shilling) – Szomália 
sosem adja meg az adósságát 

sósperecárus 

sósperec-árusítás 
sósperec árusítása 

sószükséglet 

sou (váltópénz) 
sóvám 

sovány nyereség 

sovereign (pénzegység) 
söntés 

söprögető tevékenység 

söprőszámla (USA) 
söradó 

söralátétreklám 



sörár 

sörbár 

sörbehozatal 
sörcsarnok 

sörexport 

sörfesztivál 
sörfogyasztás 

sörforgalmazás 

sörgyár 
sörház 

sörimport 

söripar 
Söripar (sajtókiadvány) 

söripari részvény 

sörkartell 
sörkereskedő 

sörkereslet 

sörkínálat 
sörkivitel 

sörmérés 

sörmérték 
söröző 

sörözőtulajdonos (övé a söröző) 

söröző tulajdonos (iszik) 
sörpiac 

sörterem 

sötét ügylet 

sötét üzletek embere 

Spann, Othmar 
Spanyol Bankszövetség (ABE) 

Spanyol Hitelbank (BEC) 

Spanyol Királyság (Spanyolország) – Európa 
Spanyol Külkereskedelmi Bank (BEE) 

spanyol peseta 

spanyol szindróma 
Spanyol Valutaintézet (IEME) 

spártai körülmények között él 

S&P 500 (a Standard & Poor ötszázas részvényindexe) 
S&P 100 (a Standard & Poor százas részvényindexe) 

SPC (a statisztikai folyamat irányítása) 

Spearman-féle rangkorrelációs együttható 
speceráj (szatócsüzlet, vegyeskereskedés) 

specerájos 

speciális adó 
speciális adóösztönzők 

speciális ajánlat 

speciális alap 
speciális áru 

speciális árutőzsde 

speciális bank 
speciális befektetési kedvezmény 

speciális célra kibocsátott részvény 

speciális csoportosító sor 
speciális díjtétel 

speciális értékrend 

speciális értéktőzsde 
speciális export 

Speciális felzárkóztatási program a mezőgazdaság és a vidék fejlesztésére (SAPARD) (EU) 

speciális fuvarozó 
speciális hagyaték 

speciális hitel 



speciális hitelkeret 

speciális hitellehetőség 

speciális import 
speciális jellemzők 

speciális jogkör 

speciális kártérítés 
speciális készletelszámolás 

speciális konténer 

speciális, korlátozott devizaszámla 
speciális közömbösségi görbe 

speciális lehívási jogok (SDR) 

speciális levonás 
speciális meghatalmazás 

speciális mérleg 

speciális osztalékszelvény 
speciális szaktevékenység 

speciális szavazati és vétójogot adó részvény 

specialista 
speciális termék 

speciális termelési eszköz 

speciális vagyonkezelő alap egyedi szabályokkal 
speciális vagyontárgy 

speciális vámprefrencia 

specialitás 
specializáció 

specializációs előnyök 

specializációs hálózat 

specializációshálózat-építés 

specializációs hálózat építése 
specializációs hatás 

specializál 

specializálás 
specializáló 

specializálódás 

specializálódik 
specializálódó 

specializálódott 

specializált 
specializált befektetési alap 

specifikáció 

specifikációt tartalmazó tenderdosszié 
specifikált igénylés 

specifikus 

specifikus díjfizetési változat 
specifikus tőke 

specifikus vám 

specifikus vámtarifa 
spedexpo 

spedíció (szállítmányozás) 

spedíciós munka 
speditőr 

speditőr átvételi elismervénye 

speditőravizó 
speditőrcég 

speditőrigazolás 

speditőr igazolása 
speditőrinkasszó 

speditőr inkasszója 

speditőrjutalék 
speditőr jutaléka 

speditőrképzés 



speditőr képzése 

speditőrköltség 

speditőr költsége 
speditőrmegbízás 

speditőr megbízása 

speditőrpiac 
speditőrszakma 

speditőrszerződés 

speditőrszolgáltatás 
speditőrügynök 

speditőrvállalat 

spekuláció 
spekuláció árfolyamesésre 

spekuláció az áremelkedésre 

spekulációfelerősödés 
spekuláció felerősödése 

spekulációjövedelmezőség 

spekuláció jövedelmezősége 
spekulációra vesz 

spekulációs adásvétel 

spekulációs adó 
spekulációs áremelés 

spekulációs árfolyamemelés 

spekulációs árufelvásárlás 
spekulációs befektetés 

spekulációs biztosítási kötvény 

spekulációs célból felvásárol 

spekulációs célból tartott részvény 

spekulációs céllal fedezi magát devizában 
spekulációs céllal fedezi magát részvényekben 

spekulációs céllal új kibocsátású értékpapírokat vásárol 

spekulációs célú jegyzés 
spekulációs devizapiaci művelet 

spekulációs eladás 

spekulációs értékpapír 
spekulációs fellendülés 

spekulációs felvásárlás 

spekulációs felvásárlás miatti áruhiány 
spekulációs felvásárlással áruhiányt teremt 

spekulációs hangulat 

spekulációs hatás 
spekulációs hullám 

spekulációs időtartam 

spekulációs indíték 
spekulációs lehetőség 

spekulációs mánia 

spekulációs motívum 
spekulációs munkanélküliség 

spekulációs nyereség 

spekulációs nyomás 
spekulációs őrület 

spekulációs papír 

spekulációs pénzkereslet 
spekulációs pénzkeresleti függvény 

spekulációs pénzkínálat 

spekulációs pénztartás 
spekulációs piac 

spekulációs stratégia 

spekulációs támadás 
spekulációs tendencia 

spekulációs típusú profitnövelési irány 



spekulációs tőke 

spekulációs tőke beáramlása 

spekulációs tőke mozgása 
spekulációs tőzsdei árufelvásárlás 

spekulációs tőzsdei ügylet 

spekulációs ügylet 
spekulációs ügylet kötése 

spekulációs üzlet 

spekulációs válság 
spekulációs valutafelvásárlás 

spekulációs vásárlás 

spekulációs vásárlási kedv 
spekulációs veszteség 

spekulációs vétel 

spekulációtól függő 
spekulációval foglalkozó kereskedő 

spekulál 

spekulálás 
spekulál a tőzsdén 

spekuláló 

spekuláló eladás 
spekuláns 

spekuláns maszek a nep első szakaszában 

spekulánsnak a tőzsdealkusznál vezetett számlája 
spekulánsréteg 

spekulatív 

spekulatív adásvétel 

spekulatív akció 

spekulatív biztosítási kötvény 
spekulatív felvásárlások miatt lanyha piac 

spekulatív készlettartalékolás 

spekulatív portfólióbefektetés 
spekulatív részvények 

spekulatív tőke 

spekulatív tőke piaca 
spekulatív tőkeroham 

spekulatív tőzsdeügylet 

spekulatív üzlet 
spekulatív vállalkozások a tőzsdén 

spekulátorok csoportja 

spekulatőr 
Spence, Michael 

Spence, Thomas 

spendíroz (ajándékoz, adakozik) 
spendírozás 

spendírozó 

SPI (a Svájci Értéktőzsdék Egyesületének részvényárfolyam- 
-indexe) 

Spiethoff, Arthur 

,,spionboltok’’ 
spirál 

spontán 

spontán ajánlat 
spontaneitás 

spontaneitás hívei 

spontán mechanizmus 
spontán privatizáció 

sporadikus dömping 

sporco (teljes súly) 
spórkassza 

spórmejszter (szleng – zsugori) 



spórol 

spórolás 

spóroló 
spórolt 

spórolt pénz 

sportáru 
sportáruház 

sportáruüzlet 

sportbizományi 
sportbolt 

sportbukméker 

sportbukmékeri játék 
sportcélú ingatlan 

sportcélúingatlan-tulajdon 

sportcipő ára 
sportcipő-nagykereskedelem 

sportcsarnokbérleti díj 

sportegyesületi bevétel 
sportesemény-szponzorálás 

sportesemény szponzorálása 

sporteszköz-forgalmazó 
sporteszköz forgalmazója 

sporteszközön elhelyezett reklám 

sportfelszerelések nagykereskedelme 
sportfelszerelésen feltüntetett reklám 

sportfelszerelési üzlet 

sportfelszerelés-nagykereskedelem 

sportfinanszírozás 

sportfogadás 
sportfogyasztó 

sportgazdaság 

sportgazdaságtan 
sport-idegenforgalom 

sportimpresszárió 

sportipar 
sportklub tagsági díja 

sportkocsiexport 

sportkocsiimport 
sportköri bevétel 

sportközalapítvány 

sportlétesítményi reklám 
sportmarketing 

sportmenedzser 

sportolói jövedelem 
sportökonómia 

sportpálya-karbantartási költség 

sportpiac 
sportpiaci osztozkodás 

sportrepülőgépgyár 

sportruha-kereskedő 
sportruházat-árusítás 

sportruházat árusítása 

sportruházati áruház 
sportruházat-nagykereskedelem 

sportszálloda 

sportszerbolt 
sportszergyártó 

sportszergyártó cég 

sportszerkölcsönzés 
sportszer kölcsönzése 

sportszermárkák konkurenciaharca 



sportszerű életmód 

sportszerüzlet 

sportszolgáltatás 
sportszponzorálás 

sporttermék 

sportturizmus 
sportújság előfizetési díja 

sportula (illeték, mellékjövedelem) 

sportuszodabérlet 
sportuszodabérlet-ár 

sportüzlet 

sportvállalkozás 
spotár 

spotárfolyam 

spotpiac 
spotrészvényforgalom 

spotügylet 

Sprinkel-kötvény 
SPSS-programcsomag 

squire (a vidék legtehetősebb földesura) 

Sraffa, Piero 
SREA (Ingatlanbecslők Társasága) (USA) 

SRG (gulden) – Suriname 

Srí Lanka Demokratikus Szocialista Köztársaság (Srí Lanka) – Ázsia 
Srinivasan, Thirukodikaval 

srófolja az árat 

SRPC (rövid távú Phillips-görbe) 

SS (négyzetösszeg) 

SSB (belső eltérés-négyzetösszeg) 
SSE (reziduális eltérés-négyzetösszeg) 

SSE (Sanghaji Értéktőzsde) 

SSE (Stockholmi Értéktőzsde) 
SSE (Sydneyi Értéktőzsde) 

SSK (külső eltérés-négyzetösszeg) 

SSR (regressziós eltérés-négyzetösszeg) 
SST (teljes eltérés-négyzetösszeg) 

stabilan jövedelmező vállalkozás 

stabilan őrzi pozícióját 
stabilan tartja magát 

stabil ár 

stabil árfolyam 
stabil árfolyamrendszer 

stabil árfolyamú értékpapír 

stabil befektetés 
stabil egyensúly 

stabil egyensúlyi pálya 

stabil egyensúlyi pont 
stabil értékű biztosíték 

stabil foglalkoztatás 

stabil gazdaság 
stabil helyzet 

stabilitás 

stabilitási egyezmény 
Stabilitási és Növekedési Egyezmény (EU) 

stabilitási és növekedési paktum 

stabilitási követelmény 
stabilitási közösség 

stabilitásorientált 

stabilitásorientáltság 
stabilitást jelző mutatók 

stabilizáció 



stabilizáció a strukturális reformok függvényében 

stabilizáció csorbát szenved 

stabilizációfellazítás 
stabilizáció fellazítása 

stabilizáció kényszere 

stabilizációorientált 
stabilizációpárti 

stabilizációs 

stabilizációs alap 
stabilizációs csomagterv 

stabilizációs folyamat 

stabilizációs funkció 
stabilizációs hatás 

stabilizációs hitelgazdálkodás 

stabilizációs intézkedés 
stabilizációs kísérletek sajátosságai 

stabilizációs kölcsön 

stabilizációs költség 
stabilizációs nyereség 

stabilizációs paktum 

stabilizációs pénzalap 
stabilizációs pénzgazdálkodás 

stabilizációs politika 

stabilizációs prés 
stabilizációs program 

stabilizációs programcsomag 

stabilizációs programrendszer 

stabilizációs törvény 

stabilizáció társadalmi hitelből 
stabilizál 

stabilizálás 

stabilizálja a valutát 
stabilizáló 

stabilizáló ajánlat 

stabilizálódás 
stabilizáló devizapiaci spekuláció 

stabilizálódik 

stabilizálódó kamatok 
stabilizálódó létbiztonság 

stabilizált 

stabilizátorok 
stabil kereslet 

stabil magánszektor 

stabil piac 
stabil piaci egyensúly 

stabil piaci egyensúlyt biztosító ár 

stabil preferenciák hipotézise 
stabil valuta 

stacionaritás 

stacionárius 
stacionárius állapot 

stacionárius egyensúly 

stacionárius fogyasztás 
stacionárius idősor 

stacionárius növekedés 

stacioner 
stacioner eloszlás 

stacioner gazdaság 

Stackelberg-duopólium 
Stackelberg, Heinrich von 

Stackelberg-modell 



stadion (ókori görög hosszmérték) 

stádium 

Staehle, Hans 
stafíroz 

stagfláció 

stagflációs gazdaság 
stagflációs jelenség 

stagnáció 

stagnációelmélet 
stagnációs elmélet 

stagnál 

stagnálás 
stagnáló 

stagnáló gazdaság 

stagnáló gazdaság egyensúlyi zavarokkal 
stagnáló növekedési pálya 

stájgerol (árat, lakbért emel) 

stakeholder-modell 
stallum (hivatal, állás) 

stambília (cégbélyegző) 

Stammler, Rudolf 
stampedli 

stand 

standard 
standardállapot 

standardáru 

standard ATM-kárya 

standardbér 

standardbevétel 
standard főátlag 

standard haszonkulcs 

standard hiba (Se) 
standardizál 

standardizálás 

standardizálás különbségfelbontással 
standardizáláson alapuló index 

standardizálható 

standardizáló 
standardizálódik 

standardizált jószág 

standardizált reziduumok 
standardizáltság 

standardizált ügylet 

standardkiadás 
standard, normális eloszlás 

Standard & Poor bankindex 

Standard & Poor biztosítási indexe 
Standard & Poor egészségügyi ellátási index 

Standard & Poor hiteltudósító szolgálata 

Standard & Poor indexált kötvények 
Standard & Poor kiskereskedelmi indexe 

Standard & Poor korai előrejelző rendszere 

Standard & Poor ötszázas részvényindexe (S&P 500) 
Standard & Poor százas részvényindexe (S&P 100) 

Standard & Poor szórakoztatóipari és szabadidőindexe 

Standard & Poor vegyipari indexe 
standard részátlagok 

standard sorozat 

standard statisztikai osztályozási rendszer 
standard súlyok 

stand-by (készenléti) 



stand-by hitel 

stand-by kedvezmény 

standkivitelezési díj 
standszemélyzet 

stanicli 

STANY (Értékpapír-kereskedők New York-i Egyesülete) 
starthitel 

Stasi-márka 

statikus 
statikus adóterv 

statikus beruházásgazdaságossági mutató 

statikus egyensúly 
statikus egyensúlyi helyzet 

statikus egyensúlyi modell 

statikus elemzés 
statikus gazdaság 

statikus közgazdasági elmélet 

statikus közgazdaságtan 
statikus mérlegelmélet 

statikus modell 

statikus vagyonmérleg 
statisztika 

statisztikaelmélet 

statisztikai adat 
statisztikai adatbázis 

statisztikai adatfelvétel 

statisztikai adatforrás 

statisztikai adatgyűjtő 

statisztikai adatközlés 
statisztikai adatlap 

statisztikai adatok ábrázolása 

statisztikai adatok gyűjtése 
statisztikai adatszolgáltatás 

statisztikai adattár 

statisztikai ajánlás 
statisztikai alany 

statisztikai alapfogalom 

statisztikai alapművelet 
statisztikai alaptevékenység 

statisztikai állományi létszám 

statisztikai árubesorolási rendszer 
statisztikai becslés 

statisztikai besorolás 

statisztikai beszámoló 
statisztikai beszámolójelentés 

statisztikai beszámolórendszer 

statisztikai cégregiszter 
statisztikai csoportosítás 

statisztikai dedukció 

statisztikai döntés 
statisztikai döntéselmélet 

statisztikai egység 

statisztikai elemzés 
statisztikai elemzési módszer 

statisztikai ellenőrzés 

statisztikai elmélet 
statisztikai eloszlás 

statisztikai eltérés 

Statisztikai Értesítő (sajtókiadvány) 
statisztikai évkönyv 

Statisztikai Évkönyv (sajtókiadvány) 



statisztikai fegyelem 

statisztikai feldolgozás 

statisztikai felmérés 
statisztikai felvétel 

statisztikai fogalomtár 

statisztikai folyamat irányítása (SPC) 
statisztikai függetlenség 

statisztikai gyakorisági eloszlás 

Statisztikai Havi Közlemények (sajtókiadvány) 
statisztikai hiba 

statisztikai hipotézis 

statisztikaihipotézis-vizsgálat 
statisztikai hivatal 

statisztikai illeték 

statisztikai index 
statisztikai indukció 

statisztikai információ 

statisztikai információrendszer 
statisztikai információs rendszer 

statisztikai ismérv 

statisztikai-jogi normák 
statisztikai kérdezőbiztosi utasítás 

statisztikai kérdőív 

statisztikai kimutatás 
statisztikai kistérségek 

statisztikai követelmények 

statisztikai következtetés 

statisztikai következtetéselmélet 

statisztikai kultúra 
statisztikailag leír 

statisztikailag leírható tömegmozgás 

statisztikailag regisztrált megtakarítás 
statisztikailag számba vehető adatok 

statisztikai leképezés 

statisztikai megfigyelés 
statisztikai megközelítés 

statisztikai mérés 

statisztikai mérlegszámítás 
statisztikai minőség-ellenőrzés 

statisztikai minta 

statisztikai mintavétel 
statisztikai módszer 

statisztikai módszertani leírás 

statisztikai munka szakaszai 
statisztikai mutató 

statisztikai mutatószám 

statisztikai műveltség 
statisztikai nyilvántartás 

statisztikai osztályozás 

statisztikai osztályozási segédlet 
statisztikai-ökonometriai módszer 

statisztikai összehasonlíthatóság 

statisztikai paraméter 
statisztikai próba 

statisztikai programcsomag 

statisztikai regiszter 
statisztikai rendszer 

statisztikairendszer-fejlesztés 

statisztikai rendszer fejlesztése 
statisztikai rutin 

statisztikai segédletek 



statisztikai sokaság 

statisztikai sor 

statisztikai számbavétel 
statisztikai számbavételi egység 

statisztikai számítás 

statisztikai számjel 
Statisztikai Szemle (sajtókiadvány) 

statisztikai szolgálat 

statisztikai tábla 
statisztikai tábla címe 

statisztikai tábla dimenziószáma 

statisztikai tábla fejrovata 
statisztikai tábla fogalma 

statisztikai tábla forrásának megjelölése 

statisztikai tábla jegyzetei 
statisztikai tábla oldalrovata 

statisztikai tábla oszlopa 

statisztikai tábla rovatai 
statisztikai táblázat 

statisztikai táblázat szerkesztése 

statisztikai tájékoztató rendszer 
statisztikai technika 

statisztikai térkép 

statisztikai termékosztályozás 
statisztikai termékosztályozási besorolási szám 

statisztikai tevékenység 

statisztikai törvény 

statisztikai törvényszerűség 

Statisztikai Tudósító (sajtókiadvány) 
statisztikai valószínűség 

statisztikai válság 

statisztikai vizsgálat 
statisztikakészítés 

statisztika készítése 

statisztikakészítő 
statisztika készítője 

statisztika-tananyag 

statisztikatörténész 
statisztikatörténet 

statisztikát összeállít 

statisztikus 
statisztikus-közgazdász 

statisztikus megítélés 

statisztikustársadalom 
statisztikus-ügyintéző 

státus 

státusba vesz 
státuscsökkentés 

státusdimenzió 

státusgazdálkodás 
státushely 

státusinkonzisztencia 

status in statu (állam az államban) 
státusjószág 

státusköltség 

status quo 
státus szerint be nem sorolható személy 

státusszimbólum 

státusterv 
státusváltozás 

statútum (alapszabály) 



STD (dobra) – Săo Tomé és Príncipe 

Steinecker Ferenc 

Stein, Herbert 
Stein, Lorenz 

stekó (szleng – pénz) 

steksz (szleng – pénz) 
stellázs 

stellázsügylet 

stellázsüzlet 
stempli 

steril gazdasági számítások 

sterilizáció 
sterilizáció költsége 

sterilizált devizaösszeg 

sterilizált intervenció 
sterling (pénzegység) 

sterlingblokk 

sterlingértékpapír 
sterlingkötvény 

sterlingövezet 

sterlingövezet országai 
Stern, Nicholas Herbert 

steward 

stewardess 
stichtag (fordulónap) 

Stigler, George Joseph 

Stiglitz, Joseph Eugene 

STII (a Straits Times ipari indexe) 

stikli 
stílbútor-kereskedés 

stimmel 

stimmelés 
stimmelő 

stimulál 

stimulálás 
stimuláló 

stimuláló hatás 

stipendium (ösztöndíj) 
stipuláció (szerződéses megállapodás) 

stipulál 

stock 
stockegyensúly 

stock-egyensúlytalanság 

stockérték 
stock- és flow-egyensúly 

Stockholmi Automatizált Tőzsdei Rendszer (SAX) 

Stockholmi Értéktőzsde (SSE) 
stockholmi információcsere- 

-rendszer (SIX) 

stockholmi iskola 
Stockholmi Konvenció 

Stockholmi Opciópiac 

stockholmi tőzsdeindex 
Stocking, George 

stock jellegű mutató 

stock jellegű szám 
stockmaster 

stockmérleg 

stockmutató 
stocknagyságok 

stockszemlélet 



stocktartomány 

stock típusú kategória 

stock típusú mutató 
stockváltozó 

stóla (papi illeték) 

Stolper, Wolfgang Friedrich 
Stolper–Samuelson-tétel 

Stolzmann, Rudolf 

Stone, John Richard Nicholas sir 
stop 

stopár 

stopárfolyam 
stop-go politika 

stopmegbízás 

Storch, Heinrich von 
store (készlet, bolt) 

storníroz 

stornírozás 
stornírozási határidő 

stornírozható 

stornírozó 
stornírozott 

storníroztat 

stornó 
stornódíj 

stornótétel 

stornótétellel történő hibajavítás 

stornózás 

stósz 
stráfkocsi 

Straits Times ipari indexe (STII) 

strandbelépő 
strandbérlet 

strandbérletár 

strandbérlet ára 
strandbérleti díj 

strandbérlő 

strandbevétel 
strandbüfé 

strandeszközkölcsönzés 

strandeszköz kölcsönzése 
strandfenntartás 

strand fenntartása 

strand fenntartója 
strandkellékáruda 

strandkiadás 

strapa 
stratégiaaktualizálás 

stratégiaalkotás 

stratégiaalkotó munka 
stratégiaértelmezés 

stratégia értelmezése 

stratégiahalmaz 
stratégiai ágazat 

stratégiai áru 

stratégiai átalakítás 
stratégiai befektetési alap 

stratégiai befektető 

stratégiai beszállító 
stratégiai beszerző 

stratégiai cél 



stratégiai döntés 

stratégiai elemzés 

stratégiai előny 
stratégiai emberierőforrás-menedzsment (SHRM) 

stratégiai erőforrás-gazdálkodás 

stratégiai erőforrásokkal való gazdálkodás 
Stratégiai és Közszolgáltató Társaságok Országos Szövetsége 

stratégiai és taktikai célok 

stratégiai felfogás 
stratégiai fókusz 

stratégiai gazdálkodóegység 

stratégiai gondolatmenet szabályozása 
stratégiai horderejű döntés meghozatala 

stratégiai horderejű elmozdulás 

stratégiai időhorizont 
stratégiai iparág 

stratégiai irányvétel 

stratégiai játékok elmélete 
stratégiai jelentőségű áru 

stratégiai készlet 

stratégiai kisebbségi tulajdonrész 
stratégiai kulcstényező 

stratégiai kulcstényezők elemzése 

stratégiailag félrevezető 
stratégiai léptékű versengés 

stratégiai megfelelés 

stratégiai menedzsment 

stratégiai minősítés 

stratégiai modell 
stratégiai nyersanyag 

stratégiai partnerség 

stratégiai prioritások 
stratégiai szemlélet 

stratégiai szintű érdekközösség 

stratégiai szövetség 
stratégiai termék 

stratégiai tervezés 

stratégiai tervezésre késztet 
stratégiai tervező 

stratégiai tulajdonos 

stratégiai újdonság 
stratégiai üzleti egység (SÜE) 

stratégiai üzleti egység modellje 

stratégiai választás 
stratégiai vezetés 

stratégiai viselkedés 

stratégiai visszacsatolás 
stratégiakombináció 

stratégiakombinációk 

stratégia létjogosultsága 
stratégiamegvalósítás 

stratégia megvalósítása 

stratégia megvalósíthatósága 
stratégiamodell 

stratégiapárok 

stratégiai partner 
stratégiatámogató ösztönzés 

stratégiatámogató rendszer 

stratégiai tanácsadó cég 
stratégiatervezési eljárás 

stratégiatipizálás 



stratégiatípus 

stratégiaváltás 

stratégia-végrehajtás 
stratégia végrehajtása 

Stratosz-vélemény 

strazza (üzleti napló) 
Streeten, Paul Patrick 

strici 

strigula 
stróman 

struktúra 

struktúraátalakítás 
struktúraátalakító döntés 

struktúraátalakulás 

struktúrabefolyásolás 
struktúra befolyásolása 

struktúrabefolyásoló szerep 

struktúraelemzés 
struktúra elemzése 

struktúrafejlesztés 

struktúra fejlesztése 
struktúrafejlesztési hatás 

struktúrakonzerválás 

struktúra konzerválása 
struktúrakorszerűsítés 

struktúra korszerűsítése 

struktúrakorszerűsítési törekvés 

struktúrakutatás 

struktúrakülönbségek 
strukturál 

strukturálás 

strukturális 
strukturális akadályok 

strukturális alapok (SF) (EU) 

strukturális alkalmazkodás 
strukturális allokáció 

strukturális átalakítás 

strukturális átcsoportosítás 
strukturális átrendeződés 

strukturális deficit 

strukturális egyenlet 
strukturális egyensúly 

strukturális egyensúlytalanság 

strukturális egyöntetűség 
strukturális elemzés 

strukturális elmozdulás 

strukturális feszültség 
strukturális függőség 

strukturális hatékonyság 

strukturális hiány 
strukturális hiányosság 

strukturális igazodás 

strukturális infláció 
strukturális kapcsolatok 

strukturális kiigazítás 

strukturális komparatív előny 
strukturális költségvetési deficit 

strukturális megmerevedés 

strukturális mobilitás 
strukturális modernizáció 

strukturális munkanélküliség 



strukturális összefonódás 

strukturális paraméter 

strukturális protekcionizmus 
strukturális reform 

strukturális rugalmatlanság 

strukturalista 
strukturalisták 

strukturalista stabilizáció 

strukturális torzulás 
strukturális tőke 

strukturális válság 

strukturális változás 
strukturális versenyképesség 

strukturált kapcsolatrendszer 

strukturált kérdőív 
struktúraőrző cél 

struktúra-összehasonlítás 

struktúra-összehasonlíthatóság 
struktúrapolitika 

struktúrapolitika-aktivizálás 

struktúrapolitika aktivizálása 
struktúrapolitika-átértékelés 

struktúrapolitika átértékelése 

struktúrapolitikai adókedvezmény 
struktúrapolitikai követelmények 

struktúrapolitikai megközelítés 

struktúrapolitikai támogatás 

struktúraváltás 

struktúraváltozási index 
studentizált reziduum 

subhastatio (elárverezés) 

subsidiarius (segítő, támogató) 
subsidium (pénzbeli segély) 

succursale (fiók) 

sucre (ECS) – Ecuador 
sugall 

sugárzási díj 

sugárzásidíj-emelés 
sugárzási díj emelése 

sugárzásidíj-kedvezmény 

sugárzásidíj-támogatás 
sugárzásidíj-tartozás 

sulibörze 

sulidiszkont 
súlyadat 

súlyadó 

súlyadóhátralék 
súly a hajóraklevél szerint 

súlyarány 

súlybevallás 
súlybizonyítvány 

súlybizonylat 

súlycsonkítás 
súlydíj 

súlydíjas fuvar 

súlydíjas rakomány 
súlyegység 

súlyeltérés 

súlyengedmény 
súlyfajlagos árképzés 

súlyfeltüntetés 



súly feltüntetése 

súlyfüggvény 

súlyhatár 
súlyhatárt átlép 

súlyhiány 

súlyhiányos pénzérme 
súlyigazolás 

súlyjegyzék 

súlykategória 
súlykorlátozás 

súlykülönbözet 

súlykülönbség 
súlymegállapítás 

súly megállapítása 

súlymegjelölés 
súly megjelölése 

súlymérés 

súlymérték 
súlymértékek meghamisítása 

súlynév 

súlyos 
súlyos adósság 

súlyos adóteher 

súlyosan eladósodott, alacsony jövedelmű ország 
súlyosan eladósodott, közepes jövedelmű ország 

súlyosan mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 

súlyos baj 

súlyos baleset 

súlyosbít 
súlyosbító körülmény 

súlyos csalások kivizsgálása 

súlyos gazdasági gondok 
súlyos gondatlanság 

súlyos megszegés 

súlyos szerződésszegés 
súlyos teher 

súlyos zavar 

súlyoz 
súlyozás 

súlyozási rendszer 

súlyozás módja 
súlyozatlan átlag 

súlyozatlan eset 

súlyozatlan index 
súlyozott 

súlyozott árindex 

súlyozott átlag 
súlyozott béta-együttható 

súlyozott eltérés 

súlyozott érték 
súlyozott eset 

súlyozott eszközkockázati arány 

súlyozott fedezeti ügylet 
súlyozott index 

súlyozott középérték 

súlyozott medián 
súlyozott mintavétel 

súlyozott mozgóátlag 

súlyozott számtani átlag 
súlyozott szavazati erő 

súlyösszetétel 



súlypont 

súlypontáthelyezés 

súlypont áthelyezése 
súlyponteltolódás a fő külgazdasági partnerek között 

súlyponti gyártmány 

súlyponti reklám 
súlypótlás 

súlyra mért 

súlyra vonatkozó reklamáció 
súlyrendszer 

súlyszám 

súlyszámok nagysága 
súlyszámrendszer 

súly szerinti díjtétel 

súly szerinti vám 
súlyt ellenőriz 

súlyt mér 

súlytöbblet 
súlyvám 

súlyveszteség 

súlyveszteségi engedmény 
súlyveszteség szállítás közben 

summa 

summás 
summáskodik 

summáz 

summázás 

summázat 

summázott 
SUNFED (az ENSZ Speciális Gazdaságfejlesztési Alapja) 

Supino, Camillo 

Surányi-Unger Tivadar 
Suriname Köztársaság (Suriname) – Dél-Amerika 

súrlódásos egyensúlyhiány 

súrlódásos ingadozás 
súrlódásos munkanélküliség 

surtaxe (pótilleték, pótadó) 

suska (szleng – pénz) 
suskus 

susztertallér (rézből vert négykrajcáros) 

SÜE (stratégiai üzleti egység) 
süllyed 

süllyedés 

süllyedő érték 
süllyedő irányzat 

süllyedő termelési ár 

sürget 
sürgetés 

sürgető levél 

sürgönycím 
sürgönydíj 

sürgönytérítés 

sürgönyválasz 
sürgős 

sürgős átutalás 

sürgős eladás 
sürgős eladás jele lanyhuló  

piacnál 

sürgős fizetés 
sürgős fizetési felszólítás 

sürgős megrendelés 



sürgős rendelés 

sürgősségi díj 

sürgősségi felár 
sürgősségi indítvány 

sürgősségi prémium 

sürgősségi rendelés 
sürgős váltó 

sürgős vásárlás 

sürgős vásárlás jele emelkedő piacnál 
sűrűségfüggvény 

sűrűségi mutató 

sűrűségmutató 
süteménybolt 

sütöde 

sütőipar 
Sütőipari Szövetség 

sütőmunkás 

sütőüzem 
Svájci Államszövetség (Svájc) – Európa 

Svájci Árutőzsdei, Határidős és Opciós Egyesület (SCFOA) 

Svájci Bankárszövetség 
Svájci Bankegyesüléshez tartozó bankárok 

svájci bankközi keresleti kamatláb (SWIBID) 

svájci bankközi kínálati kamatláb (SWIBOR) 
svájci bankközi klíring (SIC) 

svájci bankok emissziós konzorciuma 

svájci bankombudsman 

Svájci Értéktőzsdék Egyesületének részvényárfolyam-indexe (SPI) 

svájci frank (CHF) – Liechtenstein 
svájcifrank-számla 

svájci indexálás 

svájci keresleti – kínálati árfolyam indexe (SBAI) 
svájci kötvénykibocsátó szindikátus 

Svájci–Magyar Kereskedelmi Kamara (SMKK) 

Svájci Nemzeti Bank (BNS vagy SNB) 
Svájci Nemzeti Bank indexe (BNSI) 

Svájci Opciós és Pénzügyi Határidős Tőzsde (SOFFEX) 

svájci számjeles számlák 
svarcban megcsinál (szleng) 

svarcol (szleng – feketemunkát végez) 

SVC (colón) – Salvador 
svédasztal 

svédasztalos ellátás 

svédasztalos reggeli 
Svéd Királyság (Svédország) – Európa 

svéd korona 

svédkorona-számla 
svéd mérföld (hosszmérték) 

Svéd Opciós és Határidős Tőzsde (SOFE) 

svéd részvényindex 
svindler 

svindli 

Swalm-törvény 
swap 

swapajánlat 

swapfeltételek 
swaphitel 

Swap Kereskedők Nemzetközi Egyesülete 

swapmegállapodás 
swapopció 

swappiac 



swaptétel 

swapügylet 

swapügyletekre vonatkozó szabályok gyűjteménye 
Sweezy, Paul Marlor 

SWIBID (svájci bankközi keresleti kamatláb) 

SWIBID és a SWIBOR átlaga 
SWIBOR (svájci bankközi kínálati kamatláb) 

SWIFT (Nemzetközi Bankközi Pénzügyi Telekommunikációs Társaság) 

SWIFT-tag 
switch 

switchmegbízás 

switchpont 
switchügylet 

switchügyleteket kötő kereskedő 

switchügyletek kötése 
switchügyletek piaca 

switchügylet megfordítása 

SWOT-elemzés 
SWP (tengerképes csomagolás) 

Sydneyi Értéktőzsde (SSE) 

Sydneyi Határidős Tőzsde (SFE) 
Sylos-Labini, Paolo 

SYP (font) – Szíria 

  



Sz 
szabad alkusz 

szabadalmat átruház 

szabadalmat bejelent 
szabadalmat értékesít 

szabadalmat fenntart 

szabadalmat megtámad 
szabadalmaz 

szabadalmazás 

szabadalmazási eljárás 
szabadalmazható 

szabadalmazó 

szabadalmazott 
szabadalmazott találmány 

szabadalmaztat 

szabadalmaztatás 
szabadalmaztatási eljárás 

szabadalmaztatásra alkalmas 

szabadalmaztatható 

szabadalmaztathatóság 

szabadalmaztató 
szabadalmaztatott 

szabadalmaztatott eljárás 

szabadalmi bejelentés 
szabadalmi bejelentő 

szabadalmi bíróság 

szabadalmi díj 
szabadalmi egyezmény 

szabadalmi elsőbbség 

szabadalmi engedély 
szabadalmi hivatal 

szabadalmi illeték 

szabadalmi jog 

szabadalmi jogdíj 

szabadalmi jogok védelme 

szabadalmi lajstrom 
szabadalmi leírás 

szabadalmi okirat 

szabadalmi oltalom 
szabadalmi tanácsadó 

szabadalmi törvény 

Szabadalmi Újság (sajtókiadvány) 
szabadalmi ügynök 

szabadalmi ügyvivő 

szabadalmi vagy egyéb jog átengedése 
szabadalmi védjegy 

szabadalmi vételár 

szabadalom 
szabadalom által védett 

szabadalomátadás 

szabadalom átadása 
szabadalomátruházás 

szabadalom átruházása 

szabadalombejelentés 
szabadalom bejelentése 



szabadalombitorlás 

szabadalom bitorlása 

szabadalombitorlási kereset 
szabadalombitorlási per 

szabadalombiztos 

szabadalomcsalád 
szabadalomképes 

szabadalomképtelen 

szabadalomkereskedelem 
szabadalomkutatás 

szabadalomlejárati idő 

szabadalomlevél 
szabadalomlevéllel alapít 

szabadalomlevéllel alapított társulat 

szabadalomlevéllel működő bank 
szabadalomlevéllel történő 

alapítás 

szabadalomminta 
szabadalomtár 

szabadalomtulajdonos 

szabadalom tulajdonosa 
szabadalom vételára 

szabadalomvita 

szabadalomvizsgálat 
szabadalom vizsgálata 

szabad ár 

szabad áramlás 

szabad áras 

szabad áras biztosítás 
szabad áras bolt 

szabad áras termék 

szabad árfolyam 
szabad árfolyam-lebegési sáv 

szabad árjáték 

szabadár-kategória 
szabad árképzés 

szabad áron 

szabad árubemutatás 
szabad átutalás 

szabad átválthatóság 

szabad belépés 
szabad bevétel 

szabad birtok 

szabad célú jövedelem 
szabad célú profit 

szabad deviza 

szabad devizaforgalom 
szabad devizagazdálkodás 

szabad devizák piaca 

szabad devizapiac 
szabad devizatranszfer 

szabad dollárkeret 

szabad elhelyezésű hirdetés 
szabad és nyílt piac 

szabad felhasználás 

szabadfoglalkozás 
szabadfoglalkozású jövedelme 

szabad forgalmazású értékpapír 

szabad forgalmi 
szabad forgalmi ár 

szabad forgalmi árfolyam 



szabad forgalmi árfolyamjegyzék 

szabad forgalmú árfolyam 

szabad forgalmú árfolyamjegyzék 
szabad forgalmú értékpapír 

szabad forgalmú másodlagos piac 

szabad forgalmú ügylet 
szabad forgalom 

szabad forgalomban forgalmazott értékpapír 

szabad gazdálkodás 
szabad gazdasági érdekképviselet 

szabad hűbér 

szabadidő (hivatalos pihenőidő) 
szabad idő (munkával le nem kötött idő) 

szabadidő alternatív költsége 

szabadidőautó-kereskedő 
szabadidőcikk 

szabadidő-felhasználás 

szabadidő felhasználása 
szabadidő-gazdaság 

szabadidőipar 

szabadidőipar-fejlődés 
szabadidőipar fejlődése 

szabadidőipar részvényei 

szabadidő-létesítmény 
szabadidőpark 

szabadidőpiac 

szabadidő-preferencia 

szabadidő-prognózis 

szabadidős elfoglaltság 
szabadidős jármű 

szabadidős szolgáltatás 

szabadidős turizmus 
szabadidő-társadalom 

szabadidő-tevékenység 

szabad javak 
szabadjegy 

szabadjegy-csekkfüzet 

szabadjegyes 
szabad jószág 

szabad jövedelem 

szabad kamatmozgás 
szabad kapacitás 

szabadkapacitás-tartalék 

szabadkasszás elszámolás 
szabadkasszás elszámolású kereskedelem 

szabadkereskedelem 

szabadkereskedelemben forgalmazott részvény 
szabadkereskedelem-ellenes fordulat 

szabad kereskedelem híve 

szabadkereskedelem-hívő 
szabadkereskedelmi blokk 

szabadkereskedelmi charta 

szabadkereskedelmi egyezmény 
szabadkereskedelmi forgalomban elhelyez 

szabadkereskedelmi jellegű piaci szerkezet 

szabadkereskedelmi kapcsolat 
szabadkereskedelmi kereskedő 

szabadkereskedelmi megállapodás 

szabadkereskedelmi megegyezés 
szabadkereskedelmi övezet (FTA) 

szabadkereskedelmi rendszer 



szabadkereskedelmi társulás 

szabadkereskedelmi terület 

Szabad Kereskedő (sajtókiadvány) 
szabad kézből eladó 

szabadkézi alkusz 

szabadkézi eladás joga 
szabadkézi kereskedelem 

szabadkézi részvény 

szabadkézi ügynökség 
szabadkézi vétel 

szabadkézi visszavásárlás 

szabad kikötő 
szabadkikötő-modell 

szabad költözködési jogától megfosztott jobbágy 

szabad közlekedési engedély 
szabadlapos főkönyv 

szabad lebegési sáv 

szabad mozgás 
szabad munka 

szabad munkaerő 

szabad munkaerő-vándorlás 
szabad munkavállalás 

szabad munkavállaló 

szabadnap (de: nincs egy szabad napom) 
szabadnapos 

szabad nemesi birtok 

szabadon átváltható valuta 

szabadon értékesít 

szabadon exportálható áru 
szabadon felhasználható 

szabadon felhasználható jövedelem 

szabadon felhasználható lakossági jövedelem 
szabadon felhasználható lakossági valutakeret 

szabadon felhasználható számla 

szabadon felhasználható személyi jövedelem 
szabadon felhasználható tőke 

szabadon felhasználható vagyon 

szabadon felhasználható valuta 
szabadon ingadozó kamatláb 

szabadon kezelt alapítvány 

szabadon lebegő valutaárfolyam 
szabadon mozgó árfolyam 

szabadon örökölhető korlátlan földtulajdon 

szabados versenyű kapitalizmus 
szabad övezet 

szabad pénzáramlás 

szabad pénzegység 
szabadpiac 

szabad piacgazdaság 

szabadpiaci ár 
szabadpiaci árfolyam 

szabadpiaci árfolyamon vásárolt deviza 

szabadpiaci árfolyamon vásárolt valuta 
szabadpiaci árképzés 

szabadpiaci eladás 

szabadpiaci erők 
szabadpiaci értékesítés 

szabadpiaci forgalom 

szabadpiaci gazdaság 
szabadpiaci jegyzés 

szabadpiaci jellegű tér 



szabadpiaci kamatláb 

szabadpiaci leszámítolási kamatláb 

szabadpiaci mechanizmus 
szabadpiaci refinanszírozás 

szabadpiaci vásárlás 

szabadpiacon ad el 
szabadpiacon eladott részvény 

szabadpiacon értékesít 

szabadpiacon kereskedik 
szabadpiacon vásárol 

szabadpiacos ideál 

szabad préda 
szabad rablás 

szabadrablás-jelleg 

szabadrablásos potyázás 
szabad raktár 

szabad rendelkezési jog 

szabad rendelkezés joga 
szabadság 

szabadság alatti munka 

szabadságátalány 
szabadságfokkal korrigált reziduális variancia 

szabadságfok-veszteség 

szabadságol 
szabadságolás 

szabadságolható 

szabadságoló 

szabadságolt 

szabadságpénz 
szabadságszámla 

szabadságszámla-kamat 

szabadságszámla kamata 
szabad strand 

szabad szombat 

szabad tartalék 
szabadtéri piac 

szabadtéri reklám 

szabadtérireklám-karbantarás 
szabadtéri reklám karbantartása 

szabadtérireklám-üzemeltetés 

szabadtéri reklám üzemeltetése 
szabadtéri reklám üzemeltetője 

szabadtéri vásár 

szabad tőke 
szabad tőkeáramlás 

szabad tőkemozgás 

szabad törzsi birtok 
szabad tulajdon 

szabadúszó (nincs állásban) 

szabadúszó orvos 
szabad ügynök 

szabad vállalkozás 

szabadvállalkozási rendszer 
szabadvállalkozási terület 

szabadvállalkozási zóna 

szabad vállalkozáson alapuló gazdasági rendszer 
szabad valuta 

szabad valutapiac 

szabad vámövezet 
szabad vásárlóerő 

szabad verseny 



szabadversenyes gazdaság 

szabadversenyes kapitalizmus 

szabadversenyes piac 
szabadversenyes piacmodell 

szabadversenyes piac modellje 

szabadverseny jellemezte piac 
szabadverseny-korszak 

szabadverseny körülményei között működő piac 

szabad zászló 
szabály 

szabályalkalmazás 

szabály alkalmazása 
szabályalkotó bizottság 

szabályellenes 

szabályellenesség 
szabálygyűjtemény 

szabálymódosítás 

szabály módosítása 
szabálymódosulás 

szabály módosulása 

szabályok által engedett sáv 
szabályos 

szabályos ciklikus mozgás 

szabályos elszámolás 
szabályos munkaszerződés 

szabályos piac 

szabályosság 

szabályostól eltérő érték 

szabályoz 
szabályozás 

szabályozásfüggő 

szabályozási döntések 
szabályozási kockázat 

szabályozási modell 

szabályozásnélküliség 
szabályozások megszüntetése 

szabályozást vezérlő gazdaságpolitikai szándék 

szabályozásváltozás 
szabályozás változása 

szabályozatlan 

szabályozatlanság 
szabályozható 

szabályozhatóság 

szabályozó 
szabályozóalku 

szabályozóeszköz 

szabályozó kockázata 
szabályozók rendszere 

szabályozórendszer 

szabályozószerep 
szabályozó szervezet 

szabályozótevékenység 

szabályozott 
szabályozott anarchia modellje 

szabályozott ár 

szabályozott áru 
szabályozott forrás 

szabályozott másodlagos piac 

szabályozott munkaidő 
szabályozott nemzetközi kereskedelem 

szabályozott piac 



szabályozottság 

szabályozott vállalat 

szabályozott valuta 
szabályozóváltás 

szabályozóváltozás 

szabályozóvita 
szabályrendelet 

szabályrendelet-tervezet 

szabályrendszer 
szabálysértés 

szabálysértési bírság 

szabálysértési eljárás 
szabálysértési felelősség 

szabálysértő 

szabályszerű 
szabályszerű felszámolás 

szabályszerű nyugta 

szabályszerűség 
szabályszerűtlen 

szabálytalan 

szabálytalan betét 
szabálytalan foglalkoztatás 

szabálytalan forgatmány 

szabálytalan görbe 
szabálytalan időközökben 

szabálytalankodás 

szabálytalankodik 

szabálytalan letét 

szabálytalan megrázkódtatás 
szabálytalanság 

szabálytalansági elem 

szabálytervezet 
szabályváltoztatás 

szabályzat 

szabályzat a bankok biztonsági eszközeiről 
szabályzat a bankok biztonsági intézkedéseiről 

szabályzat a hitelfeltételek nyilvánosságra hozataláról 

szabályzat a hitelköltségek kiszámításáról 
szabályzat a számlázási hibák kijavításáról 

szabályzat az elektronikus átutalásokról 

szabályzat az értékpapírok ellopására vonatkozóan 
szabályzat az értékpapírok elvesztésére vonatkozóan 

szabályzat az értékpapírok hamisítására vonatkozóan 

szabályzat az összefonódások megakadályozására 
szabályzatmódosítás 

szabályzat módosítása 

szabócég 
szabócéh 

Szabó Ervin 

szabolcsi alma 
szabolcsialma-ár (a szabolcsi alma ára) 

szabolcsi almaár (bármilyen alma ára Szabolcsban) 

szabolcsialma-vásárló (ottani almát) 
szabolcsi almavásárló (ott lakó) 

szabómunka 

szabómunkás 
szabóműhely 

szabóság 

szabószámla 
szabotál 

szabotálás 



szabotáló 

szabotázs 

szabotőr 
szabott 

szabott ár 

Szabott ára van mint a zsemlyének. (közmondás) 
szabott határidő 

szabott normák 

szabvány 
szabványarany 

szabvány aranyrúd 

szabványáru 
szabványelőírás 

szabványfeldolgozás 

szabványformátum 
szabványformula 

szabványhitelek nyújtása 

szabványhivatal 
szabványjel 

szabványkártya 

szabványlevél 
szabványmérce 

szabványméret 

szabványmérték 
szabványminőség 

szabványminta 

szabványokmánytípus 

szabványos eljárás 

szabványos eljárásmód 
szabványos finomságú nemesfém pénz 

szabványos finomságú rúdarany 

szabványos finomságú rúdezüst 
szabványos ipari osztályozás 

szabványosít 

szabványosítás 
Szabványosítás (sajtókiadvány) 

szabványosítható 

szabványosító 
szabványosított 

szabványosított formátum 

szabványosított határidős kereskedelem 
szabványosított javak 

szabványosított kiszerelés 

szabványosíttat 
szabványos kamatláb 

szabványos megőrzés 

szabványosság 
szabványos számviteli gyakorlat ideiglenes jegyzéke 

szabványrendszer 

szabványsorozat 
szabványszabályozás 

szabványszámla 

szabvány szerinti 
szabvány szerinti számla 

szabványszerű kötésmennyiség 

szabványszerződés 
szabványszöveg 

szabványtára-táblázat 

szabványtermék 
szabványtétel 

szabványtételhossz 



szabványtól eltérő cikk 

szabványügy 

szabványügyi előadó 
szabványügyi felügyelő 

szabványügyi hivatal 

Szabványügyi Közlöny (sajtókiadvány) 
szabványvédelem 

szabvány védelme 

Szaharai Demokratikus Arab Köztársaság (Nyugat-Szahara) – Afrika 
szaharintörvény 

szájpropaganda 

szajré (szleng) 
szakácsmesterség 

szakadás (szleng – árfolyamesés) 

szakadatlan 
szakadatlanság 

szakadék 

szakágazat 
szakalkalmazott 

szakáruház 

szakáruházlánc 
szakasz 

szakaszjegy 

szakaszolható 
szakaszos 

szakaszosan állandó súlyozás 

szakaszos árfolyamjegyzés 

szakaszos bevezetés 

szakaszos értékelés 
szakaszos fizetés 

szakaszos gyártás 

szakaszos liberalizálás 
szakaszos megválasztás 

szakaszosság 

szakaszos tőzsdei ügyletkötés 
szakaszos üzletkötés 

szakasz vége 

szakavatott 
szakbarbárság 

szakbemutató 

szakcímtár 
szakcsoport 

szakeladó 

szakember 
szakember empátiája 

szakembergárda 

szakemberhiány 
szakemberimport 

szakemberképzés 

szakemberkeresés 
szakember-keresleti prognózis 

szakemberkölcsönzés 

szakember kölcsönzése 
szakember-közvetítés 

szakember közvetítése 

szakember-utánpótlás 
szakértelem 

szakértő 

szakértőbizottság 
szakértői ajánlás 

szakértői becslés 



szakértői bizottság 

szakértői bizottság által készített előrejelzés 

szakértői csoport 
szakértői ellenjegyzés 

szakértői értékelés 

szakértői jelentés 
szakértői megkérdezésen alapuló eljárás 

szakértői módszer 

szakértői névjegyzék 
szakértői privatizáció 

szakértői rendszer 

szakértői szemle 
szakértői tanács 

szakértői vélemény 

szakértői véleményezés 
szakértői vizsgálati jegyzőkönyv 

szakértői vizsgálati módszer 

szakexpó 
szakhatóság 

szakigazgatás 

szakigazgatási szerv 
szakipari munka 

szakiparos 

szakirányítás 
szakismeret 

szakismeret-struktúra 

szakismeret-struktúra meghatározása 

szakkatalógus 

szakképesítés 
szakképesítéshez kötött munkakör 

szakképzés 

szakképzési hozzájárulás 
Szakképzési hozzájárulás (számlanév) 

szakképzési járulék 

szakképzési piac 
szakképzési támogatás 

szakképzés piaca 

szakképzetlen fizikai dolgozó 
szakképzetlenmunka-díj 

szakképzetlenmunka-díj kifizetése 

szakképzetlen munkás 
szakképzetlen munkás bére 

szakképzett 

szakképzett befektetési tanácsadó 
szakképzett iparos 

szakképzett munkás 

szakképzett munkás bére 
szakképzettség 

szakképzettséget szerző ember 

szakképzettségi munkamegosztás 
szakképzettség nélküli 

szakképzett szerelő 

szakkereskedő 
szakkiállítás 

szakkifejezés 

szakkönyvbolt 
szakkönyv- és nyomtatványbolt 

szakkönyvvásárlás 

szakközgazdaképzés 
szakközgazdász 

szakközgazdászképzés 



szakközgazdász-továbbkézés 

szakkuratóriumi támogatás 

szak-külkereskedelmi vállalat 
szakma 

szakmabeli 

szakmai alapbértáblázat 
szakmai ártalom 

szakmai befektető 

szakmai bér 
szakmai bérkülönbségek 

szakmai bérskála 

szakmai csoport 
szakmai egyesület 

szakmai előmenetel 

szakmai érdekképviselet 
szakmai érzék 

szakmai felelősségbiztosítás 

szakmai garancia 
szakmai gyakorlat 

szakmai hitvallás 

szakmai jelentés 
szakmai követelményrendszer 

szakmailag illetékes 

szakmai lobbi 
szakmai munkakapcsolat 

szakmai munkamegosztás 

szakmai nyugdíj 

szakmai perspektíva 

szakmai szervezet 
szakmai szolgáltatás 

szakmai szövetség 

szakmai tapasztalat 
szakmai testület 

szakmai továbbképzés 

szakmai tudás 
szakmai utazóközönség 

szakmai üzemanyagár 

szakmai vásár 
szakmai vétség 

szakmai zsargon 

szakmakínálat 
szakmák presztízspiaca 

szakmakultúra 

szakmán belüli 
szakmány 

szakmányban dolgozik 

szakmánybér 
szakmánybérezés 

szakmánygazda 

szakmánymódszer 
szakmánymunka 

szakmánymunkás 

szakmányműszak 
szakmány szerint fizetik 

szakmapolitikai program 

szakmastruktúra 
szakmastrukturális munkanélküliség 

szakmaszeretet 

szakminisztérium 
szakmunka 

szakmunkás 



szakmunkás-ellátottság 

szakmunkáshiány 

szakmunkásképző 
szakmunkáskereslet 

szakmunkás-szövetkezet 

szakmunkástanuló 
szakmunkástanuló-képzés 

szakmunkás-továbbképzés 

szakmunkás-utánpótlás 
szakmunkásvizsga 

szaknévsor 

szaknyelv 
szakoktatás 

szakombudsman bértétele 

szakosít 
szakosítás 

szakosítási kooperációs egyezmény 

szakosított fogyasztói testület 
szakosított pénzintézet 

szakosított tárolás 

szakosított vámhivatal 
szakosított vámkezelőhely 

szakosodás 

szakosodási pont 
szakosodott bank 

szakosodott befektetési alap 

szakosodott befektetői alap 

szakosodott külkereskedelmi ügylet 

szakosodott piackutató cég 
szakosodott speditőr 

szakosodott tőzsde 

szakosodott tőzsdetag 
szakrális pénzelmélet 

szakreferens 

szaksajtó 
szakstatisztika 

szakszerű 

szakszerűség 
szakszerűtlen 

szakszerűtlen csomagolás 

szakszervezet 
szakszervezetek piaci ereje 

Szakszervezetek Társadalombiztosítási Központja (SZTK) 

szakszervezeti bank 
Szakszervezeti Értesítő (sajtókiadvány) 

szakszervezeti tag 

szakszervezeti tagdíj levonása  
a bérből 

szakszervezet-nyomásos infláció 

szakszó 
szakszövetkezet 

szaktanácsadás 

szaktanácsadó 
szaktárcákra leosztott feladat 

szaktekintély 

szakterületi rugalmassági adottság 
szaktestület 

szaktőzsde 

szaküzlet 
szakvásár 

szakvélemény 



szakvéleménykérés 

szakvélemény kérése 

szakvéleményt beszerez 
szakvéleményt kér 

szakvezetés 

szakvizsga 
szalag 

szalagdiagramáru 

szalagkereskedés 
szalagkészítő 

szalagmunka 

szalagrendszer 
szalagvezérelt 

szalaggyártás 

szalámiturizmus 
szaldíroz (számlát kiegyenlít, a számla eredményét megállapítja) 

szaldírozás 

szaldírozó 
szaldírozott 

szaldíroztat 

szaldírozza a számlát 
szaldó (egyenleg, számlakiegyenlítés) 

szaldóértesítés 

szaldó kiegyenlítése 
szaldó kifizetése 

szaldókontó 

szaldómechanizmus 

szaldónak megfelelő számlaegyenleg 

szaldórendezés 
szaldó rendezése 

szállásadás 

szállásadó 
szállásbér 

szállásbiztosítás 

szállás biztosítása 
szálláscsináló 

szállásdíj 

szállásdíjbevétel 
szállásfoglalás 

szálláshely 

szálláshelybővítés 
szálláshely bővítése 

szálláshelyfoglalás 

szálláshelyi forgalom 
szálláshelyi jelentések 

szálláshelyi statisztika 

szálláshelyi statisztikai megfigyelés 
szálláshelyi szolgáltatás 

szálláshely-kapacitás 

szálláshely-kiválasztás 
szálláshely kiválasztása 

szálláshely-közvetítés 

szálláshely lefoglalása 
szálláshely-pályázati módszer 

szálláshely-statisztika 

szálláshely-szolgáltatás 
szálláshelytípus 

szálláshely-üzemeltető 

szállásigény 
szálláskapacitás 

szálláskategória 



szálláskínálat 

szállásköltség 

szálláslehetőség 
szálláslekötés 

szállásminősítési rendszer 

szállásnyújtás 
szálláspénz 

szállásutalvány 

szállít 
szállítandó 

szállítandó áru 

szállítás 
szállítás a hajó oldala mellé 

szállítás alatt 

szállítás alatt lévő árura nyújtott bankhitel 
szállítás a legközelebbi aktív hónap folyamán 

szállításátütemezés 

szállítás átütemezése 
szállítás bérmentesítve 

szállítás elmaradása 

szállítás elmulasztása 
szállítás előre kifizetve 

szállítás előtt benyújtott számla 

szállítás előtti finanszírozás 
szállítás előtt készpénzben fizetendő 

szállításért fizetett összeg 

szállítás és a hírközlés fejlesztése 

szállítás felfüggesztésének a joga 

szállítás fizetés ellenében 
szállítás fizetve 

szállításgazdasági szempont 

szállításgazdaságosság 
szállítás gazdaságossága 

szállítás hazáig fizetve 

szállítási adó 
szállítási ajánlat 

szállítási ár 

szállítási árujegyzék 
szállítási átfutási idő indexe 

szállítási csomagolás 

szállítási díj 
szállítási díjszabás 

szállítási diszpozíció 

szállítás időpontja 
szállításidőzítés 

szállítási egység 

szállítási embargó 
szállítási engedély 

szállítási értesítés 

szállítási eszköz 
szállítási fegyelem 

szállítási feltétel 

szállítási felügyelő 
szállítási folyosó 

szállítási garancia 

szállítási haladék 
szállítási határidő 

szállítási határidőt betart 

szállítási határidőt megtartja 
szállítási hónap 

szállítási idő 



szállítási idő hossza 

szállítási időpont 

szállítási jegy 
szállítási jegyzék 

szállítási kapacitás 

szállítási kár 
szállítási keretszerződés 

szállítási késedelem 

szállítási készség 
szállítási költség 

szállítási kötelezettség 

szállítási kötelezettségvállalás 
szállítási kötjegy 

szállítási kötvény 

szállítási lehetőség 
szállítási megbízás 

szállítási mód 

szállítási moratórium 
szállítási nap 

szállítási okirat 

szállítási okmány 
szállítási ország 

szállítási önköltség 

szállítási póthatáridő 
szállítási prémium 

szállítási rádiuszok 

szállítási ráfordítás 

szállításirányítási rendszer 

szállítási részegység 
szállítási rugalmasság 

szállítási súlyveszteség 

szállítási szakértő 
szállítási szerződés 

szállítási szolgáltatás 

szállítási távolság 
szállítási technikák 

szállítási teljesítmény 

szállítási teljesítmény mérése 
szállítási tilalom 

szállítási utasítás 

szállítási útvonal 
szállítási útvonalak szabaddá tétele 

szállítási ügyintéző 

szállítási ügylet 
szállítási ütemezés 

szállítási ütemterv 

szállítási vállalat 
szállítási vállalatok részvényei 

szállítási veszteség 

szállítási vezető 
szállítási volumen mérése 

szállítási zárlat 

szállítás kelte 
szállításképtelen 

szállítás készpénz ellenében 

szállításkor fizetendő 
szállítás költségét is magában foglaló ár 

szállítás közben 

szállítás közeli határidőre 
szállítás lehívásra 

szállításletiltás 



szállítás letiltása 

szállításmegtagadás 

szállítás megtagadása 
szállításmód 

szállítás módja 

szállítás ... napon belül 
szállításnem 

szállítás nemteljesítése 

szállítás nemteljesítésének a pozíciója 
szállítás odaítélése 

szállítás opció nélkül 

szállításra alkalmas 
szállításra alkalmas áruminőség 

szállításra alkalmatlan 

szállításra kész 
szállításra való előkészítés 

szállítás rövid határidőre 

szállítástechnológia 
szállítást letilt 

szállítást magában foglaló ár 

szállítás utáni kifizetés 
szállítás utánvéttel 

szállítás végpontja 

szállíthatatlan 
szállítható 

szállítható áru 

szállítható értékpapír 

szállítható mennyiség 

szállítható minőség 
szállítható részvény 

szállíthatóság 

szállítmány 
szállítmánybiztosítás 

szállítmány biztosítása 

szállítmány biztosítása kár esetére 
szállítmánybiztosítási fedezet 

szállítmánybiztosítási feltételek 

szállítmánybiztosítási keretkötvény 
szállítmánybiztosítási klauzula 

szállítmánybiztosítási kockázat 

szállítmánybiztosítási költség 
szállítmánybiztosítási kötvény 

szállítmánybiztosítási módozat 

szállítmánybiztosítási szerződés 
szállítmánybiztosítási záradék 

szállítmánybiztosítás vevői kockázatra 

szállítmány címzettje 
szállítmányirányítás 

szállítmánykísérő 

szállítmányoz 
szállítmányozás 

szállítmányozásbiztosítási kötvény 

szállítmányozási árukezelés 
szállítmányozási cég 

szállítmányozási díjtétel 

szállítmányozási elismervény 
szállítmányozási feltételek 

szállítmányozási forgalom szervezése 

szállítmányozási, fuvarozási és haszongépjármű-szakkiállítás 
szállítmányozási kereslet 

szállítmányozási kínálat 



szállítmányozási költség 

szállítmányozási-logisztikai marketing 

szállítmányozási megbízás 
szállítmányozási okmány 

szállítmányozási osztály 

szállítmányozási rendelkezés 
szállítmányozási szakértő 

szállítmányozási szerződés 

szállítmányozási szolgáltatás 
szállítmányozási ügynök 

szállítmányozási ügynökség 

szállítmányozási vállalat 
szállítmányozó 

szállítmányozó átvételi elismervénye 

szállítmányozó-fuvarozó cég 
szállítmányozói átvételi elismervény 

szállítmányozói átvételi igazolás (FCR) 

szállítmányozói elismervény 
szállítmányozói elszállítási elismervény 

szállítmányozói elszállítási igazolás 

szállítmányozói felelősségbiztosítás 
szállítmányozói hajóraklevél 

szállítmányozói igazolás 

szállítmányozói igazolás fuvarozásról (FCT) 
szállítmányozói iroda 

szállítmányozói szolgáltatás 

szállítmányozói üzletág 

Szállítmányozók Nemzetközi Szövetsége (FIATA) 

szállítmányozó zálogjoga 
szállítmányrészletezés 

szállítmánytétel 

szállítmány várható tartalma 
szállítmányvezető 

szállítmány-visszatartás 

szállítmány visszatartása 
szállítmány-visszatartási jog 

szállító 

szállítóállomány 
szállítóállomány csökkenése 

szállító által ajánlott kiskereskedelmi ár 

szállítóberendezés 
szállítócég 

szállítócég-elemzés 

szállítócég elemzése 
szállítóértékelés 

szállítóeszköz 

szállítóeszköz-hasznosítás 
szállítóeszköz hasznosítása 

szállítóeszközpark 

szállítóeszközt bocsát a rendelkezésére 
szállítóflotta 

szállító fuvaros 

szállítógépkocsi-lízing 
szállítóhajó (de: búzaszállító hajó) 

szállítói biztonság 

szállítói csomagolás 
szállítói felelősség 

szállítói hitel 

szállítói láncolat 
szállítói nyilvántartás 

szállítóipar 



szállítói rendelés-nyilvántartás 

szállítói részesedés 

szállítói számla 
szállítói teljesítési kockázat 

szállítói váltó 

szállító jármű 
szállítójegy 

szállítójegyzék 

Szállítók (számlanév) 
szállítókapacitás 

szállítók átfutási ideje 

szállítóképesség 
szállítóképesség-kihasználás 

szállítóképesség kihasználása 

szállítóképesség-kihasználási mutató 
szállítók és vevők közötti megállapodás 

szállító kisiparos 

szállítókkal kapcsolatos elszámolás 
szállítókkal szembeni kötelezettség 

szállítókkal szembeni követelések 

szállítókocsi 
szállítókövetési modul 

szállítólevél 

szállítólevél-készítés 
szállítólevél készítése 

szállító magánvállalkozó 

szállítómunkás 

szállítónak nyújtott hitel 

szállítónak visszaküldött áru 
szállító-nyilvántartás 

szállítószalag 

szállító számlája 
szállítószerelvény 

szállítótartály 

szállított 
szállított árutömeg 

szállított vámáru 

szállítóügylet 
szállítóügynökség 

szállítóüzlet 

szállítóvállalat 
szállíttató 

szállítva 

szálló 
szálloda 

A Szálloda (sajtókiadvány) 

szállodabeli 
szállodabesorolás 

szálloda besorolása 

szállodabirodalom 
szállodacímke 

szállodacsoport 

szállodafinanszírozás 
szállodafoglalás 

szállodafúzió 

szállodai alkalmazott 
szállodai ár 

szállodai bejelentő 

szállodai boy 
szállodai elhelyezés 

szállodai elszállásolás 



szállodai hostess 

szállodai inas 

szállodai kiszolgálás 
szállodai nyilvántartó 

szállodaipar 

szállodaipari részvény 
szállodai portás 

szállodai szakács 

szállodai szoba 
szállodai szolgáltatás 

szállodai turizmus 

szállodai vendég 
szállodakapacitás-bővítés 

szállodakapacitás bővítése 

szállodakapacitás-bővülés 
szállodakatalógus 

szállodakihasználtság 

szálloda kihasználtsága 
szállodakínálat (a szállodát kínálják) 

szállodakomplexum 

szállodalánc 
szállodán kívüli turizmus 

szállodapiac 

szállodaportás 
szállodaprivatizáció 

szállodaprivatizációs kampány 

szállodaprospektus 

szállodás 

Szállodások és Vendéglősök Közlönye (sajtókiadvány) 
szállodasor 

szállodaszakma 

szállodaszervezés 
szállodaszolgáltatás 

szállodatípus 

szállodatulajdonos 
szállodaüzemelési forgatókönyv 

szállodavállalat 

szállodavendég 
szállóipar 

szállóvendég 

szállóvendégügynök 
szalmakötvény 

szalon 

szaloncukorár 
szaloncukor-árazás 

szaloncukor árazása 

szaloncukor-kereskedelem 
szaloncukor-kereslet 

szaloncukor-kínálat 

szaloncukorpiac 
szaloncukorszezon 

szaloncukorvásár 

szalonkocsi 
szalonnaárus 

szaltó mortále 

szám 
számadás 

Számadás (sajtókiadvány) 

számadási év 
számadási felelősség 

számadási kereset 



számadási kötelezettség 

számadásra kötelezett személy 

számadásra kötelezett vállalat 
számadást készít 

számadást vezet 

számadásvezetés 
számadásvizsgálat 

számadásvizsgáló 

számadat 
számadó 

Szám – Adó (sajtókiadvány) 

számadó gazda 
számadó juhász 

számadókönyv 

számanyag 
szamárlétra 

számbavehetőség 

számba vesz 
számbavétel 

számbavételi egység 

számbavételi év 
számbavételi hiba 

számbavételi irányelvek 

számbeli 
számfejt 

számfejtés 

számfejtett 

számfejthető 

számfejtő 
szám feletti tisztviselő 

számháború az energiaár-emelés előtt 

számhiba 
számít 

számítás 

számításba jön 
számításba vesz 

számításba vétel 

számításba vett árfolyam 
számításba vett exportárfolyam 

számításba vett kamatlábnak megfelelő profit realizálása 

számítási eljárás 
számításigényes 

számításigényes feladat 

számítási hiba 
számítási hibát vét 

számítási kapacitás 

számítási metodika 
számítási módszer 

számítási munkatábla 

számítási pontosság 
számításokat végez 

számításokon alapuló becslés 

számításon kívül hagy 
számítássorozat 

számítástechnika 

Számítástechnika-alkalmazási termékek jegyzéke (SZATJ) 
számítástechnikai eszközök 

számítástechnikai pótlék 

számítástechnikai részvényindex 
számítástechnikai szaküzlet 

számítgat 



számítható bevételkiesés 

számítógép 

számítógépalkatrész-piac 
számítógépek gyártása 

számítógépes adatátviteli hálózat 

számítógépes adatfeldolgozás 
számítógépes animáció 

számítógépes árfolyam-információs rendszer 

számítógépes bankközi rendszer 
számítógépes bankszolgáltatás 

számítógépes betyár 

számítógépes bűnelkövetés 
számítógépes bűnelkövetés módszerei 

számítógépes bűnözés 

számítógépes csalás 
számítógépes elszámolás 

számítógépes érintőképernyős kereskedelmi rendszer 

számítógépes értékpapír-vásárlási program 
számítógépes fizetőeszköz 

számítógépes fogadási hálózat 

számítógépes fuvarkövetési rendszer 
számítógépes hálózati rendszer 

számítógépes hálózat nagy részvényüzletek lebonyolítására 

számítógépes helyfoglalási rendszer 
számítógépes információs rendszer 

számítógépesít 

számítógépesítés költségvonzata 

számítógépesített derivatív kereskedelem 

számítógépesített tőzsde 
számítógépes jegykiadó berendezés 

számítógépes kalóz 

számítógépes kereskedelem 
számítógépes kereskedelmi rendszer 

számítógépes könyvelési rendszer 

számítógépes megbízás-végrehajtási rendszer 
számítógépes nyilvántartás- 

-vezetés 

számítógépes opciókereskedelmi rendszer 
számítógépes pénzátutalási rendszer 

számítógépes rablás 

számítógépes szellemi bedolgozás 
számítógépes távkereskedés 

számítógépes telefonos megkérdezés 

számítógépes tőzsdei kereskedelem 
számítógépes, tőzsdén kívüli kereskedelmi rendszer 

számítógépes üzletkötés 

számítógépes vényellenőrző 
program 

számítógépes vezérlésű gyártás 

számítógép-felhasználó 
számítógép-forgalmazás 

számítógépgyártás 

számítógéphálózat-alapú üzleti tevékenység (e-business) 
számítógép-intenzív módszer 

számítógépkalóz 

számítógép-kalózkodás 
számítógéppel integrált termelés (CIM) 

számítógéppel támogatott gyártás (CAM) 

számítógéppel támogatott tervezés (CAD) 
számítógéprendszer 

számított érték 



számított folyó költség 

számított középérték 

számított létszám 
számított munkaerőstock-érték elvárt haszonrátája 

számított saját tőke 

számjegy 
számjegyek törölve 

számjegyvezérlésű 

számjegyzék 
számjel 

számjeles 

számjeles betétszámla 
számjeles letétszámla 

számjeles számla 

számjelzés 
számjelzéses 

számkerekítés 

számkódos 
számkukac 

számla 

számlaadás 
számlaadás-ellenőrzés 

számlaadás ellenőrzése 

számlaadási ellenőrzés 
számlaadási fegyelem 

számlaadási kötelezettség 

számlaadási kötelezettség elmulasztása 

számlaadási nehézség 

számlaadatok 
számlaaktívák beszedése 

számlaaktívák inkasszója 

számlaaláírás 
számla aláírása 

számlaár 

számla átfutási ideje 
számlaátfutási idő 

számlaáthelyezés 

számla áthelyezése 
számla átlagos egyenlege 

számlaátutalás 

számla átutalása 
számlaátváltás 

számla átváltása 

számlaátváltási árfolyam 
számla átváltási árfolyama 

számlaátvezetés 

számla átvezetése 
számlaazonosító 

számla azonosítója 

számlába állít 
számlába állítás 

számlabefagyasztás 

számla befagyasztása 
számlabegyűjtés 

számla begyűjtése 

számlabejegyzés 
számlabélyeg 

számlabemutatás 

számla bemutatása 
számla bemutatásakor fizetendő 

számlabetét 



számlabetét-állomány 

számla bezárása 

számlabírálat 
számlabirtokos 

számla birtokosa 

számlabizonylat 
számlaboom 

számlaboríték 

számlacenzúra 
számlacím 

számla címe 

számla csatolva 
számlaegyenleg 

számla egyenlege 

számlaegyenleg-értesítés 
számlaegyenleg-értesítő 

számlaegyenleg-igazolás 

számlaegyenleg igazolása 
számlaegyenleg kiegyenlítése 

számlaegyenleg kiegyenlítésére 

számlaegyenleg kifizetése 
számlaegyenleg lekérdezése 

számlaegyenleg-rendezés 

számlaegyenleg rendezése 
számla egyensúlyba hozása 

számlaegyeztetés 

számla egyeztetése 

számlaegyeztető 

számlaegység 
számla elégtelen fedezettel 

számlaelemzés 

számla elemzése 
számlaelfogadó 

számla elfogadója 

számlaellenőr 
számlaellenőrzés 

számla ellenőrzése 

számla-ellenőrzési ügyintéző 
számlaelmélet 

számlaelnevezés 

számla elnevezése 
számlaengedélyezés 

számla engedélyezése 

számlaengedményezés 
számla engedményezése 

számlaérték 

számla értéke 
számlaértelmezés 

számla értelmezése 

számlaértesítés 
számlafejléc 

számla fejléce 

számla feletti rendelkezés 
számla feletti rendelkezésre jogosult 

számlafelhatalmazás 

számlafeljegyzés 
számlafelmondás 

számla felmondása 

számlafenntartás 
számla fenntartása 

számlafenntartási díj (SZFD) 



számlafizetés 

számla fizetése 

számlafizetés telefonon 
számlafogadás 

számla fogadása 

számlaforgalmi kivonat 
számlaforgalmi mutató 

számlaforgalmi vezető 

számlaforgalom 
számlaformátum 

számla fölött rendelkezik 

számlagépelő 
számlahamisítás 

számla hamisítása 

számlahamisító 
számlahátralék 

számlahelyesbítés 

számla helyesbítése 
számla helyességét megállapítja 

számlahitel 

számlahitel-egyenleg 
számlahitel egyenlege 

számlahitelesítés 

számla hitelesítése 
számlahitelhatár 

számlahitel határa 

számlahitel-jutalék 

számlahitelkamat 

számlahitel-lehetőség 
számlahitelt rendez 

számlához kapcsolódó szolgáltatás 

számlahozzáférés 
számla-hozzáférhetőség 

számla hozzáférhetősége 

számlaigazolás 
számlaigazoltatás 

számlailleték 

számlainformáció 
számla ingyenes fenntartása 

számla ingyenes vezetése 

számlaíró 
számlaíró gép 

számlája javára ír 

számlájára 
számlájáról leemel 

számla javára ír 

számlajelölés 
számlajóváírás 

számla jóváírása 

számla-jóváírási rendszer 
számlajóváírás összege 

számlájukon 

számlájuk terhére 
számlakapcsolat 

számlakapcsolat-típusok 

számlakártya 
számlakategória 

számlákat lejárati idő szerint rendez 

számla kelte 
számlakérés 

számla kérése 



számlakeret 

számlakeret-kialakítás 

számlakeret kialakítása 
számlák év végi zárása 

számlakezelési díj 

számlakezelési illeték 
számlakezeléssel kapcsolatos költség 

számla kézhezvétele 

számla kézhezvételekor 
számla kézhezvétele után 

számlakiállító 

számla kiállítója 
számlakibocsátás 

számla kibocsátása 

számlakibocsátó 
számla kibocsátója 

számlakiegyenlítés 

számla kiegyenlítése 
számlakiegyenlítés részteljesítése 

számlakifizetés 

számla kifizetése 
számlakifogásolás 

számla kifogásolása 

számlakirály (szleng) 
számlakivonat 

számla kivonata 

számlakivonat helyessége 

számlakivonat helyességének igazolására szolgáló űrlap 

számlakivonat készítése 
számlakivonat küldése 

számlakivonatlap 

számlakivonat-lekérdezés 
számlakivonat lekérdezése 

számlakivonatot készít 

számlakivonat száma 
számlák közötti átutalás 

számlák megegyezése 

számlák naprakész állapotba hozása 
számlakód 

számlakonstrukció 

számlakontroller 
számlakonvertálás 

számla konvertálása 

számlakonvertálási árfolyam 
számlakorrekció 

számla korrekciója 

számlák osztályozása keletkezési időpontjuk szerint 
számlaköltség 

számlakönyv 

számlakönyvelés 
számlakönyv-kiértékelés 

számlakönyv kiértékelése 

számlák összehasonlítása 
számlák összevonása egyetlen mérlegbe 

számlák összhangja 

számlakövetelés 
számla Követel oldala 

számla közvetlen megterhelése 

számlák zárolása 
számlál 

számlálás 



számlálatlan 

számlalétesítés 

számla létesítése 
számlalétesítési jog 

számlalétesítési megbízás 

számlaletiltás 
számla letiltása 

számla létrehozása 

számlalevél 
számlalevonalazás 

számla levonalazása 

számlalezárás 
számla lezárása 

számla lezárva 

számlálhatatlan 
számlálható 

számlalista 

számláló 
számlálóbeli aggregátum 

számlálóbiztos 

számlálólap 
számlálószerkezet 

számlamagyarázat 

számlamanipulálás 
számla manipulálása 

számlamaradvány 

számlamásolat 

számla másolata 

számlamásolati könyv 
számlamegfelelés 

számlameghatalmazás 

számla meghatározása 
számlamegközelíthetőség 

számlamegnevezés 

számla megnevezése 
számlamegszüntetés 

számla megszüntetése 

számlamegterhelés 
számla megterhelése 

számlamérleg 

számlamérséklés 
számlamozgás 

számlán átvezet 

számlán átvezetett forgalom 
számlán átvezetett tranzakció 

számlán egyenleget fenntart 

számlán elismer 
számlanév 

számla neve 

számlán jóváír 
számlánkon 

számlánkra 

számlánk teljes kiegyenlítéséül 
számlánk terhére 

számlán megjelenő értékpapír 

számlanyilvántartás 
számla nyilvántartása 

számlanyitás 

számla nyitása 
számlanyitási díj 

számlanyitási előírás 



számlanyitás igazolása 

számlanyitási megbízás 

számlanyitási megkötés 
számlanyomtatvány 

számlaosztály 

számlaosztály halmozott forgalma 
számlaösszefüggés 

számlaösszeg 

számlaösszeget csökkent 
számla-összekapcsolás 

számla összekapcsolása 

számla-összevezetés 
számla összevezetése 

számla-összevezető bank 

számlaösszevonás 
számla összevonása 

számlapénz 

számlapénzforgalom 
számlapénzteremtés 

számlapénzteremtés fedezete 

számlapénzteremtés maximális nagysága 
számlapiac 

számlára 

számlára befizet 
számlára terhelt 

számlára történt teljesítés időpontja 

számlára történt teljesítés összege 

számlára vásárol 

számlára vonatkozó 
számlára vonatkozó értesítés 

számlára vonatkozó információ 

számlareklamáció 
számla reklamálása 

számlarend 

számlarendezés 
számla rendezése 

számlarend-készítési kötelezettség 

számlarend-összeállítás 
számlarend összeállítása 

számlarendszer 

számla rendszeres vezetése 
számlarészletezés 

számla részletezése 

számlarevízió 
számlarevíziót tart 

számláról leemel 

számláról lehív 
számláról lehív egy összeget 

számláról pénzt hív le 

számláról való lehívás 
számlarovat 

számlarubel 

számlás adásvétel 
számlás munkavállaló 

számlasoros elszámolás 

számlasoros feldolgozás 
számlasorozat 

számlasorszám 

számla sorszáma 
számlaszám 

számlaszámjel 



számlaszemle 

számla szerint 

számla szerinti ár 
számla szerinti árfolyam 

számla szerinti költség 

számlaszerű aláírás 
számlaszerű eredménykimutatás 

számlaszerződés 

számlaszerződés-kötés 
számlaszerződés megkötése 

számlaszolgálat 

számlaszolgáltatás 
számlát állít ki 

számlatartozás 

számla Tartozik oldala 
számlát befagyaszt 

számlát bemutat 

számlát benyújt 
számlát csatol 

számlát csinál 

számlatekercs 
számlát ellenőriz 

számlaterhelés 

számla terhelése 
számlaterhelési eljárás 

számla terhére ír 

számlatétel 

számla téves kiállítása 

számlát felduzzaszt 
számlát felülvizsgál 

számlát fenntart 

számlát fizetésre továbbít 
számlát helyesbít 

számlát helyettesítő okmány 

számlát hitelesít 
számlatípus 

számlát jóváhagy 

számlát készít 
számlát kiad beszedés végett 

számlát kiállít 

számlát kiegyenlít 
számlát kiegyenlítő összeg 

számlát kifizet 

számlát lezár 
számlát megterhel 

számlát megvizsgál 

számlát mellékel 
számlát működtet 

számlát nyit 

számlát nyit egy banknál 
számlát nyit ... nevére 

számlát nyugtáz 

számlatömb 
számlatranszfer 

számlatranzakció 

számlát rendez 
számlát részletez 

számlatrükk 

számlát tart egy banknál 
számlát túllép 

számlatulajdonos 



számla tulajdonosa 

számlatulajdonos neve 

számlatulajdonos referenciája 
számlatulajdonos számlaszáma 

számla-túldiszponálás 

számla túldiszponálása 
számlatúllépés 

számlatükör 

számlát vezet 
számlát zár 

számlát zárol 

számlaügylet 
számlaűrlap 

számlavadászat 

számlaválaszték 
számlával igazol 

számlával rendelkezik 

számlaváltoztatás 
számla változtatása 

számlavégösszeg 

számla végösszege 
számlavezetés 

számla vezetése 

számlavezetési díj 
számlavezetési jog 

számlavezetési kapcsolat 

számlavezetési megbízás 

számlavezetés költségei 

számlavezető 
számlavezető bank 

számlavezető fiók 

számlavezető hely 
számlavezető hivatalnok 

számlavezetői-hitelezői kapcsolatok 

számlavezető intézet referenciája 
számlavezető iroda 

számlavezető menedzser 

számlavezető számítógépes rendszer 
számlavezető üzletág 

számlavezető-választás 

számlavezető választása 
számlavezető vámszerv 

számlavizsgálat 

számlavizsgálat formális elemzés nélkül 
számlavizsgálatot végez 

számláz 

számlazárás 
számla zárása 

számlazárolás 

számla zárolása 
számla zárolásának elrendelése 

számla zárolását elrendeli 

számlazárolási értesítés 
számlázás 

számlázás devizában 

számlázási csoport 
számlázási csoport vezetője 

számlázási időszak 

számlázási kötelezettség 
számlázási osztály 

számlázatlan 



számlázatlan szállítmány 

számlázatlan tétel 

számlázható 
számlázó 

számlázógép 

számlázott ár 
számlázott érték 

számlázott összeg 

számlázott szolgáltatás 
számláztat 

számlazsonglőr 

számmisztika 
számokkal kifejezhető információ 

számol 

számolás 
számolási hiba 

számolgatnivaló 

számoló 
számolócédula 

számolóegység 

számológép 
számolópénz 

számolótábla 

számoltat 
számol vele 

számon kér (de: számonkérés) 

számon tart (de: számontartás) 

számontartható 

számos állat (sok állat) 
számosállat (különböző háziállatok összehasonlító mértékegysége: 500 kg élősúlyú, egy vagy több háziállat) 

számoszlop 

számot ad 
számot tevő (játékos a rulettasztalnál) 

számottevő (jelentős) 

számot vet 
számoz 

számozás 

számozatlan 
számozó 

számozott 

számozott számla 
számrendszer 

számsorozat 

számsorsjáték 
számszakilag alátámasztott 

számszék 

számszerű 
számszerű adatok 

számszerű arány 

számszerű együttható 
számszerű ellenőrzés 

számszerű eltérés 

számszerű információ 
számszerű kifejezés 

számszerű kontroll 

számszerű makroökonómiai küszöbérték 
számszerűsít 

számszerűsítés 

számszerűsített általános egyensúly (CGE) 
számszerűsített hatás 

számszerűsíthetetlenség 



számszerűsíthető értékelés 

számszerűsíthető hasznosság 

számszerűsíthető mutatók 
számszerűsíthető tényezők 

számtani átlag 

számtaniátlag-forma 
számtani degresszív leírási módszer 

számtani haladvány 

számtani középérték 
számtani sor 

számtani sorozat 

számtartó 
számtiszt 

szamurájkölcsön 

szamurájkötvény 
szamurájkötvény-kibocsátás 

szamurájkötvény kibocsátása 

számvetés 
számvevő 

számvevőség 

Számvevőségi Szemle (sajtókiadvány) 
számvevőségi tisztviselő 

számvevősködik 

számvevőszék 
számvevőszéki bizottság 

számvevőszéki jelentés 

számvevőszéki vizsgálat 

számvitel 

Számvitel (sajtókiadvány) 
Számvitel és Könyvvizsgálat (sajtókiadvány) 

Számvitel és Ügyviteltechnika (sajtókiadvány) 

számviteli alapelvek 
Számviteli Anyagszolgáltatás (sajtókiadvány) 

számviteli bizonylat 

számviteli csoportvezető 
számviteli dokumentáció 

számviteli egyezőség 

számviteli eljárás 
számviteli előírás 

számviteli elszámolósor 

számviteli elvek 
számviteli eredmény 

számviteli eredményesség 

számviteli év 
számviteli fegyelem 

számviteli fegyelem megsértése 

számviteli főiskola 
számviteli időszak 

számviteli információ 

számviteli információáramlás 
számviteli információ áramlása 

számviteli információs rendszer 

számviteli irányelvek 
számviteli ismeretek 

számviteli jövedelem 

számviteli korrekció 
számviteli költség 

számviteli könyv 

számvitelileg elhatárolt összetevő 
számviteli menedzser 

számviteli mérleg 



számvitelimérleg-egyenleg 

számviteli mérleg egyenlege 

számvitelimérleg-egyenlet 
számviteli mérleg egyenlete 

számvitelimérleg-készítési kötelezettség 

számviteli módszer 
számviteli mutató 

számviteli osztály 

számviteli osztály vezetője 
számviteli politika 

számviteli profit 

számviteli reform 
számviteli rendszer 

számviteli segédkönyv 

számvitelismeret 
számviteli szabályozás 

Számviteli Szabványtanács (ASB) (Anglia) 

számviteli szakellenőr 
Számviteli Testületek Konzultatív Bizottsága (CCAB) 

számviteli törvény 

számvitelitörvény-módosítás 
számviteli törvény módosítása 

számviteli vállalati nyereség 

számviteli vezető 
Számvitel, Pénzügy, Adózás (sajtókiadvány) 

számvitel-politika 

számvitel rendbetételére irányuló kereset 

számviteltan 

számvivő 
számvivőség 

számvizsgálat 

számvizsgáló 
számvizsgáló bizottság 

számvizsgálói díjazás 

számvizsgálói jelentés 
számvizsgáló osztály 

számvizsgálóság 

számvizsgálóval nem ellenőrzött 
szanál 

szanálás 

szanálás alatt 
szanálás és elbocsátás 

szanálási alap 

szanálási eljárás 
szanálási konzorcium 

szanálási megállapodás 

szanálási mérleg 
szanálási politika 

szanálási procedúra 

szanálási program 
szanálási terv 

szanálási válság 

szanálható 
szanáló 

szanáló konzorcium kibocsátásai 

szanált 
szanáltat 

szándék 

szándékában áll 
szándékjegyzőkönyv 

szándéklevél 



szándéklevél főbb pontjai 

szándéknyilatkozat 

szándékol 
szándékolt 

szándékolt beruházás 

szándékolt kereslet 
szándékolt kínálat 

szándékolt megtakarítás 

szándékolt szállítás 
szándékos alulkapitalizálás 

szándékos alultőkésítés 

szándékosan okozott kár 
szándékos csődbevitel 

szándékos megtévesztés 

szándékos munkanélküliség 
szándékos rongálás 

szándékos torzítás 

szándékozik 
szaniteráru-nagykereskedelem 

szaniterkerámiák nagykereskedelme 

szankció 
szankció jellegű fizetési kötelezettség 

szankciókat vezet be 

szankcionál 
szankcionálás 

szankcionáló 

szánkókirándulás 

szántóföldvásárlás 

szántóföld vásárlása 
Szántó Menyhért 

szántóterület bérbeadása 

Szapáry János, gróf 
szaporítható javak 

szaporítja a pénzét 

szaporítóanyag-kereskedelem 
szárazanyag-tartalom 

szárazáru 

szárazföldi casco biztosítás 
szárazföldi csomagolás (CP) 

szárazföldi fuvarozás 

szárazföldi kereskedelem 
szárazföldi közfuvarozó 

szárazföldi mérföld (hosszmérték) 

szárazföldi szállítás 
szárazföldi szállítmánybiztosítás 

szárazföldi úton 

szárazföldön keletkezett kár 
szárazpecsét 

szárazrakomány 

származás 
származási bizonyítvány 

származási előírások 

származási halmozás 
származási hely 

származási igazolvány 

származási kikötő 
származási kumuláció 

származási nyilatkozat 

származási ország 
származási országbeli érték 

származási ország elve 



származási problémákból eredő kereskedelmi csalás 

származási szabály 

származási szabályok 
származási szabályozás 

származásiszabály-rendszer 

származásjelölés 
származás jelölése 

származékok piaca 

származékos 
származékos befektetési lehetőség 

származékos értékpapírok 

származékos értékpapírok piaca 
származékos jövedelem 

származékos kereslet 

származékos kereslet akcelerációs elve 
származékos piac 

származékos tényező 

származékos tényezőjövedelem 
származékos tényezőkereslet 

származékostermék-szekció 

származékos tulajdonszerzés 
származékos ügylet 

származékos ügyletek piaca 

származik 
származtatás 

származtatható 

származtatott kereslet 

származtatott kínálat 

származtatott költségfüggvény 
származtatott tényezőkereslet 

szárnyashajó 

szárnyashajó-forgalom 
szárnyashajójegy 

szárnyvasút 

szárnyvonal 
szaruáru 

szarvasmarha-állomány 

szarvasmarhaimport 
szarvasmarhavásár 

szarvasmarha-vásárló 

szarvasmarhavevő 
szatellitgazdaság 

szatellitpiac 

szatellitrendszer 
Szathmári Károly 

SZATJ (Számítástechnika-alkalmazási termékek jegyzéke) 

szatócs 
szatócsáru 

szatócsbolt 

szatócsboltos 
szatócsengedély 

szatócsérdek 

szatócskereskedelem 
szatócskodás 

szatócskodik 

szatócskodó 
szatócsság 

szatócsüzlet 

szatócsvilág 
szatócsszellem 

szaúd-arábiai bankközi kínálati kamatláb (SAIBOR) 



Szaúd-arábiai Királyság (Szaúd- 

-Arábia) – Ázsia 

Szaúd-arábiai Mezőgazdasági Bank (SAAB) 
Szaúd-arábiai Monetáris Hatóság (SAMA) 

Szaúdi Beruházási Bank (SAIB) 

szavahihető 
szavahihető információszolgáltató 

szavahihetőség 

szavatol 
szavatolás 

szavatolja az áru minőségét 

szavatoló 
szavatolótőke 

szavatolótőke-összeg 

szavatolt 
szavatolt áru 

szavatolt bér 

szavatolt határidő 
szavatolt minőség 

szavatolt részvény 

szavatolt váltó 
szavatosság 

szavatossági alap 

szavatossági biztosítás 
szavatossági felelősség 

szavatosságifelelősség-kötelezettség 

szavatossági határidő 

szavatossági hiba 

szavatossági idő 
szavatossági igény 

szavatossági kötelezettség 

szavatossági nyilatkozat 
szavatossági okmány 

szavatossági per 

szavatossági szakasz 
szavatossági szerződés 

szavatossági szerződés megszegése 

szavatossági záradék 
szavatosság megszegése 

szavatosság nélkül 

szavatosság nélküli árfolyam 
szavatosságot vállal 

szavatosságvállalásból származó veszteség 

szavatosságvállalási nyilatkozat 
szavatos szavatosság 

szavazás 

szavazási jegyzék 
szavazási utasítás 

szavazás meghatalmazás alapján 

szavazásra nem jogosító részvény 
szavazat 

szavazatelsőbbségi részvény 

szavazati jog 
szavazati jog átadása 

szavazati jog felhígítása 

szavazati joggal nem bíró 
szavazati joggal rendelkező 

szavazati joggal rendelkező letéteményes 

szavazati joggal rendelkező tag 
szavazati jog gyakorlása 

szavazati jog letét alapján 



szavazati jog megadása részvényeseknek 

szavazati jogot biztosító értékpapír 

szavazati jogot biztosító másodrangú részvény 
szavazati jogot biztosító részvény 

szavazati jogot gyakorol 

szavazati jogot korlátozó részvény 
szavazati jogot nem biztosító részvény 

szavazati kiváltság 

szavazati meghatalmazás 
szavazatképes 

szavazatképes részvény 

szavazatképes részvénytőke 
szavazatok többsége 

szavazatra jogosító részvény 

szavazatra nem jogosító részvény 
szavazatszám 

szavazattöbbség 

szavazórészvény 
Századok (sajtókiadvány) 

százak klubja 

százalék 
százalékarány 

százalékban kifejezett változás 

százalékdiagram 
százalékeredmény 

százalékérték 

százalékláb 

százaléknyi 

százalékos 
százalékos arány 

százalékos csökkenés 

százalékos eltérés 
százalékos forma 

százalékos jutalék 

százalékos különbség 
százalékos levonás 

százalékos megoszlás 

százalékos mérték 
százalékos növekedés 

százalékos növekmény 

százalékos nyereség 
százalékos nyugdíjemelési szint 

százalékos összetétel 

százalékos részesedés 
százalékos változás 

százalékos viszonyszám 

százalékot kér 
százalékot számít fel 

százalékpont 

százalékpontnyi elmozdulás 
százalékpontos változás 

százalékrendszer 

százalékszám 
százalékszámítás 

százaléktábla 

százaléktáblázat 
százas 

százas bankjegy 

százas csomag 
százasokkal fizet 

száz dollár 



százdolláros 

százdolláros bankjegy 

százeurós bankjegy 
száz forint 

százforintos 

százforintos bankjegy 
százforintos bankó 

százforintos érme 

százkoronás 
Szazonov, Georgij Petrovics 

százpengős 

százpengős bankjegy 
százszázalékos 

százszázalékos haszonélvező 

százszázalékos teljesítmény 
százszázalékos tulajdonban lévő leányvállalat 

SZCSM (Szociális és Családügyi Minisztérium) 

Széchenyi Emil, gróf 
Széchenyi István, gróf 

Széchenyi-díj 

Széchenyi István-emlékérem 
Széchenyi terv (a róla elnevezett) 

Széchenyi-terv (az ő terve) 

,,szedd magad’’ értékesítés 
,,szedd magad’’ mozgalom 

szédelgés 

szédelgést követ el 

szédelgő 

szedett-vedett portéka 
szédületes profitra tett szert 

széf 

széfbérlet 
széfhasználat 

széfhasználati díj 

széfszolgálat 
széfterem 

széfügylet 

szegély 
szegény 

szegényadó 

szegényadó-köteles 
szegényalap 

szegényedés 

szegényedik 
szegényedő 

szegény ember 

szegényes 
szegényes devizatartalék 

szegényház 

szegényjog 
Szegény, mint a templom egere. (szólásmondás) 

szegénynegyed 

Szegénynek nincs miből adózni. (közmondás) 
Szegénynek se pénze, se hitele. (közmondás) 

Szegénynek szegény a keresete. (közmondás) 

szegény országok 
szegény országoknak nyújtott hitelek 

szegényorvosi hálózat 

szegényparaszt 
szegényparasztság 

szegénység 



szegénységben tengődik 

szegénységcsapda 

szegénységcsökkenés 
szegénység csökkenése 

szegénységcsökkentés 

szegénység csökkentése 
szegénységfelmérés 

szegénység felmérése 

szegénységfelszámolás 
szegénység felszámolása 

szegénységi bűvös kör 

szegénységi circulus vitiosus 
szegénységi csapda 

szegénységi jog 

szegénységi küszöb 
szegénységiküszöb-szám 

szegénységi szint 

szegénységküszöb 
szegénységmegszüntető program 

szegénységmérséklés 

szegénység mérséklése 
szegénység miatt nem fizető 

szegénységnövekedés 

szegénység növekedése 
szegénysor 

szegény sorsú 

szegényügy 

szegmens 

szegmenshatár 
szegmentáció 

szegmentációs elmélet 

szegmentálás 
szegmentálási szempont 

szegmentálódás 

szegmentált munkapiac 
szegmentált piac 

szegmentum 

szegődés 
szegődéses 

szegődik 

szegődmény 
szegődményes 

szegődményes alkalmazott 

szegődményes béres 
szegődményes cselédek természetbeni bére 

szegődményes jobbágy 

szegődményes munkás 
szegődtet 

szegődtetés 

szegődtethető 
szegődtető 

széjjeloszt 

széjjelosztás 
széjjelosztható 

széjjelosztott 

székáru 
szekció 

szekció forgalma 

szekciójegyzék 
Székely Artúr 

szekérfuvar 



szekérfuvaros 

szekérrakomány 

székháztulajdon-juttatás 
székház tulajdonosa 

székházvásárlás 

székház vásárlása 
székhely 

székhelyváltozás 

székraktár 
szektor 

szektorális dualizmus 

szektorális korlátozás 
szektorális megosztás 

szektorális munkanélküliség 

szektorátalakítási kölcsön 
szektorbefektetési alap 

szektordiagram 

szektorfogalom 
szektorok közötti átjárhatóság 

szektorsemleges 

szektorsemleges finanszírozás 
szektorsemlegesség 

szektorsemleges szabályozás 

szektorsemleges társasági jog 
szektorspecifikus előny 

szekuláris ciklus 

szekuláris infláció 

szekuláris periódus 

szekuláris trend 
szekularizáció 

szekularizál 

szekularizálás 
szekularizálható 

szekularizáló 

szekularizált 
szekularizáltat 

szekunder adat 

szekunder ágazat 
szekunder kutatás 

szekunder statisztika 

szekunder szektor 
szekvenciális elemzés 

szekvenciális eltérés-négyzetösszeg 

szekvenciális hozzáférés 
szekvenciális mintavétel 

szelekciós időtartam 

szelekciós kritérium 
szelekciós mechanizmus 

szelekciós táblázat 

szelektál 
szelektálás 

szelektáló 

szelektálódik 
szelektált 

szelektáltat 

szelektált klientúra 
szelektív árpolitika 

szelektív bányászat 

szelektíven 
szelektív foglalkoztatási adó 

szelektív hitelkorlátozó intézkedés 



szelektív hitelpolitika 

szelektív hulladékgyűjtés 

szelektív iparfejlesztés 
szelektivitás 

szelektív kereslet 

szelektív kiadáscsökkentés 
szelektív kivárási-kitörési stratégia 

szelektív költségvetési politika 

szelektív módszer 
szelektív szabályozás 

szélenergia-piac 

szélesebb körű valutakígyó 
szélesedő adósáv 

széles körű eladás 

széles körű konzorciális hitel 
széles körű részvénytulajdon 

széles körű vásárlásba kezd 

széles közgazdasági kategóriák szerinti osztályozás (BEC) 
széles közvélemény 

széles likviditás 

széles piaci és szakmai információs háttér 
széles sávban mozogtak az értékpapírok 

széles skálán mozog 

szelet 
szélhámos 

szélhámoskodás 

szélhámoskodik 

szélhámoskodó 

szélhámosság 
szélhámos ügyletközvetítés 

szelíd turizmus 

széllel szemben haladás 
szellemi alkotás 

szellemi beruházás 

szellemi dolgozó 
szellemi export 

szellemi foglalkozás 

szellemi foglalkozású beosztott 
szellemi hatalom 

szellemi javak importálása 

szellemi jog védelme 
szellemi kalózkodás 

szellemikapacitás-kínálat 

szellemi munka 
szellemi szabadfoglalkozás 

szellemi szolgáltatás 

szellemi tényező 
szellemi termék 

szellemi termék apportkénti átadása 

szellemitermék-ár 
szellemi termék ára 

szellemitermék-börze 

Szellemi termékek (számlanév) 
szellemi termékek tulajdonosai 

szellemi termék értékcsökkenése 

szellemitermék-forgalom 
szellemitermék-import 

szellemi termék nullára írása 

szellemitermék-transzfer 
szellemi termelés 

szellemi tőke 



szellemitőke-állomány 

szellemitőke-ellátottság 

szellemitőke-felhalmozás 
szellemi tőke felhalmozása 

szellemitőke-igényes termék 

szellemi tulajdon 
szellemi tulajdon eltulajdonítása 

szellemitulajdon-jog 

szellemi tulajdon védelmét szolgáló szankciók 
szellemtörténeti háttér 

szélsőérték (szaktudományi értelemben) 

szélsőérték-nagyság 
szélsőérték-számítás 

szélsőérték-számítási probléma 

szélső eset 
szélső típus 

szelvény 

szelvényadó 
szelvényárfolyam 

szelvénybeváltás 

szelvénybeváltó pénztáros 
szelvénydátum 

szelvényeket bevált 

szelvényeket letép 
szelvényeket levág 

szelvényhelyesség 

szelvényhiányos értékpapír 

szelvényhozam 

szelvényív 
szelvénykamat 

szelvénykamatláb 

szelvénykifizetés 
szelvény nélküli értékpapír 

szelvény nélküli kölcsönkötvény 

szelvény nélküli kötvény alacsony diszkontlábbal 
szelvénnyel 

szelvénnyel együtt 

szelvénytulajdonos 
szelvényutalvány 

szelvényvágás 

szelvényvagdosó 
szelvényvásárlás 

szelvényvásárlási hullám 

szemben áll (de: szembenállás) 
szemben álló felek 

szembeszállás az általános irányzattal 

személyautó-behozatal 
személyautó-eladás 

személyautó-export 

személyautó-kereskedelem 
személyautó-vásárlás 

személyazonosítás 

személyazonosító 
személyazonosság 

személyazonosság bizonyítása 

személyazonosság ellenőrzése 
személyazonossági bizonyítvány 

személyazonosság igazolása 

személyazonossági igazolvány 
személyazonossági lap 

személyazonosság megállapítása 



személyazonosságot igazol 

személydíjszabás 

személyegyesülés 
személyegyesülési jelleg 

személyegyesülés jellegű társaság 

személyegyesülés útján létrejövő társulás 
személyenkénti 

személyes anyagi érdekeltség 

személyes azonosítási szám 
személyes-egzisztenciális kockázat 

személyes eladás 

személyesen felelős 
személyes érdek 

személyes felelősség 

személyes felelősség nélkül 
személyes fogyasztás 

személyes garanciájú biztosítás 

személyes használat 
személyes hitelképesség 

személyes ingóság 

személyes jótállás 
személyes jövedelemből finanszírozott 

személyes képviselő 

személyes kiadás 
személyes kikérdezés 

személyes kiszolgálás 

személyes költségmentesség 

személyes kötelezettség 

személyes közreműködési díj 
személy- és lakcím-azonosító szám 

személyes megtakarítás 

személyes nettó vagyon 
személyes nyugdíjbiztosítás 

személyes pénzküldemény 

személyes szempont 
személyes szolgálatokból eredő jövedelem 

személyes vagyontárgy 

személyes, végső fogyasztási kiadás 
személyforgalom 

személyfuvar 

személyfuvarozási üzletszabályzat 
személyfüggő 

személygépjármű-biztosítás 

személygépjármű biztosítása 
személygépjármű-biztosítási tarifatáblázat 

személygépjármű-kölcsönzés 

személygépjármű kölcsönzése 
személygépkocsi 

személygépkocsi-adásvételi szerződés 

személygépkocsi-behozatal 
személygépkocsi-forgalom 

személygépkocsi-gyártás inputja 

személygépkocsik importja 
személygépkocsi-lízing 

személygépkocsi-lízingelő vállalkozás 

személygépkocsi-szerzési támogatás 
személyhajózás 

személyi adat 

személyi adatlap 
személyi adatok felvétele 

személyi adó 



személyi adókedvezmény 

személyi adóztatás 

személyi állomány 
személyi azonosító kód 

személyi azonosító szám (PIN) 

személyi baleseti kötvény 
személyi bankár 

személyi bankhitel 

személyi bér 
személyi bérezés 

személyi biztosíték 

személyi csekkszámla 
személyi csúcsjövedelem 

személyi érdek 

személyi felelősség 
személyi fizetés 

személyi fogyasztási kiadás 

személyi garancia 
személyi hatály 

személyi hitel 

személyihitel-intézet 
személyihitel-levél 

személyi holmi 

személyi ingóság 
személyi járadék 

Személyi jellegű egyéb kifizetések (számlanév) 

személyi jellegű kifizetések között elszámolt költségátalány 

személyi jellegű kifizetések között elszámolt költségtérítés 

Személyi jellegű költségek (számlanév) 
Személyi jellegű ráfordítások (számlanév) 

személyi jövedelem 

személyi jövedelemadó (szja) 
személyijövedelemadó-alap 

személyijövedelemadó-bevallás 

személyi jövedelemadó bevallása 
személyi jövedelemadó bevallásának másolata 

személyijövedelemadó-bevallás határideje 

személyijövedelemadó-bevallási lap 
személyijövedelemadóbevallás- 

-másolat 

személyijövedelemadó-bevétel 
személyijövedelemadó-bevétel elosztása 

személyijövedelemadó-előleg 

személyi jövedelemadó előlege 
személyijövedelemadó-előleg levonása 

Személyi jövedelemadó elszámolása (számlanév) 

személyijövedelemadó-fizetési kötelezettség alá eső juttatás 
személyijövedelemadó-hátralék 

személyijövedelemadó-hátralék összege 

személyijövedelemadó-kedvezmény 
személyijövedelemadó-köteles 

személyijövedelemadó-köteles jövedelem 

személyijövedelemadó-módosítás 
személyi jövedelemadó módosítása 

Személyi jövedelemadó pénzügyi rendezése (számlanév) 

személyijövedelemadó-sávok 
személyijövedelemadó-szabályok 

személyijövedelemadó-tábla 

személyijövedelemadó-terhelés 
személyijövedelemadó-tömeg 

személyijövedelemadó-törvény 



személyijövedelemadó-túlfizetés 

személyijövedelemadó-túlfizetés összege 

személyijövedelemadó-visszatérítés 
személyi jövedelemadó visszatérítése 

személyi jövedelemalap 

személyijövedelem-elvonás 
személyi jövedelem elvonása 

személyijövedelem-szóródás 

személyi jövedelem szóródása 
személyi juttatás 

személyijuttatás-növekedés 

személyi juttatás növekedése 
személyi kapcsolat 

személyi kárpótlás 

személyi kártya 
személyi kérdőív 

személyi kiadás 

személyi kölcsön 
személyikölcsön-kondíciók 

személyi költség 

személyi kötelezettségre vonatkozó ítélet 
személyi lízing 

személyi megtakarítás 

személyi nyilvántartás 
személyi órabér 

személyi pénzügyi kimutatás 

személyi pótlék 

személyiség 

személyiségmarketing 
személyi szabadalom 

személyi szám 

személyi számítógép 
személyi számla 

személyi számlák főkönyve 

személyiszámla-szám 
személyi számot azonosító rendszer 

személyi szolgáltatás 

személyi tényező 
személyi tulajdon 

személyi vagyon 

személyi vagyontárgy 
személyközlekedés 

személyközösség 

személypályaudvar 
személypoggyász 

személyre szabott banki tevékenység 

személyre szóló befizetés 
személyre szóló hívás 

személyre szóló pénzügyi garancia 

személyszállítás 
személyszállítási bevétel 

személyszállítási kedvezmények kompenzációja 

személyszállító 
személyszállító kisiparos 

személyszállító postakocsi 

személyszállító vállalkozás 
személy szerinti megbízatás 

személytársaság 

személytaxi igénybevételének  
a költsége 

személytaxi-közlekedés 



személytaxi-szolgáltatás 

személytaxi-vállalkozás 

személytelenség 
személytelen számla 

személyügyi gazdálkodó 

személyügyi menedzsment 
személyvonat 

személyvonaton soron kívül szállított küldemény 

személyzet 
személyzetbeszerzés 

személyzet beszerzése 

személyzet csökkenése 
személyzetcsökkentés 

személyzet csökkentése 

személyzetelbocsátás 
személyzet elbocsátása 

személyzetfejlesztés 

személyzetgazdálkodás 
személyzeti és munkaügyi igazgató 

személyzeti igazgató 

személyzeti jegy 
személyzeti kiadás 

személyzeti marketing 

személyzeti osztály 
személyzeti politika 

személyzeti vezető 

személyzetkiválasztás 

személyzet kiválasztása 

személyzet nélküli állomás 
személyzet nélkül működő bankautomata 

szemer (súlymérték) 

szemétdíj 
szemétdíjkedvezmény 

szemétszállítási díj 

szemfelszedői vállalkozás 
szemlebizonyítvány 

szemledíj 

szemledíjfizetés 
szemlejegyzőkönyv 

szemlél 

szemlélet 
szemléletérvényesítés 

szemléletes 

szemléletváltás 
szemléltetőeszköz 

szempont 

szempontrendszer 
szemrevételez 

szemrevételezés utáni vámnyilatkozat 

szemüvegbolt 
szen (pénzegység) 

szénár 

szén árának az emelése 
szén árának az esése 

szénáremelés 

szénáremelkedés 
szénáresés 

szenátus 

szénavásárlás 
szénbánya 

szénbányászat 



szénbányatársaság 

szénbánya-tulajdonos 

szénbányavállalat 
szénbehozatal 

szén behozatala 

széncsata 
széndioxidadó 

szendvicsár 

szendvicsbár 
szendvicsember 

szendvicslízing 

szendvicsspekuláció 
Szenegáli Köztársaság (Szenegál) – Afrika 

szénegyezmény 

szénellátás 
szénfelhasználás 

szénfogyasztás 

széngazdálkodás 
széngazdaság 

szénhiány 

szénhidrogénimport 
szénhidrogénipar 

szénigény 

szeniorátus 
szenioritás elve 

szénipari tröszt 

szénjegy 

szénkereskedelem 

szénkereskedés 
szénkereskedő 

szénkereslet 

szénkészlet 
szénkínálat 

szénkitermelés 

szénkitermelési költség 
szénkivitel 

szénkonjunktúra 

szénrakodó munkás 
szénraktár 

szénsavas üdítőital 

szénsavas üdítőitalok piaca 
szénsavasüdítőital-piac 

szénszállítás 

szénszállító 
szénszükséglet 

szénszünet 

széntakarékosság 
széntermelés 

szentesít 

szentesítés 
Szent István ezüstdénárja 

Szentiványi Márton 

szénvagyon 
szénválság 

szenvedővagyon 

szenzációhajhász 
szenzációs ár 

szenzációs reklámfogás 

szenzál (közvetítő kereskedő, ügynök) 
szenzáldíj 

szenzálkodik 



szennyezéscsökkentés 

szennyezés csökkentése 

szennyezéscsökkentés határköltsége 
szennyezéselhárítás határköltsége (MAC) 

szennyezéselhárítási határköltség (MAC) 

szennyezési büntetés 
szennyezési díj 

szennyezési jogok értékesítése 

szennyezési jogok piaca 
szennyezésikvóta-kereskedelem 

szennyezéskibocsátás 

szennyezés kibocsátása 
szennyezéskibocsátási jog 

szennyezéskibocsátási norma 

szennyezéstőzsde 
szennyezésügynök 

szennyezőanyag-kibocsátás 

szennyezőanyag-kibocsátási adó 
szennyezőanyag-kibocsátás visszafogásának határköltsége 

szennyezőanyag-kibocsátás visszaforgatásának határköltsége 

szennyező fizet elv (PPP) 
szennyezőforrás 

szennyvízbírság 

szennyvízbírság-fizetés 
szennyvízbírság kifizetése 

szennyvízdíj emelése 

szennyvízdíjvita 

szennyvízilleték 

szennyvízkibocsátás 
szennyvíz kibocsátása 

szennyvíztisztítási szolgáltatás 

szeparálás 
szép bevétel 

szép fizetés 

szép foglalkozás 
szép forgalom 

szép haszon 

szépségápoló szerek kereskedelme 
szépségápolószer-kereskedelem 

szépségipar 

szépségszalon 
szép summa 

szeráj 

szeráru 
szerárus 

szerelde 

szerelésbiztosítás 
szerelésbiztosítási kötvény 

szerelési alvállalkozó 

szerelési felelősségbiztosítás 
szerelési fővállalkozó 

szerelési költség 

szerelési munka 
szerelési szerződés 

szerelési utasítás 

szerelőmunkás (foglalkozás) (de: autót szerelő munkás) 
szerelőszalag 

szerelőüzem (de: kerékpárszerelő üzem) 

szerelvény 
szerelvényáruház 

szerelvényárusító üzlet 



szerelvénykereskedelem 

szerelvénykereskedelmi cég 

szerelvénykereskedelmi üzlethálózat 
szerelvény-nagykereskedelem 

szerelvénypiac 

szerencsefillér 
szerencsejáték 

szerencsejáték-adó 

szerencsejátékadó-bevétel 
szerencsejátékadó-teher 

szerencsejáték-adósság 

szerencsejáték-ágazat 
szerencsejáték-biznisz 

szerencsejátékcég 

Szerencsejáték-felügyelet (SZF) 
szerencsejáték-felügyeleti engedély 

szerencsejáték-fogadás 

szerencsejáték-fogadóhely 
szerencsejáték-ipar 

szerencsejáték-nyeremény 

szerencsejátékos 
szerencsejáték-piac 

szerencsejátékra kivetett adó 

szerencsejáték-szabályok 
szerencsejáték-szelvény 

szerencsejátékszelvény-értékesítés 

szerencsejáték-szelvény értékesítése 

szerencsejáték-szervezés 

szerencsejáték szervezése 
szerencsejáték-szervező 

szerencsejáték-szervező cég 

szerencsejáték szervezője 
Szerencsejáték-szervezők Országos Szövetsége 

szerencsejáték-szerződés 

szerencsejáték-szolgáltatás 
szerencsejáték-törvény 

szerencsejátéktörvény-módosítás 

szerencsejáték-törvény módosítása 
szerencsejáték-üzletág 

szerencsejáték-vállalat 

szerencsejáték-vállalkozás 
szerencsejátékvállalkozás-tulajdonos 

szerencsejáték-vállalkozás tulajdonosa 

szerencsekerék 
szerencselovag 

szerencsenap 

szerencsepénz 
szerencsés adottság 

szerencsesarok 

szerencsés befektetés 
szerencsés eljárás 

szerencsés helyzet 

szerencsés megoldás 
szerencsésnek minősít 

szerencsés sorsú 

szerencseszám 
szerencsétlen flótás 

szerencsétlenség 

szerencsétlenség által okozott veszteség 
szerencsét próbál 

szerencsevadász 



szerényebb elvárás 

szerény eredmény 

szerény erőforrás 
szerény fizetés 

szerény jövedelem 

szerény megtakarítóképesség 
szerény mértékű kamat 

szerény nyereség 

szerény részesedés 
szerény üzemnagyság 

szerény üzletember 

szerepbiztonság 
szerepkonfliktus 

szerepmeghatározás 

szerepvállalás 
szerepzavar 

szeretetadomány 

szeretetcsomag 
szeretetház 

szerez 

széria 
szériaáru 

szériában termel 

szériacikk 
szériadarab 

szériaengedmény 

szériaérett termék 

szériagyártás 

szériagyártmány 
szériakötvény 

szérianagyság 

szériapapír 
szériaszám 

szériatartozék 

szerkesztői munka 
szerkezetátalakítás 

szerkezet átalakítása 

szerkezetátalakítási hitel 
szerkezetátalakításihitel-felvétel 

szerkezetátalakítási hitel felvétele 

szerkezetátalakítási hitelkeret 
szerkezetátalakítási válság 

szerkezetelemzés 

szerkezetet átalakít 
szerkezetet vált 

szerkezetfejlesztés 

szerkezetfejlesztési politika 
szerkezetfejlesztő gazdaságpolitika 

szerkezetfenntartás 

szerkezet fenntartása 
szerkezetformáló intézkedés 

szerkezetgyengeség 

szerkezet gyengesége 
szerkezeti aránytalanság 

szerkezeti átalakítás 

szerkezeti átrendeződés 
szerkezeti degradáció 

szerkezeti egyensúly 

szerkezeti előny 
szerkezetielőny-szerzési lehetőség 

szerkezeti függőség 



szerkezetigazítási program 

szerkezeti hiányosság 

szerkezeti indifferenciapont 
szerkezetileg nyitott 

szerkezeti nyitottság alapmutatói 

szerkezeti nyitottság dinamikája 
szerkezeti reform 

szerkezeti válság 

szerkezeti váltás 
szerkezeti változás 

szerkezeti változtatás 

szerkezeti veszteség 
szerkezetkiigazítási hitel 

szerkezetkiigazító hitelek (SAF) 

szerkezetkiigazító program 
szerkezetváltás 

szerkezetváltási sebesség 

szerkezetváltozás 
szerkezet változása 

szerkezetváltozás-vizsgálat 

szerkezetváltozás vizsgálata 
szerkezetváltoztatás 

szerkezet-viselkedés-teljesítmény hipotézis (SCPH) 

szerkezetvizsgálat 
szerszám alakú pénz 

szerszám- és gépipar 

szerszámgépgyártás 

szerszámgépipar 

szerszámgép-kereskedelem 
szerszámgyár 

szerszámhasználati díj 

szerszámipar 
szerszámkészítő munkás 

szerszámkészítő üzem 

szerszámkészlet 
szerszámköltség 

Szerszámok, gyártóeszközök (számlanév) 

Szerszámok, gyártóeszközök értékcsökkenése (számlanév) 
Szerszámok, gyártóeszközök értékhelyesbítése (számlanév) 

szerszámpénz 

szerszámpótlék 
szerszámraktár 

szerszámszakvásár 

szerszámszükséglet 
szerszámtakarékosság 

szerszámüzlet 

szertáros 
szert tesz valamire 

szérumgyártás 

szérumvásárlás 
szerverbérlési díj 

szerverforgalmazó 

szerverpiac 
szerverszálló 

szerves növekedés 

szerves összetétel 
szerves rész 

szervetlen iparosodás 

szervez 
szervezés 

Szervezés és Üzemgazdálkodás (sajtókiadvány) 



Szervezés és Vezetés (sajtókiadvány) 

szervezési előnyök 

szervezési és vezetési szolgáltatásokat nyújtó társaság 
szervezési hiba 

szervezési költség 

szervezési és menedzsmentkultúra 
szervezési rendszer 

szervezéstudomány 

szervezetalakítás 
szervezetalapítás 

szervezetátalakulás 

szervezet átalakulása 
szervezetátvilágítás 

szervezet átvilágítása 

szervezetek esetlegességének  
az elmélete 

szervezetelemzés 

szervezet elemzése 
szervezetelmélet 

szervezetelméleti irányzatok 

szervezetelméleti iskola 
szervezetépítés 

szervezetépítő menedzser 

szervezetfejlesztés 
szervezetfejlesztő 

szervezetfüggő 

szervezethalmaz 

szervezeti alak 

szervezeti átalakulás beolvadás útján 
szervezeti átalakulás leányvállalat beolvasztása útján 

szervezeti átalakulás összeolvadás útján 

szervezeti átalakulás szétválás útján 
szervezeti cél 

szervezeti egyensúly 

szervezeti ellenállás 
szervezeti elvű aggregálás 

szervezeti és működési szabályzat 

szervezeti felelősség 
szervezeti forma 

szervezetiforma-kényszer 

szervezeti hatékonyság 
szervezeti jogalanyiság 

szervezeti keret 

szervezeti korszerűsítés 
szervezeti kölcsönhatás 

szervezeti kultúra 

szervezeti különállás 
szervezeti önállóság 

szervezeti rendszer 

szervezeti séma 
szervezeti struktúra 

szervezeti szabályzat 

szervezeti-szerkezeti átalakulás 
szervezeti tudás 

szervezetitudás-alkotás 

szervezeti változtatás 
szervezeti vásárló 

szervezetkarcsúsítás 

szervezetkorszerűsítés 
szervezet korszerűsítése 

szervezetközi koordináció 



szervezetlebontás 

szervezet lebontása 

szervezetlen munka 
szervezetlenség 

szervezetlen társadalom 

szervezetlen termelés 
szervezetprognosztika 

szervezetprognózis 

szervezetsemleges 
szervezetstatisztika 

szervezetszám 

szervezetszerűség 
szervezett államtalanítás 

szervezett alvilág bevételei 

szervezett bűnözés 
szervezett bűnözés pénzszerzés céljából 

szervezett egyéni utazás 

szervezett együttműködés 
szervezett érdekcsoport 

szervezett értékesítés 

szervezettervezés 
szervezet tevékenységének  

irányultsága 

szervezettípus 
szervezett kapitalizmus 

szervezett munkaközvetítés 

szervezett munkás 

szervezett piac 

szervezettség 
szervezett sztrájk 

szervezett tervezés 

szervezett tevékenység 
szervezett tőzsde 

szervezett turizmus 

szervezhető 
szervezkedés 

szervező 

szervezőbizottság 
szervezőcég 

szerveződés 

szerveződő cég 
szerveződő társaság 

szerveződött 

szervezői jutalék 
szervezőképesség 

szervezőkészség 

szervezőmunka 
szervezőtevékenység 

szervezővállalat 

szervíroz 
szervírozás 

szervírozható 

szervírozó 
szervírozott 

szervíroztat 

szerviz 
szervizállomás 

szervizel 

szervizelés 
szervizhálózat 

szervizháttér 



szervizköltség 

szervizlízing 

szervizperiódus 
szervizvezető 

szervizszolgáltatás 

szervkereskedelem 
szerzemény 

szerzeményezés 

szerzés 
szerzéskori érték 

szerzéskori forgalmi érték 

szerzés közgazdaságtana 
szerzésvágy 

szerzett életvagyon-jövedelem 

szerzett érdekeltség 
szerzett információ 

szerzett jog 

szerzett jogok záradéka 
szerzett jövedelem 

szerzett pénz 

szerzett többlet 
szerzett vagyon 

szerződés 

szerződés aláírása 
szerződésállomány 

szerződésállomány értéke 

szerződésbe foglalt jogügylet 

szerződésbeli kötelezettség 

szerződésben előírt ár 
szerződésben előre kikötött kártérítés 

szerződésben előre megállapított kártérítési összeg 

szerződés be nem tartása 
szerződésben kikötött maradványérték 

szerződésben megerősített 

szerződésben rögzített kedvezmény 
szerződésbetartás 

szerződés betartása 

szerződésbetartató mechanizmus 
szerződésbiztosítás 

szerződés biztosítása 

szerződésbontás 
szerződés bontása 

szerződésbontás iránti kereset 

szerződésből származó tétel 
szerződésdömping 

szerződéseken alapul 

szerződéseken alapuló szállítás 
szerződés életbelépése 

szerződésellenes 

szerződés ellenjegyzése 
szerződés értelmében 

szerződésértelmezés 

szerződés értelmezése 
szerződés érvényességének a lejárata 

szerződés érvényességének az ideje 

szerződés érvényességi ideje 
szerződés érvényessé tétele aláírással 

szerződés érvénytelenítése 

szerződés érvénytelensége 
szerződéses 

szerződéses alkalmazott 



szerződéses állattartás 

szerződéses állományú katona 

szerződéses alvállalkozó 
szerződéses ár 

szerződéses befektetési program 

szerződéses bérleti díj 
szerződéses bérmunka 

szerződéses biztosítás 

szerződéses biztosíték 
szerződéses brigád 

szerződéses díjszabás 

szerződéses érték 
szerződéses értékesítés 

szerződéses étterem 

szerződéses felvásárlási ár 
szerződéses forma 

szerződéses fuvarozó 

szerződéses garancia 
szerződéses gyártó (CM) 

szerződéses hitel 

szerződéses hónap 
szerződéses jövedelem 

szerződéses kamat 

szerződéses kamatfizetés 
szerződéses kapcsolat 

szerződéses kapcsolatok mozgástere 

szerződéses katona bére 

szerződéses kereskedelempolitika 

szerződéses kikötés 
szerződéses konszern 

szerződéses kötbér 

szerződéses kötelem 
szerződéses kötelezettség 

szerződéses kötelezettségek teljesítése 

szerződéses megállapodás 
szerződéses megbízást visszautasít 

szerződéses megtakarítás 

szerződéses munka 
szerződéses munkacsapat 

szerződéses működtetés 

szerződéses művelés 
szerződéses paritás 

szerződéses piac 

szerződéses szállítás 
szerződéses szállítmányozó 

szerződéses szolgáltatás 

szerződéses szolgáltatórészleg 
szerződéses településüzemeltetés 

szerződéses termelés 

szerződéses termelő 
szerződéses termeltetés 

szerződéses üzemeltetés 

szerződéses üzemeltetésű állami vállalat 
szerződéses üzemeltető 

szerződéses üzlet 

szerződéses vállalkozás 
szerződéses vám 

szerződéses vámtétel 

szerződéses vendéglő 
szerződéses viszontbiztosítás 

szerződéses viszony 



szerződéses viszonyba lép 

szerződéses zálogjog 

szerződésfelbontás 
szerződés felbontása 

szerződésfelmondás 

szerződés felmondása 
szerződés feltételei 

szerződésfinanszírozás 

szerződés finanszírozása 
szerződésfolytonosság 

szerződés folytonossága elv 

szerződés határidős szállításra 
szerződéshez fűzött, azt módosító kikötés 

szerződés hivatalos bejegyeztetése 

szerződéshonosítás 
szerződés honosítása 

szerződési ajánlat 

szerződési akarat 
szerződés időtartama 

szerződési év 

szerződési fegyelem 
szerződési felhatalmazás 

szerződés igazolása 

szerződési görbe 
szerződési jog 

szerződési kötelem 

szerződési kötelezettség 

szerződésileg kikötött határidő 

szerződésileg kizár 
szerződésileg lemond 

szerződési nyilatkozat 

szerződési okirat 
szerződési szabadság 

szerződési szándék 

szerződési záradék 
szerződésképes 

szerződéskiegészítés 

szerződés kiegészítése 
szerződéskivonat 

szerződés kivonata 

szerződéskötés 
szerződés kötése 

szerződéskötés helye 

szerződéskötési ajánlat 
szerződéskötési jog 

szerződéskötési kényszer 

szerződéskötési képesség 
szerződéskötési kötelezettség 

szerződéskötési szabadság 

szerződéskötő 
szerződéslebonyolítás 

szerződés lebonyolítása 

szerződéslejárat 
szerződés lejárata 

szerződés lejáratakor 

szerződéslejáratkor 
szerződés lejárta 

szerződés lejárta előtt 

szerződéslemondás 
szerződés lemondása 

szerződés létrejötte 



szerződéslevél 

szerződés megerősítése és biztosítása 

szerződésmegfogalmazás 
szerződés megfogalmazása 

szerződés meghiúsulása 

szerződésmegkötés 
szerződés megkötése 

szerződésmegszegés 

szerződés megszegése 
szerződés megszűnése 

szerződésmegszüntetés 

szerződés megszüntetése 
szerződés megtámadása 

szerződés megújítása 

szerződésmenedzselés 
szerződés menedzselése 

szerződésminősítés 

szerződés minősítése 
szerződésminta 

szerződésmódosítás 

szerződés módosítása 
szerződésmódosítási díj 

szerződésnek meg nem felelő munka 

szerződés nemteljesítésének esetére szóló biztosítás 
szerződés-nyilvántartás 

szerződés nyilvántartása 

szerződés-nyilvántartó 

szerződésparitás 

szerződés pénzügyi feltételei 
szerződésszám 

szerződés száma 

szerződésszegés 
szerződésszegési bírság 

szerződésszegő 

szerződésszegő fél 
szerződés szerint 

szerződés szerinti devizanem 

szerződés szerinti érték 
szerződés szerinti értékpapírok megvétele 

szerződés szerinti lejárat 

szerződés szerinti minőség 
szerződés szerinti súly 

szerződésszerű áruszállítás 

szerződésszerűen 
szerződésszerű jogviszony 

szerződésszerű teljesítés 

szerződést aláír 
szerződéstár 

szerződés tárgya 

szerződés tartalma 
szerződést betart 

szerződésteljesítés 

szerződés teljesítése 
szerződés teljesítési határideje 

szerződést ellenőrző apparátus 

szerződéstervezet 
szerződés tervezete 

szerződést felbont 

szerződést felmond 
szerződéstípus 

szerződést köt 



szerződést megszövegez 

szerződést megújít 

szerződést módosít 
szerződés törlése 

szerződést szeg 

szerződést teljesít 
szerződést végrehajt 

szerződésvéleményezés 

szerződés véleményezése 
szerződés-visszaigazolás 

szerződés visszaigazolása 

szerződés záradéka 
szerződik 

szerződő 

szerződő bank 
szerződő felek 

szerződőképes 

szerződő ország 
szerződő társ 

szerződött 

szerződött termelő 
szerződő vállalat 

szerződtet 

szerződtetés 
szerződtetett 

szerződtethető 

szerződtető 

szerzői díj 

szerzői honorárium 
szerzői jog 

szerzői jog bitorlása 

szerzői jogdíj 
szerzői jogdíjas jövedelem 

szerzői jogdíjas jövedelem adóztatása 

szerzőijogdíj-kifizetés 
szerzői jogdíj kifizetése 

szerzői joggal védett termék 

szerzőijog-védelem 
szerzőijog-védelem alá eső termék 

szerzői százalék 

szerzői tanúsítvány 
szerzői tulajdonjog 

szeszadó 

szeszadóbevétel 
szeszadópótlék 

szeszadórendszer 

szeszadóztatás 
szeszáru 

szeszcsempészet 

szeszegyedáruság 
szesz-egyedárusítás 

szeszeladás 

szesz eladása 
szeszélyes árfolyam-ingadozás 

szeszélyes inflációs kilengés 

szeszélyes piac 
szeszértékesítés 

szesz értékesítése 

szeszes ital 
szeszesital-fogyasztás 

szeszes ital fogyasztása 



szeszesital-fogyasztó 

szeszesital-kereskedelem 

szeszesital-mérés 
szeszesital-mérési adó 

szeszesital-piac 

szeszesital-zárjegy 
szeszes ital zárjegye 

szeszfelhasználási arányszám 

szeszfogyasztás 
szeszforgalmazás 

szesz forgalmazása 

szeszfőzde 
szeszfőző 

szeszgyár 

szeszgyártás 
szeszipar 

szeszipari részvény 

szeszkereskedelem 
szeszkereskedelmi monopólium 

szeszmérés 

szeszmonopólium 
szesszió (jobbágytelek) 

szesztermelési keret 

szesztilalom 
szesztőzsde 

szeszvilágpiac 

szétapróz 

szétaprózás 

szétaprózó 
szétaprózódott 

szétaprózódott birtokstruktúra 

szétaprózott 
szétaprózottság 

szétaprózott termelés 

szétesés 
szétforgácsolás 

szétforgácsolódás 

szétforgácsoltság 
széthord 

széthordott tsz-vagyon 

széthullás 
széthúzás 

szétkapkod 

szétküld 
szétküldés 

szétolvadt exportlehetőség 

szétoszt 
szétosztás 

szétosztási jegyzék 

szétosztható 
szétosztható nyereség 

szétosztott 

szétrombol 
szétszed 

szétszedés 

szétszedett állapotban 
szétszedett állapotban szállít 

szétszerelés 

szétszerelve 
szétszerelve vagontételeknél kisebb egységekre 

szétszóródás 



széttagoltság 

szétterítés 

szétválás 
szétválási mérleg 

szétválási szerződés 

szétválasztás 
szétválogat 

szétválogatás 

szétválogatott 
szétvetéses módszer 

szétzilálódás 

szétzüllés 
szexbolthálózat 

szexipar 

szextúra 
szexturizmus 

szezon 

szezonális 
szezonálisan 

szezonálisan és munkanap-korrekcióval kiigazított index 

szezonálisan kiigazított idősor 
szezonális ár 

szezonális árbevétel 

szezonális bér 
szezonális eltérés 

szezonális értékesítési visszaesés 

szezonális felár 

szezonális foglalkoztatás 

szezonális hitel 
szezonális hiteligény 

szezonális hullámzás 

szezonális ingadozás 
szezonális ingadozás mérése 

szezonális ingadozások indexe 

szezonális ingadozásoktól megtisztított 
szezonális ingadozású sor 

szezonális ipar 

szezonális iparág 
szezonális kereslet 

szezonális készlet 

szezonális készleteltolódás 
szezonális készpénzforgalom 

szezonális kiigazítás 

szezonális komponens 
szezonális munkanélküliség 

szezonális pénzáramlás 

szezonális részfoglalkozás 
szezonális tarifa 

szezonális termék 

szezonális termelés 
szezonális termelést folytató üzem 

szezonális változás 

szezonális vám 
szezonalitás 

szezonalitási vizsgálat 

szezonár 
szezonáru 

szezonbérlet 

szezoncikk 
szezon eleji munka 

szezonév 



szezonhullámzás 

szezonindex 

szezonja van 
szezonkezdet 

szezonkezdeti gondok 

szezonmunka 
szezonmunkás 

szezonnyitás 

szezonnyitó 
szezonnyitó akció 

szezonszéthúzás 

szezon széthúzása 
szezontermék 

szezonvám 

szezon végi kiárusítás 
szezon végi vásár 

szezonzárás 

SZF (Szerencsejáték-felügyelet) 
SZFD (számlafenntartási díj) 

szféra 

szigetelőanyag-szakkereskedés 
szigetstand 

Szigma (sajtókiadvány) 

szignál 
szignálás 

szignálható 

szignalizáció 

szignáló 

szignált 
szignált csekk 

szignatárius (aláírásra jogosult személy) 

szignet (aláírást helyettesítő pecsét, védjegy) 
szignifikanciaszint 

szignifikáns 

szignifikánsan különbözik 
szignifikáns különbség 

szignifikáns mátrix 

szignifikáns számjegy 
szignó 

szignózás 

szigorít 
szigorítás 

szigorítást ír elő 

szigorított fizetési feltétel 
szigorított vámvizsgálat 

szigorodás 

szigorúan diszpreferált jószágkosár 
szigorúan ellenőrzött termék 

szigorúan preferált jószágkosár 

szigorúan preferált jószágkosarak halmaza 
szigorú ellenőrzés 

szigorú előírásokhoz kötés 

szigorú felelősség 
szigorú feltétel 

szigorú feltételekhez köti 

szigorú feltételekkel nyújtott kölcsön 
szigorú fizetési feltétel 

szigorú gazdasági intézkedés 

szigorú hitelpolitika 
szigorú költségvetési politika 

szigorú monetáris politika 



szigorú reklámtörvény 

szigorúság 

szigorú számadás 
szigorú számadású bizonylat 

szigorú számadású nyomtatvány 

szigorú számadású nyomtatványok tombolázása 
szigorú számadású okmány 

szigorú takarékossági politika 

szigorú tőzsdeszabályozás 
szíjgyártó 

szikvízár 

szikvíz ára 
szikvízkészítés 

szikvíz készítője 

szilárd 
szilárd alap 

szilárdalap-elmélet 

szilárd alap elmélete 
szilárd alaphangulat 

szilárd alapon nyugvó valuta 

szilárd állapot 
szilárdan tart 

szilárdan zárul a tőzsde 

szilárd anyag 
szilárd ár 

szilárd árfolyam 

szilárd átváltási árfolyam 

szilárd devizaárfolyam 

szilárd értékpapír 
szilárd hangulat 

szilárd helyzet 

szilárd irányzat 
szilárd irányzatú piac 

szilárd kézben 

szilárd piac 
szilárd piaci pozíció 

szilárd piacszínleges ajánlat 

szilárdság 
szilárd szállító 

szilárd számla 

szilárd tőzsde 
szilárd tőzsdezárlat 

szilárdul 

szilárd valuta 
szimbionta pozíció 

szimbionta szektor 

szimbionta szféra 
szimbionta vállalatok tömegeivel való kooperáció 

szimbionta vállalkozás 

szimbolikus tőke 
szimbólumcsoport 

szimmetria 

szimmetrikus forma 
szimmetrikus függvény 

szimmetrikus gyakorisági sor 

szimmetrikus háromszög 
szimmetrikusság 

szimónia (egyházi javakkal való kereskedés) 

szimpla érték 
szimpla multiplikátor 

szimplifikálás 



szimuláció 

szimulációs játék 

szimulációs modell 
szimulált tesztpiac 

szimultán egyenlet 

szimultán egyensúly 
szimultán modell 

szimultán prognózis 

színarany 
színaranyra átszámít 

színarany rúd 

színarany vert pénz 
színarany vert pénzben kifejezett érték 

szindikál 

szindikálás 
szindikalista 

szindikalizmus 

szindikált forfetírozás 
szindikált hitel 

szindikált hitelezés 

szindikálthitel-felvétel 
szindikálthitel-piac 

szindikált készenléti hitel 

szindikáltkészenlétihitel-megállapodás 
szindikált műsorszámok piaca 

szindikált pénz 

szindikátus 

szindikátus ajánlata 

szindikátus által a kibocsátónak fizetett ár 
szindikátusba tömörül 

szindikátus előnyei 

szindikátusi korlátozás 
szindikátusi korlátozások feloldása 

szindikátusi kölcsön 

szindikátusi megállapodás 
szindikátusi megállapodás felbontása 

szindikátusi profit 

szindikátusi részesedés 
szindikátusi szerződés 

szindikátusi tag által megtartott rész 

szindikátuson belüli 
szindikátus pénzügyi helyzete 

szindikátus tagja 

szindikátus tagjainak együttes aláírása a kibocsátóval 
szindikátus tagjainak felelősségvállalása 

szindikátus tagjainak kiutalt értékpapírok 

szindikátus tagjainak szánt  
mennyiség 

szindikátus tagjának felszámított kedvezményes ár 

szindikátust alakít 
szindikátusvezetés 

szindikátus vezetése 

szindikátusvezető által eladott értékpapír 
szindikátus vezetője 

szinektika 

szinekúra (kevés munkával járó,  
jól jövedelmező állás) 

szinergetikus 

szinergia 
szinergiaeffektus 

szinergiahatás 



szinergikus előny 

színesbútor-kereskedés 

színesfém adásvétele 
színesfémár 

színesfém ára 

színesfém-felvásárlás 
színesfém felvásárlása 

színesfém-felvásárló 

színesfém felvásárlója 
színesfémgyűjtő 

színesfémhulladék-piac 

színesfém-kereskedelem 
színesfém-kereskedelmi osztály 

színesfémkohászat 

színesfémpiac 
színesfémtőzsde 

színesfémvagyon 

színes gyémánt 
színezüst 

színezüst rúd 

szingapúri állampapír 
Szingapúri Aranytőzsde (GES) 

szingapúri bankközi kínálati kamatláb (SIBOR) 

Szingapúri Értéktőzsde (SES) 
Szingapúri Értéktőzsde árfolyamindexe (SESI) 

Szingapúri Köztársaság (Szingapúr) – Ázsia 

Szingapúri Nemzetközi Határidős Tőzsde (SIMEX) 

Szingapúri Pénzügyi Hatóság (MAS) 

szinguláris pont 
szinguláris ütem 

színházak közhasznú társasággá alakulása 

színházba járók fizetőképessége 
színházbérlet 

színházbérlet ára 

színházfenntartás 
színház fenntartása 

színház fenntartásának költségei 

színházfenntartási költség 
színházi bérlet 

színházjegy 

színházjegy ára 
színhúsár 

színhús árának a csökkenése 

színhúsárcsökkenés 
színhúsár csökkenése 

színhúsáremelés 

színhúsár emelése 
színhúsárváltozás 

színhúsár változása 

szinkronizáció 
színleges ajánlat 

színleges árverező 

színleges eladás 
színleges kezesség 

színleges számla 

színleges szerződés 
színleges társ 

színleges váltó 

színlelt adásvétel 
színlelt eladás 

színlelt részmunkaidő-szerződés 



színlelt számla 

színlelt szerződés 

színlelt tőzsdei ügylet 
színlelt ügylet 

színlelt váltó 

színlelt vétel 
szinoptikus modell 

színplatina 

színsúly 
színszappan 

színszappan ára 

szintáttörés 
szintek széthúzása 

szinten felüli 

szinten tartás 
szinten tartó beruházás 

szintetikus elszámolás 

szintetikus értékpapír 
szintetikus könyvelés 

szintetikus napló 

szintetikus nyilvántartás 
szintetikus számla 

szintetikus számlalap 

szintézisütem 
szintfelmérés 

szinthalmaz 

szinttartó beruházás 

szintvonal 

szinuszgörbe 
színvonal 

színvonalemelés 

színvonal emelése 
színvonal-emelkedés 

színvonaljavítás 

színvonal javítása 
színvonal összehasonlíatása 

színvonal-összehasonlítás 

színvonalváltozás 
színvonal változása 

szirgorú megerősítés modellje 

Szíriai Arab Köztársaság (Szíria) – Ázsia 
sziszifuszi munka 

szisztéma 

szisztematikus 
szisztematikusan megtervez 

szisztematikus kiválasztás 

szisztematikus kockázat 
szisztematikus munka 

szisztematikus piaci bevezetés 

szisztematikusság 
szisztematikus tényezők 

szisztematikus tervezés 

szisztematizál 
szituáció 

szivarár 

szivar ára 
szivarforgalmazó 

szivar forgalmazója 

szivárgás által okozott kár esetére szóló biztosítás 
szivárgási veszteség 

szivargyár 



szivargyártás 

szivarkahüvely-adó 

szivarkapapír-adó 
szivarkereskedés 

szivarkereskedő 

szivarpénz 
szívásos piac 

szívátültetés-finanszírozás 

szívátültetés finanszírozása 
szívesség 

szívességbank 

szívességből tett kifizetés 
szívességi aláírás 

szívességi elfogadó 

szívességi elfogadvány 
szívességi fél 

szívességi forgatmány 

szívességi garancia 
szívességi kezesség 

szívességi kötelezvény 

szívességi közbenjárás 
szívességi közbenjáró 

szívességi váltó 

szívességi váltó aláírói 
szívességi váltó kedvezményezettje 

szívességi váltó kibocsátója 

szívességi váltóra kölcsönöz 

szívó hatás 

szívrohamos piac 
SZJ (Szolgáltatások jegyzéke) 

szja (személyi jövedelemadó) 

szja ... %-ának közcélú felhasználása 
szja-bevallás 

szja bevallása 

szja-bevétel 
szja-ellenőrzés 

szja ellenőrzése 

szja-előleg 
szja-hányad 

szja hányada 

szja-juttatás 
szja-kedvezmény 

szja-kiegészítés 

szja kiegészítése 
szja-korrekció 

szja korrekciója 

szja-köteles természetbeni juttatás 
szja-kulcs 

szja-önellenőrzés 

szja-sáv 
szja-törvény 

szkenner 

Szkvorcov-Sztyepanov, Ivan Ivanovics 
SZL (lilangeni) – Szváziföld 

szlip (biztosítási szelvény) 

szlogen 
Szlovák Köztársaság (Szlovákia) – Európa 

Szlovák Nemzeti Bank (NBS) 

Szlovén Köztársaság (Szovénia) – Európa 
SZMEI (Szövetség Magyarország Európai Integrációjáért) 

Szmit, Marija Natanova 



sznob fogyasztó 

sznobhatás 

szobaár 
szobaárbevétel 

szobaasszony 

szobabér 
szobabérlő 

szobaéjszaka 

szobafoglalás 
szobafoglalási díj 

szobafoglaltság 

szobafoglaltsági görbe 
szobai rendelés 

szobakapacitás-kihasználtság 

szobakiadás 
szobakiadó (aki szobát ad ki) 

szoba kiadó (hirdetésben) 

szobakihasználás 
szoba kihasználása 

szobakihasználtság 

szoba kihasználtsága 
szobakihasználtsági mutató 

szobakihasználtsági százalék 

szobaközvetítés 
szobaközvetítő 

szobalány 

szóban elad 

szóban kötött pénzpiaci műveletek 

szóban tett ajánlat 
szobapincér 

szobapincérség 

szobarendelés 
szoba rendelése 

szobaszerviz 

szobaszervizárlap 
szobaszolgálat 

szobát bérel 

szóbeli ajánlat 
szóbeli árunyilatkozat 

szóbeli árunyilatkozat alapján vámkezelt vámáru 

szóbeli banki ajánlás 
szóbeli megállapodás 

szóbeli meghatalmazással bíró ügynök 

szóbeli megrendelés 
szóbeli szerződés 

szóbeli végrendelet 

szoborpark fenntartási költsége 
szociabilitás 

szociális 

szociális alap 
szociális albérlet díja 

szociális albérleti hozzájárulás 

szociális állam 
szociálisan elviselhető szabadpiac 

szociálisan érzékeny 

szociálisan érzéketlen 
szociálisan szabályozott piacgazdaság 

szociális bér 

szociális beruházás 
szociális biztonsági háló 

szociális biztosítás 



szociális bolt 

szociálisbolt-hálózat 

szociális célú mezőgazdálkodás 
szociális charta 

Szociális Charta (EU) 

szociális diszkont 
szociális diszkontáruház 

szociális egészségmutató 

szociális elégedetlenség 
szociális eljárás 

szociáliseljárás-kódex 

szociális ellátás 
szociális ellátó rendszer 

szociális érdek 

Szociális és Családügyi Minisztérium (SZCSM) 
szociális és kulturális statisztika 

szociális és kulturális szolgáltatás 

szociális és kulturális tervezés 
szociális felügyelő 

szociális felügyelőség 

szociális feszültség 
szociális foglalkoztató 

szociális függés 

szociális gondoskodás 
szociális háló 

szociális helyzet 

szociális helyzetre való tekintettel 

szociális infrastruktúra 

szociális intézmény 
Szociális jegyzőkönyv (EU) 

szociális jellegű támogatás 

szociális-jóléti kiadás 
szociális-jóléti szféra 

szociális juttatás 

szociális juttatásban részesít 
szociális juttatásban részesül 

szociális juttatást nyújt 

szociális kalauz 
szociális kártya 

szociális kedvezmény 

szociális kiadás 
szociális kifizetés 

szociális kirekesztettség 

szociális kiszolgáltatottság 
szociális költség 

szociális költségszint 

szociális kötelezettség 
szociálislakás-építés 

szociális lakás építése 

szociális létesítmény 
szociális megrázkódtatás 

szociális megszorító politika 

szociális menekültek ellátása 
szociálismentő-szolgálat 

szociális munkás 

szociálismunkás-hallgató 
szociális mutatók 

szociális otthon 

szociális összetétel 
szociális paktum 

szociális partner 



szociális partnerség 

szociális piacgazdaság 

szociális rendszer 
szociális rendszer hiányosságai 

szociális segély 

szociális szakadék 
Szociális Szemle (sajtókiadvány) 

szociális szempontból támogatott bank 

szociális színezetű piacgazdaság 
szociális szolgáltatás 

szociális szolgáltatóiroda 

szociális szükséglet 
szocialista 

szocialista államosítás 

szocialista felhalmozás 
szocialista gazdálkodás 

szocialista gazdaság 

szocialista gazdasági integráció 
Szocialista Gazdasági Integráció (sajtókiadvány) 

szocialista gazdasági integrációs egyezmény 

szocialista iparosítás 
szocialista kereskedelem 

szocialista mezőgazdaság 

szociális támogatásként működik 
szocialista nemzetközi munkamegosztás 

szocialista ország 

szocialista országok lakáspolitikája 

szocialista rendszer 

szocialista ricardiánus 
szociális tarifa 

szociális tarifarész 

szocialista szektor 
szocialista tervgazdálkodás 

szocialista tervgazdaság 

szocialista tulajdon 
szocialista vállalat 

szociális teher 

szociális térkép 
Szociális Termelés (sajtókiadvány) 

szociális természetű juttatás 

szociális törvény 
szociális újraelosztás 

szociális üzlet 

szociális vásár 
szociális vasfüggöny 

szociális védőháló 

szociális vívmányok 
szocialisztikus 

szocializáció 

szocializál 
szocializálás 

szocializáló 

szocializálódó ember 
szocializálódó részvény 

szocializálódott 

szocializált 
szocializmus 

Szocializmus (sajtókiadvány) 

szocializmuseszmék 
szocializmusfelfogás 

szocializmus felfogása 



szocializmuskép 

szocializmuskutatás 

szocializmus kutatása 
szociálliberalizmus 

szociálökológiai jellemzők 

szociálökonómia 
szociálpolitika 

Szociálpolitika (sajtókiadvány) 

szociálpolitikai bérelmélet 
szociálpolitikai jogosultság 

szociálpolitikai követelmény 

Szociálpolitikai Szemle (sajtókiadvány) 
Szociálpolitikai Szemle és Szabadgondolat (sajtókiadvány) 

szociálpolitikus-közgazdász 

szociálpszichológiai determinizmus 
szociálturisztika 

szociálturizmus 

szocietális (össztársadalmi) 
szociodemográfiai adatok 

szociológus-közgazdász 

szociometria 
szocioökonómia 

szociotechnikai gyártási rendszer 

szociotechnikai rendszer 
szódagyár 

szódíj 

szoftver 

szoftverbérlet 

szoftvercég 
szoftverek forgalmazása 

szoftverértékesítés 

szoftver értékesítése 
szoftverértékesítő 

szoftver értékesítője 

szoftverexport 
szoftverexportőr 

szoftverforgalamazás 

szoftver forgalmazása 
szoftvergyártó cég 

szoftverház 

szoftverimport 
szoftveripar 

szoftverkalóz 

szoftverkereskedelem 
szoftverkereskedő 

szoftverkereslet 

szoftverkészítés 
szoftverkészítő 

szoftverkínálat 

szoftver-marketingmenedzser 
szoftverszolgáltatás 

szoftverüzemeltető 

szójaár 
szójababsajtoló 

szójadarajegyzés 

szójarendelés 
szójatermékárus 

szójel 

szokás 
szokásformáló fogyasztó demonstratív hatása 

szokásjog 



A szokás megkönnyíti a nehéz munkát is. (közmondás) 

szokásos 

szokásos ár 
szokásos bértétel 

szokásos engedmény 

szokásos feltételek 
szokásos fizetési feltételek 

szokásos fizetési határidő 

szokásos határidő 
szokásos határidőre 

szokásos határidőre szóló váltó 

szokásos jutalék 
szokásos kamatláb 

szokásos kamatozású hitel 

szokásos kamatozású kölcsön 
szokásos kereskedelmi hitelezési időtartam 

szokásos kölcsönfeltételek 

szokásos mérték 
szokásos mértéken felüli kár 

Szokásos mértéket meghaladó, eredményt csökkentő tételek (számlanév) 

Szokásos mértéket meghaladó, eredményt növelő tételek (számlanév) 
szokásos mértéket meghaladó kötbér 

Szokásos mértéket meg nem haladó, eredményt csökkentő tételek (számlanév) 

Szokásos mértéket meg nem haladó, eredményt növelő tételek (számlanév) 
Szokásos mértéket meg nem haladó fizetett bírság (számlanév) 

Szokásos mértéket meg nem haladó, fizetett késedelmi kamat (számlanév) 

Szokásos mértéket meg nem haladó fizetett kötbér (számlanév) 

Szokásos mértéket meg nem haladó hitelezési veszteség (számlanév) 

szokásos mértéket meg nem haladó káresemény 
szokásos mértéket meg nem haladó kártérítés 

szokásos mértéket meg nem haladó kötbér 

szokásos mértékű elhullás 
szokásos mértékű értékvesztés 

szokásos minőség 

szokásos piac 
szokásos selejtezés 

szokásos sorrend 

szokásos súlyveszteség 
szokásos üzleti gyakorlat 

szokásos üzletmenet 

szokásos vállalkozási eredmény 
Szokásos vállalkozási eredmény (eredménykimutatási fősor) 

szokásos váltófizetési határidő 

szokásos vámellenőrzés 
szokás szerint 

szokásszerűen cselekszik 

szokatlan 
szokatlanul nagy nyereség 

szokatlanul nagy spekulációs nyereség 

szoknyaszélelmélet 
szokol (pénzegység) 

Szokolov, Mihail Makszimovics 

szokott helyen 
szokott időben 

szokott módon 

szokvány 
szokványbér 

szokványcsomagolás 

szokványgyűjtemény 
szokványméret 

szokványminőség 



szokványminőségű áru 

szokványos bankügylet 

szokványos bérlet 
szokványos kamatláb 

szokványos méretű 

szokványosnál nagyobb ráfordítás 
szokványos ráfordítás 

szokványsúly 

szokvány szerint 
szokványszerűen 

szokványszerű kötésmennyiség 

szokványszerű váltó 
szokványteljesítmény 

szokványtermék 

szolártechnika haszna 
szólaváltó 

szolga 

szolgabér 
szolgai munka 

szolgál 

szolgálat 
szolgálatba állás 

szolgálatból való elbocsátás 

szolgálati autó 
szolgálati bolt 

szolgálati előírás 

szolgálati évek 

szolgálati idő 

szolgálati idő hossza 
szolgálatiidő-számítás 

szolgálati idő számítása 

szolgálati jubileum 
szolgálati lakás 

szolgálati megállapodás 

szolgálati nyugdíj 
szolgálati ruha 

szolgálati szerződés 

szolgálati törvény 
szolgálati út 

szolgálatkész 

szolgálatmegtagadás 
szolgalegény 

szolgalmi jog 

szolgalmi út 
szolgáló 

szolgálólány 

szolgalom 
szolgáltat 

szolgáltatás 

szolgáltatás ára 
szolgáltatásbehozatal 

szolgáltatás behozatala 

szolgáltatásból származó jövedelem 
szolgáltatáscentrikus gazdaságmozgósítás 

szolgáltatáscsere 

szolgáltatáscsere-forgalom 
szolgáltatáscsomag 

szolgáltatáscsomag együttes hozama 

szolgáltatáscsoport 
szolgáltatáscsökkentés 

szolgáltatás csökkentése 



szolgáltatás díja 

szolgáltatásdömping 

szolgáltatás-egységár 
szolgáltatásegyüttes 

szolgáltatásértékesítés 

szolgáltatás értékesítése 
szolgáltatásexport 

szolgáltatás exportja 

szolgáltatás externalizálódása 
szolgáltatásfejlesztés 

szolgáltatás fejlesztése 

szolgáltatásfejlesztési lehetőség 
szolgáltatásfejlesztési lista 

szolgáltatásfeketedés 

szolgáltatás feketedése 
szolgáltatásfinanszírozás 

szolgáltatás finanszírozása 

szolgáltatásfogyasztás 
szolgáltatás fogyasztása 

szolgáltatásfogyasztó 

szolgáltatás fogyasztója 
szolgáltatásforgalmi egyenleg 

szolgáltatás-gazdaságtan 

szolgáltatás gazdaságtana 
szolgáltatáshalmaz 

szolgáltatáshasználó 

szolgáltatás használója 

szolgáltatás határköltsége 

szolgáltatáshelyettesítés 
szolgáltatás helyettesítése 

szolgáltatáshoz való hozzáférés lehetősége 

szolgáltatási átalánydíj 
szolgáltatási bevétel 

szolgáltatási csomag 

szolgáltatásicsomag-ár 
szolgáltatási csomag ára 

szolgáltatási díj 

szolgáltatásidíj-emelkedés 
szolgáltatási egység 

szolgáltatás-igénybevétel 

szolgáltatás igénybevétele 
szolgáltatási hely 

szolgáltatási kereslet átirányítása 

szolgáltatási kisszervezet 
szolgáltatási költség 

szolgáltatási költségek számítása 

szolgáltatási költség kiszámítása 
szolgáltatásiköltség-számítás 

szolgáltatási kötelezettség 

szolgáltatási marketing 
szolgáltatási mérleg 

szolgáltatásimport 

szolgáltatás importja 
szolgáltatás iránti kereslet 

szolgáltatási részegység 

szolgáltatási skála 
szolgáltatási szektor 

szolgáltatási szféra 

szolgáltatási szint 
szolgáltatási színvonal mérése 

szolgáltatási tevékenység 



Szolgáltatási tevékenységek jegyzéke (SZTJ) 

szolgáltatási vagyon 

szolgáltatásjavulás 
szolgáltatás jellegű ügyletek 

szolgáltatáskeresettség 

szolgáltatáskereskedelem 
szolgáltatáskereskedelmi tárgyalás 

szolgáltatáskereskedelmi tevékenység 

szolgáltatáskereslet 
szolgáltatáskereslet-átirányítás 

szolgáltatáskereslet átirányítása 

szolgáltatás kereslete 
szolgáltatás készpénzértéke 

szolgáltatás kiépítése 

szolgáltatáskínálat 
szolgáltatás kínálata 

szolgáltatás kiszámlázott árbevétele 

szolgáltatáskivitel 
szolgáltatás kivitele 

Szolgáltatás – Külkereskedelem (sajtókiadvány) 

szolgáltatásleépítés 
szolgáltatás leépítése 

szolgáltatásmagánosítás 

szolgáltatás magánosítása 
szolgáltatásmarketing 

szolgáltatás megnevezése 

szolgáltatásmegrendelői szerep 

szolgáltatásmendzsment 

szolgáltatásmenedzser 
szolgáltatásmérés 

szolgáltatás mérése 

szolgáltatás minősége 
szolgáltatásnyújtás 

szolgáltatás nyújtása 

szolgáltatásnyújtás forrásai 
szolgáltatásnyújtó 

szolgáltatások diverzifikálása 

Szolgáltatások értékesítésre elszámolt költsége (számlanév) 
szolgáltatások felé való eltolódás 

szolgáltatásokhoz való hozzájutás 

szolgáltatások internalizálódása 
szolgáltatások iparosodása 

Szolgáltatások jegyzéke (SZJ) 

szolgáltatásokkal fizet 
szolgáltatások kereskedelme 

szolgáltatások koordinálása 

szolgáltatások külkereskedelme 
szolgáltatások nemzetközi forgalma 

szolgáltatások nemzetközi kereskedelme 

szolgáltatások részarányának  
a növekedése 

szolgáltatások versenye 

szolgáltatásorientált 
szolgáltatásorientáltság 

szolgáltatáspaletta 

szolgáltatáspiac 
szolgáltatás piaca 

szolgáltatáspolitika 

szolgáltatáspolitikai döntés 
szolgáltatásra előfizet 

szolgáltatásreklám 



szolgáltatásszervezés 

szolgáltatás szervezése 

szolgáltatásszervezési felelősség 
szolgáltatásszervezési stratégia 

szolgáltatásszervező 

szolgáltatásszínvonal 
szolgáltatás színvonala 

szolgáltatásszínvonal-mérés 

szolgáltatásszínvonal mérése 
szolgáltatásteljesítés 

szolgáltatás teljesítése 

szolgáltatást előállító szervezet 
szolgáltatást előfizet 

szolgáltatást nyújtó szervezet 

szolgáltatásválaszték 
szolgáltatásvásárlás 

szolgáltatás vásárlása 

szolgáltatásvásárló 
szolgáltatás vásárlója 

szolgáltató 

szolgáltatóágazat 
szolgáltatóágazat-fejlesztés 

szolgáltatóágazat fejlesztése 

szolgáltató állam 
szolgáltatóbázis létrehozása 

szolgáltató csoport 

szolgáltatóegység 

szolgáltató- és bevásárlóközpont 

szolgáltatóhálózat 
szolgáltatóház 

szolgáltatóhely 

szolgáltatói kör 
szolgáltatói monopólium 

szolgáltatóipar 

szolgáltatói teljesítmény 
szolgáltatóiteljesítmény-mérés 

szolgáltatói teljesítmény mérése 

szolgáltató jellegű adóigazgatás 
szolgáltatók gazdálkodása 

szolgáltatókiválasztás 

szolgáltató kiválasztása 
szolgáltatókomplexum 

szolgáltató közigazgatás 

szolgáltató központ 
szolgáltatólánc 

szolgáltatóobjektum 

szolgáltatórészleg 
szolgáltató számítógép 

szolgáltatószervezet 

szolgáltatószféra 
szolgáltatótevékenység 

szolgáltatótevékenység egységeinek hálózati költsége 

szolgáltatóüzem (de: gázszolgáltató üzem) 
szolgáltatóvállalat 

szolgáltatóvállalkozás 

szolgáltató-vállalkozó állam 
szolgáltató vasút 

szolgamunka 

szolgaság 
szolgasors 

szolgaszemélyzet 



szolid 

szolidáris társadalom 

szolidaritáselvű biztosítás 
szolidaritási adó 

szolidaritási alap 

szolidaritási hozzájárulás 
szolidaritási járulék 

szolidaritási küszöb 

szolidaritási sztrájk 
szolid kereskedelmi gyakorlat 

szolid profit 

Szolncev, Szergej Ivanovics 
szólóreklám 

szolvábilis (fizetésképes) 

szolvabilitás 
szolvencia 

szolvenciafelügyelet 

szolvenciakritériumok 
szolvens (fizetésképes) 

szom (KGS) – Kirgizsztán 

szom (UZS) – Üzbegisztán 
Szomáli Demokratikus Köztársaság (Szomália) – Afrika 

szombat kivételével 

szomszédsági hatás 
szórakozás 

szórakozóhely 

szórakozó társadalom 

szórakoztatás 

szórakoztatási szolgáltatás 
szórakoztatócentrum 

szórakoztatóegység 

szórakoztatóelektronikai termék 
szórakoztatóhely 

szórakoztatóipar 

szórakoztatóipari adó 
szórakoztatóipari részvény 

szórakoztató műsor 

szórakoztatópark 
szórás 

szórásdiagram 

szóráselemzés 
szóráshányados 

szóráshomogenitási kritérium 

szórási együttható növekedése 
szórási tartomány 

szórásmérték 

szórásnagyság 
szórásnégyzet 

szórásnégyzetbecslés 

szórásnégyzet becslése 
szórásnégyzet-felbontás 

szórásnégyzet felbontása 

szórásnégyzet-hányados 
szórástávolság 

szórásszámítás 

szorgalmas 
szorgalmaz 

szorgalmazás 

szorgalmazó 
szorgoskodik 

szorgos munka 



szorít a határidő 

szóróajándék 

szóródás 
szóródási együttható 

szóródási koefficiens 

szóródási mutató 
szóródási mutatók összehasonlítása 

szóródási tartomány 

szóródási veszteség 
szóródás-összehasonlítás 

szóródás összehasonlítása 

szóródás terjedelme 
szóródik 

szóródó tömegáru 

Szorokin, Genagyij Mihajlovics 
szórólap 

szórólapterjesztés 

szórólapterjesztő 
szorongat 

szorongatják a hitelezők 

szorongatott 
szorongatott adós 

szorosabb értelemben vett árucsere 

szoros ár 
szoros árvetés 

szoros döntés 

szoros kalkuláció 

szoros kapcsolat 

szoros kölcsönfüggés 
szoros munkamegosztás 

szoros számla 

szortiment (választék, árukészlet) 
szortimentál 

szortíroz 

szortírozás 
szortírozási eljárás 

szortírozási folyamat 

szortírozási hiba 
szortírozási idő 

szortírozás sorrendje 

szortírozható 
szortírozó 

szortírozófiók 

szortírozógép 
szortírozó rendszer 

szortírozott 

szortíroztat 
szórt tálalópultos önkiszolgálás 

szorult helyzet 

szorult likviditási helyzet 
szórványtelepülés 

szorzat 

szorzatfüggvény 
szorzatösszeg 

szorzó 

szorzószám 
szorzótényező 

szószegés 

szószegő 
szóvédjegy 

szovhoz 



szovjet modell 

szovjet-osztrák tranzitegyezmény (SAT) 

Szovjetunió (SZU) 
szögletes pecsét 

szögletes zsoldpénz 

szögtartomány 
szökési rés 

szökési sebesség 

szőkített olaj 
szökőár által okozott kár esetére szóló biztosítás 

szökőév 

szökőpénzek 
szőlőbirtok 

szőlőbirtokos 

szőlőbor-forgalmazás 
szőlőfelvásárlás 

szőlő felvásárlása 

szőlőfelvásárló 
szőlőgazdálkodás 

szőlőgazdaság 

szőlőmunkás 
szőlőművelés 

szőlősgazda 

szőlőtelepítési kölcsön 
szőlőtermelő szövetkezet 

szőlőtermés 

szőlőtulajdonos 

szőlőültetvény 

szőnyeg alá söpri a bajokat. (szólásmondás) 
szőnyegár 

szőnyeg ára 

szőnyegaukció 
szőnyegbolt 

szőnyegforgalmazó cég 

szőnyegkereskedés 
szőnyegkereskedő 

szőnyegnagyáruház 

szőnyeg-nagykereskedelem 
szőnyegpadló-kiskereskedelem 

szőnyegpiac 

szőnyeg-raktáráruház 
szőnyegszerviz 

szőnyegvásárlás 

szőrmeáru 
szőrmeárugyár 

szőrmeáru-kereskedelem 

szőrmeáru-kereskedés 
szőrmeárus 

szőrmeárverés 

szőrmeipar 
szőrmekereskedelem 

szőrmekereskedő 

szőrmeszalon 
szőrmeüzlet 

Szöuli Tőzsde indexe (KOSPI) 

szövegesen kifejezhető információ 
szövegesinformáció-keresés 

szöveges leírás 

szöveges reklám 
szöveges számlarend 

szövegkód 



szövegközi hirdetés 

szövegszerkesztés 

szövegszerkesztő 
szövetáru 

szövetárus 

szövetbolt 
szövetgyártás 

szövetkereskedelem 

szövetkereskedés 
szövetkereskedő 

szövetkezés 

Szövetkezés (sajtókiadvány) 
szövetkezésfejlesztés 

szövetkezet 

Szövetkezet (sajtókiadvány) 
szövetkezetalapítás 

szövetkezetek kivásárlása 

szövetkezetesítés 
szövetkezeti árutőzsde 

szövetkezeti bank 

szövetkezeti bankhálózat 
szövetkezeti befektetés 

szövetkezeti bolt 

szövetkezeti csoporttulajdon 
Szövetkezeti Élet (sajtókiadvány) 

szövetkezeti értékesítés 

Szövetkezeti Értesítő (sajtókiadvány) 

szövetkezeti gazdálkodás 

Szövetkezeti Hírlap (sajtókiadvány) 
szövetkezeti kereskedelem 

szövetkezeti kft. 

szövetkezeti közös vállalat 
szövetkezeti mozgalom 

Szövetkezeti Oktatási és Továbbképző Központ Kft. (SZÖVOK) 

Szövetkezetek Országos Szövetsége (SZÖVOSZ) 
szövetkezeti önsegély 

szövetkezeti önsegélyező társulás 

szövetkezeti részarány 
szövetkezeti részaránytulajdon 

szövetkezeti részarány tulajdonosa 

szövetkezeti részjegy 
szövetkezeti részvénytársaság 

szövetkezeti rt. 

szövetkezeti szakcsoport 
szövetkezeti szektor 

Szövetkezeti Szemle (sajtókiadvány) 

szövetkezeti tag 
szövetkezeti társaság 

szövetkezeti társulás 

szövetkezeti termelés 
szövetkezeti tőke 

szövetkezeti tőketartalék 

szövetkezeti törvény 
szövetkezeti tulajdon 

szövetkezeti üzlet 

szövetkezeti üzletrész 
szövetkezeti üzletrészjegy 

szövetkezetiüzletrész-tőke 

szövetkezetiüzletrész-törvény 
szövetkezeti üzletrésztulajdon 

szövetkezeti vagyon 



szövetkezetivagyon-kivitel 

szövetkezeti vállalat 

szövetkezeti vásárló osztaléka 
szövetkezeti vertikum 

szövetkezettípus 

szövetkezik 
szövetkező 

szövetminta-gyűjtemény értéke 

szövetruha ára 
szövetség 

Szövetség a haladásért program 

szövetségi adó 
Szövetségi Adóhivatal (IRS) (USA) 

szövetségi adójog 

szövetségi állam 
Szövetségi Áthidaló Hitelbankok (FICB) (USA) 

szövetségi bankrendszer 

szövetségi beruházási támogatás 
Szövetségi Betétbiztosítási Intézet (FDIC) (USA) 

Szövetségi Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDAO) 

Szövetségi Energiabizottság (FPC) (USA) 
Szövetségi Energiahivatal (FEA) (USA) 

Szövetségi Finanszírozási Bank (FFB) (USA) 

szövetségi fogyasztási adó 
szövetségi hitelintézet 

Szövetségi Hitelszövetkezetek Irodája (BFCU) (USA) 

Szövetségi Hiteluniók (FCU) (USA) 

szövetségi hivatalok értékjegyei 

szövetségi hivatalok értékpapírjai 
Szövetségi Jelzálog-hitelezők Szövetsége (FNMA) (USA) 

Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) (USA) 

szövetségi kormány által nyújtott fix összegű szubvenció 
szövetségi költségvetés 

Szövetségi Lakásépítési Jelzálogtársaság (FHLMC) (USA) 

Szövetségi Lakáskölcsönbank (FHLB) (USA) 
Szövetségi Megtakarítási és Hitelbiztosító Társaság (FSLIC) (USA) 

Szövetségi Mezőgazdasági Hitelbankok (FLB) (USA) 

Szövetségi Nyílt Piaci Bizottság (FOMC) (USA) 
szövetségi pénzalap 

szövetségi rendszer 

szövetségi szociálissegély-törvény 
szövetségi támogatás 

Szövetségi Tartalékbank (FRB vagy Fed) (USA) 

Szövetség Magyarország Európai Integrációjáért (SZMEI) 
szövetségre lép 

szövetszükséglet 

szövevényes privatizáció 
SZÖVOK (Szövetkezeti Oktatási és Továbbképző Központ Kft.) 

SZÖVOSZ (Szövetkezetek Országos Szövetsége) 

szövöde 
szövő-fonó ipar 

szövőgyár 

szövőgyáros 
szövőipar 

szövőipar-leépülés 

szövőiparos 
szövőmunka 

szövőmunkás (de: szőnyeget szövő munkás) 

szövőműhely 
szövött áru 

szponzor 



szponzoráció 

szponzorál 

szponzorálás 
szponzorálásszabályozás 

szponzorálás szabályozása 

szponzori szerződés 
szponzorközvetítő vállalkozás 

szponzorpénz 

szponzortámogatási forint 
szputnyik (szleng – árfolyam- 

-emelkedés) 

szputnyikol (szleng – az árfolyam emelkedik) 
sztahanovista 

Sztahanov-mozgalom 

sztájkharc 
sztálinista 

sztálinizmus 

sztárbróker 
sztárgázsi 

sztárrészvény 

sztárvendéglős 
sztenderdizál 

sztenderd kérdőív 

sztenderd minőség 
sztenderd minőséggel kelleti magát 

SZTJ (Szolgáltatási tevékenységek jegyzéke) 

SZTK (Szakszervezetek Társadalombiztosítási Központja) 

SZTK-számfejtés 

sztochasztika 
sztochasztikus áradaptáló 

sztochasztikus diszkontálás 

sztochasztikus diszkonttényező 
sztochasztikus elemzés 

sztochasztikus folyamat 

sztochasztikus idősorelemzés 
sztochasztikus indikátor 

sztochasztikus kapcsolat 

sztochasztikus kínálati görbe 
sztochasztikus közelítés 

sztochasztikus leírási mód 

sztochasztikus magyarázóváltozó 
sztochasztikus mátrix 

sztochasztikus modell 

sztochasztikus oszcillátor 
sztochasztikus összefüggés 

sztoikus vagyonmegvetés 

sztorníroz 
sztornírozás 

sztornírozva 

sztornó 
sztornókönyvelés 

sztornótétel 

sztotinka (váltópénz) 
SZTR (szükséglettervezési rendszer) 

sztrádadíj 

sztrádadíjkedvezmény 
sztrádakártya 

sztrádakedvezmény 

sztrádakötvény 
sztrádamatrica 

sztrádaprogram-finanszírozás 



sztrádaprogram finanszírozása 

sztrádaprogram-finanszírozási terv 

sztrájk 
sztrájkakció 

sztrájkalku 

sztrájkbíróság 
sztrájkbizottság 

sztrájkfelhívás 

sztrájkfenyegetés 
sztrájkhelyzet 

sztrájkhullám 

sztrájkjog 
sztrájkkészség 

sztrájkkészültség 

sztrájkkockázat 
sztrájkkorlátozás 

sztrájkkövetelés 

sztrájkmérleg 
sztrájkmozgalom 

sztrájkol 

sztrájkolás 
sztrájkolási jog 

sztrájkoló 

sztrájkőrség 
sztrájkpénz 

sztrájksegély 

sztrájkstatisztika 

sztrájkszándék 

sztrájktörés 
sztrájktörő 

sztrájktörők alkalmazása 

sztrájktörvény 
sztrájkveszély 

sztrájkzáradék 

Sztrumilin, Sztanyiszlav Gusztavovics 
Sztruve, Pjotr Berigardovics 

SZU (Szovjetunió) 

szubintegráció 
szubjektív árelmélet 

szubjektív erőforrás 

szubjektív érték 
szubjektív információk összegzése 

szubjektív iskola 

szubjektivizmus 
szubjektív mintakiválasztás 

szubjektív módszer 

szubjektív tényező 
szubkontinensnyi piac 

szublízing 

szublízingkonstrukció 
szubmátrix 

szubordináció 

szubregionális 
szubregionális kooperáció 

szubregionális piac 

szubregionális termékpozicionálás 
szubregionalizáció 

szubskribál (aláír, előfizet) 

szubskripció 
szubszcídium 

szubszidiaritás 



szubsztantív modell 

szubsztituál 

szubsztitúció 
szubsztitúciókutatás 

szubvenció 

szubvencióban részesít 
szubvencióellenes eljárás 

szubvencióellenes eszközök 

szubvencióleépítés 
szubvencionál 

szubvencionálandó társaság 

szubvencionálandó termékkör 
szubvencionálás 

szubvencionáló 

szubvencionált 
szubvencionált ár 

szubvenciós kódex 

szubvenciós számla 
szubvenciótól várt versenyképességi fejlődés 

Szudáni Köztársaság (Szudán) – Afrika 

szuezi-csatornai nettó tonna (súlymérték) 
szufficit 

szukcedál (sikerül, beüt) 

szukcesszió (egymásutániság, örökösödés) 
szukcesszív átlagolás 

szukcesszív derivált 

szukcesszor (örökös utód) 

szummázás 

szunnyadó bankbetét 
szuperaranyszelvény 

szuperbefektető 

szuperdividend 
szuperholding-koncepció 

szuperinfláció 

szuperior javak 
szuperior jószág 

szuperkonglomeráció 

szupermarket 
szupermarket-hálózat 

szupermarket-hálózat üzletei 

szupermarketlánc 
szupermodell 

szupermonopólium 

szupermultiplikátor 
szuperordinált 

szuperordinált cél 

szuperrevideál 
szuperrevízió 

szuperrevizor 

szupersztráda leágazásai 
szupersztráda vezető szolgáltatója 

szupervállalat 

Szuppán Vilmos 
szupranacionális 

szupranacionalitás 

szupranacionalizmus 
szúrópróba 

szúrópróbaszerű ellenőrzés 

szúrópróbaszerűen ellenőriz 
szúrópróbaszerű mintavétel 

szúrópróbaszerű vámkezelés 



szúrópróbaszerű vámvizsgálat 

szuszpenzió (felfüggesztés [fizetésé, állásból]) 

szusztitutív versenytárs 
szuvenír 

szuvenírbolt 

szuverén 
szűcsáru 

szűcsáru-kereskedés 

szűcsárus 
szűcsipar 

szűcsiparos 

szűcs kisiparos 
szűcsmester 

szűcsmunka 

szűcsműhely 
szűk árfolyamsáv 

szűk ársávban mozog 

szűkebb értelemben versenyképes 
szűkebb értelemben vett munkabér 

szűkebb értelemben vett nettó termék 

szűkében van 
szűk folyosóban való mozgás 

szűk határidő 

szűk institucionális keret 
szűkítés 

szűkítés-kamatemelés mechanizmus 

szűkített költség 

szűkített önköltség 

szűkített pénzkínálat politikája 
szűk játéktér 

szűk keresztmetszet 

szűk keresztmetszeti infláció 
szűk kínálati keresztmetszet 

szűk körű 

szűkkörűen 
szűkkörűen ismert 

szűk körű tárgyalás 

szűkmarkú 
szűkmarkúság 

szűkmarkúskodik 

szűkölködés 
Szűkölködhetsz pénzben, de nem józan észben. (közmondás) 

szűkölködik 

szűkölködő 
szűkös 

szűkös anyagi körülmények 

szűkös bevétel 
szűkös devizaeszközök 

szűkös ellátás 

szűkös erőforrás 
szűkös javak 

szűkös jövedelem 

szűkösködik 
szűkös pénzellátás 

szűkös részvényválaszték 

szűkösség 
szűkösség fogalma 

szűkösségfogalom 

szűkösségi törvény 
szűkösség törvénye 

szűkös tényező 



szűkös termelés 

szűkös termelési erőforrás 

szűkös tőkésítés 
szűkös valuta 

szűk piac 

szűk sávos árfolyamrendszer 
szükség 

szükségállapot 

szükségár 
szükségbeli intézvényezett 

szükségbeli intézvényezett címe 

szükségbeli rendelvényes 
szükségbeli utalvány 

szükségbeli utalványozott 

szükségcím 
szükségeladás 

szükségérzet 

szükséges 
szükség esetén 

szükséges fuvardíj 

szükséges kiadás 
szükséges költség 

szükséges letét 

szükséges létfenntartási eszköz 
szükséges megtérülési arány 

szükséges munka 

szükséges munkaidő 

szükségesnél nagyobb kölcsön felvétele 

szükséges reprodukciós szint 
szükségesség 

szükséges termék 

szükséges tőke 
szükséget érez 

szükséget szenvedő kölcsönkötvénye 

szükségintézkedés 
szükségképpen 

szükségkikötő 

szükségköltségvetés 
szükséglakás 

szükséglakásrendszer 

szükséglet 
szükségletállapot 

szükségletek fedezésének az elve 

szükségletek fedezésére szolgáló utalvány 
szükségletek határtalansága 

szükségletek hierarchiája 

szükségletek humanizáltsága 
szükségletek kettős egybeesése 

szükségletek szerinti elosztás 

szükségletek szocializáltsága 
szükségletelemzés 

szükséglet életciklusgörbéje 

szükséglet-előrejelzés 
szükségletértelmezés 

szükséglet értelmezése 

szükségletet ébresztő reklám 
szükségletet fedez 

szükségletet kielégít 

szükségletfedezet 
szükségletfelismerés 

szükséglet felismerése 



szükségletfelmérés 

szükséglet felmérése 

szükségletfelmerülés 
szükségletfüggetlen 

szükségletfüggetlenség 

szükségletfüggőség 
szükségletgerjesztés 

szükséglethierarchia 

szükségleti cikk 
szükségleti ciklus 

szükségletindukció 

szükséglet indukciója 
szükségletintenzitás 

szükséglet intenzitása 

szükségleti rugalmasság 
szükségleti skála 

szükségleti struktúra 

szükségletkielégítés 
szükségletkielégítés-centrikus 

szükséglet kielégítése 

szükségletkielégítéshez szükséges használatiérték-kombinációk 
szükségletkielégítési forma 

szükségletkielégítési technológia 

szükségletkielégítési többlet 
szükségletkielégítő képesség 

szükségletkielégítő megközelítés módszere 

szükségletkomplexumok 

szükségletnövekedés 

szükségletorientáció 
szükségletorientált 

szükségletprognózis 

szükségletsorozat 
szükségletszámítás 

szükséglettelítési törvény 

szükséglettervezési rendszer (SZTR) 
szükségmegoldás 

szükségmunka 

szükségpénz 
szükség szerint 

szükségszerű szolgalom 

szükségtelen 
szükségtelen óvásfelvétel 

szükségterv 

szükségtörvény 
szükség van rá 

szűk technikai alap 

szűkülő pókháló 
szűkülő vásárlóerő 

szűkült ársáv 

szűkült az ársáv 
szülési és anyasági segély 

szülési segély 

szülési szabadság 
születési arány 

születési arányszám 

születési időpont 
születési ráta 

születéskor várható élettartam 

születésszabályozás 
születő ipar 

szülő életbiztosítása a gyermek 18 éves koráig 



szülőképes korba lépő nők száma 

szülők pénztárcája 

szünet 
szüneteltet 

szünetnap 

szünidei munka 
szünidei munkalehetőség 

szünidei munka lehetősége 

szünnap 
szünóra 

szűrési szabályok 

szürkeállomány 
szürkeár 

szürkeárfolyam 

szürkeáru 
szürkefoglalkoztatás 

szürkegazdaság 

szürkeimport 
szürkeimportőr 

szürke ipari gyémánt 

szürkepiac 
szürkeváltás 

szűrőrendszer 

szűzdohány 
szűzföld 

szűzföldár 

szűzkötvény 

Szváziföldi Királyság (Szváziföld) – Afrika 

  



T 
t (idő) 

T (tartozik) (számvitelben) 

t (tonna) (súlymérték) 
tabella (táblázat, rovatos kimutatás) 

tabelláris (rovatos, táblázatos) 

tábla 
táblacím 

tábla dimenziója 

táblafej 
táblafejrovat 

tábla fejrovata 

tábla mértékegysége 
táblaoldalrovat 

tábla oldalrovata 

táblaoszlop 
táblareklám 

táblaszerkesztés 

táblaszerkesztési szabályok 

tábláz 

táblázat 
táblázatelemzés 

táblázatelemző 

táblázatfej 
táblázat főoszlopa 

táblázati oszlop 

táblázati sor 
táblázatkészítés 

táblázatkezelés 

táblázatkezelő program 
táblázatok közérthetősége 

táblázatos adatfeldolgozás 

táblázatos kimutatás 

táblázatos kölcsön 

táblázatos összeállítás 

táblázat oszlopa 
táblázat-összeállítás 

táblázat összeállítása 

táblázat részvényelemzéshez 
táblázat sora 

táblázza az árut 

tablettabiznisz 
tabló (a tőzsdén az egy-egy napra szóló vételi és eladási megbízások táblázatos kimutatása) 

tábori kórházi felszerelés  

költsége 
táborozási támogatás 

táborozó 

táborozóhely 
tabula rasa 

TACHA (Tennessee-i Automatizált Klíringintézetek Szövetsége) 

TADS-rendszerű vagonok 
Tádzsikisztán Köztársaság (Tádzsikisztán) – Ázsia 

tael (pénzegység és súlymérték) 

Taft–Hartley-törvény 
tag 



tagállami hozzájárulás 

tagállamok egymás elleni árháborúja 

tágan értelmezett pénz 
tágas 

tagbank 

tagcég vezető tisztségviselője 
tagdeviza 

tagdíj 

tagdíjbefagyasztás 
tagdíj befagyasztása 

tagdíjbefizetés 

tagdíj befizetése 
tagdíj-befizetési kötelezettség 

tagdíjbeszedés 

tagdíjbevétel-arányos befizetés 
tagdíjból finanszírozott tevékenység 

tagdíjcsökkentés 

tagdíjemelés 
tagdíjfizetés 

tagdíjfizetésre kötelezett 

tagdíjfizető 
tagdíjhátralék 

tagdíj-hozzájárulás 

tagdíjleszállítás 
tagdíjlevonás 

tagdíjlimit 

tagdíjlimitálás 

tagdíj-megállapítás 

tagdíj megállapítása 
tagdíj-meghatározás 

tagdíj meghatározása 

tagdíj-meghatározási módszer 
tagdíjmegosztási arányszám 

tagdíjnemfizetés 

tagdíj nem fizetése 
tagdíjnemfizető 

tagdíjszedés 

tagdíjvállalás 
tagdíj vállalása 

tagfelvételi bizottság 

tagfelvételi kérelem 
tagi kilépési-felmondási lehetőség 

tagi kölcsön 

tagintézet 
tágít 

tagi vagyon 

tagivagyon-nevesítés 
taglétszám 

tagnak felvesz 

tagnyilvántartás 
tagok általi önkéntes felszámolás 

tagokkal való elszámolás 

tagok kölcsönös hasznát szolgáló szervezet 
tagok kvótája 

tagoknak felszámított kamatláb 

tagország 
tagországközi kereskedelem 

tagosít 

tagosítás 
tagosító 

tagosított 



tagozódás 

tagozódás-átalakulás-újjászervezés (TÁU) 

tagozódik 
tág piac 

tagság 

tagsággal rendelkező cég 
tagsági befizetés 

tagsági hozzájárulás 

tagsági jogot megtestesítő értékpapír 
tagsági pótlék 

tagsági viszony 

tagszervezet 
tagtárs 

tágul 

tágulási szakasz 
táguló ciklus 

táguló pókháló 

tagvállalat 
tagvállalkozás 

tagvaluta 

taj (társadalombiztosítási azonosító jel) 
tájadottságok piacosítása 

tájadottság-piacosítás 

tájékozatlanság 
tájékozódik 

tájékozódó 

tájékozódott 

tájékozott 

tájékozottság 
tájékoztat 

tájékoztatás 

tájékoztatás hatékonysága 
tájékoztatási kötelesség 

tájékoztatási kötelezettség 

tájékoztatási tevékenység 
tájékoztató ár 

tájékoztató címke 

tájékoztató hirdetés 
tájékoztató kézikönyv 

tájékoztató levél az ügyfelek számára 

tájékoztató reklám 
tájékoztató szolgálat 

tájékoztató szolgáltatás 

tájgazdálkodás 
tájjellegű üzlet 

taj-kártya 

tajplan (befolyásos üzletember [Hongkongban vagy Kínában]) 
taj-szám 

Tajvani Értéktőzsde 

Tajvani Értéktőzsde összetett árfolyamindexe 
taka (BDT) – Banglades 

takácscég 

takácskodik 
takácsmester 

takácsmesterség 

takácsmunka 
takácsság 

Takahaski-doktrína 

takarékbank 
takarékbanki jogosítvány 

takarékbanki jogosítvánnyal rendelkező pénzintézet 



takarékba tesz 

takarékbélyeg 

takarékbélyeg-beváltó 
takarékbélyeges 

takarékbélyeg-gyűjtő 

takarékbetét 
takarékbetét-állomány 

takarékbetétállomány-csökkenés 

takarékbetét-állomány csökkenése 
takarékbetétállomány-növekedés 

takarékbetét-állomány növekedése 

takarékbetéteket zárol 
takarékbetétek helyett értékpapír- 

-vásárlás 

takarékbetétes 
takarékbetét-felmondás 

takarékbetét felmondása 

takarékbetét-kamat 
takarékbetétkönyv 

takarékbetétkönyv-egyenleg 

takarékbetétkönyv-feldolgozás 
takarékbetétkönyv-kibocsátás 

takarékbetétkönyv megegyezéses felmondási idővel 

takarékbetétkönyv naprakész állapotba hozatala 
takarékbetétkönyv-szaldó 

takarékbetétkönyv-tartó 

takarékbetétkönyv törvényes felmondási idővel 

takarékbetét-számla 

takarékbetét-szerződés 
takarékcsekk 

takarékegyesület 

takarék- és hitelszövetkezet 
takarék- és zsíróbank 

takarékfillér 

takarékhányad 
takarékjegy 

takarékkártya 

takarékkorona 
takarékkönyv 

takarékkönyvecske 

takarékkönyv-egyenleg 
takarékkönyves 

takarékkönyv-feldolgozás 

takarékkönyv-kibocsátás 
takarékkönyv megegyezéses felmondási idővel 

takarékkönyv naprakész állapotba hozatala 

takarékkönyvszaldó 
takarékkönyvtartó 

takarékkönyv törvényes felmondási idővel 

takarékkötvény 
takarékletét 

takaréklevél 

takaréklevél-betét 
takarékos 

takarékos döntés 

takarékos életforma 
takarékos életvitel 

takarékos gazda 

takarékos gázfogyasztás 
takarékoskodás 

takarékoskodás beruházás révén 



takarékoskodik 

takarékoskodó 

takarékoskodott 
takarékosság 

takarékosság hiánya 

takarékossági csomag 
takarékossági hajlandóság 

takarékossági időszak 

takarékossági kampány 
takarékossági költségvetés 

takarékossági paradoxon 

takarékossági program 
takarékossági ráta 

takarékossági rendszer 

takarékossági szempont 
takarékossági szünet 

takarékosságösztönzés 

takarékosságra ösztönző 
takarékosságra való ösztönzés 

takarékosztály 

takarékpénz 
takarékpénztár 

Takarékpénztárak és Bankok Egyesülete (Tébe) 

takarékpénztárak és népbankok 
takarékpénztár a részvényesei tulajdonában 

takarékpénztári ágazat 

takarékpénztári életbiztosítás 

takarékpénztári jogosítvánnyal rendelkező pénzintézet 

takarékpénztári kölcsön 
takarékpénztári ügyletek 

takarékpersely 

takarékszámla 
takarékszámla-tulajdonos 

takarékszelvény 

takarékszövetkezet 
Takarékszövetkezetek Érdekvédelmi Szövetsége (TÉSZ) 

takarékszövetkezeti bank 

takarékszövetkezeti jogosítvánnyal rendelkező pénzintézet 
takarékügylet 

takarítási költség 

takarítóvállalat 
takarítóvállalkozás 

takarmány ára 

takarmányárpa-elszámolóár 
takarmányárpa-piac 

takarmányár-robbanás 

takarmányboltos 
takarmánybúzaár 

takarmánybúza-piac 

takarmánydrágulás 
takarmány drágulása 

takarmányfelvásárlás 

takarmánygazdálkodás 
takarmányhiány 

takarmányigénylés 

takarmányindex (TAX) 
takarmánykereskedelem 

takarmánykereskedelmi cég 

takarmánykereskedő 
takarmánykészlet 

takarmánykukorica 



takarmánykukorica-ár 

takarmánykukorica-elszámolóár 

takarmánykukorica elszámolóára 
takarmánykukorica-piac 

takarmányozási költség 

takarmányszállítás 
takarmánytermés 

takarmánytermesztés 

Takaróné Gáll Beatrix 
takaros kis vagyon 

takaros összeg 

Takayama, Akira 
TÁKISZ (Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat) 

TAKK (terhelés akkreditív miatt) 

taksa 
taksál 

taksálás 

taksáló 
taksáltat 

taktikai döntés 

taktikai eladás 
taktikai megközelítés 

taktikai ügylet 

taktikai vám 
taktikai vásárlás 

taktikázás 

taktikázik 

taktikázó 

taktikus versenymagatartás 
tala (WST) – Nyugat-Szamoa 

talajegyengető vállalkozás 

talajerő-gazdálkodás 
talajjavítási költség 

talajjavító munka 

talajmunka 
talajművelési munka 

talajszennyezési bírság 

talajtermékenység 
talajvédelem 

talajvédelem ára 

talajvízszennyezési bírság 
találkozási pont 

találmányátruházás 

találmány átruházása 
találmányértékesítés 

találmány értékesítése 

találmányhasznosítás 
találmány hasznosítása 

találmányi hivatal 

találmányi szabadalom 
találmánymegterhelés 

tálalóasztal 

tálalóhelyiség 
találomra kialakított becsérték 

talált kincs 

talentum 
tallér (szleng – pénz) 

tallér (pénzegység) 

Tallinni Értéktőzsde (TALSE) 
talon (szelvényutalvány) 

talponálló 



talpon maradás 

talpra áll 

TALSE-index 
TALSE (Tallinni Értéktőzsde) 

tallycég 

támadható jogcím 
támadó jellegű 

támadó kampány 

támadó versenystratégia 
támasz 

támaszkodás 

támaszvonal 
tambala (váltópénz) 

támogat 

támogatás 
támogatásátalakítás 

támogatás a tulajdonosnak 

támogatásban részesít 
támogatásban részesített ár 

támogatásban részesül 

támogatáscsökkentés 
támogatás csökkentése 

támogatáselosztás 

támogatásélvező 
támogatásfelhasználás 

támogatásfelszívó képesség 

támogatási alap 

támogatási előirányzat 

támogatási-elvonási eszközök 
támogatási feltételek 

támogatási formák 

támogatási forrás 
támogatási garancia 

támogatásigényesség 

támogatási jegy 
támogatási keret 

támogatási keret megállapítása 

támogatási megállapodás 
támogatási művelet 

támogatásintenzitás 

támogatási pénz 
támogatási rendszer 

támogatási rendszer elemei 

támogatási rendszer módosítása 
támogatási struktúra 

támogatási szerződés 

támogatási szint 
támogatási-szolidaritási mechanizmus 

támogatási terület 

támogatási terv 
támogatáskereskedelem 

támogatásleépítés 

támogatásmentes 
támogatás nélkül 

Támogatásokat és Járadékokat Kezelő Szervezet (TJKSZ) 

támogatásokat odaítélő szervezet 
támogatások intenzitása 

támogatás összege 

támogatásözön 
támogatáspolitika 

támogatás szabályozása 



támogatást kap 

támogatást nyújt 

támogatás visszavonása 
támogatható 

támogatja a piacot 

támogató 
támogató ajánlat 

támogató ajánlatokat visszavon 

támogató intézkedés 
támogatólevél 

támogatott 

támogatott ár 
támogatott árfolyam 

támogatott fejlesztés 

támogatott fluktuáció 
támogatott készítmény 

támogatott kölcsön 

támogatottság 
támogatottsági mérték 

támogatottsági szint 

támogatott termék 
támogatott térség 

támogatott üdültetés 

támogatott valuta 
tanács 

tanácsadás 

tanács adása 

tanácsadás-intenzív termék 

tanácsadási piac 
tanácsadási üzletág 

tanácsadó 

tanácsadó cég 
tanácsadó iroda 

tanácsadói sikerdíj 

tanácsadói szerződés 
tanácsadói szolgáltatás 

tanácsadópiac 

tanácsadópiac-bővítés 
tanácsadópiac bővítése 

tanácsadó szolgálat 

tanácsadó testület 
tanácsadó vállalat 

tanácsi ipar 

tanácsi vállalat 
tanácskozás 

tanácskozási jog 

tanácskozik 
tanácsnok 

tanácsol 

tanácsolás 
tanácsoló 

tanácsolt 

tanácsolt befektetés 
tanácsos 

tanári állás 

tanbolt 
tandíj 

tandíjbefizetés 

tandíj befizetése 
tandíjbevétel 

tandíjcsekk 



tandíjemelés 

tandíjfizetés 

tandíj fizetése 
tandíjfizetési kötelezettség 

tandíjfizető 

tandíjhitel 
tandíjhitel-koncepció 

tandíjhitel-konstrukció 

tandíjhitel-konstrukciós tervezet 
tandíjhitelrendszer 

tandíjhitelügy 

tandíjkedvezmény 
tandíj-kompenzáció 

tandíjmentes 

tandíjmentesség 
tandíjmódosítás 

tandíj módosítása 

tandíjszabályozás 
tandíj-tájékoztató 

tandíjtámogatás 

taneszközbeszerzés 
taneszköz-ellátottság 

taneszköz-ellátottsági szint 

taneszközzel való ellátottság 
tanfolyamdíj 

tanfolyam díja 

tanfolyampiac 

tangazdaság 

tangazdaság-vezető 
tangazdaság vezetője 

tangó (szleng – ócskapiac) 

tanker 
tankhajó 

tankhajó-biztosítás 

tankhajó biztosítása 
tankhajó ... tonna felett 

tankhajó-tulajdonos 

tankhajó-tulajdonosok önkéntes megállapodása 
tankkocsi 

tankolás 

tankolókikötő 
tankönyvár 

tankönyv ára 

tankönyvárus 
tankönyvárusítás 

tankönyvcsomagár 

tankönyvcsomag ára 
tankönyvdrágulás 

tankönyv drágulása 

tankönyvellátás 
tankönyvellátottság 

tankönyv-értékesítés 

tankönyv értékesítése 
tankönyvfélpiac 

tankönyv-forgalmazás 

tankönyvforgalmazó 
tankönyv-hozzájárulás 

tankönyvjegyzékben megszabott tankönyvár 

tankönyvkereskedés 
tankönyvkereskedő 

tankönyvkereslet 



tankönyvkiadási terv 

tankönyvkínálat 

tankönyv-közgazdaságtan 
tankönyvpiac 

tankönyvtámogatás 

tankönyvterjesztő 
tankönyvüzlet piacosodása 

tankönyvvásárlás 

tankönyvvásárlási támogatás 
tanműhely 

tanonc 

tanoncbér 
tanoncfizetés 

tanoncidő 

tanonckodás 
tanonckodik 

tanoncmunka 

tanoncszerződés 
tansegédlet-rendelés 

tanszéki szocializmus 

tanszerár 
tanszergyár 

tanszergyártás 

tanszervásár 
tanszervásárlás 

tanszervásárlási akció 

tanszervásárló 

tanszerződés 

tantičme (osztalék, jutalék, jogdíj) 
tantusz 

tanú 

tanúdíj 
tanúk előtt tett szóbeli végrendelet 

tanúkkal igazol 

tanulási görbe 
tanulmány 

tanulmányi segély 

tanulmányi szabadság 
tanulmányi szerződés 

tanulmányi turizmus 

tanulmányok finanszírozása 
tanulmányozás 

tanulmányozó 

tanulmányozott 
tanulóbérlet 

tanulóbérletár 

tanulóbérlet ára 
tanulóbiztosítás 

tanulóévek 

tanulóidő 
tanulólétszám-alapú finanszírozás 

tanulópénz 

tanuló vállalat 
tanuló vállalat szindróma 

tanuló vállalkozás 

tanúsít 
tanúsítás 

tanúsítási záradék 

tanúsító 
tanúsított 

tanúsíttat 



tanúsítvány 

tanúsítványrendszer 

tanúskodó személy 
Tanzániai Egyesült Köztársaság (Tanzánia) – Afrika 

tanya 

tanyaegyüttes 
tanyai normatíva 

tanyarendszer 

tanyás birtok 
tanyás földbirtok 

tanyás gazda 

tanyás ingatlan 
tápanyag-utánpótlás 

tápár 

táp ára 
táp árának változása 

tápárrobbanás 

tápárváltozás 
tapasztalás 

tapasztalatátadás 

tapasztalat átadása 
tapasztalatátvétel 

tapasztalat átvétele 

tapasztalatcsere 
tapasztalatcsere-látogatás 

tapasztalathiány 

tapasztalat hiányában 

tapasztalati adat 

tapasztalati érték 
tapasztalati görbe 

tapasztalati idősor 

tapasztalati jószág 
tapasztalati regressziófüggvény 

tapasztalati számok 

tapasztalati szórásnégyzet 
tapasztalatlan befektető 

tapasztalatlan befektető becsapása 

tapasztalatlan devizakereskedő 
tapasztalatlan piaci résztvevő 

tapasztalatlanság 

tapasztalatlan tőzsdei spekuláns 
tapasztalatok elterjesztése 

tapasztalat szerint 

tapasztalatszerzés 
tapasztalatszerző foglalkoztatás 

tapasztalt kereskedő 

tapasztalt szakember 
tapétamintakönyv 

tapétavásár 

táplálékszerzésre fordított összeg 
tapőr (díjazásért játszó zongorista) 

táppénz 

táppénzalap 
táppénzállomány 

táppénzcsalás 

táppénzcsaló 
táppénzcsata 

táppénzen töltött idő 

táppénzes 
táppénzes állomány 

táppénz-finanszírozás 



táppénz-finanszírozási szabályok 

táppénzfizetési kötelezettség 

táppénzkiadás 
táppénzkifizetés 

táppénzkifizető hely 

táppénzköltség 
táppénzrendelet 

táppénzrendszer 

táppénzsegély 
tára 

tára címén nyújtott engedmény 

táramérleg 
tarantász 

tárasúly 

tárázás 
tárca 

tárcában lévő kötvény 

tárcabefektetés 
tárcaberuházás 

tárcaérdek 

tárcakompetencia 
tárcaköltségvetés 

tárcaközi bizottság 

tárcaközi egyeztetés 
Tárcaközi Hitelvéleményező Bizottság (THB) 

tárcamenedzselés 

tárcán belüli átcsoportosítás 

tárcaváltó 

Tardieu-terv 
TARGET-rendszer 

targoncabérlet 

targoncalízing 
tárgyal 

tárgyalás 

tárgyalási alku 
tárgyalásialku-tartalék 

tárgyalási erőpozíció 

tárgyalási forduló 
tárgyalási helyzet 

tárgyalási jegyzőkönyv 

tárgyalási nap 
tárgyalási pozíció 

tárgyalási taktika 

tárgyalásos gazdaság 
tárgyalásos megoldás 

tárgyalássorozat 

tárgyalásstratégiai modell 
tárgyaló 

tárgyaló felek 

tárgyalóképes 
tárgyalókészség 

tárgyalópartner 

tárgyév 
tárgyévben befolyt kamat 

tárgyévben realizált kamat 

tárgyévet követően utólag számlázott bérleti díj 
tárgyévi értékcsökkenési leírás 

tárgyévi értékcsökkenési leírás összege 

tárgyévi értékhelyesbítés 
tárgyévi fizetendő osztalék 

tárgyévi fizetendő részesedés 



tárgyévre időarányosan járó kamat 

tárgyévre járó időarányos kamat 

tárgyhavi teljesítmény 
tárgyhó 

tárgyhónap 

tárgyhó utolsó napja 
tárgyi adómentes adóalany 

tárgyi adómentes értékesítés 

tárgyi adómentesség 
tárgyi áfamentesség 

tárgyi alapítás 

tárgyi apport 
tárgyi apportként behozott termelőeszköz vámmentessége 

tárgyi ár 

tárgyiasul 
tárgyiasult költség 

tárgyiasult munka 

tárgyiasult tőke 
tárgyi betét társas vállalkozásban 

tárgyidőszak 

tárgyidőszakban értékesített termék 
tárgyidőszak egyenlege a bázisidőszak árain 

tárgyidőszak egyenlege folyó árakon 

tárgyidőszak exportja a bázisidőszak árain 
tárgyidőszak exportja folyó árakon 

tárgyidőszak főátlaga 

tárgyidőszaki ár 

tárgyidőszaki érték 

tárgyidőszaki értékadat 
tárgyidőszaki értékesítés 

tárgyidőszaki folyó áras érték 

tárgyidőszaki közvetlen költség 
tárgyidőszak importja a bázisidőszak árain 

tárgyidőszak importja folyó árakon 

tárgyidőszaki súlyozású árindex 
tárgyidőszaki súlyozású volumenindex 

tárgyidőszaki volumen 

tárgyidőszak volumene bázisidőszaki árakon 
tárgyidőszak volumene tárgyidőszaki árakon 

tárgyi érték 

tárgyi eszköz 
tárgyi eszköz adományozása 

tárgyieszköz-aktiválás 

tárgyi eszköz aktiválása 
tárgyi eszköz aktiválása után kapott engedmény 

tárgyi eszköz amortizációja 

tárgyieszköz-átadás 
tárgyieszköz-átalakítás 

tárgyieszköz-átvétel 

tárgyieszköz-bővítés 
tárgyieszköz-elszámolás 

tárgyi eszköz elszámolásának szabályai 

tárgyi eszköz értékcsökkenése 
tárgyieszköz-felújítás 

tárgyieszköz-gazdálkodás 

tárgyi eszközként működtetett dolog 
tárgyi eszköznek minősülő célszerszám 

tárgyieszköz-nyilvántartás 

tárgyieszköz-nyilvántartási modul 
Tárgyi eszközök (mérlegfősor) 

Tárgyi eszközök (számlanév) 



Tárgyi eszközök értékcsökkenése 

(számlanév) 

tárgyi eszköz rendeltetésváltozása 
tárgyi feltételek 

tárgyi ismérv 

tárgyi javak 
tárgyi kár 

tárgyi költségmentesség 

tárgyi reklámeszköz 
tárgyi tőke 

tárgyi vámmentesség 

tárgyjegy 
tárgynap 

tárgynyeremény 

tárgynyereménysorsjegy 
tárgynyeremény-sorsolás 

tárgypont 

tárgysorsjáték 
tárgy szerinti elhatárolás elve 

tárgytalan 

tarhál (szleng – kéreget) 
tarhálás 

tarháló 

tárház 
TARIC (az Európai Közösség integrált vámtarifája) (EU) 

tarifa 

tarifaadó 

tarifaalkalmazási kényszer 

tarifa alsó határa 
tarifaátrendezés 

tarifa átrendezése 

tarifába sorolás 
tarifabér 

tarifabizottság 

tarifacsökkenés 
tarifacsökkentés 

tarifaegyezmény 

tarifaelem 
tarifaemelés 

tarifaemelés indoka 

tarifaengedmény 
tarifaerdő 

tarifafeltétel 

tarifafokozat 
tarifaformula 

tarifaháború 

tarifahatár 
tarifainformációk 

tarifajavaslat 

tarifajegyzék 
tarifakedvezmény 

tarifakilométer 

tarifakiszámítás 
tarifa kiszámítása 

tarifakód 

tarifakönnyítés 
tarifák összehasonlítása 

tarifaközösség 

tarifál 
tarifálás 

tarifaleszállítás 



tarifális 

tarifális kedvezményben részesített vámáru 

tarifális korlátozás 
tarifális vámkedvezmény 

tarifális vámmentesség 

tarifamaximálás 
tarifa maximálása 

tarifamegfelelés 

tarifamérséklés 
tarifa mérséklése 

tarifamódosítás 

tarifa módosítása 
tarifaosztály 

tarifaövezet 

tarifapolitika 
tarifareform 

tarifareform-javaslat 

tarifareform javaslata 
tarifarendezés 

tarifarendszer 

tarifarendszer-korszerűsítés 
tarifarendszer korszerűsítése 

tarifaszám 

tarifa szerinti díj 
tarifaszerkezet 

tarifaszerződés 

tarifatáblázat 

tarifatárgyalás 

tarifatáv 
tarifatörvény 

tarifaváltás 

tarifaváltoztatás 
tarifavezérlés 

tarifikálás 

tarifőr 
tárkapacitás 

Tárki (Társadalomkutatási és Informatikai Egyesülés) 

Tárki-adatok 
Tárki-elemzés 

tárló 

tárol 
tárolás 

tárolási díj 

tárolási egység 
tárolási élettartam 

tárolási hely 

tárolási költség 
tárolási körülmények 

tárolási támogatás 

tárolási veszteség 
tárolásra alkalmatlan 

tárolásra átvett készlet 

tárolható termény 
tarolja a piacot 

tároló 

tárolókapacitás 
tárolórendszer 

tárolótér 

tárolt 
tároltat 

társ 



társadalmasít 

társadalmasítás 

társadalmasító 
társadalmasított munka 

társadalmasított szektor 

társadalmasíttat 
társadalmasodás 

társadalmasulás 

társadalmasulási fok 
társadalmi alakulat 

társadalmi alap 

társadalmi általános tőke 
társadalmi anyagcsere 

társadalmi anyagcsere-folyamat 

társadalmi árellenőr 
társadalmi átalakulás 

társadalmi átrendeződés 

társadalmi átrétegződés 
társadalmi beilleszkedés 

társadalmi berendezés 

társadalmi berendezkedés 
társadalmi biztosítás 

társadalmi boldogulás 

társadalmi célú reklám (TCR) 
társadalmi csapda 

társadalmi csoport 

társadalmi-demográfiai jellemzők 

társadalmi differenciálódás 

társadalmi döntés 
társadalmi egyenlőség 

társadalmi egyenlőtlenség 

társadalmi egyensúly 
társadalmi ellenőrzés 

társadalmi ellentét 

társadalmi előny 
társadalmi érdek 

társadalmi érték 

társadalmi értelemben vett teljes foglalkoztatás 
társadalmi fejlődés 

társadalmi felelősség 

társadalmi felhalmozás 
társadalmi feszültség 

társadalmi fogyasztás 

társadalmi fogyasztási alap 
társadalmi forma 

társadalmi formáció 

társadalmi-gazdasági adatok 
társadalmi-gazdasági alakulat 

társadalmi-gazdasági alap 

társadalmi-gazdasági csoport 
társadalmi-gazdasági csoportok szerinti tagolás 

társadalmi-gazdasági fejlődés 

társadalmi-gazdasági felzárkózás 
társadalmi-gazdasági fokozat 

társadalmi-gazdasági formáció 

társadalmi-gazdasági körülmények 
társadalmi-gazdasági megállapodás (tgm) 

társadalmi-gazdasági mobilitás 

társadalmi-gazdasági modell 
társadalmi-gazdasági osztály 

társadalmi-gazdasági osztályozás 



társadalmi-gazdasági problémák 

társadalmi-gazdasági reform 

társadalmi-gazdasági szektor 
társadalmi-gazdasági tényező 

társadalmi haladás 

társadalmi halmaz 
társadalmi hasznosság 

társadalmi haszon 

társadalmihaszon-nyereség 
társadalmi haszon nyeresége 

társadalmihaszon-többlet 

társadalmihaszon-veszteség 
társadalmi haszon vesztesége 

társadalmi határhaszon 

társadalmi határjelentőség 
társadalmi határkár (MSD) 

társadalmi határköltség 

társadalmi határköltség (SMC) 
társadalmi határtermék 

társadalmi határtermelékenység 

társadalmi hatás 
társadalmihatás-vizsgálat (THV vagy SIA) 

társadalmi helyzet 

társadalmi hitel 
társadalmi időpreferencia rátája 

társadalmi indikátor 

társadalmi izoláció 

társadalmi játéktér 

társadalmi jelleg 
társadalmi jelzőszám 

társadalmi jólét 

társadalmi jóléti függvény 
társadalmi jövedelmi létra 

társadalmi jövő kutatása 

társadalmi juttatás 
társadalmi kapcsolat 

társadalmi kihívás 

társadalmi kirekesztettség 
társadalmi kiváltság 

társadalmi konfliktus 

társadalmi konszolidáció 
társadalmi kontroll 

társadalmi koordinációs mechanizmus 

társadalmi költség 
társadalmiköltség-vonzat 

társadalmi környezet 

társadalmi kötelezettség 
társadalmi közérzet 

társadalmiközérzet-romlás 

társadalmi közérzet romlása 
társadalmi közmegegyezés 

társadalmi közömbösségi görbe 

társadalmi közömbösségi térkép 
társadalmi közös fogyasztás 

társadalmi-közösségi lény 

társadalmilag hasznos 
társadalmilag hasznos munka 

társadalmilag szükséges munka 

társadalmilag szükséges munkaidő 
társadalmilag szükséges munkaráfordítás 

társadalmilag szükséges ráfordítás 



társadalmi lét 

társadalmi létminimum 

társadalmi magatartás 
társadalmi mérték 

társadalmi mobilitás 

társadalmi motivációk elmélete 
társadalmi mozgalom 

társadalmi munka 

társadalmi munkafolyamat 
társadalmi munkamegosztás 

A Társadalmi Múzeum Értesítője (sajtókiadvány) 

társadalmi norma 
társadalmi olló 

társadalmi optimum 

társadalmi osztály 
társadalmi osztályok jövedelme 

társadalmi összes fogyasztás 

társadalmi összetétel 
társadalmi összfogyasztás 

társadalmi össztermék 

társadalmi össztőke 
társadalmi partnerek 

társadalmi-politikai 

társadalmi preferencia 
társadalmi ráfordítás 

társadalmi ráfordítás összege 

társadalmi ranglétra 

társadalmi reflex 

társadalmi reform 
társadalmi rend 

társadalmi réteg 

társadalmi rétegződés 
társadalmi rokonszenv 

társadalmirokonszenv-index 

társadalmi státus 
társadalmi struktúra 

társadalmi szabályozás 

Társadalmi Szemle (sajtókiadvány) 
társadalmi szerkezet 

társadalmi szerkezet átalakulása 

társadalmi szerv 
társadalmi szervezetek ingatlanigényei 

társadalmi szerződés 

társadalmi szolgáltatás 
társadalmi szükséglet 

társadalmi tényező 

társadalmi termék 
társadalmi termék elosztása 

társadalmitermék-mérleg 

társadalmitermék-térpont 
társadalmi termelés 

társadalmi-termelési viszony 

társadalmi termelőerő 
társadalmi termelőfolyamat 

társadalmi tervezés 

társadalmi tiszta jövedelem 
társadalmi tisztajövedelem-tartalom 

társadalmi tőke 

társadalmi tudatforma 
társadalmi tulajdon 

társadalmi tűrőképesség 



társadalmi választás 

társadalmivá válás 

társadalmi végtermék 
társadalmi veszteség 

társadalmi viszony 

társadalom 
társadalomalakítás 

társadalom alatti osztály 

társadalomátalakítási reformprogram 
társadalomátalakító 

társadalombírálat 

társadalombiztosítás (tb) 
Társadalombiztosítás és Munkavédelem (sajtókiadvány) 

társadalombiztosítás finanszírozási szabályai 

társadalombiztosítás helyi szervei 
társadalombiztosítási adó 

társadalombiztosítási alap 

társadalombiztosítási alap deficitje 
társadalombiztosítási alapok hiánya 

Társadalombiztosítási Ár- és Támogatási Bizottság (TÁTB) 

társadalombiztosítási azonosító jel (taj) 
társadalombiztosítási befizetés 

társadalombiztosítási ellátás 

Társadalombiztosítási ellátás (számlanév) 
társadalombiztosítási folyószámla 

társadalombiztosítási folyószámlaszám 

társadalombiztosítási folyószámla száma 

társadalombiztosítási gazdálkodás 

társadalombiztosítási hozzájárulás 
társadalombiztosítási illeték 

társadalombiztosítási intézményrendszer 

társadalombiztosítási járulék 
Társadalombiztosítási járulék (számlanév) 

társadalombiztosításijárulék-fizetési kötelezettség 

társadalombiztosításijárulék-mentesség 
társadalombiztosítási járulékok ellenőrzése 

társadalombiztosítási járulékot fizet 

társadalombiztosításijárulék- 
-variáció 

társadalombiztosítási kártya 

társadalombiztosítási kifizetés 
társadalombiztosítási kifizetőhely 

társadalombiztosítási költségvetés 

Társadalombiztosítási kötelezettség (számlanév) 
Társadalombiztosítási Minisztérium 

társadalombiztosítási nyugdíj 

társadalombiztosítási nyugdíjelem 
társadalombiztosítási önkormányzat 

társadalombiztosítási rendszer 

társadalombiztosítási statisztika 
társadalombiztosítási tartozások kiegyenlítése 

társadalombiztosítási tulajdon 

társadalombiztosítás pénzügyi alapja 
társadalombiztosítással szembeni kötelezettségek 

társadalombiztosítás terhei 

társadalombiztosító 
társadalomellátási zavarok 

társadalomellenes 

társadalomépítés 
társadalomerkölcsi iskola 

Társadalom és Gazdaság (sajtókiadvány) 



társadalomfelfogás 

társadalomformáló erő 

társadalom-gazdaságtan 
társadalom-gazdaságtani szempontok 

társadalomjogi iskola 

társadalomjövő-kutatás 
társadalomkép 

társadalomkritika 

Társadalomkutatási és Informatikai Egyesülés (Tárki) 
társadalommodell 

társadalom ökonómiája 

társadalompolitika 
Társadalompolitikai Füzetek (sajtókiadvány) 

társadalompolitikai liberalizmus 

társadalomprognosztika 
társadalomstatisztika 

társadalomstatisztikai információk rendszere 

társadalomstruktúra 
társadalomszemlélet 

társadalomszerkezet 

társadalom szerkezete 
társadalomszerkezeti változás 

társadalom technikai dinamizmusa 

társadalomtípus 
társadalomtudomány 

Társadalomtudomány (sajtókiadvány) 

Társadalomtudományi Közlemények (sajtókiadvány) 

társadalom tűrőképessége 

társadós 
társak tőkebetéte 

társaláíró 

társaság 
társaságalakítási kényszer 

társaságalapítás 

társaság alapítása 
társaság alapítója 

társaság alaptőkéje 

társaságátszervezés 
Társaságba bevitt vagyontárgyak nyilvántartás szerinti értéke  

(számlanév) 

Társaságba bevitt vagyontárgyak szerződés szerinti értéke  
(számlanév) 

társaságban hagyja az osztalékot 

társaságban való részesedés 
társaságban való részvétel 

társaság bejegyzése 

társaságbeolvadás 
társaságcsoport 

társaság feloszlása 

társasággá alakítás 
társasági adó 

Társasági adó (számlanév) 

társaságiadó-alany 
társaságiadó-befizetés 

társasági adó befizetésének a határideje 

társaságiadó-befizetési határidő 
társaságiadó-bevallás 

társaságiadó-bevétel 

társaságiadó-bevétel növekedése 
társaságiadó-előleg (ACT) 

társaságiadóelőleg-befizetés 



társaságiadó-előleg befizetése 

társasági adó előlegének a befizetése 

társaságiadóelőleg-fizetés 
társaságiadó-elszámolás 

társasági adó elszámolása 

Társasági adó elszámolása (számlanév) 
társaságiadó-kulcs 

társaságiadó-rendszer 

társasági adó rendszere 
társasági adóról szóló törvény 

társasági adósság 

társaságiadó-teher 
társaságiadó-törvény 

társaságiadó-visszaigénylés 

társasági adó visszaigénylése 
társasági alalakzat 

társasági alapszabály 

társasági alaptőke 
társasági betét 

társasági forma 

társaságiforma-kényszer 
társaságiforma-változás 

társasági forma változása 

társasági jegyzék 
társasági jog 

társasági jövedelem 

társasági jövedelemadó 

társasági kockázat 

társasági kötelezettségek 
társasági nyilatkozat 

társaságirányítás 

társaság irányítása 
társasági részesedések szerzése 

társasági részvénytőke 

társasági számlák 
társasági szerződés 

társasági tag 

társasági tőke 
társasági tőkebetét 

társasági törvény 

társasági tulajdon 
társasági ügyfél 

társasági vagyon 

társasági vevő 
társaság korlátlan felelősségű tagokkal 

társaság könyvei 

társaságokat ellenőrző szindikátus 
társaságok egymásban való tulajdoni részesedése 

társaságok összeolvadása 

társaságon belüli döntéshozatali mechanizmus 
társaságosítás 

társaságot alapít 

társaságot beolvaszt 
társaságot felszámol 

társaságot szanál 

társaság tőkéjének a megváltoztatása 
társaság vagyona 

társas cég 

társas cégből kilép 
társas formájú magántulajdon 

társas gazdálkodás 



társasgazdaság 

társasház 

társasház-biztosítás 
társasházi tulajdon 

társasházi tulajdon fenntartása 

társasháztulajdon 
társas kereskedő 

társas nyaralás 

társasnyaraló 
társasnyaraló-fenntartási hozzájárulás 

társas termelés 

társas tulajdon 
társasutazás 

társasutazás-szervező 

társasutazás-vásárló 
társasútvásárló 

társasüdülő 

társas üzlet 
társasvacsora 

társas vállalat 

társas vállalkozás 
társas vállalkozás alapítása 

társas vállalkozás a vagyon kezelésére 

társas vállalkozásból származó jövedelem 
társas viszony 

társas viszony felbontása 

társas viszony feloszlása 

társ az adósságvállalásban 

társbefektető 
társbérlet 

társbérleti lakás 

társbérlő 
társbirtokos 

társelnök 

társfinanszírozás 
társfinanszírozó 

társfuvarozó 

társgazdaság 
társhatóságokkal együttműködő pénzügyőrség 

társhitelező 

társhitelintézet 
társigazgató 

társi profit 

társkártya-tulajdonos 
társkártya tulajdonosa 

társkezes 

társkezesség 
társkiállító 

társkibocsátó 

társ leányvállalat 
társörökös 

társszervező 

társtag 
társtag felelőssége 

társtulajdon 

társtulajdonos 
társtulajdonosi értékpapír 

társtulajdonosi rész 

társtulajdonosi viszony 
társtulajdonosság 

társul 



társulás 

Társulás (sajtókiadvány) 

társulás egyetlen ügyletre 
társulási bizottság 

társulási egyezmény 

társulási jogegyenlőség 
társulási konstrukció 

társulási megállapodás 

társulási szerződés 
társulási tanács 

társulási tulajdon 

társulás külföldi részvétellel 
társulat 

társulati adó 

társulatiadóalap-elkülönítés 
társulati adóalap elkülönítése 

társulati jelentés 

társulati részvényes 
társulatirészvény-tulajdon (a részvény társulati) 

társulati részvénytulajdon (a tulajdon társulati) 

társulati részvény tulajdonosa 
társulati tulajdon 

társulati vagyon 

társult ország 
társult személy 

társult tag 

társult tagság 

társult tőkés 

társult tőzsdetag 
társult vállalat 

társult vállalkozás 

Társult vállalkozásokkal szembeni követelések (számlanév) 
társult viszony 

társüzletember 

társvállalat 
társvégrehajtó 

tartalék 

tartalék a jövőbeli adófizetésre 
tartalék akkreditív 

tartalékalap 

tartalékalap-befektetés 
tartalékalap behajthatatlan követelésekre 

tartalékalap előre nem látott kiadásokra 

tartalékalap-juttatás 
tartalékalap-képzés 

tartalékalap képzése 

tartalékalap kétes követelések fedezésére 
tartalékalap-követelmény 

tartalékalap-létesítés 

tartalékalap létesítése 
tartalékalap-számla 

tartalék alkatrész 

tartalék alkatrész biztosítása 
tartalékalkatrész-biztosítási kötelezettség 

tartalékalkatrész-ellátás 

tartalékalkatrész-kereslet 
tartalékalkatrész-kínálat 

tartalékalkatrész-igénylés 

tartalékalkatrész-raktár 
tartalékállomány 

tartalék az ingadozások ellentételezésére 



tartalékbank (bankfajta) 

tartalék címlet 

tartalék csekk 
tartalék előre nem látható eseményekre 

tartalék előre nem látható kiadások fedezésére 

tartalék előre nem látható veszteségekre 
tartalék előre nem látott kiadásokra 

tartalékeszköz-hányad 

tartalékeszköz-szükséglet 
tartalékfedezet 

tartalék fedezete 

tartalékfelélés 
tartalékfelhalmozás 

tartalék felszabadítása 

tartalékforrás felkutatása 
Tartalékgazdálkodási Közhasznú Társaság 

tartalékhányad 

tartalékhiány 
tartalékhiányos fejlődés 

tartalék hitelezési veszteségre 

tartalékkapacitás 
tartalékképzés 

tartalék képzése 

tartalékképzési kényszer 
tartalékképzési kötelezettség 

tartalékképzés kétes követelések fedezésére 

tartalékképzés országkockázatokkal kapcsolatban 

tartalékkeret 

tartalék készlet 
tartalék készletek elkülönített tárolása 

tartalékkészlet-feltöltés 

tartalékkészlet feltöltése 
tartalékkezelés 

tartalékkiáramlás 

tartalékkiárusítás 
tartalékkimerítés 

tartalék kimerítése 

tartalékkövetelmény 
tartalékmentes 

tartalékok erős igénybevétele 

tartalékok és a betétek aránya 
tartalékok és a kötelezettségek aránya 

tartalékok és a passzívák aránya 

tartalékol 
tartalékolás 

tartalékolás adóra 

tartalékolási díj 
tartalékolásidíj-rész 

tartalékolási díj része 

tartalékolási előírás 
tartalékolási eszköz 

tartalékolási függvény 

tartalékolási kereslet 
tartalékolási kötelezettség 

tartalékolási követelmény 

tartalékolási periódus 
tartalékolási ráta 

tartalékolható 

tartalékoló 
tartalékolt alap 

tartalékolt arany 



tartalékolt értékcsökkenési alap 

tartalékolt készlet 

tartalékolt leírási alap 
tartalékolt monetáris vagyontárgy 

tartalékolt nem monetáris vagyontárgy 

tartalékolt nyereség 
tartalékolt pénzmennyiség 

tartalékolt részvénytársasági nyereség 

tartalékolt tőke 
tartalékolt vállalati nyereség 

tartalékot képez 

tartalék pénz 
tartalék pénzalap (tartalékban lévő pénzalap) 

tartalékpénzalap (a tartalék pénzalapja) 

tartalékráta 
tartalékrendszer 

tartaléksereg 

tartalékszámítás 
tartalékszámla 

tartalékszámla-feltöltés 

tartaléktöbblet 
tartalék tőke 

tartalék tőke adósság törlesztésére 

tartaléktőke-igény 
tartaléktőke-képzés 

tartaléktőkésítés 

tartalék tőkésítése 

tartalék vagyon 

tartalékváltozás 
tartalék valuta 

tartalékvaluta-szerep 

tartalék-visszavonás 
tartalék visszavonása 

tartalmaz 

tartalmi számlakifogásolás 
tartalmi tétel 

tartalom 

tartalomjegyzék 
tartály 

tartálygépkocsi 

tartályhajó 
tartályhajó-kapacitás 

tartályhajók fuvariránydíja 

tartálykocsi 
tartályszám 

tartam 

tartamidősor 
tartásdíj 

tartásdíj elvesztése 

tartási díj 
tartási költség 

tartáspénz 

tarthatatlan árfolyam 
tarthatatlanság 

tartja a versenyképességét 

tartja magát 
tartomány 

tartományi adó 

Tartományi Statisztikai Hivatal (Németország) 
tartós 

tartós alakzat 



tartós állami tulajdon 

tartós állami tulajdonba tartozó javak 

tartósan állami tulajdonban maradó vállalkozói vagyon 
tartósan érvényesülő tendencia 

tartósan finanszírozható növekedési pálya 

tartósan igénybe nem vett hitelkeret 
tartósan lekötött betét 

tartósan lekötött forgóeszköz 

tartósan lekötött konvertibilisdeviza--betét 
tartósan munkanélküli 

tartósan túlkeresletű piac 

tartósan veszteséges 
tartós árfolyamjavulás 

tartós árirányzat 

tartós banki megbízás 
tartós befektetés 

tartós bérlet 

tartós betét 
tartós egészségbiztosítási kötvény 

tartós egyensúly 

tartós együttműködési szerződéses kapcsolat 
tartós eladósodás 

tartós fellendülés 

tartós fellendülés a részvénypiacon 
tartós finanszírozás 

tartós fizetési késedelem 

tartós fogyasztási cikk 

tartós fogyasztási cikkek piaca 

tartós fogyasztási javak 
tartós földhasználat 

tartós gazdasági előny 

tartós gazdasági pangás 
tartós háztartási cikk 

tartós hitel 

tartós infláció 
tartós irányzat 

tartósítás 

tartósítóipar 
tartósítószer-felhasználó 

tartósítószer-gyártó 

tartósítószer-mentes áru 
tartós javak 

tartós kötvény 

tartós közszükségleti cikk 
tartós letét 

tartós megbízás 

tartós megbízási formula 
tartós megbízási űrlap 

tartós megbízásra történő fizetés 

tartós munkanélküliség 
tartós műszaki előny 

tartós növekedés 

tartós növekedés feltételei 
tartós piaci irányzat 

tartós részesedés 

tartós részvénypiaci fellendülés 
tartósság 

tartós stagnálás 

tartós számlaterhelés 
tartós takarékmegbízás 

tartós terhelési jegyzék 



tartós terhelési megbízás 

tartós terhelési rendszer 

tartós terhelést bejelent 
tartós terhelést létrehoz 

tartós tőkebefektetés 

tartós tőkejavak 
tartós tőkejavak beszerzése 

tartós tőkejószág 

tartós tőkekiáramlás 
tartós törlesztési késedelem 

tartós trend 

tartós tulajdon 
tartós tulajdon szerzése 

tartós vagyonkezelés 

tartós verseny 
tartós versenyelőny 

tartott 

tartott ár 
tartott árfolyam 

tartott irányzat 

tartozás 
tartozás a banknak 

tartozás a hitelezőnek 

tartozásállomány 
tartozás a szállítóval szemben 

tartozását lerója 

tartozását megadja 

tartozásátrendezés 

tartozás átrendezése 
tartozását rendezi 

tartozását törleszti 

tartozásátutalás 
tartozás átutalása 

tartozásátütemezés 

tartozás átütemezése 
tartozásátvállalás 

tartozás átvállalása 

tartozásbehajtás 
tartozáseladás 

tartozás eladása 

tartozáselengedés 
tartozás elengedése 

tartozáselismerés 

tartozás elismerése 
tartozáselismerő nyilatkozat 

tartozáselismervény 

tartozáselvállalás 
tartozás és követelés 

tartozás fedezésére kibocsátott kötvény 

tartozás fejében átadott termőföld 
,,tartozás feltétlen elismeréséül’’ záradék 

tartozáskiegyenlítés 

tartozás kiegyenlítése 
tartozás kiegyenlítését elismerő okirat 

tartozáskiegyenlítési hierarchia 

tartozáskifizetés 
tartozás kifizetése 

tartozásleírás 

tartozásmaradvány 
tartozásmegvásárlás 

tartozás megvásárlása 



tartozás névértéke 

tartozás nyújtott szolgáltatásért 

Tartozások kötvénykibocsátásból (számlanév) 
Tartozások kötvénykibocsátásból egy éven túl esedékes törlesztése (számlanév) 

tartozás összege 

tartozásra alapított kereset 
tartozásrendezés 

tartozás szállított áruért 

tartozást behajt 
tartozást elenged 

tartozást elismer 

tartozást eltöröl 
tartozást kiegyenlít 

tartozást kifizet 

tartozást letagad 
tartozást nem ismer el 

tartozástőkésítés 

tartozástörlesztés 
tartozás törlesztése 

tartozásvállalás 

tartozás vállalása 
tartozék 

tartozék-nyilvántartás 

tartozékvásárlás 
tartozik (T) (a számvitelben) 

tartozik egyenleg 

tartozik egyenlegek után esedékes kamat 

tartozik egyenleg kamata 

tartozik egyenleg kiegyenlítése egy számlán 
tartozik egyenleg rendezése 

tartozik egyenlegű számla 

tartozik és követel 
tartozik és követel oldal 

tartozikforgalom 

tartozikkamat 
tartozikkönyvelés 

tartozik-követel oldal 

tartozik-követel számla 
tartozik oldal 

tartozikösszeg 

tartozik rovat 
Tartozik rovat (a számvitelben) 

tartozikszámla 

tartozikszámla ellentételezése hitellel 
tartozikszámlát fedez 

tartoziktétel 

tartózkodás 
tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi állampolgár 

tartózkodási hely 

tartózkodás szavazáskor 
tartózkodik 

TASE (Tel-avivi Értéktőzsde) 

táskás ügynök 
taszító reklámkampány 

tatarozási munka 

TÁTB (Társadalombiztosítási Ár- 
és Támogatási Bizottság) 

tâtonnement 

tattersall 
Tatur, Szergej Kuzmics 

TÁÚ (tagozódás-átalakulás-újjászervezés) 



TÁÚ-effektus 

tauglich (valamilyen munkára alkalmas) 

Taussig, Frank William 
tautologikus összefüggés 

távadat-feldolgozás 

tavalyi gabona tőzsdei ára 
tavalyi pénzmaradvány 

tavalyi támogatások áthúzódó hatása 

tavaszi árumintavásár 
tavaszi vásár 

távbedolgozó 

távbefizetés 
távbeszélő-állomás 

távbeszélődíj 

távbeszélőn kézbesítendő távirat (TF) 
távbeszélő-tarifa 

távcsekk 

távdolgozás 
távdolgozó 

taverna 

távértékesítés 
távhívás 

távhívási piac 

távhívások piaca 
távhíváspiac 

távhőáremelés 

távhődíj 

távhő díja 

távhődíjemelés 
távhődíj-emelkedés 

távhő-kompenzáció 

távhőszolgáltatás 
távhőszolgáltató 

távirányítás 

távirányított nyerőgép 
távirat 

táviratcím 

távirati ajánlat 
távirati akkreditív 

távirati árfolyam 

távirati árfolyamjegyzés 
távirati átutalás 

távirati átutalás díja 

távirati átutalási rendszer 
távirati átutalás kifizetése 

távirati átutalással 

távirati átutalással fizet 
távirati avizó 

távirati cím 

távirati devizaárfolyam 
távirati díj 

távirati elfogadás 

távirati értesítés 
távirati értesítést kérünk a fizetés elmulasztásáról 

távirati fizetési megbízás 

távirati fizetési meghagyás 
távirati igazolás 

távirati kifizetés 

távirati kód 
távirati kulcs 

táviratilag 



táviratilag átutal 

táviratilag átutalt pénz 

táviratilag megnyitott akkreditív 
távirati megbízás 

távirati összeköttetés 

távirati pénzátutalás 
távirati pénzesutalvány 

távirati postautalvány 

távirati ráta 
távirati rendelés 

távirati utasítás 

távirati úton átutalt összeg 
távirati válasz 

táviratszolgáltatás 

táviratszolgáltatás díjai 
táviratváltás 

távíró 

távkeresés 
távkereskedés 

távkereskedési rendszer 

távközlés 
távközlési beldíj 

távközlésibeldíj-számla 

távközlésiberendezés-gyártó 
távközlési berendezést gyártó cég 

távközlési cég 

Távközlési Érdekegyeztetó Fórum (TÉF) 

Távközlési és Híradási Minisztérium 

távközlési forgalom 
távközlési konglomerátum 

távközlési piac 

távközlési szolgáltatás 
távközlési törvény 

távlat 

távlati 
távlati beruházás 

távlati cél 

távlati fejlesztési koncepció 
távlati terv 

távlati trend 

távlat nélküli 
távlatnélküliség 

távmunka 

távmunkakilátások 
távmunkás 

távmunkavállalás 

távmunka vállalása 
távmunkavégzés 

távolabbi időpontra vonatkozó kötés 

távolabbi kötés 
távolabbi lejárat 

távolban kötött szerződés 

távolból irányított bankművelet 
távoli cél 

távoli érdek 

távoli határidős kötés 
távoli kötés 

távoli lejárat 

távoli teljesítési határidő 
Távol-keleti Értéktőzsde (FESE) (Hongkong) 

távol-keleti felzárkózási stratégiák 



Távol-keleti Fuvardíjkartell (FEFC) 

távollét 

távolléti díj 
távollévő fél megbízottja 

távolmaradás 

távolmaradást igazol 
távolságelméletek 

távolsági áruszállítás gépjárművel 

távolságiautóbusz-bérlet 
távolságiautóbusz-közlekedés 

távolsági beszélgetés díja 

távolsági busz 
távolsági csekk 

távolsági díjszabás 

távolsági értékesítés 
távolsági forgalom 

távolsági fuvardíj 

távolsági fuvarozás 
távolsági kereskedelem 

távolsági közúti teherforgalom 

távolsági közúti teherfuvarozás 
távolsági mátrix 

távolsági pótdíj 

távolsági szállítási megtakarítás 
távolsági szállítmány 

távolságitelefon-társaság 

távolsági turistabusz 

távolsági ügylet 

távolsági váltó 
távolság szerinti díjtétel 

távozáskor bélyegez 

távozáskor fizet 
távozik 

távprognózis 

távtőzsdézés 
távügyintézés 

távvásárlás 

távvezérlés 
TAX (takarmányindex) 

taxa 

taxáció (árbecslés, adókiszabás) 
taxaméter 

taxamétertípus-jóváhagyás 

taxatíve (hozzávetőlegesen, tételenként felsorolva) 
taxátor 

tax free kereskedelem 

tax free üzlet 
taxi 

taxiállomás 

taxiár 
taxiárak hatósági árrá való nyilvánítása 

taxibeszerzés 

taxicsekk 
taxidroszt 

taxiengedély 

taxis 
taxisháború 

taxisofőr 

taxisokat futtató társaságok 
taxisszakmát gyakorló 

taxiszolgáltatás 



taxistársadalom 

taxistársaság 

taxit bérel 
taxit rendel 

taxiutalvány 

taxiviteldíj 
taxi viteldíja 

Taylor, Frederic Winslow 

taylorizmus 
Taylor-rendszer 

tb (társadalombiztosítás) 

tb-adóskonszolidáció 
tb-adósság 

tb-alap 

tb-alszámla 
TBBK (terhelés belföldi bankon kívüli átutalás miatt) 

TBBU (terhelés bankon belüli átutalás miatt) 

tb-büdzsé 
tb-fizetés időszaki bontása 

tb-folyószámla 

tb-hiány 
tb-igazolvány 

tb-járulék 

tb-járulékemelés 
tb-járulék felső határának az eltörlése 

tb-járulék fizetése 

tb-járulék fizetésének módosítása 

tb-járulékfizetésmódosítás 

tb-járulékkedvezmény 
tb-járulékkötelezettség 

tb-járulékmentes 

tb-járulékmentesség 
tb-járulékoltatás 

tb-járulékrendszer 

tb-járulékvisszatérítés 
tb-járulék visszatérítése 

tb-káosz 

tb-kártya 
tb-kinnlevőség 

tb-költségvetés 

tb-kötelezettség 
tb-mentes 

tb-mentes napidíj 

tb-mentesség 
tb-nyugdíj 

tb-összesítőbevallás megküldése 

TBP (telefonos bankszolgáltatás) 
tb-pótköltségvetés 

tb-részvénycsomag 

tb-sarc 
TB Tanácsadó (sajtókiadvány) 

tb-teher 

tb-törvény 
tb-vagyon értékesítési terve 

TBVC-országok (bantusztánok a Dél-afrikai Köztársaságban) 

TC (a termelés összköltsége) 
TCE (Tokiói Árutőzsde) 

TCR (társadalmi célú reklám) 

TCR-kampány 
TEA (tőzsdei elszámolási alap) 

teaár 



teaárverés 

TEA-befizetések 

teabehozatal 
teabrókercég 

teaexport 

teaexportőr 
teaház 

teaimport 

teaimportőr 
teakereskedelem 

teakereskedő 

teakivitel 
teammunka 

Teáor (a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere) 

Teáor-szám 
teaszükséglet 

teatermés 

teaüzletág 
teavásár 

teavásárlás 

tea vásárlása 
teázó 

Tébe (Takarékpénztárak és Bankok Egyesülete) 

TEBÉSZ (Tőzsdei Egyéni Befektetők Érdekvédelmi Szövetsége) 
technicizálódás 

technicizmus 

technifikációs átalakulási tendencia 

technikaalapú iparág 

technikaállomány 
technikaáramlás 

technikabehozatal 

technikaiadottság-követelmény 
technikai adottság követelménye 

technikai ajánlat 

technikai állomány 
technikai árváltozás 

technikai dinamizmus 

technikai egyenlet 
technikai egység 

technikai elemzés 

technikai elemző 
technikai elmaradás 

technikai eltérés 

technikai eredetű monopólium 
technikai fejlettség foka 

technikai fejlettségi szint 

technikai fejlődés 
technikai felszereltség 

technikai felszereltség foka 

technikai fölény 
technikai haladás 

technikai haladás által kiváltott beruházás 

technikai haladás függvénye 
technikai haladás jellege 

technikai hatékonyság 

technikai helyettesítés 
technikai helyettesítés határrátája (MRTS) 

technikai helyettesítési arány 

technikai helyettesítési határráta 
technikai helyettesítési ráta 

technikai helyzet 



technikai hitel 

technikai input 

technikai ismeretek átadása 
technikai jel 

technikai jellegű számla 

technikai kamatláb 
technikai koefficiens 

technikai lebonyolítás 

technikai maximum 
technikai minimum 

technikaimport 

technikai munkamegosztás 
technikai munkanélküliség 

technikai-műszaki elavulás 

technikai művelet 
technikai nivelláció 

technikai norma 

technikaintenzív termék 
technikaintenzív védelmi erő 

technikai nullhipotézis 

technikai optimum 
technikai önellátás 

technikai összetétel 

technikai reagálás 
technikai rés 

technikai részvényelemzés 

technikai segítségnyújtás 

technikai számla 

technikai szintáttörés 
technikai szűk keresztmetszet 

technikai tényezők által a piacra gyakorolt hatás 

technikai tétel 
technikai tranzakció (ETRZ) 

technikai változás 

technikai változás hatása 
technikai veszteség 

technikatranszfer 

technikatranszfer indukálta külkereskedelmi előny 
technikaváltás 

technikaváltás feltételei 

technika visszaváltása 
technogyarmat 

technokrácia 

technokrata 
technokrata állam 

technokrata stílus 

technokratikus érték 
technokratikus értékrend 

technológia 

technológiaátadás 
technológia átadása 

technológiaátadási megállapodás 

technológiaátadó 
technológiaátállítás 

technológia átállítása 

technológiaátvevő 
technológia átvevője 

technológiabeáramlás 

technológia beáramlása 
technológia befogadása 

technológiabefogadó 



technológiabevezetettség 

technológia bevezetettsége 

technológiacsomag 
technológia-életciklus 

technológiaexport 

technológiafejlesztés 
technológiai alternatíva 

technológiai apport 

technológiai ciklus 
technológiai életciklus 

technológiai előmunkálat 

technológiai fejlődés 
technológiai-gazdasági kihívássorozat 

technológiai-gazdasági korlát 

technológiai generációváltást hajt végre 
technológiaigényes 

technológiai haladás 

technológiai halmaz 
technológiai-hatékonysági feltételek 

technológiai indíttatású innováció 

technológiai járadék 
technológiaijáradék-mérleg 

technológiai járadékot realizál 

technológiaijáradék-realizálás 
technológiai jellegzetesség 

technológiai-kínálati függvény 

technológiai korlát 

technológiailag megvalósítható kombináció 

technológiai lánc 
technológiai láncok felaprózódása 

technológiai meghatározottság 

technológiai megoszlás 
technológiaimport 

technológiai munkanélküliség 

technológiai nemzedékváltás 
technológiaintenzív árucsoport 

technológiaintenzív termék 

technológiaintenzív vállalkozás 
technológiai nyomás 

technológiai önköltség 

technológiai portfólió 
technológiai rendszer 

technológiai rendszerváltás 

technológiai rés 
technológiai szakadék 

technológiai-szerelési munka 

technológiai-szerelési munkák közvetlen önköltsége 
technológiai újítás 

technológiai űr 

technológiai választék 
technológiai váltás 

technológiai változás 

technológiai vereség 
technológiai vezető pozíció 

technológiai visszaváltás 

technológiajelleg 
technológiák területe 

technológia megválasztása 

technológiapolitika 
technológiatényező faktorára 

technológiatervezés 



technológiát hordozó állóeszközök amortizációja 

technológiatranszfer 

technológiatranszfer-hatás 
technológiatulajdonos 

technológiaválasztás 

technologizálás 
technológus 

technooptimizmus 

technopolisz 
technostruktúra 

technoszféra 

TEEM (transzeurópai expressz tehervonat) 
TEEM-szerelvény 

téesz (termelőszövetkezet) 

téeszelit (vagy tsz-elit) 
téeszmegszüntetés (vagy tsz-megszüntetés) 

téesztag 

TÉF (Távközlési Érdekegyeztető Fórum) 
téglaár 

téglaértékesítés 

tégla értékesítése 
téglagyári lerakat 

teher 

teheráru 
teheráru-átvevő 

teheráru-felszabadítás 

teheráru-felvétel 

teheráru-forgalom 

teheráru-kirakodás 
teheráruraktár 

teheráru-szállítás 

teherárutranzit 
teherautó 

teherautó-álláspénz 

teherautó-fuvarozás 
teherautópark 

teherautó-piac 

teherautó-szállítás 
teherautó-vezetői fizetés 

teherbér 

teherbírás 
teherbíró 

teherbíró képesség 

tehercsökkenés 
tehercsökkentés 

teherdíjszabás 

teherforgalmi közúti határátkelőhely 
teherforgalmi terminál 

teherforgalom 

teherfuvar 
teherfuvardíj 

teherfuvaros 

teherfuvarozás 
teherfuvarozó 

teherfuvarozó vállalkozás 

tehergépjármű biztosítása (megrendelés teljesítése) 
tehergépjármű biztosítása (biztosítást kötnek rá) 

tehergépjármű-biztosítási tarifatáblázat 

tehergépjármű-üzemeltetői nyereség 
tehergépjármű üzemeltetőjének  

a nyeresége 



tehergépjármű-üzemeltető nyeresége 

tehergépjárművel való áruszállítás 

tehergépjárművel való fuvarozás 
tehergépkocsi-állomány 

tehergépkocsi-fuvarozás (azzal fuvaroznak) 

tehergépkocsi fuvarozása (a tehergépkocsit fuvarozzák) 
tehergépkocsi-szállítás 

tehergépkocsi vámvizsgálata 

tehergépkocsi-vezető 
tehergőzös 

teherhajó 

teherhajóbérlés 
teherhajó-forgalom 

teherhajó-fuvarozó 

teherhajó-tonnaűrtartalom 
teherhordó 

teherjárműbérlés 

teherjármű bérlése 
teherjármű-bérleti díj 

teherjármű-értékesítés 

teherjármű értékesítése 
teherjegyzék 

teherkivetés 

teherkocsi 
teherkonténer 

teherlift 

tehermentes 

tehermentes birtok 

tehermentes értékpapír 
tehermentes földbirtok 

tehermentes földtulajdon 

tehermentes ingatlan 
tehermentesingatlan-fedezet 

tehermentesít 

tehermentesítés 
tehermentesítve 

tehermentes tőke 

tehermentes tulajdonjog 
teher nélküli birtok 

teher nélküli ingatlan 

tehernövekedés 
tehernyilvántartó 

teherpályaudvar 

teherpénztár 
teherszállítás 

teherszállítmány 

teherszállító kocsi 
teherszállító repülőgép 

teherszállító vasúti kocsi 

tehertarifa 
tehertaxi 

teherterminál 

tehertétel 
tehervagon 

teherviselés 

teherviselés aránya 
teherviselési arány 

teherviselő 

tehervonat 
tehervontatás 

tehetetlen 



tehetetlenség 

tehetetlenségi eladás 

tehetetlenségi hatás 
tehetetlenségi infláció 

tehetetlenségi nyomaték 

tehetős 
teho (településfejlesztési hozzájárulás) 

A Tej (sajtókiadvány) 

tejár 
tejárus 

tejbár 

tejbegyűjtő és -értékesítő szövetkezet 
tejbeszolgáltatás 

tejbolt 

tejcsárda 
tejcsarnok 

tejcsarnokos 

tejdrágítás 
tejel (szleng – fizet) 

tejellátás 

tejértékesítés 
tej értékesítése 

tejeslány 

tejfelhozatal 
tejfelvásárlás 

tejgazdaság 

Tejgazdaság (sajtókiadvány) 

Tejgazdasági Szemle (sajtókiadvány) 

tejgyűjtő állomás 
tejhaszon 

tejhiány 

tejhozam 
tejipar 

Tejipar (sajtókiadvány) 

tejivó 
tejjegy 

tejpénz 

tejpiac 
tejszállítás 

tejszövetkezet 

tejtermék 
tejtermékár 

tejtermék-kereskedő 

tejtermék-nagykereskedelem 
Tejterméktanács 

tejtermelés 

tejtermelő 
tejüzem 

tejüzlet 

tejvásárlás 
tejvendéglő 

téka 

tekintély 
tekintélyelvű modernizáció 

tekintélyelvűség 

tekintélyelvű vezetési stílus 
tekintélyes adósság 

tekintélyes cég 

tekintélyes összegű 
tekintélyi 

tekintetbe vesz 



tekintetbevétel 

tékozlás 

tékozlási hajlam 
tékozló 

tékozló növekedés 

tékozol 
TEK-vállalat (termelőeszköz-kereskedelmi vállalat) 

Tel-avivi Értéktőzsde (TASE) 

teleáruház 
telebank 

telebanking 

telebanki szolgáltatás 
telebanki ügyfélazonosító kód 

telebankrendszer 

telebankszolgáltatás 
telefalu 

telefax 

telefaxon kézbesítendő távirat (FAX) 
telefon 

telefonállomány 

telefonbank 
telefonbank-szolgáltatás 

telefonbiznisz 

telefoncég 
telefondíj 

telefondíjszabás 

telefoneladás 

telefonellátottság 

telefon-előfizetési díj 
telefon-előfizető 

telefonérme 

telefonértékesítés 
telefon értékesítése 

telefonforgalom 

telefon-helyfoglalás 
telefonhiány 

telefon-hitelkártya 

telefonhívás 
telefonhívási díj 

telefon-hívókártya 

telefonkártya 
telefonkártya-árus 

telefonkártya-árus bevétele 

telefonkártya-árusítás 
telefonkártya árusítása 

telefonkártya-börze 

telefonkártya-forgalmazás 
telefonkártya forgalmazása 

telefonkártya-gyűjtő 

telefonkártya-gyűjtők igényeinek kielégítése 
telefonkártya-ritkaságok adásvétele 

telefonkártya-sorozatok rendelése 

telefonkereskedelem 
telefonkészülék-gyártó 

telefonmarketing 

telefonmegrendelés 
telefon megrendelése 

telefonmonopólium 

telefonon keresztül árusít 
telefonon lehívható bankszámla 

telefonon rendelt taxi 



telefonos adatfelvétel 

telefonos apróhirdetés 

telefonos átutalás 
telefonos átutalási megbízás 

telefonos banki szolgáltatás 

telefonos bankszolgáltatás (TBP) 
telefonos bankügyvitel 

telefonos banküzlet 

telefonos csekkletiltás 
telefonos csekkzárlat 

telefonos eladás 

telefonos fizetés 
telefonos fizetési szolgáltatás 

telefonos jegyértékesítési rendszer 

telefonos megkérdezés 
telefonos rendelésfelvétel 

telefonos tőzsdei megbízás 

telefonos tőzsdézés 
telefonos utánrendelés 

telefonos ügyfélkezelés 

telefonprivatizáció 
telefonszalon 

telefonszámla 

telefonszámla-kiegyenlítés 
telefonszámla kiegyenlítése 

telefonszolgáltatás 

telefontantusz 

telefontarifa 

telefontársaság 
teleház 

teleházfenntartási költség 

teleházprogram 
telehotel (szerverszálló) 

teleinformatika 

telek 
Telek (számlanév) 

telekadó 

telekadó-elszámolás 
telekadó elszámolása 

Telekadó-elszámolási számla (számlanév) 

telekadó-kötelezettség 
telekadóslevél 

telekadósság 

telekapport 
telekapportálás 

telekár 

telekár-növekedés 
telekbér 

telekbirtokos 

telekeladás 
telek eladása 

telekereskedelem 

telekérték 
telekértékadó 

telekértékbecslés 

telekértékelés 
telekérték-emelkedési nyereség 

telekértékesítés 

telekfelértékeltetés 
telekgazdálkodás 

telekhasználat 



telekhasználati díj 

telek-igénybevételi díj 

Teleki Pál, gróf 
telekjáradék 

telekjövedelem 

telekkönyv 
telekkönyvez 

telekkönyvezés 

telekkönyvi bejegyzés 
telekkönyvi bejegyzés helye 

telekkönyvi bejegyzés igazolása 

telekkönyvi bejegyzési kérelem 
telekkönyvi bejegyzést igazoló okmány 

telekkönyvi bekebelezés 

telekkönyvi bekebelezés igazolása 
telekkönyvi betáblázás 

telekkönyvi hatóság 

telekkönyvi jelzálogjog-bejegyzés 
telekkönyvi jelzálogjog bejegyzése 

telekkönyvi kivonat 

telekkönyvi nyilvántartás 
telekkönyvi ranghely 

telekkönyvi törlés 

telekkönyvön kívüli tulajdonos 
telekokirat 

telekolonizáció 

telekommunikáció 

telekommunikációs infrastruktúra 

telekommunikációs monopólium 
telekommunikációs piac 

telekommunikációs részvény 

telekozmosz 
telekpiac 

telekrész 

telekspekuláció 
telekspekuláns 

telektartozás 

telektulajdonos 
telekügynök 

telekvagyon 

telekvásár 
telekvásárlás 

telek vásárlása 

telekvásárlási lehetőség 
telekvétel 

telekzálog 

telemarketing 
telemarketingcég 

telemarketinges 

telemázli 
telemunka 

telepes 

telepeseknek juttatott föld 
telepes gazda 

telepesgyarmat 

telepesgyarmati országcsoport 
telepesválság 

telephely 

telephelycsere 
telephelyelmélet 

telephelyen kívüli munkavégzés 



telephelyet felszámol 

telephelyhátrány 

telephely javítása 
telephelytényező 

telephelyválasztás 

telephely-választási döntés 
telephely-választási szabadság 

telephelyváltozás 

telephely-változtatás 
telepít 

telepítés 

telepítési díj 
telepítési hivatal 

telepítési jutalék 

telepítési klauzula 
telepítési költség 

telepítési támogatás 

telepítési záradék 
telepített elfogadvány 

telepített idegenvezető 

telepített saját váltó 
telepített váltó 

telepítve 

telepítvény 
település 

településfejlesztés 

településfejlesztési adó 

településfejlesztési hozzájárulás (teho) 

településfejlesztési koncepció 
településfejlesztési terv 

település-gazdaságtan 

településhálózat 
településhálózat-fejlesztési terv 

települési idegenforgalmi alap 

települési közszükséglet biztosítása 
Települési Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 

településmarketing 

településtípus 
településtisztasági szolgáltatás 

településtudomány 

településüzemeltetés 
település üzemeltetése 

településüzemeltetés finanszírozási szabályai 

településüzemeltetési normatíva 
településüzemeltetési rendszer 

településüzemeltetési szervezet 

településüzemeltetési szolgáltatás 
településüzemeltetési szolgáltató társaság 

településszerkezet 

Településszolgáltatási Egyesület 
településveszélyességi fokozat (biztosítási díj megállapításánál) 

telerak 

telerakás 
telereklám 

telereklámidő 

teleshopping 
Teleszky János 

teletel 

teletexen kézbesítendő távirat (TTX) 
teletexreklám 

teletext 



teletextreklám 

teleújság 

televízió (tv) 
televízióadók bevétele 

televízióállomás üzemeltetője 

televízió-előfizetés 
televízió előfizetése 

televízió-előfizetési díj 

televízió előfizetési díja 
televízió hatása a vásárlási kedvre 

televízió hatása az üzletre 

televízióreklám 
televíziós reklám 

televíziós társaság 

telex 
telexajánlat hitelkibocsátásnál 

telexajánlat kötvénykibocsátásnál 

telexen 
telexen kézbesítendő távirat (TLX) 

telexértesítés 

telex fizetési meghagyás 
télialma-értékesítés 

téli alma értékesítése 

télialma-kereslet 
téli alma kereslete 

téliesített 

téli időszámítás 

telik 

telik a fizetéséből 
telik a készletből 

telik a pénzéből 

téli menetrend 
télisport 

téliszalámiár 

téliszalámi ára 
téliszalámigyár 

téliszalámi megrendelése 

téliszalámi szállítója 
téliszalámit gyártó cég 

téli szezon 

telitalálatos szelvény 
telített 

telített piac 

telítettség 
telítettségi határ 

telítettségi mennyiség 

telítettségi mutató 
telítettségi pont 

telítettségi szint 

telítettségjelző 
telíti a piacot 

telítődés 

telítődési folyamat 
telítődési pont 

téli turizmus 

teljes 
teljes adat 

teljes állomány 

teljes állományú 
teljes ár 

teljes aranyalap 



teljes árdiszkrimináció 

teljes árhatás 

teljes árú menetjegy 
teljes árutömeg értéke 

teljes áruválaszték 

teljes átválthatóság 
teljes befizetés 

teljes behozatali forgalom 

teljes belföldi bankhitelállomány 
teljes bevétel 

teljes bevételi függvény 

teljes biztosítás 
teljes cesszió 

teljes deficit 

teljes díj 
teljes egészében a munkaadó által finanszírozott 

teljes egészében teljesítendő tőzsdei megbízás 

teljes egyenleg 
teljes ellátás 

teljes előrejelzés 

teljes előrendezés 
teljes eltérés-négyzetösszeg (SST) 

teljes elveszés 

teljes elvesztés esetére szóló biztosítás 
teljesen azonos a mintával 

teljesen befizetett 

teljesen befizetett részvény 

teljesen befizetett részvénytőke 

teljesen biztos garancia 
teljesen informált 

teljesen kész gyártmány 

teljesen kifizetett 
teljesen kifizetett biztosítás 

teljesen kifizetett részvény 

teljesen kifizetve 
teljesen leír 

teljesen leírt állóeszköz 

teljesen leírt eszköz 
teljesen leírt tőke 

teljesen lejegyzett kibocsátás 

teljesen lejegyzett részvénytőke 
teljesen merev kereslet 

teljesen merev kínálat 

teljesen monoton függvény 
teljesen összeszerelt 

teljesen rugalmatlan kereslet 

teljesen szabad tőkekivitel 
teljesen tehermentes 

teljesen új 

teljesen zárt 
teljes eredményfelosztás 

teljes érték 

teljes értékforma 
teljes értékű biztosítás 

teljes értékű fedezetet nyújt 

teljes értékű kártalanítás 
teljes értékű változó 

teljes érvényességi idő 

teljes érvényű 
teljes eszközvagyon 

teljes export reexport nélkül 



teljes fedezet 

teljes fedezetet nyújtó biztosítás 

teljes fizetésképtelenség 
teljes flottára kiterjedő biztosítási kötvény 

teljes foglalkoztatás mellett előállított termékmennyiség 

teljes foglalkoztatás plafonja 
teljes foglalkoztatottság 

teljes foglalkoztatottsági szint 

teljes foglalkoztatottság melletti egyensúly 
teljes foglalkoztatottságot biztosító tőkeállomány 

teljes fogyasztói többlet 

teljes fogyasztói többlet lefölözése 
teljes forgatás 

teljes forgatású váltó 

teljes forgatmány 
teljes forrásállomány 

teljes garnitúra 

teljes hajóbérlet 
teljes hajóraklevél 

teljes hajóraklevél-sorozat 

teljes hajórakomány 
teljes hálóterv 

teljes haszon 

teljeshaszon-függvény 
teljes hatályú forgatmány 

teljes hiteldíj 

teljes hiteldíjmutató (THM) 

teljes hitelezés 

teljes hordképesség 
teljes hordképesség bérlése 

teljes hozam 

teljes idejű munkahely 
teljes import reexport nélkül 

teljesít 

teljesítendő 
teljesítendő befizetés 

teljesítendő ellenszolgáltatás 

teljesítés 
teljesítés elmulasztása 

teljesítés határideje 

teljesítés helye 
teljesítés helyett fizetés 

teljesítéshez szükséges vagyoni eszköz 

teljesítési árfolyam 
teljesítés ideje 

teljesítés időpontja 

teljesítési elismervény 
teljesítési értesítés 

teljesítési garancia 

teljesítésig szóló tőzsdei megbízás 
teljesítési határidő 

teljesítési hely 

teljesítési hely a hajó oldala 
teljesítési hónap 

teljesítési időpont 

teljesítési joggal rendelkező hitelező 
teljesítési kockázat 

teljesítési kötelezettség 

teljesítési nap 
teljesítési nyilatkozat 

teljesítési szándék 



teljesítési szavatosság 

teljesítési tényező 

teljesítéskori árfolyam 
teljesítés napja 

teljesítésre váró rendelés 

teljesítés szándékának első lehetséges bejelentési napja 
teljesítést garantáló akkreditív 

teljesítetlen fizetés 

teljesítetlen rendelés 
teljesítetlen rendelésállomány 

teljesített ellenszolgáltatás 

teljesített fizetés 
teljesített kötés 

teljesített munkaóra 

teljesítettségi mutató 
teljesített szerződés 

teljesíthetetlen 

teljesíthetetlen bérkövetelés 
teljesíthető 

teljesíti a szerződés feltételeit 

teljesíti a szerződést 
teljesítmény 

teljesítményadat 

teljesítmény állandó növelése 
teljesítményarányos 

teljesítményarányosabb térítés 

teljesítményarányos bérezés 

teljesítményarányos fizetés 

teljesítményarányos javadalmazás 
teljesítményarányos leírás 

teljesítménybecslés 

teljesítménybér 
teljesítménybérek számfejtése 

teljesítménybéres 

teljesítménybéres számfejtés 
teljesítménybérezés 

teljesítménybér-konstrukció 

teljesítménybér-rendezés 
teljesítménybér-rendszer 

teljesítménybér-rendszer fejlesztése 

teljesítménybővülés 
teljesítmény bővülése 

teljesítménycsökkenés 

teljesítménycsökkentés 
teljesítmény csökkentése 

teljesítménydifferencia 

teljesítményegység 
teljesítményegységre jutó ár 

teljesítményelemző 

teljesítmény-ellenőrzés 
teljesítmény ellenőrzése 

teljesítményelvű versenyszemlélet 

teljesítményérték 
teljesítményértékelés 

teljesítmény értékelése 

teljesítményérzékeny 
teljesítményfajlagos 

teljesítményfajlagos ár 

teljesítményfajlagos árképzés 
teljesítményfajlagos ármegállapítás 

teljesítményfedezet 



teljesítményfigyelő rendszer 

teljesítményfinanszírozás 

teljesítmény finanszírozása 
teljesítményfokozás 

teljesítmény fokozása 

teljesítménygörbe 
teljesítménygrafikon 

teljesítményindikátor 

teljesítményindikátor-rendszer 
teljesítményjavulás 

teljesítmény javulása 

teljesítményjutalom 
teljesítménykényszer 

teljesítménykimutatás 

teljesítménykövetelmény 
teljesítménykritérium 

teljesítménymenedzsment 

teljesítménymérés 
teljesítmény mérése 

teljesítménymérés-felügyelet 

teljesítménymérési rendszer 
teljesítménymérleg 

teljesítménymérő szám 

teljesítménymotiváció 
teljesítménymotiváltság 

teljesítménymutató 

teljesítménynorma 

teljesítménynövekedés 

teljesítmény növekedése 
teljesítménynövelés 

teljesítménynövelésre irányuló nyomás 

teljesítmény-nyilvántartás 
teljesítmény nyilvántartása 

teljesítmény-nyilvántartó lap 

teljesítményorientáció 
teljesítményorientált 

teljesítményorientált fizetés 

teljesítményösztönzés 
teljesítményparaméter 

teljesítménypótlék 

teljesítményprémium 
teljesítményromlás 

teljesítményserkentő hatás 

teljesítményszabályozó módszer 
teljesítményszázalék 

teljesítményszemlélet 

teljesítmény szerinti bérezés 
teljesítmény szerinti díjazás 

teljesítményszint 

teljesítménytábla 
teljesítménytakarékosság 

teljesítménytervezési rendszer 

teljesítménytöbblet 
teljesítménytől függő járandóság 

teljesítményverseny 

teljesítmény-visszatartás 
teljesítmény visszatartása 

teljesítmény-visszatartó erő 

teljesítményvizsgálat 
teljesítő bank 

teljesítőképes 



teljesítőképesség 

teljesítőképességet kihasznál 

teljesítőképesség szerinti adókivetés 
teljesítőképes tőkepiac 

teljesítőképes vállalat 

teljes jogú tulajdonos 
teljes jogú üzlettárs 

teljes jövedelem 

teljes kapacitáskihasználás 
teljes kapacitásméret 

teljes kapacitásszint 

teljes kár 
teljes kár fedezése 

teljes kártérítés 

teljes kártérítési felelősség 
teljes kereslet birtoklása 

teljes készletállomány 

teljes kibocsátás 
teljes kiegyenlítés 

teljes kiegyenlítésre 

teljes kiegyenlítésül 
teljes kifizetés 

teljes kifizetési nyugta 

teljes kiviteli forgalom 
teljes kockázat 

teljes kockázatot jelentő tételek 

teljes konténerrakomány (FCL) 

teljes konvertibilitás 

teljes korreláció 
teljes korrelációs mátrix 

teljes költség 

teljesköltség-elv 
teljesköltség-kalkuláció (az összköltség kalkulációja) 

teljes költségkalkuláció (a kalkuláció teljes körű) 

teljesköltség-számítás (az összköltség számítása) 
teljes költségszámítás (a számítás teljes körű) 

teljes körű 

teljes körű adatfelvétel 
teljes körű díjrekonstrukció 

teljes körű felmérés 

teljes körű felvétel 
teljes körű információ 

teljes körű, ingyenes szolgáltatás 

teljes körű jogosítvánnyal rendelkező bank 
teljes körű jogosítvánnyal rendelkező bróker 

teljes körű jövedéki ellenőrzés 

teljes körű jövedelembevallás 
teljes körű konvertibilitás 

teljes körű lakásvásárlási támogatás 

teljes körű megfigyelés 
teljes körű minőségellenőrzés (TQC) 

teljes körű minőségirányítás (TQM) 

teljes körű minőségmenedzsment (TQM) 
teljes körű ráfordítás 

teljes körű részvétel 

teljes körű szállítási láncolat 
teljes körű szolgáltatást nyújtó befektetési bank 

teljes körű tulajdonosi jogosítvány 

teljes körű utazásszervezés 
teljes körű vizsgálat 

teljes kötésegység 



teljes létszám 

teljes meghatalmazás 

teljes mennyiség 
teljes mennyiség átvétele 

teljes mértékben igénybe vett jelzálogterhelés 

teljes mértékben visszafizetendő 
teljes mezőgazdasági vertikum 

teljes monopólium 

teljes munkahozadék 
teljes munkaidőben foglalkoztatott 

teljes munkakínálat 

teljes napok után számított határidő 
teljes napok után számított kamat 

teljes nettó eszközérték 

teljes nyereség 
teljes okmánysorozat 

teljes osztalék 

teljes osztalékra jogosult 
teljes önköltség 

teljes összeg 

teljes összegben befizetett részvény 
teljes összegben lehívott kölcsön 

teljes összeget fizet 

teljes összeget kifizet 
teljes összeomlás 

teljes panzió 

teljes pénzállomány 

teljes piaci nyitott kötésállomány 

teljes piaci output 
teljes profilú összehasonlítás 

teljes rendezésre 

teljes részvénypakettre vonatkozó kötés 
teljesség 

teljesség axiómája 

teljesség elve 
teljességi tényező 

teljességvizsgálat 

teljessé tétel 
teljes siker 

teljes sokaság 

teljes sorozat 
teljes sorozatban kiállított hajóraklevél 

teljes sorozatban kiállított okmány 

teljes súly 
teljes szaldó 

teljes számla 

teljes számlakivonat 
teljes szavazati jogot biztosító törzsrészvény 

teljes szerződésszegés 

teljes szórás 
teljes szórásnégyzet 

teljes szöveg 

teljes szükséglet 
teljes termékönköltség 

teljes termelés 

teljes termelési érték 
teljes termelési kapacitás 

teljes tétel 

teljes tételben forgalmazott részvények 
teljes tételre vonatkozó tőzsdei kötés 

teljes tőke 



teljes tönkremenés 

teljes tőzsdei kötés 

teljes tulajdonjog 
teljes tulajdonjogú leányvállalat 

teljes tulajdonú leányvállalat 

teljesül 
teljesülés 

teljesületlen üzleti terv 

teljes vagy kifejlett értékforma 
teljes variancia 

teljes vasútikocsi-rakomány 

teljes veszteség 
teljes vételár 

teljes vételár a hó végéig fizetendő ki 

teljes volumenrugalmasság 
teljhatalmú 

teljhatalmú felhatalmazás 

teljhatalmú képviselet 
teljhatalmú kezelés 

teljhatalmú kezelésre felhatalmazás 

teljhatalmú megbízott 
teljhatalom 

teljhatalommal felruházott 

telkes gazda 
telkesítés 

telkes jobbágy 

telki szolgalom 

telki teher 

Tellkampf, Johann Ludwig 
tel-quel (vegyes, kevert minőségű [áru]) 

Telser, Lester 

telt házas előadás 
tél végi kiárusítás 

tematikus árverés 

tematikus elrendezésű irattárolás 
tematikus katalógus 

tematikus terv 

temékbővítés 
temetési költség 

temetési segély 

temetkezésiár-emelkedés 
temetkezési költség 

temetkezési piac 

temetkezési segély 
temetkezési segélypénztár 

temetkezési szolgáltatás költségei 

temetkezési üzlet 
temetkezési vállalkozás 

temetkezési vállalkozó 

temetőfenntartási költség 
temetőgondozási alap 

temetőgondozási díj 

templombankó (pl. Japánban) 
temporália (egyházi méltósággal járó világi jövedelem) 

TEN (Transzeurópai Hálózatok) (EU) 

tendencia 
tendenciaszerű 

tendenciát megerősítő fejlemény 

tendenciát mutat 
tendenciaváltás 

tendenciózus 



tendenciózusan torzít 

tender 

Tender (sajtókiadvány) 
tenderajánlat 

tenderajánlati űrlap 

tenderajánlatot tesz 
tenderbenyújtás 

tenderbenyújtó 

tenderbizottság 
tenderbiztosíték 

tenderbontás 

tenderbontási eljárás 
tendercsalás 

tenderdokumentáció 

tenderdokumentum 
tenderdosszié 

tendereljárás 

tenderelnyerés 
tenderen induló 

tenderen résztvevő 

tenderértékelés 
tenderezés 

tenderező 

tendereztetés 
tendereztető 

tenderfelhívás 

tenderfeltételek 

tenderfüzet 

tendergarancia 
tendergyőztes 

tenderinformáció-összefoglaló 

tenderkereskedelem 
tenderkibocsátás 

tenderkiírás 

tenderkiírási dokumentáció 
tenderkiírás prekvalifikációra 

tenderkiíró 

tenderlebonyolítás 
tender lebonyolítása 

tenderlétesítmény 

tendermeghívás 
tenderminősítés 

tendernyerés 

tenderpiac 
tenderrésztvevő 

tenderszemlézés 

tendertárgyalás 
tendert ír ki 

tendertisztaság 

tenderviszály 
tendervisszavonás 

tender visszavonása 

tenge (KZT) – Kazahsztán 
tengelyfuvar 

tengelyfuvarfelár 

tengelykereszt 
tengelytáv 

tengelyterhelés 

tengerbírási bizonyítvány 
tengeren 

tengerentúl 



tengerentúli 

tengerentúli átutalás 

tengerentúli átutalási megbízás 
tengerentúli bank 

tengerentúli kereskedelem 

tengerentúli pénzesutalvány 
tengerentúli pénzpiac 

tengerentúli piac 

tengerentúli szállítás 
tengerentúli út 

tengerentúli vállalat 

tengeren úton lévő áru 
tengerészek zálogjoga 

tengerészeti jog 

tengerészeti választott bíróság 
tengerhajózási igazolás 

tengerhajózási mérföld (hosszmérték) 

tengerhajózási ügynök 
tengeri árufuvarozás 

tengeri árufuvarozási szerződés 

tengeri áruszállítás 
tengeri áruszállítás az eladó veszélyére 

tengeri baleset 

tengeri biztosítás 
tengeri biztosítási jog 

tengeri biztosítási záradék a kockázatviselés kiterjesztéséről 

tengeri casco biztosítás 

tengeri casco biztosító 

tengeri fuvardíjtétel 
tengeri-fuvarlevél (kukoricaszállító) 

tengeri fuvarlevél (tengeren szállított áru fuvarlevele) 

tengeri fuvarozás 
tengeri fuvarozás káreseménye 

tengeri hajókár 

tengerihajókár-záradék 
tengeri hajórakjegy (B/L) 

tengeri hajóraklevél 

tengeri hajózás 
tengeri jelzálog 

tengeri jelzálogkölcsön 

tengeri jog 
tengeri jog törvénykönyve 

tengeri kár 

tengerikár-biztosítás 
tengeri kár esetére szóló biztosítás 

tengeri kereskedelem (a tengeren) 

tengerikereskedelem (kukoricáé) 
tengeri kockázatok 

tengeri kőolaj ára 

tengeri mérföld (hosszmérték) 
tengeri olajszállítás 

tengeriposta 

tengeri raklevél 
tengeri rakománybiztosító 

Tengeri Rakománybiztosítók Amerikai Intézete (AIMU) 

tengeri szállítás 
tengeriszállítás (kukoricaszállítás) 

tengeri szállítási biztosítás 

tengeriszállítmány-biztosítás 
tengeriszállítmány-biztosítási díj 

tengeriszállítmány-biztosítási kár 



tengeriszállítmány-biztosítási kötvény 

tengeriszállítmány-kár 

tengeri szállítóeszköz 
tengeri szállítólevél 

tengeri teherhajó 

tengeri út 
tengeri utazás 

tengeri utazó 

tengeri útra alkalmas 
tengeri útra kész 

tengeri veszély 

tengeri veszélyek esetére szóló biztosítás 
tengeri zálogjog 

tengerjáró teherhajó 

tengerjog 
tengerjogi egyezmény 

tengerképes 

tengerképes csomagolás (SWP) 
tengerképesség 

tengerképességi bizonyítvány 

tengermelléki 
tengerparti kereskedelem 

tengerparti turizmus 

tengerparti üdülőhely 
tenger sok pénz 

tengervíztől sérült 

tengeti az életét 

Tennessee-i Automatizált Klíringintézetek Szövetsége (TACHA) 
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termékszámozás 
termékszármazási bizonyítvány 

termék származási bizonyítványa 

termékszavatosság 
termékszavatossági idő 

termékszavatossági szerződés 

termékszavatosság lejárta 
termékszerkezet 

termékszerkezet-átalakítás 

termékszerkezet-elemzés 
termékszerkezet elemzése 

termékszerkezet-kialakítás 

termékszerkezet kialakítása 

termékszerkezet-módosítás 

termékszerkezet-váltás 
termék szezonalitása 

termékszint 

termékszubvenció 
terméktájékoztató 

terméktanács 

terméktárolás 
termék tárolása 

termék társadalmi értéke 

terméktávvezeték-adóraktár 
terméktechnológia 

terméktelítettség 

termékteljesítmény 
terméktér 

termékterjedelem 

terméktervezés 
termékteszt 

terméktöbblet 

terméktökéletesítés 
terméktömeg 

terméktőzsde 

terméktréning 
terméktulajdonság 

termék uniós előírása 

termékválaszték 
termékváltás 

termékváltozat 

termékváltozat-gazdaságossági hatékonyság 
termékváltozatosság 

termékvásár 

termékvásárlás 
termékvédelem 

termékvédelmi törvény 



termékverseny 

termék versenyképessége 

termékvisszahívás 
termékvizsgálat 

termékvizsgálati díj 

termékzsűri 
termékzsűriztetés 

termel 

termelékeny 
termelékenység 

termelékenységbővülés 

termelékenységcsökkenés 
termelékenység csökkenése 

termelékenységeltérések 

termelékenység emelése 
termelékenységfokozás 

termelékenység fokozása 

termelékenységi alku 
termelékenységi prémium 

termelékenységi ráta 

termelékenységjavítás 
termelékenységjavulás 

termelékenység javulása 

termelékenységkiesés 
termelékenységnövekedés 

termelékenységváltozás 

termelékenység változása 

termelékenység változásának vizsgálata 

termelékenységváltozás-mutató 
termelékenységváltozás-vizsgálat 

termelékenységváltozás vizsgálata 

termelékenység-visszaesés 
termelékenység visszaesése 

termelés 

termelés ágazati osztályozása 
termelés anyagintenzitása 

termelésarányos leírás 

termelés átállítása 
termelés átlagköltsége 

termelésbefolyásolás 

termelésben felhasznált tőkejavak 
termelésből kivont termőföld 

termelésből származó jövedelem 

termelésbővítés 
termelésbővítési terv 

termelésbővülés 

termeléscentralizáció 
termelés centralizációja 

termeléscentrikus 

termeléscentrikusság 
termeléscsökkenés 

termeléscsökkentés 

termelés delokalizációja 
termelésellátás 

termelés-ellenőrzés 

termelés ellenőrzése 
termeléselosztó 

termelés-előfinanszírozás 

termelés-előkészítés 
termelés előkészítése 

termelés elsődleges tényezője 



termelésemelkedés 

termeléseredmény 

termeléseredmény-arányos 
termeléseredmény-arányos hányad 

termelés értékelésének módja 

termelés és a csere együttes egyensúlya 
termelés és a csere szimultán egyensúlya 

termelés és fogyasztás késlekedő reakciója 

termelésfejlesztés 
termelésfejlesztési hozzájárulás 

termelésfelfutás 

termelésfellendítés 
termelésfinanszírozás 

termelés finanszírozása 

termelésfluktuáció 
termelésfokozás 

termelés futószalagon 

termelésgazdaságosság 
termeléshez felhasznált tényezők 

termeléshez felhasznált tényezők egységárainak csökkentése 

termeléshez felhasznált tényezők fajlagos mennyisége 
termelési adó 

termelési ág 

termelési aktivitás 
termelési alapfeltételek 

termelési alapok 

termelési anyag 

termelési ár 

termelésiár-kiegészítés 
Termelésiár-kiegészítés (számlanév) 

termelési ár kiegészítése 

termelésiár-mechanizmus 
termelésiár-típusú árrendszer 

termelési átlagperiódus 

termelési bevétel 
termelési cél 

termelési ciklus 

termelési csúcs 
termelési csúcsteljesítmény 

termelési egyensúly 

termelési együttható 
termelési együttműködési szerződés 

termelési eljárás 

termelési előirányzat 
termelési elvárás 

termelési elvonás 

termelési eredmény 
termelési érték 

termelési értekezlet 

termelésiérték-kiegészítés 
termelési esemény 

termelési és forgalmi viszonyok 

termelési eszköz 
termelési eszközök átengedése 

termelési eszközök előállítása 

termelési eszközöket gyártó ipar 
termelési eszközöket gyártó termelési eszközök termelése 

termelési eszközök gyártása 

termelési eszközt gyártó iparág 
termelési felelős 

termelési feltételek 



termelési feltételek gazdaságossága 

termelési feltételek különbözősége 

termelési felület 
termelési flexibilitás 

termelési folyamat 

termelési folyamatban felhasznált energia 
termelési folyamat belső mechanizmusa 

termelési forma 

termelési függvény 
termelési függvény alakja 

termelési függvény csökkenő hozadékú szakasza 

termelési függvény idő szerinti deriváltja 
termelési függvény növekvő hozadékú szakasza 

termelésifüggvény-típusok 

termelési-gazdálkodási elmozdulások 
termelési halmaz 

termelési határidő 

termelési határlehetőségek görbéje 
termelési hatékonyság 

termelési hitel 

termelési idő 
termelési integráció 

termelési irány 

termelési irányítás költségei 
termelési jellegű együttműködés 

termelési kapacitás 

termelési kapacitás indexe 

termelésikapacitás-többlet 

termelési kapcsolatok 
termelési-kereskedelmi lánc 

termelési kerülőút 

termelési kerülőút meghosszabbítása 
termelési készlet 

termelési koncentráció 

termelési kooperáció 
termelési költség 

termelésiköltség-csökkenés 

termelésiköltség-csökkentés 
Termelési költségek átvezetési számla (számlanév) 

termelési költségek beszámítása 

termelési költségek kiszámítása 
termelési költségként elszámolható tevékenység 

termelési könyvelés 

termelési környezet 
termelési kultúra 

termelési lehetőség 

termelési lehetőségek függvénye 
termelési lehetőségek görbéje 

termelési lehetőségek halmaza 

termelési lehetőségek határa 
termelési mélypont 

termelési mód 

termelési módok találkozása 
termelési módszer 

termelés importszükséglete 

termelési mutató 
termelési napló 

termelésingadozás 

termelési norma 
termelésintenzifikálás 

termelési nyilvántartás 



termelési osztály 

termelési önköltség 

termelési összeírás 
termelési összköltség 

termelési periódus 

termelési plafon 
termelési potenciál 

termelési prémium 

termelési profil 
termelési program 

termelési ráfordítás 

termelésirányítás 
termelés irányítása 

termelésirányítási elvek 

termelésirányítási rendszer 
termelésirányító 

termelésirányítói munka 

termelési rendszer 
termelési rés 

termelési részleg 

termelési rokonság 
termelési rokonságban lévő javak 

termelési rugalmasság 

termelési rugalmasság jellemző tartományai 
termelési statisztika 

termelési statisztika osztályozása 

termelési struktúra 

termelési szemléletű termékosztályozás 

termelési szerkezet 
termelési szerződés 

termelési szerződési görbe 

termelési szféra 
termelési színvonal 

termelési szolgálat 

termelési szubvenció 
termelési támogatás 

termelési tapasztalat 

termelési technológia 
termelési tényező 

termelésitényező-állomány 

termelési tényező ára 
termelésitényező-áramlás 

termelésitényezőár-arányok 

termelési tényező átengedése 
termelésitényező-csere 

termelési tényező díjazása 

termelési tényező egyoldalú növelése 
termelésitényező-együttesek működési hatásfoka 

termelésitényező-érték 

termelésitényező-faktorár kombináció 
termelésitényező-felhasználás 

termelési tényező felhasználásának hatékonysága 

termelési tényező flow- és stockfaktorárai 
termelésitényező-garnitúra 

termelési tényező hatásfokvesztesége 

termelésitényező-helyettesíthetőségi korlát 
termelésitényező-helyzet 

termelési tényező hozadéka 

termelési tényezői ár korlátja 
termelésitényező-igény 

termelési tényező importfelhasználási egyensúlyi ára 



termelési tényező jövedelme 

termelési tényezők árainak aránya 

termelésitényező-kereslet 
termelésitényező kereslete 

termelésitényező-kínálat 

termelési tényezőkkel telített 
termelési tényezők kombinálása 

termelési tényezők költségén számított érték 

termelésitényező-kombináció 
termelésitényező-kombináció vásárlása 

termelésitényező-korlát 

termelési tényező költsége 
termelési tényezők rugalmassága 

termelési tényezők származékos kereslete 

termelési tényezők technikai helyettesítési rátája 
termelésitényező-kvantum 

termelési tényező mennyisége 

termelésitényező-mérleg 
termelésitényező-minőség 

termelési tényező minősége 

termelési tényező működésének eredménye 
termelési tényező összetétele 

termelési tényező parlagon hevertetése 

termelésitényező-piac 
termelési tényező piaca 

termelésitényező-ráfordítás 

termelési tényezőre kivetett adó 

termelési tényező részaránya 

termelési tényező szakterületi determináltsági viszonyai 
termelésitényező-tartalék 

termelésitényező-tartalom 

termelésitényező-transzfer 
termelésitényező-vagyon 

termelésitényező-vagyon értékének az összege 

termelésitényező-vásárló 
termelési tér releváns tartománya 

termelési terv 

termelési tevékenység 
termelési ütem 

termelési ütemterv 

termelési válság 
termelési várakozások 

termelési vezérprogram 

termelési viszonyok 
termelési volumen 

termelésivolumen-index 

termeléskibővítés 
termeléskiesés 

termeléskihelyezési terv 

termeléskiigazítás 
termelés-kiindulópont 

termelés kiindulópontja 

termeléskitelepítés 
termelés kitelepítése 

termeléskiterjesztés 

termelés kiterjesztése 
termeléskoncentráció 

termelés koncentrációja 

termeléskoordinálás 
termelés koordinálása 

termeléskorlátozás 



termelés korlátozása 

termeléskorlátozási program 

termeléskorlátozó program 
termeléskorrekció 

termeléskorszerűsítés 

termelés korszerűsítése 
termeléskorszerűsítési program 

termeléskorszerűsítési támogatás 

termelés költségeinek csökkentése 
termelés közgazdaságtana 

termelésközi állásidő 

termelésközi készlet 
termelés közömbösségi görbéi 

Termelés közvetlen költségei (számlanév) 

termelés megrendelésre 
termelésmélység 

termelés mélysége 

termelésmenedzsment 
termelés méretei 

termelés mérőszámai 

termelésminősítés 
termelés modulrendszerben 

termelés munkaigénye 

termelés munkaszükséglete 
termelésnövekedés 

termelésnövekmény 

termelés növekvő amplitúdójú kilengése 

termelésnövelés 

termelés növelése 
termelés optimális összetétele 

termelésoptimalizálás 

termelésorientált 
termelés-összehúzódás 

termelés összesített költségei 

termelés-összezsugorodás 
termelés összezsugorodása 

termelés összköltsége (TC) 

termelésösztönzés 
termelés ösztönzése 

termelésösztönző 

termelésösztönző bérezés 
termeléspolitikai cél 

termelés potenciális nagysága 

termelés primer tényezője 
termelés raktárra 

termelés reáltényezői 

termelésrugalmasság 
termelésszabályozás 

termelés szabályozása 

termelésszakosítás 
termelés szakosítása 

termelésszakosítási szerződés 

termelés számbavétele 
termelésszervezés 

termelés szervezése 

termelésszervezési eljárás 
termelésszervezési elvek 

termelésszervezési rendszer 

termelésszervező 
termelésszervező funkció 

termelés szerződési görbéje 



termelésszéthúzás 

termelés széthúzása 

termelést a kereslethez igazítja 
termelés társadalmasodása 

termelés társadalmi formája 

termelést beszüntet 
termelés technikai együtthatói 

termeléstechnikai eljárás 

termelés technikai koefficiensei 
termelés természetes alapú logaritmusa 

termeléstervezés 

termeléstervezési modul 
termelést külföldre helyezi át 

termelést leállít 

termelést megbénítja 
termelést visszafogja 

termelésütemezés 

termelés ütemezése 
termelés vertikálisan egymásra épülő fázisa 

termelés vertikális láncolata 

termelés vertikális szerkezete 
termelés-visszaesés 

termelés visszaesése 

termelés-visszafogás 
termelés visszafogása 

termelés-visszafogó hatás 

termelészsugorodás 

termelő 

termelőapparátus 
termelő bánya 

termelőbázis 

termelőbázis-fejlesztés 
termelőbázis fejlesztése 

termelőberendezés 

termelőberendezések fejlesztése 
termelő beruházás 

termelőcsoport 

termelődés 
termelődik 

termelődő 

termelőegység 
termelőerők 

termelőerők fejlesztése 

termelőerők negligálása 
termelőerők parancsa 

termelő-értékesítő vállalat 

termelő és szolgáltató szférát egyaránt átfogó mozgósítás 
termelőeszköz 

termelőeszköz-apport 

termelőeszköz-ellátottság 
termelőeszköz felhasználása 

termelőeszköz-gyártás 

termelőeszköz gyártása 
termelőeszköz-kereskedelem 

termelőeszköz-kereskedelmi vállalat (TEK-vállalat) 

termelőeszköz-készlet 
termelőeszköz-megrendelés 

termelőeszköz megrendelése 

termelőeszközöket gyártó ipar 
termelőeszközök gazdaságossága 

termelőeszközökkel nem rendelkező bérmunkás 



termelőeszközök koncentrációja 

termelőeszközök tulajdona 

termelőeszköz-piac 
termelőeszköz piaca 

termelőeszköz-termelés 

termelőeszköz termelése 
termelőfelhasználás 

termelőfelhasználási cél 

termelőfogyasztás 
termelőfolyamat 

termelő-forgalmazó elvárt rentabilitása 

termelő funkció 
termelő gazdaság 

Termelőgépek, berendezések és járművek (számlanév) 

Termelőgépek, berendezések és járművek értékcsökkenése  
(számlanév) 

Termelőgépek értékcsökkenése (számlanév) 

Termelőgépek és berendezések (számlanév) 
termelőhely 

termelői adó 

termelői adó visszatérítése 
termelői ár 

termelői árak növekedése 

termelőiár-csökkenés 
termelői ár csökkenése 

termelőiár-emelkedés 

termelői ár emelkedése 

termelőiár-index 

termelői áron vásárol 
termelőiár-szint 

termelőiár-támogatás 

termelői árusítóhely 
termelői befizetés 

termelői-beszerzői ár 

termelői borkimérés 
termelői egyesülés 

termelői értékesítési szervezet (TÉSZ) 

termelői és beruházói import 
termelői-felvásárlási ár indexe 

termelői forgalmi adó 

termelői hatás 
termelői infrastruktúra 

termelői készletezés 

termelői konzorcium 
termelői önköltségi ár 

termelői piac 

termelői támogatás 
termelői tér 

termelői többlet 

termelői védőár 
termelőkapacitás 

termelőkapacitás sokoldalúsága 

termelőkapacitás-tulajdonos 
termelőkartell 

termelőképes 

termelőképesség 
termelő-kereskedelmi cég 

termelőket érintő adójogszabályok 

termelők szövetkezése 
termelőmunka (de: árutermelő munka) 

termelőmunka fogalma 



termelőmunka-fogalom 

termelő munkás 

termelő nyakán marad 
termelőorientált hálózat 

termelőország 

termelőpárti 
termelőszervezet 

termelőszféra 

termelőszférában létrehozott nemzeti jövedelem 
termelőszolgálat 

termelőszolgáltatás 

termelőszolgáltatás-piac 
termelőszolgáltatás piaca 

Termelőszövetkezet (sajtókiadvány) 

termelőszövetkezet (tsz vagy téesz) 
termelőszövetkezeti csoport (tszcs) 

termelőszövetkezeti-háztáji modell 

termelőszövetkezeti tag 
termelőtársaság 

termelőtényező 

termelőtevékenység 
termelőtőke 

termelőtőke körforgása 

termelőtőkés 
termelőüzem (de: bútort termelő üzem) 

termelővállalat 

termelővállalat-alapítás 

termelővállalat alapítása 

termelővállalkozás 
termelőviszony 

termelt erőforrás 

termeltet 
termeltetés 

termeltetett 

termeltethető 
termeltető 

termelt javak 

termelt összértéktömeg 
termelvény 

termény 

terményadó 
terményadórendszer 

terményalkusz 

terményár 
terménybeadás 

terménybeadási kötelezettség 

terménybegyűjtés 
terménybeli szolgáltatás 

terménybeszolgáltatás 

terménybiztosítás 
terménycsere 

terményértékesítés 

terményfelesleg 
terményfelvásárlás 

terményfelvásárló 

terményforgalom 
terménygazdálkodás 

termény-határidőüzlet 

terményhitel 
terményjárandóság 

terménykereskedelem 



terménykereskedő 

terménykészlet 

terménypénz 
terményraktár 

terményre adott kölcsön 

terményszállítás 
terményszállító 

terménytőzsde 

terményutalvány 
terményügylet 

terményüzlet 

terményvásárlás 
térmértani modell 

termés 

termésadat 
termésarány 

termésátlag 

termésátlag-csökkenés 
termésátlag csökkentése 

termésátlag-növekedés 

termésátlag növekedése 
termésbecslés 

termésbecslő 

termésbegyűjtés 
termésbetakarítás 

termésbiztosítás 

termés biztosítása 

termésemelkedés 

terméseredmény 
terméshozam 

termésjelentés 

terméskiesés 
terméskilátások 

termésmennyiség 

termést betakarít 
terméstöbblet 

természetbarát termelési eljárás 

természetben 
természetben fizet 

természetbeni adó 

természetbeni árengedmény 
természetbeni átutalás 

természetbeni bér 

természetbeni díj 
természetbeni díjazás 

természetbeni ellátás 

természetbeni fizetés 
természetbeni hozzájárulás 

természetbeni járadék 

természetbeni járandóság 
természetbeni javak 

természetbeni jövedelem 

természetbeni juttatás 
természetbeni juttatások járulékoltatása 

természetbeni kártérítés 

természetbeni kifizetés 
természetbeni osztalék 

természetbeni rabatt 

természetbeni szolgáltatás 
természetbeni társadalmi juttatás 

természetben kifizetett részvény 



természetben történő vagyonkivitel 

természetellenes 

természetes 
természetes ár 

természetes egységenként kivetett vám 

természetes előny 
természetes erőforrás 

természetes értékcsökkenés 

természetes externáliák 
természetes fedezet 

természetes gazdasági rend 

természetes kamatláb 
természetes kamatráta 

természetes kötelezettség 

természetes létszámcsökkenés 
természetes mértékegység 

természetes mértékegységeket tartalmazó költségvetés 

természetes monopólium 
természetes munkamegosztás 

természetes munkanélküliség 

természetes munkanélküliségi ráta 
természetes népességnövekmény 

természetes növekedés 

természetes növekedési ütem 
természetes ráta 

természetesráta-hipotézis 

természetes szaporodás 

természetes személy 

természetes termékenység 
természetes tulajdon 

természetfaktorár 

természethasználó 
természeti adottság 

természeti erőforrás 

természeti erőforrások pazarló felhasználása 
természeti erőforrások termelésében játszott szerep 

természeti érték 

természeti feltételek 
természeti járadék 

természetijáradék-elmélet 

természetijószág-bázis 
természetijószág-import lehetősége 

természeti kategória 

természeti kincs 
természetikincs-ellátottság 

természetikincs-koncesszió 

természeti környezet 
természetintenzív termék 

természeti pénz 

természetitényező-jövedelem 
természeti tényezők korlátozottsága 

természeti tőke 

természeti turizmus 
természeti vagyon 

természeti vagyon értéke 

természeti vagyont köt le 
természeti viszonyok 

természetjárás 

természetjogi iskola 
természetkárosodás 

természetkímélő csúcstechnika 



természetkímélő gazdálkodás 

természetkonform 

természetkonform életmód 
természettényező 

természettényező költségára 

természettényező marginális szintje 
természettulajdonos 

természettulajdonosi jövedelem 

természetvédelem 
természet védelmének szabályozása 

természetvédelmi bírság 

természetvédelmi kiadás 
természetvédelmi ráfordítás 

természetvédelmi törvény 

termeszt 
termesztés 

termesztett 

terminál 
terminál az eladási helyen 

terminálháttér 

terminális (egyidejűleg felvásárló és elosztó) 
terminál megnevezése 

terminár 

terminár emelkedése 
terminárfolyam 

termindiszázsió 

termindiszkont 

termindiszkontláb 

terminkamatláb 
terminkamatláb-megállapodás 

terminológiai fogyatékosság 

terminpiac 
terminszámla 

termin teljesítési időpont 

termintőzsde 
terminus (határnap) 

Terminus (a földek határait védő római isten) 

terminus technicus 
terminügylet 

terminügyletek fedezete 

termőföld 
Termőföld (számlanév) 

termőföldárverés 

termőföld-árverési hirdetmény 
termőföldbérlet 

termőföld elidegenítése 

termőföldfedezet 
termőföldfedezetre nyújtott jelzáloghitel 

termőföld-használati megállapodás 

termőföldjelzálog-hitelezés 
termőföldszerzés 

termőföld szerzése 

termőföldszerzésre jogosító aranykorona-érték 
termőföldtulajdon 

termőföld-tulajdonlás 

termőföld-tulajdonos 
termőföld tulajdonosa 

termőföldtulajdon-szerzés 

termőföldvásárlás 
termőföld vásárlása 

termőföld-vásárlási lehetőség 



termőhely 

termőhelyi védőár 

termőképes 
termőképesség 

termőre fordulás 

termőrefordulási-felfutási viszonyok 
termőrefordulási viszonyok 

termőterület 

terms of trade (cserearány-mutató) 
terms of trade-index 

terms of trade-kockázat 

térnyerés 
terrorizmusból származó pénzek tisztára mosása 

terrortámadás anyagi haszna 

térség 
térségfejlesztési forrás 

térségi banki toplista 

térségi jövedelemszakadékok 
térségi turizmusfejlesztési terv 

térségkockázat 

térség pénzügyi válsága 
térszerveződés 

tért hódít 

térti áru 
térti fuvar 

térti fuvardíj 

térti jegy 

térti kezelés 

térti rakomány 
térti rakomány biztosítási díja 

térti út 

térti utazás 
tértivevény 

tértivevényes kézbesítés 

tért veszít 
terület 

területarányos felosztás 

területbérlés 
területbérleti díj 

területdiagram 

területegység 
terület elhelyezkedése 

terület ellenőrzése 

területen kívüli 
területenkívüliség 

területenkívüliséget élvező 

területenkívüliséget élvező bank 
területenkívüliséget élvező cég 

terület- és vállalkozásfejlesztés 

területfejlesztés 
területfejlesztési alap 

területfejlesztési menedzser 

területfejlesztési pénz 
területfejlesztési politika 

területgazdálkodás 

területhasználati díj 
területhasználati jog 

területhasznosítás 

területhasznosítási terv 
terület hossza 

Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ) 



területi áregyenlőség 

területi árindex 

területi árrendszer 
területi bérdifferencia 

területi beruházási index 

területi csoportosítás 
területi elemzés 

területi elv 

területi gazdaságtan 
területigényes beruházás 

területigényes iparág 

területi hirdetésszervező 
területi igazgató 

területi index 

területi iroda 
területi ismérv 

területi jellegzetesség 

területi kartell 
területi kézműveskamara 

területileg illetékes vámhivatal 

területileg korlátozott adókötelezettség 
területi magánnyugdíjpénztár 

területi marketing 

területi megoszlás 
területi mobilitás 

területi munkamegosztás 

területi pénztár 

területi piackutatás 

területi politika 
területi rendszer 

területi sor 

területi statisztika 
területi szeparátor 

területi szétválasztó 

területi szortírozás 
területi tervezés 

területi vámszerv 

területi viszonyszám 
területi volumenindex 

terület kiterjedése 

terület kiválasztása 
terület leírása 

területmarketing 

terület meghatározása 
terület mérete 

terület-mértékegység 

területműködtetés 
terület működtetése 

terület nagysága 

terület neve 
területrendezés 

területrendezési terv 

terület részletezése 
terület specifikációja 

területstatisztikai osztályozási rendszer (NUTS) (EU) 

terület típusa 
terv 

tervadat 

tervadatok elemzése 
tervalku 

tervár 



terváttekintés 

tervberuházás 

tervbe vesz 
tervbevétel 

tervbizottság 

tervbürokrácia 
tervcél 

tervdokumentáció 

tervdokumentum 
tervegyeztetés 

tervellenőrzés 

terv ellenőrzése 
tervelőirányzat 

tervelőkészítés 

tervelőkészítő munka 
terven felüli 

terven felüli beruházás 

terven felüli értékcsökkenés 
Terven felüli értékcsökkenési leírás (számlanév) 

terven kívüli 

terven kívüli leírás 
terven kívüli törlesztés 

terveredmény 

tervérték 
terves 

tervesztendő 

térvesztés 

tervet teljesít 

tervet túlteljesít 
tervév 

tervez 

tervezés 
tervezéselmélet 

tervezés fokozatai 

tervezésgazdálkodási osztály 
tervezésgazdálkodási osztály helyettes vezetője 

tervezésgazdálkodásiosztály- 

-vezető 
tervezésgazdálkodásiosztályvezető--helyettes 

tervezésgazdálkodási osztály vezetője 

tervezés hívei 
tervezés időhorizontja 

tervezési eljárás 

tervezési engedély 
tervezési értékek kiegyenlítése 

tervezési eszköztár 

tervezési folyamat 
tervezési horizont 

tervezési koncepció 

tervezési makromodell 
tervezési metodika 

tervezési modell 

tervezési módszer 
tervezési-programozási-költségvetési rendszer (PPBS) 

tervezési rendszer 

tervezésirendszer-változtatás 
tervezési rendszer változtatása 

tervezési szerződés 

tervezet 
tervezett 

tervezett árbevétel 



tervezett avulás 

tervezett cash flow 

tervezett cégeladás 
tervezett elavulás 

tervezett erkölcsi kopás 

tervezett hozamok alapján történő árképzés 
tervezett infláció 

tervezett infláció mértéke 

tervezett kibocsátásnövekedés 
tervezett kibocsátás növekedése 

tervezett költségek kiszámítása 

tervezett közvetlen önköltség 
tervezett megtakarítás 

tervezett napi változások 

tervezett nyereség 
tervezett részvénykibocsátás 

tervezett-szervezett kooperáció 

tervezett újraindulás 
tervezett veszteség 

tervezgetés 

tervezhető 
tervezhetőség 

tervező 

tervező-elemző közgazdász 
tervezőhivatal 

tervezői logika 

tervezői megközelítés 

tervezőiroda 

tervezőiroda-vezető 
tervezőiroda vezetője 

tervezőmunka 

tervező szerv 
tervfegyelem 

tervfeladat 

tervfeladati viszonyszám 
tervfeladat-viszonyszám 

tervfelbontás 

tervfelelős 
tervfelülvizsgálat 

terv felülvizsgálata 

tervfelülvizsgáló 
tervgazdálkodás 

tervgazdaság 

Tervgazdasági Értesítő (sajtókiadvány) 
tervgazdaságok története 

tervgazdaságtan 

tervgazdaságú ország 
tervhivatal 

tervidőszak 

tervindítás 
tervismertetés 

tervjavaslat 

tervjelentés 
tervjog 

tervjóváhagyás 

tervkészítés 
tervkészítési folyamat szakaszai 

tervkidolgozás 

terv kidolgozása 
tervkidolgozó szervezet 

tervkoncepció 



tervkoordináció 

tervkoordinációs modellezés 

tervkölcsön 
tervkölcsön-jegyeztetés 

tervkölcsönjegyzés 

tervkölcsön jegyzése 
tervkötelezettség 

tervlebontás 

tervleírás 
tervlemaradás 

terv megvalósítása 

tervminősítés 
tervmodell 

tervmódosítás 

tervmunka 
tervmutató 

tervmutatószám 

tervnemteljesítés 
terv nemteljesítése 

tervorientált 

tervorientált értékbecslő eszköz 
tervosztály 

tervosztályvezető 

tervosztály vezetője 
tervpályázat 

tervrendszer 

tervrészletezettség 

tervsarokszám 

tervszám 
tervszámítás 

terv szerinti aukció 

terv szerinti értékcsökkenés 
Terv szerinti értékcsökkenési leírás (számlanév) 

terv szerinti leírás 

terv szerinti törlesztés 
tervszerű 

tervszerű befolyásolás 

tervszerű értékcsökkenés 
tervszerű gazdálkodás 

tervszerű hitel 

tervszerű irányítás 
tervszerű megelőző karbantartás (tmk) 

tervszerű piacszabályozás 

tervszerűség 
tervszerűsítés 

tervszerűtlen 

tervszerződés 
tervtartalék 

tervteljesítés 

terv teljesítésének a figyelése 
tervteljesítés figyelése 

tervteljesítési viszonyszám 

tervtől való eltérés 
tervtörvény 

tervtúlteljesítés 

terv túlteljesítése 
tervújragondolás 

terv újragondolása 

tervutasítás 
tervutasításos gazdaság 

tervutasításos rendszer 



tervvázlat 

terv végrehajtása 

terv-végrehajthatóság 
terv végrehajthatósága 

tervzárás 

tervzsűri 
tessék-lássék munka 

testáció (végrendelkezés) 

testál 
testálás 

testáló 

testamentáris 
testamentum 

testátor 

testet ölt 
testimoniális (végrendeleti) 

testimónium (bizonyítvány, tanúsítvány) 

testőrbér 
testőrbérlés 

testőrvállalkozás 

testreszabott ár 
testreszabott bankszolgáltatás 

testreszabott termék 

testület 
testületi gazdaság 

testületi vámlaboratórium 

testület tisztségviselői 

testvércég 

testvérintézmény 
testvérvállalat 

testvérváros 

TÉSZ (Takarékszövetkezetek Érdekvédelmi Szövetsége) 
TÉSZ (termelői értékesítési szervezetek) 

TESZ (Tőzsdei elszámolási számla) (számlanév) 

teszt 
tésztagyár 

tésztaipar 

tésztaüzlet 
tesztel 

tesztelés 

tesztkulcs 
tesztpiac 

tesztpiaci lokális bevezetés 

tét 
tétatényező 

tétel 

tételár 
tételátvezetés a naplóból a főkönyvbe 

tételbejegyzés 

tétel bejegyzése 
tételben történő szállítás 

tételdarabolás 

tételek hiánya 
tételekre bontott költségvetési keret 

tételekre oszt 

tételek szerint csoportosít 
tételek szerint felbont 

tételek szerinti csoportosítás 

tételek szerinti felbontás 
tételek szerinti osztályozás 

tételek szerint osztályoz 



tételenként felsorol 

tételenkénti szállítás 

tételenkénti számla 
tételes adó 

tételes adókivetés 

tételes adóztatás rendszere 
tételes aktiválás 

tételes alszámla 

tételes ár 
tételes átalányadó 

tételes átalányadózás 

tételes elszámolás 
tételes jegyzék 

tételes költségelszámolás 

tételes költségvetés 
tételes lista 

tételes lista elemei 

tételes nyilvántartás 
tételes számla 

tételes számlakivonat 

tételes vámvizsgálat 
tételes vizsgálat 

tételez 

tételfelépítés 
tételhivatkozás 

tételhossz 

tételjóváírás 

tétel jóváírása 

tételkalkuláció 
tételkifutás 

tételkijelölés 

tételkönyvelés 
tétel könyvelése 

tétel leírása 

tételmeghatározás 
tétel meghatározása 

tételminta 

tételnagyság 
tételrészre vonatkozó átadási rendelvény 

tételrészre vonatkozó kiszolgáltatási rendelvény 

tételsorrend 
tételstornírozás (vagy tételsztornírozás) 

tételszám 

tételszerkesztés 
tételszerkezet 

tételsztornírozás (vagy tételstornírozás) 

tétel sztornírozása 
tételtartam 

tételt átvezet 

tételt átvezeti a naplóból a főkönyvbe 
tételt elkönyvel 

tételt ellenőriz 

tételtípus 
tételt jóváír 

tételt lekönyvel 

tételt lezár 
tételt megváltoztat 

tételtörlés 

tétel törlése 
tételt sztorníroz 

tételt töröl 



tételt visszavon 

tétel vége 

tételvisszavonás 
tétel visszavonása 

tetemes értékvesztés 

tetemes haszon 
tetemes jövedelemhiány 

tetemes kár 

tetemes költség 
tetemes összeggel tartozik 

tetemes többletráfordítás 

tetemes veszteség 
tetemes veszteséggel zárta az évet 

tétlen pénz 

tétlenpénz-felhalmozás 
tétlenség 

tétlen tőke 

tét nélküli játszma 
tétovázás 

tétovázik 

tetőfedő-szakáruház 
tetőreklám 

tetradrachma (pénzegység) 

tetszési index 
tetszésnyilvánítás 

tetszés szerint 

tetszés szerinti ár 

tetszés szerinti kiválasztás 

tetszés szerinti lakbéremelés 
tetszés szerinti törlesztés 

tetszés szerinti valutában visszafizetendő kötvény 

tetszés szerinti visszafizetés 
tetszetős 

tetszetős csomagolás 

tetszetős külső 
tétszorzó 

tetszőlegesen osztható 

tetszőleges mennyiségben 
tettre kész 

tettrekészség 

tévéadók bevétele 
téved 

téved a számolásnál 

tévedés 
tévedésből küldött tétel 

tévedésből küldve 

tévedések és kihagyások 
tévedések és kihagyások fenntartásával 

tévedések és kihagyások mérlege 

tévedések fenntartásával 
tévedésünkért elnézésüket kérjük 

tévé-előfizetés 

tévé előfizetése 
tévé-előfizetési díj 

tévéhirdetés 

tevekaravánnal szállít 
tevekaraván-vállalkozás 

tevékeny 

tevékenykedik 
tevékenység 

tevékenységalapú költségszámítás 



tevékenységáramlás 

tevékenységátszervezés 

tevékenység átszervezése 
tevékenységcsere 

tevékenységcsere-forma 

tevékenységcsoport 
tevékenységek külső gazdasági hatása 

tevékenységelemzés 

tevékenységet folytat 
tevékenységi elvű aggregálás 

tevékenységi engedély 

tevékenységi garancia 
tevékenységi garanciával biztosított 

tevékenységi kör 

tevékenységi körök kódja (SIC-kód) 
tevékenységi struktúra 

tevékenységi szint fenntartása 

tevékenységi terület 
tevékenységi területek áttekintése 

tevékenységkiterjesztő vállalkozás 

tevékenységlezáró mérleg 
tevékenységorientált 

tevékenységparaméter 

tevékenységre utalványozható közvetlen költség 
tevékenységspecifikus előnyök 

tevékenység szerinti munkamegosztás 

tevékenységszint 

tevékenységtípus 

tévéreklám 
tévéreklámklip 

téves 

téves adat 
téves adatközlés (a közlés téves) 

tévesadat-közlés (az adat téves) 

téves adat közlése 
téves becslés 

téves címzésű 

téves döntés 
téves elképzelés 

tévesen fizetett munkabér 

téves információ 
téves információközlés (a közlés téves) 

tévesinformáció-közlés (az információ téves) 

téves információ közlése 
téves kapcsolás 

téves könyvelés 

téves könyvelési tétel 
téves szállítás 

téves számítás 

téves számlakivonat 
téves számlára könyvelt összeg 

téves tétel 

téves veret 
tévétársaság 

tévképzetek 

tevőleges 
tevőleges megbánás 

tevőleges szolgalom 

textiláru 
textiláru-elosztás 

textiláru elosztása 



textilellátás 

textiles 

textil- és méteráru-kereskedés 
textilexport 

textilgyár 

textilház 
textília 

textilimport 

textilipar 
Textilipar (sajtókiadvány) 

textilipari részvény 

Textilipari Tervgazdaság (sajtókiadvány) 
textiljegy 

textilkereskedés 

textilkereskedő 
Textilkereskedők Lapja (sajtókiadvány) 

textil-kiskereskedelem 

textil-kiskereskedelmi üzlet 
textil-kiskereskedő 

textilkombinát 

Textilkurír (sajtókiadvány) 
textil-nagykereskedelem 

textil-nagykereskedő 

textilnyersanyag-nagykereskedelem 
textilosztály-vezető 

textilosztály vezetője 

textilplakát 

textilszalagcímke 

textilutalvány 
textilüzlet 

textilüzlet-vezető 

textilüzlet vezetője 
textilvásárlás 

tezauráció 

tezaurál 
tezaurálás 

tezauráló 

tezaurálódik 
tézis 

TF (távbeszélőn kézbesítendő távirat) 

TFE (Torontói Határidős Tőzsde) 
TGE (Tokiói Gabonatőzsde) 

TGI (célcsoportindex) 

tgm (társadalmi-gazdasági megállapodás) 
tgm-tárgyalás 

Thaiföldi Értéktőzsde (SET) 

Thaiföldi Értéktőzsde indexe (SET--index) 
Thaiföldi Királyság (Thaiföld) – Ázsia 

THB (baht) – Thaiföld 

THB (Tárcaközi Hitelvéleményező Bizottság) 
THB-engedély 

thebe (váltópénz) 

Theil, Henri 
Theiss Ede 

Thirring Gusztáv 

THM (teljes hiteldíjmutató) 
THM-érték 

THM-különbség 

THM-számítás 
Thomas, Albert 

Thompson, Robert Ellis 



Thompson, Thomas Perronet 

Thompson, William 

Thorndike-effektus 
Thornton, Henry 

Thornton, William Thomas 

thread 
Thurow, Lester Carl 

Thünen, Johann Heinrich von 

Thünen-féle körök 
THV (vagy SIA) (társadalmihatás- 

-vizsgálat) 

TIBOR (tokiói bankközi kínálati kamatláb) 
tibutárius 

TIF-okmány 

TIFFE (Tokiói Nemzetközi Pénzügyi Határidős Tőzsde) 
tigrisgazdaság (bizonyos ázsiai országok gazdasága) 

Tihanyi Lajos 

tikett 
tilalmat felold 

tilalmazott magatartás 

tilalmi árulista 
tilalmi idő 

tilalmi lista 

tilalom 
tilalom alá esik 

tilos 

tilt 

tiltakozás 

tiltakozási határidő 
tiltakozást bejelent 

tiltakozik 

tiltakozó 
tiltakozó sztrájk 

tiltás 

tiltó 
tiltó bírói végzés 

tiltó forgatmány 

tiltó intézkedés 
tiltólista 

tiltó rendelkezés 

tiltó rendszabály 
tiltott 

tiltott alkoholreklámozás 

tiltott áru 
tiltott árusítás 

tiltott átutalás 

tiltott banktevékenység 
tiltott beavatkozás 

tiltott beavatkozást hajt végre 

tiltott cigarettareklámozás 
tiltott dohányreklámozás 

tiltott export 

tiltott gyémántvásárlás 
tiltott import 

tiltott kereskedelem 

tiltott piac 
tiltott portéka 

tiltott reklám 

tiltott reklámtevékenység 
tiltott szerencsejáték 

tiltóvám 



tiltó záradékkal ellátott váltó 

tímáripar 

tímármunka 
tímárműhely 

tímárság 

time is money 
timokrácia (az állampolgári jogokban a lakosok vagyonuk arányában részesülnek) 

Tinbergen, Jan 

Tinbergen-féle nyílséma 
Tinbergen-szabály 

TINK (terhelés importinkasszó miatt) 

tipikus érték 
tipikus gazdasági nehézség 

tipizálás 

tipp 
tippadó 

tippmező 

tipszter (lóversenyen pénzért tippeket adó személy) 
Tipula Péter 

típus 

típusanyag 
típusáru 

típuscikk 

típushirdetés 
típusjegyzék 

típuskötés 

típusmegjelölés 

típusmenü 

típusmodell 
típusöltönyár 

típusönköltség 

típusszerződés 
típusterv 

típustranzakció 

TIR (nemzetközi közúti kereskedelmi szállítás) 
TIR-carnet 

TIR-egyezmény 

TIR-füzet 
TIR-garanciarendszer 

TIR-garanciával szállítható áru 

TIR-igazolvány 
TIR-igazolványos nemzetközi árufuvarozás 

TIR-kártyaprivilégium 

TIR-konferencia 
TIR-vámigazolvány 

TIR-vámzár 

TIR-zár 
Tiszántúli Gazdák (sajtókiadvány) 

Tiszántúli Ipar és Kereskedelem (sajtókiadvány) 

tiszta ár 
tiszta áramdíjas tarifa 

tiszta árfolyam 

tiszta árutermelés 
tiszta beszedés 

tiszta bevétel 

tiszta cseregazdaság 
tiszta egészségügyi bizonylat 

tiszta egyenleg 

tiszta eladósodás a saját tőke százalékában 
tiszta eredetű vagyon 

tiszta érték 



tiszta fizetés 

tiszta forgalmi költség 

tiszta fuvarokmány 
tiszta gazdasági járadék 

tiszta hajóraklevél 

tiszta hajóstiszti elismervény 
tiszta haláleseti biztosítás 

tiszta haszon 

tiszta hozadék 
tiszta hozam 

tiszta illeszkedésvizsgálat 

tiszta játékbevétel 
tiszta jövedelem 

tiszta kapitalizmus 

tiszta kéz 
tiszta kibocsátás 

tiszta kitermelési járadék 

tiszta költségvetési politika 
tiszta kötvényárfolyam 

tiszta közgazdaságtan 

tiszta közjavak 
tiszta lebegés 

tiszta likvid vagyon 

tiszta monetáris politika 
tiszta monopólium 

tisztán keres 

tisztán kollektív javak 

tisztán kölcsönös hasznú szervezet 

tisztán közhasznú közszolgáltató szervezet 
tisztán közhasznú nyitott szervezet 

tisztán közhasznú szervezet 

tisztán nettó ár 
tisztán nyer 

tiszta nyereség 

tiszta nyereség a forgalom százalékában 
tiszta okmány 

tiszta oligopólium 

tiszta összeg 
tiszta pénzügyi logika 

tiszta piacgazdaság 

tiszta piaci mozgás 
tisztára mosott pénz 

tisztaság 

tiszta súly 
tiszta szerencse 

tisztátlan verseny 

tiszta tulajdonosi jövedelem 
tiszta ügylet 

tiszta üzemi nyereség 

tiszta üzlet 
tiszta üzleti nyereség 

tiszta üzleti veszteség 

tiszta vagyon 
tiszta váltó 

tiszta verseny 

tiszta veszteség 
tiszta vételár 

tisztáz 

tisztázás 
tisztázódik 

tiszteletbeli pénztáros 



tiszteletbeli professzor 

tiszteletdíj 

tiszteletdíjas 
tiszteletjegy 

tiszteletpéldány 

tisztes haszon 
tisztes jövedelem 

tisztes kereset 

tisztes megélhetés 
tisztességes alku 

tisztességes ár 

tisztességes árfolyam 
tisztességes bérről szóló záradék 

tisztességes eljárás 

tisztességes fizetés 
tisztességes fizetség 

tisztességes haszon 

tisztességes hozadék 
tisztességes játékos 

tisztességes jövedelem 

tisztességes kereset 
tisztességes kereskedelem irányelvei 

tisztességes megállapodás 

tisztességes megélhetés 
tisztességes munka 

tisztességes ügylet 

tisztességes üzlet 

tisztességes verseny 

tisztességtelen 
tisztességtelen ár 

tisztességtelen előnyben részesítés 

tisztességtelen előnyhöz jut 
tisztességtelen előnyt húz 

tisztességtelen gazdasági tevékenység 

tisztességtelen haszon 
tisztességtelen kereskedelem 

tisztességtelen manipuláció a részvényekkel 

tisztességtelen meggazdagodás 
tisztességtelen piaci magatartás 

tisztességtelen reklám 

tisztességtelen tarifa 
tisztességtelen terjesztési módszer 

tisztességtelen utánzat 

tisztességtelen verseny 
tisztességtelen versenycselekmény 

tisztességtelen verseny ellen hozott törvény 

tisztességtelen versenytárs 
tisztítási költség 

tisztítatlan mutató 

tisztítószer-nagykereskedelem 
tisztítószerpiac 

tisztított intenzitási viszonyszám 

tisztított termékmennyiségi mutató 
tisztogatási nyomok verdefényes pénzérméken 

tisztségviselő 

tiszttartó 
tisztújító közgyűlés 

tisztviselő 

tisztviselőállam 
tisztviselők nyugdíj-önrészesedése 

tisztviselőlétszám 



tisztviselőréteg 

titkár 

titkárnőkölcsönzés 
titkárnő-közvetítés 

titkárságvezető 

titkol 
titkolnivaló 

titkolni való szerződési pont 

titkolt szerződés 
titkos 

titkos alap 

titkos bankszámla 
titkos értesülés 

titkosírás 

titkosít 
titkosítás 

titkos kereskedés 

titkos kód 
titkos megállapodás 

titkos megállapodás szerinti ár 

titkos megvesztegetési alap 
titkos minősítés 

titkos összejátszáson alapuló versenytárgyalás 

titkos pénzalap 
titkos privatizációs szerződés 

titkosság 

titkossági záradék 

titkos szavazás 

titkos támogatás 
titkos tárgyalás 

titkos tartalék 

titkos tőkeforgalom 
titok 

titokba burkol 

titokban tartott eladó 
titokban tartott vevő 

titoksértés 

titoktartás 
titoktartási kötelezettség 

titoktartási megállapodás 

titoktartási nyilatkozat 
titokvédelem 

titokvédelmi jog 

titokvédelmi kötelezettség 
titokvédelmi nyilatkozat 

titulatúra (címzés, megszólítás) 

titulus 
tivoli 

tízcentes 

tízcentes érme 
tíz dollár 

tízdolláros 

tízdolláros amerikai aranypénz 
tízdolláros aranyérme 

tízdolláros bankjegy 

tizedespont 
tizedesponttól balra eső számjegyek 

tizedes rendszer 

tizedesvessző 
tízek 

Tízek Klubja (IMF) 



tizenharmadik havi fizetés 

tizenhatod 

tizenketted oldalas hirdetés 
tizenöt napos szabály 

tízes bankjegy 

tízes csomagolású 
tízes érme 

tízesével csomagol 

tízes számrendszer 
tízeurós bankjegy 

tízévenkénti összeírás 

tízéves 
tízezerforintos (egy darab tízezres) 

tíz ezerforintos (tíz darab ezres) 

tízezer forintos (tízezer egyforintos) 
tízezer forintos bankjegy 

tíz fillér 

tízfilléres 
tízfilléres érme 

tízfontos bankjegy 

tíz forint 
tízforintos (egy darab tízes) 

tíz forintos (tíz darab egy forintos) 

tízforintos bankjegy 
tízforintos bankó 

tízforintos érme 

tízkoronás 

tíz közép- és kelet-európai társult ország (MOE-10) 

tízszázalékos irányelv 
TJKSZ (Támogatásokat és Járadékokat Kezelő Szervezet) 

Tjulpanov, Szergej Ivanovics 

TKCS (terhelés kiírt csekk miatt) 
TKUU (terhelés külföldre utalás miatt) 

TLX (telexen kézbesítendő távirat) 

tmk (tervszerű megelőző karbantartás 
TMM (manát) – Türkmenisztán 

T-nap 

TNC (transznacionális vállalat) 
TND (dinár) – Tunézia 

Tobin, James 

Tobin-adó 
Tobin-féle q 

toea (váltópénz) 

tógazdaság 
Togói Köztársaság (Togo) – Afrika 

tojásár 

tojásárus 
tojásbehozatali engedély 

tojásellátás 

tojásexport 
tojásfelhozatal 

tojásfelvásárlás 

tojás felvásárlása 
tojáskereskedő 

tojástermelő 

Tojástermelők Szövetsége 
tok 

Tokió-forduló (GATT) 

Tokiói Árutőzsde (TCE) 
Tokiói Bank (BoT) 

tokiói bankközi kínálati kamatláb (TIBOR) 



Tokiói Cukortőzsde 

Tokiói Értéktőzsde (TSE) 

Tokiói Értéktőzsde átlagárfolyam- 
-indexe 

Tokiói Értéktőzsde átlaghozamindexe 

Tokiói Értéktőzsde részvényárfolyam-indexe (TSESPI) 
tokiói forduló 

Tokiói Gabonatőzsde (TGE) 

Tokiói Nemzetközi Pénzügyi Határidős Tőzsde (TIFFE) 
tokiói részvényárfolyam-index (TOPIX) 

tolar (SIT) – Szlovénia 

tolatmány 
toldalék 

toldat 

tolerálható ügyetlenség 
tolerancia 

tolerancia pénzverésnél 

toleranciazáradék 
tól–ig ár 

tól–ig-os bérrendszer 

tollasodás (szleng – gazdagodás) 
tollasodik (szleng – gazdagodik) 

tollasodó (szleng – gazdagodó) 

tollkereskedés 
tollkereskedő 

tollpénz 

tolmácsdíj 

tolvajlás 

tomán 
tombola 

tom/next kamat 

ton deadweight (teljes terhelés tonnákban) 
Tonelli Sándor 

Tongai Királyság (Tonga) – Óceánia 

Toniolo, Giuseppe 
tonna (szleng – pénz, egymillió forint) 

tonna (t) (súlymérték) 

tonnában kifejezett teljes terhelés 
tonnában kifejezett vízkiszorítás 

tonnage (a hajó űrtartalma) 

tonnakilométer 
tonnamérföld 

tonna/nap 

tonnatartalom 
Tooke, Thomas 

TOP (pa’anga) – Tonga 

tóparti ár 
topbróker 

topburzsoá 

TOPIX (tokiói részvényárfolyam- 
-index) 

topkínálat 

toplista 
toplistás 

topmenedzser 

topmodell 
topreklám 

torlódás 

torlódási pótdíj 
torlódási pótlék 

tornacipővásár 



tornacipő-vásárlás 

Torontói Értéktőzsde (TSE) 

Torontói Értéktőzsde összetett indexe (TSE-300) 
Torontói Határidős Tőzsde (TFE) 

torquayi forduló 

Torrens, Robert 
tortadiagram 

torzít 

torzítás 
torzításmentes 

torzításmentes verseny 

torzítatlan becslés 
torzítatlan becslőfüggvény 

torzítatlanság 

torzító hatás 
torzított becslőfüggvény 

torzított előrejelzés 

torzulás 
totálelszámolás 

totális hasznosság 

totális konkurencia 
totális vámellenőrzés 

totalitárius állam 

totalizatőr 
totalizatőri rendszer 

totálkár 

totálkár-biztosítás 

totálkáros 

Tóth Jenő 
totó 

totóárus 

totó-lottó árus 
totónyeremény 

totószelvényár 

totózik 
totózó 

tour 

touring hotel 
touroperator 

tour-retour 

továbbad 
továbbadandó 

továbbadás 

továbbadható 
továbbadott kifizetés 

tovább dolgozás 

továbbdolgozási prémium 
tovább dolgozik 

továbbeladási ár előírása 

tovább erősödik 
továbbértékesítés 

továbbértékesítési cél 

továbbértékesítési célra vásárolt kereskedelmi áru 
továbbértékesítési célú átvétel 

továbbfejleszt 

továbbfejlesztett szerkezetátalakítási hitel 
továbbfejlesztett szerkezetátalakítási hitelkeret 

továbbfejleszthető 

továbbfejlődés 
továbbfeldolgozás 

továbbfelhasználás 



továbbfelhasználó 

továbbfelhasznált félkész termék 

tovább fizetendő járadék 
továbbfoglalkoztatás 

továbbfoglalkoztatási program 

tovább folytatódó stabilizáció 
továbbforgalmazó 

továbbforgalmazói piac 

továbbgöngyölítés 
továbbgörget 

továbbgörgetés 

továbbgörgetési érték 
továbbgörgethető kölcsön 

továbbgyűrűzés 

továbbgyűrűződés 
továbbgyűrűző hatás 

továbbhalad 

továbbhasznosítás 
továbbhasznosítható 

továbbhasznosíthatóság 

tovább hitelez 
továbbhitelezés 

további biztosíték 

további biztosítékot igényel 
további biztosítékot kér 

további értesítésig 

további fedezetet kér 

további feldolgozás 

további intézkedésig 
további kedvezmény egy kibocsátásnál 

további megmunkálásra átadott termék 

további módosítások 
továbbít 

továbbítás 

továbbított értékpapír 
továbbított értékpapírok jegyzéke 

tovább képez 

továbbképzés 
továbbképző tanfolyam 

tovább kölcsönöz 

továbbkölcsönzés 
továbblép 

tovább lízingel 

továbblízingelés 
továbbműködő vállalat 

továbbműködő vállalat értéke 

tovább nem forgatható forgatmány 
tovább nőhet a fizetendő járadék összege 

továbbszállít 

továbbszállított küldemény 
továbbszámlázás 

továbbszámlázott alvállalkozói teljesítmény 

továbbszámlázott érték 
tovább szolgál 

továbbszolgáló 

tovább tanul 
továbbtanulás 

továbbtanulási támogatás 

továbbtervezési folyamatok 
továbbvezetés időszaka 

továbbvezetett számla 



tovagyűrűző aránytalanság 

tovagyűrűző hatás 

tovahaladó érték 
tovasugárzó hatás 

toyotizmus 

többalanyú kötelem 
többalanyúság 

több alapkönyves elszámolás 

Több a pénze, mint az esze. (szólásmondás) 
több árfolyamos átváltás 

több árfolyamos devizaszorzó 

több árfolyamos rendszer 
többárus árfolyam-különbözeti megbízás 

Több a szegény, mint a gazdag. (közmondás) 

több biztosítótársaság által közösen vállalt biztosítás 
több cégre kibocsátott csekk 

többcélú állomás 

többcélú felmérés 
többcélú hasznosítás 

többcélú hely 

többcélú kártya 
többcélú mérlegfelfogás 

többcélú minta 

többcsatornás árak 
többcsatornás árképzés 

többcsatornás árrendszer 

többcsatornás értékesítés 

többcsatornás statisztikai szolgálat 

többcsatornás tőke/termelés arány 
többdarabos csomagolás 

több devizában adott kölcsön 

többdevizás kamatlábrögzítés 
többdimenziós pontbecslés 

többdimenziós viszonyszám 

többe kerül 
többek készpénzszámlája 

többek számlája 

többelemes nyugdíjrendszer 
többemeletes parkolóház 

több értékpapírra szétválasztott kötvény 

többes árfolyam 
többes árfolyamrendszer 

többes devizaárfolyam 

többesélyes 
többes jogviszony 

többet ígér 

többéves átütemezési megállapodás 
többévi 

több évre kiterjedő adósságátütemezési megállapodás 

több évre szóló egyezmény 
többfázisú adó 

többfázisú forgalmi adó 

többféle értékpapírra cserélhető kötvény 
többfelhaszálós rendszer 

több fiókkal rendelkező bank 

több funkció 
többfunkciós pénztárgép 

több generációra kiterjedő adó 

többhasábos vámtarifa 
többhavi elmaradás 

többhavi lemaradás 



többheti késedelem 

többheti szállítási késedelem 

több hitelintézet által együttesen nyújtott kölcsön 
többi részletnél lényegesen nagyobb utolsó részlet 

többi termelési tényező változatlansága 

több-kevesebb 
több kockázatot fedező biztosítás 

több kockázatra kiterjedő biztosítás 

több kockázatra kiterjedő szavatosság 
több korosztályos zárt modell 

többkulcsú értékesítés 

több lábon állás 
többlábú kompenzáció 

többlépcsős adó 

többlépcsős árazás 
többlépcsős bankrendszer 

többlépcsős csatlakozási folyamat 

többlépcsős egyesítés 
többlépcsős irányítási rendszer 

többlépcsős kiválasztás 

többlépcsős LIBOR 
többlépcsős mintavétel 

többlépcsősség 

többlépcsős szúrópróba 
többlépcsős válogatás 

többlet 

többletadminisztráció 

többletadó 

többletadó bevezetése 
többletadóteher 

többletadóztatás 

többletajánlat 
többletár 

többletárbevétel 

többletáremelés 
többletáru 

többletárualap 

többletbefektetés 
többletbefizetés 

többletbehozatal 

többletbér-kifizetési kötelezettség 
többletberuházás 

többletbevétel 

többletbiztosítás 
többleteladási ügylet 

többleteredmény 

többlet-erőfeszítés 
többletérték 

többletértékadó (VAT) 

többletértékadó-visszaigénylés 
többletértékadó visszaigénylése 

többletértékadó-visszatérítés 

többletértékesítés 
többletet kimutat 

többletet más nemzetgazdaságok piacain elcseréli 

többletet termelő rendszer 
többletexport-támogatás 

többletexport támogatása 

többletfelhalmozás 
többlet felhalmozása 

többletfelhasználás 



többlet felhasználása 

többletfinanszírozás 

többletfizetés 
többletfoglalkoztatás 

többletfoglalkoztatási program 

többletfogyasztás 
többletforrás 

többletforrás-bevonás 

többletforrás bevonása 
többletforrás-hozzájutási lehetőség 

többletforrásigény 

többletforrásszerzés 
többlethaszon 

többlethitel 

többlethiteligény 
többlethitel-lehetőség 

többlethozadék 

többlethozam 
többlethozam-követelmény 

többletidő 

többletigény 
többletimport 

többletimportigény 

többletinfláció 
többletinformáció 

többletjövedelem 

többletjövedelem-felszívódás 

többletjövedelem-hozam 

többletjövedelem-kiáramlás 
többletjövedelem-szerzési forrás 

többletjövedelmet elvon 

többletjuttatás 
többletkapacitás 

többletkedvezmény 

többletkereset szívóhatása 
többletkereslet 

többlet-készpénzforgalom 

többletkiadás 
többletkibocsátás 

többletkifizetés 

többletkimutatás 
többlet kimutatása 

többletkínálat 

többletkockázat 
többletkockázat-biztosítás 

többletköltség 

többletköltségek és a többlethaszon különbözete 
többletköltséget okoz 

többletkötelezettség 

Többletkötelezettségek aktív időbeli elhatárolása (számlanév) 
többletkövetelés 

többletlikviditás 

többletmegtakarítás 
többletmunka 

többletmunkaerő 

többletmunka honorálása 
többletmunkaidő 

többlet-munkanélküliség 

többletmunka összbére 
többletmunka-vállalás 

többletmunka vállalása 



többletnyereség 

többletosztalék 

többletösszeg 
többletpénz 

többletpénz-kiáramlás 

többletpénz kiáramlása 
többletpénzkínálat 

többletpénzkínálat-sterilizálás 

többletprofit 
többletprofitadó 

többletráfordítás 

többletrizikó 
többletrizikó-tényező 

többletsúly 

többletszolgáltatás 
többletszolgáltatást nyújt 

többletszükséglet 

többlettámogatás 
többlettartalék 

többletteher 

többletteljesítmény 
többletterhek 

többletterhelés 

többlettérítés 
többlettermék 

többlettermék nagysága 

többlettermelés 

többlet termelése 

többlettevékenység 
többlettőke 

többlettőke-befektetés 

többlettőke befektetése 
többletvám 

többlet-vásárlóerő 

többlet-vásárlóerőt elszív 
többlet-vásárlóerőt elvon 

többletveszteségi viszontbiztosítás 

többletvételi ügylet 
többmilliós adósság 

többmintás várható értékre irányuló próba 

többmintás varianciára irányuló próba 
több mint egy részlettel elmarad 

több móduszú eloszlás 

több műszakos munkarend 
több műszakos munkarendben foglalkoztatott 

Több nap, mint kolbász. (szólásmondás) 

több nemesfémen alapuló pénzrendszer 
többnyelvű bankautomata 

többoldalú 

többoldalú elszámolás 
Többoldalú Exportellenőrzést Koordináló Bizottság (COCOM) 

többoldalú fizetés 

többoldalú fizetési rendszer 
többoldalú klíring 

többoldalú nettósítás 

többoldalúság 
több opció eladása 

több opció eladása magasabb kötési árfolyamon 

többországos modell 
többoszlopos vámtarifa 

többösszegrovatos napló 



több példány 

több példányban kiállított váltó 

többpéldányos váltó 
több pénzt hoz a honyhára 

többpiaci orientáció 

többpilléres nyugdíjrendszer 
többrendbeli 

többrészes kitörési pont 

többrészleges vállalat 
többrészlegű vállalat 

több részletben való kibocsátás 

több részvény cseréje egy új részvényre 
többsebességes integrációs modell 

többség 

többségi érdekeltség 
többségi leányvállalat 

többségi magántulajdonú cég 

többségi rangsorolás 
többségi részesedés 

Többségi részesedésű vállalkozóval szembeni egyéb követelések (számlanév) 

többségi részesedésű vállalkozóval szembeni követelés 
többségi részvény 

többségi részvényes 

többségi tőketulajdon 
többségi tulajdon 

többségi tulajdonos 

többségre törekvés 

többségre törekvő 

többsíkú viszonyszám 
többszavazatos részvény 

több szavazatra jogosító részvény 

többszavazatú részvény 
többszázalékos hiány 

többszektoros növekedési modell 

többszektorú gazdaság 
több személyből álló jogi testület 

több személyre kibocsátott csekk 

többszempontúság 
többszereplős piac 

többszintes szupersztráda 

többszintű árfolyam 
többszintű bankrendszer 

többszintű jogalkotás 

többszintűség 
többszintű szabályozás 

többszöri számbavétel 

többszörös adózás 
többszörös biztosítás 

többszörös determinációs együttható 

többszörösen nettósított 
többszörös jegyzési kérelem 

többszörös korreláció 

többszörös korrelációs együttható 
többszörös milliomos 

többszörös mozgóátlag 

többszörös opciós lehetőség 
többszörös pénzváltás során fondorlatosan becsap 

többszörös valutaárfolyam 

többszörözés 
többtagú háztartás 

több támogatás 



több telephelyből fakadó megtakarítás 

többteljesítmény 

többtényezős gazdasági válság 
többtermékes vállalat 

többtermelés 

Többtermelés (sajtókiadvány) 
több tőzsde árfolyamának jelzése 

többtőzsdés árfolyam-különbözeti megbízás 

több tulajdonos által 
több tulajdonos közös számlája 

több vagy kevesebb, a vevő választása szerint 

több vállalat összefogása 
többváltozós elemzés 

többváltozós eloszlás 

többváltozós idősorelemzés 
többváltozós korrelációszámítás 

többváltozós regresszió 

többváltozós regressziós modell 
többváltozós statisztikai elemzés 

többvalutás 

többvalutás árfolyamrendszer 
többvalutás hitelkeret 

többvalutás kötvény 

többvalutás kötvénykibocsátás 
többvalutás opció 

többvalutás záradék 

több vásárlás különféle árfolyamon 

tőke 

tőkeabszorpció 
tőkeabszorpciós képesség 

tőkeadagolás 

tőke adagolása 
tőkeadó 

tőkeadó-kedvezmény 

tőkeadósság 
tőkeadottság 

tőke a felhalmozódott kamatokkal együtt 

tőkeakkumuláció 
tőke akkumulációja 

tőkealap 

tőkeallokáció 
tőkeallokációs döntés 

tőkeállomány 

tőkeállomány átlagkora 
tőkeállomány-bővítés 

tőkeállomány bővítése 

tőkeállomány-csökkenés 
tőkeállomány csökkenése 

tőkeállomány elértéktelenedése 

tőkeállomány évjárata 
tőkeállomány fizikai volumene 

tőkeállomány kormegoszlása 

tőkeállomány korosztálya 
tőkeállomány-növekedés 

tőkeállomány növekedése 

tőkeállomány-pótlás 
tőkeállomány pótlása 

tőkeállomány-változás 

tőkeállomány változása 
tőke általános képlete 

tőke alternatív költsége 



tőkeamortizáció 

tőkeapport 

tőkeáramlás 
tőke áramlása 

tőkeáramoltatás 

tőkearány 
tőkearányos nyereség 

tőkeáru 

tőkeátalakítás 
tőke átalakítása 

tőkeátcsoportosítás 

tőke átcsoportosítása 
tőkeátengedés 

tőke átengedése 

tőkeáthelyezés 
tőke áthelyezése 

tőkeátirányítás 

tőke átirányítása 
tőke átlaghatékonysága 

tőkeátruházás 

tőke átruházása 
tőkeátruházási adó 

tőkeáttétel 

tőke áttétele 
tőkeáttételes befektetési alap 

tőkeáttételes pozíció 

tőkeáttétel-hatás 

tőkeáttétel hatása 

tőkeáttételi kockázat 
tőkeáttételi mutató 

tőkeáttétel nélkül működő vállalat 

tőkeátutalás 
tőke átutalása 

tőkeátutalási adó 

tőkeátvitel 
tőkebázis 

tőkebeáramlás 

tőke beáramlása 
tőkebeáramlás sterilizációja 

tőkebecsalogatás 

tőkebecsalogató intézkedések 
tőkebefagyasztás 

tőkebefecskendezés 

tőkebefektetés 
tőke befektetése 

tőkebefektetések diverzifikálása 

tőkebefektetés értékpapírokba 
tőkebefektetési adókedvezmény 

tőkebefektetési csalás 

tőkebefektetési határérték 
tőkebefektetési kiadás 

tőkebefektetési költség 

tőkebefektetési módok 
tőkebefektetési szolgáltatás 

tőkebefektetési tanácsadó 

tőkebefektetési társaság 
tőkebefektetési viszonyok 

tőkebefektetés megtérülési ideje 

tőkebefektetés menedzselése 
tőkebefektetésre ösztönöz 

tőkebefektetésre sarkall 



tőkebefektetés-többlet 

tőkebefektetést ösztönöz 

tőkebefektető 
tőkebefektető vállalat 

tőkebefizetési számla 

tőkebefogadó képesség 
tőkebehatolás 

tőkebehozatal 

tőkebenyomulás 
tőkebeosztás 

tőkeberendezés 

tőke bérleti díja 
tőkeberuházás 

tőkeberuházási adókedvezmény 

tőkeberuházó 
tőkeberuházó társaság 

tőkebeszerzés 

tőkebetét 
tőkebevétel 

tőkebevitel 

tőkebevonás 
tőkebiztosítás 

tőkebőség 

tőkebővítő ország 
tőkebővülés 

tőke bővülése 

tőkecentralizáció 

tőke centralizációja 

tőkecsábítás 
tőkecsalogató 

tőkecsalogató gazdaságpolitika 

tőkecsalogató intézkedés 
tőkecsoport 

tőkecsorbítás 

tőkecsökkenés 
tőkecsökkentés 

tőke csökkentése 

tőkedézsma 
tőkedivesztíció koncepciója 

tőkedonor ország 

tőkeegyesítés 
tőkeegyesítő jelleg 

tőkeegyesülés 

tőkeegyesülés jellegű társaság 
tőkeegység 

tőke egységára 

tőkeegységre jutó hozadék 
tőkeegyüttható 

tőkeéhség 

tőkeelemek 
tőkeelértéktelenedés 

tőke elértéktelenedése 

tőkeelhelyezés 
tőkeellátás 

tőkeellátási garancia 

tőkeellátottság 
tőkeellátottsági feltételek 

tőkeellátottsági mutató 

tőkeellátottság-növelés 
tőkeellátottság növelése 

tőkeellenes 



tőkeellenőrzés 

tőkeelmélet 

tőkeelőírások 
tőkeelőleg 

tőkeelőlegezés-igényes exportszerkezet 

tőkeelőlegező-képesség 
tőke/élőmunka arány 

tőke-előteremtés 

tőke előteremtése 
tőke-előteremtő 

tőkeelszívás 

tőkeelvonás 
tőkeelvonással járó veszteség 

tőkeemelés 

tőkeemeléses privatizáció 
tőkeemeléses tulajdonváltás 

tőkeemelési kötelezettség 

tőkeemelési vétó 
tőkeemeléssel bővíti pénzügyi forrásait 

tőkeérdekeltség 

tőke eredete 
tőkeerő 

tőkeerős 

tőkeerős befektető 
tőkeerős cég 

tőkeerősítési feladat 

tőkeerősségi mutató 

tőkeerős szakmai befektető 

tőkeerős társ 
tőkeerős ügyfél 

tőkeerős vállalat 

tőkeerős vevő 
tőkeérték 

tőkeérték-csökkenés 

tőkeérték-emelkedés 
tőke értékének emelkedése 

tőkeértékesítés 

tőke értékesítése 
tőke értékesítési folyamata 

tőke értékesülése 

tőkeérték-helyesbítés 
tőkeérték-követő kötvény 

tőkeérték-maximalizálás 

tőkeérték maximalizálása 
tőkeérték megállapítása 

tőkeérték megállapítása a tőzsdén 

tőkeérték-növekedés 
tőkeérték növekedése 

tőkeérték-növekedési adó 

tőkeérték-növelési cél 
tőkeérték-növelő kötvény 

tőke értékösszetétele 

tőke értékváltozása 
tőke és a felhalmozott tartalékok 

tőke- és agyjáradék 

tőke és a kibocsátás hányadosa 
tőke és a termelés aránya 

tőke és az élőmunka aránya 

tőke esedékessége 
tőke- és hitelforgalmi mérleg 

tőke- és jövedelemáramlás 



tőke és kamat 

tőke- és kamatfizetés 

tőkeexport 
tőkeexportáló ország 

tőkeexport-forgalom 

tőkeexportőr cég 
tőkeexportőri szerep 

tőkeexportőr ország 

tőkeexport-semlegesség (CEN) 
tőkeexport-támogatás 

tőkefedezet 

tőkefedezeti alap 
tőkefedezeti elem 

tőkefedezeti elv 

tőkefedezeti követelmény 
tőkefedezeti nyugdíj 

tőkefedezeti nyugdíj-előtakarékosság 

tőkefedezeti nyugdíjpénztár 
tőkefedezeti nyugdíjrendszer 

tőkefedezeti nyugdíjrész 

tőkefedezeti pénztár 
tőkefedezeti pillér 

tőkefedezeti rendszer 

tőkefedezeti rendszer bevezetése 
tőkefehérítés 

tőkefelélés 

tőkefelemelés 

tőkefelértékelődés 

tőkefelesleg 
tőkefelesleggel rendelkezik 

tőkefelhajtás 

tőkefelhalmozás 
tőke felhalmozása 

tőkefelhalmozás általános törvénye 

tőkefelhalmozási amnesztia 
tőkefelhalmozási hajlandóság 

tőkefelhalmozási képesség 

tőkefelhalmozási modell 
tőkefelhalmozás szubsztanciája 

tőkefelhalmozás történelmi tendenciája 

tőkefelhalmozódás 
tőkefelhalmozó képesség 

tőkefelhasználás 

tőkefelhígítás 
tőkefelosztás 

tőkefelszabadítás 

tőkefelszabadítási lehetőségek kihasználása 
tőkefelszerelés 

tőkefelszereltség 

tőkefelszívó képesség 
tőkefeltöltés 

tőkefelvétel 

tőkefelvevő állam 
tőkefogadó ország 

tőkefogyasztás 

tőkefolyam 
tőke folyó hozama 

tőkefolyósítás 

tőkefordulat 
tőkeforgalmi adatok 

tőkeforgalmi adó 



tőkeforgalmi adózás 

tőkeforgalmi direktíva 

tőke forgalmi folyamata 
tőkeforgalmi illeték 

tőkeforgalmi kimutatás 

tőkeforgalmi liberalizáció 
tőkeforgalmi mérleg 

tőkeforgalom 

tőkeforgalom egy évre eső tízéves átlaga 
tőkeforgalom ellenőrzése 

tőkeforgalom-kimutatás 

tőkeforgalom kimutatása 
tőkeforgalom-liberalizáció 

tőkeforgalom-liberalizálás 

tőkeforgalom mérlege 
tőkeforgás 

tőke forgása 

tőkeforgásisebesség-differenciáló hatás 
tőke forgási sebessége 

tőke forgási sebességének differenciáló hatása 

tőkeforrás 
tőkeforrás-bedugulás 

tőkeforrás bedugulása 

tőkeforrás-elapadás 
tőkeforrás elapadása 

tőkefunkció 

tőkegazdagság 

tőkegazdasági kutatás 

tőkegazdaságtan 
tőkegyarapodás 

tőkegyűjtés 

tőkegyűjtési funkció 
tőkegyümölcsöztetés 

tőke gyümölcsöztetése 

tőkehalmozódás 
tőke halmozódása 

tőkehasználati költség 

tőkehasználat költségei 
tőkehasznosítás 

tőke hasznosítása 

tőkehasznosulás 
tőke hasznosulása 

tőkehaszon 

tőke-határhatékonyság 
tőke határhatékonysága (r) 

tőke határköltsége 

tőke határterméke 
tőke-határtermelékenység 

tőke határtermelékenysége 

tőkehatékonyság 
tőkeháttér 

tőkehelyzet 

tőkéhez jutás 
tőkehiány 

tőkehiányos 

tőkehiányos gazdaság 
tőkehiányos könyvkiadó 

tőkehiányos vállalkozás 

tőkehitelprogram 
tőkehozadék 

tőkehozadék-adó 



tőke hozadéki értéke 

tőkehozadék-ráta 

tőkehozam 
tőke hozama 

tőke/hozam arány 

tőkehozammérleg 
tőkehozam-növelés 

tőkehozam növelése 

tőkehozamra kivetett adó 
tőkehozamráta 

tőkeigény 

tőkeigényes 
tőkeigényes ágazat 

tőkeigényes ipar 

tőkeigényesség 
tőkeigényességi mutató 

tőkeigényesség növekedése 

tőkeigényes technológia 
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töredékkötésekre specializálódott brókercég 
töredékkötések vétele 

töredék mennyiség 

töredékrész 
töredék részesedés 

törékeny 

törékeny áru 
törékeny eredmény 

törékeny stabilizáció 

törekszik 
törekvés a legjobb üzletre 

törésbiztos 

töréskár elleni biztosítás 
töréskár esetére szóló biztosítás 

töréskártérítés 

töréskár térítése 

töréspont 

törlés 
törlés a tőzsdei jegyzésből 

törlés az árfolyamlapról 

törlési engedély 
törlési értesítés 

törlési jegyzék 

törlési költség 
törlés iránti igény 

törlés iránti kérés 

törlésre vonatkozó szabályok 
törleszt 

törlesztendő 

törlesztendő összeg 
törlesztendő részlet 

törlesztés 

törlesztés egyenlő részletekben 
törlesztés elhalasztása 

törlesztéses jelzálog 

törlesztéses jelzálogkölcsön 
törlesztéses kölcsön 

törlesztéses kötvény 

törlesztés határideje 
törlesztési alap 

törlesztési alapból beváltásra kerülő kötvény 

törlesztésialap-kötelezettség 
törlesztési alap kötelezettsége 

törlesztésialap-kötvény 

törlesztésialap-tartalék 
törlesztési engedmény 

törlesztési fedezet 

törlesztési feltételek 
törlesztési haladék 

törlesztési határidő 



törlesztési időpont átütemezése 

törlesztési időszak 

törlesztési időtartam 
törlesztési kamat 

törlesztési késedelem 

törlesztési kötelezettség 
törlesztési kötvény 

törlesztési követelmények 

törlesztési módozatok 
törlesztési moratórium 

törlesztési pénzeszközök 

törlesztési részlet 
törlesztési részlet a futamidő elején 

törlesztési stratégia 

törlesztési támogatás 
törlesztési támogatásos kölcsön 

törlesztési teher 

törlesztési terv 
törlesztés lejáratkor 

törlesztés moratóriummal 

törlesztés napja 
törlesztésre esedékes kötvény 

törlesztés részletekben 

törlesztetlen kötvény 
törlesztett 

törlesztett összegek nagysága 

törleszthető 

törlesztő 

törlesztőfaktor 
törlesztő fizetés 

törlesztőképesség 

törlesztőrészlet 
törődik 

Török János 

Török Köztársaság (Törökország) – Európa 
török líra 

törökországi cuccozás (szleng) 

töröl (vagy törül) 
töröl a kimutatásból 

töröld az előző megbízást 

törölt csekk 
törölt tartozás 

törölve 

törött keresleti görbe 
törpebank 

törpebirtok 

törpebirtokos 
törpegazda 

törpegazdaság 

törpésített földtulajdon 
törpevállalat 

törpevállalkozás (kicsi) 

törpevállalkozó (kisvállalkozó) 
törpe vállalkozó (törpe növésű) 

történelemfelfogás 

történelmi árfolyamcsúcs 
történelmi csúcsárfolyam 

történelmi előfeltétel 

történelmietlen 
történelmi gazdasági rendszer 

történelmi kategória 



történelmi körülmény 

történelmileg rögződött mechanizmusok 

történelmileg szervesült mechanizmusok 
történelmi maximum záróár 

történelmi megkéséssel korszerűsödő ország 

történelmi mértékű pontveszteség 
történelmi trendvonal 

történemileg meghatározott termelési mód 

történeti adatbázis 
történeti iskola 

Történeti Szemle (sajtókiadvány) 

történik 
tört érték 

törtetés 

törtető 
törtfüggvény 

tört részvény 

tört vonalú isoquant 
tört vonalú konvex isoquant-görbe 

törvény 

törül vagy töröl 
törvényalkotás 

törvény által előírt 

törvény által előírt üzleti könyvek 
törvény által meghatározott 

törvény által szabályozott 

törvény által tiltott 

törvény az adókivetési jogkör csökkentésére 

törvény az adókivetésre 
törvényben előírt adókulcs 

törvényben előírt tartalék 

törvényben meghatározott 
törvényben meghatározott feltételek 

törvényben rögzített ár 

törvénybe ütköző ügylet 
törvénycsomag 

törvények ütközése 

törvényellenes 
törvényellenes ellenszolgáltatás 

törvényellenesség 

törvényellenes társaság 
törvény erejénél fogva 

törvény értelmében 

törvényes 
törvényes adókedvezmény 

törvényes akadály 

törvényes banktartalék 
törvényes befektetés 

törvényes bérlő 

törvényes betekintési jog 
törvényes birtokvisszaszerzés 

törvényes biztosítéki jelzálog 

törvényes díjtétel 
törvényesen előírt könyvvizsgálat 

törvényesen exportálható áru 

törvényesen gyártott 
törvényes értékcsökkenési leírás 

törvényes felmondási határidő 

törvényes felmondási idő 
törvényes felosztás 

törvényes finomságú ezüstötvözet 



törvényes finomságú pénzérme 

törvényes fizetési eszköz 

törvényes fizetőeszköz 
törvényes fizetőeszközzé nyilvánítás 

törvényes fizetőeszközzé tesz 

törvényes fórum 
törvényes haszon 

törvényes határidő 

törvényesít 
törvényesítés 

törvényes járandóság kifizetése 

törvényes jelzálog 
törvényes jogcím 

törvényes kamat 

törvényes kamatláb 
törvényes kártérítés 

törvényes kártérítési igény 

törvényes kártyatulajdonos 
törvényes képviselő 

törvényes kereskedelem 

törvényes kereskedelmi forgalomba kerül 
törvényes keretek 

törvényes korlátozás nélkül 

törvényes kötelezettség 
törvényes minimálbér 

törvényesnél könnyebb pénz 

törvényesnél nagyobb tartalék 

törvényes nyereségtartalék 

törvényes nyugdíjkorhatár 
törvényes nyugta 

törvényes öröklés 

törvényes öröklési rend 
törvényes örökös 

törvényes pénz 

törvényes pénzrendszer 
törvényes revízió 

törvényesség 

törvényességi felügyelet 
törvényességi óvási törzsidő 

törvényes tarifa 

törvényes tartalék 
törvényestartalék-előírás 

törvényes tartalék előírása 

törvényes tulajdonos 
törvényes út 

törvényes ügylet 

törvényes ünnepnap 
törvényes vámtarifa 

törvényes visszaszerzés 

törvényes zálogjog 
törvény hatályon kívül helyezése 

törvényjavaslat 

törvénykezés 
törvénykezési illeték 

törvénykezési nap 

törvénymódosítás 
törvénysértés 

törvényszegés 

törvényszék 
törvényszéki eljárás 

törvényszerű 



törvényszerűség 

törvénytelen 

törvénytelen adatgyűjtés 
törvénytelen ellenszolgáltatás 

törvénytelen kartell 

törvénytelenség 
törvénytelen szerződés 

törvénytelen társas cég 

törvénytervezet 
törvényt szeg 

törzsadat 

törzsadatbázis 
törzsadat-nyilvántartás 

törzsalaptőke 

törzsállomány 
törzsasztal 

törzsbér 

törzsbetét 
törzsbetétminimum 

törzsbetéttartozás 

törzsbiztosítás 
törzsfizetés 

törzsgárda 

törzsgárdajelvény 
törzsgárdatag 

törzsgyár 

törzshálózat 

törzshálózati pálya 

törzsinfláció 
törzsjegyzék 

törzskari szervezeti rendszer 

törzskészlet 
törzskönyv 

törzskönyvtár 

törzskönyvtár-változtatás 
törzskötvény 

törzslap 

törzsletét 
törzslétszám 

törzsrészesedés 

törzsrészvény 
törzsrészvényarány 

törzsrészvények piaca 

törzsrészvényekre eső részvénytársasági alaptőke 
törzsrészvényes 

törzsrészvényhez kötött biztosítás 

törzsrészvény-kibocsátás 
törzsrészvényosztalék 

törzsrészvény osztaléka 

törzsrészvényre adott kölcsön 
törzsrészvénytőke 

törzsrészvénytulajdon 

törzsrészvényvagyon 
törzsrészvényvagyon felhígítása 

törzsszám 

törzsszámla 
törzsszámlatétel 

törzsszelvény 

törzstag 
törzstőke 

törzstőke-analitika 



törzstőke-befektetés 

törzstőkebetét 

törzstőkecsorbítás 
törzstőkecsökkentés 

törzstőke csökkentése 

törzstőkeemelés 
törzstőke emelése 

törzstőke-felemelés 

törzstőke felemelése 
törzstőkefeltöltés 

törzstőke-leszállítás 

törzstőke leszállítása 
törzstőkerész 

törzsutas 

törzsutaskedvezmény 
törzsutaspontok 

törzsutasprogram 

törzsügyfél 
törzsüzem 

törzsvagyon 

törzsvásárló 
törzsvásárlói akció 

törzsvásárlói ár 

törzsvásárlói igazolvány 
törzsvásárlói kártya 

törzsvendég 

törzsvendégkör 

törzsvendégprogram 

törzsvevő 
tőszelvény 

tőzsde 

tőzsdeadó 
tőzsde-alapszabályzat 

tőzsde alapszabályzata 

tőzsdealkalmazott 
tőzsdealkotmány 

tőzsdealkusz 

tőzsdealkusz által ajánlott áruárfolyam 
tőzsdealkusz által ajánlott pénzárfolyam 

tőzsdealkusz árfolyamnyeresége 

tőzsdealkusz besszkötéseinek egyenlege 
tőzsdealkuszcég 

tőzsdealkusz haszna 

tőzsdealkusz hosszkötéseinek egyenlege 
tőzsdealkusz hozama 

tőzsdealkuszi haszon 

tőzsdealkuszként dolgozik 
tőzsdealkuszok jegyzéke 

tőzsdealkuszok posztja 

tőzsdeárfolyam 
tőzsdeárfolyam-ingadozás 

tőzsdeárfolyam ingadozása 

tőzsdeárfolyamot tömeges eladással leszorít 
tőzsdeáru 

tőzsdebíróság 

tőzsdebizományos 
tőzsdebizottság 

tőzsdebiztos 

tőzsdeboom 
tőzsdebotrány 

tőzsdebuborék 



tőzsdebukás 

tőzsdecápa 

tőzsdecég 
Tőzsdecégek Egyesülete (ASEF) 

tőzsdecéges értékpapírok 

tőzsdecikk 
tőzsdeciklus 

tőzsdecsarnok 

tőzsde devizaszekciója 
tőzsdedominó 

tőzsde egyik tagvállalatának részvényese 

tőzsdeélet 
tőzsdeelméletek 

tőzsdeelnök 

tőzsde elnöke 
tőzsdeelnökség 

tőzsdeépület 

tőzsdeérett 
tőzsdeérték 

tőzsde és az adóhivatal megállapodása 

Tőzsde- és Értékpapír-felügyelő Bizottság (SESC) (Japán) 
tőzsdeévtized 

tőzsdefelügyelet 

tőzsdefelügyeleti vizsgálat 
tőzsdefelügyelő 

tőzsdeforgalmi adó 

tőzsdeforgalmi jutalék 

tőzsdeforgalmi számla 

tőzsdeforgalmi számlaszám 
tőzsdeforgalom 

tőzsdefórum 

Tőzsdefórum (internetes újság) 
tőzsdeguru (szleng) 

tőzsdeház 

tőzsdeházasság 
tőzsdeházavatás 

tőzsdeház avatása 

tőzsdeházeladás 
tőzsdeház eladása 

tőzsdeház-értékesítés 

tőzsdeház értékesítése 
tőzsdehét 

tőzsdehiéna 

tőzsdehír 
tőzsdeholding 

tőzsdei ajánlat 

tőzsdei alapszabályzat 
tőzsdei alkusz 

tőzsdei alkuszként dolgozik 

tőzsdei alkuszoknak adott kölcsön értékpapír-fedezetre 
tőzsdei ár 

tőzsdei árajánlat 

tőzsdei árazás 
tőzsdei áremelkedés 

tőzsdei áresés 

tőzsdei árfolyam 
tőzsdei árfolyam felverése 

tőzsdei árfolyamjegyzék 

tőzsdei árfolyamjegyzés 
tőzsdeiárfolyam-jelző gép 

tőzsdeiárfolyam-különbözet 



tőzsdei árfolyam különbözete 

tőzsdei árfolyamlap 

tőzsdei árfolyam növekedése 
tőzsdei árfolyamokat erőszakosan felhajtó játékos 

tőzsdei árfolyamokat közlő távirat 

tőzsdei árfolyamok erőszakos felhajtása 
tőzsdei árfolyamok felhajtása 

tőzsdei árfolyamot erőszakosan kialakít 

tőzsdei átlagárfolyam 
tőzsdei átlagárfolyam-index 

tőzsdei átlagárfolyam-mutató 

tőzsdei autonómia 
tőzsdei bázispont 

tőzsdei befektető 

tőzsdei bejegyzés 
tőzsdei bejegyzést engedélyező szerv 

tőzsdei bennfentes kereskedelem 

tőzsdei bessz 
tőzsdei besszárrés 

tőzsdei bevezetés 

tőzsdei bevezetési díj 
tőzsdei bevezetési jutalék 

tőzsdei bevezetés iránti kérelem 

tőzsdei bevezetés jóváhagyása 
tőzsdei bevezető bróker 

tőzsdei bika (szleng) 

tőzsdei bizományos 

tőzsdei brókercég 

tőzsdei cég 
tőzsdei csőd 

tőzsdei debütálás 

tőzsdeidegen 
tőzsdeidegesség 

tőzsdei díjügylet 

tőzsdeidő 
Tőzsdei Egyéni Befektetők Érdekvédelmi Szövetsége (TEBÉSZ) 

tőzsdei eladás 

tőzsdei eladási láz 
tőzsdei eladási megbízás 

tőzsdei elszámolás 

tőzsdei elszámolási alap (TEA) 
tőzsdei elszámolási árfolyam 

tőzsdei elszámolási időszak 

tőzsdei elszámolási időszak vége 
tőzsdei elszámolási nap 

Tőzsdei Elszámolási Számla (TESZ) (számlanév) 

tőzsdei elszámolóház 
tőzsdei engedéllyel nem rendelkező alkusz 

tőzsdei érték 

tőzsdei értékesítés 
tőzsdei értékesítésre alkalmatlan áru 

tőzsdei értékpapír 

tőzsdei értékpapír jegyzésre való engedélyezése 
tőzsdei fedezeti vásárlás 

tőzsdei felmondás 

tőzsdei forgalmazás 
tőzsdei forgalmi adó 

tőzsdei forgalom 

tőzsdei forgalomba bocsátás 
tőzsdei forgalomba bocsátás bejelentése 

tőzsdei forgalomba bocsátás feltételei 



tőzsdei forgalomba bocsátás követelményei 

tőzsdei forgalom megélénkülése 

tőzsdeigazgatóság 
tőzsdei guru 

tőzsdei halasztóügylet 

tőzsdei hangulat 
tőzsdei haszonrés 

tőzsdei határidős aranyügylet 

tőzsdei határidős ezüstügylet 
tőzsdei határidős hitelügylet 

tőzsdei határidős kereskedelem 

tőzsdei határidős pénzügyi kötés 
tőzsdei határidős pénzügyi művelet 

tőzsdei határidős pénzügyi ügylet 

tőzsdei határidős piac 
tőzsdei helyzet 

tőzsdei híradó 

tőzsdei hírek 
tőzsdei hossz 

tőzsdei hosszkonjunktúra 

tőzsdei hullámzás 
tőzsdei időszak 

tőzsdei időszak utolsó ... napján való kereskedés 

tőzsdei időzítés 
tőzsdei index 

tőzsdei indexhez kötött, két részösszegű kötvény 

tőzsdei indexhez kötött kötvény 

tőzsdei információszolgálat 

tőzsdei irányzat 
tőzsdei játékos 

tőzsdei jegyzés 

tőzsdei jegyzésből töröl 
tőzsdei jegyzés elektronizálása 

tőzsdei jegyzésért folyamodik 

tőzsdei jegyzési bizonylat 
tőzsdei jegyzés iránti kérelem 

tőzsdei jegyzésre engedélyezett részvények kereskedelme 

tőzsdei jegyzésre hivatalosan engedélyezett részvények 
tőzsdei jegyzés szerinti árfolyam 

tőzsdei jegyzést engedélyező bizottság 

tőzsdei jelentés 
tőzsdei jövendőmondó 

tőzsdei kapitalizáció 

tőzsdei kereskedelem 
tőzsdei kereskedelmi tanácsadó 

tőzsdei kereskedés 

tőzsdei kereskedés ideiglenes felfüggesztése 
tőzsdei kereskedő 

tőzsdei kereskedők magatartáskódexe 

tőzsdei kereskedők viselkedési szabályzata 
tőzsdei kibocsátás 

tőzsdei kilengés 

tőzsdei kilengések amplitúdója 
tőzsdei kivonulás 

tőzsdei klíringcég számítógépes szolgáltatása 

tőzsdei klíringház 
tőzsdei klíringközpont 

tőzsdei konjunktúra 

tőzsdei körkép 
tőzsdei környezet 

tőzsdei kötés 



tőzsdei kötésegység 

tőzsdei kötés eladásra 

tőzsdei kötés elszámolásának elhalasztása 
tőzsdei kötés határidőre 

tőzsdei kötési árfolyam 

tőzsdei kötésrögzítő 
tőzsdei kötés vételre 

tőzsdei kötjegy 

tőzsdei kötlevél 
tőzsdei krach 

Tőzsdei Kurír (sajtókiadvány) 

tőzsdei lajstromozás 
tőzsdei lefedező kötések 

tőzsdei leszámolójegy 

tőzsdei levezető 
tőzsdei manipuláció 

tőzsdei manőver 

tőzsdei medve (szleng) 
tőzsdei megbízás 

tőzsdei megbízás a megjelölt árfolyamon való vásárlásra 

tőzsdei megbízás azonnali kötésre 
tőzsdei megbízás eladásra 

tőzsdei megbízásfajta 

tőzsdei megbízás különböző árfolyamokon való teljesítésre 
tőzsdei megbízásokat párosít 

tőzsdei megbízás részletekben való teljesítésre 

tőzsdei megbízás tárgynapja 

tőzsdei megbízás töredékkötésre 

tőzsdei megítélés 
tőzsdei munkaállomás-kihelyezés 

tőzsdei művelet 

tőzsdei nap 
tőzsdeindex 

tőzsdeindexkosár 

tőzsdeindex kosara 
tőzsdeindexre kötött ügylet 

tőzsdeindex szórása 

tőzsdeingadozás 
tőzsdei nyelv 

tőzsdei nyitó árfolyam 

tőzsdei nyitva tartás 
tőzsdei órák 

tőzsdei összefoglaló 

tőzsdei összeomlás 
tőzsdei pánik 

tőzsdei papírok árfolyamesése 

tőzsdei parkett 
tőzsdei privatizáció 

tőzsdei prolongáció 

tőzsdei rendszer 
tőzsdei résztvevő 

tőzsdei részvénypiac 

tőzsdeiskola 
tőzsdei spekuláció 

tőzsdei spekuláns 

tőzsdei szabadpiaci ügyletek 
tőzsdei szabályok 

tőzsdei szakember 

tőzsdei szakvizsga 
tőzsdei szállítójegy 

tőzsdei szokás 



tőzsdei szokványok 

tőzsdei szünnap 

tőzsdei tagdíj 
tőzsdei tagság 

tőzsdei tagság ára 

tőzsdei tagvállalat 
tőzsdei tapasztalat 

tőzsdei társalgó 

tőzsdei tendencia 
tőzsdei teremőr 

tőzsdei tétel 

tőzsdei tisztségviselő 
tőzsdei tőkésítés 

tőzsdei újságíró 

tőzsdei utalvány 
tőzsdei utasítás 

tőzsdei ügyek 

tőzsdei ügylet 
tőzsdei ügyletkötési időszak 

tőzsdei ügyletkötési rend 

tőzsdei ügylet mérete 
tőzsdei ügynök 

tőzsdei ügynökösködés 

tőzsdei üzérkedés 
tőzsdei üzlet 

tőzsdei üzleti órák 

tőzsdei üzletkötés 

tőzsdei üzletkötő 

tőzsdei választott bíróság 
tőzsdei vételi megbízás 

tőzsdei vételi meghatalmazás 

tőzsdei vezető éretékek 
tőzsdei vezető értékpapírok 

tőzsdei visszaélés 

tőzsdei zárás utáni kereskedelem 
tőzsdei záró árfolyam 

tőzsdei zavarok 

tőzsdei zugügynök 
tőzsdejáték 

tőzsdejátékos 

tőzsdejátékos kicsiben 
tőzsdejegyzék 

tőzsdejegyzési görbe 

tőzsdejelentés 
tőzsdekamara 

tőzsde kapitalizációja 

tőzsdekárosult 
tőzsdekényszer 

tőzsdeképes 

tőzsdeképes áruminőség 
tőzsdeképes értékpapír 

tőzsde kikiáltással 

tőzsdekilengés 
tőzsde kilengése 

tőzsde kisebb vállalatok értékpapírjaival 

tőzsdék közötti 
tőzsdék közötti adatátviteli rendszer (IDIS) (EGK) 

tőzsdekonferencia 

tőzsdeközgyűlés 
tőzsdekrach 

tőzsdelátogatási idő 



tőzsdelátogató 

tőzsdeláz 

tőzsdelégkör 
tőzsdelélektan 

tőzsdelista 

tőzsdelovag 
tőzsdemágus 

tőzsdemanipuláció 

tőzsdemanőver 
tőzsdemegbízott 

tőzsdemutató 

tőzsdén 
tőzsdén alkalmazott árfolyam 

tőzsdenap 

tőzsdenapi forgalom 
tőzsdenapi kontraktus 

tőzsde napi összforgalma 

tőzsdenapi összforgalom 
tőzsdenapi volumen 

tőzsdén az árfolyamok leestek 

tőzsdén bejegyez 
tőzsdén bejegyzett értékpapír 

tőzsdén értékpapírt felvásárol 

tőzsdén forgalmazásra engedélyezett 
tőzsdén forgalmazásra engedélyezett értékpapírok 

tőzsdén forgalmazott 

tőzsdén forgalmazott árucikk 

tőzsdén forgalmazott árucikkre vonatkozó opció 

tőzsdén forgalmazott, de nem jegyzett értékpapír 
tőzsdén forgalmazott értékpapír 

tőzsdén forgalmazott opciók 

tőzsdén forgalmazott részvények értéke 
tőzsdén játszik 

tőzsdén jegyez 

tőzsdén jegyezhető 
tőzsdén jegyzés 

tőzsdén jegyzett 

tőzsdén jegyzett cégek első kibocsátásai 
tőzsdén jegyzett értékpapír 

tőzsdén jegyzett, hitelfedezetként szolgáló értékpapír 

tőzsdén jegyzett részvény 
tőzsdén jegyzett részvénytőke 

tőzsdén jegyzett társaság 

tőzsdén jegyzett vállalat 
tőzsdén kereskedik 

tőzsdén kívül 

tőzsdén kívül forgalmazott értékpapír 
tőzsdén kívüli (OTC) 

tőzsdén kívüli árfolyam 

tőzsdén kívüli értékpapírpiac 
tőzsdén kívüli forgalom 

tőzsdén kívüli határidős piac 

tőzsdén kívüli jegyzés 
tőzsdén kívüli kereskedelem 

tőzsdén kívüli opciós devizapiac 

tőzsdén kívüli piac 
tőzsdén kívüli privatizáció 

tőzsdén kívüli ügyletek 

tőzsdén kívül kereskedik 
tőzsdén korábban nem jegyzett cég 

tőzsdén kötött ügylet 



tőzsdén lajstromoz 

tőzsdén nem jegyzett értékpapír 

tőzsdén nem jegyzett részvény 
tőzsdén nem jegyzett vállalat 

tőzsdén prolongál 

tőzsdén regisztrált értékpapír 
tőzsdén szereplő társaság 

tőzsdén való kereskedelem joga 

tőzsdén visszavásárolható értékpapír 
tőzsdenyitás 

tőzsdenyitás előtt 

tőzsdenyitás előtti kereskedelem 
tőzsdenyitási vásárlás 

tőzsdenyitás késleltetése 

tőzsdenyitáskor lebonyolítandó megbízás 
tőzsde nyitva tartása 

tőzsdepalota 

tőzsdepánik 
tőzsdepápa 

tőzsdepapír 

tőzsdeparkett 
tőzsdeparketten folytatott gyakorlat 

tőzsdeparketten folytatott gyakorlatot ellenőrző bizottság 

tőzsdeparkett mélyített, lépcsős része 
tőzsdepénztár 

tőzsdeper 

tőzsdepiac 

tőzsderaktár 

tőzsdereakció 
tőzsdére bevezetés 

tőzsdére bocsátás 

tőzsdereform 
tőzsdére kerülő cég 

tőzsderészjegy 

tőzsderészleg 
tőzsde résztvevői (vagy részvevői) 

tőzsde részvényszekciója 

tőzsde részvevői (vagy résztvevői) 
tőzsdére való bekerülés egy már bejegyzett cég megszerzésével 

tőzsdering 

tőzsdés 
tőzsdesajtó 

tőzsdés biztosítás 

tőzsdespekuláció 
tőzsdespekuláns 

tőzsdeszabályzat 

tőzsdeszakértő 
tőzsdeszámla 

tőzsdeszeminárium 

tőzsdeszokások 
tőzsdeszokványok 

tőzsdeszövetség 

tőzsdeszünnap 
tőzsdetag 

tőzsdetag cég 

tőzsdetag egyszeri belépési díja 
tőzsdetagkód 

tőzsdetag kódja 

tőzsdetagság 
tőzsdetagságát bérbe adó személy 

tőzsdetagságot bérlő személy 



tőzsdetagság szerzése kölcsönpénzből 

tőzsde tagvállalata 

tőzsdetanács 
tőzsdetanács által megállapított árfolyam 

tőzsdetanácstag 

tőzsdetanács tagja 
tőzsdetanácsülés 

tőzsdetanács ülése 

tőzsdeterem 
tőzsdeterem a ... tőzsdén 

tőzsdeteremben 

tőzsdetermen kívül 
tőzsdetermen kívüli megbízás 

tőzsdetermi alkusz 

tőzsdetermi kereskedés 
tőzsdetermi megbízás 

tőzsdetermi ügynök 

tőzsdetilalmak 
tőzsdetipp 

tőzsdetitán 

tőzsdetitkárság 
tőzsdetörténet 

tőzsdetörténeti minimumár 

tőzsdetörvény 
tőzsdetörvény-tervezet 

tőzsdetradíció 

tőzsde utáni 

tőzsdeügylet 

tőzsdeügynök 
tőzsdeügynök haszna 

tőzsdeügynöki jutalék 

tőzsdeügynöki kötjegy 
tőzsdeügynökök számára fenntartott hely 

tőzsdeügynökösködik 

tőzsdeügynökség 
tőzsdeüzérkedés 

tőzsdeüzlet 

tőzsdevilág 
Tőzsdevilág (sajtókiadvány) 

tőzsdevírus 

tőzsdéz 
tőzsdezárás 

tőzsdezárás előtti vásárlás 

tőzsdezárási vásárlás 
tőzsdezáráskor lebonyolítandó megbízás 

tőzsdezárás után 

tőzsdezárlat 
tőzsdézés 

tőzsdézik 

tőzsdéző 
tőzsdéző kisbefektető 

tőzsdezuhanás 

tőzsdezseni 
tőzsér 

tőzsérkedik 

tőzsérség 
TPRM (kereskedelempolitikai felülvizsgálati mechanizmus) (GATT) 

t-próba 

TQC (teljes körű minőségellenőrzés) 
TQM (teljes körű minőségirányítás) 

TQM (teljes körű minőségmenedzsment) 



TR (összbevétel) 

TR (kifizetett transzferek) 

trade mark 
trade-union 

trade-unionizmus 

tradíció 
tradicionális 

tradicionális autóbusz 

tradicionális bolthálózat 
tradicionális cselekvés 

tradicionális értékesítési piac 

tradicionális reklám 
tradicionális szektor 

trading up 

trafik 
trafikáru 

trafikbódé 

trafikcégér 
trafikengedély 

trafikos 

Trahtenberg, Joszif Adolfovics 
traktamentum (bőkezű vendéglátás) 

traktátum (vagy traktátus) (szerződés, egyezség) 

traktorállomás 
traktorbérlet 

tramp (vándorlás közben munkát kereső amerikai munkanélküli) 

transzatlantikus 

transzatlanti üzleti dialógus 

transzcendeltálpraktikai reflexió 
transzcendentálpragmatikai reflexió 

transzeurópai expressz tehervonat (TEEM) 

transzeurópai fuvarozási hálózat 
transzeurópai hálózat 

transzeurópai hálózatok (TEN) (EU) 

transzeurópai infrastrukturális hálózat 
transzeurópai vasútrendszer 

transzfer 

transzferábilis 
transzferábilis rubel 

transzferábilisrubel-elszámolás 

transzferábilisrubel-elszámolású kereskedelem 
transzferábilisrubel-követelés 

transzferábilis valuta 

transzferabilitás 
transzferadó 

transzferál 

transzferálás 
transzferálási bizonylat 

transzferálási díj 

transzferálható akkreditív 
transzferálható jövedelem 

transzferálhatóság 

transzferálható valuta 
transzferáló képesség 

transzferált előnyök 

transzferált és indukált hasznok 
transzferált veszteség 

transzferár 

transzferárazás 
transzferárképzés 

transzfercsekk 



transzferegyezmény 

transzferelmélet 

transzferfizetés 
transzfergarancia 

transzferhaladék 

transzferigazolás 
transzferiroda 

transzferjövedelem 

transzferkiadás 
transzferkifizetés 

transzferkockázat 

transzferkönyv 
transzferkönyvek megnyitása 

transzfermechanizmus 

transzfermérleg 
transzfermoratórium 

transzfernyilvántartás 

transzferszámla 
transzferszorzó 

transzfertétel 

transzfertilalom 
transzferügylet 

transzferügynök 

transzferügynökség 
transzferzárlat 

transzformáció határrátája 

transzformáció közgazdaságtana 

transzformációs felület 

transzformációs formula 
transzformációs függvény 

transzformációs görbe 

transzformációs határarány 
transzformációs határráta (MRT) 

transzformációs konkáv görbe 

transzformációs modell 
transzformációs ráta 

transzformációs recesszió 

transzformációs válság 
transzformációs visszaesés 

transzformál 

transzformálás 
transzformálódás 

transzformálódik 

transzformált változó 
transzhumál (kétlegelős gazdálkodást folytat) 

transzkonténer 

transzkontinentális 
transzkontinentális járat 

transzkontinentális légi szállítás 

transzkontinentális szállítórendszer 
transzkribál 

transzkripció (átírás) 

transzlokáció 
transzmigráció 

transzmissziós mechanizmus 

transznacionális 
transznacionális cég 

transznacionális komparatív előny 

transznacionális monopólium 
transznacionális pénzoligarcha 

transznacionális társaság 



transznacionális társaságok globális optimalizációja 

transznacionális társaságok közvetlen tőkeberuházásai 

transznacionális társaságok vállalatstratégiai alternatívái 
transznacionális vállalat 

transznacionális vállalati rendszer 

transznacionális vállalat (TNC) 
transznacionalizáció 

transznacionalizációs folyamat 

transznacionalizálódás 
transznacionalizálódási folyamat egyirányúsága 

transzóceáni 

transzparencia 
transzparens 

transzport 

transzportábilis 
transzportál 

transzportőr 

transzszibériai 
tranzakció 

tranzakcióadat 

tranzakcióadó 
tranzakció alapú nyilvántartás 

tranzakcióban részt vevő másik fél 

tranzakcióban részt vevő másik fél kockázata 
tranzakció bevitele egy számlára 

tranzakcióboríték 

tranzakciódíj 

tranzakció egyik oldala 

tranzakció elfogadva 
tranzakciófinanszírozás 

tranzakció finanszírozása 

tranzakciójelölés 
tranzakció jelölése 

tranzakciók bejegyzése 

tranzakciók nyilvántartása 
tranzakciókód 

tranzakcióköltség 

tranzakció könyvelése 
tranzakciók részleteinek nyomonkövetési rendszere 

tranzakciólebonyolítás 

tranzakció lebonyolítása 
tranzitáru-biztosítás 

tranzakció nagysága 

tranzakciónév 
tranzakcióra jogosultság 

tranzakciós ár 

tranzakciós eljárás 
tranzakciós feldolgozás 

tranzakciós felhatalmazás 

tranzakciós felhívás 
tranzakciós hivatkozási szám 

tranzakciós kereskedelmi ügylet 

tranzakciós kereslet 
tranzakciós költség 

tranzakciós költségek minimalizálása 

tranzakciósköltség-elmélet 
tranzakciós költség mérséklése 

tranzakciósköltség-mérséklő hatás 

tranzakciós limit 
tranzakciós mátrix 

tranzakciós megbízás 



tranzakciós megfontolás 

tranzakciós motívum 

tranzakciós partner 
tranzakciós pénz 

tranzakcióspénz-forgási sebesség 

tranzakciós pénz forgási sebessége 
tranzakcióspénz-kereslet 

tranzakciós pénz kereslete 

tranzakcióspénz-mennyiség 
tranzakciós pénz mennyisége 

tranzakciós referenciaszám 

tranzakciós számla 
tranzakciós tartalék 

tranzakcióstátus 

tranzakciós tétel 
tranzakciós volumen 

tranzakciószám 

tranzakciószámok jegyzéke 
tranzakciót feljegyez 

tranzakciótól függő díjak 

tranzakciótól függő költségek 
tranzakciót végrehajt 

tranzakcióválaszték 

tranzaktor 
tranzit 

tranzitadó 

tranzitállomás 

tranzitáru 

tranzitáru-bejelentés 
tranzitáru bejelentése 

tranzitáru berakása 

tranzitáru berakását igazoló okmány 
tranzitáru-biztosítási kötvény 

tranzitáru-díjszabás 

tranzitárunak exporthajóra való  
berakása 

tranzitárutétel 

tranzitáru-vámigazolás 
tranzitáru vámigazolása 

tranzitáru-vámtarifa 

tranzit-autópálya 
tranzitautópálya-díj 

tranzitbiztosítás 

tranzitdíj 
tranzitdíjemelés 

tranzitegyezmény 

tranzitengedély 
tranzitfoglalkoztatás 

tranzitfolyosó 

tranzitfolyosó program 
tranzitforgalom 

tranzitfuvarozás 

tranzitgépkocsi 
tranzitilleték 

tranzitirány 

tranzitív 
tranzitív formula 

tranzitivitás 

tranzitív módszer 
tranzitkereskedelem 

tranzitkikötés 



tranzitközpont 

tranzitkvóta 

tranzitlap 
tranzitlízing 

tranzitó 

tranzitológia 
tranzitológus 

tranzitórius 

tranzitország 
tranzitó tétel 

tranzitó tilalom 

tranzitó váltó 
tranzitó vám 

tranzitőr 

tranzitrakomány 
tranzitrakomány-kimutatás 

tranzitraktár 

tranzitrendszer 
tranzitrendszerhez történő csatlakozási szándék 

tranzitszállítmány 

tranzitszállítmány átadási pontja 
tranzitszállítmány-biztosítás 

tranzitszállítmány biztosítása 

tranzitszálló 
tranzitszerep 

tranzitszolgáltatások 

tranzittárgyalás 

tranzit-teherfuvarozás 

tranzitterület 
tranzitterületen lévő vállalkozónak történő közvetlen értékesítés 

tranzitutas 

tranzitútvonal 
tranzitügylet 

tranzitüzlet 

tranzitvám 
tranzitváró 

tranzitvízum 

tranzitzáradék 
trappersors 

trattoria (olasz kocsma, kisvendéglő) 

Trautmann Henrik 
traveller’s cheque (utazási csekk) 

treasury-tevékenység 

treffer (nyeremény) 
Trefort Ágoston 

tréler 

trén (hadtáp, szállítóoszlop) 
trend 

trendadatok 

trendegyenlet 
Trendek – Prognózisok – Innovációk (sajtókiadvány) 

trendelemzés 

trendelőrejelzés 
trend előrejelzése 

trendérték 

trendextrapoláció 
trendgörbe-analízis 

trendgörbeelemzés 

trendgörbe elemzése 
trendhatás 

trendhatástól megtisztított idősor 



trendkiszámítás 

trendmutató 

trendparaméterek 
trendspekuláns 

trendstacionárius folyamat 

trendszámítás 
trend szerinti növekedési ütem 

trendváltás 

trendvonal 
tréning 

tréningcég 

trezor 
trezorfiók 

trezorfiókbérlet 

trezorfiók-bérleti megállapodás 
trezorfiókbérlet váltása 

trezorletét 

trianguláris ellenőrzés 
trianguláris eloszlás 

trianguláris összefüggés 

Tribe, Keith 
tribun (katonai, pénzügyi elöljáró az ókori Rómában) 

tribútum (hűbéradó) 

triciklis szállítás 
Triffin, Robert 

Triffin-terv 

Trifonov, Dmitrij Konsztantyinovics 

trikóáru 

trikontinentális 
triksa 

trimesztriális 

trimetallizmus 
Trinidad és Tobago Köztársaság (Trinidad és Tobago) –  

Dél-Amerika 

triopólium 
tripotage (gyanús pénzügyi üzelmek) 

triptik (gépkocsik határátlépési igazolványa) 

tritrizáció 
TRL (líra) – Törökország 

trockista 

trockizmus 
tróger 

trógermunka 

trolibuszjegyár 
trolibusz-közlekedés 

troliközlekedés 

trónfosztás 
trópusi csomagolás 

trópusi kereskedelem 

trópusi termék 
Trópusi Termények Tárgyalócsoport (NGTP) 

trópusi üzemelésre alkalmas 

troysúly (nemesfém súlymértéke) 
tröszt 

trösztalapítás 

trösztellenes politika 
trösztellenes törvény 

trösztellenes törvényeket megsértők 

trösztösít 
trösztösítés 

trösztösített 



trösztösítő 

trösztösödés 

trösztrészjegy 
trösztvád 

trösztvezér 

truckrendszer 
trükk 

TSA (turizmus-szatellitszámla) 

TSE (Tokiói Értéktőzsde) 
TSE (Torontói Értéktőzsde) 

TSE-300 (a Torontói Értéktőzsde összetett indexe) 

TSER (célzott társadalmi-gazdasági kutatások) (EU) 
TSESPI (a Tokiói Értéktőzsde részvényárfolyam-indexe) 

Tsiang, Sho-chieh 

Tsuru, Shigeto 
tsz (termelőszövetkezet) 

tszcs (termelőszövetkezeti csoport) 

tsz-elit (vagy téeszelit) 
tsz-jog 

tsz-major 

tsz megszüntetése vagy tészmegszüntetés 
tsz-melléküzem 

tsz-melléküzemág 

tsz-tag 
tsz-üzletrész 

TTD (dollár) – Trinidad és Tobago 

TTX (teletexen kézbesítendő távirat) 

tucat 

tucatáru 
tucatmunka 

tucattermék 

tucattermékké válik 
Tucker, George 

Tucker, Josuah 

tudakozó 
tudakozódás 

tudakozódik 

tudakozvány 
tudás 

tudásalapú gazdaság 

tudásalapú szolgáltatás 
tudásalapú technológia 

tudásbázisú gazdaság 

tudásigényes 
tudásigényes szolgáltatás 

tudásinfláció 

tudásintenzív növekedési pálya 
tudásintenzív termék 

tudásipar 

tudásismeret 
tudásolló 

tudáspiac 

tudásprivatizálás 
tudásszektor 

tudásteremtés 

tudástőke 
tudástranszfer 

tudatalattira ható hirdetés 

tudatalattira ható reklám 
tudatipar 

tudatosan hamis adatokat szolgáltat 



tudatosan vállalt kompromisszum 

tudatos félrevezetés 

tudatos kooperáció 
tudatos költséggazdálkodás 

tudatos márkahasználat 

tudatos vásárlási aktus 
tudományalapú iparág 

tudományelmélet 

tudományfejlődési prognózis 
tudományigényes iparág 

tudományigényes termék 

tudományintenzív 
tudománymérés 

tudomány mérése 

tudományos alfabetizáció haszna 
tudományos együttműködés 

tudományos előrejelzés 

tudományos előrelátás 
tudományosiskola-centrikus műszaki-gazdasági kultúra 

tudományos kooperáció 

tudományos közlemények 
tudományos kutatás 

tudományos munka 

tudományos-műszaki kooperáció 
tudományos-műszaki kooperációs egyezmény 

tudományos-technikai forradalom 

tudományos-technikai haladás 

tudományos-technikai-információs forradalom 

tudományos-technikai prognózis 
tudományos tevékenység 

tudománypolitika 

tudomására hoz 
tudomás egy nagy, potenciális részvényeladóról 

tudomásul vesz 

tudomásulvétel 
tudósítás 

tudósító 

Tugan-Baranovszkij, Mihail Ivanovics 
tugrik (MNT) – Mongólia 

Tugwell, Rexford Guy 

tukmál 
tukmálás 

tukmáló 

túlad a portékán 
túladósodás 

túladósodott 

túladósodottság 
túladóztat 

túladóztatás 

túladóztatott 
túladóztatott rendszer 

tulaj (szleng) 

tulajdon 
tulajdonátadás 

tulajdon átadása 

tulajdonátruházás 
tulajdon átruházása 

tulajdonátruházási illeték 

tulajdonátruházási megállapodás 
tulajdonátruházási okirat 

tulajdon átruházhatósága 



tulajdonbejegyzés 

tulajdonbejegyzési illeték 

tulajdon biztonság (a saját biztonság) 
tulajdonbiztonság (a vagyoné) 

tulajdon biztonsága (a saját magáé) 

tulajdon biztonsága (a vagyon biztonsága) 
tulajdonbiztosítás 

tulajdonból származó jövedelem 

tulajdonelidegenítés 
tulajdon elidegenítése 

tulajdon elleni bűncselekmény 

tulajdonértékesítés 
tulajdon értékesítése 

tulajdonfelhalmozás 

tulajdon felhalmozása 
tulajdonforma 

tulajdonforma-váltás 

tulajdongyarapítás 
tulajdongyarapodás 

tulajdonhalmozás 

tulajdon halmozása 
tulajdonhányad 

tulajdonhoz való jog 

tulajdoni forgatmány 
tulajdonigény 

tulajdoni hányad 

tulajdoni háttér 

tulajdoni járadék 

tulajdoni kárpótlás 
tulajdoni kereset 

tulajdoni lap 

tulajdonilap-másolat 
tulajdoni privatizáció 

tulajdonít 

tulajdonjegy 
tulajdonjog 

tulajdonjog átadása 

tulajdonjog-átruházás 
tulajdonjog átruházása 

tulajdonjog átruházhatóságának  

a korlátozása 
tulajdonjog-átruházási szerződés 

tulajdonjog átszállása 

tulajdonjog-átszállás helye 
tulajdonjog-bejegyzés 

tulajdonjog bejegyzése 

tulajdonjog-bejegyzési kérelem 
tulajdonjog eladása 

tulajdonjog ellenőrzése 

tulajdonjog-fenntartás 
tulajdonjog fenntartása 

tulajdonjog-fenntartásos eladás 

tulajdonjog-fenntartásos vétel 
tulajdonjogi elmélet 

tulajdonjogi igazolvány 

tulajdonjogi igény 
tulajdonjog-korlátozás 

tulajdonjog korlátozása 

tulajdonjog megállapítására vonatkozó kereset 
tulajdonjog-megszűnés 

tulajdonjog megszűnése 



tulajdonjogok közgazdaságtana 

tulajdonjogot átenged 

tulajdonjogot átruház 
tulajdonjogot érvényesít 

tulajdonjogot fenntart 

tulajdonjogot igazol 
tulajdonjogot igazoló okirat 

tulajdonjogszerzés 

tulajdonjog szerzése 
tulajdonjog-szerzési kikötés 

tulajdonjog telekkönyvi bejegyzése 

tulajdonjog vásárlása 
tulajdonjog-védelem 

tulajdonjog visszaállítása 

tulajdonjövedelem 
tulajdonjövedelemből élő 

tulajdonkereset 

tulajdon kizárólagossága 
tulajdonkoncentráció 

tulajdonkoncepció 

tulajdonkonverzió 
tulajdonközösség 

tulajdonlás 

tulajdonlási alapforma 
tulajdonmegoszlás 

tulajdonmegosztás 

tulajdonnevesítés 

tulajdonol 

tulajdonos 
tulajdonos által bérbeadott ingóság 

tulajdonos által megbízott vagyonkezelő 

tulajdonoscsere 
tulajdonos haszonélvezeti joggal 

tulajdonosi abszentizmus 

tulajdonosi-befektetői érdek 
tulajdonosi bizottság 

tulajdonosi ellenőrzés 

tulajdonosi érdekeltség 
tulajdonosi érzés 

tulajdonosi funkció 

tulajdonos-igazgató 
tulajdonosi hálózat 

tulajdonosi hozzáállás 

tulajdonosi jelzálog 
tulajdonosi jelzálogjog 

tulajdonosi jog 

tulajdonosi jogcím 
tulajdonosi jogok cseréje 

tulajdonosi jogok gazdaságtana 

tulajdonosi jogok kezelése harmadik fél számára 
tulajdonosi jogosítványok 

tulajdonosi jogviszony 

tulajdonosi joggyakorlás 
tulajdonosi joggyakorlat 

tulajdonosi jövedelem 

tulajdonosi kamathozam 
tulajdonosi koncentráció 

tulajdonosi kör 

tulajdonosi magatartás 
tulajdonosi megfeleltetés 

tulajdonosi motiváció 



tulajdonosi nyilvántartás 

tulajdonosi nyilvántartás rendszere 

tulajdonosi összetétel 
tulajdonosi parazitizmus 

tulajdonosi struktúra 

tulajdonosi struktúraváltozás 
tulajdonosi szemlélet 

tulajdonosi szerkezet 

tulajdonosi szervezet 
tulajdonosi szervezeti struktúra 

tulajdonosi támogatás 

tulajdonosi telekadósság 
tulajdonosi-vállakozói réteg 

tulajdonos kárkockázata 

tulajdonoskereső 
tulajdonos lakó 

tulajdonos-menedzser 

tulajdonosnak fizet 
tulajdonosnak fizetendő 

tulajdonos-nyilvántartás 

tulajdonosok bankautomata- 
-hálózata 

tulajdonosok ellenőrzése 

tulajdonosokkal kapcsolatos elszámolás 
tulajdonosok osztalékelvárásainak értékelése 

tulajdonos rendelkezési jogának átruházása 

tulajdonosszavatosság 

tulajdonos személyazonossága 

tulajdonos személyazonosságának  
a bizonyítása 

tulajdonos személyazonosságának az igazolása 

tulajdonostárs 
tulajdonos ügynöke 

tulajdonos vállalat 

tulajdonosváltás 
tulajdonosváltozás 

tulajdonos-vezérigazgató 

tulajdonra való jogcím megállapítása 
tulajdonreform 

tulajdonrendezés 

tulajdonrész 
tulajdonrész-megszerzés 

tulajdonrész megszerzése 

tulajdonrészszerzés 
tulajdonrész szerzése 

tulajdonság 

tulajdonsemlegesség 
tulajdonspecifikus előnyök 

tulajdonspecifikus előnyök kihasználása 

tulajdonstruktúra 
tulajdonstruktúra-átalakítás 

tulajdonstruktúra átalakítása 

tulajdonstruktúra-átalakító intézmény 
tulajdonszabadság 

tulajdon szerinti elosztás 

tulajdonszerzés 
tulajdonszerzési illeték 

tulajdonszerzési korlátozás 

tulajdonszerzés tartós birtoklás által 
tulajdonszerző 

tulajdontárgy 



tulajdon tőkekénti működtetése 

tulajdontörvény 

tulajdon-újraelosztás 
tulajdon újraelosztása 

tulajdonváltás 

tulajdonváltozás 
tulajdonváltozási folyamat 

tulajdonvásárlás 

tulajdonvásárlási tartalék 
tulajdonvédelem 

tulajdonvédelem elve 

tulajdonviszonyok 
tulajdonviszonyokat tartalmazó névjegyzék 

tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapír 

tulajdonviszony-változás 
tulajdonviszony változása 

tulajdonvita 

túl alacsony ár 
túl alacsony részvételi arány 

túlárazott 

túlárazott import 
túlárazott munka 

túlbecslés 

túlbecsül 
túlbecsülő 

túlbecsült 

túlberuházás 

túlbiztosítás 

túlbiztosítási zóna 
túlcentralizál 

túlcentralizáltság 

túlcsordulási hatás 
túlcsorduló környezeti ártalmak 

túldiszponál 

túldiszponált 
túldiszponált bankszámla 

túldiszponált folyószámla 

túldiszponált folyószámlahitel 
túldiszponált folyószámlahitel rendezése 

túldiszponált számla 

túldiszponálva 
túldiverzifikált 

túldolgoztat 

túldolgoztatás 
túldolgoztató 

túlél 

túlelemez 
túlélés 

túléléses évjáradék 

túlélési képesség 
túlélési stratégia 

túlélési technikák 

túlélési verseny 
túlélésiverseny-stratégia 

túlelosztás 

túlélő házastársnak jutó adómentes rész 
túlélő jogának fenntartásával 

túlépítettség 

túlértékel 
túlértékelés 

túlértékelő 



túlértékelődés 

túlértékelt 

túlértékelt kötés 
túlértékelt részvény 

túlértékelt részvényárfolyam 

túlértékeltség 
túlértékelt valuta 

túlfedezet 

túlfedezett 
túlfejlesztés 

túlfelhalmozás 

túlfeszített munka 
túlfeszítettség 

túlfeszíti a vásárlási hajlandóság húrját 

túlfinanszíroz 
túlfinanszírozás 

túlfinanszírozott 

túlfiókosítás 
túlfizet 

túlfizetés 

túlfizetett 
túlfizető 

túlfizettet 

túlfoglal 
túlfoglalkoztatás 

túlfoglalkoztatottság 

túlfogyasztás 

túlfűfött piac 

túlfűtött gazdaság 
túlfűtött kereslet 

túlfűtöttség 

túl gyors gazdasági növekedés 
túlhajtott 

túlhalad 

túlhaladja a keresletet 
túlhaladott 

túlhaladottá válik 

túlhaladott piaci magatartás 
túl hosszú futamidő 

túlidős ár 

túliparosítás 
túliparosított vidék 

túljegyez 

túljegyzés 
túljegyzés mértéke 

túljegyzett 

túljegyzett kibocsátás 
túlkalkuláció 

túlkapitalizált 

túlkereslet 
túlkeresleti függvény 

túlkeresleti piac 

túl későn vonul vissza a piacról 
túlkészletezés 

túlkiadás 

túlkínálat 
túlkínálat a televíziózásban 

túlkínálati állapot 

túlkínálati piac 
túlkínálatos munkaerőpiac 

túlkínálatos piac 



túlkínálatos pozíció 

túlkompenzál 

túlkölcsönzés 
túlkölt 

túlköltekezés 

túlköltekezés miatt a csőd szélére kerül 
túlköltekezett 

túlköltekezik 

túlköltekező 
túlköltekező háztartás 

túlköltekező kormányzat 

túlköltés 
túlköltött összeg 

túlkövetelés 

túllép 
túllépés 

túllépett összeg 

túllicitál 
túllicitálás 

túllicitáló 

Tullock, Gordon 
túl magas ár 

túl magas kamat 

túlméretes rakomány 
túlméretez 

túlméretezés 

túlméretezett 

túlméretezett kapacitás 

túlmunka 
túlmunkacsökkentés 

túlmunkadíj 

túlmunkaidő 
túlmunkapénz 

túlmunkavégzés 

túl nagy árat kér 
túl nagy összegű személyi adót  

von le 

túl nehéz szállítmány 
túlnépesedés 

túlnépesedési elmélet 

túlnépesedett 
túlnépesedettség 

túlnövekedés 

túlnyomásos piac 
túlnyomó része kisbefektető 

túlnyomórészt kisbefektetők 

túlnyomó többség 
túlóra 

túlórabér 

túlóradíj 
túlóra díja 

túlóradíjszabás 

túlóraengedély 
túlóra engedélyezése 

túlórakeret 

túlóra-kifizetés 
túlóra kifizetése 

túlóra-kimutatás 

túlóra-nyilvántartás 
túlóra nyilvántartása 

túlórapénz 



túlórapótlék 

túlórapótlék-átalány 

túlórarendszer 
túlóraszámfejtés 

túlóra számfejtése 

túlóratilalom 
túlóratömeg 

túlórázás 

túlórázik 
túlórázó 

túlóráztat 

túlparkolási díj 
túlságosan megadóztat 

túl sokat vesz 

túl sokba kerül 
túl sokba kerülő eljárás 

túl sok kikötés (szerződésben) 

túlspecializáció 
túlsúly 

túlsúlydíj 

túlsúlydíjfizetés 
túlsúlydíj fizetése 

túlsúlyos áru 

túlszabályoz 
túlszabályozás 

túlszabályozás megszüntetése 

túlszabályozott 

túlszabályozottság 

túlszakosodás 
túlszállít 

túlszállítás 

túlszámlálás 
túlszámláz 

túlszámlázás 

túlszámlázó 
túlszámláztat 

túlszárnyal 

túlszárnyalás 
túlszervez 

túltámogatott 

túltartalékol 
túltartalékolás 

túltartalékolták a bankokat 

túltelített piac 
túltelítettség 

túltelíti a piacot 

túlteljesít 
túlteljesítés 

túlteljesítési aktus 

túlteljesítési jutalék 
túlteljesített 

túlteljesített norma 

túlteljesíti a tervet 
túlteljesítmény 

túlteng 

túltengő termelési tényezők 
túlterhel 

túlterhelés 

túlterhelt gazdaság 
túlterheltség 

túltermelés 



túltermelési válság 

túltőkésít 

túltőkésítés 
túltőkésítési elmélet 

túltőkésített 

túltőkésítettség 
túltőkésített vállalat 

túlvállal 

túlvásárlás 
túlvásárol 

túlzó 

túlzottan költekező 
túlzott árat kér 

túlzott bankjegykibocsátás 

túlzott eladósodás 
túlzott értékcsökkenés 

túlzott igény 

túlzott igénybevétel 
túlzott jövedelemelvonás 

túlzott jövedelmi különbség 

túlzott kárigény 
túlzott kereslet 

túlzott kibocsátás 

túlzott kínálat 
túlzott kockázat 

túlzott költekezés 

túlzott követelés 

túlzott lefedezés 

túlzott likviditás 
túlzott megtakarítás 

túlzott mértékben bocsát ki 

túlzott mértékű bankhitelezés 
túlzott mértékű bankjegykibocsátás 

túlzott mértékű értékpapír-kibocsátás 

túlzott mértékű kibocsátás 
túlzott pénzforgalom okozta infláció 

túlzott raktárkészlet 

túlzott tartalékok 
túlzott viszontbiztosítás 

Tunéziai Köztársaság (Tunézia) – Afrika 

túrafajta 
túrakocsi 

túranyilvántartás 

túraszervezés 
túra szervezése 

túraszervező 

túrataxi 
túravezető 

túrázik 

turbótőke 
turf (lóverseny) 

Turgot, Anne Robert Jacques 

turista 
turistaár 

turistaáramlás 

turistaáramlás-menedzsment 
turistaárfolyam 

turistaattrakció 

turistabusz 
turistacélpont 

turistacikk 



turistacsábítás 

turistacsalogató 

turistacsekk 
turistacsoport 

turistacsoportosítás 

turistaegyenleg 
turistaellátmány 

turistaérkezések 

turistaérkezések száma 
turistafelszerelés 

turistafelszerelés-forgalmazás 

turistafelszerelés forgalmazása 
turistafogadó hely 

turistafogadó ország 

turistafogyasztás 
turistaforgalom 

turistaház 

turistaház-üzemeltető 
turistaidény 

turistainvázió 

turistaipar 
turista itt-tartózkodási ideje 

turistajárat 

turistajegy 
turistakalauz 

turistákat elhelyez 

turistákat elszállásol 

turistakedvezmény 

turistakeret 
turistakibocsátás 

turistaköltés 

turisták tartózkodási ideje 
turistakultúra 

turistaküldő ország 

turistalátványosság 
turistalista 

Turista Magazin (sajtótermék) 

turistamenü 
turistanevezetesség 

turistaországok 

turistaosztály 
turistaparadicsom 

turistaprofil 

turistarégió 
turistáskodik 

turistaszállás 

turistaszállás-szolgáltatás 
turistaszálloda 

turistaszálló-tulajdonos 

turistaszálló tulajdonosa 
turistaszezon 

turistatájékoztató 

turistatájékoztató iroda 
turistatipológiák 

turistaút 

turistaútvonal 
turistavaluta 

turistavédelem 

turista vendég 
turistavízum 

turisztika 



turisztikai ágazat 

turisztikai befektetési lehetőség 

turisztikai beruházás 
turisztikai bevétel 

turisztikai cég 

turisztikai célelőirányzat 
turisztikai célpont 

turisztikai célterület 

turisztikai célú valutaeladás 
turisztikai célú valutavásárlás 

turisztikai desztináció 

turisztikai egyenleg 
turisztikai egyesület 

Turisztikai Évkönyv (KSH-kiadvány) 

turisztikai fejlesztés 
turisztikai foglalkoztatott 

turisztikai fogyasztás 

turisztikai fogyasztó 
turisztikai főszezon 

turisztikai helyek 

turisztikai hozzájárulás 
turisztikai infrastruktúra 

turisztikai ipar 

turisztikai iroda 
turisztikai kereslet 

turisztikai kiadás 

turisztikai kínálat 

turisztikai közhasznú társaság 

turisztikai létesítmény 
turisztikai marketingiroda 

turisztikai marketingstratégia 

turisztikai menedzsment 
turisztikai motiváció 

turisztikai multiplikátor 

turisztikai munkahely 
turisztikaimunkahely-teremtés 

turisztikai munkahely teremtése 

turisztikai nagyhatalom 
turisztikai programcsomag 

turisztikai prospektus 

turisztikai rendőrség 
turisztikai szakma 

turisztikai szakvásár 

turisztikai szervezés 
turisztikai szolgáltatás 

turisztikai termékcsoport 

turisztikai törvénykezés 
turisztikai vállalkozás 

turisztikai vásár 

turisztikai-vendéglátó szakember 
turisztikaszervezés 

turizmus 

Turizmus (sajtókiadvány) 
turizmusfejlesztés 

turizmus fejlesztése 

turizmusfejlesztési koncepció 
turizmusfejlesztési program 

turizmusfejlesztési stratégia 

turizmusfejlesztési terv 
turizmus-gazdaságtan 

turizmus gazdaságtana 



turizmus-gazdaságtani ismeretek 

turizmusirányítás 

turizmus konjunktúraindexe (TUX) 
turizmuskötvény-kibocsátás 

turizmuskötvény kibocsátása 

Turizmus Nemzetközi Akadémiája 
turizmusoktatás 

turizmuspolitika 

turizmuspolitikai főosztály 
turizmusrendszer 

turizmus-szatellitszámla (TSA) 

turizmusszervező 
turizmustervezés 

turizmus tervezése 

turizmustípus 
turizmustörvény 

turizmus valutabevétele 

turizmus valutakiadása 
turizmusvonat 

turkáló 

turnpike pálya 
turnus 

Tuvalu (Tuvalu) – Óceánia 

TUX (a turizmus konjunktúraindexe) 
tükörárus 

tükörkereskedés 

tükör üzem (dublőr) 

tükörüzem (tükröt gyártó) 

tüntető fogyasztás 
tüntető sztrájk 

tűpénz 

türelmetlenségi elmélet 
türelmi idő 

türelmi idő kikötése kölcsönszerződésben 

türelmi levél 
türelmi napok 

tűrés 

tűréshatár 
tűrési határ 

tűrési határszint-szabályozás 

tűrési szolgalom 
tűrhető egyensúlytalanság 

tűrhető forgalom 

tűrhetőség 
Türkmenisztán (Türkmenisztán) – Ázsia 

tüske (éremsajtolásnál) 

tűzálló csomagolás 
tűzbiztosítás 

tűzbiztosítási díj 

tűzbiztosítási kockázat 
tűzbiztosítási kötvény 

tűzbiztosítási társaság 

tűzbiztosítási ügynök 
tűzbiztosító 

tűzbiztos szállítás 

tűzbiztos széf 
tüzeléstechnikai szolgáltatás 

tűz elleni biztosítás 

tüzelőanyag 
tüzelőanyag árának a változása 

tüzelőanyagár-változás 



tüzelőanyag árváltozása 

tüzelőanyag-ellátás 

tüzelőanyag-export 
tüzelőanyag-fogyasztás 

tüzelőanyag-készlet 

tüzelőanyag-megtakarítás 
tüzelőanyag megtakarítása 

tüzelőanyag-megtakarító 

tüzelőanyag-szükséglet 
tüzelőanyag-utalvány 

tüzelőbeszerzés 

tüzelő beszerzése 
tüzelőellátás 

tüzelőelosztás 

tüzelőfa-kereskedés 
tüzelőfelhasználás 

tüzelőhiány 

Tüzép-telep 
tűzhelyadó 

tűzifa-felvásárlás 

tűzifa felvásárlása 
tűzifapiac 

tűzkár 

tűzkárbecslés 
tűzkárbecslő 

tűzkárbiztosítás 

tűzkármentesítés 

tűzkárosult 

tűzkárosultság 
tűzoltásra méretezett 

tűzvédelem 

tűzvédelmi bírság 
tűzvédelmi hozzájárulás 

tűzvédelmi rendelkezés 

tűzveszélyes áru 
tűzveszélyes rakomány 

tűzveszélyesség 

tűzszerészmagáncég 
tv (televízió) 

tv-adók bevétele 

tv-csatorna eladása 
tv-eladó 

tv-előfizetési díj 

tv-előfizetési díjmentesség 
tv-előfizető 

tv-frekvenciák koncesszióba adása 

tv-reklám 
tv-reklámsugárzási díj 

tv-üzemben tartási díj 

tv üzemben tartási díja 
tv-üzlet 

TWD (új dollár) – Tajvan 

Twis, Travers sir 
TWT-típusú innováció 

TZS (shilling) – Tanzánia 

 
 

tyúkárus 

tyúkász 
tyúkbeadási kötelezettség 

tyúkhúskínálat 



tyúkkereskedés 

tyúkkereskedő 

tyúkper 
tyúkszállítmány 

tyúktojásár 

tyúktojásárus 
tyúktojás-árusítás 

tyúktojáseladó 

tyúkvásár 
  



U 
uborkaszezon 

UBS (Svájci Szövetségi Bank) 

UCC (Egységes kereskedelmi kódex) (USA) 
udvarház 

udvariassági formula 

udvari befektetések kezelője 
udvari szállító 

udvartartás 

UFI (Kiállítások Nemzetközi Szervezete) 
UFTAA (Utazási Irodák Világszervezete) 

Ugandai Köztársaság (Uganda) – Afrika 

ugar 
ugaroltatás 

ugaroltatási kötelezettség 

ugrásszerű áremelkedés 
ugrásszerű drágulás 

ugrásszerű emelkedés 

ugrásszerűen emelkedik 

ugrásszerűen emelkedő árfolyam 

ugrásszerűen változó költség 
ugrásszerű fejlődés 

ugrásszerű innováció 

ugrásszerű minőségjavítás 
ugrásszerű növekedés 

ugrásszerű újítás 

ugrásszerű-változás 
UGS (új shilling) – Uganda 

ugyanazon értékpapír 

ugyanazon értékpapír egy napon belüli vétele és eladása 
ugyanazon értékpapírra vonatkozó különböző ajánlatok 

ugyanolyan 

ugyanolyan hazai vagyonlekötés és költségráfordítás 

ugyanolyan típusú értékpapír 

Úgy él, mint a hatökrös gazda. (szólásmondás) 

Úgy kell gazdálkodni, hogy jusson is, maradjon is. (közmondás) 
Úgy megijedt, hogy garas sem maradt a zsebében. (szólásmondás) 

UIC (Nemzetközi Vasúti Szövetség) 

újabb értesítésig 
újabb forgalmirend-változás 

újabb határidős kötések létesítése 

újabb jelzálogkölcsön felvétele 
újabb rekord 

újabb spekulációk végrehajtása 

új adó 
új akció 

új alkotmánykoncepció 

új állás 
új árat állapít meg 

újautó-ár 

újautó-eladás 
új autó eladása 

újautó-vásárlás 

új autó vásárlása 
újautó-vásárló 



új autó vásárlója 

újbaloldali és neomarxista elméleti koncepció 

új beosztás 
új bérlő 

új bértábla bevezetése 

új betéti lehetőség 
új birtokos (a birtok új gazdája) 

újbirtokos (aki nemrég lett birtokossá) 

újból befektet 
újból befektetett nyereség 

újból bérbe ad 

újból elad 
újból hasznosít 

újbóli ajánlattevés 

újbóli befektetés 
újbóli eladás 

újbóli felhasználás 

újbóli finanszírozás 
újbóli folyósítás 

újbóli tőkésítés 

újból kibocsát 
újból munkába áll 

újból számláz 

újból tárgyalható 
újból tőkésít 

új cég alapítása 

új ciklus 

új díj 

új díjcsomag 
új díjszabás 

új dinár (YUD) – Jugoszlávia 

új dollár (TWD) – Tajvan 
újdonság 

újdonságbemutató 

újdonságértékű 
újdonságinformáció 

újdonságinformáció megszerzése 

újdonságkiállítás 
újdonságkifejlesztési költség 

újdonság kifejlesztési költsége 

újdonságokat létrehozó szektor 
újdonságok életgörbéje 

újdonságpreferáló fejlődési pálya 

újdonságszámba megy 
újdonsült kisvállalkozás 

új elhelyezés 

új erőre kap 
új érték 

újérték-biztosítás 

új érték biztosítása 
új értéket létrehozó beruházás 

új értékpapír 

új értékpapír-kibocsátás (a kibocsátás új) 
új értékpapír kibocsátása (az értékpapír új) 

új értékpapír-kibocsátás feltételeit tartalmazó körlevél 

új értékpapírok kibocsátása és nyilvános terjesztése 
Új Európai Tőzsde (Newex) (Bécs) 

újezüst 

újfajta finanszírozási konstrukció 
újfent megszilárdított pozíció 

újfent reklámozott áru 



új fizetőeszközre való átállás  

költségei 

új forint 
újgazda 

újgazdag 

újgazdag-mentalitás 
újgazdahitel 

újgazdakölcsön 

Új Gazdaság (sajtókiadvány) 
új gazdasági feltételek 

Új Gazdasági Magazin (sajtókiadvány) 

új gazdasági mechanizmus 
új gazdasági politika (NEP) 

új gazdasági világrend (NEO) 

új gépkocsi-bejelentés (a bejelentés új) 
újgépkocsi-bejelentés (a gépkocsi új) 

új gépkocsi bejelentése 

új gyárat üzembe helyez 
újgyarmatosítás 

Új Hang (sajtókiadvány) 

új használati érték 
új haszongépjárművek bérbeadása 

új háztartás-gazdaságtan 

új háztartás-gazdaságtani irányzat 
új hitel 

új intézményi iskola 

új intézményi közgazdaságtan 

új intézményi világrend 

új ipari állam 
újít 

újítani képtelen vállalat 

újítás 
újításellenes 

újítás és technikai fejlődés 

újításhitelezés 
újítási díj 

újítási igazolás 

újítási lehetőségek függvénye 
újítási lehetőségek görbéje 

újítási részvény 

újításképtelen 
újításlehetőség-görbe 

újítások életgörbéje 

újítható 
újító 

Újítók Lapja (sajtókiadvány) 

újítómozgalom 
újító vállalkozó 

újjáalakít 

újjáalakítás 
újjáalakító 

újjáalakított 

újjáalakul 
újjáalakulás 

újjáalakuló 

újjáalakult 
újjáéled 

újjáéled a kereskedelem 

újjáéled a kisipar 
újjáéledés 

újjáéledő 



újjáéledő magánszektor 

újjáépít 

újjáépítés 
Újjáépítési Minisztérium 

újjáépített 

újjáépíthető 
újjáépítő 

újjáépíttet 

újjáépül 
újjáépülés 

újjáépülő 

újjáépült 
újjászervez 

újjászervezés 

újjászervezett 
újjászervezhető 

újjászervező 

újjászerveződik 
újjászületés 

újjáteremt 

újjáteremtés 
újjáteremthető 

új jelzáloghitel 

ujjlenyomat 
ujjlenyomat-olvasó 

ujjlenyomatvétel utazási csekkeket beváltani szándékozóktól 

új jogosult 

új jövedelemforrásokat tár fel 

újkapitalizmus 
új kárpótlási határozat 

új kártya 

új kereskedelempolitikai szabályok (NCPI) 
újkeynesianizmus 

új kibocsátás 

új kibocsátás árusítása 
új kibocsátás árusítása saját számlára 

új kibocsátás árusítása tőzsdén kívüli forgalomban 

új kibocsátás átvételét szavatolja 
új kibocsátásból a kihelyezési csoport tagjainak járó mennyiség 

új kibocsátásból az aláíróknak járó mennyiség 

új kibocsátás elhelyezése 
új kibocsátás feltételeinek a megszervezése 

új kibocsátási őrület 

új kibocsátási terv 
új kibocsátási tevékenység 

új kibocsátás megszervezése 

új kibocsátás megszerzése 
új kibocsátások bejelentése 

új kibocsátásokért adott pénz 

új kibocsátásokért adott részvények 
új kibocsátások hulláma 

új kibocsátások iránti igény 

új kibocsátásokkal kapcsolatos tevékenység 
új kibocsátások menetrendje 

új kibocsátások piaca 

új kibocsátások túlkínálata 
új kibocsátások volumene 

új kibocsátás régi részvényeseknek 

új kibocsátású értékpapírokat felvásároló tőzsdespekuláns 
új kibocsátású értékpapírokkal játszik 

új kibocsátású értékpapírok piaca 



új kibocsátású kedvezményes részvények 

új kibocsátású kincstári jegyek 

új kibocsátású kincstárjegy 
új kibocsátású kötvény 

új kibocsátású papírokkal foglalkozó 

új kibocsátású részvény 
új kibocsátású részvények igénylésének joga 

új kibocsátású részvényekkel spekuláló tőzsdés 

új kibocsátású részvényekre vonatkozó elővételi jog 
új kibocsátású részvényekre vonatkozó jegyzési jog 

új kibocsátású részvényekre vonatkozó opciós jog 

új kibocsátású részvények vásárlására jogosító részvény 
új kibocsátás visszatartása jelentős haszon reményében 

új kibocsátó 

új kínálat 
új kip (LAK) – Laosz 

újklasszikus makroökonómia 

új kölcsönkötvények piaca 
új kölcsönök 

új kötvények kibocsátása a régiek helyett 

új kötvénykibocsátás 
új közlekedési formák 

új kwanza (AOK) – Angola 

új lakáseladás (az eladás új) 
újlakás-eladás 

új lakás eladása (a lakás új) 

új leányvállalat 

új, magas árfolyamot elérő részvény 

új, magas érték 
új megbízások értékpapír-vásárlásra 

új mikroökonómia 

újmódi gazdálkodás 
új munkahelyek keresésével kapcsolatos munkanélküliség 

új munkahelyek létrehozása 

új német történelmi iskola 
új nemzetközi forduló 

új nemzetközi gazdasági rend (NIEO) 

új nettó beruházás 
új növekedéselmélet 

új, növekvő iparág 

újoncilletmény 
újonnan belépő 

újonnan bevezetett részvény 

újonnan iparosodó ország 
újonnan iparosodott országok (NIC) 

újonnan jegyzett részvény jele 

újonnan kibocsátott értékpapír 
újonnan kibocsátott kötvény esedékességkori hozama 

újonnan kibocsátott részvény 

újonnan kinevezett 
újonnan megállapított határárak 

újonnan nyitott pozíció 

újonnan piacra dobott papír 
újonnan piacra dobott toptermék 

új osztrák iskola 

új ötletek elfogadása 
új parkolási kultúra 

új parkolási rend 

új pénz 
új pénzérmék verése 

új piac 



új profil 

újra államosít 

újraállamosítás 
újra befektet 

újrabefektetés 

újrabefektetési alap 
újrabefektetési engedmény 

újrabefektetési kamatláb 

újrabefektetési rabatt 
újra befektetett nyereség 

újrabefektethetőség 

újrabelépés 
újra bemutatandó 

újraberuházási hányad 

újrabeszerzési érték 
újra csomagol 

újracsomagolás 

újra dolgozik 
újraegyesít 

újraegyesülés-párti 

újra elad 
újraeladás 

újraeladósodás 

újraéleszt 
újraélesztés 

újraelhelyezkedési segély 

újra eloszt 

újraelosztás 

újraelosztási funkció 
újraelosztási piac 

újraelosztási politika 

újraelosztási szerep 
újraelosztott osztalék kiegyenlítő adózási mechanizmusa 

újra-előállítási költség 

újra elzálogosít 
újraelzálogosítás 

újraértékel 

újraértékelés 
újraértékelő 

újraértékelt 

újraértékesítés 
újraértelmez 

újraértelmezés 

újraértelmező 
újrafeldolgozás 

újrafeldolgozó 

újra felhasznál 
újrafelhasználás 

újrafelhasználási jogdíj 

újra felhasználható csomagolás 
újrafelhasználható komponens 

újrafelismerés 

újrafelosztás 
újra felosztható jövedelem 

újra feltölt 

újrafeltöltés 
újrafeltöltődő hitel 

újrafinanszírozás 

újrafinanszírozási költségek a bankközi piacon 
újra hasznosít 

újrahasznosítás 



újrahasznosítható 

újrahasznosíthatóság 

újraképzés 
újrakezd 

újrakezdés 

újrakezdési kölcsön 
újrakezdési támogatás 

újrakezdés költségei 

újrakezdett 
újrakezdhető 

újrakezdő 

újra kibocsát 
újrakibocsátás 

újralekötés 

újra leltároz 
újraleltározás 

újralikvidizálódó tőke 

újramagánosítás 
újra nem termelhető eszköz 

újranyomás 

újraosztás 
újraosztási mechanizmus 

újrapiacosítás 

újrapozicionált termék 
újraszabályozás 

újraszámláz 

újraszámlázás 

újra tárgyal (ismét) 

újratárgyal (másképpen, de az elejéről kezdve) 
újrateremt 

újrateremtő 

újratermel (megújít) 
újra termel (ismét) 

újratermelés 

újratermelési ciklus 
újratermelési folyamat 

újratermelési költség 

újratermelési körfolyamat 
újratermelési pénzkereslet 

újratermelési zavar 

újratermelhető erőforrás 
újratermelhető eszköz 

újratermelhető nemzeti vagyon 

újratermeli a munkaerejét 
újratermelő 

újratermelődik 

újratermelődő finanszírozási problémák 
újratermelt 

újratőkésít 

újratőkésítés 
új rekordárfolyam 

új rendelések állománya 

új részvény 
új részvényekre vonatkozó elővételi joggal 

új részvényekre vonatkozó elővételi jog nélkül 

új részvényekre vonatkozó opciós jog 
új részvényekre vonatkozó opciós joggal 

új részvénykibocsátás (a kibocsátás új) 

újrészvény-kibocsátás (a részvény új) 
új részvény kibocsátása 

újság 



újságágazat 

újságár 

újságárus 
újságárusítás 

újságbetét 

újságcikk 
újság-előfizetés 

újság előfizetése 

újságfogyasztás 
újsághír 

újsághirdetés 

újságimportőr 
újságipar 

újságírás 

újságíró 
újságíró-iskolai tandíj 

újságíró-szövetségi tagdíj 

újságkiadó 
újságkiadó vállalat 

újságközlemény 

újságol 
újságolja 

újságosbódé 

újságospavilon 
újságosstand 

újságpapír 

újságpapírár 

újságpapírimport 

újságpéldány 
újságpéldányszám 

újságpiac 

újságrendelés 
újságszerkesztő 

újságtröszt 

újságvállalkozás 
újságvásárló 

új shilling (UGS) – Uganda 

új sol (PEN) – Peru 
új számla 

új számlán 

új számlára átvitt egyenleg 
újszerű finanszírozási formák 

újszerű megoldás 

új szolgáltatás 
új szövetkezeti törvény 

új tajvani dollár (pénzegység) 

új tárgyalási nap kitűzése 
új tarifa 

új tarifaképzés 

új társasági törvény 
új termék 

új termékek a bankkártyák piacán 

új termékek bevezetése 
új termékek kibocsátása 

új termék előállítása 

újtermék-hányad 
új termék kibocsátása 

újtermék-kutatás 

új termelés 
új típusú helyi adók bevezetése 

új tőke 



új tőkét létrehozó beruházás 

új tulajdonos 

új ügyfél 
új ügyfeleket szerez 

új ügyfelek szerzése 

új üzlet 
új üzleti kapcsolatok keresése 

új vállalat 

új vállalatok finanszírozása 
új vállalat részvényeit külső tulajdonosoknak adja el 

új vállalkozás 

új valuta bevezetése 
új vám- és pénzügyőrségi koncepció 

új vámtörvény 

új végrendeleti végrehajtó 
új verés (pénzérméé) 

új versenytörvény 

új világrendetlenség 
Új-Zéland (Új-Zéland) – Óceánia 

Új-Zéland és Ausztrália Szabadkereskedelmi Egyezménye 

(NAFTA) 
Új-zélandi Bank (BNZ) 

új-zélandi dollár (pénzegység) 

Új-zélandi Értéktőzsde (NZSE) 
Új-zélandi Értréktőzsde indexe (NZSE-40-index) 

Új-zélandi Határidős Tőzsde (NZFE) 

Új-zélandi Tartalékbank 

UKG (hrivnya) – Ukrajna 

ukm (utaskilométer) 
Ukrajna (Ukrajna) – Európa 

Ulloa, Bernado 

Ulman, Lloyd 
Ulmer, Melville Jack 

ultimó (a követelés lejárati napja) 

ultimóelszámolás 
ultimópénz 

ultimóteljesítés 

ultimóügylet 
ultraimperializmus 

ultrakedvezményes kormányzati hitel 

ultramodern 
ultra nagy bevétel 

ultra nagy kiadás 

ultra nagy tankhajó 
ultra nagy teherautó 

UN (vagy ENSZ) (Egyesült Nemzetek Szervezete) 

uncia (vagy ounce) (pénz- és súlyegység) 
unciányi 

unciánkénti 

UNCITRAL (az ENSZ Külkereskedelmi Jogi Bizottsága) 
UNCLOS (az ENSZ Tengerjogi Konferenciája) 

UNCTAD (az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája) 

UNDP (az ENSZ Fejlesztési Programja) 
UNICE (Európai Ipari és Munkaadói Szövetségek Uniója) 

UNIDO (az ENSZ Iparfejlesztési Szervezete) 

unifikáció (egyesítés, egységesítés) 
unifikál 

unifikálás 

unifikálódás 
unifikálódik 

uniformizált tömeggyártás 



UNIL (forgatható értékpapírok egységes törvénye) 

unilaterális (egyoldalú) 

unilineáris fejlődéskoncepció 
unilineáris fejlődés koncepciója 

unió 

unióbővítési biztos 
unionizmus 

uniós bérátalány 

uniós bérátlag 
uniós közbeszerzési pályázat 

uniós pozíciópapír 

uniós támogatások 
unitlink típusú biztosítás 

univerzális bank 

univerzális bankrendszer 
univerzális függvény 

univerzális hitelkártya 

univerzális kártya 
univerzális munkás 

univerzális szakember 

univerzális szerszámgép 
univerzális szintű makrorendszer 

univerzalizmus 

unokavállalat 
UNRA (Egyesült Nemzetek Segélyezési és Újjáépítési Hivatala) 

u. p. (utolsó posta) 

UPEB (Banánexportáló Országok Uniója) 

UPEFE (Európai Gazdasági Lapok Szövetsége) 

UPI hírügynökség piacmutatója 
UPU (Egyetemes Postaegyesülés) 

uradalmi bárca 

uradalmi cseléd 
uradalmi intéző 

uradalmi pénztár 

uradalom 
urafogyott vagyon 

ural 

uralható jövő 
uralja a piacot 

uralkodik 

uralkodó árfolyam 
uralkodó hangulat 

uralkodó irányzat 

uralkodó irányzat megfordulása 
uralkodó jövő 

uralkodó közgazdasági ideológia 

uralkodó osztály 
uralkodó piaci árfolyam 

uralkodó társaság 

uralkodó tulajdonos 
uralmi helyzet 

uralmi helyzetének megtartása 

uralmi jogokat biztosító szerződés 
uralom 

uralomgyakorlás 

uralom gyakorlása 
uralom nélküli világ 

uraság 

urasági béres 
urasági cseléd 

urbanisztika 



urbanisztikai prognosztika 

urbanizáció 

urbanizációs ártalom 
urbanizációs probléma 

urbárium (úrbér) 

úrbér 
úrbéres 

úrbéri ellenőr 

úrbéri erdőbirtokossági társaság 
úrbéri föld 

úrbéri kárpótlás 

úrbéri örökváltság 
úrbéri tartozás 

úrbéri telek 

úrbéri terhek 
úrbéri viszonyok 

úrbérváltság 

URC (beszedések egységes szabályai) 
úrdolga 

urnaátvételi díj 

uruguayi forduló (GATT) 
Uruguayi Keleti Köztársaság (Uruguay) – Dél-Amerika 

USA (Amerikai Egyesült Államok) 

USA-dollárhoz kötött árfolyam 
USAID (Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Hivatala) 

USD (dollár) – Amerikai Egyesült Államok 

USD (amerikai dollár) – Marshall- 

-szigetek 

USD (amerikai dollár) – Mikronézia 
USD (amerikai dollár) – Palau 

USMC (az Egyesült Államok Tengerészeti Bizottsága) 

USMC-fuvardíjszabás 
USMC fuvardíjszabása 

usus (szokás, szokásjog) 

usus fructus (haszonélvezet) 
uszály 

uszályon történő szállítás 

uszályrakomány 
uszályszállító hajó 

uszkve 

úszó állapotban 
úszóáru 

úszóáruhitel 

úszóáru-szállítás 
úszóáru szállítása 

úszósport-támogatás 

úszósport támogatása 
úszó szálloda 

úsztatómunkás 

út 
útadó 

útadódíj befizetését igazoló matrica 

utak és módok 
utak forgalma 

utal 

útalap 
útalap-hozzájárulás 

útalap-részesedés 

útalap részesedése a benzinárból 
utalás 

utaló 



utalt 

utaltat 

utal valamire 
utalvány 

utalványblanketta 

utalványcsekk 
utalványelmélet 

utalvány kötvénykamat kifizetésére 

utalvány külföldön vásárolt részvények fizetésére 
utalvány-levelezőlap 

utalványnapló 

utalvánnyal kibocsátott kötvény 
utalványos 

utalványos ügylet 

utalvány osztalék kifizetésére 
utalványoz 

utalványozás 

utalványozási díj 
utalványozási értesítés 

utalványozható 

utalványozó 
utalványozott 

utalványozott összeg 

utalványozott pénz 
utalványozó ügynök 

utalványoztat 

utalványrendszer 

utalványtávirat 

utalványűrlap 
utána fizetendő 

utánaküld 

utánamér 
utánamérés 

utánaméret 

utánamérő 
utánanéz a tarifának 

utánarendel 

utánarendelés 
utánarendelhető 

utánarendelő 

utánarendeltet 
utánaszámít 

utánaszámítás 

utánaszámítható 
utánaszámító 

utánaszámított 

utánaszámíttat 
utánaszámol 

utánaszámolás 

utánaszámolható 
utánaszámoló 

utánaszámoltat 

utánfizetés 
utánfizetéses 

utánfizetési 

utánfizetésre kötelezett részvényes 
utánfutó 

utánfutó lakókocsis turista 

utánküldés 
utánküldéses 

utánoz 



utánnyomás 

utánnyomat 

utánpótlás 
utánpótlási áron történő értékelés 

utánpótlási forrás 

utánpótlási költség 
utánpótlási szükséglet 

utánpótlás-szervezés 

utánpótlás szervezése 
utánpótló 

utánpótol 

utánpótolható 
utánrendel 

utánrendelés 

utánrendelési 
utánrendelésű 

utánszállítás 

utánszállítási 
utánszállításos 

utánszállítású 

utánvét 
utánvét csomag 

utánvételes 

utánvételez 
utánvételezendő összeg 

utánvételezés 

utánvételezett 

utánvételezett költség 

utánvételező 
utánvételi 

utánvételi hitel 

utánvétes 
utánvét fizet 

utánvéti díj 

utánvéti költség 
utánvétküldemény 

utánvéttel 

utánvéttel fizet 
utánvéttel fizetendő 

utánvéttel küldeni 

utánzás 
utánzási hatás 

utánzó növekedés 

utánzott 
utánzott áru 

utánzott bankjegy 

utánzott pénzérme 
utas 

utasbaleset-biztosítás 

utas baleset-biztosítása 
utasbiztosítás 

utasbiztosítás-értékesítés 

utasbiztosítás értékesítése 
utasbiztosítási kötvény 

utasbiztosítási záradék 

utascsalogató 
utasellátás 

utasellátó 

utasforgalom 
utasfülke 

utasít 



utasítás 

utasítás akkreditív nyitására 

utasítás a leszállítás várására 
utasítás az áru kiszolgáltatására 

utasítás beszedésre 

utasítási lánc 
utasítás instrukciók várására 

utasításlánc 

utasításos 
utasításos mechanizmus 

utasítás pénzösszegek átutalására 

utasítást ad 
utasítható 

utasító 

utasított 
utasjegyzék 

utaskártalanítás 

utas kártalanítása 
utaskilométer (ukm) 

utaskilométer-költség 

utaskilométerre vetített hozam 
utaskísérő 

utaskísérő költségei 

utaskiszolgáló létesítmény 
utaslista 

utasmérföld 

utasszállítás 

utasszállító 

utasszám 
utasszámcsökkenés 

utasszolgálat 

utastájékoztató rendszer 
utastér 

utasvadász 

utasvámtarifa 
utasvédelem 

utat tör magának 

utazás 
utazásértékesítés 

utazásfinanszírozás 

utazási 
utazási ajánlat 

utazási átalány 

utazási baleset-biztosítás 
utazási bon 

utazási csekk 

utazási csekk kiadása 
utazási csekk kibocsátása 

utazási csekkre vonatkozó 

utazási döntés 
Utazási és Idegenforgalmi Világtanács (WTC) 

utazási és vendéglátási hitelkártya 

utazási eszköz 
utazásieszköz-tulajdonos 

utazási feltételek 

utazási hirdetés 
utazási hitellevél 

utazási intenzitás 

utazási iroda 
Utazási Irodák Amerikai Társasága (ASTA) 

Utazási Irodák Világszervezete (UFTAA) 



Utazási Irodák Világszövetsége (WATA) 

utazási jegy 

utazási kártya 
utazási katalógus 

utazási kedvezmény 

utazási kedvezményrendszer 
utazási költség 

utazási költségek fedezésére felhasználható devizaösszeg 

utazásiköltség-térítés 
utazási költség térítése 

utazási kötvény 

utazási motiváció 
utazási reklám 

utazási szakma 

utazási számla 
utazásiszámla-tulajdonos 

utazási számla tulajdonosa 

utazási szervezési tevékenység 
utazási szerződés 

utazási szokás 

utazási ügynök 
utazási ügynökség 

utazásközvetítés 

utazásközvetítő 
utazásközvetítői szektor 

utazásközvetítő tevékenység 

utazásközvetítő ügynökség 

utazásközvetítő vállalkozás 

utazásmegrendelés 
utazás megrendelése 

utazás szervezése 

utazásszervezés 
utazásszervezési tevékenység 

utazásszervező 

utazásszervezői tevékenység 
Utazásszervezők Nemzetközi Szövetsége (IFTO) 

utazásszervező tevékenység 

utazni vágyó ügyfél 
utazó 

utazó eladó 

utazói hitellevél 
utazókártya 

utazóközönség 

utazósebesség 
utazószemélyzet 

utazótípus 

utazó ügynök 
utazó vásáros 

utaztatás 

utaztatási piac 
utaztatási szerződés 

utaztatócég 

útbaigazítás 
utcai alkusz 

utcai ár 

utcai árus 
utcai árusítás 

utcai bankautomata 

utcai elárusítóhely 
utcai fagylaltárus 

utcai feketekereskedelem 



utcai frissítőárus 

utcai hírlapárus 

utcai könyvárus 
utcai könyvárusítás 

utcailap-árusítás 

utcai lapárusítás (az utcán történik) 
utcai lap árusítása (újságtípus) 

utcai reklám 

utcai virágárus 
utcán árul 

utcán át 

utca véleménye 
útdiagram 

útdíj 

útdíjas 
útdíjas autópálya 

útdíjasítás 

útdíjszedés 
útépítési illeték 

Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság 

úthálózat 
úthálózat-javítás 

úthálózat javítási költsége 

úthasználat 
úthasználati díj 

úthasználati engedély 

úti 

útibőrönd 

úti cél 
útielőleg 

útielszámolás 

útiholmi 
útiholminak minősülő áru 

útikalauz 

útikeret 
útiköltség 

útiköltség-térítés 

útiköltség térítése 
útiköltség-visszatérítés 

útiköltség visszatérítése 

útikönyv 
utilitarianizmus 

utilitarista 

utilitárius 
utilitarizmus 

utilitás (hasznosság) 

utilizáció (hasznosítás, felhasználás) 
utilizál 

útipoggyász 

útipoggyász-biztosítás 
útipoggyász biztosítása 

úti program 

útirány 
útirány-változtatási záradék 

útiszámla 

útiterv 
útiterv-módosítás 

útiterv módosítása 

útlemondás 
útlemondási biztosítás 

útlevéldíj 



útlevél- és vámvizsgálat 

útlevél- és vámvizsgálat a határátkelőhelyen 

útlevél-tulajdonos 
útlevélvizsgálat 

útmegszakítás 

út menti étterem 
útmunkás 

útmutatás 

útmutató 
útnak indítás 

útnyilvántartás 

utóbevétel 
utód 

utódállam 

utódcég 
utódintézmény 

utódlási jog 

utódszervezet 
utódvállalat 

utóellenőrzés 

utóérlelés 
utófinanszírozás 

utófizetés 

utóforgatmány 
utóforgató 

utógondozás 

utóhasznosítás 

utóhatás 

utóidény 
utóidénybeli díjszabás 

utóidényi díj 

utóidényi díjkedvezmény 
utójel 

utókalkuláció 

utókalkuláció-ellenőr 
utókalkuláció ellenőrzése 

utókalkuláció előkészítése 

utókalkuláció-előkészítő 
utókalkulált, tényleges közvetlen önköltség 

utókiadás 

utólag 
utólag fizet 

utólag fizetendő 

utólag fizetendő prémium 
utólag fizetve 

utólag követel valamit 

utólag megterhel 
utólagos 

utólagos adatkorrekció 

utólagos adómegállapítás 
utólagosan 

utólagosan fizetett kamat 

utólagosan szerzett ingatlan 
utólagos befizetés 

utólagos bérelszámolás 

utólagos bérezés 
utólagos elfogadás 

utólagos elfogadású inkasszó 

utólagos elkönyvelés 
utólagos elszámolás 

utólagos elvámolás 



utólagos fizetés 

utólagos fizetés ellenében 

utólagos fizetésrendezés 
utólagos fizetést teljesít 

utólagos forgatmány 

utólagos járadék 
utólagos jelzőszám 

utólagos jóváhagyás 

utólagos jövedelemkorrekció 
utólagos kalkuláció 

utólagos követelés 

utólagos megrendelés 
utólagos megterhelés 

utólagos reklamáció 

utólagos rétegzés 
utólagos terhelés 

utólagos tételek 

utólagos utalványozás 
utólagos vámbevallás 

utólagos visszatérítés 

utólagos zsíró 
utólag történő fizetés 

utolér 

utolérés 
utoljára kibocsátott termékegység 

utolsó 

utolsó adatok az árfolyamjelző szalagon 

utolsó ajánlat (árverésen) 

utolsó akarat 
utolsó ár 

utolsó árajánlat 

utolsó bírói fórum 
utolsó dátum 

utolsó érték 

utolsó értesítési nap 
utolsó felszólítás 

utolsó fizetés 

utolsó folyamodás 
utolsó határidő 

utolsó havi átlagáras készletkimutatás 

utolsó ... hét alatt elért legmagasabb árfolyam jelölése 
utolsó jegyzés (tőzsdén) 

utolsó jelentkezés 

utolsó kereskedési nap 
utolsó két tizedes szám valutaárfolyamokban 

utolsó kívánság 

utolsó kötés 
utolsó kvantum 

utolsó menedék bankja 

utolsó munkaóra 
utolsó nap 

utolsó nap valami megtételére 

utolsó negyedév 
utolsó osztalék és a jelenlegi árfolyam aránya 

utolsó posta (u. p.) 

utolsó részlet 
utolsó részlet, amely lényegesen nagyobb a többi részletnél 

utolsó számláról áthoz 

utolsó számláról áthozott egyenleg 
utolsó szétosztás 

utolsó tétel lezárása 



utolsótúlélő-biztosítási kötvény 

utolsó üzleti nap 

utolsó üzletkötési nap 
úton lévő bevétel 

úton lévő követelés 

úton lévő vásárolt készlet 
úton töltött idő 

utóörökös 

utópia 
utópiac 

utópikus 

utópikus szocializmus 
utópista 

utópisztikus 

utópisztikus terv 
utópizmus 

utóprémium 

utórendelés 
utórendelési 

utószállítás 

utószámla 
utószerviz 

utószezon 

utószezonbeli díjszabás 
utószezoni ár 

utótőzsde 

utótőzsdei 

utótőzsdei árfolyam 

utótőzsdei ügylet 
utótőzsdén kereskedik 

utóválság 

útpályadíj 
útra szóló biztosítás 

útsáp 

útszolgalmi jog 
úttörő kezdeményezés 

úttörő munka 

útvám 
útvonal 

útvonalbérlet 

útvonalbérletes 
útvonal-előírás 

útvonal előírása 

útvonalengedély 
útvonal-hajóbérlet 

útvonal-kijelölési díj 

útvonalkötvény 
útvonal-meghatározás 

útvonal meghatározása 

útvonal-módosítás 
útvonal módosítása 

útvonalválasztás 

útvonal választása 
UYP (peso) – Uruguay 

Uzawa, Hirofumi 

Uztáriz, Gerónimo de 
uzurpál (bitorol) 

uzurpátor 

úzus (használat, szokás) 
UZS (szom) – Üzbegisztán 

uzsonnapénz 



uzsora 

uzsoraár 

uzsorabér 
uzsorabíróság 

uzsorafeltételek 

uzsorahaszon 
uzsorahitel 

uzsorahitelezés 

uzsoraintézmény 
uzsorajelleg 

uzsorakamat 

uzsorakamatként kifizetett pénz 
uzsorakamatokra vonatkozó törvény 

uzsorakamatos 

uzsorakamatot tiltó törvény 
uzsorakölcsön 

uzsorakölcsönt nyújt 

uzsorapénz 
uzsorarendszer 

uzsorás 

uzsorási 
uzsoráskodás 

uzsoráskodó 

uzsoraszerződés 
uzsoratőke 

uzsoratőkés 

uzsoratörvény 

uzsoraüzlet 

  



Ü 
üb (üzemi bizottság) 

üdítőitalautomata-üzemeltető 

üdítőital-automata üzemeltetője 
üdítőital-fogyasztás 

üdítőital fogyasztása 

üdítőital-forgalmazás 
üdítőital forgalmazása 

üdítőital-forgalmazó 

üdítőital-forgalmazó cég 
üdítőitalgyár 

üdítőital-gyártás 

üdítőital gyártása 
üdítőital-piac 

üdülés 

üdülési csekk 
üdülési csekkek elfogadóhelye 

üdülési forgalom 

üdülési hozzájárulás 

üdülési igazgatóság vezetője 

üdülési szolgálat 
üdülési támogatás 

üdülési utalvány 

üdülési utalványos rendszer 
üdülő 

üdülőbérleti jog 

üdülőépítő szövetkezet 
üdülőhajó 

üdülőhasználati jog 

üdülőház 
üdülőhely 

üdülőhely-fejlesztés 

üdülőhely fejlesztése 

üdülőhelyi díj 

üdülőigazgató 

üdülőkomplexum 
üdülőövezet 

üdülőparadicsom 

üdülőszálló 
üdülőszálloda 

üdülőszövetkezet 

üdülőtelek 
üdülőtelep 

üdülővendég 

üdülővonat 
üdültetés 

üdültetési akció 

üdvjavak 
ügetőverseny-fogadás 

ügetőversenyi fogadás 

ügy 
ügydarab 

ügydöntő kifogás 

ügyeket bankkal intéztet 
ügyelet 



ügyeletek túlmunkafogalma 

ügyeleti díj 

ügyeleti munka 
ügyes 

ügyeskedés 

ügyeskedik 
ügyeskedő 

ügyesség 

ügyes utánzat 
ügyet bíróság elé visz 

ügyet bíróság előtt tisztáz 

ügyet elintéz 
ügyetlen kereskedő 

ügyet peresít 

ügyfél 
ügyfélakvirálás 

ügyfél-akvizíciós munka 

ügyfél alapú nyilvántartás 
ügyfél által működtetett 

ügyfél által működtetett állomás 

ügyfél által működtetett automata 
ügyfél által működtetett automata pénztárállomás 

ügyfél által működtetett bankautomata 

ügyfél-azonosítási rendszer 
ügyfél banki múltja 

ügyfél-bank kommunikációs terminál 

ügyfélbázis 

ügyfélben való megbízás 

ügyfélbetét 
ügyfélcím 

ügyfélcsoport 

ügyféldosszié megnyitása 
ügyfél értékpapírjainak használata 

ügyfelekkel kapcsolatos banktevékenység 

ügyfelek számára szolgáló terem 
ügyfél ellentételező pozíciója 

ügyfél-értékelési gyakorlat 

ügyfél és a kereskedő brókercég megállapodása 
ügyfelet megnyer 

ügyfelet szerez 

ügyfelet toboroz 
ügyfélfelelős 

ügyfélfogadás 

ügyfél folyószámláján mutatkozó többlet 
ügyfélforgalmi bankszünnap 

ügyfélforgalmi betétszámla 

ügyfélforgalom 
ügyfélhitel 

ügyfélhűség 

ügyféli átutalás 
ügyféli felhatalmazás 

ügyféligény 

ügyfél igényei 
ügyféligény-kutatás 

ügyféligény kutatása 

ügyféligény-kutatási gyakorlat 
ügyféli kimutatás 

ügyféli megbízás 

ügyféli megbízási rendszer 
ügyfél-információk 

ügyfélkapcsolat 



ügyfélkapcsolati menedzser 

ügyfélkapcsolati munkatárs 

ügyfélkapcsolati rendszer 
ügyfél-kártalanítás 

ügyfél kártalanítása 

ügyfélkártya 
ügyfélkezelés 

ügyfélkezelési technikák 

ügyfélkihelyezések 
ügyfélkiszolgálás 

ügyfél kiszolgálása 

ügyfélkiszolgáló 
ügyfél kívánságainak megfelelő értékpapír 

ügyfélkívánság alapján való módosíthatóság 

ügyfélkockázat 
ügyfélkör 

ügyfélkör bővítése 

ügyfélkör-bővítési stratégia 
ügyfélkörmegtartás 

ügyfélkör megtartása 

ügyfélkör-megtartási stratégia 
ügyfélkövetelés-állomány 

ügyfélközpont 

ügyfélközpontú menedzsment 
ügyfélközpontúság 

ügyfélközpontú szervezet 

ügyfélközpontú szolgáltatás 

ügyféllimit 

ügyféllojalitás 
ügyfélmagatartás 

ügyfél magatartása 

ügyfél-megelégedettség 
ügyfél megelégedettsége 

ügyfél-megelégedettségi kutatás 

ügyfél megismerése 
ügyfél megismerésének kötelezettsége 

ügyfélmegítélés 

ügyfél megítélése 
ügyfélminősítés 

ügyfél minősítése 

ügyfél-minősítési kategória 
ügyfélnek belépni tilos 

ügyfélnek megígért árfolyam 

ügyfélnél lévő terminál 
ügyfélnyilatkozat 

ügyfél nyilatkozata 

ügyfélnyilvántartás 
ügyfél opcióügyleteinek fő intézője 

ügyfél-orientáció 

ügyfélorientált 
ügyfélorientált marketingkoncepció 

ügyfélorientált szervezeti felépítés 

ügyfélpéldány 
ügyfél példánya 

ügyfél pénze 

ügyfélpénzek 
ügyfélportfólió 

ügyfél-referenciák 

ügyfélreferens 
ügyfél rendelkezése 

ügyfél részvényeit kezelő bank 



ügyfélre vonatkozó adatok 

ügyfélrizikó 

ügyfél számára az ügylet lehető legjobb megkötését előíró szabály 
ügyfél számára vásárolt értékpapírok 

ügyfélszámla 

ügyfél számlája 
ügyfél számlájának az ellenőrzése 

ügyfél számláján lévő, bármikor lehívható pénz 

ügyfél számláján lévő minimális összegre vonatkozó követelmény 
ügyfél számlájának a vezetése 

ügyfél számlájára 

ügyfél számlájára visszaterhel 
ügyfélszámla-vezetés 

ügyfélszámla vezetése 

ügyfél-szavahihetőség 
ügyfél szavahihetősége 

ügyfélszerzés 

ügyfélszerzési esély 
ügyfélszerzési jutalék 

ügyfélszerző 

ügyfélszerző csoport 
ügyfélszolgálat 

ügyfélszolgálati bankművelet 

ügyfélszolgálati elemző 
ügyfélszolgálati iroda 

ügyfélszolgálati munkatárs 

ügyfélszolgálati vezető 

ügyfélszolgálat-vezető 

ügyfélszolgálat vezetője 
ügyfélszámla-vezetési tevékenység 

ügyfél-tájékoztatás 

ügyfél tájékoztatása 
ügyfél-tájékoztató 

ügyféltanácsadás 

ügyféltartozás 
ügyfél tartozása 

ügyféltér 

ügyfélterminál 
ügyféltípus 

ügyféltoborzás 

ügyfél-törzsadatállomány 
ügyfél tőzsdeforgalmi számlaszáma 

ügyfelünk számlájára 

ügyfélvadászsereg 
ügyfélvagyon 

ügyfélváltó 

ügyfélvédelmi alap 
ügyfélveszteség 

ügygondnok 

ügygondnoki díj 
ügygondnoki kölcsön 

ügygondnoki számla 

ügygondnoki szerződés 
ügygondnoki szolgáltatás 

ügygondnoki tevékenység 

ügygondnoki tevékenységet végző bank 
ügygondnoki ügylet 

ügygondnoki ügyletekből származó jövedelem 

ügygondnok megbízója 
ügygondnokság 

ügyintézés 



ügyintézési gyakorlat 

ügyintézési határidő 

ügyintéző 
ügyintéző megbízott 

ügyirat 

ügyiratforgalom 
ügyiratforma 

ügyirat-formanyomtatvány 

ügyiratszám 
ügykezelés 

ügykezelő 

ügykör 
ügylet 

ügylet adatai 

ügyletadatjegyzék 
ügyletadat-jegyzőkönyv 

ügyletben érintett cég 

ügyletben részesedik 
ügyletben részt vevő másik bróker 

ügyletek átirányítása a brókerek irodáiba 

ügyletek átirányítása a tőzsdeterembe 
ügyletek súlypontja 

ügyletek volumene 

ügylet-előkészítés 
ügylet előkészítése 

ügylet-előkészítési folyamat 

ügyletelszámolás 

ügylet elszámolása 

ügyletet köt 
ügyletet megköt 

ügyletfinanszírozás 

ügylet finanszírozása 
ügyleti biztosíték 

ügyleti érték 

ügyleti kamat 
ügyleti kereslet 

ügyleti kockázat 

ügyleti költség 
ügyleti motívum 

ügyleti pénzkereslet 

ügyleti pénzmennyiség 
ügyletjegyzék 

ügyletjelentés 

ügyletkockázat 
ügyletkötés 

ügyletkötés a kereskedő által 

ügylet kötése 
ügyletkötések száma 

ügyletkötési költség 

ügyletkötés-láncolat 
ügyletkötő 

ügyletlebonyolítás 

ügylet lebonyolítása 
ügylet lebonyolítója 

ügyletmegerősítés 

ügylet megerősítése 
ügylet megerősítése az eladó által 

ügyletmegkötés 

ügylet megkötése 
ügylet megkötésének elmulasztása 

ügylet összege 



ügylet összes költségét az eladó viseli 

ügyletpár 

ügyletsorozat 
ügyletszám 

ügyletteljesítés 

ügylet teljesítése 
ügylettípus 

ügylet típusa 

ügylettől visszalép 
ügylet vevő és eladó között a tőzsdeparketten 

ügyletvezetés 

ügyletzárás 
ügymenet 

ügynök 

ügynök által kötött ügyletek és  
az összforgalom aránya 

ügynökbank 

ügynök belátása szerinti megbízás 
ügynökelmélet 

ügynökhálózat 

ügynöki díj 
ügynöki érdekeltség 

ügynöki forgalom 

ügynöki hálózat 
ügynöki hatáskör 

ügynöki igazolvány 

ügynöki járulék 

ügynöki jótállás 

ügynöki jutalék 
ügynöki jutalék szétosztása 

ügynöki jutalom 

ügynöki képviselet 
ügynöki kiskereskedelem 

ügynöki költség 

ügynöki közvetítői jutalék 
ügynöki megállapodás 

ügynöki megbízott 

ügynöki meghatalmazás 
ügynöki mintakollekció 

ügynöki munka 

ügynöki művelet 
ügynöki nagykereskedelem 

ügynöki névjegyzék 

ügynöki szerződés 
ügynöki tevékenység 

ügynöki ügylet 

ügynökmodell 
ügynök nevére szóló értékpapír 

ügynökök megismerése 

ügynökök számára fenntartott hely 
ügynökök számára fenntartott zárt hely 

ügynököl 

ügynökölés 
ügynökölő 

ügynökösködés 

ügynökösködik 
ügynökösködő 

ügynökpiac 

ügynökprobléma 
ügynökség 

ügynökség típusú szövetkezeti forma 



ügynök tag 

ügyszám 

ügy tárgya 
ügyvédi díj 

ügyvédidíj-előleg 

ügyvédi honorárium 
ügyvédi iroda 

ügyvédi költség 

ügyvédi letéti számla 
ügyvédi megbízás 

ügyvédi meghatalmazás 

ügyvédi meghatalmazás kedvezményezettje 
ügyvédi tiszteletdíj 

ügyvédi vélemény 

ügyvezetési irányítás költségei 
ügyvezető 

ügyvezető alelnök 

ügyvezető elnök 
ügyvezető igazgató 

ügyvezető igazgató helyettese 

ügyvezetői iroda 
ügyvezetői jog 

ügyvezetőség 

ügyvezető tulajdonos 
ügyvezető vezérigazgató 

ügyvitel 

ügyvitel-egyszerűsítés 

ügyvitel egyszerűsítése 

ügyvitel-gépesítés 
ügyvitel gépesítése 

ügyviteli alkalmazott 

ügyviteli költség 
ügyviteliköltség-csökkentés 

ügyviteli költség csökkentése 

ügyviteli programcsomag 
ügyviteli szabályzat 

ügyviteli szerződés 

ügyvitelszervezés 
ügyvitel-szervezési előadó 

ügyvitelszervező 

ügyviteltechnika 
Ügyviteltechnika (sajtókiadvány) 

ügyvivő 

ülőfoglalkozás 
ülőfogyasztás 

ülőmunka 

ülőmunka-körülmények 
ülősztrájk 

ülőtábor 

ültetvény 
ültetvényekkel rendelkező vállalat 

ültetvények termékei 

ültetvényes gazdálkodás 
ültetvényes gyarmat 

ültetvénygazdálkodás 

ültetvénykaucsuk 
ültetvénykialakítás támogatása 

ültetvényről származó gumi 

ültetvénytelepítési támogatás 
ültetvénytelepítés-támogatás 

ültetvénytelepítés támogatása 



ünnepi bevásárlás 

ünnepi nyitva tartás 

ünnepi nyitvatartási idő 
üres 

üres akkreditív 

üres állás 
üres álláshely 

üres csekk 

üresedés 
üresedik 

üres elfogadvány 

üresen aláír 
üresen aláírt cesszió 

üresen aláírt engedménylevél 

üresen állási arány 
üresen forgatás 

üresen forgatott 

üresen forgatott hajóraklevél 
üresen forgatott váltó 

üresen forgatva 

üres forgatás 
üres forgatmány 

üres forgatmánnyal ellát 

üres formula 
üres formula tisztességtelen felhasználása 

üres futás 

üres fuvar 

üres halmaz 

üres irodahelyiség 
üresjárat 

üres kirakat 

üres kirakati doboz 
Üres, mint a lapos erszény. (szólásmondás) 

üres opció 

üres pozíció 
üres terület 

üres űrlap 

üres váltó 
üres váltót forgat 

üres váltót zsirál 

üres vételi opció 
űrexpedíció 

űrgazdaságtan 

űrhajósélelem-gyártó cég 
űripar 

űrkutatási ipar 

űrkutatási ráfordítás 
űrlap 

űrlap bankbetét felmondásához 

űrlap bankbetét nyitásához 
űrlapot kitölt 

űrlap takarékbetét felmondásához 

űrlap takarékbetét nyitásához 
űrlap takarékbetét-nyitáshoz 

Ürményi Ferenc 

űrméret 
űrmérték 

űrszelvény 

űrtartalmi illetékbefizetési jegy 
űrtartalom 

űrtartalom után fizetendő illeték 



űrturista 

űrturizmus 

ürügy 
ürügyül szolgál 

,,üsd, vágd, nem apád’’ elve 

üsző átlagára 
ütem 

ütemet lassít 

ütemet mérsékel 
ütemez 

ütemezés 

ütemezett 
ütemezett részletfizetés 

ütemező 

ütemkülönbség 
ütemterv 

ütemterves 

ütemterv szerint 
ütemterv szerinti szállítás 

ütemváltás 

ütemváltozás 
ütésálló csomagolás 

... üti a markát 

ütköznek a nemzetközi piacon 
ütközőkészlet 

ütközőkészlet finanszírozására szolgáló hitelkeret 

ütközőkészleti terv 

ütközőkészlet-ügynökség 

ütköző mechanizmus 
ütközőpont 

ütőképesség-kiegyenlítődés 

ütőképesség kiegyenlítődése 
üvegáru 

üvegárubolti eladó 

üvegárubolti vezető helyettese 
üvegárubolt-vezető 

üvegáruboltvezető-helyettes 

üvegárubolt vezetője 
üvegáru-kereskedő 

üvegáru-kiskereskedelem 

üvegáru-nagykereskedés 
üvegáru-szaküzlet 

üvegbegyűjtés 

üvegbegyűjtő 
üvegbetét 

üvegbetétrendszer 

üvegbetét-visszatérítés 
üvegbetét visszatérítése 

üvegbiztosítás 

üvegbolt 
üvegesmesterség 

üvegesmunka 

üveg- és porcelánbolt 
üvegesség 

üveges szakmunkás 

üveges vándoriparos 
üvegfúvó 

üvegházi termesztés 

üvegipar 
üvegkereskedő 

üvegkészítés 



üveg-kiskereskedelem 

üvegmunka 

üvegtára 
üvegtermék 

üvegtörés esetére szóló biztosítás 

üvegüzlet 
üvegvisszaváltás 

üveg visszaváltása 

üvegvisszaváltó hely 
üveggyár 

Üzbegisztán Köztársaság (Üzbegisztán) – Ázsia 

üzem 
üzemág 

üzemanyag 

üzemanyagadó 
üzemanyagadó-differenciálás 

üzemanyagadó differenciálása 

üzemanyag-adóraktár 
üzemanyag adótartalma 

üzemanyagár 

üzemanyag ára 
üzemanyag árának a csökkenése 

üzemanyag árának a csökkentése 

üzemanyag árának az emelése 
üzemanyagár-csökkenés 

üzemanyagár csökkenése 

üzemanyagár-csökkentés 

üzemanyagár csökkentése 

üzemanyagár-emelés 
üzemanyagár emelése 

üzemanyag-eladás 

üzemanyag eladása 
üzemanyag-ellátás 

üzemanyag-ellátó központ 

üzemanyag-elosztás 
üzemanyag elosztása 

üzemanyag-előleg 

üzemanyag-elszámolás 
üzemanyag-értékesítés 

üzemanyag értékesítése 

üzemanyagfaló 
üzemanyag-felhasználás 

üzemanyag felhasználása 

üzemanyag-felhasználási átalány 
üzemanyag-felhasználási norma 

üzemanyag-felvétel 

üzemanyag felvétele 
üzemanyag-fogyasztás 

üzemanyag fogyasztása 

üzemanyagfogyasztás-mérő 
üzemanyag-forgalmazó 

üzemanyag forgalmazója 

üzemanyag-forgalom 
üzemanyag-gazdálkodás 

üzemanyaghiány 

üzemanyag hiánya 
üzemanyaghitel 

üzemanyaghitel-kártya 

üzemanyagjegy 
üzemanyagkártya 

üzemanyagkártyás fizetés 



üzemanyag-kereskedelem 

üzemanyagkészlet 

üzemanyag-kiskereskedő 
üzemanyagköltség 

üzemanyagköltség-elszámolás 

üzemanyagköltség elszámolása 
üzemanyagkúttal összekötött pénztárgép 

üzemanyag-megtakarítás 

üzemanyagnorma 
üzemanyagnorma-rendelet 

üzemanyagraktár 

üzemanyag-szolgáltató 
üzemanyag-szükséglet 

üzemanyag-takarékos 

üzemanyag-takarékosság 
üzemanyagtartály 

üzemanyagtartály bérleti díja 

üzemanyagtartály-tárolás 
üzemanyagtöltő állomás 

üzemanyagtöltő állomás eladója 

üzemanyagtöltő állomás helyettes vezetője 
üzemanyagtöltő állomás vezetője 

üzemanyag-turizmus 

üzemanyag-vásárlás 
üzemanyag vásárlása 

üzemáthelyezés 

üzem áthelyezése 

üzembe helyez 

üzembe helyezés 
üzembehelyezési idő 

üzembehelyezési költség 

üzembe helyezett tárgyi eszközök 
üzembe nem helyezett tárgyi eszközök 

üzemben lévő 

üzemben tart 
üzemben tartási díj 

üzemben tartási engedély 

üzembeszüntetés 
üzem beszüntetése 

üzembezárás 

üzem bezárása 
üzembezárási ár 

üzem bezárási feltétele 

üzembezárási pont 
üzembiztonság 

üzemegység 

üzemek közötti együttműködés 
üzemek közötti megállapodás 

üzemek közötti munkamegosztás 

üzemekre bont 
üzemel 

üzemelés 

üzemellenőrzés 
üzemelő 

üzemeltet 

üzemeltetés 
üzemeltetéshez szükséges 

üzemeltetéshez szükséges engedély 

üzemeltetéshez szükséges tőke 
üzemeltetési díj 

üzemeltetési engedély 



üzemeltetési feltétel 

üzemeltetési hitel 

üzemeltetési igazgató 
üzemeltetési jog 

üzemeltetési kiadás 

üzemeltetési kockázat 
üzemeltetési költség 

üzemeltetési leírás 

üzemeltetési összköltség 
üzemeltetési szerződés 

üzemeltetési szolgáltatás 

üzemeltetési utasítás 
üzemeltetési vezérigazgató 

üzemeltetési vezérigazgató  

helyettese 
üzemeltetett 

üzemeltető 

üzemen belül 
üzemen belüli anyagmozgatás 

üzemen belüli munkamegosztás 

üzemen belüli szakképzés 
üzemen kívül helyez 

üzemen kívül helyezés 

Üzem- és fűtőanyagok (számlanév) 
üzemfelügyelő 

üzemfenntartás 

üzem fenntartása 

üzemfenntartási osztály 

üzemfőnökség 
üzemgazda 

üzemgazdaság 

üzemgazdasági áras értékelés 
üzemgazdasági becsérték elve 

üzemgazdasági beruházás 

Üzemgazdasági és Kereskedelmi Főiskola 
üzemgazdasági vezető 

üzemgazdaságtan 

üzemgazdász 
üzemhely 

üzemi 

üzemi adó 
üzemi alkotmány 

üzemi általános költség 

üzemi anyagmozgatás 
üzemi baleset 

üzemibaleset-biztosítás 

üzemibaleset-szavatossági biztosítás 
üzemi béralku 

üzemi berendezés 

üzemi bevétel 
üzemi bizalmi 

üzemi bizottság (üb) 

üzemi bizottsági tag 
üzemi bolt 

üzemi dolgozó 

üzemi együttható 
üzemi ellenőrzés 

üzemi előírások 

üzemi elszámolási ár 
üzemi épületek 

üzemi eredmények 



üzemi erőmű 

üzemi esemény 

üzemi és gépi felszerelések 
üzemi étkezde 

üzemi felszerelés 

üzemi fogyasztó 
üzemi hitel 

üzemi infrastruktúra 

üzemi infrastruktúra használata 
üzemi infrastruktúra létesítése 

üzemi jellegű munkavégzés 

üzemi kapacitás 
üzemi kiadások 

üzemi koordinátor 

üzemi költség 
üzemiköltség-elemzés 

üzemi költség elemzése 

üzemiköltség-előirányzat 
üzemiköltség-elszámolási ív 

üzemiköltség-hányad 

üzemiköltség-hányadra vonatkozó kötelezettség 
üzemi könyvelés 

üzemi maximum 

üzemi munkás 
üzemi munkástanács 

üzemi norma 

üzemi nyereség 

üzemi nyereség és a nettó árbevétel aránya 

üzemi optimum 
üzemi összköltség 

üzemi programozó 

üzemirányítási költség 
üzemi statisztika 

üzemi szakács 

üzemi számadat 
üzemi számla 

üzemi szerződés 

üzemi szint 
üzemi tanács 

üzemi tanács meghallgatása 

üzemi teljesítmény 
üzemi terhelés 

üzemi tevékenység 

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (eredménykimutatási fősor) 
üzemi tőke 

üzemi újság 

üzemi vagyon 
üzemi veszteség 

üzemkapacitás 

üzemképes 
üzemképes állapot 

üzemképesség 

üzemképtelen 
üzemkész 

üzemkezelt vállalatok 

üzemkezelt vállalatok megtartják saját cégjelüket 
üzemkiárusítás 

üzemkihasználás 

üzemköltség 
üzemkörön kívüli eszköz 

Üzemkörön kívüli eszközök (számlanév) 



Üzemkörön kívüli eszközök értékhelyesbítése (számlanév) 

Üzemkörön kívüli ingatlanok (számlanév) 

Üzemkörön kívüli ingatlanok értékcsökkenése (számlanév) 
Üzemkörön kívüli ingatlanok értékhelyesbítése (számlanév) 

Üzemkörön kívüli tárgyi eszközök (számlanév) 

üzemközi 
üzemméret 

üzemméret-változás 

üzemméret változása 
üzemmód 

üzemnagyság 

üzem nagysága 
üzem optimális nagysága 

üzemóra 

üzemorvos 
üzemrendszer 

üzemrész 

üzemrészleg 
üzemstatisztika 

üzemstatisztikai felvétel 

üzemszervezés 
Üzemszervezés (sajtókiadvány) 

Üzemszervezés és Számvitel (sajtókiadvány) 

üzemszervezési szakértő 
üzemszervezési szolgáltatás 

üzemszervezési tanácsadó 

üzemszervezéstan 

üzemszünet 

üzemszünet-biztosítás 
üzemszünet biztosítása 

üzemszüneti záradék 

üzemtan 
üzemtelephely 

üzem telephelye 

üzemterv 
üzemtulajdonos 

üzemváltás 

üzemvezetés 
üzemvezető 

üzemvezetőség 

üzemvitel 
üzemviteli hitel 

üzemviteli támogatás 

üzemzárás 
üzemzavar 

üzenet 

üzér 
üzérkedés 

üzérkedési válság 

üzérkedik 
üzérkedő 

üzérség 

üzérszellem 
üzlet 

Az Üzlet (sajtókiadvány) 

üzletág 
üzletág-beindítás 

üzletág beindítása 

üzletág-egyesítés 
üzletág egyesítése 

üzletági befektetés 



üzletág-igazgató 

üzletág igazgatója 

üzletági igazgató 
üzletági koordinátor 

üzletágvezető 

üzlet a kibocsátáskor 
üzletalapítás 

üzletalapítási láz 

üzlet a megjelenéskor 
üzletasszony 

üzletasszony 

üzletátruházás 
üzletbarát 

üzletbe hozott vagyonbetét 

üzletben érintett cégek 
üzletben való érdekeltség 

üzletben való részesedés 

üzletbér 
üzletbérlő 

üzletbezáratás 

üzlet bezáratása 
üzletből kiszáll 

üzletcentrikus 

üzletcentrum 
üzletcsarnok 

üzletegység 

üzletek döntő többsége 

üzletel 

üzleteladás 
üzletelés 

üzletelnevezés 

üzlet elnevezése 
üzletelő 

üzletelő egyén 

üzletember 
üzletembercsoport 

üzletember-delegáció 

üzletember-kapcsolatok 
üzletember-karrier 

üzletemberképzés 

üzletember képzése 
üzletember-politikus 

üzletember-találkozó 

üzletépítés 
üzlet eredménye 

üzletértékelés 

üzlet értékelése 
üzletértékelési eljárás 

üzletesemény 

üzletes ház 
üzletet ajánl 

üzletet alapít 

üzletet elszalaszt 
üzletet érvénytelenít 

üzletet kivitelez 

üzletet köt 
üzletet lebonyolít 

üzletet megköt 

üzletet nyit 
üzletet végrehajt 

üzletet vezet 



üzletév 

üzletévet osztalék fizetése nélkül zár le 

üzletezget 
üzletezik 

üzletező 

üzletfejlesztési igazgató 
üzletfél 

üzletfél bank 

üzletfelek bizalmának megingatása 
üzlet fellendülése 

üzletfeloszlatás 

üzletfilozófia 
üzletfinanszírozás 

üzlet finanszírozása 

üzletgazdaságtan 
üzlethálózat 

üzletház 

üzletház-tulajdonos 
üzletház tulajdonosa 

üzlethelyiség 

üzlethelyiség bérlése 
üzlethelyiség-bérlet 

üzlethelyiség-bérlő 

üzlethelyiség bérlője 
üzlethelyiségen kívüli árusítás 

üzlethelyiségen kívüli borértékesítés 

üzlethelyiségen kívüli értékesítés 

üzlethelyiség-vagyon 

üzlethelyiség-vásárlás 
üzlethelyiség vásárlása 

üzleti adat 

üzleti adatok feldolgozása 
üzleti adó 

üzleti adósság 

üzleti ajándék 
üzleti ajánlat 

üzleti aktivitás 

üzleti aktivitás visszaesése 
üzleti alapokra helyezés 

üzleti alapon 

üzleti alkalmazott 
üzleti alku 

üzleti árfolyam 

üzleti bank 
üzleti bankkártya 

üzleti barométer 

üzleti befektetés 
üzleti befektetésből származó veszteség 

üzleti berendezés 

üzleti beruházási szándék 
üzleti bevétel 

üzleti bizalmi index 

üzleti bizalom 
üzleti biztosíték 

üzleti cél 

üzleti célra tör 
üzleti célú elemzés 

üzleti célú idegenforgalom 

üzleti ciklus 
üzleti ciklus bővülése 

üzleti csomag 



üzleti csőd 

üzleti csúcsdiploma 

üzleti döntés 
üzleti döntések konjunktúraérzékenysége 

üzleti ebéd 

üzleti egyesülés 
üzleti egység 

Üzleti Együttműködési Hálózat (BC-Net) 

Üzleti Együttműködési Központ (BCC) 
üzleti élet 

üzleti élet előrejelző mutatói 

üzleti élet pangása 
üzleti élet utólagos mutatói 

üzleti eljárás 

üzleti elképzelés 
üzleti előny 

üzleti előnyökért juttatott kenőpénz 

üzleti elv 
üzleti emelkedés 

üzleti érdek 

üzleti érdekeket értelmetlenül korlátoz 
üzleti eredmény 

üzleti erkölcs 

üzleti érték 
üzleti értékelés 

üzleti érzék 

üzleti esemény 

üzleti etika 

üzleti év 
üzleti feljavulás 

üzleti fellendülés 

üzleti felmérési index 
üzleti feltételek 

üzleti filozófia 

üzleti fogás 
üzleti folyamat 

üzletifolyamat-átalakítás 

üzleti folyamat átalakítása 
üzletifolyamat-modell 

üzleti folyamatok automatizálása 

üzleti forgalom 
üzleti forgalom gyarapítása 

üzleti forgalom növekedése 

üzleti forgalom növelése 
üzleti garancia 

üzletigazgató-helyettes 

üzletigazgatóság 
üzleti gondolkodásmód 

üzleti gyakorlat 

üzleti gyorsjelentés 
üzleti hagyomány 

üzleti hajlam 

üzleti haszon 
üzleti hatalom 

üzleti helyzet 

Üzleti 7 (sajtókiadvány) 
üzleti hetilap 

üzleti hírek 

üzleti hírnév 
üzleti hírszerzés (bi) 

üzleti hírtévécsatorna 



üzleti hitel 

üzleti hozam 

üzleti hozzáértés 
üzleti idegen nyelv 

üzleti információ 

üzleti információ szerzése 
üzleti irányelv 

üzleti irányzat 

üzleti jártasság 
üzleti játék 

üzleti jelentés 

üzleti jellegű vállalkozás 
üzleti jog 

üzleti jó hírnév 

üzleti jövedelem 
üzleti kalkuláció 

üzleti kapcsolatok 

üzleti kapcsolatrendszer 
üzleti kapcsolatrendszer határai 

üzleti kapcsolattartás 

üzleti karrier 
üzleti készletek 

üzleti készség 

üzletikészség-fejlesztés 
üzleti kiadás 

üzleti kilátás 

üzleti kirándulás 

üzleti kisszervezet 

üzleti kívánalmak 
üzleti klíma 

üzleti kockázat 

üzleti kockázati tényező 
üzleti kommunikáció 

üzleti kommunikáció technikája 

üzleti konjunktúra 
üzleti kölcsön 

üzleti költség 

üzleti könyv 
üzleti könyvekben nyilvántartott követelés 

üzleti könyvekben nyilvántartott tartozások 

üzleti könyvek egyeztetése 
üzleti könyvelés 

üzleti könyvet ellenőriz 

üzleti könyvet vezet 
üzleti könyvet vizsgál 

üzleti kör 

üzleti környezet 
üzleti környezet által jelentett kockázatot kifejező index 

üzleti körök 

üzleti közösség 
üzleti központ 

üzleti látogatás 

üzletileg elfogadható 
üzletileg elfogadott 

üzleti lehetőség 

üzleti-lélektani küszöb 
üzleti leleményesség 

üzleti levél 

üzleti levelezés 
üzleti magatartás 

üzletimagatartás-változás 



üzleti magatartás változása 

üzleti megállapodást megtorpedóz 

üzleti megbeszélés 
üzleti megbízás 

üzleti megbízhatóság 

üzleti módszer 
üzleti nap 

üzleti napilap 

üzleti negyed 
üzleti név 

üzleti nézeteltérés 

üzleti nyelv 
üzleti nyereség 

üzleti nyitva tartás 

üzleti nyugdíjbiztosítás 
üzleti okmány 

üzleti órák 

üzleti öngyilkosság 
üzleti összeköttetések 

üzleti összeköttetések szerzése 

üzleti összeköttetések szerzése végett 
üzleti ötletek 

üzleti pangás 

üzleti partner 
üzletipartner-kapcsolat 

üzletipartner-keresés 

üzleti partnerkör 

üzletipartner-közvetítés 

üzleti partner tisztességtelen csábítása 
üzleti potenciál 

üzleti profit 

üzleti raktár 
üzleti referenciák 

üzleti reklám etikája 

üzleti részegység 
üzleti sétahajózás 

üzleti siker 

üzleti stílus 
üzleti stratégia 

üzleti szaktanácsadási szolgáltatás 

üzleti számadás 
üzleti számítás 

üzleti számítástechnikai szolgáltatás (BCU) 

üzleti számla 
üzleti székhely 

üzleti szektor 

üzleti szellem 
üzleti szempontból tekintetbe nem jövő nap 

üzleti szervezet 

üzleti szerződés 
üzleti szféra 

Üzleti Szoftverszövetség (BSA) 

üzleti szokások 
üzleti szolgáltatás 

üzleti szünnap 

üzleti találkozó 
üzleti találkozó szervezése 

üzleti találmány 

üzleti tapasztalat 
üzleti tárgyalás 

üzleti tartozás 



üzleti telephely 

üzleti terület 

üzleti terv 
üzleti terv feltételrendszere 

üzletiterv-kalauz 

üzletiterv-készítés 
üzleti terv készítése 

üzleti terv minősége 

üzleti tevékenység 
üzleti tevékenységből származó veszteség 

üzleti tevékenységek száma 

üzleti tevékenység elemzése 
üzletitevékenység-elemzési modell 

üzleti tevékenység eredménye 

üzleti tevékenységet bővít 
üzleti tevékenységet folytat 

üzleti tevékenységet kiszélesít 

üzleti tevékenységet szűkít 
üzleti tevékenység utolsó napja 

üzleti tisztesség 

üzleti titok 
üzletititok-kutató 

üzleti titok tisztességtelen módon való megszerzése 

üzleti tranzakció 
üzleti trükk 

üzleti turizmus 

üzleti újítások 

üzleti újratervezés 

üzleti út 
üzleti utazás 

üzleti utazókártya 

üzleti utaztatás 
üzleti ügy 

üzleti ügyek intézése 

üzleti ügyvitel 
üzleti vacsora 

Üzleti vagy cégérték (számlanév) 

üzleti vagyon felülvizsgálata 
üzleti vállalkozás 

üzleti vállalkozás közös számlára 

üzleti veszteség 
üzleti veszteségek tartaléka 

üzleti világ 

üzleti viszony 
üzleti visszaesés 

üzleti zsargon 

üzletképes 
üzletkör 

üzletkötés 

üzletkötésekre tartalékolt részvénytőke 
üzletkötéshez szükséges információ 

üzletkötéshez szükséges összes információ jegyzéke 

üzletkötési akadály 
üzletkötési hónapok 

üzletkötési hullám 

üzletkötési ismeretek 
üzletkötési játékszabályok 

üzletkötési költség 

üzletkötési limit 
üzletkötési stratégia 

üzletkötés napja 



üzletkötésnek akadálya van 

üzletkötő 

üzletkötő-asszisztens 
üzletkötői feladat 

üzletkötői módszer 

üzletkötő közútifuvar-szervező 
üzletkötő-szaktanácsadó 

üzletkötőtér 

üzletkötőtér a tőzsdén 
üzletkötő ügynök 

üzletközpont 

üzletközvetítés 
üzletlánc 

üzletlánchálózat 

üzletlánchoz tartozó egység 
üzlet megnyitása 

üzletmenet 

üzletmező 
üzletmonstrum 

üzletnegyed 

üzletnév 
üzletnyitás 

üzlet nyitása 

üzlet nyitvatartási ideje 
üzletorientált 

üzletorientált intézmény 

üzletpolitika 

üzletpolitikai kedvezmény 

üzletpolitikai meggondolás 
üzletpolitikai törekvés 

üzletportál 

üzletrész 
üzletrész-átruházás 

üzletrész átruházása 

üzletrész-elfogadási érték 
üzletrész elfogadási értéke 

üzletrész-felosztási vita 

üzletrészforgalom 
üzletrész-kivásárlás 

üzletrész kivásárlása 

üzletrész-megvásárlás 
üzletrész megvásárlása 

üzletrész-szabályozás 

üzletrész társaságban 
üzletrészt megvásárol 

üzletrésztulajdon 

üzletrész-tulajdonos 
üzletrész tulajdonosa 

üzletrészvásárlás 

üzletrész vásárlása 
üzletrész-visszavásárlás 

üzletrész visszavásárlása 

üzletrész-visszavásárlási érték 
üzletrontás 

üzletsor 

üzletstratégia 
üzletstratégiai lépés 

üzletsűrűség 

üzletszabályzat 
üzletszabályzat-módosítás 

üzletszabályzat módosítása 



üzletszerűen elkövetett csalás 

üzletszerűen elkövetett vesztegetés bűntette 

üzletszerűen kereskedik 
üzletszerű gazdasági élet 

üzletszerű közös gazdasági tevékenység 

üzletszerű közös gazdasági vállalkozás 
üzletszerű közúti áruszállítás 

üzletszerű pénzkölcsönzés 

üzletszerűség 
üzletszerű vállalkozás 

üzletszerzés 

üzletszerzési disztribúciós politika 
üzletszerzési jutalék 

üzletszerzési költség 

üzletszerző 
üzletszerzői javadalmazás 

üzletszerző ügynök 

üzlettárs 
üzlettársi 

üzlettárs kilépése 

üzlettelen 
üzlettelen időszak a tőzsdén 

üzlettelen nap 

üzlettelen piac 
üzlettípus 

üzlet tisztességes feltételek  

mellett 

üzlettitok-kutató 

üzlettől visszalép 
üzlettranzakció 

üzlettulajdonos 

üzletutca 
üzletvezetés 

üzletvezetési döntés 

üzletvezetési gyakorlat 
üzletvezető 

üzletvezetői jogkör 

üzletvezetőség 
üzletvezető társ 

üzletvitel 

üzletvitelhez szükséges tőke 
üzletviteli tanácsadás 

üzletzárás 

üzlet zárva 
  



V 
V (a pénz forgási sebessége) 

V (volt) 

váb (vagyonátadó bizottság) 
va banque (kockázatos vállalkozás) 

va banque-ot játszik (mindent egy lapra tesz fel) 

vacak 
vacak áru 

vacakság 

VACHA (Virginiai Automatizált Klíringintézetek Szövetsége) 
vacillál 

vacillálás 

vacilláló 
vacsorapénz 

vacsoravendég 

vád 
vadállomány 

vadárusítás 

vadászadó 

vadászat 

vadászatból bejövő haszon 
vadászati haszonbérlet 

vadászati jog 

vadászati jog földtulajdonhoz kötése 
vadászati nagyhatalom 

Vadászati Világkiállítás 

vadászbolt 
vadászfegyveradó 

vadászgépgyártás 

vadászjegy 
vadászjegyes 

vadászjegyilleték 

vadászterület 

vadászterület működtetése 

vadászterület visszaforgatása 

vadásztúra 
vadászturista 

vadászturizmus 

vádelejtés 
vádeljárás 

vadértékesítés 

vadgazdálkodás 
vádhatóság 

vadhúskereskedés 

vadhúskereskedő 
vadhús-kiskereskedelem 

vádirat 

vadkapitalista út 
vadkapitalizmus 

vadkár 

vadkáros 
vadkeleti kapitalizmus 

vadkempingező 

vadkereskedelem 
vadkereskedés 



vadkereskedő 

vad konkurencia 

vádló 
vádlott 

vádol 

vadonatúj 
vadonatúj termék 

vadonatúj termékkel robban be  

a nemzetközi piacra 
vadorzás 

vadorzó 

vad piac (durva, kegyetlen) 
vadpiac (vadat árusító) 

vadság 

vadstatisztika 
vadszakbolt helyettes vezetője 

vadszakbolti eladó 

vadszakboltvezető 
vadszakboltvezető-helyettes 

vadszakboltvezető helyettese 

vadszakbolt vezetője 
vadsztrájk 

vadsztrájkveszély 

vad tenyésztése 
vádterhes 

vad tőkefelhalmozás 

vadvédelem 

vad védelme 

vágányfenntartási költség 
vágányhálózat 

vágásdíj 

vágási díj 
vágási illeték 

vágóállatár 

vágóállat ára 
Vágóállat- és Hústerméktanács (VHT) 

vágóállat-forgalom 

vágóállat-minősítési díj 
vágóállat minősítési díja 

vágódíj 

vágóhíd 
Vágó József 

vágómarhaár 

vágómarhaexport 
vágómarha-felvásárlás 

vágómarha felvásárlása 

vágómarha-kivitel 
vágómarha-szállítás 

vágómarha szállítása 

vágómarhavásár 
vagon 

vagonállás 

vagonállásidő 
vagonállomány 

vagonba rak 

vagonba rakva 
vagoncsere-szerződés 

vagondézsmálás 

vagon dézsmálása 
vagondézsmáló 

vagonforduló 



vagongyár 

vagongyártás 

vagoníroz 
vagonírozás 

vagonírozható 

vagonírozó 
vagonjavító üzem 

vagonkiállítás 

vagon kiállítása 
vagon megtett útja 

vagonrakjegy 

vagonrakomány 
vagonrakományú küldemény 

vagonszám 

vagontétel 
vágósertés-behozatal 

vágósertéspiac 

vágósúly 
vágottbaromfi-kereskedő (de: vágott baromfi) 

vágottvirág-szükséglet 

vágtató infláció 
vagylagos vám 

vagyon 

vagyonából élő személy 
vagyonából kiforgat 

vagyonadó 

vagyonadó-bevallás 

vagyonadó bevallása 

vagyonadó-kivetés 
vagyonadó kivetése 

vagyonadókulcs 

vagyonadó-rendelet 
vagyonadószabály 

vagyonadózás 

vagyonalap 
vagyonalku 

vagyonállag 

vagyonállapot-kimutatás 
vagyonállapot kimutatása 

vagyonállomány 

vagyonár 
vagyonáramlás 

vagyon arányában növekvő adó 

vagyonarányos elosztás 
vagyonarányos eredmény 

vagyonarányos eszköz 

vagyonarányos juttatás 
vagyonarányos részesedés 

vagyonarányos nyereségrészesedés 

vagyonarányú részesedés 
vagyonárösszeg 

vagyonátadás 

vagyon átadása 
vagyonátadási alku 

vagyonátadási ügylet 

vagyonátadó 
vagyonátadó bizottság (váb) 

vagyonátalakulás 

vagyon átalakulása 
vagyonátcsoportosítás 

vagyon átcsoportosítása 



vagyon átengedése a hitelezőknek 

vagyonátírási illeték 

vagyonát lefoglalja 
vagyonátmentés 

vagyonátmentési manőver 

vagyonátruházás 
vagyon átruházása 

vagyonátruházási adó 

vagyonátruházási illeték 
vagyonátruházási nyilvántartás 

vagyonátruházási nyilvántartó 

vagyonátruházó 
vagyonátváltás 

vagyonátvétel 

vagyon átvétele 
vagyonát zár alá helyezi 

vagyonát zárolja 

vagyonával felel 
vagyonbecslés 

vagyonbecslés alapján kialakított társadalmi réteg 

vagyonbecslő 
vagyonbefektetés 

vagyon befektetése 

vagyonbeli hiányosság 
vagyonbeli különbség 

vagyonbevallás 

vagyon bevallása 

vagyonbevallás alkalmazásai 

vagyonbevallás forrásai 
vagyonbiztonság 

vagyonbiztosítás 

vagyonbiztosítási díj 
vagyonbiztosítási díjbevétel 

vagyonbiztosítási díj bevétele 

vagyonbiztosítási díjból eredő bevétel 
vagyonbiztosítási igazgató 

vagyonbiztosítási irányelvek 

vagyonbiztosítási piac 
vagyonbiztosítási szakértő 

vagyonbiztosíték 

vagyonbiztosító társaság 
vagyonból származó jövedelem 

vagyonbörze 

vagyonbukás 
vagyonbukott 

vagyonbukott, akivel szemben megszüntették a csődeljárást 

vagyonbukott aktívái 
vagyonbukottat rehabilitál 

vagyonbukott kereskedő 

vagyonbukottnak nyilvánít 
vagyonbukott rehabilitálása 

vagyonbukott rehabilitálási kérelme 

vagyoncentralizáció 
vagyoncsere 

vagyoncsere-akció 

vagyoncsere-szerződés 
vagyoncsomag 

vagyoncsomag összeállítása 

vagyoncsoportosítás 
vagyon csoportosítása 

vagyoncsoportosítási elv 



vagyoncsökkenés 

vagyon csökkenése 

vagyondézsma 
vagyondézsmahatár 

vagyondézsma határa 

vagyondézsmakulcs 
vagyondézsma-rendelet 

vagyonegyenlőség 

vagyonegyenlőtlenség 
vagyonegyesítés 

vagyon egyesítése 

vagyonegyesítő jelleg 
vagyonegyesülés 

vagyonegyesülés útján létrejövő társulás 

vagyonegység 
vagyonéhség 

vagyoneladás 

vagyon eladása 
vagyon eladásából származó bevétel 

vagyon eladásából származó nyereség 

vagyonelem 
vagyonelemét megszerző 

vagyonelkobzás 

vagyon elkobzása 
vagyonelkobzási határozat 

vagyonelkobzást elrendelő döntés 

vagyonelkülönítés 

vagyon elkülönítése 

vagyonelkülönítési jog 
vagyon elleni bűncselekmény 

vagyonellenőrzés 

vagyon ellenőrzése 
vagyonelosztás 

vagyon elosztása 

vagyonelszámoltatás 
vagyonelszivárgás 

vagyoneltitkolás 

vagyon eltitkolása 
vagyoneltolódás 

vagyonelvonás 

vagyon elvonása 
vagyonépítés 

vagyonépítési módszer 

vagyonérdekeltség 
vagyoneredet 

vagyon eredete 

vagyoneredet-ellenőrzés 
vagyoneredet ellenőrzése 

vagyon eredetének a vizsgálata 

vagyon eredetének az ellenőrzése 
vagyoneredet-vizsgálat 

vagyoneredet vizsgálata 

vagyonérték 
vagyonértékelés 

vagyonértékelési eljárás 

vagyonértékelő 
vagyonértékesítés 

vagyon értékesítése 

vagyonértékesítési terv 
vagyon értékesítője 

vagyonértékforma 



vagyonérték-tanúsítvány 

vagyon- és érdekeltségi nyilatkozat 

vagyon- és pénzkezelés 
vagyonfelélés 

vagyon felélése 

vagyonfelélő 
vagyonfelélő önkormányzat 

vagyonfelhalmozás 

vagyon felhalmozása 
vagyonfelhalmozási lemaradás 

vagyonfelmérés 

vagyon felmérése 
vagyonfelmérő 

vagyonfelosztási javaslat 

vagyonfeltöltés 
vagyonfelügyelő 

vagyonfelügyelői hozzájárulás 

vagyon-felülvizsgálat 
vagyonfogyás 

vagyon fogyása 

vagyonforgalmi adó 
vagyonforgalmi adózás 

vagyonforrás 

vagyongazdálkodás 
vagyongazdálkodási bizottság 

vagyongazdálkodási irányelv 

vagyongazdálkodási iroda 

vagyongazdálkodási osztályvezető 

vagyongazdálkodási stratégia 
vagyongazdálkodási törekvés 

vagyongazdálkodó 

vagyongazdálkodó szervezet 
vagyongondnok 

vagyongyarapítás 

vagyon gyarapítása 
vagyongyarapításra való beállítottság 

vagyongyarapodás 

vagyon gyarapodása 
vagyon gyártása 

vagyongyűjtés 

vagyon gyűjtése 
vagyonhalmozás 

vagyon halmozása 

vagyonhányad 
vagyon hányada 

vagyonhasznosítás 

vagyon hasznosítása 
vagyonhasznosítási döntés 

vagyonhasznosítási lehetőség 

vagyonhasznosító 
vagyonhasznosító és -kezelő szervezet 

vagyonhatás 

vagyonhelyesbítés 
vagyonherdálás 

vagyon herdálása 

vagyonhiány 
vagyon hiánya 

vagyonhozadék 

vagyon hozadéka 
vagyoni álladék 

vagyoni állapot 



vagyoni apport 

vagyoni betét 

vagyoni biztonság 
vagyoni biztosíték 

vagyoni bukást bejelent 

vagyoni cenzus 
vagyoni egyenlőtlenségek 

vagyoni életjáradék 

vagyoni előjog 
vagyoni előnyök 

vagyoni érdekeltség 

vagyoni érték 
vagyoni értékű jog 

vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem 

Vagyoni értékű jogok (számlanév) 
Vagyoni értékű jogok és szellemi termékek értékhelyesbítése (számlanév) 

vagyoni értékű szerződés 

vagyoni értékű szolgáltatás 
vagyoni felelősség 

vagyonigazgatás 

vagyonigazgató 
vagyonigazolás 

vagyoni hátrány 

vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés 
vagyoni háttér 

vagyoni helyzet 

vagyoni hozzájárulás 

vagyoni jog 

Vagyoni jogok (számlanév) 
vagyoni kár 

vagyoni kártérítés 

vagyoni manőverezés 
vagyoni rétegződés 

vagyoni romlás 

vagyoni szituáció 
vagyoni szolgáltatás 

vagyoni veszteség 

vagyoni viszonyok 
vagyonjegy 

vagyonjegybeváltás 

vagyonjegyes privatizáció 
vagyonjegykönyv 

vagyonjegykönyv-tulajdonos 

vagyonjegykönyv tulajdonosa 
vagyonjegytőke-analitika 

vagyonjegy-tulajdonos 

vagyonjegy tulajdonosa 
vagyonjog 

vagyonjogátszállás 

vagyonjog átszállása 
vagyonjogi egyezmény 

vagyonjogi felelősség 

vagyonjogi intézmény 
vagyonjogi kérdés 

vagyonjogi megállapodás 

vagyonjogi szerződés 
vagyonjogi vita 

vagyonjövedelem 

vagyonjövedelem-forgalom 
vagyonjuss 

vagyonjuttatás 



vagyonka 

vagyonkár 

vagyonkára származik belőle 
vagyonkataszter 

vagyonkataszteri nyilvántartás 

vagyonképesség 
vagyonképződés 

vagyon képződése 

vagyonkezelés 
vagyonkezelésbe adás 

vagyon kezelésbe adása 

vagyon kezelése 
vagyonkezelés-felügyelet 

vagyonkezelési alap 

vagyonkezelési alap létesítője 
vagyonkezelési feladat 

vagyonkezelési használati szerződés 

vagyonkezelési időszak 
vagyonkezelési igazgató 

vagyonkezelési koncepció 

vagyonkezelési letét 
vagyonkezelési megállapodás 

vagyonkezelési megbízási szerződés 

vagyonkezelési művelet 
vagyonkezelési pályázat 

vagyonkezelési piac 

vagyonkezelési szerződés 

vagyonkezelési tevékenység 

vagyonkezelési vállalkozási szerződés 
vagyonkezelést végző bank 

vagyonkezelő 

vagyonkezelő alap 
vagyonkezelő alap kívülállók javára nyújtott szolgáltatásokkal 

vagyonkezelő alappal kapcsolatos megállapodás 

vagyonkezelő-alkalmazás 
vagyonkezelő alkalmazása 

vagyonkezelő által elkövetett kötelességmulasztás 

vagyonkezelő befektetési társaság 
vagyonkezelő elszámolása a rábízott javakról 

vagyonkezelői alap, amely a nyereséget egy ideig őrzi 

vagyonkezelői alap, amely rendszeresen teljesít kifizetést 
vagyonkezelői befektetés 

vagyonkezelői csődbiztos 

vagyonkezelői díj 
vagyonkezelői jogosítványokkal felruházott cég 

vagyonkezelői megállapodás 

vagyonkezelői megbízás 
vagyonkezelői megbízatás 

vagyonkezelői meghatalmazás 

vagyonkezelői piac 
vagyonkezelői szerződés 

vagyonkezelői társaság 

vagyonkezelői ügylet 
vagyonkezelő-kiválasztás 

vagyonkezelő kiválasztása 

vagyonkezelő szervezet 
Vagyonkezelő szervezetekkel szembeni kötelezettségek (számlanév) 

vagyonkezelő társ 

vagyonkezelő társaság 
vagyonkiadás 

vagyonkihelyezés 



vagyonkimenekítés 

vagyon kimenekítése 

vagyonkimentés 
vagyon kimentése 

vagyonkimerülés 

vagyonkimutatás 
vagyonkínálat 

vagyonkivásárlás 

vagyon kivásárlása 
vagyonkombináció 

vagyonkompozíció 

vagyonkoncentráció 
vagyonkoncepció 

vagyonkonverzió 

vagyonkór 
vagyonkorlát 

vagyonkorrekció 

vagyonköltség 
vagyonközösség 

vagyonközösségi jelleg 

vagyonközösségi tartozás 
vagyonközösség követelése 

vagyonközpont 

vagyonközpontú felfogás 
vagyonlebontás 

vagyon lebontása 

vagyonleértékelés 

vagyon leértékelése 

vagyon leértékelése 
vagyonlekötés 

vagyon lekötése 

vagyonlekötési hátrány 
vagyonleltár 

vagyonleltári módszer 

vagyonleltármódszer 
vagyonleltár módszere 

vagyon leltározása 

vagyonlenyúlás (szleng) 
vagyonlepusztulás 

vagyon lepusztulása 

vagyonlétrehozás 
vagyon létrehozása 

vagyonmagánítás 

vagyonmátrix 
vagyonmaximalizálási cél 

vagyonmegállapítás 

vagyon megállapítása 
vagyonmegállapodás 

vagyonmeghatározás 

vagyon meghatározása 
vagyonmegoszlás 

vagyon megoszlása 

vagyonmegoszlási kategória 
vagyonmegosztás 

vagyon megosztása 

vagyonmegosztás fennálló rendje 
vagyonmegosztási mérleg 

vagyonmegőrzés 

vagyon megőrzése 
vagyonmenekítés 

vagyon menekítése 



vagyonmentés 

vagyonmérleg 

vagyonmérlegmodell 
vagyonmérleg-tervezet 

vagyonmonopólium 

vagyonmozgás 
vagyonműködtetés 

vagyonnagyság 

vagyon nagysága 
vagyonnevesítés 

vagyon nevesítése 

vagyonnövekedés 
vagyon növekedése 

vagyonnövekedés-elmaradás 

vagyonnövekedés elmaradása 
vagyonnövekedési adó 

vagyonnövekmény-adó 

vagyonnövelés 
vagyonnyilatkozat 

vagyonnyilatkozat-kivonat 

vagyonnyilatkozat kivonata 
vagyonnyilatkozat-tétel 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 

vagyonnyilvántartás 
vagyon nyilvántartása 

vagyon-nyilvántartási szabályzat 

vagyonnyilvántartó 

vagyon nyilvántartója 

vagyonos 
vagyonosodás 

vagyonosodási folyamat 

vagyonosodási vizsgálat 
vagyonosodik 

vagyonosodó 

vagyonos réteg 
vagyonosság 

vagyonosztás 

vagyonosztogatás 
vagyon osztogatása 

vagyonosztó téeszközgyűlés 

vagyonőr 
vagyonőri tevékenység 

vagyonörökítés 

vagyonöröklés 
vagyon öröklése 

vagyon-összehasonlítás 

vagyon összehasonlítása 
vagyonösszeírás 

vagyon összeírása 

vagyonösszetétel 
vagyon összetétele 

vagyonösszevonás 

vagyon összevonása 
vagyonpénztár 

vagyonpolarizáció 

vagyonpolitika 
vagyonpolitikai irányelvek (VPI) 

vagyonportfólió 

vagyonportfólió-kiigazítás 
vagyonportfólió-optimalizálási modell 

vagyonrealizálás 



vagyonrendezés 

vagyon rendezése 

vagyonrész 
vagyonrészesedés 

vagyonrészesedés-szerzés 

vagyonrészesedés szerzése 
vagyonrészkiesés 

vagyonrész kiesése 

vagyon részleges elidegenítése 
vagyonrész-megvásárlás 

vagyonrész megvásárlása 

vagyonrongálás 
vagyon rongálása 

vagyonsíbolás 

vagyon sorsa 
vagyonszámadás 

vagyonszámbavétel 

vagyon számbavétele 
vagyonszámítás 

vagyonszámla 

vagyonszaporulat 
vagyonszerkezet 

vagyon szerkezete 

vagyonszerzés 
vagyon szerzése 

vagyonszerzési illeték 

vagyonszerzési kilátások 

vagyonszerzésre irányuló tevékenység 

vagyonszerző 
vagyonszétosztás 

vagyon szétosztása 

vagyontalan 
vagyontalanság 

vagyontárgy 

vagyontárgy a csődeljárásban 
vagyontárgyak értékének a növekedése 

vagyontárgyak értéknövekedése 

vagyontárgyak felértékelése 
vagyontárgyak jelenlegi értéke 

vagyontárgyak tőkésítése 

vagyontárgyak újraértékelése 
vagyontárgy átadása megőrzésre 

vagyontárgyát pénzzé teszi 

vagyontárgyeladás 
vagyontárgy eladásából várható összeg 

vagyontárgy-értékesítés 

vagyontárgy értékesítése 
vagyontárgy értékesítéséből származó jövedelem 

vagyontárgy felhasználhatósága pénz helyettesítésére 

vagyontárggyal kapcsolatos kockázat 
vagyontárgy kiadására irányuló kereset 

vagyontárgy könyv szerinti értékét emeli 

vagyontárgy pénzzé tétele 
vagyontárgypiac 

vagyontárgy-tőkésítés 

vagyontárgy tőkésítése 
vagyontartás 

vagyontartás formái 

vagyontartási célú pénzkereslet 
vagyontartási döntés 

vagyontartási forma 



vagyontartási mód 

vagyontartási motívum 

vagyontartási pénzkínálat 
vagyontartási pénzkereslet 

vagyontartási pénzkínálat 

vagyontartás módja 
vagyontartás optimális formája 

vagyontartó 

vagyonterhek 
vagyontérkép 

vagyont érő tárgy 

vagyontételek 
vagyontitok 

vagyontöbblet 

vagyon tőkeértéke 
vagyontömeg 

vagyontömeg-lekötés 

vagyontömeg lekötése 
vagyontörvény 

vagyontranszfer 

vagyont szerez 
vagyont terhelő zálogjog 

vagyont terhelő zálogjog-alapítás 

vagyontulajdonos 
vagyon tulajdonosa 

vagyonújraosztás 

vagyon újraosztása 

vagyonügynökség 

vagyonválság 
vagyonváltozás 

vagyonváltozási mérleg 

vagyonváltság 
vagyonvédelem 

vagyonvédelmi cég 

vagyonvédelmi cél 
vagyonvédelmi rendszer 

vagyonvédelmi szabályok 

vagyonvesztés 
vagyonvesztésként leír 

vagyonvisszaadás 

vagyon visszaadása 
vagyon-visszatérítés 

vagyon visszatérítése 

vagyonvita 
vagyonvizsgálat 

vagyonzárlat 

vagyonzárlat elrendelése 
vagyonzárlatot felold 

vagyonzárolás 

vagy-vagy megoldás 
vajár (a vaj ára) 

vájárfizetés 

Vajda Imre 
vajexport 

vajimport 

vajkereskedő 
vajrakomány 

Vajszberg, Roman Efimovics 

vajtermelés 
vajüzem 

vakációs turista 



vakancia (betöltetlen állás) 

vákáns (megüresedett állás) 

vakmerően kockáztat 
vakmerően spekulál 

vakmerő spekuláció 

vakmerő spekuláns 
vakmerő tőzsdespekuláns 

vakok rendszeres szociális járadéka 

vakok személyi járadéka 
vakon hisz 

vak reagálás 

vakszerencse 
vákuumcsomagolás 

vákuumos piac 

valakinek a kötelessége 
valakinek a megbízása szerint 

valakinek a megrendelése szerint 

valakinek a rendelkezése szerint 
valakiről referenciát adó személy 

valakit figyelmeztet 

valakit kötelessége alól felment 
valamely bíróság illetékességébe tartozik 

valamelyes bővítés 

valamelyest csökken 
valami által kiváltott visszaesés 

valamilyen adózási változat választása 

valamilyen állást tölt be 

valamilyen jogot élvező 

valamilyen társadalmi szinten normalizált 
valamilyen valutában történő elszámolás 

valaminek az egyedi volta 

valaminek valamihez való sorolása 
valamire szán 

valamit követel 

valami után járó kamat 
valami valakinek a dolga 

valamivel alacsonyabb haszon 

valamivé válás 
válasz 

válaszadási arány 

válaszadási hiba 
válaszadási kötelezettség 

válaszadó 

válaszátvizsgálás 
válasz az adott kihívásra 

válaszdíj 

válaszfüggvény 
válaszlehetőség 

válaszlevél 

válasz-levelezőlap 
válasz-levelezőlapos hirdetés 

válaszol 

válaszolási kötelezettség 
válaszoló 

választ 

választás 
választás axiómája 

választáselmélet 

választásfüggvény 
választás gazdasági kritériumai 

választási gazdaságpolitika 



választási halmaz 

választási indikátor 

választásikampány-befizetés 
választási kampányt támogató befizetés 

választási kiköltekezés 

választási költekezés 
választási költségvetés 

választási mező 

választási pénzadomány 
választási pénz adományozása 

választási statisztika 

választási szabadság 
választási tartomány 

választás szabadsága 

választávirat 
választék 

választékbővítés 

választék bővítése 
választékcsere 

választékcsere-kereskedelem 

választékgazdaságosság 
választékkiszélesítés 

választék kiszélesítése 

választéklista 
választék-összetétel 

választék összetétele 

választékpolitika 

választékszűkítés 

választékszűkülés 
választható 

választható díjnövelésre kötött kiegészítő biztosítás 

választható eljárás 
választmány 

választmányi ülés 

választott 
választott bírák útján 

választott bíráskodás 

választott bíráskodási és békítési egyezmény 
választott bíró 

választott bírói eljárás 

választott bírói eljárás díja 
választott bírói eljárás költsége 

választott bírói igazságszolgáltatás 

választott bírói megállapodás 
választott bírói testület 

választott bíróság 

választott bíróság döntése 
választott bíróság döntőbírája 

választott bíróság elé visz 

választott bíróság elnöke 
választott bírósághoz való utalás 

választott bírósági döntés 

választott bírósági eljárás 
választott bírósági eljárást kezdeményez 

választott bírósági elnök 

választott bíróság igénybevételére vonatkozó záradék 
választott bírósági határozat 

választott bírósági ítélet 

választott bíróság illetményi záradéka 
választott bírósági megállapodás 

választott bíróság ítélete 



választott bíróság útján történő elintézés 

választott vezető tiszteletdíja 

válfaj 
validitás (érvényesség, joghatály) 

válik 

vállal 
vállalandó kockázat 

vállalás 

vállalásidíj-jegyzék 
vállalat 

vállalat aktíváinak a többlete 

vállalatalapítás 
vállalat alapítása 

vállalatalapítási eljárás 

vállalatalapítási motiváció 
vállalatalapítás költségei 

vállalatalapító 

vállalat alapítója 
vállalat által kibocsátott kötvény 

vállalat által kibocsátott törzsrészvény 

vállalat által kibocsátott törzsrészvények értéke 
vállalat által megvásárolt saját kibocsátású részvény 

vállalat alternatív költsége 

vállalatarculat 
vállalat arculatának a tervezése 

vállalatarculat-tervezés 

vállalatarculat tervezése 

vállalat áremelése 

vállalatátalakítási rendszer 
vállalatátszervezés 

vállalat átszervezése 

vállalatátvétel 
vállalat átvétele 

vállalat átvétele készpénzfizetéssel 

vállalatátvételek piaca 
vállalat átvétele megállapodás szerint 

vállalatátvilágítás 

vállalat átvilágítása 
vállalat aurája 

vállalatba behozott tőke 

vállalatban való érdekeltség 
vállalatban való részesedés 

vállalatbeolvasztás 

vállalat beolvasztása 
vállalatbeolvasztási irányelv 

vállalatbirodalom 

vállalatbiztonság 
vállalatbiztonsági cég 

vállalatbiztonsági menedzser 

vállalat cégszerű megnevezése 
vállalatcsoport 

vállalatcsoport egy tagjának különválása 

vállalatcsoportosulás 
vállalatcsoport számlái 

vállalat egészének áruba bocsátása 

vállalategyesítés 
vállalat egyesítése 

vállalategyesítési közvetítés 

vállalategyesítési szakember 
vállalategyesülési hullám 

vállalategyüttes 



vállalateladás 

vállalat eladása 

vállalatelemző 
vállalat életciklusa 

vállalat ellenőrzésének megszerzése részvénycserével 

vállalat ellenőrzését megszerzi 
vállalatelmélet 

vállalatértékelés 

vállalatértékelési eljárás 
vállalatértékelési módszerek 

vállalatértékelő 

vállalatérték-növelés 
vállalat értékpapírjai kölcsönkötvények formájában 

vállalat értékpapírjai törzsrészvények formájában 

vállalat és a környezet viszonya 
vállalat és a környezet viszonya 

vállalatfejlesztés 

vállalatfejlesztési alap 
vállalatfejlesztési stratégia 

vállalat felemelését célzó finanszírozás 

vállalat feletti ellenőrzés megszerzése 
vállalatfelfogás 

vállalatfelfutás 

vállalatfeljavítás 
vállalat feljavítása 

vállalatfelszámolás 

vállalat felszámolása 

vállalatfelügyelet 

vállalatfelvásárlás 
vállalat felvásárlása 

vállalatfelvásárlás hitelből 

vállalatfelvásárlás hitelből a vállalatvezetés által 
vállalatfelvásárlási hullám 

vállalatfelvásárlási tanácsadó 

vállalatfelvásárlási ügylet 
vállalatfelvásárló cég 

vállalatfinanszírozás 

vállalat finanszírozása 
vállalat fix kamatozású tartozását csökkenti 

vállalatfogalom 

vállalatfúzió 
Vállalatgazdasági Tudományos Egyesület 

vállalatgazdaság-kutató 

vállalat-gazdaságtan 
vállalat-gazdaságtani diploma 

vállalat-gazdaságtani tanszék 

vállalatgazdász 
vállalat határtermék-bevételi függvényének inverze 

vállalat holdudvara 

vállalati 
vállalati adatszolgáltatás 

vállalati adó 

vállalatiadó-alap 
vállalatiadó-ellenőrzés 

vállalati adó ellenőrzése 

vállalatiadó-rendszer 
vállalati adósság 

vállalati alap 

vállalati állóalap 
vállalati állomány 

vállalati általános költség 



vállalati anyagbeszerző 

vállalati arculat 

vállalatiarculat-tervezés 
vállalati arculat tervezése 

vállalati árképzés 

vállalati árpolitika 
vállalati átlag 

vállalati bankügyletek 

vállalati belső ár 
vállalati belső ellenőr 

vállalati bélyegző 

vállalati bérpolitika 
vállalati beruházás 

vállalati beruházási döntés 

vállalati betétállomány 
vállalati bevételek és a kiadások mérlege 

vállalati biztos 

vállalati cél 
vállalati célorientáció 

vállalati célrendszer 

vállalati csekk 
vállalati csoportosulás kialakulása 

vállalati csőd 

vállalatidentitás 
vállalati diagnosztika 

vállalati dokumentáció 

vállalati döntés 

vállalati egyesülés 

vállalati életciklus 
vállalati érdek 

vállalati érdekekből építkezik 

vállalati érdekeltség 
vállalati eredmény 

vállalati eredményesség 

vállalati eredménykimutatás 
vállalati eredmény kimutatása 

vállalati erőforrás-tervezés (ERP) 

vállalati érték 
vállalati- és pénzügyiszerkezet- 

-kiigazító hitelmegállapodás (EFSAL) 

vállalati éves terv 
vállalati felhasználó 

vállalati fix kamatozású részvények piaca 

vállalati fizetések 
vállalati folyószámla 

vállalatifolyószámla-vezető 

vállalati folyószámla vezetője 
vállalati forgóalap 

vállalati forrás 

vállalati főkönyv 
vállalati gazdálkodás 

vállalati gazdasági munkaközösség (vgmk) 

vállalatigazgatás 
vállalati haszon 

vállalati helyzet a profit szempontjából 

vállalati heterogenizálódás 
vállalati hitel 

vállalati hitelfelvétel 

vállalatihitelszámla-vezető 
vállalati hitelszámla vezetője 

vállalati igazgató 



vállalati image (vagy vállalati imázs) 

vállalati imázs (vagy vállalati image) 

vállalati információs rendszer 
vállalati iroda 

vállalati játék 

vállalati jelentés 
vállalati jellegű pénzügyi intézmény 

vállalati jog 

vállalati jövedelemadó 
vállalati jövedelemszabályozás 

vállalati jövedelmezőség 

vállalati karcsúsítás 
vállalati kezdeményezésű privatizáció 

vállalati kiadások fedezése a vállalati jövedelemből 

vállalati kibocsátások 
vállalati kiküldött 

vállalati kínálat megismerése 

vállalati kínálat tökéletes verseny esetén 
vállalati kitüntetés 

vállalati kockázat 

vállalati kocsi 
vállalati koncepció 

vállalati konglomerátum 

vállalati költséggazdálkodás 
vállalati könyvelés 

vállalati könyvvizsgáló 

vállalati kör 

vállalati körbetartozás 

vállalati környezetmenedzsment 
vállalati kötvény 

vállalati kötvényértékelő szolgálat 

vállalati kötvény hozamegyenértéke 
vállalatikötvény-kereskedő 

vállalatikötvény-kibocsátás 

vállalatikötvény-piac 
vállalati központ 

vállalati kultúra 

vállalati kultúra fejlődése 
vállalati külső környezet 

vállalati küzdőtér 

vállalati légkör 
vállalati likviditás 

vállalati likviditási arány 

vállalati magatartás 
vállalati megtakarítás 

vállalatiméret-piramis 

vállalati mérleg 
vállalati munkaerő-gazdálkodás 

vállalati munkakereslet 

vállalati munkaügyi döntőbizottság 
vállalati műholdrendszerek 

vállalati működés 

vállalati működés érintettjei 
vállalati működés fedezeti pontja 

vállalati működés üzemszüneti pontja 

vállalati nemzetköziesedés 
vállalat intézkedései erőszakos átvétel megakadályozására 

vállalati nyereség 

vállalati nyereség felosztása 
vállalati nyereség után fizetendő adó 

vállalati nyugdíjrendszer 



vállalati orvos 

vállalati ökoorientáltság 

vállalati önállóság 
vállalati önköltség-számítási szabályzat (VÖSZ) 

vállalati összeolvadás 

vállalati pénz 
vállalati pénzkezelés 

vállalati pénztáros 

vállalati pénzügyek 
vállalati piaci program 

vállalati piackutatás 

vállalati piramis 
vállalati politika kialakulása 

vállalati pozíciókritériumok 

vállalat iránti elkötelezettség 
vállalatirányítás 

vállalatirányítási forma 

vállalatirányítási információs rendszer (VIR) 
vállalati rayonok 

vállalati reklám 

vállalati reklámszervezet 
vállalati réteg 

vállalati revízió 

vállalati rezsiköltség 
vállalati saját vagyon 

vállalati statisztika 

vállalati stratégia 

vállalati stratégiai szövetségek 

vállalati struktúrák transznacionalizálódása 
vállalati szakszervezet 

vállalati számadás 

vállalati számla 
vállalati számlarend 

vállalati számvitel 

vállalati szektor 
vállalati személyzet 

vállalati szereplés 

Vállalati Szervezés (sajtókiadvány) 
vállalati szervezeti szabályzat 

vállalati szféra és a gazdaságpolitika okos összjátéka 

vállalati szint 
vállalati szociális mérleg 

vállalati szövetség 

vállalati taktika 
vállalati tanács (VT) 

vállalati tartalék 

vállalati teljesítményértékelés  
(a vállalat értékel) 

vállalati teljesítmény értékelése 

vállalatiteljesítmény-értékelés (más értékeli a vállalatét) 
vállalati termelési alapok 

vállalati termelésiprofil-portfólió 

vállalati terv 
vállalati tervezés 

vállalati tevékenység 

vállalati tevékenység hatékonysága 
vállalati tevékenység hatékonyságának a mérése 

vállalati tevékenység korlátozása 

vállalati tevékenységrendszer 
vállalati típusú szövetkezeti forma 

vállalati tiszta nyereség 



vállalati tiszta vagyon 

vállalati tisztségviselők védelme 

vállalati toplista 
vállalati tőke 

vállalati tőkeszerkezet 

vállalati tőke szerkezete 
vállalati törvény 

vállalati törzskönyv 

vállalati transzfer 
vállalati ügyfél 

vállalati ügyvitel 

vállalati üzleti stratégia 
vállalati üzletpolitika 

vállalati üzletpolitikai tevékenység 

vállalati vagyon 
vállalativagyon-biztosítás 

vállalati vagyonértékelés (a vállalat értékel) 

vállalativagyon-értékelés (a vállalat vagyonát értékelik) 
vállalativagyon-növekedés 

vállalati vagyon növekedése 

vállalati vámraktár 
vállalati vámraktárkészletre felvett kölcsön 

vállalati vevő 

vállalati vezetés 
vállalati vezető 

vállalati világ 

vállalati világ versenyképessége 

vállalati viselkedéseket befolyásoló erők 

vállalat jövedelmezősége 
vállalatkarcsúsítás 

vállalat karcsúsítása 

vállalatkép 
vállalat kevés eszközzel 

vállalatkihívók 

vállalatkimentési akció 
vállalat kínálati függvénye 

vállalat kínálati magatartása 

vállalatkivásárlás 
vállalatkonszolidáció 

vállalatkörnyezet 

vállalatkövetők 
vállalatközi 

vállalatközi áramlások 

vállalatközi e-kereskedelem (B2B) 
vállalatközi kapcsolat 

vállalatközi kereskedelem 

vállalatközi kölcsönpiac 
vállalat külpiaci mozgása 

vállalat külpiaci szereplése 

vállalat külpiaci versenyképessége 
vállalat külső környezete 

vállalatlétesítés 

vállalatlízing 
vállalatmegszűnés 

vállalatmegszüntetés 

vállalat megszüntetése 
vállalatméret 

vállalatméret-piramis 

vállalatméret-struktúra 
vállalatminősítés 

vállalatmodell 



vállalatmodellezés 

vállalatmozgási játéktér 

vállalat mozgási játéktere 
vállalat munkakeresleti függvénye 

vállalatműködés 

vállalat működése 
vállalatnagyság 

vállalat nagysága 

vállalatnagyság-megoszlás 
vállalatnagyság megoszlása 

vállalat nagyszámú részvényének megszerzése 

vállalatnak juttatott transzfer 
vállalatnak nyújtott kölcsön 

vállalat nem anyagi értékei 

vállalat nevére szóló csekkek 
vállalat növekvő határköltsége 

vállalatok egyesülése egy szervezetben 

vállalatok fúziója 
vállalatok keresletének horizontális összege 

vállalatok közötti 

vállalatok közötti együttműködés jelentősége 
vállalatok közötti pénzpiac 

vállalatok közötti pénzügyi műveletek 

vállalatok közötti stratégiai együttműködés 
vállalatok összehasonlítása 

vállalatok összeolvadása 

vállalatok összevonása 

vállalatokra decentralizált privatizáció 

vállalatok sorsegyenlőségének az elve 
vállalatok súlypontja 

vállalatok társulása 

vállalaton belüli autonóm munkacsoport 
vállalaton belüli elszámolási ár 

vállalaton belüli kapcsolatok 

vállalaton belüli transzferár 
vállalaton belüli vállalkozás 

vállalatóriás 

vállalatorientált mentőakció 
vállalatorientált stratégia 

vállalatot alapít 

vállalatot igazgató tanács 
vállalatot terhelő költség 

vállalatot vezető menedzser 

vállalat önállósága 
vállalat-összeolvadás 

vállalat-összeolvadási hullám 

vállalat passzívái 
vállalat piaci alkalmazkodása 

vállalat piaci magatartása 

vállalattörténész 
vállalat piaci magatartásának a törvényei 

vállalat piaci pozíciója 

vállalat piaci részesedése 
vállalatpolitika 

vállalat rendelkezési joggal bíró meghatalmazottja 

vállalat részvényei 
vállalat részvényeivel fizetett osztalék 

vállalatspecifikus előnyök 

vállalatspecifikus hátrányok 
vállalatspecifikus megközelítés 

vállalat stratégiai értelemben vett rugalmassága 



vállalatstratégiai időhorizont 

vállalatszanálás 

vállalat szanálása 
vállalat szanálása 

vállalatszanálásra szakosodott banki részleg 

vállalatszékhely 
vállalat székhelye 

vállalatszerkezet 

vállalat szerkezete 
vállalatszerte 

vállalatszervezeti reform 

vállalatszervező főmunkatárs 
vállalatszervező szak 

vállalat szilárd pénzügyi helyzete 

vállalat taktikája 
vállalattelepítés 

vállalat telepítése 

vállalat teljesítőképessége 
vállalat termelői többlete 

vállalattevékenységi kör 

vállalat tevékenységi köre 
vállalattípus 

vállalattömörülés 

vállalat tőkejavak iránti keresleti függvénye 
vállalat tőkepiaci döntései 

vállalat tőkepiaci kereslete 

vállalat tőkepiaci magatartása 

vállalat tulajdonában lévő saját részvényállomány 

vállalattulajdonos 
vállalat tulajdonosa 

vállalatüzemeltetés 

vállalat üzemeltetése 
vállalat vagyona 

vállalat várható outputja 

vállalatvásárlás 
vállalat vásárlásai 

vállalat vásárlója 

vállalat versenyképessége 
vállalatvezetés 

vállalatvezetésbe való munkavállalói beleszólás 

vállalat vezetése 
vállalatvezetési gyakorlat 

vállalatvezetési megállapodás 

vállalatvezetési tanácsadó 
vállalatvezetési tanácsadó szervezet 

Vállalatvezetés, Vállalatszervezés (sajtókiadvány) 

vállalatvezető 
vállalatvezetői részvény 

vállalatvezető menedzser 

vállalatvezetőség 
vállalatvezetőségi vizsgálat 

vállalat viszonya a piaci árakhoz 

vállalható 
vállalkozás 

Vállalkozás (sajtókiadvány) 

vállalkozásalapítás 
vállalkozásalapú gazdaság 

vállalkozásba bevisz 

vállalkozásba kezd 
vállalkozásban való érdekeltség 

vállalkozásbarát 



vállalkozásbarát szabályozás 

vállalkozásba visszaforgatott nyereség 

vállalkozás beindítása 
vállalkozás beindításához adott pénz 

vállalkozásbetelepülés 

vállalkozás betelepülése 
vállalkozásból kivont vagyoni érték 

vállalkozásbővítés 

vállalkozásbővítési program 
vállalkozáscsoport 

vállalkozás díja 

vállalkozásélénkítés 
vállalkozásellenes közhangulat 

vállalkozásellenesség 

vállalkozáselmélet 
vállalkozáselméleti ismeretek 

vállalkozásért járó jövedelem 

vállalkozásfejlesztés 
vállalkozás fejlesztése 

vállalkozásfejlesztési alap 

vállalkozásfejlesztési alapítvány 
vállalkozásfejlesztési elképzelés 

vállalkozásfejlesztési eszköztár 

Vállalkozás Fejlesztési Tanács 
vállalkozásfejlesztési ügynökség 

vállalkozásfelfüggesztés 

vállalkozás felfüggesztése 

vállalkozásfinanszírozás 

vállalkozás finanszírozása 
vállalkozásfinanszírozási ismeretek 

vállalkozásfinanszírozó 

vállalkozásgazdálkodási ismeretek 
vállalkozás-gazdaságtan 

vállalkozási 

vállalkozásidegen 
vállalkozási díj 

vállalkozásieljárás-technika 

vállalkozási eljárás technikája 
vállalkozási elméletek 

vállalkozási érdek kijárása 

vállalkozási forma 
vállalkozási főprofil 

vállalkozási haszon 

vállalkozási jelleg 
vállalkozási jövedelem 

vállalkozási kedv 

vállalkozási készség 
vállalkozási klíma 

vállalkozási lehetőség 

vállalkozási mérleg 
vállalkozási mozzanatok 

vállalkozási övezet 

vállalkozási rendszer 
vállalkozási szakirány 

vállalkozási szerződés 

vállalkozási típusú vagyonkezelés 
vállalkozási ügylet 

vállalkozási-üzleti potenciál 

vállalkozási vagyon 
vállalkozási véna 

vállalkozásivéna-hiány 



vállalkozáskészség 

vállalkozás kilátásai 

vállalkozásmenedzser 
vállalkozásméret 

vállalkozás mérete 

vállalkozások közötti kooperatív együttműködési forma 
vállalkozásoktató 

Vállalkozásoktató Tanárok Országos Egyesülete 

vállalkozások világa 
vállalkozásosztályozás 

vállalkozás osztályozása 

vállalkozásösztönzés 
vállalkozáspárti 

vállalkozáspolitika 

vállalkozásspecifikus szabályozás 
vállalkozássűrűség 

vállalkozás szabadsága 

vállalkozás számlarendje 
vállalkozás szervezeti kerete 

vállalkozástámogatás 

vállalkozás támogatása 
vállalkozást beindító kölcsön 

vállalkozás típusú munkavégzés 

vállalkozástudományi ismeretek 
vállalkozásvezetés 

vállalkozásszervező 

vállalkozástörténet 

vállálkozásszervező szak 

vállalkozik 
vállalkozó 

vállalkozó adóbevallása 

vállalkozó adószáma 
vállalkozó barát (a barát vállalkozik) 

vállalkozóbarát (pártolja a vállalkozást) 

vállalkozó-cégtulajdonos 
vállalkozócsapat 

vállalkozó és a munkavállaló szerződéses viszonya 

vállalkozó helyzete 
vállalkozói adatbázis 

vállalkozói adottság 

vállalkozói alap 
vállalkozói ár 

vállalkozói csoport 

vállalkozói egyesület 
vállalkozói érdek 

Vállalkozói Érdekegyeztető Fórum (VÉF) 

vállalkozói érdekképviselet 
vállalkozói érdekszövetség 

vállalkozói és gazdasági élet 

vállalkozói foglalkozás 
vállalkozói funkció 

vállalkozói hajlam 

vállalkozói igazolvány 
vállalkozói igazolvány visszaadása 

vállalkozói jogegyenlőség 

vállalkozói jövedelem 
vállalkozói jövedelem problémái 

vállalkozói kamat 

vállalkozói kapitalizmus 
vállalkozói kártya 

vállalkozói kedv 



vállalkozói képesség 

vállalkozói kezdeményezőképesség 

vállalkozói kivét 
vállalkozói kivét utáni adó 

vállalkozói kölcsön 

vállalkozói költségek 
vállalkozói könyvvitel 

vállalkozói kör 

vállalkozói leleményesség 
vállalkozói létforma 

vállalkozói magatartás 

vállalkozói megközelítés 
vállalkozói mozgástér 

vállalkozói nyereség 

vállalkozói nyugdíjpénztár 
vállalkozói osztalékadó 

vállalkozói övezet 

vállalkozói pályakezdés 
vállalkozói pálya kezdése 

vállalkozói piramis 

vállalkozói profit 
vállalkozói prospektustár 

vállalkozói stratégia 

vállalkozói szabadság 
vállalkozói szalon 

vállalkozóiszámla-kamat 

vállalkozói számla kamata 

vállalkozói számlarend 

vállalkozói szektor 
vállalkozói szellem 

vállalkozói személyijövedelemadó--előleg fizetése 

vállalkozói szerződés 
vállalkozói szerződés alapján végzett munka 

vállalkozói szféra 

vállalkozói szocializmus 
vállalkozói tevékenység 

vállalkozói tőke 

vállalkozói tőkealap 
vállalkozói tőkebefektetés lehetősége 

vállalkozói tőkéből finanszíroz 

vállalkozói ügyfélkör 
vállalkozói ügyintéző 

vállalkozóiügyintéző-képzés 

vállalkozói ügyintéző képzése 
vállalkozói üzleti döntés 

vállalkozói vagyon 

vállalkozói világszemlélet 
vállalkozó járulékterhei 

vállalkozó kedv 

vállalkozókészség 
vállalkozók kongresszusa 

Vállalkozók Lapja (sajtókiadvány) 

vállalkozó költségei 
vállalkozó kreatív magatartása 

vállalkozó magas profitelvárása 

Vállalkozó Magyarok Világszervezete 
vállalkozó-politikus 

vállalkozó szellem 

vállalkozó szellemű 
vállalkozó személye 

vállalkozó személyes közreműködési díja 



vállalkozó típusú biztosító 

vállalkozó tőke 

vállalkozót terhelő személyijövedelemadó-köteles juttatás 
vállalkozót terhelő táppénz 

vállalkozó város 

vállalkozó vasút 
vállaló 

vállalt 

vállaltat 
vállalt biztosítás 

vállalt biztosítás viszontbiztosítással való fedezése 

vállalt határidő 
vállalt kockázat 

vállalt kötelezettség 

vállalt szállítási határidő 
vallási turizmus 

valódi ár 

valódi befektetés 
valódi bérlet 

valódi érték 

valódi fejlődési mutató (GPI) 
valódi hozam 

valódi indok 

valódi kamatláb 
valódi pénz 

valódiság 

valódiság elve 

valódiságot igazol 

valódiságot igazolja 
valódi selyem 

valódi személyi azonosító 

valódi tea 
valódi üzlet 

valódi üzleti lehetőség 

válogat 
válogatás 

válogatógép 

válogatós vevő 
válogatottan jó minőségű befektetések 

válogatott áru 

válogatott klientúra 
válogatott minőség 

valorizáció 

valorizációs záradék 
valorizál 

valorizálás 

valorizálható 
valorizáló 

valorizáltat 

valorizált értékben kifejezett 
valorizált és diszkontált értékben kifejezett 

valós 

valós adatok 
valóság 

valóságban gyökerező ok 

valósághűség 
valóságos gazdálkodó 

valóságos gazdasági probléma feszülése 

valóságos piac 
valóságos tartalom 

valóságtartalom 



valóságvizsgálat 

valós ár 

valós átutalás nélkül 
valós idejű 

valós idejű bruttó elszámolási rendszer (viber) 

valós idejű elszámolás 
valós idejű rendszer 

valós idejű tőzsdeinformáció 

valós idejű üzem 
valós követelés 

valós piac 

valós szám 
valós tőkeerő 

valós tulajdonos nélkül 

valószínű készletek 
valószínűnek tart 

valószínű olajkitermelés indexe 

valószínűség 
valószínűségelmélet 

valószínűségeloszlás 

valószínűségeloszlási függvény 
valószínűségen alapuló feltételezés 

valószínűségen alapuló kockázat 

valószínűségi eloszlás 
valószínűségi görbe 

valószínűségi kapcsolat 

valószínűségi megfontolás 

valószínűségi minta 

valószínűségi mintavétel 
valószínűségi skála 

valószínűségi sűrűségfüggvény 

valószínűségi tartomány 
valószínűségi változó 

valószínűségre irányuló próba 

valószínűség-számítás 
valószínűsíthető árszint 

valószínűtlen 

valószínű vásárló 
valószínű vevő 

válság 

válságágazat 
válságállapot 

válságba jut 

válságba sodor 
válságból kilábal 

válságcsomag 

válságeffektus 
válságelem 

válságelhárító intézkedés 

válságellenes 
válságellenes program 

válságelmélet 

válságelőjel 
válság-előrejelző rendszer 

válságenyhítés 

válságepizód 
válságérzékeny 

válságérzékenység 

válságfenyegetettség 
válsággal kapcsolatos intézkedések 

válsággerjesztő tényezők 



válsághangulat 

válsághatás 

válság hatása 
válsághelyzet 

válsághullám 

válságiparág 
válságjelenség 

válságjelentés 

válságkezelés 
válságkezelési követelmények 

válságkezelési lépés 

válságkezelési program 
válságkezelés mérlege 

válságkezelő 

válságkezelői megállapodás 
válságkezelő stratégia 

válságkitörés 

válságkommunikáció 
válságköltségvetés 

válságkörzet 

válságközelbe került gazdaság 
válságmechanizmus 

válságmegelőzés 

válság megelőzése 
válságmegelőző felkészülés 

válság mélypontja 

válságmenedzselés 

válságmenedzselési tapasztalat 

válságmenedzselő stratégia 
válságmenedzser 

válságmentes 

válságmentesítő intézkedések 
válságmentesség 

válság oka 

válságon esik át 
válságos 

válságot él át 

válságot kirobbant 
válságövezet 

válságrégió 

válságsorozat 
válságspirál 

válság sújtotta övezet 

válságszakasz 
válságszakember 

válságszituáció 

válságtanácsadó 
válságtanácskozás 

válságtérség 

válságterv 
válság tetőpontja 

válságtudat 

válságtünet 
váltakozás 

váltakozó 

váltakozó kamatlábú hitel 
váltakozó siker 

váltakozó szerencse 

váltás 
váltási árfolyam 

váltásiárfolyam-kockázat 



váltásiárfolyam-táblázat 

váltási haszon 

váltási kockázat 
váltási költség 

váltási nyereség 

váltási paritás 
váltási veszteség 

váltó 

váltóadó 
váltóadós 

váltóadósok könyve 

váltóadósság 
váltó adta jogát átruházza 

váltóaláírás 

váltó alapján egymással kötelmi viszonyban álló felek 
váltó alkotórészei 

váltóalkusz 

váltóalkuszdíj 
váltóalkusz díja 

váltóalkuszi díj 

váltóalkuszi jutalék 
váltóalkuszi tevékenység 

váltóalkusz jutaléka 

váltóállomány 
váltó által képviselt áru 

váltó által kötelezett fél 

váltóarbitrázs 

váltóárfolyam 

váltóárfolyam-ingadozás 
váltóárfolyam ingadozása 

váltóárfolyam-kockázat 

váltóárfolyam-mechanizmus 
váltóárfolyamok kiegyenlítődése 

váltóárverés 

váltóátruházás 
váltó átruházása 

váltóátruházások megszakítatlan láncolata 

váltóátruházó 
váltóaval 

váltóavizó 

váltó azonnali kifizetése 
váltóazonosító szám 

váltóbank 

váltóbeérkezési könyv 
váltóbeérkeztetési könyv 

váltóbehajtás 

váltó behajtására vonatkozó utasítások 
váltóbélyeg 

váltóbemutatás 

váltó bemutatása 
váltó bemutatása fizetés végett 

váltóbemutató 

váltó bemutatója 
váltó be nem váltása 

váltó benyújtása 

váltóbeszedés 
váltó beszedése 

váltó beszedése külföldi cégtől 

váltóbeszedési díj 
váltóbeszedési költség 

váltóbeszedési megbízás 



váltóbeszedési tarifa 

váltóbeszedvény 

váltóbeváltás 
váltó beváltása 

váltóbeváltásért nyújtott bankkezesség 

váltóbeváltási haladék 
váltóbeváltó 

váltóbeváltó hely 

váltóbevétel 
váltóbírálat 

váltóbíróság 

váltóbirtokos 
váltó birtokosa 

váltóból kitűnő jogok 

váltóból származó jövedelem 
váltóbonitás 

váltócédula 

váltócímzett 
váltó címzettje 

váltócsalás 

váltócsaló 
váltó csatolt okmányokkal 

váltócselekmény 

váltó-cselekvőképesség 
váltócsere 

váltódeviza 

váltódíj 

váltódiligencia 

váltódiszhonorálás 
váltódiszkont 

váltódiszkontálás 

váltóeffektivitási záradék 
váltó egyetlen példánya 

váltóegyezmény 

váltóeladás 
váltó eladása 

váltó eladási árfolyama 

váltó elemei 
váltóelévülés 

váltó elévülése 

váltóelfogadás 
váltó elfogadása 

váltó elfogadása ellenében 

váltó elfogadásának elmulasztása 
váltó elfogadásának megtagadása 

váltó elfogadásának nyílt megtagadása 

váltó elfogadását megtagadja 
váltóelfogadásról értesít 

váltóelfogadásról értesítés 

váltóelfogadó 
váltóelfogadó bank 

váltó elfogadója 

váltóelfogadtatás 
váltó elfogadtatása 

váltóelfogadvány 

váltóeljárás 
váltóellenérték 

váltó ellenértéke 

váltó ellenértékének az átutalása 
váltó ellenértékét megküldi 

váltó el nem fogadása 



váltóelnevezés 

váltó elnevezése 

váltóelőlap 
váltó előlapja 

váltó előlapján át 

váltó előlapján keresztbe 
váltóelőleg 

váltó-előszerződés 

váltóelőző 
váltó első példánya 

váltóelszámolási hitel 

váltóengedmény 
váltóengedményes 

váltóengedményező 

váltóérvényesítés 
váltóérvényességi kellékek (de: váltó érvényességi kellékei) 

váltó- és csekkállomány 

váltóesedékesség 
váltó esedékessége 

váltóesedékességi jegyzék 

váltóesedékesség utáni türelmi napok 
váltófedezet 

váltó fedezetéről gondoskodik 

váltófedezetről gondoskodik 
váltófedezetről nem gondoskodik 

váltófelduzzasztás 

váltó felduzzasztása 

váltófelelősség 

váltó feltétlen elfogadása 
váltófizetés 

váltó fizetési helye 

váltófizetési kötelezettség 
váltófizetési meghagyás 

váltó fizetője 

váltó forgalma 
váltóforgalmazás 

váltóforgalom 

váltó forgalomba hozása 
váltó forgalomképessége 

váltóforgatás 

váltó forgatása 
váltó forgatásából származó kötelezettségek 

váltóforgatmány 

váltóforgatmányos 
váltóforgató 

váltó forgatója 

váltóforint 
váltóforma 

váltóformula 

váltó futamideje 
váltógarancia 

váltógaras (váltópénz) 

váltógarnitúra 
váltógazdálkodás 

váltógazdaság 

váltógép 
váltóhaladék 

váltóhamisítás 

váltóhamisítási per 
váltóhamisító 

váltó harmadpéldánya 



váltó határideje 

váltóhátirat 

váltó hátirata 
váltó hátlapja 

váltóhely 

váltóhelyesbítés 
váltóhitel 

váltóhitelező 

váltóhitelkeret 
váltó honorálása 

váltóhosszabbítás 

váltóhozam 
váltóhoz csatolt hajóraklevél 

váltóilleték 

váltóinfláció 
váltóinkasszálás 

váltó inkasszálásáról gondoskodik 

váltóinkasszó 
váltó inkasszója 

váltóinkasszó-megbízás 

váltóinkasszó-megbízási űrlap 
váltóinkasszó-megbízás űrlapja 

váltóintézvény 

váltóintézvényezés 
váltó intézvényezése 

váltó intézvényezéséről értesít 

váltó-intézvényezésről értesítés 

váltóintézvényezett 

váltó intézvényezettje 
váltóiroda 

váltójegyzék 

váltójog 
váltójogképesség 

váltójogviszony 

váltójótálló 
váltójutalék 

váltókamat 

váltókedvezményezett 
váltó kedvezményezettje 

váltókelet 

váltókellékek 
váltókémlés 

váltókémlő 

váltóképes 
váltóképes jogi személy 

váltóképesség 

váltóképes természetes személy 
váltóképtelen 

váltókereset 

váltókeresetet indít 
váltókereskedelem 

váltó két közös intézvényezettjének bármelyike 

váltó két közös rendelvényesének bármelyike 
váltókezes 

váltó kezese 

váltókezesi aláírás 
váltókezesség 

váltókezességet vállal 

váltókezességi jutalék 
váltókezesség nyújtása 

váltókezesség vállalása 



váltók forgatásából és továbbadásából származó kötelezettségek 

váltó kiadása 

váltókiállítás 
váltó kiállítása 

váltó kiállításának napja 

váltókiállítási nap 
váltókiállító 

váltó kiállítója 

váltókibocsátás 
váltó kibocsátása 

váltókibocsátási jog 

váltókibocsátó 
váltókibocsátó bank 

váltó kibocsátója 

váltókifizetés 
váltó kifizetése 

váltó kifizetése lejárat előtt 

váltó kifizetésének megtagadása 
váltó kifizetésének nyílt megtagadása 

váltó kifizetésére haladékot ad 

váltó kifizetéséről gondoskodik 
váltó kifizetését megtagadja 

váltókifizetés helye 

váltókifogás-korlátozás 
váltókifogás korlátozása 

váltókiigazítás 

váltó kiigazítása 

váltókiszolgáltatás 

váltók következési rendje 
váltókölcsön 

váltókönyv 

váltóköteg 
váltókötelelezvény 

váltókötelem 

váltókötelezett 
váltókötelezettség 

váltókötelezvény 

váltókövetelés 
váltókövetelés-átruházás 

váltókövetelés átruházása 

váltókövetelés átruházhatósága 
Váltókövetelések (számlanév) 

váltókövetelések könyve 

váltókövetelés elzálogosítása 
váltókövetelés-érvényesítés 

váltókövetelés érvényesítése 

váltókövetelés-esedékesség 
váltókövetelés esedékessége 

váltókövetelés-esedékesség fogalma 

váltókövetelés-számla 
váltókövetelést peresít 

váltóközvetítő 

váltó küldönc útján való behajtása 
váltó látra szóló intézvényezése 

váltólejárat 

váltó lejárata 
váltó lejáratakor 

váltó lejáratának meghosszabbítása 

váltó lejáratát kiszámítja 
váltó lejárata utáni forgatmány 

váltó lejárati ideje 



váltólejárati könyv 

váltólejárati lista 

váltólejárati nap 
váltólejárati napló 

váltólejárati táblázat 

váltólejárat meghosszabbítása 
váltólejáratot meghosszabbít 

váltólejáratot prolongál 

váltó lényeges elemei 
váltóleszámítolás 

váltó leszámítolása 

váltóleszámítolás a Fed által a bankok megsegítésére 
váltó leszámítolása visszkereset nélkül 

váltóleszámítolási díjtétel 

váltóleszámítolási kamat 
váltóleszámítolási költség 

váltóleszámítolási kötelezettségek 

váltóleszámítolási megállapodás 
váltóleszámítolási üzletág 

váltóleszámítoló 

váltóleszámítoló bank 
váltó leszámítolója 

váltóletét 

váltóletéteményes 
váltóletiltás 

váltólevél 

váltólombard 

váltólovaglás 

váltómásodlat 
váltó másodpéldánya 

váltómásolat 

váltó másolata 
váltómegbízhatóság 

váltó megbízhatósága 

váltómeghosszabbítás 
váltó meghosszabbítása 

váltó megóvása 

váltó megóvatolása 
váltó megszerzése 

váltómegújítás 

váltó megújítása 
váltó megváltoztatása 

váltómegvásárlás 

váltó megvásárlása 
váltó megvétele 

váltómoratórium 

váltóműveletek 
váltónapló 

váltónegociálás 

váltó negociálása 
váltó nem fontos elemei 

váltó nem lényeges elemei 

váltó névbecsülői elfogadása óvatolás után 
váltó névértéke 

váltónyargalás 

váltónyargalást hajt végre 
váltónyilatkozat 

váltónyilvántartás 

váltóokirat 
váltóosztály 

váltóóvás 



váltóóvás a fizetés hiánya miatt 

váltóóvás a keltezés hiánya miatt 

váltóóvás az elfogadás hiánya miatt 
váltóóvás-elengedés 

váltóóvás elengedése 

váltóóvás-felvétel 
váltóóvási értesítés 

váltóóvás-okirat 

váltó óvás utáni forgatása 
váltóóvatolás 

váltóóvatolás jogának a gyakorlása 

váltóóvatolás jogának nem gyakorlása 
váltóösszeg 

váltóösszeg a diszkont levonása után 

váltóösszeg a leszámítolási díj levonása után 
váltóparitás 

váltópéldány 

váltópénz 
váltópénzérme 

váltópénzes 

váltópenzió 
váltóper 

váltóper indítása 

váltópert indít 
váltópiac 

váltóprezentálás 

váltóprolongáció 

váltóprolongálás 

váltó prolongálása 
váltóra adott kölcsön 

váltóra épülő bankügylet 

váltóra fizetendő összeg 
váltórendelet 

váltórendeleti záradék 

váltórendelvényes 
váltórendszer 

váltósorozat 

váltószabályok 
váltószakértő 

váltószámla 

váltószavatosság 
váltószédelgés 

váltószédelgő 

váltó szerint felelős 
váltó szerint kötelezett 

váltószerződés 

váltószett 
váltószigor 

váltószokvány 

váltószöveg 
váltót ad 

váltót adó 

váltót állít ki 
váltót állít ki költségek fedezésére 

váltótárca 

váltótárs (több műszakos munkarendben) 
váltótartozás 

váltótartozás kiegyenlítése 

Váltótartozások (számlanév) 
váltót átruház 

váltót átvesz 



váltót behajt 

váltót bemutat 

váltót beszed 
váltót beszedés végett elfogad 

váltót bevált 

váltót bevon 
váltót bocsát ki 

váltótelepítés 

váltótelepítési díj 
váltótelepítési hely 

váltó telepítési helye 

váltótelepítési jutalék 
váltót elfogad 

váltót elfogadásra bemutat 

váltót elfogadásra benyújt 
váltót elfogadó aláírással ellát 

váltót elfogadvánnyal lát el 

váltót értékesít 
váltót esedékességi dátummal ellát 

váltót esedékességi nappal ellát 

váltót fedez 
váltót fedezet nélkül bocsát ki 

váltót fedezettel lát el 

váltót fizetendővé tesz 
váltót fizetésre bemutat 

váltót fizetés végett bemutat 

váltót fogad el fedezetképpen 

váltót forgalomba hoz 

váltót forgalomból kivon 
váltót forgat 

váltót forgatással átruház 

váltót forgatmánnyal átruház 
váltót forgatmány útján átruház 

váltót garantál 

váltót hamisít 
váltót hosszabbít 

váltót inkasszál 

váltót inkasszálásra küld 
váltót intézvényez 

váltót intézvényez valakire 

váltót kezesként aláír 
váltót kiállít 

váltót kibocsát 

váltót kiegyenlít 
váltót kifizet 

váltót kifizetetlenül visszaad 

váltót kifizetetlenül visszaküld 
váltót kitölt 

váltót látra állít ki 

váltót látra bemutat 
váltót lejárat előtt bevált 

váltót lejáratkor fizetés végett bemutat 

váltót lejáratkor kifizet 
váltót leszámítol 

váltót leszámítolásra ad 

váltót leszámítolásra benyújt 
váltót leszámítolásra kínál 

váltót leszámítolás végett elfogad 

váltót leszámítoltat 
váltót meghosszabbít 

váltót megóvatol 



váltót megóvatol elfogadás hiánya miatt 

váltót megóvatol el nem fogadás miatt 

váltót megóvatol nemfizetés miatt 
váltót megóvatoltat 

váltót megújít 

váltót megváltoztat 
váltót nem fizet ki 

váltót nem fogad el 

váltót nem vált be 
váltót névbecsülésből elfogad 

váltótoldat 

váltó továbbadásából származó kötelezettségek 
váltót óvatol 

váltót óvatolással visszaküld 

váltót óvatoltat 
váltótömb 

váltótörténet 

váltó története 
váltótörvény 

váltótörvény-javaslat 

váltótörvényszék 
váltótörvény-tervezet 

váltótőzsde 

váltót prolongál 
váltót rendeletre fizetendővé tesz 

váltót szokásos fizetési határidőre intézvényez 

váltót szükség esetére címmel ellát 

váltót telepít 

váltott műszak 
váltót továbbad 

váltott pénz 

váltót újból bemutat 
váltótulajdonos 

váltó tulajdonosa 

váltót valakire intézvényez 
váltót visszaforgat 

váltót visszaforgat a kibocsátóra 

váltót visszaküld a kibocsátónak 
váltót visszavált 

váltót visszazsirál 

váltó újbóli kibocsátása 
váltóújítás 

váltóuzsora 

váltóügylet 
váltóügynök 

váltóügynöki tevékenység 

váltóügynökség 
váltóűrlap 

váltóüzlet 

váltóval fizet 
váltóval kiegyenlített kötelezettség 

váltóval történő fizetés feltételei 

váltóvásárlás 
váltó vásárlása 

váltóvásárlási megállapodás 

váltóvisszaélés 
váltó visszaküldése a kibocsátónak 

váltó-visszavásárlási kamatláb 

váltó-visszavásárlási megállapodás 
váltóvisszkereset 

váltóvisszkereset kizárási záradék 



váltó-visszleszámítás 

váltó visszleszámítása 

váltó-visszleszámítolás 
váltózáradék 

változás 

változásarány 
változás aránya 

változás a tulajdonviszonyokban 

változásbejelentés 
változás bejelentése 

változásbejelentési kötelezettség 

változás iránya 
változási tartomány 

változásjelző oszcillátor 

változásmenedzselés 
változásmenedzselési szolgáltatás 

változásmenedzsment 

változásmérleg 
változás mérlege 

változások költségei 

változás tartósan érvényesülő fő iránya 
változat 

változatlan 

változatlan állapot 
változatlan állapotban történő visszahozatali kötelezettség 

változatlan állapotban történő visszaszállítási kötelezettség 

változatlan állományú index 

változatlan amplitúdójú kilengések 

változatlan ár 
változatlan arány 

változatlan árfolyam 

változatlan árfolyamon kel el 
változatlan bér 

változatlan cserearány 

változatlan financiális forma 
változatlan hasznosság 

változatlan költség 

változatlan marad 
változatlan outputár 

változatlan összegű befizetések 

változatlan összhaszon 
változatlan profit 

változatlan ráfordítás 

változatlan szükségletkielégítési fok 
változatlan tényezős előrejelzés 

változatlan tranzakciós pénzkereslet 

változatlanul hagyott kenyérár 
változatlan vásárlóerő 

változatosság 

változékony 
változékony árak 

változékony árfolyam 

változékony piac 
változékony piaci környezet 

változékonyság 

változik 
változó 

változó állományú index 

változó arányok törvénye 
változó árfolyam 

változó árfolyamú értékpapír 



változó átváltási árfolyam 

változó bérleti díj 

változó biztosítás 
változó devizaárfolyam 

változó elemek 

változó értéke 
változó értékű haláleseti biztosítás 

változó értékű részvény 

változó évi összeredmény 
változó függvény 

változó helyettesítési rugalmasság (VES) 

változó hozamú befektetés 
változó hozamú értékpapír 

változó hozamú ipari kötvény 

változó információs tér 
változó kamatláb 

változó kamatlábú adóskötelezvény 

változó kamatozás 
változó kamatozású aktívák 

változó kamatozású állampapír 

változó kamatozású bankkölcsön 
változó kamatozású elsőbbségi részvény 

változó kamatozású értékpapír 

változó kamatozású értékpapír kamatszelvénye 
változó kamatozású és fix kamatozású kötelezettségek 

változó kamatozású eurokötvény 

változó kamatozású hitel 

változó kamatozású jelzálog 

változó kamatozású jelzálogkölcsön 
változó kamatozású kölcsön 

változó kamatozású kölcsönkötvény 

változó kamatozású kölcsönkötvények piaca 
változó kamatozású kölcsönkötvények végtelen futamidővel 

változó kamatozású kölcsönkötvény felső kamathatár nélkül 

változó kamatozású kötelezettség 
változó kamatozású kötvény 

változó kamatozású kötvény kibocsátása 

változó kamatozású lekötési mód 
változó kamatozású letéti jegy 

változó kamatozású, rövid lejáratú kötvény 

változó kamatozású takarékjegy 
változó kamatozású váltó 

változók lehetséges halmaza 

változó koefficiens 
változó kölcsönkamatláb 

változó költség (VC) 

változóköltség-függvény 
változóköltség-függvény deriváltfüggvénye 

változó költség tervezése 

változóköltség-változás 
változó költség változása 

változó környezet 

változó lefölözések 
változó letét 

változó letétszükséglet 

változó mennyiség 
változó meredekségű modell 

változó munkavégzés 

változó nyugdíj 
változó osztalékos értékpapír 

változó osztalékos részvény 



változó összegű közvetlen terhelés 

változó összetevő 

változó paraméterű modell 
változó paritás 

változó piac 

változó ráfordítások 
változó rezsiköltség 

változó súlyozású bázisárindexsor 

változó súlyozású bázis-volumenindexsor 
változó súlyozású indexsor 

változó súlyozású láncárindexsor 

változó súlyozású lánc-volumenindexsor 
változó súlyú indexsor 

változó személyek 

változó szezonalitás 
változó teher 

változó tényező 

változó tényező ára 
változó tényező hozadéki szférái 

változó termelési tényezők iránti kereslet 

változó tőke 
változó tőkéjű befektetési társaság 

változó tőkéjű ingatlanalap 

változó tőke megtérülése 
változó törlesztésű kötvény 

változó tulajdonforma 

változó végösszegű alku 

változó végösszegű játék 

változtatható feltételű kötvény 
változtatható kamatozású hitel 

változtató 

változtatott 
váltózsirálás 

váltózsiráló 

váltó zsirálója 
váltózsíró 

váltság 

váltságbér 
váltságdíj 

váltságdíjfizetés 

váltságdíj fizetése 
váltságösszeg 

váltságpénz 

valuta 
valuta-adóslevél 

valutaalap 

valutaállomány 
valutaállomány-növekedés 

valutaállomány növekedése 

valutaarbitrázs 
valutaárfolyam 

valutaárfolyam-egyensúly 

valutaárfolyam-ellenőrzés 
valutaárfolyam ellenőrzése 

valutaárfolyam-eltérés 

valutaárfolyam-ingadozás határai 
valutaárfolyam-jegyzés 

valutaárfolyam-kiigazítás 

valutaárfolyam kiigazítása 
valutaárfolyam-lebegtetés 

valutaárfolyam-leértékelés 



valutaárfolyam-manipulálás 

valutaárfolyam manipulálása 

valutaárfolyam-megállapítás 
valutaárfolyam megállapítása 

valutaárfolyam-meghatározás monetáris megközelítése 

valutaárfolyam-meghatározás portfóliómérleg megközelítése 
valutaárfolyam összekapcsolása egy valutakosárral 

valutaárfolyam-politika 

valutaárfolyam-rendszer 
valutaárfolyam-rögzítés 

valutaárfolyam rögzítése 

valutaárfolyam-stabilitás 
valutaárfolyam stabilitása 

valutaárfolyam-stabilizáció 

valutaárfolyam-számítás 
valutaárfolyam számítása 

valutaárfolyam-szorzó 

valutaárfolyam szorzója 
valutaárfolyam-táblázat 

valutaárfolyam táblázata 

valutaárfolyam túlzott emelkedése 
valutaárfolyam túlzott zuhanása 

valutaárfolyam újramegállapítása 

valutaárfolyam-változás 
valutaárfolyam változása 

valutaárfolyam-változtatás 

valutaárfolyam változtatása 

valutaárfolyam-veszteség 

valutaárusító 
valutaárverés 

valutaátszámítás 

valuta átszámítása 
valutaátutalás 

valuta átutalása 

valutaátváltás 
valuta átváltása 

valutaátváltási szabályok 

valutaátváltási veszteség 
valutaátváltás szabályozása 

valutaátválthatóság 

valuta átválthatósága 
valutában fizetett fuvardíj 

valutában fizetett rakodási költség 

valutában történő elszámolás 
valutabeáramlás 

valutabelföldi 

valutabeszolgáltatás 
valuta beszolgáltatása 

valutabetét 

valutabevallás 
valuta bevallása 

valutabeváltás 

valuta beváltása 
valutabeváltási kényszer 

valutabeváltó 

valuta-beváltóhely 
valutabevétel 

valutabíróság 

valutabirtokos 
valutabizottság 

valutablokk 



valutablokkban lebegtetett árfolyamok rendszere 

valutabróker 

valuta-bűncselekmény 
valutabűnügy 

valutaciklon 

valutacsempész 
valutacsempészés 

valutacsempészet 

valutacsere 
valutacsoda 

valutadiszparitás 

valutadömping 
valutaegyenleg 

valutaegyezmény 

valutaegység 
valutaéhség 

valutaeladás 

valutaeladási árfolyam maximuma 
valutaeladási árfolyam minimuma 

valutaeladási korlátozás 

valutaeladó 
valutaellátás 

valutaellátmány 

valutaellenőrzés 
valutaengedély 

valutaérdekeltség 

valutaérték 

valuta-értékállandóság 

valuta értékállandósága 
valutaérték-csökkenés 

valutaérték csökkenése 

valutaérték csökkentése 
valuta értéke 

valutaértékelés 

valuta értékének átmeneti javulása 
valutaérték-ingadozás 

valutaérték ingadozása 

valutaérték-növekedés 
valutaérték növekedése 

valutafedezés 

valutafedezet 
valutafelár 

valutafelértékelés 

valuta felértékelése 
valutafelértékelődés 

valuta felértékelődése 

valutafelesleg 
valutafeldolgozó 

valutafelhalmozás 

valuta felhalmozása 
valutafelvétel 

valutafém 

valutafolyosó 
valutafolyosó kiszélesítése 

valutaforgalmazás 

valuta forgalmazása 
valutaforgalom 

valutagazdálkodás 

valutagyengülés 
valutaháború 

valutahelyettesítés 



valutahiány 

valutahitel 

valutához kötött kötvény 
valutaigénylés 

valutaingadozás 

valutaintervenció 
valutaintézkedés 

valutajövedelem 

valuták átszámítása egységes határnapi árfolyamra 
valuták egymás közötti szabad átválthatósága 

valuta-kényszerárfolyam 

valutakérdés 
valutakérelem 

valutakereskedelem 

valutakereskedelmi engedély 
valutakereskedelmi szabályok 

valutakereskedő 

valuta-keresztárfolyam 
valutakeret 

valutakeret-csökkentés 

valutakeret csökkentése 
valutakeret-emelés 

valutakeret emelése 

valutakeret-korlátozás 
valutakeret korlátozása 

valutakeret-növelés 

valutakeret növelése 

valuták értékaránya egymáshoz viszonyított vásárlóértékük alapján 

valuták és devizák piaci ára 
valutakészlet 

valutakezelés 

valutakezelő 
valutakiadás 

valutakiáramlás 

Valutakiegyenlítési Alap (EEA) (Anglia) 
valutakígyó 

valutakinnlevőség 

valutakitermelés 
valuta kitermelése 

valutakitermelési költség 

valutakitermelési mutató 
valutakitermelő 

valuta kitermelője 

valutakiutalás 
valuta kiutalása 

valutakiváltás 

valuta kiváltása 
valutakiváltási láz 

valutakivitel 

valuta kivitele 
valutakiviteli engedély 

valuták közötti árindex 

valutaklíring 
valuták nemzetközivé válása 

valutakockázat 

valutakód 
valutakomponens 

valutakontingens 

valutakonvertálás 
valutakonvertibilitás 

valutakonverzió 



valutakonverziós rendszer 

valutakorlátozás 

valutakosár 
valutakosár-arány 

valutakosárban szereplő valuta 

valutakosárhoz való rögzítés 
valutakosár-záradék 

valutakönyvelés 

valutakötelezettség 
valutakötvény 

valutakövetelés 

valuta-középárfolyam 
valuta középárfolyama 

valutaközpontok 

valutakrízis 
valutakupon 

valutakülföldi 

valutalap 
valutaleértékelés 

valutaleértékelés az exportképesség fokozására 

valuta leértékelése 
valutaleértékelődés 

valutaletét 

valutaliberalizálás 
valutamegállapodás 

valutamegtakarítás 

valuta megtakarítása 

valutamegtérítés 

valuta megtérítése 
valutamegtérülés 

valuta megtérülése 

valuta megváltoztatására vonatkozó záradék 
valuta-mélyrepülés 

valuta mélyrepülése 

valutamenedzsment 
valutamennyiség 

valutamérleg 

valutamonopólium 
valutamozgás 

valutaművelet 

valutának nemesfémhez viszonyított értéke 
valutanap 

valutanem 

valuta nemesfémben kifejezett értéke 
valutanem-rövidítés 

valutanem rövidítése 

valuta-nemzetköziesedési ráta 
valutanepper 

valutanullifikálás 

valutanyereség 
valutanyilatkozat 

valutaosztály 

valutaösszeg 
valuta összege 

valutaövezet 

valutapánik 
valutaparitás 

valutaparitás átalakítása 

valuta paritását meghatározza 
valutapénztár 

Valutapénztár (számlanév) 



valutapénztári művelet (VAPT) 

valutapénztáros 

valutapénztárosi szakképesítés 
valutaper 

valutapiac 

valutapiaci forgalom 
valutapiaci mozgások 

valutapolitika 

valutapolitikai együttműködés 
valutapolitikai elképzelés 

valutapozíció 

valutaprobléma 
valutára kiállított váltó 

valutareform 

valutarendelkezés 
valutarendezés 

valutarendszer 

valutaretenció 
valutáris 

valutáris együttműködés 

valutáris garancia 
valutáris helyzet 

valutáris kooperáció 

valutáris korlátozás 
valutáris zónák 

valutarizikó 

valutaromlás 

valuta rögzítése egy másik valutához 

valutasáp 
valutásbolt 

valutásbolti eladó 

valutasegély 
valutasíber 

valutasíbolás 

valutaspekuláció 
valuta spekulációs felvásárlása 

valutaspekuláns 

valutastabilitás 
valuta stabilitása 

valutastabilitás megőrzésére szolgáló intézkedések 

valutastabilizáció 
valutastabilizációs alap 

valutastabilizálás 

valuta stabilizálása 
valutaswap 

valutaszabályozás 

valuta szabályozása 
valutaszakértő 

valuta szakértője 

valutaszámla 
valutaszámla-tulajdonos 

valutaszanálás 

valutaszerző 
valutaszorzó 

valutaszükséglet 

valutatáblázat 
valutatájékoztató 

valutatanács 

valutatartalék 
valutatartozás 

valutát bevált 



valutaterület 

valutát felértékel 

valutát lebegtet 
valutatörvény 

valutatőzsde 

valutatulajdonos 
valutatúlértékeltség 

valutát vált 

valutaunió 
valutautalvány 

valutaügy 

valutaügyeskedés 
valutaügylet 

valutaügynök 

valutaüzér 
valutaüzéri 

valutaüzérkedés 

valutaüzérkedik 
valutaüzérség 

valutaüzlet 

valutaüzletelés 
valutává át nem váltható cikk 

valutaválság 

valutaválság-sorozat 
valutaváltás 

valutaváltási bizonylat 

valutaváltási engedély 

valutaváltási jutalék 

valutaváltó 
valutaváltóhely 

valutavásárlás 

valutaveszteség 
valutavétel 

valutavételi ajánlat 

valutavételi árfolyam 
valutavételi árfolyam maximuma 

valutavételi árfolyam minimuma 

valutavételi és -visszaváltási jegyzék 
valutavihar 

valutavírus 

valutavizsgáló 
valutavizsgáló automata 

valutavizsgáló készülék 

valutazáradék 
valutázás 

valutázgat 

valutázik 
valutázó 

valutőr 

valváció (külföldi pénznem értékének belföldi pénzben történő megállapítása) 
valvál 

valválás 

változtatás csekken 
Vályi Gábor 

vályogtégla eladása 

vám 
vámadatbázis 

vámadatok 

vámadminisztráció 
vámadminisztrációs munka 

vámadó 



vámadós 

vámakadály 

vám alá esik 
vám alá eső 

vámalakiságok 

vámalap 
vám, amelyet természetes egységként vetnek ki 

vámáru 

vámáru-alaktalanítás 
vámáru alaktalanítása 

vámáru állagváltozása 

vámáru állagváltozását eredményező művelet 
vámáruáradat 

vámáru-beléptetés 

vámáru beléptetése 
vámárubizonylat 

vámáru-denaturálás 

vámáru denaturálása 
vámáru ellenszolgáltatás nélküli felajánlása 

vámárueredet-okmány 

vámáruérték 
vámáru-felajánlás 

vámáru felajánlása 

vámáru felett rendelkezésre jogosult 
vámáru felett rendelkezésre jogosult személy 

vámárujegyzék 

vámáru jelleg 

vámáru jelleget megszüntető vámkezelési mód 

vámáru jelleget megtartó vámkezelési mód 
vámáru jelleg megtartása 

vámárukiadás 

vámáru kiadása 
vámáru-kiadási jegy 

vámáru-kiléptetés 

vámáru kiléptetése 
vámárukísérés 

vámáru kísérése 

vámáru-kiszolgáltatás 
vámáru kiszolgáltatása 

vámáruküldemény 

vámáru-megsemmisítés 
vámáru megsemmisítése 

vámáru-nyilatkozat 

vámáru-nyilvántartás hitelesítése 
vámáru-nyilvántartási könyv 

vámáruőrzés 

vámáru őrzése 
vámáruraktár 

vámáru származása 

vámáru tárolása 
vámáru vámértéke 

vámáru vámkezelését megelőző vámigazgatási eljárás 

vámáruvizsgálat 
vámáru vizsgálata 

vámattasé 

vámattaséi hálózat kiépítése 
vámbárca 

vámbecsérték 

vámbecslés 
vámbecsüs 

vámbefizetés 



vámbehajtás 

vámbejelentés 

vámbejelentést tesz 
vámbejelentő 

vámbélyeg 

vámbélyegző 
vámbesorolás 

vámbeszedés 

vámbeszedési megbízás 
vámbevallás 

vámbevétel 

vámbírság 
vámbizonylat 

vámbizonylatok összesítése 

vámbiztosítás 
vámbiztosíték 

vámbiztosíték feloldása 

vámbiztosíték megállapítása 
vámbiztosíték-nyújtás 

vámbiztosíték nyújtása 

vámbiztosíték-nyújtási formák 
vámbiztosíték-nyújtási kötelezettség 

vámbiztosítékot megállapító vámhivatal 

vámbiztosító berendezés 
vámbódé 

vámboletta 

vámból ki nem váltott áru 

vámból származó állami bevétel 

vámból való kiváltás 
vámbűntett 

vámbürokrácia 

vámcédula 
vámcélok 

vámcikk 

vámcsalás 
vámcsalást követ el 

vámcsaló 

vámcsökkentés 
vámdíj 

vámdíjas 

vámdíj nagysága 
vámdíjszabás 

vámdíjtétel 

vámdiszkrimináció 
vámdokumentum 

vámegyezmény 

vámegyeztetés 
vámegység 

vámegységesítés 

vámegyüttműködés 
Vám-együttműködési Tanács (CCC vagy VET) 

Vám-együttműködési Tanács nómenklatúrája (CCCN) 

vámelbánás 
vámelengedés 

vám elengedése 

vámelévülés 
vámelismervény 

vámeljárás 

vámeljárási egyezmény 
vámeljárási előírás 

vámeljárási szabályok 



vámeljárási szabályok változása 

vámeljárási szabályváltozás 

vámeljárásokban való közreműködés 
vámeljárások primér adatai 

vámeljáráson alapuló számbavétel 

vámellenőr 
vámellenőrzés 

vámellenőrzés alatt lévő áru 

vámelmélet 
vámelőadó 

vámelőírások 

vámelőjegyzés 
vámelőjegyzés meghosszabbítása 

vámelőleg 

vámeltörlés 
vám eltörlése 

vámemelés 

vámemelkedés 
vámengedély 

vámengedély az árunak a vámraktárból való elszállítására 

vámengedélyt ad ki 
vámengedmény 

vámengedményes 

vámérték 
vámértékbecslés 

vámértékbevallás 

vámértékelés 

vámérték-megállapítás 

vámérték megállapítása 
vámérték-megállapító 

vámérték módosítása 

vámesedékesség 
Vám- és Fogyasztási Ügyek Hivatala (BCE) (Anglia) 

vám- és kereskedelmi szövetség 

Vám- és Pénzügyőrség 
Vám- és Pénzügyőrség elszámolási számla (számlanév) 

vám- és pénzügyőrségi kutatóruházat 

Vám- és Pénzügyőrség jövedéki főosztálya 
Vám- és Pénzügyőrség ... Megyei Parancsnoksága 

Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága (VPOP) 

vám- és statisztikai illeték 
vámfal 

vámfekbér 

vámfelár 
vámfelfüggesztés 

vámfellebbezés 

vámfellebbezési eljárás 
vámfelügyelet 

vámfelügyelő 

vámfizetési kötelezettség 
vámfizetési nyugta 

vámfizetés módja 

vámfizetés nélkül leszállítva 
vámfizetésre kötelezett 

vámfizetésre kötelezettek köre 

vámfizetéssel leszállítva 
vámfizetést igazoló elismervény 

vámforduló 

vámfogalom 
vámformalitások 

vámformaság 



vámgarancia 

vámháború 

vámharmonizáció 
vámhatár 

vámhatáron kivetett adó 

vámhatárral rendelkező kikötő 
vámhatású adó 

vámhatóság 

vámhatóság által kivetett forgalmi adó 
vámhatóság engedélye 

vámhatósági elkobzás 

vámhatósági engedély 
vámhatósági engedély megadásának a feltételei 

vámhatósági nyilvántartás 

vámhatósági nyilvántartási szám 
vámhatóság jogainak érvényesülése 

vámhatóság üzemelteti 

vámhátrány 
vámháttér 

vámház 

vámházjelentés 
vámhelyesbítés 

vámhíd 

vámhitel 
vámhivatal 

vámhivatal általi lefoglalásról szóló értesítés 

vámhivatali igazgató 

vámhivatali kirendeltség 

vámhivatali rakomány 
vámhivatali rakomány bevallása 

vámhivatalnok 

vámigazgatás 
vámigazgatási bírság 

vámigazgatási eljárás 

vámigazgatási engedély 
vámigazgatási engedély kiadása 

Vámigazgatások Világszervezete (VVSZ) 

vámigazgató 
vámigazgatóság 

vámigazolás 

vámigazolvány 
vámilleték 

vámilleték meghatározása 

váminformációs szolgáltatás 
vámiroda 

vámismeret 

vámjegy 
vámjegyzék 

vámjog 

vámjogi harmonizáció 
vámjogi kategória 

vámjogi szabályozás 

vámjogszabály 
vámjogszabályba ütköző cselekmény 

vámjogszabályok fejlesztése 

vámjövedék 
vámjövedéki kihágás 

vámjövedelem 

vámkalkuláció 
vámkamat 

vámkartell 



vámkártya 

vámkedvezmény 

vámkedvezményes eljárás 
vámkedvezmény mértéke 

vámkedvezmény nyilvántartása 

vámkedvezmény-nyilvántartási könyv 
vámkérdés 

vámkérdésekkel foglalkozó 

vámkérdésekkel foglalkozó szakág felelős vezetője 
vámkérelem 

vámkereset 

vámkezelés 
vámkezeléseknél közreműködők száma 

vámkezeléshez szükséges eszközök beszerzése 

vámkezeléshez szükséges feltételek megléte 
vámkezeléshez szükséges szerszámkészletek 

vámkezelési alap 

vámkezelési bejegyzés 
vámkezelési díj 

vámkezelési eljárás 

vámkezelési gyakorlat 
vámkezelési igazolás 

vámkezelési illeték 

vámkezelésiilleték-számla 
vámkezelési kérelem 

vámkezelési költség 

vámkezelési megbízás 

vámkezelési mód 

vámkezelési módozat 
vámkezelési módszer 

vámkezelés lebonyolítása 

vámkezelés lebonyolítását segítő eszközök 
vámkezelésnek nem minősülő átmeneti megőrzés 

vámkezelést igazoló okmány 

vámkezelés végrehajtása 
vámkezelhető 

vámkezelő 

vámkezelt áru 
vámkezeltet 

vámkezeltetés 

vámkezelt vámáru 
vámkifizetés 

vám kifizetése 

vámkihágás 
vámkikötő 

vámkinnlevőség 

vámkirendeltség 
vámkirovás 

vám kirovása 

vámkíséret 
vámkísérlet 

vámkísérő irat 

vámkísérő jegy 
vámkiszabás 

vám kiszabása 

vámkiszabás alapja 
vámkivetés 

vám kivetése 

vámkódex 
vámkommandó 

vámkonferencia 



vámkontingens 

vámkonvenció 

vámkorlát 
vámkorlátozás 

vámköltség 

vámkönnyítés formái 
vámkönnyítési kérelem 

vámkörzet 

vámköteles 
vámköteles áru 

vámköteles behozatal 

vámkötelesség 
vámköteles termék 

vámkötelezettség 

vámközlés 
vámközösség 

vámközösségi tag 

vámközvetítés 
vámközvetítés hivatásszerűen 

vámközvetítés megbízás alapján 

vámközvetítéssel hivatásszerűen foglalkozók 
vámközvetítést hivatásszerűen végző egyéni vállalkozó 

vámközvetítést megbízás alapján végző egyéni vállalkozó 

vámközvetítő 
vámközvetítő cég 

vámkülföld 

vámkülönbözet 

vámkvóta 

vámlaboratórium 
vámlebontás 

vámlebontás-gyorsítás 

vámlebontás gyorsítása 
vámlebontási módszer 

vámleépítés 

vámleszállítás 
vámletét 

vámletéti nyugta 

vámliberalizáció 
vámmal növelt áruérték 

vámmegállapítás 

vám megállapítása 
vámmegállapítás alapja 

vámmegállapodás 

vámmentes 
vámmentes áru 

vámmentes áru kezelése 

vámmentes bebocsátás 
vámmentes behozatal 

vámmentes bolt 

vámmentes boltbeli ár 
vámmentes cikkek repülőtéri boltja 

vámmentesen 

vámmentesít 
vámmentesítés 

vámmentesített 

vámmentesíthető 
vámmentesítő 

vámmentesíttet 

vámmentes kikötő 
vámmentes övezet 

vámmentes rakpart 



vámmentes raktár 

vámmentesség 

vámmentesség alkalmazása 
vámmentességben részesít 

vámmentességek jogcímei 

vámmentességi lista 
vámmentességi okirat 

vámmentesség jogcíme 

vámmentes terület 
vámmentes zóna 

vámmérleg 

vámmérséklés 
vám mérséklése 

vámnómenklatúra 

vámnyilatkozat 
vámnyilatkozat átrakásos áruról 

vámnyilatkozat reexportálandó áruról 

vámnyomozás 
vámnyomozó 

vámnyomtatvány 

vámnyugta 
vámok elemzése 

vámokmány 

vámokmány az ATA-országokban 
vámol 

vámolandó 

vámolás 

vámolási díj 

vámolási eljárás 
vámolási formaság 

vámolási formaságok költségei 

vámolási illeték 
vámolási megbízás 

vámolatlan áru 

vámolatlanul érkezett 
vámolható 

vámoló 

vámolt 
vámoltat 

vámoltatás 

vámolva 
vámon kívüli korlátozások 

vámorgazda 

vámorgazdaság 
vámos 

vámosítás 

vámosok droglefoglalása 
vámosok kábítószer-felderítései 

vámosok képzése 

vámossztrájk 
vámot kiszab 

vámot magában foglaló ár 

vámot megfizet 
vámot szed valami után 

vámóvadék 

vámőr 
vámőrhajó 

vámőrizet 

vámőrizet az áru kiváltásáig 
vámőrizetbe ad 

vámőrizetbe helyezés 



vámőrizetben 

vámőrizetben lévő áru 

vámőrizetből kiad 
vámőrizetből való kiadás 

vámőrködik 

vámőrlés 
vámőrség 

vámőrségi ellenőrzés 

vámőrségi mobil röntgenkészülék 
vámőrségi öltözet 

vámőrségi vizsgálócsarnok 

vámőrség központi járőrszolgálata 
vámösszeg 

vám összege 

vám összesített hatása 
vámpalota 

vámpénz 

vámper 
vámplacc 

vámplafon 

vámpolitika 
vámpótlék 

vámpótlékbevétel 

vámpótlék-bevezetés 
vámpótlék bevezetése 

vámpótlékcsökkentés 

vámpótlék csökkentése 

vámpótlék csökkentéséből profitál 

vámpótlékeltörlés 
vámpótlék eltörlése 

vámpótlékemelés 

vámpótlék emelése 
vámpótléklebontás 

vámpótlék lebontása 

vámpótlék-visszaigénylés 
vámpótlék visszaigénylése 

vámpótló eszköz 

vámpreferencia 
vámpreferenciában részesít 

vámprivilégium 

vámrakpart 
vámraktár 

vámraktárak működtetése 

vámraktárat tart fenn 
vámraktárba helyez 

vámraktárba helyezés 

vámraktárban átvéve 
vámraktárban lévő áru 

vámraktárban tárol 

vámraktárban tárolt áru elszállításának az engedélyezése 
vámraktárban tárolt áru felszabadítása 

vámraktárbeli ár 

vámraktárbérlő 
vámraktár bérlője 

vámraktári biztosíték 

vámraktári díj 
vámraktári költség 

vámraktári óvadék 

vámraktári tárolás 
vámraktári ügylet 

vámraktárjegy 



vámraktáros 

vámraktározás 

vámraktárral rendelkező kikötő 
vámraktárt fenntartó fuvarozó 

vámraktárt fenntartó posta 

vámraktárt fenntartó szállítmányozó 
vámraktárt fenntartó vámügynök 

vámraktár-üzemeltetés 

vámraktár üzemeltetése 
vámregisztrációs rendszer 

vámrendszer 

vámrepülőtér 
vámrestitúció 

vámsemlegesítés 

vámsorompó 
vámsorompó lebontása 

vámsorompót lebont 

vámspeditőr 
vámstatisztika 

vámstatisztikai adatfeldolgozó 

vámstatisztikai adatok 
vámstatisztikai adatok feldolgozása 

vámstatisztikai ármegfigyelés 

vámszabad fuvareszköz 
vámszabad kereskedelem 

vámszabad kereskedelmi övezet 

vámszabad raktár 

vámszabad raktárban elhelyez 

vámszabad raktárban lévő áru 
vámszabad raktárban való elhelyezés 

vámszabad raktárral rendelkező kikötő 

vámszabad terület 
vámszabad területen lévő üzemek 

vámszabad területen lévő vállalkozásnak történő közvetlen értékesítés 

vámszabad területi gazdaság 
vámszabad területi követelmények 

vámszabad területi okmány 

vámszabad területi társaság 
vámszabad üzem 

vámszabályozás 

vámszabálysértés 
vámszabályzat 

vámszakértő 

vámszakmai feladat 
vámszakmai gyakorlat 

vámszakmai gyakorlattal rendelkező 

vámszakterület 
vámszámla 

vámszavatosság 

vámszavatossági okmány 
vámszedés 

vámszedő 

vámszemle 
vámszemledíj 

vámszemledíj-fizetés 

vámszemledíj fizetése 
vámszemlejegyzék 

vámszemle-tanúsítvány 

vámszempont 
vámszempontból megbízható 

vámszerv 



vámszervezet 

vámszerződés 

vámszint 
vámszínvonal 

vámszoftverek 

vámszolgálat 
vámszövetség 

vámtanácsadó 

vámtárgyalás 
vámtárház 

vámtarifa 

vámtarifa-altétel 
vámtarifa-árucsoport 

vámtarifa cserearányhatása 

vámtarifa-csökkentés 
vámtarifa csökkentése 

vámtarifa-egyezmény 

vámtarifa-eltérítés 
vámtarifa-eltérítési jogkör 

vámtarifaérték 

vámtarifa fogyasztási hatása 
vámtarifajog 

vámtarifák csökkentése 

vámtarifa kereskedelmi hatása 
vámtarifa költségvetési bevételt gyarapító hatása 

vámtarifa-magyarázat 

vámtarifa-nómenklatúra 

vámtarifa-növelés 

vámtarifaoszlop 
vámtarifa-preferenciák 

vámtarifarendszer 

vámtarifaszám (vtsz.) 
vámtarifa-szerkezet 

vámtarifa szerkezete 

vámtarifa termelési hatása 
vámtarifatétel 

vámtarifatörvény 

vámtartozás 
vámtartozása nincs 

vámtartozásmentes 

vámtartozás-mentesség 
vámtechnika 

vámteher 

vámteher befizetése 
vámteherbeszedés 

vámteher-elengedés 

vámteher elengedése 
vámteher-elévülés 

vámteher elévülése 

vámteherfizetés 
vámteher-fizetési kötelezettség 

vámteher-helyesbítés 

vámteher helyesbítése 
vámteherkiszabás 

vámteher kiszabása 

vámteher-megfizetés 
vámteher megfizetése 

vámtehermérséklés 

vámteher mérséklése 
vámteher-visszatérítés 

vámteher visszatérítése 



vámteleinfo 

vámterhekkel kapcsolatos kockázat 

vámterület 
vámterületen belüli szabad mozgás feltételei 

vámterületen kívüli 

vámterületi export 
vámterületi gazdaság 

vámterületi társaság 

vámtétel 
vámtételcsökkentés 

vámtétel csökkentése 

vámtételemelés 
vámtétel-módosítás 

vámtétel módosítása 

vámtiszt 
vámtiszta 

vámtisztség 

vámtisztviselő 
vámtitok 

vámtörlés 

vám törlése 
vámtörténet 

vámtörvény 

vámtörvényi előírás 
vámtörvénykönyv 

vámtörvény-módosítás 

vámtörvényváltozás 

vámtörvény változása 

vámtörvény végrehajtási utasítása 
vámudvar 

vámunió 

vámunió-egyezmény 
vámunió-elmélet 

vámunió jövedelemeffektusa 

vámunió kereskedelemterelő hatása 
vámunióra lép 

vámuniós 

vámuniós előnyök 
vámuniós integráció 

vámút 

vámútvonal 
vámügy 

vámügyekben való eljárás 

Vámügyi és Szabadalmi Bíróság 
vámügyi működési engedély 

vámügyintézés 

vámügyintéző 
vámügyi rendtartás 

vámügyi szakképesítés 

vámügynök 
vámügynök által megbízott 

vámügynök elhelyezése 

vámügynöki feladat 
vámügynöki működési engedély 

vámügynöki raktár 

vámügynöki rendszer 
vámügynöki tevékenység 

vámügynöki tevékenység folytatása 

vámügynök mint összekötő kapocs 
vámügynökség 

vámügynökség alkalmazottja 



vámügynökségek működési engedélye 

vámügynökségi alkalmazott 

vámügynökség működése 
vámügynökség működtetése 

vámügynök telephelyére érkező vámáru 

vámügynök tevékenysége 
vámügynök vállalkozási formája 

vámvédelem 

vámvédelem holtteher-vesztesége 
vámvédelem költsége 

vámvédelmi költség 

vámvédelmi rendszer 
vámvétség 

vámvisszaélés 

vámvisszaigénylés 
vám visszaigénylése 

vámvisszatérítés 

vám visszatérítése 
vám-visszatérítési bizonylat 

vám-visszatérítési igény 

vám-visszatérítési igény bejelentése 
vám-visszatérítési könyv 

vám-visszatérítési letét 

vámvisszatérítés összege 
vámvisszatérítésre jogosult áru 

vámvisszautalás 

vám visszautalása 

vámvita 

vámvizsgálat 
vámvizsgálati díj 

vámvizsgálati igazolás 

vámvizsgálati illeték 
vámvizsgálati költség 

vámvizsgálaton átesett 

vámvizsgáló 
vámvonal 

vámzár 

vámzár alá helyez 
vámzárban lévő áru 

vámzárbizonylat 

vámzárból eladott áru 
vámzárlat 

vámzár megsértése 

vámzár megsérülése 
vámzárolt rakomány 

vámzársérülés 

vámzárvizsgálat 
Vancouveri Értéktőzsde (VSE) 

Vanderkamp, John 

vándorárus 
vándordíj 

vándoripar 

vándoriparos 
vándoriparosság 

vándorkereskedelem 

vándorkereskedő 
vándorkiállítás 

vándorlás 

vándorlási adó (Indiában) 
vándorlási egyenleg 

vándorlási mozgalom 



vándorló pénzek 

vándormadár 

vándormunka 
vándormunkás 

vándortőke 

vándorturkáló 
Vanek, Jaroslav 

Van mit aprítania a tejbe. (szólásmondás) 

Vansittart–Sargent-féle dunai államok vámuniója 
Vanuatui Köztársaság (Vanuatu) – Óceánia 

VAPT (valutapénztári művelet) 

várakozás 
várakozáselmélet 

várakozási görbe 

várakozási hajlam 
várakozási hajlandóság 

várakozási idő 

várakozási időszak 
várakozási lista 

várakozási rugalmasság 

várakozási tényezők 
várakozások elemzése 

várakozások rugalmassága 

várakozáson felül jegyez 
várakozik 

várakozó 

várakozólista 

várakozólistára vesz 

várandóság (esedékes bevétel) 
várandóssági pótlék (terhességi) 

váratlan áremelkedés 

váratlan árfolyam-emelkedés 
váratlan ellenőrzés 

váratlan és szokatlanul nagy nyereségre tesz szert 

váratlan és szokatlanul nagy spekulációs nyereség 
váratlan infláció 

váratlan ingadozások 

váratlan kiadás 
váratlan körülményekkel számoló tervezés 

váratlan kudarc 

váratlan megüresedés 
váratlan nagy spekulációs nyereség 

váratlan nyereség 

váratlan nyereségekre kivetett adó 
váratlan nyereségre tesz szert 

váratlan siker 

váratlan terméskiesés 
váratlan veszteség 

váratlan visszaesés 

vargacéh 
Varga István 

Varga Jenő 

vargamester 
vargamunka 

Vargha Gyula 

várható adóbevételek 
várható adóbevételekkel fedezett kötvények 

várhatóan kibocsátandó értékpapírok árfolyama 

várhatóan magas hasznot hozó értékpapír vétele 
várható ár 

várható áralakulás 



várható bevétel diszkontált értéke 

várható bevétel diszkontált összege 

várható eladók száma 
várható életkor 

várható élettartam 

várható érték 
várható értékre irányuló próba 

várható érték számítása 

várható extraprofit 
várható extraprofit kopása 

várható hasznosíthatósági érték 

várható haszon 
várható haszon biztosítása 

várható hozadék 

várható hozam 
várható hozamok jelenértéke 

várható hozamvariancia optimalizációja 

várható infláció 
várható inflációs ráta 

várható jövedelem 

várható jövőbeli növekedési ütem 
várható jövőbeli reziduum jelenértéke 

várható kamatláb 

várható keresetnövekedés 
várható kereslet 

várható készlet 

várható készletnövekedés 

várható kiadások diszkontált értéke 

várható kliens 
várható kockázat 

várható kötelezettségek 

Várható kötelezettségek fedezetére képzett céltartalék (számlanév) 
várható megtérülés 

várható növekedési ütem 

várható növekmény 
várható nyereményösszeg 

várható nyereség 

várható osztalék 
várható osztalékkifizetés 

várható osztalék kifizetése 

várható paraméter 
várható profit elmaradásából származó kár 

várhatósági elmélet 

várható terményhozam 
várható túltermelés 

várható vámszínvonal 

várható vásárló 
várható veszteség 

Várható veszteségek fedezetére képzett céltartalék felhasználása (számlanév) 

várható visszafizetések összege 
variációs együttható 

variációs koefficiens 

variációszámítás 
variál 

variálás 

variálható 
variáló 

variált árazás 

variancia 
varianciaanalízis 

varianciaanalízis-táblázat 



varianciahányados 

varianciára irányuló próba 

varianciát infláló faktor (VIF) 
variáns 

variánsképzés 

várjobbágy 
várócsarnok 

várólista 

váromány 
várományfedezeti elem 

várományfedezeti elv 

várományfedezeti elvű biztosítás 
várományfedezeti rendszer 

várományos 

várományosi jog 
város aktív pénzpiaccal 

városállam 

város által visszafizetendő adósság 
városbank 

városellátó szerep 

városellátó szervezet 
városfejlesztés 

városgazda 

városgazdálkodás 
városgazdálkodási bizottság 

városgazdálkodási vállalat 

városgazdaság 

városgazdaságtan 

városgondnokság 
városhálózat 

városhasználó 

városhiányos térség 
városi adó 

városi árak 

városiasodás 
városi bank 

városi befektetési alap 

városi értékpapír 
városi értékpapírokra vonatkozó ajánlat 

városi forgalom 

városi gazdaság 
városi hatóságok által kivetett adó 

városi hitel 

városi illeték 
városi ízlés 

városi kölcsönkötvény 

városi kölcsönök 
városi költségvetés 

városi kötvény 

városi kötvények hozamindexe 
városi közteher 

városi közüzem 

városi lakosság 
városi övezet 

város ipara 

városi polgárság 
városi proletariátus 

városi segélyszervezet 

városismertető 
városi tanács 

városi telek 



városi telek bérlése 

várositelek-bérlet 

városi telek bérlete 
városi telek bérlője 

várositelek-járadék 

város kereskedelme 
város komplexitása 

városközi beszélgetés 

városközpont üzleti negyede 
városlátogatás 

városmarketing 

városnéző különjárat 
városnéző sétahajó 

városok által visszafizetendő adósságok 

városrendezés 
város üzemei 

városüzemeltetés 

város üzemeltetése 
városüzemeltetési bizottság 

városüzemeltetési feladat 

városüzemeltetési feladatok ellátása 
városüzemeltetési osztály 

városvédelem 

városvezetés 
váróterem 

varrógépgyár 

varrógép-nagykereskedelem 

varrógépüzlet 

Varró István 
varsói tőzsdeindex (WIG) 

várt ár 

várt bevétel 
várt eredmény 

várt és a ténylegesen kapott összeg különbsége 

várt extrahaszon mérséklődésének függvénye 
várt kamatláb 

várt növekedési ütem 

várt nyereség 
várt profit 

várturizmus 

várt veszteség 
vas (szleng – pénz) 

vásár 

vásárbizottság 
vásárcsarnok 

vásárcsarnoki bérlet 

vásárcsarnoki bérlet díja 
vásárcsarnoki stand 

vásárdíj 

vásárdíjas termék 
vásárengedélyezési díj 

vasár- és ünnepnapokat beleértve 

vasár- és ünnepnapok kivételével 
vásárfia 

vásárhagyományok 

vásárhely 
vásárhívogató 

vásári akció 

vásári alkudozás 
vásári áru 

vásári árus 



vásári bódé 

Vásári Értesítő (sajtókiadvány) 

vásárigazgató 
vásárigazgatóság 

vásárigazolvány 

vásári helypénz 
Vásári Kereskedők Lapja (sajtókiadvány) 

vásári portéka 

vásáriroda 
vásári sajtóiroda 

vásári stand 

vásári stand pszichológiai zónái 
vásári turizmus 

vásárjog 

vásárkatalógus 
vásárkatalógus-beiktatási díj 

vásárképviselet 

vásárképviselő 
vásárközpont 

vásárlás 

vásárlás a legalacsonyabb árfolyamon 
vásárlás a legalacsonyabb áruárfolyamon 

vásárlás átalányáron 

vásárlásból eredő fogyasztás 
vásárlás csak a piaci árfolyam csökkenésekor 

vásárlás és eladás 

vásárlás és haszonnal való eladás 

vásárlási-ajándékozási láz 

vásárlási alap 
vásárlásialap-különbözet 

vásárlási alap különbözete 

vásárlási algoritmus 
vásárlási csábítás 

vásárlási döntés 

vásárlási döntéshozatali folyamat 
vásárlási érdektelenség 

vásárlási eszköz 

vásárlási folyamat 
vásárlási hajlam 

vásárlási hajlandóság 

vásárlási határhajlandóság 
vásárlási-hitelnyújtási költség 

vásárlási igazolvány 

vásárlási igény 
vásárlási indíték 

vásárlási javak 

vásárlási jelzés 
vásárlási jog 

vásárlási jutalék 

vásárlási kalauz 
vásárlási kedv 

vásárlási kedvezmény 

vásárlási készség 
vásárlási kivárás 

vásárlási korlátok feloldása 

vásárlási kölcsön 
vásárlásikölcsön-program 

vásárlási könyv 

vásárlási könyvecske 
vásárlási kötelezettség 

vásárlási kötelezettség nélkül 



vásárlási láz 

vásárlási magatartás 

vásárlási magatartásforma 
vásárlási mánia 

vásárlási megbízás 

vásárlási meghatalmazás 
vásárlási mérnök 

vásárlási motiváció 

vásárlásimotiváció-kutatás 
vásárlási motiváció kutatása 

vásárlási pánik 

vásárlási szándék 
vásárlási szándéknyilatkozat 

vásárlási szituáció 

vásárlási szokás 
vásárlási taktika 

vásárlási tanácsadás 

vásárlási tapasztalat 
vásárlási terület 

vásárlási tetőpont 

vásárlási tradíció 
vásárlási utalvány 

vásárlási visszatérítés 

vásárlás készpénzért azonnali szállításra 
vásárlás kipróbálási lehetőséggel 

vásárlás közvetítő nélkül 

vásárlás másodkézből 

vásárlás nagyon csekély fedezetre 

vásárlás nagy tételben 
vásárlások csökkenő tendenciája 

vásárlások számlája 

vásárlásösztönzés 
vásárlás pénzárfolyamon 

vásárlásra csábítás 

vásárlásra felhatalmazás 
vásárlásra meghatalmazás 

vásárlásra ösztönzés 

vásárlásra ösztönző jel 
vásárlás részletre 

vásárlással bízza meg 

vásárlásszervezés 
vásárlást befolyásoló 

vásárlás vállalkozói kártyával 

vásárlátogatás 
vásárlátogató 

vásárlátogató program 

vásárló 
vásárlóalap 

vásárló a limiten belül van 

vásárlócsalogatás 
vásárlóelcsábítás 

vásárló elcsábítása 

vásárló eltérítése 
vásárlóerő 

vásárlóerő-arány 

vásárlóerő-csökkenés 
vásárlóerő-felesleg 

vásárlóerő-index 

vásárlóerő-kiáramlás 
vásárlóerő-korlátozás 

vásárlóerő-paritás (PPP) 



vásárlóerő-paritáson számított GDP 

vásárlóerő-paritás változása 

vásárlóerő-polarizálódás 
vásárlóerő-színvonal 

vásárlóerő-többlet 

vásárlóerővel rendelkező 
vásárlóérték 

vásárlói alap 

vásárlói ár 
vásárlói bizonytalanság 

vásárlói hitel 

vásárlói hűség 
vásárlói jog 

vásárlói kedv 

vásárlói kereslet 
vásárlói magatartás elemzése 

vásárlói panasz 

vásárlói piac 
vásárlói ragaszkodás 

vásárlói reklamáció 

vásárlói szándék komolysága 
vásárlói szokások 

vásárlói tőke 

vásárlói vélemény 
vásárlói visszajelzés 

vásárlókedv 

vásárlóképesség 

vásárlóképesség-csökkenés 

vásárlóképesség csökkenése 
vásárlóképesség-ingadozás 

vásárlóképesség ingadozása 

vásárlóképesség-növekedés 
vásárlóképesség növekedése 

vásárlóképesség-növelés 

vásárlóképesség növelése 
vásárlóképzés 

vásárlók könyve (panaszkönyv) 

vásárló klíringtag 
vásárlókocsi 

vásárlókönyv (amibe bejegyzik  

a vásárlást) 
vásárlókör 

vásárlóközönség 

vásárlók piaca 
vásárlók személyes kikérdezése 

vásárlók tartózkodása a vételtől 

vásárlók tömege 
vásárló-odaszoktatási módszer 

vásárló ország 

vásárlópartner 
vásárlóréteg 

vásárló vásárlási hajlandósági határa 

vásárnap (a vásártartás napja) 
vasárnap (heti munkaszüneti nap) 

vasárnapi farmer 

vasárnapi pihenő 
vasárnapi üzleti nyitva tartás 

vasárnapi üzletkötést tiltó törvény 

vasárnap kötött szerződés 
vásárnaptár 

Vásár nélkül is elkel a jó áru. (közmondás) 



vásárol 

vásárolgat 

vásárolhat 
vásárolhatnékja támad 

vásárolható 

vásároltat 
vásárolt értékpapírt azonnal elad 

vásárolt goodwill 

vásárolt készlet 
vásárolt készletállomány 

Vásárolt készletek (számlanév) 

Vásárolt készletek értékvesztései (számlanév) 
vásárolt váltó 

vásárolt váltókra fennálló kötelezettség 

vásáron való termékbemutatás 
vásáros 

vásároz 

vásározás 
vásározó 

vásározó kereskedelem 

vásározó kereskedő 
vásározó kiskereskedelem 

vásározó kiskereskedő 

vásárpavilon 
vásárpénz 

vásárpénztár 

vásárprogram 

vásárrendezés 

vásárrendezési előadó 
vásárrendező 

vásárrészvételi díj 

vásárszakértő 
vásárszervezés 

vásárszervezési díj 

vásárszervezetek 
vásárszervező 

A vásárt a maga napján kell felkeresni. (közmondás) 

vásártartás 
vásártartási engedély okirata 

vásártelep 

vásártér 
vásárterület 

vásártradíció 

vásárturizmus 
vasáru 

vasárubolt 

vasárugyár 
vasáru-kereskedés 

vasárukészlet 

vasáru-nagykereskedelem 
vásárvámtarifa 

vásárváros 

vásárzárás 
vasbértörvény 

vasbolt 

vasbolti eladó 
vasércbányászat 

vasércexport 

Vasércexportáló Országok Szövetsége (AIOEC) 
vasércimportáló ország 

vasértékesítés 



vas- és acélipari részvények 

Vas- és Acéltőzsde (London) 

vas- és edénybolt 
vasfegyelem 

vasfillér 

vasgyár 
vasgyáros 

vasgyártás 

vasgyártó 
vashengermű 

vasipar 

Vasi Szemle (sajtókiadvány) 
vaskereskedelem 

Vaskereskedelmi Szemle (sajtókiadvány) 

vaskereskedés 
vaskereskedő 

vaskohászat 

vaskohászati termék 
vasminiszter (Baross Gábor) 

vasmunkás 

vasmű 
vas-műszaki kereskedelmi cég 

vasműves 

vasnyárspénz 
vaspályatársaság 

vaspénz 

vastartalék 

vastermék 

vastermelés 
vasút 

vasútállomás 

vasutas 
vasúthálózat 

vasúti áruforgalom 

vasúti árufuvarozás 
vasúti árufuvarozási díjszabás 

Vasúti Árufuvarozási Nemzetközi Egyezmény (CIM) 

vasúti áruraktár 
vasúti áruszállítás 

vasúti befektetési alap 

vasúti befektetési alap részjegye 
vasúti csomópont 

vasúti darabáru 

vasúti díjszabás 
vasúti értesítés 

Vasúti és Hajózási Hetilap (sajtókiadvány) 

vasúti étkezőkocsi 
vasúti fekbér 

vasúti forgalom 

vasúti fuvardíj 
vasúti fuvarlevél 

vasúti fuvarozási módszer 

vasúti fülke 
vasút-igazgatóság 

vasúti gyűjtőraktár 

vasúti hűtőkocsi 
vasúti kedvezmény 

vasúti kocsi 

vasúti kocsiban átvéve 
vasúti kocsiba rakva (for vagy FOR) 

vasúti kötvény 



vasúti közlekedés 

vasúti munkás 

vasúti pénztár 
vasúti pénztáros 

vasúti poggyászkocsi 

vasúti rakomány 
vasúti raktár 

vasúti raktáros 

vasúti részvény 
vasúti szállítás 

vasúti szállítási folyosó 

Vasúti Szállítások Nemzetközi Bizottsága 
vasúti számadó 

Vasúti Személyfuvarozási Nemzetközi Egyezmény (CIV) 

vasúti szerelvény 
vasúti tarifa 

vasúti tartálykocsi 

vasúti teheráru 
vasúti teherforgalom 

vasúti teherkocsi 

vasúti üzletszabályzat 
vasúton és tavon 

vasúton és teherautón 

vasúton és tengeren 
vasúton és vízen 

vasúton lévő áruk 

vasúton szállítva 

vasúttársaság 

vasúttársaság által kiállított átrakásos hajóraklevél 
vasúttársaság által kiállított közvetlen hajóraklevél 

vasúttársaságok kötvényei 

vasútügy 
Vasútügyi Minisztérium 

Vasútügyi Nemzetközi Kongresszusi Társulás (AICF) 

vasútvonal 
vasútvonal-megszüntetés 

vasútvonal megszüntetése 

vasüzlet 
vászonáru 

vászonipar 

vászonkereskedő 
vászonnemű-kiárusítás 

vászonnemű kiárusítása 

vászonpénz 
VAT (hozzáadott érték szerinti forgalmi adó) 

VAT-bázis 

VAT-bevételek 
VAT-forrás 

vatikáni (olasz) líra – Vatikán 

Vatikán-módszer 
Vatikánvárosi Állam (Vatikán) – Európa 

VAT-ráta 

VAT-rendszer 
vattacég 

vattacukorárus 

vattamunkahely 
vattastátus 

vattaszállítmány 

vatu (VUV) – Vanuatu 
VAT-visszatérítés 

vazallus 



VC (változó költség) 

VEB (bolívar) – Venezuela 

Veblen, Thorstein Bunde 
Veblen-effektus 

Veblen-hatás 

,,vedd és vidd’’ 
,,vedd meg és tartsd meg’’ stratégia 

védegylet 

védekezés 
védekező 

védekező magatartás 

védekező reflex 
védekező-támadó gazdaságstratégia 

védekező versenystratégia 

védelem 
védelemfinanszírozás 

védelemgazdálkodási főosztály 

védelemgazdaság 
védelemgazdasági integráció 

védelemgazdasági makrofolyamat 

védelemgazdasági oktatás 
védelemgazdasági potenciál 

védelemgazdasági szak 

védelemgazdaság makrofolyamatai 
védelem-gazdaságtan 

védelemorientált 

védelemre szoruló ipar 

védelmez 

védelmezés 
védelmezett 

védelmező 

védelmi ágazat 
védelmi beruházások pénzügyi ráfordításai 

védelmi beszerzések 

védelmi célú szolgáltatás 
védelmi célú tartalékok 

védelmi célú tartalékolási tevékenység 

védelmi díj 
védelmi egyezmény 

védelmi erőforrásigény 

védelmi feladatok gazdasági biztosítása 
védelmi felkészítési tervezés 

védelmi infrastruktúra 

védelmiinfrastruktúra-fejlesztő program 
védelmi infrastruktúra modernizálása 

védelmi kiadás 

védelmi kiadások fokozatos emelése 
védelmi költségvetés 

védelmi pénz 

védelmi pénzek szedése 
védelmi pénz fizetése 

védelmipénz-piac 

védelmipénz-szedő 
védelmi szféra 

védelmi szféra erőforrásigénye 

védelmi szükségletek 
védelmi tervezés 

veder (vagy vödör) (térfogatmérték) 

védett ágazat 
védett forma 

védett import 



védett jelzés 

védett piac 

védettség 
védett szabadalom 

védett termék 

védett tétel 
védjegy 

védjegybejegyzés 

védjegybejegyzési díj 
védjegybejegyzési kérelem 

védjegybejelentés 

védjegy bejelentése 
védjegybitorlás 

védjegy bitorlása 

védjegycsalád 
védjegyelsőbbség 

védjegyérték 

védjegyes áru 
Védjegyes Áru (sajtókiadvány) 

védjegyes termék 

védjegyezés 
védjegyeztetés 

védjegyhamisító 

védjegyhasználat 
védjegyhasználati jog 

védjegyhasználati szerződés 

védjegy jellegű ábra 

védjegyjog 

védjegylajstrom 
védjegylajstromozás 

védjegyoltalom 

védjegyoltalom megsértése 
védjegypolitika 

védjegystratégia 

védjegytörlés 
védjegytörlési kérelem 

védjegytörvény 

Védjegyvilág (sajtókiadvány) 
védjegyviselés 

védjegyzett 

védlevél 
védleveles 

védnök 

védnökség 
védnökség alatt álló 

védőanyag 

védőár 
védőberendezés 

védőborítás 

védőburkolat 
védőeszköz 

védőétel 

védőfelszerelés 
védőgázas csomagolás 

védőháló 

védőital 
védő munkahely 

védőruha 

védő stratégiájú vállalat 
védővám 

védővámok alkalmazása 



védővámot felfüggeszt 

védővám-politika 

védővámrendszer 
védővámtarifa 

védvám 

védzáradék 
VÉF (Vállalkozói Érdekegyeztető Fórum) 

végállomás 

végáru 
végbemenetel 

végeladás 

végeladási ár 
végellenőr 

végellenőrzés 

végelszámolás 
végelszámolási eljárás 

végelszámolási jog 

végelszámolási nyitómérleg 
végelszámolási zárómérleg 

végelszámoló 

végelszámoló cég 
végeredmény 

végérvényes döntés 

végérvényes határozat 
véges elemszámú sokaság 

véges erőforrások 

véges halmaz 

véges intervallum 

véges ismérvváltozat 
véges jószág 

véges korrekció 

véges rugalmasságú kereslet 
véges rugalmasságú keresleti görbe 

véges sokaság 

vegetatív szabályozás 
vegetatív szabályozási mechanizmus 

véget ér 

végez 
végfelhasználás 

végfelhasználási cél 

végfelhasználási piac 
végfelhasználásra alkalmas termék eladása 

végfelhasználó 

végfelhasználói áremelés 
végfelhasználói villamosenergia-ár 

végfogyasztás 

végfogyasztó 
végfogyasztói energiaár 

véghezvisz 

véghezvitel 
végigcsinál 

végigházal 

végigházalás 
végigházaló 

végigkísér 

végigmér 
végigmérés 

végigmérő 

végigszámol 
végiggyűrűzik 

végjövedelem 



végkiárusít 

végkiárusítás 

végkielégítés 
végkielégítés cégbeolvasztás esetén 

végkielégítéses elbocsátás 

végkielégítési díj 
végkielégítésként 

végkielégítés vagyonátadás esetén 

végkövetkeztetés 
végleges állás 

végleges döntés 

véglegesít 
véglegesítés 

véglegesített 

véglegesíthető 
véglegesíttet 

végleges megoldás 

végleges nyugta 
végleges osztalék 

végleges részvényjegyzési felhívás 

végleges számla 
végleges újraelosztás 

végleges vámbejelentés 

végleges vámnyilatkozat 
végmaradékokat áruló üzlet 

végnyugta 

végösszeg 

végösszeg kifizetése 

végrehajt 
végrehajtás 

végrehajtás az adóssal szemben 

végrehajtás dátuma 
végrehajtás elrendelése 

végrehajtás-foganatosítás 

végrehajtás foganatosítására irányuló kereset 
végrehajtási állapot 

végrehajtási árfolyam 

végrehajtási árverés 
végrehajtási bíróság 

végrehajtási eljárás 

végrehajtási értesítés 
végrehajtási hiba 

végrehajtási idő 

végrehajtási igény 
végrehajtási jelzálogjog 

végrehajtási jog 

végrehajtási joggal bíró hitelező 
végrehajtási kereset 

végrehajtási költség 

végrehajtási végzés 
végrehajtási zálogjog 

végrehajtási zár alá vesz 

végrehajtási zárgondnok 
végrehajtási zárolás 

végrehajtás kelte 

végrehajtás költsége 
végrehajtások aránya 

végrehajtást elrendelő végzés 

végrehajtást elrendelő végzést foganatosít 
végrehajtás terhe alatt 

végrehajtást foganatosít 



végrehajtást szenvedő adós 

végrehajthatatlan 

végrehajthatatlan szerződés 
végrehajtható 

végrehajthatóvá vált követelés 

végrehajtó 
végrehajtó hatalom 

végrehajtó szerv 

végrehajtott megbízásokat nyilvántartó számítógépes rendszer 
végrehajt vagy töröl 

végrendelet 

végrendelet bírói megerősítése 
végrendelet csatolva 

végrendeletek nyilvántartási jegyzéke 

végrendelet hátrahagyása nélkül 
végrendeleti alapítvány 

végrendeleti meghagyás 

végrendeleti örökös 
végrendeleti örökösödés 

végrendeleti társvégrehajtó 

végrendeleti végrehajtó 
végrendeleti végrehajtó és vagyonkezelő szervezet 

végrendeleti végrehajtó felhatalmazása 

végrendeleti végrehajtó járandósága 
végrendeleti záradék 

végrendelet közjegyzőnél 

végrendelet mentesítő záradéka 

végrendelet nélküli 

végrendelet nélküli elhalálozás 
végrendelet nélkül örökölt birtok 

végrendelet nélkül örökölt vagyon 

végrendelettel átruházott ingatlan 
végrendelet ügyvédi ellenjegyzése 

végrendelkezés ingatlan vagyonról 

végrendelkezés nélküli 
végrendelkező 

végre nem hajtható 

végső 
végső adós 

végső ajánlat 

végső allokáció 
végső ár 

végső árarány 

végső árfolyam 
végső dátum 

végső eladó 

végső elosztás 
végső elszámolás 

végső évközi osztalék 

végső felhasználás 
végső felhasználó 

végső felszólítás 

végső fizetési idő 
végső fogyasztás 

végső fogyasztó 

végső haladék 
végső határidő 

végső határnap 

végső hatás 
végső javak 

végső jelentkezés 



végső jövedelem 

végső kedvezményezett 

végső kereslet 
végső kölcsönvevő 

végső költségarány 

végső kvóta a csődtömegből 
végső lejárati határidő 
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veszélyeshulladék-szállítás 
veszélyes piac 

veszélyes rakomány 

veszélyességi pótlék 
veszélyességipótlék-számítás 

veszélyes üzem 

veszélyes üzletág 
veszélyeztet 

veszélyeztetés 

veszélyeztetett 
A veszélyeztetett fajok nemzetközi kereskedelmének konvenciója (CITES) 

veszélyezteti a nemzetközi pénzügyi rendszert 

veszélyeztető 
veszélyforrás 

veszélyjelzés 

veszély jelzése 
veszélyközösségi tag 

veszélynek kitett 

veszélytelen utazás 
veszélytelen vállalkozás 

veszít az üzleten 

vészkikötő 

vésztartalék 

vesztegetés 
vesztegetési pénz 

vesztegetés vádja 

vesztegeti az idejét 
veszteglés 

veszteglési díj 

vesztegzár 
vesztegzárat felold 

vesztegzár-igazolás 

vészterv 
vesztés 

veszteség (károsodás) 

veszteségálcázás 
veszteség álcázása 

veszteség arányos felosztása 

veszteség árfolyamesésnél 
veszteségátvitel 

veszteségbeszámítás 

veszteség beszámítása 
veszteségbiztosítás 

veszteségcsökkentés 

veszteség csökkentése 
veszteségcsökkentő program 

veszteségelhárítás 

veszteség elhárítása 
veszteségelhatárolás 

veszteségelhatárolás adóhatósági engedélyezése 

veszteség ellen fedezi magát 
veszteségelosztási szerződés 

veszteségérzékeny 

veszteséges 
veszteséges állami üzem 

veszteséges ár 



veszteséges árszint 

veszteség esélye 

veszteséges értékpapír 
veszteséges filmforgalmazás 

veszteséges gazdálkodás 

veszteséges kibocsátás 
veszteséges mérleg 

veszteséges pénztári helyzet 

veszteséges pozíció 
veszteséges tőzsdei ügyleten pénzt veszít 

veszteséges üzlet 

veszteséges üzleti vállalkozás 
veszteséges üzletmenet 

veszteséges vállalat 

veszteséges vállalkozás 
veszteséget fedez 

veszteséget felmutató 

veszteséget halmoz fel 
veszteséget kimutat 

veszteséget leír 

veszteséget minimalizál 
veszteséget okoz 

veszteséget szenved 

veszteséget termel 
veszteségfelhalmozás 

veszteség felhalmozása 

veszteségfelosztás 

veszteségfinanszírozás 

veszteségfinanszírozó hatás 
veszteségforrás 

veszteségfüggvény 

veszteséggel ad el 
veszteséggel dolgozik 

veszteséggel eladja 

veszteségidő 
veszteség keletkezésének a kockázata 

veszteség kiküszöbölése 

veszteségkiküszöbölési lehetőségek 
veszteségkilátás 

veszteségkimutatás 

veszteségkockázatnak kitett tőke 
veszteségkompenzáció 

veszteség kompenzációja 

veszteségkompenzálás 
veszteségkorlátozás 

veszteség korlátozása 

veszteség korlátozásának az elve 
veszteségkorlátozó megbízás 

veszteségkorlátozó tőzsdei megbízás 

veszteségkorlátozó ügylet 
veszteség következtében csökkent tőke 

veszteséglajstrom 

veszteség lehetősége 
veszteségleírás 

veszteséglevonás 

veszteség levonása a következő időszak nyereségéből 
veszteség levonása az előző időszak nyereségéből 

veszteséglista 

veszteségmaximum 
veszteségmaximum határai 

veszteségmaximumot előíró megbízás 



veszteségmentes 

veszteségmentesség 

veszteségminimalizálás 
veszteség minimalizálása 

veszteségminimalizáló mód 

veszteségminimum 
veszteségminimumot előíró megbízás 

veszteségminimum-pont 

veszteség nélküli 
veszteségnorma 

veszteség piaczáráskor 

veszteségrendezés 
veszteségspirál 

veszteségszámla 

veszteségtényező 
veszteségtérítés 

veszteségtermelés 

veszteség valószínű nagysága 
veszteség valószínűsége 

veszteségviselés 

veszteségviselésből való részesedés 
veszteség-visszapótlási korlát 

veszteség-visszapótlási kötelezettség 

veszteség-visszaterhelés 
veszteség visszaterhelése 

vesztesség (vesztes állapot) 

vesztettek az árfolyamukból 

vesztettek az értékükből 

VET (vagy CCC) (Vám-együttműködési Tanács) 
vételár 

vételárelőleg 

vétel árfolyam-emelkedés reményében 
vételár-garancia 

vételárhátralék 

vételárhátralék biztosítására bejegyzett jelzálog 
vételárkezesség 

vételár-kifizetés 

vételár kifizetése 
vételár kifizetésére haladékot ad 

vételár-követelés 

vételár-megállapítás 
vételárrész 

vételár szennyeződése 

vételár-szolgáltatás 
vételártörlesztés 

vételár utolsó részlete 

vételár-visszatérítési kötelezettség 
vétel bérlet útján 

vételből kizártak közül a legerősebb 

vétel és eladás 
vétel és eladás a mindkettőért jutalékot kapó bróker által 

vételez 

vételezés 
vételezhető 

vételező 

vételfelbontás 
vétel felbontása 

vétel határa 

vétel határidőre 
vételhez jutók közül a leggyengébb 

vételi ajánlat 



vételi ár 

vételi árajánlat 

vételi arbitrázs 
vételi arbitrázspozíció 

vételi árfolyam 

vételi díjügylet 
vételi díjügyleti opció esedékességi napja 

vételi díjügyleti opció tulajdonosa 

vételi díjügyleti prémium 
vételi döntés 

vételi döntést megalapozó szakértői értékelés költsége 

vételi-eladási árfolyam 
vételi elszámolás 

vételi engedély 

vételi érdekeltség 
vételi érték 

vételi és az eladási árfolyam különbözete 

vételi és eladási opciók egyidejű vétele 
vételi és szállítási ajánlatok 

vételi fedezeti ügylet 

vételi felár 
vételi főkönyv 

vétel igazolása 

vételi hajlandóság 
vételi hajlandóság határát súroló árszint 

vételi határidős pozíció 

vételi hely 

vételi idő 

vételi jegyzék 
vételi jutalék 

vételi kényszer nélkül 

vételi készség 
vételi kondíció 

vételi kötelezettség 

vételi kötelezettség nélkül 
vételi kötelezettségvállalás 

vételi kötjegy 

vételi különbözeti ügylet 
vételi megbízás 

vételi megbízás hiánya 

vételi megbízások hiánya 
vételi megbízást ad 

vételi meghatalmazás 

vételi mégügylet 
vételi napló 

vételi nyilvántartás 

vételi oldal 
vételi opció 

vételi opció alapárfolyama 

vételi opció eladása 
vételi opció eladása kereskedő által 

vételi opció eladója 

vételi opció fedezett eladása 
vételi opció kereskedő általi eladása 

vételi opció kiírója 

vételi opciók kereskedelme 
vételi opció közvetlen eladása 

vételi opció prémiuma 

vételi opció rögzített ... forintos átvételi árfolyammal 
vételi opciós díj 

vételi opciót ad el 



vételi opciót vásárol 

vételi opcióügylet 

vételi opció vásárlása 
vételi összeg 

vételi pont 

vételi pozíció létrehozása 
vételi pozíció lezárása 

vételi számla 

vételi szándék 
vételi szerződés 

vételi szerződés felbontása 

vételi ügylet 
vetélkedés 

vételkedv 

vételkényszer 
vételkényszer nélkül 

vétel készpénzért 

vételkötelezettség nélkül 
vétel lehívásra 

vételösszeg 

vétel prompt szállításra 
vételre felhatalmazás 

vételre meghatalmazás 

vételt leköt 
vételtől visszalép 

vétel útján 

vételügylet 

vétel visszalépési joggal 

vetélytárs 
vetési kölcsön 

vetési költség 

vetési munkálat 
vetésterület 

vetésterv 

vétet vele 
vétkes bukás 

vétkes fél 

vétkes gondatlanság 
vétkes hanyagság 

vétkes kötelességmulasztás 

vétkes kötelességmulasztó 
vétkes mulasztás 

vétkességre alapított kereset 

vétlen bukás 
vétlen kár 

vétlen késedelem 

VET-nómenklatúra 
vétó 

vétójog 

vetőmagár 
vetőmagár-alakulás 

vetőmagár alakulása 

vetőmag árának alakulása 
vetőmagellátás 

vetőmagfelár 

vetőmaghiány 
vetőmaghitel 

vetőmagigénylés 

vetőmagkereslet 
vetőmagkínálat 

vetőmag-kiskereskedelem 



vetőmag-kiutalás 

vetőmagkölcsön 

vetőmagszükséglet 
Vetőmagtermék-tanács 

vetőmagtermelés 

vetőmag-termeltetés 
vetőmagtermesztő 

vetturino (olasz bérkocsis) 

vevényezés 
vevő 

vevőadatbázis 

vevőadatbázis-kialakítás 
vevőadatbázis kialakítása 

vevőállomány 

vevőállomány év végi korrekciója 
vevőállomány növekedése 

vevőállomány-nyilvántartás 

vevő által elismert felár 
vevő által fizetett fuvarköltség 

vevő attitűdje 

vevőazonosítási adat 
vevőazonosító 

vevő bankja 

vevőbonitás 
vevő bonitása 

vevőcentrikus marketing 

vevőcsábítás 

vevőcsalogatás 

vevőcsalogató 
vevőcsoport 

vevő döntési magatartása 

vevő elégedettsége 
vevőelégedettségi becslés 

vevőelőleg 

vevőelriasztás 
vevő elriasztása 

vevőértékelés 

vevő és gyártó között közvetítő kereskedő 
vevőfelhajtás 

vevő fizetési feltétele 

vevőfogó áru 
vevőgondozás 

vevőhiány 

vevőhitel-ajánlat 
vevőhitel-finanszírozási konstrukció 

vevőhitelkeret 

vevőhitelkeret-megállapodás 
vevői attitűd 

vevői egyensúly 

vevői elégedettség 
vevői ellenajánlat 

vevői előleg 

vevőigény 
vevői hitel 

vevői követelés 

vevői követelés kiegyenlítése 
vevői magatartás 

vevői piac 

vevőismeret 
vevői számla 

vevőjelölt 



Vevők (számlanév) 

vevőkapcsolat 

vevőkártalanítás 
vevőkártya-tulajdonos 

vevőkártya tulajdonosa 

vevők átfutási ideje 
vevők átlagos átfutási ideje 

vevőkeresés 

vevők főkönyve 
vevőkiszolgálás 

vevő kiszolgálása 

vevőkockázat 
vevőkód 

vevőkoncentráció 

vevő költségére és veszélyére 
vevőkör 

vevőkör címjegyzéke 

vevőkörének kedvező ajánlat 
vevőkör-fluktuáció 

vevőkörhullámzás 

vevőköri címjegyzék 
vevőkör kívánságai 

vevőkör kívánságainak megfelelően 

vevők összetétele 
vevőkövetelés kiegyenlítése 

vevőközönség 

vevőközpontúság 

vevők piaca 

Vevőktől kapott előlegek (számlanév) 
vevők versenye 

vevőmagatartási tipológia 

vevőmegelégedettség 
vevő megelégedettsége 

vevő megnyerése 

vevő megnyerése 
vevő monopóliuma 

vevőnek felszámított jutalék 

vevőnek felszámított költség 
vevőnek számlázott összeg 

vevőnyilvántartás 

vevőoldali monopólium 
vevőorientáció 

vevőorientált 

vevő országában szokásos mértékegység 
vevő piaci reagálása 

vevőpiaci részesedés 

vevőportfólió 
vevőre kiállított intézvény 

vevőre kibocsátott bankváltó 

vevőreklamáció 
vevőreklamáció miatt visszavett áru 

vevő rendelése 

vevőre szabott információs stratégia 
vevőre talál 

vevőroham 

vevő saját váltója szállított áruért 
vevő szállítással megbízott ügynöke 

vevőszokás 

vevőszolgálat 
vevőszolgálati asszisztens 

vevőszolgálati pultos 



vevőszolgálati szaktanácsadó 

vevőszolgálati szerződés 

vevőszolgálati tevékenység 
vevőszolgálatos 

vevőszondázás 

vevő tájékozatlansága 
vevő tájékozottsága 

vevőtájékoztató 

vevőtartozás 
vevő termékhűsége 

vevőtípus 

vevőtoborzás 
vevőtől kapott előleg 

vevőt terhelő vám 

vevőtúlsúly 
vevőuralom 

vevőválasztás 

vevő választása szerint 
vevővédelem 

vevővédelmi kartell 

vevővel szembeni kötelezettség 
vevővel szembeni követelések 

vezérárfolyam 

vezérdeviza 
vezérdiagram 

vezérelt díjszabás 

vezérigazgató 

vezérigazgató-helyettes 

vezérigazgató helyettese 
vezérigazgatói jelentés 

vezérigazgató-jelölt 

vezérigazgatóság 
vezérigazgató-váltás 

vezérképviselet 

vezérképviselő 
vezérprogram 

vezérprogram-javaslat 

vezérprogram-készítés 
vezérprogram készítése 

vezérügynök 

vezérügynökség 
vezeték 

vezetékesföldgáz-piac 

vezetékes olajszállítás 
vezetékes szállítás 

vezetékestelefon-szolgáltató 

vezetékestelefon-tarifa 
vezeték nélküli telefon 

vezetéses túra 

vezetésfejlesztés 
vezetési attitűd 

vezetési gyakorlat 

vezetési információs rendszer 
vezetési képesség 

vezetési kockázat 

vezetési költség 
vezetési kultúra átadása 

vezetésinformációs rendszer 

vezetési rács 
vezetésirányítás 

vezetési rendszer 



vezetési stílus 

vezetési stratégia 

vezetési szakértelem 
vezetési számvitel 

vezetési-szervezési szolgáltatás 

Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetsége (VTMSZ) 
Vezetési Tanácsadó Szövetségek Európai Föderációja (FEACO) 

vezetési tanácsadó szolgálat 

vezetési technológia 
vezetési ügyvitel ellenőrzése 

vezetés-módszertani ismeretek 

vezetéstudomány 
Vezetéstudomány (sajtókiadvány) 

vezetőállás (a vezető helye a járművön) 

vezető állás (beosztás) 
vezető banktisztviselő 

vezető cég 

vezetőcsere 
vezető csoport 

vezető értékpapír 

vezető forgalmazó 
vezetői állás 

vezetői felelősség 

vezetői felelősségen alapuló számviteli rendszer 
vezetői felelősség szerinti 

vezetői fizetés 

vezetői gazdaságtan 

vezetői információs könyvelés 

vezetői információs rendszer 
vezetői kivásárlás (MBO) 

vezetői kivásárlási program 

vezetői megállapodás 
vezető ingatlanbecslő 

vezető ingatlanelemző 

vezetői részvény 
vezetői számvitel 

vezetői szerepfelfogás 

vezetői tudatosság 
vezetői tulajdonszerzés 

vezetőképes 

vezetőképes személy 
Vezetőképzés (sajtókiadvány) 

vezetőképző 

vezető kiválasztása 
vezetőkiválasztási tanácsadó cég 

vezetőkkel kötött szerződés 

vezetők opciós joga 
vezető könyvvizsgáló 

vezető közalkalmazott 

vezető lakásbecslő 
vezető márka 

vezető olajvállalati részvény 

vezető papír 
vezető papír árfolyama 

vezető pénznem 

vezető pozíció 
vezető részvény 

vezető részvények maximum ... éves lejárattal 

vezetőség 
vezetőségi döntéseket befolyásoló személy 

vezetőségi választás 



vezetőségválasztás 

vezető statisztikus 

vezető szerep 
vezető szerepet betöltő ár 

vezető szervező 

vezető szervezői díj 
vezető társtag 

vezető tisztségviselő 

vezető tőzsdei értékek 
vezető vállalat 

vezetőváltás 

vezető valuta 
vgmk (vállalati gazdasági munkaközösség) 

VHT (Vágóállat- és Hústerméktanács) 

VI (versenyképességi index) 
viaticum (útipénz, útravaló) 

viber (valós idejű bruttó elszámolási rendszer) 

vicinális vasútvonal 
Vickers, Douglas William 

Vickrey, William 

Vickrey-féle aukció 
vidámpark 

vidéken fizetendő csekk 

vidéken fizetendő váltó 
vidékfejlesztés 

vidéki bank 

vidéki bankban fizetendő csekk 

vidéki bankok egymás közötti elszámolása 

vidéki bankok közötti elszámolás 
vidéki bankra szóló csekk 

Vidéki Brókerek Értéktőzsdéje 

vidéki fiók 
Vidéki Kisvállalkozások Tanácsa (COSIRA) (Anglia) 

vidéki lakosság 

vidéki lerakat 
vidéki partner 

vidéki tőzsdék 

videóforgalmazás 
videóforgalmazási üzletág 

videóforgalmazó 

videóforgalmazó vállalkozás 
videópiac 

videotéka 

videotext (vagy viewdata) 
Vietnami Szocialista Köztársaság (Vietnam) – Ázsia 

viewdata (vagy videotext) 

VIF (varianciát infláló faktor) 
VIF-mutató 

vigaszdíj 

vigéc (szleng – ügynök, üzletszerző) 
vigéckedés 

vigéckedik 

vigéckedő 
vigécség 

vignetta 

vigyázva 
vigyázzon a vevő 

vigyázzon az eladó 

viharkabátár 
viharkabát ára 

viharos gazdasági fejlődés 



víkend 

Világbank 

Világbank által finanszírozott tenderpiac 
Világbank átalakítása 

világbanki delegáció 

világbanki finanszírozás 
világbanki hitel 

világbanki kölcsön 

világbanki piac 
Világbanki Programiroda 

világbanki receptek gyógyító hatása 

világbankos elnöki vizit 
Világbank szakértője 

Világbank-tagság 

világban zajló információs forradalom 
világbirodalom 

világcég 

világ devizapiacai 
világdivat 

világélelmezés feszültségei 

világélelmezési csúcstalálkozó 
világélelmezési feszültségek 

világélelmezési helyzet 

világélelmezési konferencia 
Világélelmezési Tanács (WFC) 

világ élelmiszer-ellátása 

világérmék 

világ évi fizetési forgalma 

világexport 
világ felosztása 

világfolyamat 

világforgalom 
világforgalom jelentős hányada 

világfuturológia 

világ gabonakészletei 
világgazdaság 

Világgazdaság (sajtókiadvány) 

világ gazdaságának egésze 
világgazdaságba való integrálódás 

világgazdaságba való szerves bekapcsolódás 

világgazdaságba való szervetlen bekapcsolódás 
világgazdaság fellendülése 

világgazdasággal való lépéstartás 

világgazdaság globalizálódása 
világgazdasághoz való alkalmazkodóképesség 

világgazdasági aggregátum 

világgazdasági alkalmazkodási hatékonyság 
világgazdasági elkanyarodás 

világgazdasági erőközpontok 

világgazdasági erőtér 
világgazdasági fellendülés 

világ gazdasági felosztása 

világgazdasági fórum 
Világgazdasági Fórum (WEF) 

világgazdasági globalizáció 

világgazdasági impulzus 
világgazdasági jövőkép 

világgazdasági kapcsolatok 

világgazdasági korszakváltás 
világgazdasági kötődés 

világgazdasági megkésettség 



világgazdasági megmérettetés 

világgazdasági pozíció 

világgazdasági pozíció nyerése 
világgazdasági realitások 

világgazdasági recesszió 

világgazdasági reintegráció 
világgazdasági rend 

világgazdasági rendszer 

világgazdasági sorrend 
világgazdasági széljárás 

Világgazdasági Szemle (sajtókiadvány) 

világgazdasági tér 
világgazdaságitér-átrendeződés 

világgazdasági tér átrendeződése 

világgazdasági térvesztés 
világ gazdasági újrafelosztása 

világgazdasági válság 

világgazdaság-kutató 
világgazdaság militarizálódása 

világgazdaság strukturális válsága 

világgazdaság szerkezeti átrendeződése 
világgazdaságtan 

világgazdaságtól való lemaradás 

világháló 
világháló boltja 

világháló üzleti forgalma 

világhálózat 

világhálózattal való szoros együttműködés 

világhatalmi törekvés 
világhatalom 

világhírű cég 

világhitellevél 
világimport 

világintegrációs törekvés 

világ ipari országai 
világító reklám 

világító reklámtábla 

világítótorony fenntartásáért számított illeték 
világítótorony-illeték 

világjelenség 

világkampány 
világkapitalizmus 

világkereskedelem 

világkereskedelmi forgalom 
világkereskedelmi hálózat 

világkereskedelmi háromszög 

Világkereskedelmi Központ (WTC) 
Világkereskedelmi Központok Szövetsége (WTCA) 

világkereskedelmi szervezet 

Világkereskedelmi Szervezet (WTO) 
világkereskedelmi vita 

világkereslet 

világkereslet dinamikus szegmensei 
világkereslet dinamikus szegmenseinek részei 

világkiállítás 

világkommunikáció 
világkommunikációt szolgáló Internet 

világkonjunktúra 

világkorporatizmus 
világ legfontosabb gyémánttőzsdéje 

világ legfontosabb tőzsdéi 



világ legnagyobb faktorlánca 

világ legnagyobb kereskedelmi bankja 

világ legnagyobb olajvállalata 
világ legnagyobb rézbányatársasága 

világ legnagyobb számviteli cégei 

világ legnagyobb tőzsdéje 
világ legszegényebb állama 

világmárka 

világméretű gyarmatbirodalom 
világméretű iparág 

világméretű kommunikációs hálózat 

világméretű recesszió 
világmodell 

világmodellezés 

világmonopólium 
világnap 

világ négy legnagyobb légiközlekedési vállalata 

világ népességének előrejelzése 
világ nyersanyagpiaca 

világ olajfővárosa 

világosság elve 
világpénz 

világpénzfunkció 

világpiac 
világpiaci ár 

világpiaci árak alakulása 

világpiaci árak sokfélesége 

világpiaci aranyár 

világpiaciár-multiplicitás 
világpiaci árrobbanás 

világpiaci érték 

világpiaci gyapotárak indexe 
világpiaci gyapotárindex-opciók 

világpiaci kamatlábak 

világpiaci kihívás 
világpiaci olajár 

világpiaci szívóhatás 

világpiaci verseny 
világpiac meghódítása 

világpiac minőségikontroll-nyomása 

világpiacosítás 
világpolgár 

világrend 

világrendszer 
világrendszer-szemlélet 

világ rendszerszemlélete 

világ részvénypiacai 
világsikerként reklámoz 

világszabadalom 

világszervezet 
világszínvonal 

világ szocialista országai 

világszövetség 
világtakarékossági nap 

világtermelés 

világtőke 
világ tőzsdéi 

világtranszformációs görbe 

világtrend 
világturizmus 

világuralom 



világutazó 

világűrszerződés 

világválság 
világvaluta 

világváros 

világverseny 
világverseny-képességi sorrend 

világ vezető komputertudósai 

világviszonylat 
világviszonylatban kiváló minőségű 

viláruralmi törekvés 

villalakás 
villámcsapás esetére szóló biztosítás 

villamosállomás 

villamosbérlet 
villamos energia 

villamosenergia-ár 

villamosenergiaár-emelés 
villamosenergia-ár emelése 

villamosenergiaár-szabályozás 

villamosenergia-ár szabályozása 
villamosenergia-ellátás 

Villamosenergia-ellátási Bizottság (Dél-afrikai Köztársaság) 

villamosenergia-felhasználás 
villamos energia felhasználása 

villamosenergia-fogyasztás 

villamos energia fogyasztása 

villamosenergia-forgalmazás 

villamosenergia-igény 
villamosenergia-igény bejelentése 

villamosenergia-import 

villamosenergia-ipar 
Villamosenergia-ipari Társaságok Szövetsége (VTSZ) 

villamosenergia-kereslet 

villamosenergia-nagykereskedelem 
villamosenergia-piac 

villamosenergia-szolgáltatás 

villamosenergia-tarifa 
villamosenergia-termelés 

villamos energia vásárlása 

villamosenergia-vásárló 
villamosfelújítási költség 

villamosforgalom 

villamos hálózat (elektromos) 
villamoshálózat (villamosjárművek ...) 

villamosipari értékpapír 

villamosipari részvény 
villamosítás 

villamosítható 

villamosító 
villamosított 

villamosjárat 

villamosjegy 
villamosközlekedés 

villamosközmű-vagyon 

villamosságfelszerelési szaküzlet 
villamossági bolt 

villamossági bolt helyettes vezetője 

villamossági bolti eladó 
villamosságibolt-vezető helyettese 

villamossági bolt vezetője 



villamossági nagykereskedés 

villamossági üzlet 

villamossági üzletház 
villamosvasút 

villamosviteldíj 

villámprivatizáció 
villámrevízió 

villámsztrájk 

villanyáramdíj 
villanyáram-használat 

villanydíj 

villanydíjfizetés 
villanydíj fizetése 

villanyellátás 

villanyfogyasztás 
villanyfogyasztó 

villanyszámla 

villanyszerelési kiskereskedés 
villanyszerelési szaküzlet 

villanyszolgáltatás 

villanytarifa 
villanyújság 

villás targoncát bérel 

villatulajdonos 
Villermč, Louis Renč 

villogó fényreklám 

vincellér 

vincellérkapzsiság 

vinculatio (bánatpénzzel való biztosítás) 
vindikál 

vindikálás 

vindikáló 
Viner, Jacob 

vinkulációs bizalmi cég 

vinkulál 
vinkulálás 

vinkulált beszedvény 

vinkulált inkasszó 
vinkulált, névre szóló részvény 

vinkulált, okmányos inkasszó 

vinkulált részvény 
vinotéka 

VIP (különösen fontos személy) 

VIP-ellátóhely 
VIP-hitel 

VIP-lista 

VIP-telefon 
VIP-váró 

VIP-vendég 

VIR (vállalatirányítási információs rendszer) 
virágárak 

virágáruház 

virágárus 
virágárusító hely 

virágárus lány 

virágbazár 
virágbehozatal 

virágbolt 

virágbolt helyettes vezetője 
virágbolti eladó 

virágboltvezető 



virágboltvezető-helyettes 

virágboltvezető helyettese 

virágbolt vezetője 
virágeladó 

virágértékesítési centrum 

virágexport 
virágimport 

virágkereskedés 

virágkereskedő 
virágkereslet 

virágkiállítás 

virágkihordási piac 
virágkínálat 

virágkor 

virágkötészet 
virágkötvény 

virág-nagykereskedelem 

virág-nagykereskedő 
virágpiac 

virágtermelés 

virágtermelő 
virágüzlet 

virágvásár 

virágzás 
virágzó gazdaság 

virágzó kereskedelem 

virágzó kézművesipar 

virágzó üzlet 

virágzó üzletág 
virágzó vállalat 

vircsaft 

virement (hitelátruházás, folyószámla-átutalás) 
Virginiai Automatizált Klíringintézetek Szövetsége (VACHA) 

virilista 

virilizmus 
virmanol 

virmanolás (a hitelkeret más célra történő felhasználása) 

virtuális áruház 
virtuális bankfiók 

virtuális bankkártya 

virtuális gazdaság 
virtuálisháziállat-forgalmazó 

virtuális javak 

virtuális jövedelem 
virtuális kártyaelfogadó 

virtuális kávézó 

virtuális könyvesbolt 
virtuális parkett 

virtuális piac 

virtuális pont 
virtuális szervezet 

virtuális tőzsde 

virtuális tulajdonosi konglomerátum 
virtuális vállalat 

virtualitás 

virtualizáció 
virtualizálás 

virulens üzlet 

viruló vállalat 
visa cardra történő vásárlás 

visegrádi csoport 



visegrádi hármak 

visegrádi négyek 

visegrádi négyek vámszervezetei 
visegrádi négyek vámszervezeteinek együttműködése 

visegrádi nyilatkozat 

visegrádi országok vámigazgatói 
visel 

viselkedés 

viselkedéselmélet 
viselkedési norma 

viselkedési paraméter 

viselkedési szabály 
viselkedési szabályosság 

viselkedési szabályzat vállalatigazgatók számára 

viselkedéssorozat 
viselkedéstudomány 

vis maior 

vis maior esetére szóló biztosítás 
vis maior-keret 

vis maior-kockázat 

vis maior okozta késedelem 
viszály 

viszonosság 

viszonosság elve 
viszonossági fizetési megállapodás 

viszonossági gyakorlat 

viszonossági kölcsön 

viszonossági szerződés 

viszonosságon alapuló 
viszontbiztosít 

viszontbiztosítás 

viszontbiztosítási ajánlat 
viszontbiztosítási díj 

viszontbiztosítási kötvény 

viszontbiztosítási szerződés 
viszontbiztosítási ügynök 

viszontbiztosításra átenged 

viszontbiztosítást köt 
viszontbiztosító 

viszontbiztosító intézet 

viszontbiztosító társaság 
viszontbiztosított 

viszontelad 

viszonteladás 
viszonteladási ár 

viszonteladási ár minimuma 

viszonteladási hálózat 
viszonteladásra vásárolt áru készlete 

viszonteladó 

viszonteladói ár 
viszonteladói árengedmény 

viszonteladói árkedvezmény 

viszonteladói ártartás 
viszonteladói engedmény 

viszonteladói hálózat 

viszonteladói piac 
viszonteladók részére történő értékesítés 

viszonteladó-típus 

viszonteladó vevő 
viszontengedmény 

viszontgarancia 



viszontgarantál 

viszontigény kizárásával 

viszontjegyzés 
viszontkövetelés 

viszontleszámít 

viszontleszámítás 
viszontleszámítol 

viszontleszámítolás 

viszontleszámítolás felső határa 
viszontleszámítolási beleegyezés 

viszontleszámítolási határ 

viszontleszámítolási kamatláb 
viszontleszámítolási keret 

viszontleszámítolási tevékenység 

viszontleszámítolásra jogosult 
viszontszámla 

viszontszolgáltatás 

viszontutalványozás 
viszontváltó 

viszontvásárlás 

viszontvásárlásos ügylet 
viszonzatlan áramlás 

viszonzatlan átutalások mérlege 

viszonzatlan folyó átutalások 
viszonzott áramlás 

viszonyít 

viszonyítás 

viszonyítás alapja 

viszonyítás alapját képező adat 
viszonyítási alap 

viszonyítási év 

viszonyítás tárgya 
viszonyítás tárgyát képező adat 

viszonyítható 

viszonyító 
viszonyított 

viszonyított átlag 

viszonyítva 
viszonylag kevéssé fejlett 

viszonylag kis mennyiséggel való kereskedés 

viszonylag nélkülözhetetlen javak 
viszonylag nélkülözhető javak 

viszonylagos 

viszonylagos árfolyam 
viszonylagos bérkülönbség 

viszonylagos csökkenés 

viszonylagos előny 
viszonylagos elszegényedés 

viszonylagos erősség 

viszonylagos érték 
viszonylagos értékforma 

viszonylagos értéktöbblet 

viszonylagos hatékonysági együttható 
viszonylagos helyzetromlás 

viszonylagos jólét 

viszonylagos nagyság 
viszonylagos siker 

viszonylagos túlnépesedés 

viszonylat 
viszonylati jövedelmezőségi mátrix 

viszonylik 



viszonyszám 

viszonyszámelemzés 

viszonyszám fogalma 
viszonyszámok fajtái 

viszonyszámsor 

viszonyszámsorozat 
viszonyszámszámítás 

viszonyszám számítása 

viszonyszámtípus 
viszonyul 

viszonyulás 

viszonyuló 
visszaad 

visszaadás 

visszaadás kötelezettsége nélkül 
visszaadat 

visszaadható 

visszaadja a pénzt 
visszaadó 

visszaadott 

vissza a feladónak 
vissza a kibocsátónak 

visszaállamosít 

visszaállamosítás 
visszaállamosítási terv 

visszaállamosított bank 

visszaállamosított vagyon 

visszaállít 

visszaállítás 
visszaállítható 

visszaállító 

visszaállíttat 
visszaáramlás 

visszaáramoltat 

visszaáramoltatás 
visszabérlés 

visszabillen 

visszabővítés 
visszacsalogat 

visszacsalogatja a régi vevőit 

visszacsatol 
visszacsatolás 

visszacsatolási folyamat 

visszacsatolásos marketing 
visszacsatolásos rendszer 

visszacsatoló 

visszacsempész 
visszacsempészés 

visszacsempésző 

visszacserél 
visszacserélés 

visszacserélő 

visszacserélt 
visszacsinál 

visszacsinálja az üzletet 

visszadátumozás 
visszadátumozott csekk 

visszadob 

visszaélés 
visszaélés a bizalommal 

visszaélésgyanús kifizetés 



vissza elfogadás hiányában 

visszaélő 

visszaél piaci erejével 
visszaengedményezés 

visszaérkezés 

visszaérkezett áru 
visszaérkezik 

visszaérkező 

visszaértékelt pénzforgalom 
visszaesés 

visszaesett teljesítmény 

visszaesett termelés 
visszaesik 

visszafejleszt 

visszafejlesztés 
visszafejlesztett 

visszafejlesztő 

visszafejlődés 
visszafejlődik 

visszafejlődő 

visszafejlődött 
visszafektet 

visszafektetés 

visszafektető 
visszafizet 

visszafizetendő 

visszafizetendő adósság 

visszafizetendő előleg 

visszafizetendő kölcsön 
visszafizetés 

visszafizetéses évjáradék 

visszafizetéses ügylet 
visszafizetés-forma 

visszafizetési ázsió 

visszafizetési feltételek 
visszafizetési forma 

visszafizetési garancia 

visszafizetési határidő 
visszafizetési időszak 

visszafizetési jelzálogkölcsön 

visszafizetési kötelezettség nélküli pénzátutalás 
visszafizetési nyereség 

visszafizetés nélkül 

visszafizetéssel törleszt 
visszafizetett 

visszafizetett biztosítási díj 

visszafizetett kölcsön 
visszafizetett tőke és kamat 

visszafizethetetlen 

visszafizethetetlenség 
visszafizethető 

visszafizető 

visszafizettet 
visszafog 

visszafog a fizetéséből 

visszafogás 
visszafogás és ösztönzés politikája 

visszafogott 

visszafogott infláció 
visszafogott kereslet 

visszafogott költekezés 



visszafogott növekedés 

visszafogott reklám 

visszafojtott infláció 
visszafordíthatatlan 

visszafordíthatatlan környezeti kár 

visszafordulási kritérium 
visszaforgat 

visszaforgatás 

visszahanyatlás 
visszahanyatlik 

visszahanyatló gazdálkodás 

visszaháramlás 
visszaháramlás az államra 

visszaháramló 

visszaháramló érdekeltség 
visszahat 

visszahatás 

visszaható erejű 
visszaható érvényesség 

visszaható érvényű 

visszaható érvényű finanszírozás 
visszaható hatályú 

visszahelyez 

visszahelyezés 
visszahelyezhető 

visszahív 

visszahívás 

visszahívásig érvényes tőzsdei megbízás 

visszahívási jog 
visszahívható hitel 

visszahívható kötvény 

visszahódítás 
visszahódítható 

visszahódítja világpiaci befolyását 

visszahódított 
visszahozatali kötelezettség 

visszaigazol 

visszaigazolandó 
visszaigazolás 

visszaigazolásról szóló jegyzőkönyv 

visszaigazoló levél 
visszaigazoló szelvény 

visszaigazolt hitel 

visszaigazolt rendelés 
visszaigényel 

visszaigényelhető 

visszaigényelhető vámpótlék 
visszaigényelt 

visszaigénylés 

visszaigénylési jogosultság 
visszaigénylési lehetőség 

visszaigénylés lehetősége 

visszaigénylő 
visszaintézvényez 

visszaítél 

visszaítélés 
visszaítélő 

visszajáró adóelőleg 

visszajáró összeg 
visszajáró pénz 

visszajegyeztet 



visszajelzés 

visszajelzési arány 

visszajuttat 
visszajuttatás 

visszajuttatás magánkézbe 

visszajuttató 
visszakap 

visszakapás 

visszakapó 
visszakapott 

visszakapott információ 

visszakeltez 
visszakeltezés 

visszakeltezett 

visszakeltező 
visszakelteztet 

visszakér 

visszakeres 
visszakérés 

visszakeresés 

visszakereső 
visszakerestet 

visszakérő 

visszakövetel 
visszakövetelés 

visszakövetelési záradék 

visszakövetelhető 

visszakövetelő 

visszakövetelt 
visszaküld 

visszaküldendő 

visszaküldés 
visszaküldet 

visszaküldhető 

visszaküldő 
visszaküldött áru 

visszaküldött csekk 

visszaküldött göngyöleg 
visszalép 

visszalépés 

visszalépés a rangsorban 
visszalépés a vételtől 

visszalépés az ügylettől 

visszalépés az üzlettől 
visszalépési jog 

visszalépési nyilatkozat 

visszalépési záradék 
visszalépett 

visszalépő ügyfél 

visszamarad 
visszamaradó 

visszamaradó áru 

visszamaradó keret 
visszamaradó összeg 

visszamaradt tartozás 

visszamaradt tétel 
visszamenő erejű 

visszamenő hatály 

visszamenő hatályú 
visszamenőleg 

visszamenőleges 



visszamenőleges bér 

visszamenőleges elkönyvelés 

visszamenőlegesen számfejt 
visszamenőleges érvényű 

visszamenőleg járó osztalék 

visszamenőleg lekérhető információ 
visszamenőleg nem járó osztalék 

visszaminősítés 

vissza nem fizetés kockázata 
vissza nem fizetett hitel 

Vissza nem igényelhető eredményt terhelő áfa (számlanév) 

vissza nem térítendő 
vissza nem térítendő kölcsön 

vissza nem váltható 

vissza nem váltható elsőbbségi részvény 
vissza nem váltható értékpapír 

vissza nem váltható palack 

visszanyer 
visszanyerés 

visszanyerhető nettó érték 

visszanyerhető összeg 
visszanyerhető pénz 

visszaosztás 

visszaosztott szja 
visszaperiferizálódás 

visszapótlás 

visszapótló 

visszapótol 

visszapótolható 
visszapótolt 

visszapótolt kár 

visszapótolt veszteség 
visszarendel 

visszarendelés 

visszarendeli az árut 
visszarendelő 

visszarendelt 

visszarendeltet 
visszarendeződés 

visszáru 

visszáruk könyve 
visszáruk könyvelési tétele 

visszáruszámla 

visszáruz 
visszaszállás 

visszaszállít 

visszaszállítás 
visszaszállítható 

visszaszállító 

visszaszállított 
visszaszállíttat 

visszaszámít 

visszaszámlálás 
visszaszámláz 

visszaszármaztatás 

visszaszedés 
visszaszedett pénz 

visszaszerez 

visszaszerezhető 
visszaszerzés 

visszaszerzési kereset 



visszaszerzett márkahírnév 

visszaszerzi a pénzét 

visszaszerző 
visszaszolgáltat 

visszaszolgáltatás 

visszaszolgáltatási kereset 
visszaszolgáltatási kötelezettség 

visszaszolgáltató 

visszaszolgáltatott 
visszaszorítás 

visszaszorított infláció 

visszatart 
visszatart a kockázatos ügylettől 

visszatartás 

visszatartási jog 
visszatartási jog fuvardíj biztosítására 

visszatartási joggal megterhel 

visszatartási jog gyakorlója 
visszatartó erő 

visszatartott 

visszatartott érték 
visszatartott infláció 

visszatartott információ 

visszatartott jövedelmek 
visszatartott nettó bevétel 

visszatartott nyereség 

visszatart valakit a kockázatos ügylettől 

visszatelepít 

visszatér 
visszatérés 

visszatérés a tőkepiachoz 

visszatérés a tőkepiacra 
visszatérít 

visszatérítendő 

visszatérítés 
visszatérítés elvei 

visszatérítés jogosultja 

visszatérítésre fordított kiadás 
visszatérített kölcsön 

visszatérített költség 

visszatéríthető 
visszatéríti a tartozást 

visszatéríti az adósságot 

visszatérítő 
visszatéríttet 

visszatérő 

visszatérő csomagolás 
visszatérő válság 

visszatérő valutaválságok 

visszatérő vendég 
visszatérül 

visszatérülő 

visszatérült 
visszatérült befektetés 

visszatevéses mintavétel 

visszatevés nélküli mintavétel 
visszatőkésítés 

visszautal 

visszautal a feladónak 
visszautalás 

visszautalási kockázat 



visszautalható 

visszautaló 

visszautalt 
visszautaltat 

visszautasít 

visszautasítás 
visszautasítási tartomány 

visszautasított 

visszautasított ajánlat 
visszautasított váltó 

visszautazás 

visszautazási költség 
visszaúton lévő áru 

visszavált 

visszaváltás 
visszaváltási árfolyam 

visszaváltási érték 

visszaváltási felár 
visszaváltási határidő 

visszaváltási jog 

visszaváltási jutalék 
visszaváltási kötelezettség 

visszaváltási mutató 

visszaváltási probléma 
visszaváltás joga 

visszaváltás-kötelezett termék 

visszaválthatatlan elsőbbségi részvény 

visszaválthatatlan kötvény 

visszaváltható 
visszaváltható befektetési jegy 

visszaváltható részvény 

visszaváltható üveg 
visszaváltó pénztáros 

visszaváltott 

visszaváltat 
visszavándorló pénz 

visszavárólag megküld 

visszavásárlás 
visszavásárlási ajánlat 

visszavásárlási alap 

visszavásárlási ár 
visszavásárlási árfolyam 

visszavásárlási aukció 

visszavásárlási díj 
visszavásárlási egyezmény 

visszavásárlási engedmény 

visszavásárlási érték 
visszavásárlási értesítés 

visszavásárlási garancia 

visszavásárlási jog 
visszavásárlási jog fenntartásával 

visszavásárlási joggal 

visszavásárlási költség 
visszavásárlási kötelezettség 

visszavásárlási megállapodás (RP) 

visszavásárlási megállapodás keretében elzálogosít 
visszavásárlási opció 

visszavásárlási összeg felkínálása 

visszavásárlási szerződés 
visszavásárlási ügylet 

visszavásárlás joga 



visszavásárlás leltári értéken 

visszavásárlásos ügylet 

visszavásárló 
visszavásárol 

visszavásárolhatatlan kötvény 

visszavásárolható 
visszavásárolható elsőbbségi részvény 

visszavásárolható értékpapír 

visszavásárolható kötvény 
visszavásárolható részvény 

visszavásárolható részvényutalvány 

visszavásárolt 
visszavásárolt áru 

visszavásároltat 

visszavásárolt értékpapír 
visszavásárolt részjegy 

visszavásárolt részvény 

visszavesz 
visszavet 

visszavétel 

visszavételezés 
visszavételi ár 

visszavételi jog 

visszavételi kötelezettség 
visszavett 

visszavevés 

visszavevő 

visszavisz 

visszavitel 
visszaviteli határidő 

visszaviteli kötelezettség 

visszavitt áru 
visszavon 

visszavonás 

visszavonási érték 
visszavonási érték a használati idő végén 

visszavonásig 

visszavonásig érvényes 
visszavonásig érvényes megbízás 

visszavonásig érvényes tőzsdei megbízás (GTC) 

visszavonásig szóló hirdetési megbízás 
visszavonásig szóló tőzsdei megbízás 

visszavonási jog 

visszavonat 
visszavonhatatlan 

visszavonhatatlan akkreditív 

visszavonhatatlan igazolt akkreditív 
visszavonhatatlan bankgarancia 

visszavonhatatlan jog engedélyezése 

visszavonhatatlan megállapodás 
visszavonhatatlan meghitelezés 

visszavonható 

visszavonható akkreditív 
visszavonható bankgarancia 

visszavonható birtokjog 

visszavonható meghitelezés 
visszavonhatatlan meghitelezés 

visszavonja a rendelést 

visszavonja az ajánlatot 
visszavonó 

visszavonul 



visszavonulás 

visszavonulási érték 

visszbevétel 
visszfinanszírozás 

visszfizetési kötelezettség 

visszfuvar 
visszfuvardíj 

visszfuvardíjszabás 

visszintézvényez 
visszkereset 

visszkereset elmulasztása 

visszkereset érvényesítésének elmulasztása 
visszkeresetet benyújtó személy 

visszkeresetet elfogadó személy 

visszkeresetet kirekesztő záradék 
visszkeresetet kizáró forgatmány 

visszkeresetet korlátoz 

visszkereseti igény 
visszkereseti jog 

visszkereseti jogával él 

visszkereseti joggal 
visszkereseti jog harmadik személlyel szemben 

visszkereseti jog nélkül 

visszkereseti jogot biztosít 
visszkereseti jogot elveszít 

visszkereseti jogot fenntart 

visszkereseti jogot kizáró forgatmány 

visszkereseti kötelezett 

visszkereseti kötelezettség 
visszkereseti összeg 

visszkereseti számla 

visszkereseti váltóadós 
visszkereseti vezető 

visszkereset nélkül 

visszkereset nélküli váltóleszámítolás 
visszkereset nemfizetés miatt 

visszkeresettel él 

visszkeresettel él a kibocsátóval szemben 
visszkezes 

visszkezesség 

visszkiadás 
visszkölcsön 

visszkönyvelés 

visszleszámítol 
visszleszámítolás 

visszleszámítolás felső határa 

visszleszámítolási kamatláb 
visszleszámítolási kontingens 

visszleszámítolásra alkalmas 

visszleszámítolásra való alkalmasság 
visszleszámítolható 

visszleszámítolhatóság 

visszleszámítolható váltó 
visszleszámítoló 

visszleszámítolt 

visszleszámítoltat 
visszleszámítolt váltó 

visszleszámítolt váltókkal kapcsolatos kötelezettségek 

visszlízing 
visszlízingszerződés 

visszrakomány 



visszteher 

visszteher nélkül 

visszteher nélküli szerződés 
visszterhes 

visszterhesség 

visszterhes szerző 
visszterhes szerződés 

visszterhes telekszerzési adó 

visszterhes tulajdonos 
visszterhes vagyonátruházás 

visszterhes vagyonátruházási illeték 

visszváltó 
visszváltóköltség 

visszváltó összege 

visszváltószámla 
visszvám 

visszvámigazolás 

viták rendezése 
vitarendezési eljárás 

vitás kérdés 

vitás kérdés rendezése 
vitás kérdést tisztáz 

vitás követelés 

vitás ügy 
vitás ügyet elintéz 

vitás ügy választott bíróság elé utalása 

vita tárgyává tesz 

vitathatatlan 

vitathatatlan követelés 
vitathatatlan tény 

vitatható 

vitatható követelés 
vitatható követelések hitelezői 

vitatott 

vitatott követelés kielégítése 
vitatott követelés kielégítése újabb megállapodással 

vitatott számla 

vitatott tartozás 
viteldíj 

viteldíjas 

viteldíjköltség 
viteldíjmentes 

viteldíj-mentesítés 

viteldíjszabás 
viteldíjtáblázat 

Vitéz Géza 

vitézi telek 
vitorlássport 

vitorlástúra 

vitrin 
vitrinbérlés 

vitrinreklám 

vívmány 
vivőágazat 

Vizaknai Antal 

vízálló csomagolás 
vízdíj 

vízdíjfizetés 

vízdíj fizetése 
vízdíjhátralék 

vízdíjhátralékos 



vízdíjkaució 

vízdíj-kompenzáció 

vízdíjszámla 
vízellátási szolgáltatás 

vízerő-gazdálkodás 

vízfogyasztási díj 
vízfogyasztási számla 

vízgazdálkodás 

vízgazdálkodási társulat 
vízgazdálkodási tevékenység 

Vízgazdálkodási tevékenység közvetlen költségei (számlanév) 

vízgazdálkodási vállalat 
vízgazdálkodási vállalati vezérigazgató 

vízgyógykezelési díj megtérítése 

vízhatlan csomagolás 
vízi áruszállítás 

vízibicikli-kölcsönző 

vízibusz viteldíja 
vízi energia 

vízi erőmű 

vízi kereskedelem 
vízi kirándulás 

víziközmű-társulás 

vízisport-bolt 
vízi szállítás 

vízi szállítási folyosó 

vízi szálloda 

vizitál 

vizitátor 
vízitaxi 

vizit díja 

Víziturisztikai Vállalkozások Klubja 
vízi turizmus 

vízi út 

vízi úton, átrakodás nélkül történő áruszállítás 
vízi vontató 

vízjel 

vízjeles pénzpapír 
vízjellel ellátott 

vízkár 

vízkárbecslés 
vízkár esetére szóló biztosítás 

vízkárosult 

vízkészletjárulék-befizetés 
vízkészletjárulék befizetése 

vízkiszorítás tonnában 

vízközmű-hozzájárulás 
vízközművállalat 

vízlágyítók világpiaca 

vízlépcsőszerződés költségvetési kihatása 
víz minőségének a védelme 

vízminőség-védelem 

vízminőség védelme 
vízparti turizmus 

vízparti üdülés 

vízszintes integráció 
vízszintes kínálati görbe 

vízszintes különbözeti pozíció 

vízszintes tengely 
vízszolgáltatás 

vízszükséglet 



víztisztaság 

vízum 

vízumdíjbevétel 
vízumigénylés rendszere 

vízumkiadási rendszer 

vízügy 
vízvédelem 

vizsgadíj 

vizsgál 
vizsgálandó függvény 

vizsgálás 

vizsgálat 
vizsgálati díj 

vizsgálati igazolás 

vizsgálati minta 
vizsgálati módszer 

vizsgálatlan 

vizsgálatsor 
vizsgálható 

vizsgált 

vizsgált sokaság egyedei 
vizsgált sokaság nagysága 

vizsgázott alkusz 

vizsgázott szerelő 
VND (dong) – Vietnam 

vócser (meghatározott szolgáltatásra jogosító utalvány) 

Voigt, Andreas 

volatil (változékony) 

volatilitás 
Volodarszkij, Lev Markovics 

volontőr (fizetéstelen gyakornok) 

volontőrködik 
volontőrség 

volt (V) 

volt fejlett országok 
volumen 

volumenadatok 

volumenárfolyam-tendencia 
volumenárfolyam-tendencia grafikonja 

volumencentrikus integrációs stratégia 

volumencsökkenés 
volumencsúcs 

volumenfüggő 

volumengazdaságosság 
volumenhatás 

volumenhatás-hordozó kapacitás 

volumenhatás-kereső munkamegosztási pont 
volumenhatás-különbség 

volumenhatás-lehetőség 

volumenhordozó termék 
volumenhozadék 

volumenhozam-függvény 

volumenindex 
volumenindex-képlet 

volumenindex képlete 

volumenindex közvetett meghatározása 
volumenindexsor 

volumennövekedés 

volumentényezők 
volumenváltozás 

voluntarista 



voluntarisztikus 

voluntarizmus 

von (KPW) – Észak-Korea 
von (KRW) – Dél-Korea 

vonal alatti tételek 

vonaldiagram 
vonal feletti (vagy fölötti) tételek 

vonalfelvigyázó 

vonal fölötti (vagy feletti) tételek 
vonalhajó 

vonalhajó-feltételek 

vonalhajózás 
vonalhajózási díjszabás 

vonalhajózási fuvardíj 

vonalhajózási szállítási feltételek 
vonalhálózat 

vonalhasználati díj 

vonaljáratú gőzös hajóraklevele 
vonaljegy 

vonalkód 

vonalkódjegyzék 
vonalkód-leolvasó 

vonalkódolvasó 

vonalkódos áru 
vonalkódos vámolás 

vonallopás 

vonalszakasz 

vonalvédő 

vonat 
vonatbérlet 

vonatcsatlakozás 

vonatérkezés 
vonatindulás 

vonatjárat 

vonatjegy 
vonatjegyár 

vonatjegy ára 

vonatjegy árának az emelése 
vonatjegyár-emelés 

vonatjegyár emelése 

vonatkésés 
vonatkozási csoport 

vonatkozási időszak 

vonatkozó 
vonatkozó adatok 

vonatkozó rendelet 

vonatkozó terv 
vonatköltség 

vonatközlekedés 

vonatmérföld 
vonat-összeköttetés 

vonatrakomány 

vonatszállító komp 
vonatszemélyzet 

vonatszolgálat 

Vonház István 
vontatás 

vontatási díj 

vontatmány 
vontatmányt utaztató vasúti kocsi (zsebes kocsi) 

vontató 



vontatóállomány 

vontató gépkocsi 

vontatógőzös 
vonzás 

vonzási együttható 

vonzási erő 
vonzási határvonalak 

vonzási tartomány 

vonzáskörzet 
vonzó ár 

Voroncov, Vaszilij Pavlovics 

vostroszámla 
VOSZ-ankét 

VOSZ-Hírek (sajtókiadvány) 

vótum 
voucher 

Voznyeszenszkij, Alekszandr Alekszejevics 

Voznyeszenszkij, Nyikolaj Alekszejevics 
vödör (vagy veder) (térfogatmérték) 

völgyidőszak 

völgyidőszaki ár 
völgymeneti díjszabás 

völgymeneti fuvardíjtétel 

vörös báró 
vörösbárózás 

vörös hétfő 

vörös verdefényes 

VÖSZ (vállalati önköltség-számítási szabályzat) 

VPI (vagyonpolitikai irányelvek) 
VPOP (Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága) 

VSE (Vancouveri Értéktőzsde) 

VSTF (igen rövid lejáratú finanszírozás) 
VT (vállalati tanács) 

VTMSZ (Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetsége) 

VT-s vállalat 
vtsz. (vámtarifaszám) 

VTSZ (Villamosenergia-ipari Társaságok Szövetsége) 

vulgáris gazdaságtan 
vulgáris közgazdaságtan 

vulgarizál 

vulgarizálás 
vulgarizáló 

vulgarizált 

vurstli 
VUV (vatu) – Vanuatu 

VVSZ (Vámigazgatások Világszervezete) 

  



W 
W (watt) (az a teljesítmény, amelyet 1 joule munkával 1 másodperc alatt hoznak létre) 

WACH (Nyugat-afrikai Klíringintézet) 

WACO (Légi Teherszállítási Világszervezet) 
WADB (Nyugat-afrikai Fejlesztési Bank) 

WAEC (Nyugat-afrikai Gazdasági Közösség) 

Wagner, Adolf Heinrich Gotthilf 
wagon-restaurant 

Wakefield, Edward Gibbon 

Walker, Francis Amasa 
Wallis, Kenneth Frank 

Wall Street-i árzuhanás 

Wall Street-i bűnözés 
Wall Street-i emberek 

Wall Street-i hitelkártyakrach 

Walras, Antoine Auguste 
Walras, Marie Esprit Lčon 

Walras–Cassel-modell 

walrasi árverező 

walrasi egyensúly 

walrasi numčrarie 
walrasi rendszer 

Walras–Kuhn-modell 

Walras–Leontief-modell 
Walras–Leontief-technológia 

Walras–Leontief-típusú ÁKM 

Walras-modell 
Walras-rendszer 

Walras-törvény 

Walras–Wald-modell 
Walters, Alan Arthur 

WAMU (Nyugat-afrikai Pénzügyi Unió) 

Wappäus, Johann Eduard 

Ward, Barbara Mary 

Wargentin, Pehr 

warrant (váltóként is használható közraktári árujegy) 
washingtoni konszenzus 

WASME (Kis- és Középvállalkozások Világszervezete) 

WASME-iroda 
Wass Sámuel, gróf 

WATA (Utazási Irodák Világszövetsége) 

watt (W) (az a teljesítmény, amelyet 1 joule munkával 1 másodperc alatt hoznak létre) 
WCE (Winnipegi Árutőzsde) 

Webb, Sidney James 

Weber, Adolf 
Weber, Alfred 

Weber, Max 

WEF (Világgazdasági Fórum) 
Weiller, Jean Sylvian 

Weintraub, Sidney 

Weisbrod, Burton 
Weissengruber Antal 

Weitling, Wilhelm 

Weizsäcker, Carl Christian von 
Wekerle Sándor 



Wellisz, Stanislaw Henryk 

Weninger Vince 

wergeld (az okozott kárért fizetendő bírság) 
Werner-terv 

wertheimkassza 

West, Edward sir 
West, Edwin George 

Westergard, Harald 

Westminster Bank 
Weston, Fred 

WEU (vagy NYEU) (Nyugat-európai Unió) 

WFC (Világélelmezési Tanács) 
WGC (Nemzetközi Aranytanács) 

Whately, Richard 

White cég kötvényminősítési szolgáltatása 
Wicksell-féle monetáregyensúly 

wickselli konjunktúraelmélet 

Wicksell, Johann Gustaf Knut 
Wicksteed, Philip Henry 

Wiese, Leopold von 

Wieser, Friedrich von 
Wieser-törvény 

WIG (varsói tőzsdeindex) 

WIIW (Összehasonlító Gazdasági Tanulmányok Intézete) (Bécs) 
Wilcoxon-féle rangösszegpróba 

Wilson, Thomas 

Winch, Donald Norman 

winchesteri bushel (térfogatmérték) 

Winnipegi Árutőzsde (WCE) 
WIPO (az ENSZ Szellemi Tulajdon Világszervezete) 

Wirth, Max 

Wiseman, Jack 
WITS (nemzetközi információátviteli rendszer) 

Wold, Herman 

Wolf, Julius 
Wolfsberg-elvek 

Wonnacott, Ronald Johnston 

Worswick, George David Norman 
W/P (reálbér) 

Wright, Carol 

WST (tala) – Nyugat-Szamoa 
WTCA (Világkereskedelmi Központok Szövetsége) 

WTC (Nemzetközi Kereskedelmi Központ) (New York) 

WTC (Utazási és Idegenforgalmi Világtanács) 
WTC (Világkereskedelmi Központ) 

WTO (Idegenforgalmi Világszervezet) 

WTO (Világkereskedelmi Szervezet) 
WTO Árukereskedelmi Tanácsa 

WTO-egyezmény 

WTO-eljárás 
WTO-ellenes lépés 

WTO-felmérés 

WTO Fizetésimérleg-korlátozások Bizottsága 
WTO-forduló 

WTO-konform gazdasági magatartás 

WTO-konformitás 
WTO-konform megoldás 

WTO-konform piacvédelmi eszközök 

WTO-kötelezettség 
WTO-prognózis 

WTO-szabályrendszer 



WTO Szolgáltatáskereskedelmi Tanácsa 

WTO-tag 

WTO-tagság 
WTO-vállalás 

Wunsch aukciós rendszere (USA) 

  



X 
X (az export reálértéke) 

XAF (CFA-frank) – Csád 

XAF (CFA-frank) – Egyenlítői- 
-Guinea 

XAF (CFA-frank) – Gabon 

XAF (CFA-frank) – Kamerun 
XAF (CFA-frank) – Kongó 

XAF (CFA-frank) – Közép-Afrika 

XCD (kelet-karibi dollár) – Antigua és Barbuda 
XCD (kelet-karibi dollár) – Dominika 

XCD (kelet-karibi dollár) – Grenada 

XCD (kelet-karibi dollár) – Saint Kitts és Nevis 
XCD (kelet-karibi dollár) – Saint Lucia 

XCD (kelet-karibi dollár) – Saint Vincent 

xenokrácia (idegen uralom) 
xenománia (korlátlan rajongás minden iránt, ami nem hazai) 

xerográfia 

xerox 

XEU (ECU vagy Ecu vagy ecu) 

x-hatékonyság elmélete 
XMD (dinár) – Macedónia 

XOF (CFA-frank) – Benin 

XOF (CFA-frank) – Burkina Faso 
XOF (CFA-frank) – Elefántcsontpart 

XOF (CFA-frank) – Mali 

XOF (CFA-frank) – Niger 
XOF (CFA-frank) – Szenegál 

XOF (CFA-frank) – Togo 

x tengely 
xu (váltópénz) 

 

 

Y (kibocsátás) 

Yaari, Menahem 

Yamey, Basil Selig 
Yanagizawa, Yasutoshi 

yaoundei egyezmény 

yard (hosszmérték) 
Yeager, Leland Bennett 

yen (vagy jen) (Ą) 

yenjegyzés 
yen jegyzése 

yenkészlet 

YER (riál) – Jemen 
York–Antwerpeni szabályzat  

a hajókár felosztására 

Yotopoulos, Pan 
Young, Arthur 

Young-terv 

y tengely 
YUD (új dinár) – Jugoszlávia 

Yule-féle asszociációs együttható 

yuppie (jól kereső, frissen diplomázott, gyorsan befutott nagyvárosi értelmiségi) 
  



Z 
zaboláz 

zabrál (szleng – lop, harácsol) 

zaci (szleng – zálogház) 
zacskóba kimér 

zacskóz 

zacskózás 
zacskózó 

zacskózott 

zacskóztat 
Zaghini, Enrico 

Zahn, Friderich 

Zaire Köztársaság (Zaire) – Afrika 
zaire (ZRZ) – Zaire 

zajvédelem 

zajvédelmi bírság 
zaklatás 

zálog 

zálogadó 

zálogadós 

zálogadósság 
zálogálladék 

zálogátadás 

zálog átadása 
zálogba ad 

zálogba adás 

zálogba adó 
zálogba adó személy 

zálogba adott tárgyat kivált 

zálogba csap 
zálogba letevő személy 

zálogban 

zálogba tehető 

zálogba tesz 

zálogba vesz 

zálogbér 
zálogbirtok 

zálogbirtokos 

zálogból kivált 
zálogcédula 

zálogdíj 

zálogeladás 
zálog eladása 

zálog ellenében kölcsönt ad 

zálog ellenében kölcsönt folyósít 
zálog ellenében kölcsönző uzsorás 

zálogérték 

zálogértékesítés 
zálog értékesítése 

zálogfedezet 

zálogfiók 
zálogforgatmány 

záloggal nem terhelt 

zálogház 
zálogházi becsüs 



zálogházi fiók 

záloghitel 

záloghitelező 
záloghitel-intézet 

záloghitelnyújtás 

záloghitel nyújtása 
záloghitelt nyújt 

záloghivatal 

zálogi lekötésre alkalmas 
zálog ingó tárgyakon és jogokon 

zálogjegy 

zálogjegybirtokos 
zálogjog 

zálogjog adóhátralék fizetésének biztosítására 

zálogjog a hajóra 
zálogjog alapítása 

zálogjog a megmentett rakományra 

zálogjog az eladásból befolyó összegre 
zálogjog-bekebelezés 

zálogjog bekebelezése 

zálogjoggal biztosított követelés 
zálogjoggal megterhel 

zálogjoggal nem biztosított, fix kamatozású kötvény 

zálogjoggal nem biztosított kötvény 
zálogjoggal terhelt zálogtárgy 

zálogjog gyakorlója 

zálogjog jogosítottja 

zálogjog kikötése 

zálogjog-kötelezett 
zálogjog közös kár esetére 

zálogjog lejárta 

zálogjog megszüntetése 
zálogjogosult 

zálogjogosult hitelező 

zálogjogot gyakorol 
zálogjogot megszerez 

zálogjog tartozékokra 

zálogjogtörlés 
zálogjog törlése 

zálogkamat 

zálogként felhasználható értékpapír 
zálogként való átruházás 

zálogként való cesszió 

zálogképes 
zálogképes értékpapír 

zálogképpen 

zálogkereskedelem 
zálogkiváltás 

zálog kiváltása 

zálogkölcsön 
zálogkölcsön-folyósítás 

zálogkölcsön folyósítása 

zálogkölcsön-intézet 
zálogkölcsönkötvény 

zálogkölcsön-szerződés 

zálogkölcsönt ad 
zálogkölcsönt vesz fel 

zálogkölcsönügylet 

zálogkölcsönüzlet 
zálogkölcsönzés 

zálogkölcsönző 



zálogkönyv 

zálogkötelezett 

zálogkötelezett gazdálkodószervezet 
zálogkötelezettség-vállalás 

zálogkötelezettség vállalása 

zálogkötelezvény 
záloglekötés 

zálog lekötése 

zálogletét 
záloglevél 

zálogleveleket bevon 

zálogleveleket kifizet 
záloglevelekre fizetett kamat 

zálogleveles kölcsön 

záloglevél-kibocsátás 
záloglevél-kibocsátó intézmény 

záloglevélkölcsön 

zálognyilvántartás 
zálog nyilvántartása 

zálogol 

zálogolás 
zálogolási érték 

zálogolási végzés 

zálogolható 
zálogoló 

zálogolt 

zálogoltat 

zálogos 

zálogosdi 
zálogosítás 

zálogosítási okirat 

zálogosítható 
zálogosító 

zálogosított 

zálogos privatizáció 
zálogosság 

zálogosult 

zálogosztály 
zálogot ad 

zálogot értékesít 

zálogot kivált 
zálogot vesz 

zálogőrzés 

zálogösszeg 
zálogper 

zálogra kölcsönt ad 

zálogszakma 
zálogszerződés 

zálogtárgy 

zálogtárgy állagának a romlása 
zálogtárgy elárverezése 

zálogtartás 

zálogtartási nyilatkozat 
zálogtartó 

zálogtartói nyilatkozat 

zálogtartozás 
zálogtevékenység 

zálogtulajdonos 

zálogul ad 
zálogul eltesz 

zálogul hagy 



zálogul kapott értékpapír 

zálogul leköt 

zálogul lekötött vagyontárgy 
záloguzsorás 

zálogügylet 

zálogüzlet 
zálogvisszaváltás 

zálog visszaváltása 

Zambiai Köztársaság (Zambia) – Afrika 
zamindál (indiai, pakisztáni nagybirtokos) 

ZAR (rand) – Dél-Afrika 

ZAR (dél-afrikai rand) – Namíbia 
Zaraba-árverési módszer (Japán) 

Zaraba-módszer 

záradék 
záradékkal ellát 

záradékmentes 

záradékmentes hajóraklevél 
záradék nélküli 

záradék nélküli hajóraklevél 

záradék nélküli szerződés 
záradékol 

záradékolás 

záradékoló 
záradékolt 

záradékoltat 

záradékolt hajóraklevél 

záradékolt váltó 

záradékot alkalmaz 
záradékot töröl 

zár alatt lévő 

zár alá vesz 
zár alá vesz a harmadadósnál 

zár alá vétel 

zár alá vételi parancs 
zarándokbiznisz 

zárás 

zárás előtti időszak 
zárási átlagárfolyam 

zárás időpontja 

zárási tartomány 
záráskor 

záráskor ad el 

zárás napja 
zárás utáni próbamérleg 

zárás utáni tőzsdeügylet 

zárbolt 
záreladás 

zárértékesítés 

zár értékesítése 
zárgondnok 

zárgondnokot kirendelő végzés 

zárgondnokot nevez ki 
zárgondnokság 

zárgondnokság alá vesz 

zárja az ügyletet 
zárjegy 

zárjegyekkel való kereskedés 

zárjegyes 
zárjegyes ellenőrzési rendszer 

zárjegyes termék 



zárjegyez 

zárjegyfelhasználó 

zárjeggyel ellátott fűszerpaprika- 
-őrlemény 

zárjegyhamisítás 

zárjegy hamisítása 
zárjegyhamisító 

zárjegyhasználat 

zárjegyhasználati kötelezettség 
zárjegyigény 

zárjegyigény-bejelentés 

zárjegyigény bejelentése 
zárjegy igényének a bejelentése 

zárjegymódosítás 

zárjegy módosítása 
zárjegy nélküli 

zárjegy nélküli jövedéki termék 

zárjegyszállítási ajánlat 
zárlat 

zárlat alá helyez 

zárlat alól felszabadít 
zárlati díj 

zárlati ellenőr 

zárlati időpont 
zárlati jegyzék 

zárlati kérelem 

zárlati könyvelés 

zárlati könyvelési teendők 

zárlati munkálatok 
zárlatjegyzék 

zárlatot elrendel 

zárlatot felold 
zárlatot rendel el 

Zarnowitz, Victor 

záró adóbevallás 
záró állomány 

záró ár 

záróár-csökkenés 
záró árfolyam 

záró befejezetlen termelés 

záró befektetetteszköz-érték 
záró cserearány 

záró egyenleg 

záró eladás 
záró elszámolás 

záró forgalom 

záró forgóeszközérték 
záró indexérték 

záró jegyzés 

zárójelentés 
zárókassza 

záró keresleti árfolyam 

zárókészlet 
zárókészlet-érték 

záró készlet értéke 

záró kínálati árfolyam 
záró középárfolyam 

zárol 

zárolandó 
zárolás 

zárolásbefagyasztás 



zárolás befagyasztása 

zárolási bejegyzés 

zárolási feljegyzés 
zárolási jegyzék 

zárolási jog 

zárolási megbízás 
zárolási megjegyzés 

záróleltár 

zárolt 
zárolt alap 

zárolt anyag 

zárolt áru 
zárolt betét 

zárolt címletek 

zárolt csekk 
zárolt deviza 

zárolt értékpapír 

zárolt készlet 
zárolt követelés 

zárolt letét 

zárolt papír 
zárolt pénzalap 

zárolt számla 

zárolt számla felszabadítása 
zárolt számlák jegyzéke 

zárolt vagyon kezelője 

zárolt valuta 

zárómérleg 

Zárómérlegszámla (számlanév) 
záró módosítások 

zárónap 

záróokmány 
záró-összesítő kimutatás 

záró pénzárfolyam 

záró pénzegyenleg 
záróra 

záró rendelkezések 

záros határidő 
zárószámla 

zárótétel 

záró ügylet 
záró vétel 

zárszaküzlet 

zárszalag 
zárszámadás 

zárszámadás-felülvizsgálat 

zárszámadás felülvizsgálata 
zárszámadási törvény 

zárszámadási törvényjavaslat 

zárt 
zárt ajánlat 

zárt alapítvány 

zártan 
zárt árusítású diplomatabolt 

zárt barterkonstrukció 

zárt befektetési alap 
zárt befektetési társaság 

zárt ciklusú termelés 

zárt családi gazdaság 
zárt dinamikus input-output modell 

zárt, egyfordulós pályázat 



zárt, egyszektoros gazdaság 

zárt gazdaság 

zárt gyógyszerkassza 
zárt halmaz 

zárt hitelgazdaság 

zárt ingatlanalap 
zárt input-output modell 

zárt ipari kooperáció 

zárt kamatparitás 
zárt kérdés 

zártkerti gazdaság 

zárt konzorciális hitel 
zárt körben 

zárt körben kibocsátott értékpapír 

zártkörű alapítású részvénytársaság 
zártkörű árverés 

zártkörű diplomatabolt 

zártkörű értékpapír-kibocsátás 
zártkörű jószág 

zártkörű kibocsátású rövid lejáratú kötelezvény 

zártkörű pályázat 
zártkörű részvénytársaság 

zártkörű társaságok elmélete 

zárt láncú adatátvitel 
zárt letét 

zárt magántőkés gazdaság 

zárt megrendelés 

zárt modell 

zárt pályázat 
zárt piac 

zárt részvénytársaság 

zárt számla 
zárt szervezet 

zárt szerződési ajánlat 

zárt társaság 
zárt üzem 

zárt végű befektetési alap 

zárt végű értékpapíralap 
zárt versenytárgyalási ajánlat 

zárt vételi megbízás 

zárva tartás 
zászlódiszkrimináció 

zászlóforma 

zászló joga 
zavar 

zavarelhárítási díj 

zavaró tényező 
zavartalan áruforgalom 

zavartalan haszonélvezet 

zavartalan haszonélvezet záradéka 
zavartalan kiszolgálás 

zavartalan ügyfélszolgálat 

zavartalan verseny 
zecchino (régi olasz pénz) 

Zeckhauser, Richard Jay 

ZEG (zéró gazdasági növekedés) 
Zellner, Arnold 

Zelovich Kornél 

Zelovich László 
zendülések és polgári zavargások eseteit kivéve 

zendülések és polgári zavargások kockázata 



zendülések kockázata 

zendülés és polgári zavargás esetére szóló biztosítás 

zenedíj 
zeneműbolt 

zenemű-kereskedelem 

zenemű-kereskedés 
zenepénz 

zenés étterem 

zenés felár 
zenés kávéház 

zenés kocsma 

zenés mulató 
zéró (vagy zérus) 

zéró bázis 

zéró bázisú 
zéró bázisú költségvetés 

zéróegyenleg 

zéró gazdasági növekedés (ZEG) 
zéró költségvetési előirányzat 

zérókulcs 

zéró növekedés 
zéró összegű gazdaság 

zéró összegű játék 

zéró összegű piac 
zéróprofitpont 

zéró végeredményű játék 

zérus (vagy zéró) 

zérusérték 

zérus keresleti feszültségű fogyasztói piac 
zérus környezetszennyezési pont 

zérus összegű játék 

zérusprofit 
zérusprofitpont 

zérus tranzakciós költség 

zérus választású elmozdulás 
zérusvám 

Zeuthen, Frederik 

Ziber, Nyikolaj Ivanovics 
ZIBOR (zürichi bankközi kínálati kamatláb) 

ziccer 

Zickwolff Károly 
zilált pénzviszonyok 

Zillmer-maximum 

Zillmer-tartalék 
Zimbabwei Köztársaság (Zimbabwe) – Afrika 

Zincke, Georg Heinrich 

złoty (PLN) – Lengyelország 
ZMK (kwacha) – Zambia 

zokniár 

zoknivásár 
zománcáru 

zóna 

zónaadag 
zónadíjszabás 

zóna ételadag 

zónahatár 
zónaidő 

zonális kiválasztás 

zonális mintavétel 
zónareggeli 

zónarendszer 



zónatarifa 

zónázik 

zökkenőmentes szolgáltatás 
zöldárfolyam 

zöldasztal melletti elintézés 

zöld báró 
zöldbárózás 

zöldbiznisz 

zöldfelület-gazdálkodás 
Zöld-foki Köztársaság (Zöld-foki- 

-szigetek) – Afrika 

zöld folyosó 
zöld font 

zöld forradalom 

zöldhasú (szleng – dollár) 
zöldhatáron átcsempészett áru 

zöldhatáron folytatott árucsempészet 

zöldhitel 
Zöld Internacionálé 

zöldkamionnal való szállítás 

zöldkártya (autóké) 
zöldkártya-szerződés 

zöldmezős beruházás 

zöldmezős beruházásról dönt 
zöldmezős biztosító 

zöldnövény-forgalmazás 

zöldnövény forgalmazása 

zöldövezeti telekár 

zöldövezeti telek ára 
zöldségár-spekuláció 

zöldségáru 

zöldségárus 
zöldségárusbódé 

zöldségbolt 

zöldségbolti eladó 
zöldségboltvezető 

zöldségboltvezető-helyettes 

zöldségboltvezető helyettese 
zöldségellátás 

zöldséges 

zöldségesbolt 
zöldségfélék kiskereskedelme 

zöldségfelhozatal 

zöldségforgalmazás 
zöldség-gyümölcs felhozatal 

zöldség-gyümölcs kereskedés 

zöldség-gyümölcs kereskedő 
zöldségkereskedelem 

zöldségkereskedés 

zöldségkereskedő 
zöldségkereslet 

zöldségkínálat 

zöldségpiac 
zöldségtároló 

zöldségtermelő 

zöldségtermesztés 
zöldségtermesztő 

zöldségüzlet 

zöldségvásár 
zöldségvásárló 

zöldszámvitel 



zöldterület-felújítási támogatás 

zöldturizmus 

zöldülő adórendszer 
zöldvaluta 

zöldvendéglő (vendéglőtípus) 

zöld vendéglő (zöldre festett) 
zöldvendéglő-tulajdonos 

zöldvendéglő tulajdonosa 

z-próba 
ZRZ (zaire) – Zaire 

Zuckerkandl, Robert 

zugalkusz 
zugárfolyam 

zugáru 

zugárus 
zúgás (szleng – árfolyamesés) 

zugbank 

zugbankár 
zugbankárkodik 

zugbankárság 

zugbörze 
zugbukméker 

zugfeldolgozó 

zugforgalmi ár 
zugforgalmi dollárárfolyam 

zugforgalom 

zugforgalomban elad 

zugforgalomban értékesít 

zugforgalomban vesz 
zugiparos 

zugkereskedelem 

zugkereskedő 
zugpiac 

zugpiacon árul 

zugspeditőr 
zugszálló 

zugszerződéssel felvásárolt termőterület 

zugtőzsde 
zugtőzsdén ad el 

zugtőzsdés 

zugtőzsdézik 
zugügylet 

zugügyleteket közvetítő alkusz 

zugügyleteket közvetítő bróker 
zugügylet-közvetítés 

zugügylet közvetítése 

zugügynök 
zugügynökösködés részvényekkel 

zugügynökösködik 

zugügynökség 
zugüzlet 

zugvállalkozó 

zuhan 
zuhanás 

zuhanó ár 

zuhanó árfolyam 
zuhanó infláció 

zuhanó zászló 

zuschlag (pótlék, ráadás) 
zuwachs (gyarapodás, növekedés) 

zürichi bankárok 



zürichi bankközi aranyár 

zürichi bankközi kínálati kamatláb (ZIBOR) 

Zürichi Értéktőzsde 
Zürichi Értéktőzsde indexe (SMI) 

zürichi gnómok (szleng) 

zűrzavar 
ZWD (dollár) – Zimbabwe 

Zwiedineck-Südenhorst, Otto 

  



Zs 
zsák 

zsákbamacska 

zsákbamacskát vesz 
zsákhordó 

zsákhordó munkás 

zsákkereskedő 
zsákkölcsönzés 

zsákköltség 

zsákmány 
zsákmányol 

zsákmányosztás 

zsákmánypénz 
zsákmányrész 

zsákmányszerzés 

zsákol 
zsákolás (szleng – tőzsdei vásárlás) 

zsákolás (tevékenység) 

zsákolómunkás 

zsákolt 

zsákolt áru 
zsákolt csomagolás 

zsákos befizetés 

zsákos kiszerelés 
zsákos rakomány 

Zsamin, Vitalij Alekszejevics 

zsarol 
zsarolás 

zsarolásból származó bevétel 

zsarolási kísérlet 
zsarolással kapcsolatos a korrupt szervezetek 

zsaroló 

zsé (szleng – pénz) 

zsebbank 

zsebbankár 

zsebbe vágó döntés 
zsebből fizet 

zsebből fizetendő költség 

zsebből fizetendő veszteség 
zsebes kocsi (vontatmányt utaztató vasúti kocsi) 

zsebkalkulátor 

zsebkiadás 
zsebpalackos csomagolás 

zsebpénz 

zsebpénz-kiegészítés 
zsebpénz kiegészítése 

zsebpénznagyság 

zsebpénz nagysága 
zsebszámítógép-kereskedő 

zsebszerződés 

zsellér 
zsellérkedés 

zsellérkedik 

zsellérkedő 
zsellérmunka 



zsellérsor 

zsellértelek 

zsellértelkes 
zsellérvilág 

zseton (szleng – pénz, aprópénz, garas) 

zseton (vagy jeton) 
zsibáru 

zsibáru-kereskedelem 

zsibáru-kereskedés 
zsibáru-kereskedő 

zsibárupiac 

zsibárus 
zsibárusbódé 

zsibárusbolt 

zsibárus-iparengedély 
zsibárus iparengedélye 

zsibárus-kereskedelem 

zsibáruskodik 
zsibárus-szabályrendelet 

zsibárusüzlet 

zsibáruvásár 
zsibogó 

zsibpiac 

zsibvásár 
zsibvásáros 

Zsidó is szereti Máriát körmöci aranyon. (közmondás) 

zsidókárpótlás 

zsilipár 

zsilipdíj 
zsinegáru 

zsirál (vagy girál) 

zsirálás 
zsirálható 

zsiráló 

zsirált 
zsiráltat 

zsiráns 

zsírbeszolgáltatás 
zsír beszolgáltatása 

zsírdézsma 

zsírellátás 
zsírkészlet 

zsíró 

zsíróátutalás 
zsíróbank 

zsíróbizonylat 

zsírócsekk 
zsíróelszámolás 

zsíróforgalmi inkasszó 

zsíróforgalom 
zsíróhálózat 

zsírókötelezettség 

zsíróközpont 
zsírónap 

zsírópénz 

zsírórendszer 
zsíros állás 

zsíros megrendelés 

zsírosparaszt 
zsírószámla 

zsírószámlás 



zsírószervezet 

zsírszalonnaár 

zsírszükséglet 
zsoké 

zsoldfizetés 

zsoldfizetési nap 
zsoldos hadsereg (fizetett hadsereg) 

zsoldoshadsereg (zsoldosokból álló sereg) 

zsoldosztás 
zsozsesz (szleng – pénz) 

zsozsetta (szleng – pénz) 

zsozsi (szleng – pénz) 
zsozsó (szleng – pénz) 

zsúfoltsági pótlék 

zsuga (szleng – pénz) 
zsugorcímkés csomagolás 

zsugorcsomagolás 

zsugorfóliás csomagolás 
zsugorgat 

zsugorgatás 

zsugorgató 
zsugori 

zsugori kereskedő 

zsugoriság 
zsugoriskodás 

zsugoriskodik 

zsugoriskodó 

zsugorodó piac 

zsűriz 
zsűrizés 

zsűrizett 

zsűrizik 
zsűriző 


