A
abacus 1. műv oszlopfejlemez
2. fejlemez 3. abakusz (számoló

eszköz)

abbreviation rövidítés
ability képesség, adottság
abnormal operation vil rend

ellenes működés

abrader koptatóanyag (gumiból

vagy műanyagból készült)
abraser csiszolóanyag
abrasion 1. kopás 2. lecsiszolás
3. hántolás
abrasion data kopásadat
abrasion figure kopási szám
abrasion hardness kopási
szilárdság
abrasion test kopáspróba
abrasive disk csiszolókorong
abrasive sand csiszolóhomok
abs sheet bút ABS lap
absolute 1. abszolút, feltétlen
2. kizárólagos
absorb 1. vil elnyel (pl. fényt)
2. felszív
absorber 1. fn elnyelő (tulajdonságú anyag) 2. felszívó
absorption vil fényelnyelés,
abszorpció
absorption coefficient vil
elnyelési együttható
abstract 1. elvont, absztrakt
2. absztrahál

acceptability 1. átvehetőség
2. elfogadhatóság
acceptable 1. átvehető
2. elfogadható
acceptance of work 1. ép

építményátvétel, épület
átvétel 2. munkaátvétel
access 1. hozzáférés
2. megközelítés 3. bemenet,
bejárat
access panel szerelőnyílás
takarólapja (pl. kádé vagy
redőnyszekrényé)
access road bekötőút

accessibility
1. megközelíthetőség
2. hozzáférhetőség
accessible 1. megközelíthető
2. hozzáférhető
accessible duct járható

vezetékcsatorna

accessory 1. kiegészítő, kellék
2. tartozék
accommodate 1. alkalmazkodik
2. illeszkedik 3. hozzáilleszt
accompanied by 1. hozzá
tartozó 2. valami vagy valaki

kíséretében

according to 1. valami szerint,
valami alapján 2. valaminek

megfelelően

AC (air conditioning)

accordion door harmonikaajtó
accounting
1. elszámolás 2. számvitel
3. könyvelés
accumulation felhalmozás
accurate pontos, precíz
achromatic colour 1. szín
semleges szín 2. szín szürke szín
achromatic scale szín szürke

acanthus műv akantuszlevél

acid resistant saválló (anyag)

légkondicionálás

Hompok_Belsőépítészeti.indb 9

a

skála

2017. 07. 04. 11:26:07

acid-curing lacquer

a

acid-curing lacquer fest savra

keményedő lakk

acid-etched glass savmart üveg
acidulated glass savmart üveg
acoustic engineering

hangtechnika

acoustic reduction ép hang

szigetelés
acoustics akusztika
acoustolith tile hangelnyelő
műkő
acquire 1. szerez 2. beszerez,
megszerez
Acropolis műv Akropolisz
(Athénban, Görögországban)
acropolis műv fellegvár
acroterion 1. műv oromdísz,
akroterion 2. műv szoboralapzat
(épületoromzaton)
acrylate 1. any akrilát
2. akrilgyanta
acrylic any akril
acrylic fibre tex akrilszálas
(szövet)
acrylic paint fest akrilfesték
acrylic resin varnish fest
akrilgyanta lakk
action 1. tevékenység 2. tett
3. művelet
activated carbon filter
technology aktív szénszűrős

technológia (WC)

active house aktív ház
activity tevékenység
actual size tényleges méret

(pl. kerámialapé)

acute angled ábgeo hegyesszögű

(pl. háromszög)

adaptation vil adaptáció
adaptation defect vil adaptációs

hiba

adapted to 1. átalakított
2. átdolgozott 3. hozzáigazított
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aerodynamic surface
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added mellékelve, csatolva
addition 1. kiegészítés
2. hozzátoldás
additive fest adalékanyag (festék

összetevője)

additive colour mixing szín

additív (hozzáadó) színkeverés

adhesive 1. fest enyv 2. fest

ragasztóanyag

adjacent szomszédos
adjust to something alkal

mazkodik

adjustable 1. állítható (funkció)
2. szabályozható (méret)
adjustable feet bút állítható

bútorláb

adjusted 1. helyesbített
2. beállított
admeasure 1. lemér 2. felmér
3. kalibrál
administration 1. adminisztráció
2. adminisztrációs osztály
3. ügyintézés
adobe 1. any vályog
2. vályogtégla 3. vályogépítmény
adobe house vályogház
advantage előny
advertisement reklám, hirdetés
advertising photo reklámfotó
advise tanácsot ad
advising tanácsadás
aedicule 1. műv kis méretű épület
2. műv kis méretű ókori római
templom 3. műv edikula
Aegean Culture architecture

ép, műv égei kultúra építészete

aeonian örökkévaló, örökké tartó
aerated concrete block ép

gázbeton falazóelem

aerator perlátor (csaptelep része)
aerial antenna
aerodynamic surface aero

dinamikai felület
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