ábécé
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ágazat

A, Á
ábécé  alfabétum
ábécéskönyv  liber alphabetarius
ablak  window [vindó]
ablakellenző  spaletta
ablakfüggöny  vitrázs, gardina†, roletta
ablakmélyedés  niche [nis]
ablakredőny  roló
ablaktábla  spaletta
ábra  illusztráció, diagram, grafikon,
piktogram
ábránd, ábrándkép  fantázia
ábrándos  romantikus, szentimentális
ábrándozik  fantáziál
ábrándozó  idealista
ábrázat  fizimiska, cifferblatt, fiziognómia
ábrázol  reprezentál
ábrázolás  deskripció, portré
ácsorog  silbakol
adag  porció, dózis, repartíció†
adagonként  pro dosi [pró dózi]
adalék  addendum, cúzacc
adás  program
adat  data [déjte], információ
adatállomány  fájl, data file [déjte
fájl], adatbázis
adatbank  data bank [déjte benk]

adatbázis  database [déjtebéz]
adatbevitel  data input [déjte input]
adatelemzés  statisztika
adatlap  kartoték
adatol  dokumentál
adatszerű  lexikális
 pozitív
adattár  kartoték, repertórium, sematizmus†
adattároló  memória
adó  taksa, tribútum†
adóbecslés  cenzus†
adogat  szervál
adoma  anekdota
adomány  donáció, donum, benefícium, dácia†
adománybirtok  benefícium†
adománylevél  charta [karta]
adományozás  donáció
adományozó  donor, donátor
adományt gyűjt  szuplikál, kápsál†
adomázik  fabuláz
adómegállapítás  taxáció
adómentes  tax free [teksz frí]
adottság  talentum, kvalitás, spiritusz, zsenialitás
ad-vesz  csencsel, seftel
ág, ágazat  szektor

a, á

aggály

a, á

aggály  skrupulus
aggályos  skrupulózus, problematikus
aggályoskodó  skrupulózus, pedáns
aggastyán  pátriárka, matuzsálem
ágrólszakadt  sóher
agyafúrt  szubtilis, rafinált, fineszes
agyagművesség  keramika
agyalágyult  idióta, paralitikus, szenilis, szklerotikus
agyalapi mirigy  hipofízis
ágyas  metresz†
ágyasház  hárem†
ágybavizelés  enurézis
agybeli  cerebrális
ágybetét  epeda, matrac
agydaganat  glioma
agyelszívás  brain drain [bréjn
dréjn]
agyfolyadék, agyvíz  liquor [likvor]
agyhártyagyulladás  meningitisz
agyi  cerebrális
agykamra  ventrikulus
agykéreg, agyköpeny  pallium
agykérgi  kortikális
agylágyulás  szenilitás
ágymennyezet  baldachin, superlát†
ágyneművászon  sifon
agyonbeszélés  obstrukció
agyrém  fantazmagória, fikció, kiméra, fantom
ágysátor  baldachin
agytekervény  gyrus
ágyúz  bombardíroz†
agyvelőgyulladás  enkefalitisz
agyvérzés  apoplexia
ajakfesték, ajakpirosító  rúzs
ajakhang  bilabiális, labiális
ajándék  donum
ajándékoz  prezentál
ajándékozó  donor
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alagsor
ajánl  dedikál, rekommendál, indikál, kommendál, proponál
ajánlás  dedikálás, referencia, dedikáció, kommendáció
ajánlat  offert
ajánlólevél  referencia
ajtófüggöny  portière [portyier]
ajtónálló  cerberus, janitor†, garde
[gard]
ájulás  kollapszus
ajzószer  dopping
akadály  hendikep, barrikád, impe
dimentum, diffikultás†
akadályoz  frusztrál, zseníroz, obstruál, inhibeál, prohibeál
akadékos  háklis, faksznis
akadékoskodás  bürokrácia, skru
pulus
akarat  voluntas [voluntász], arbit
rium
akaratátvitel  szuggesztió, telepátia
akaratelvűség  voluntarizmus
akaraterő  energia, energikusság
akaratgyengeség, akarattalanság
 abúlia
akaratlan  automatikus
akaratszabadság  arbitrium liberum
akarnok  karrierista
akarva  nolens-volens, volensnolens
akkortól fogva  ex tunc [eksz tunk]
aknamunka  machináció, diverzió,
destrukció
aktakukac, aktatologató  bürokrata, csinovnyik†
aktatologatás  bürokrácia
alább adja  deferál
alábecsül, aláértékel  minimalizál
alacsony vérnyomás  hipotónia
alá-fölé rendeltség  vertikalitás
alagcsövezés  drénezés
alagsor  szuterén

aláír
aláír  szignál, szubskribál†, infraskri
bál†, parafál, vidimál†
aláírás  szignatúra, autogram, szignó,
szubskripció, manu propria, m. p.
alak  forma, formátum
 figura, fráter, ipse, manusz, fazon
alaki  formális
alakiság  formalitás
alakít  maszkíroz
 variál, modellál
alakítás  kreáció
alakítható  plasztikus, formábilis,
deformábilis, duktilis
alakító  formatív
alakmás  alteregó, doppelgänger
[dopplgenger]
alakoskodás  farizeizmus, disszi
muláció
alakoskodik  komédiázik, disszimu
lál, szimulál
alakpár  dublett
alaktalan  amorf, deformált, diffor
mis, informis†
alaktan  morfológia
alakulat  formáció, gárda
alakváltozás  deformáció
alakváltozat  allomorf, dublett, ava
tára
alakváltoztatás  metamorfózis
alakzat  konfiguráció, formáció
alantas  vulgáris, szubaltern
alany  szubjektum
alanyeset  nominativus [nominatívusz]
alanyiság  szubjektivitás
alap  bázis, fundamentum
 elementum, kvintesszencia, szubsztrátum
alapállás  attitűd
alapbeállítás, alapértelmezés  de
fault [difót]
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alárendel

alapelv  filozófia, credo [krédó], axióma, princípium
alapeszme  koncepció, téma
alapfeltétel  sine qua non [színe kvá
non], alfa
alapforma  típus, prototípus
alapgondolat  idea, mottó, téma
alaphálózat  infrastruktúra
alaphang  tonika, tónus
alapigazság  evidencia, axióma,
princípium
alapít  gründol, etablíroz, fundál
alapítvány  donáció
alapítványi gondnok  kurátor
alapkő  fundamentum†
alaplap  motherboard [maderbórd]
alapmérték  etalon
alapmű  biblia
alapok  princípium
alapokmány  charta [karta]
alapos  precíz, pedáns, tüchtig, akkurátus
alaposság  intenzitás, pedantéria
alapoz  bazíroz, fundál
alapréteg  szubsztrátum
alapszabály  statútum, axióma
alaptermészet  temperamentum,
konstitúció
alaptétel  axióma, posztulátum
alaptőke  stock [sztok], fonds
alaptörvény  konstitúció†, statútum
alaptulajdonság  attribútum
alapvető  elementáris, fundamentális, rudimentális, domináló, kardinális
alapvonal  bázis
alapvonás  karakterisztikum
alapzat  fundamentum†
álarc  maszk, maskara
álarcosbál  maskarádé
alárendel  szubordinál, szubszumál

a, á

