
A, Á
AAA-besorolás
AAAID (Arab Mezõgazdasági

Beruházási és Fejlesztési
Hatóság)

AAODC (Amerikai Olajkútfúró
Vállalkozók Egyesülete)

AASE (Ausztrál Egyesült
Értéktõzsdék)

AASO (Amerikai Hajótulajdo-
nosok Egyesülése)

ab (ahonnan a szállítás a vevõ
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 (elõfizet, 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 Nyilván-

tartás)
abszcissza
abszcisszatengely
abszolút
abszolút árak
abszolút árfolyamváltozás
abszolút ellentmondás
abszolút elõny
abszolút elõny 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 költségelõny
abszolút monopólium
abszolút nagyság
abszolutórium
abszolút összegû amortizációel-

számolás
abszolút összegû 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)
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A,Á ACB of A (Amerikai Egyesült
Hitelirodák)

ACEA (Európai Autógyártók
Szövetsége)

ACEF (Árutõzsdecégek Egyesüle-
te) (USA)

acéláresés
acéláru
acéláru-ellátás
acélárugyár
acélbehozatal
acélexport
acélexportõri érdek
acélfeldolgozó ipar
acélgyár
acélgyártás
acélgyártó
acélhengermû
acélhulladékár
acélhulladék-piac
acélhuzaláru
acélimport
acélipar
acélipari részvény
acélkereslet
acélkínálat
acélkivitel
acélkohászat
acéltermelés
acéltúltermelés
ACFCI (Francia Kereskedelmi

és Iparkamarák Gyûlése)
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-elõleg)
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 elõny
adaptációs idõ
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 elõszerzõdés
adásvételi jog
adásvételi okirat
adásvételi szerzõdés
adásvételi szerzõdés 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-kezelõ rendszer
adatbázis-koncepció
adatbázis-listázás
adatbázistétel
adatbeszerzés
adatbevitel

adatbevitel-bejegyzés
adatbevitel bejegyzése
adatbeviteli rendszer
adatbróker
adatcsere
adatcsererendszer
adatcsomag
adategyeztetés
adatelemzés
adatellátás
adatellenõrzés
adatellenõrzõ szám
adatértelmezés
adatértelmezési hiba
adatfeldolgozás
adatfeldolgozási hiba
adatfeldolgozási központ
adatfelhasználás
adatfelhasználási díj
adatfelhasználó
adatfelmérési módszerek
adatfelvétel
adatfelvételezõ
adatfelvételi eljárás
adatfelvételi hálózat
adatfelvételi hiba
adatfelvételi munka
adatforgalom
adatforrás
adatfrissítés
adatfrissítési gyakoriság
adatgenerálás
adatgeneráló folyamat
adatgyûjtemény
adatgyûjtés
adatgyûjtési elv
adatgyûjtési ív
adatgyûjtési rendszer
adatgyûjtési tevékenység
adatgyûjtõ
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
adatkeresõ rendszer

ACB of A adatkeresõ rendszer
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A,Áadatkezelés
adatkezelési akadály
adatkiadás
adatkiárusítás
adatkiválasztás
adatkódolás
adatkódoló szabvány
adatkommunikációs hálózat
adatkönyvtár
adatközlés
adatközlési kötelezettség
adatlap
adatlapkitöltés
adatmanipuláció
adatmegbízhatóság
adatmegjelenítés
adatmezõ
adatminõség
adatmódosítás
adat módosítása
adatmódosító lap
adatmozgatás
adatnyilvántartás
adatokat beszerez
adatokat ellenõriz
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 viteldíjkijelzõ
adattartalom bizonytalansága
adattípus
adattovábbítás
adattovábbításra jogosult személy
adattovábbító társaság
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 véleménye-

zés végett)
addendum (kiegészítés)
ad depositum (megõrzendõ)
addíció (összegezés)
addicionális, bérjellegû kifizetések
addicionális beruházás
addicionális export
addicionális felhalmozási forrás
addicionális forrás
addicionális forrásszükséglet
addicionális jövedelem
addicionális kifizetés
addicionális leértékelés
addicionális tõke
addicionális tõkebevonás
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, ötszázfo-

rintos)
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 ellenõrzés
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 esõ
adóalany
adóalanyi feladat
adóalanyi kör
adóalanyiság
adóalany-nyilvántartás
adóalany-nyilvántartási részleg
adóalap
adóalap-bevallás
adóalapból levon
adóalapból levonható
adóalapból való leírás
adóalap-csökkentõ kedvezmény
adóalapérték
adóalapi
adóalap-kedvezmény
adóalap-kiszámítás
adóalap kiszámítása
adóalap-korrekció
adóalap-korrekciós tétel
adóalap-módosítás
adóalap-növelõ
adóalkotmányozás
adóalku
adóálláspontok
adó alóli mentesítés
adóamnesztia
adóapparátus
adóátalány
adóátalányban állapodik meg
adóátalányozás
adóátalány-választás

adatkezelés adóátalány-választás


