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adatállomány FN jelöletlen birtokos

jelzõs összetétel Inf
Információk, adatok állománya, köre
a számítógép adattároló rendszerében, memóriájában.
Könyvtári katalógushoz hasonlítva a
számítógépes adatállomány olyan,
mint egy katalóguscédula, amelyben
meghatározott sorrendben követik
egymást egy bizonyos könyv adatai.
adatbank FN jelentéssûrítõ összetétel Inf
Számítógépen és más információhordozón rögzített adattár.
Az adatbank tartalmazza a teljes ingatlan-nyilvántartást, a tulajdonlap
adatait  ezzel párhuzamosan valamennyi helyen megszüntették a kézi
bejegyzést.
adatbázis FN jelentéssûrítõ összetétel Inf
Digitális, számítógépes adattár, információgyûjtemény.
Az adatbázis tartalmazza a nyári kölcsönzõk kínálatát, a hazai szabadvizek tisztasági adatait, a szabadidõs
sportesemények és szünidõs rendezvények programajánlatát és a határátkelõhelyek egyes tudnivalóit is.
adathalászat FN jelöletlen birtokos
jelzõs összetétel Sajtó
Az elektronikus bankszámlával kapcsolatos, pénzhozzáférést biztosító
bizalmas adat (PIN kód, jelszó) csalás útján történõ megszerzése.

Az adathalászok manapság egyre
gyakrabban fordulnak az azonnali
üzenetküldõ rendszerekhez, hogy
rossz szándékú weboldalaikra csábítsák áldozataikat.
adatvédelem FN jelöletlen birtokos
jelzõs összetétel Hiv
Személyes és közérdekû adatok nyilvánosságra hozatalának feltételeit és
korlátait megszabó törvények, rendelkezések és eljárások összessége.
A lakosság mindössze 20%-a van
tisztában azzal, milyen jogok illetik
meg az adatvédelem terén, holott a
személyi adatok védelme az alapvetõ emberi jogok közé tartozik.
ad hoc [ad hok] MN lat
Egy bizonyos célra való, egy bizonyos feladat megoldására létrehozott
(bizottság), egyszeri, ideiglenes, eseti, alkalmi (javaslat, rendelet stb).
Egy ad hoc bizottság alakult a tárcák és a szakma képviselõibõl, melynek döntéseivel a miniszterelnök úr
is egyetértett.
adóazonosító MN (FN) jelentéssûrítõ összetétel Hiv
Az adózással kapcsolatos nyilvántartás azonosító kódja, amely tíz számjegybõl áll.
Az adóazonosító jelrõl szóló hatósági igazolványokat 1996. szeptember
20-áig kell az állampolgárok számára megküldeni.
adóelõleg FN jelentéssûrítõ összetétel Hiv
A várható adónak a jövedelembõl
visszatartott vagy elõzetesen befizetett része.
A legegyszerûbb az adóelõleg kiszámítása, ha a munkavállaló kizárólag bérjövedelmet kap a munkáltatójától.
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adogatóudvar
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adogatóudvar FN jelentéssûrítõ ösz-

szetétel Sp
A teniszben az a térfele a fogadó játékosnak, ahová az adogatónak a labdát ütnie kell.
Sok ötlet még nem kapott támogatást:
egyetlen adogatás a jelenlegi kettõ
helyett; a háló magasságának a növelése; az adogatóudvar hosszának
csökkentése  a játékot megölõ
bombaerõs szervák kiküszöbölésének
a szándékával készült valamennyi javaslat.
adóigazolás FN jelöletlen határozós
összetétel Hiv
Bizonylat a jövedelembõl levont adóelõlegrõl.
A hallgatói önkormányzatoknak
nincs joguk környezettanulmányt végezni, az adóigazolás vagy más igazolások hitelességét felülbírálni.
adóigazolvány FN jelentéssûrítõ öszszetétel Hiv
Az adóazonosító jelrõl az APEH által kiadott igazolvány.
Az adóigazolványt a polgár az adóhatóság, valamint az adatszolgáltatásra kötelezett szerv számára köteles bemutatni.
adóparadicsom FN (MN) jelentéssûrítõ összetétel Sajtó
Olyan ország, amelyben nagyon kedvezõ az adózás rendszere, ahol
könnyen elõfordulhat a pénzmosás.
A rendszer igazi jellemzõje, hogy míg
adóparadicsom a befektetõknek, közteherpokol az itt élõknek.
adórendõrség FN jelentéssûrítõ öszszetétel Sajtó
Az adók befizetését ellenõrzõ vagy
annak eltitkolását felderítõ hivatalos
szervezet; az APEH Bûnügyi Igazgatósága.
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Az adórendõrség felállítása a kormány által kitûzött gazdaságpolitika
megvalósításának is szerves része,
hiszen az nem lehet sikeres a korrupció felszámolása nélkül.
adósságkezelés FN jelöletlen birtokos jelzõs összetétel Hiv
Támogatás, illetve segítségnyújtás az
adósság visszafizetésében; adósságmenedzselés.
Az önkormányzat adósságkezelés címén vissza nem térítendõ pénzbeli
támogatást nyújt, valamint egyösszegû támogatás keretében vállalja a
hitelintézet felé fennálló lakáshiteltartozás rendezését.
adósságkonszolidáció FN jelöletlen birtokos jelzõs összetétel Ker
Kölcsön átalakítása hosszú lejáratú
adóssággá; pénzbeli támogatás, hitel
elengedése.
A hatalmas állami vagyon áron aluli 
jórészt külföldi  privatizációjából befolyt fillérek, mint a futó zápor esõcseppjei, eltûntek az adósságkonszolidáció és a korrupció homokjában.
adótábla FN jelentéssûrítõ összetétel
Hiv
Az a táblázat, amely megmutatja tólig rendszerben, hogy mennyi személyi jövedelemadó befizetésére kötelezett az állampolgár.
Az adótábla módosulása miatt  fõként az adójóváírás százalékos mértékének csökkentése miatt  ugyanis
a legkisebb jövedelmi kategóriákban
8 százalékponttal emelkedik az adóterhelés, és csak az átlag körüli jövedelmeknél éri el az új rendszer azt,
hogy az adó nem emelkedik.
aerobik [aerobik] FN ang Sp
Tánctorna, élénk ritmusú zenére végzett kondicionáló testedzés; sok

aerobikozik

izommozgással járó tornagyakorlatsorozat.
Az aerobik ugyanakkor csak egy alternatíva a harmonikus mozgást és
a helyes tartást elõsegítõ mozgásrendszerek közül.
aerobikozik ÁLIKES IGE szóképzés Sp
Kondicionáló tornát végez zenére;
tánctornázik.
Természetesen nagyon boldog vagyok  nyilatkozta lapunknak az
Anna-bál szépségkirálynõje, aki lapunknak elmondta: szeret sportolni
(elsõsorban úszik és aerobikozik),
viszont az étkezésben  mint mondta
 nem tudja fegyelmezni magát.
áfa FN betûszó Közg
Általános forgalmi adó, amelyet a
termék vagy a szolgáltatás ára tartalmaz.
Mérsékelnénk az áfa mértékét is, a
25 százalékos felsõ kulcs kiugróan
magas, Európában ez 1620 százalék között szóródik.
afrofonás FN jelentéssûrítõ összetétel
Eredetileg õsi nõi hajviselet; ma új
divat. A saját hajat apró tincsekre
szedik, póthajjal meghosszabbítják,
majd tincsenként újra befonják.
Az egész napos rendezvényen az érdeklõdõk megismerkedhettek más
nemzetek kultúrájával, szokásaival,
így betekintést nyerhettek és kipróbálhatták az afrofonás és a hennafestés rejtelmeit.
agrárium FN lat Sajtó
Mezõgazdaság.
A miniszter kitért arra, hogy a korábban már elkülönített tízmilliárd
forint mellett a Széchenyi-terv forrásaiból további tízmilliárd jut az
agráriumnak.
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agykontroll
agrárszféra FN minõségjelzõs össze-

tétel Sajtó
Mezõgazdaság; a mezõgazdaságban
dolgozók köre.
Az elmúlt húsz évben reálértékben
ugyanis nem kapott akkora támogatást az agrárszféra, mint most: a 135
milliárdnak köszönhetõen tehát meglehetõsen nagy még a tárca mozgástere  húzta alá a politikus.
agyaggalamb-lövészet FN jelentéssûrítõ összetétel Sp
Olimpiai sportág, amelyben a célpont
egy agyaggalamb.
Az agyaggalamb-lövészet nem elégíti
ki a talján temperamentumot, hiszen
az agyaggalamb nem repül, hanem
dobni kell, s gasztronómiai szempontból is értéktelen  nem úgy, mint
az énekes- és a vízimadarak, a délolasz konyha specialitásai.
Lásd még: skeet
agyelszívás FN jelöletlen birtokos
jelzõs összetétel Sajtó
Elsõsorban nyugati országokra jellemzõ tevékenység: a kitûnõ tehetségû magyar szakemberek külföldre csábítása a jobb anyagi lehetõségek és technikai felszereltség segítségével.
Itt van mindjárt az aggodalom, hogy
a fiatal kiválóságaink exportját
miért kell hivatalosan egyengetni,
amikor a nyugati agyelszívás úgyis
éppen erõteljes.
agykontroll FN jelöletlen birtokos jelzõs összetétel Pszich
Az módszer, amellyel az egyén az
agymûködésének a hatékonyságát
befolyásolni, növelni kívánja, illetõleg tudja.
Sokan esküsznek az agykontroll
stresszoldó hatására.
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