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ablakmatrica  fn jelentéssűrítő

összetétel
Ablakra ragasztható, színes fóliából 
kivágott dekorációs minta, amely 
különböző figurákat, motívumokat, 
egyebeket ábrázol.
Te is gyönyörködve nézed a karácso
nyi díszben pompázó kirakatok ab
lakait? Ha te is szeretnéd lakásodat 
ünnepi díszbe öltöztetni, akkor de
koráld ablakmatricával!

adaptív fényszóró  szsz Közl
Menet közben önmagát állító fényszó-
ró; a forgalmi szituációkhoz automa-
tikusan alkalmazkodik, például tom-
pítottra kapcsol, ha jönnek szemből, 
vagy a jármű mozgásának megfelelő-
en választ vetítési képet vagy fényerőt.
Az adaptív fényszórónak köszönhe
tőenlehetőségvanazúttest lehető
legjobb megvilágítására a szembe
jövőésazelölhaladóforgalomel
vakítása nélkül.

adathalászat  fn birtokosjelzős
összetétel Inf
Az az eljárás, amikor egy internetes 
csaló oldal egy jól ismert cég hiva-
talos oldalának láttatja magát, és 
megpróbál bizonyos személyes ada-
tokat, például azonosítót, jelszót, 
bankkártyaszámot stb. illetéktelenül 
megszerezni.
Az adathalászat az emberi bizalomra 
épít,ezértabizalomraépítőtáma
dásokegyfajtájánaktekinthető.

adatjegy  fn jelentéssűrítőössze
tétel Inf
Olyan plusz, kiegészítő szolgáltatás, 
amelynek a megvásárlásával mobil-
neten az internetes kapcsolat lehető-
sége megmarad azután is, hogy a 
csomagban rendelkezésre álló keret 
elfogyott.
Az adatjegy amegrendeléstőlszámí
tott 30 napig érvényes, és megren
delésenként egy egyszeri díj kerül 
levonásra.

adótraffipax  fn jelentéssűrítő
összetétel Pénz
lista a NAV honlapján azokról az 
iparágakról és régiókról, ahol az el-
következendő időszakban operatív 
ellenőrzést fognak végezni.
Az adótraffipaxintézményétvélhetően
a vállalkozásbarát NAV képének to
vábbierősítésérehoztáklétre,deje
lenlegerősenkérdéses,hogyvalóban
alkalmaslehetearra,hogyazönkén
tesjogkövetőmagatartásterősítse.

agrometeorológia  fn jelen
téssűrítőösszetétel
A mezőgazdasági szektorral foglal-
kozó időjárás-kutatás és -előrejelzés.
Az agrometeorológia jelentése szerint 
abelvízhelyzetbenjelentősjavulás
várható, a permetezést több napon is 
szelesidőzavarja.10fokfölöttita
lajhőmérsékletre,ésazelőttünkálló
68napsoránvégigmelegidőreszá
míthatunk, 20 fok körüli és a fölötti 
csúcsértékekkel. A vegetáció inten
zívenfejlődik,egyretöbbgyümölcs
fa borul virágba.

ágymozi  fn jelentéssűrítőössze
tétel Szór
Olyan mozi, amelyben az ülőhelyek 
helyén ágyak vannak; a mozizás ott-
honi élményét kívánja nyújtani.
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aházik állampapír 

A komplexum ágymozijában össze
sen35ágyvan(mindnekvanpohár,
ételéscipőtartórésze),azöthat
ezer forint körül tervezett jegyárakat 
pedig ágyanként, nem pedig szemé
lyenként számolják majd.

aházik  ige szóképzés
Mindenre azt mondja: aha.
Én bizony olyan sokszor hallottam, 
hogyteljesenleszoktamerrőlarossz
tulajdonságról, viszont azóta min
denkire rászólok, aki aházik.

Airbnb [erbíenbí]  tn szóösz
szerántás
lakáshotel, villámszállás; rövid távú 
lakáskiadás; online piactér, amin 
keresztül szálláshelyeket lehet kiad-
ni és lefoglalni az interneten.
Az Airbnb eredete: a „bnb” a „bed 
and breakfast”, vagyis az ágy és 
reggeli rövidítése, ami egy ismert 
szállástípus az angol nyelvterületen, 
az „airbed” jelentése pedig a mat
rac, azaz a vendégágy, pótágy.

airgame [ergém]  ang, szsz Szór
Olyan játék, amelynek során egy 
asztalon a sűrített levegő megemel 
egy korongot, és a cél, hogy egy ütő-
vel azt az ellenfél kapujába juttas-
suk.
Az airgame magyarításai: léghoki, 
légkorong, légcsúszka, tájfun.

akciókamera  fn jelentéssű
rítőösszetétel
Kis méretű kamera, amely lehetőleg 
minél strapabíróbb, könnyű és bár-
hová rögzíthető.
Az AEE S71 akciókamera a legfejlet
tebbwifikapcsolatottudjalétesíteni,
amelynekköszönhetőentökéletesen
csatlakozhatunk mobiltelefonunkhoz 
vagy tabletünkhöz.

alapból hsz
Alapvetően, eleve; rögtön, az elején; 
első lépésként; lényegében, szükség-
szerűen, feltétlenül.
A személyzettel alapból nem lenne 
bajom, csak hát rühellem a tömeget, 
meg ha a kis pipikék szemtelenked
nek a készséges kiszolgálás helyett.

alakformáló trikó  szsz Szép
Erős textilből készült (jellemzően 
poliamid, elasztán, spandex keveré-
kéből) hasleszorító és derékformáló 
ruhadarab, amely a viselője számára 
észrevétlenül biztosít szép alakot.
Az alakformáló trikó nemcsak a ru
ha alatt valósítja meg az ideális test
formát – karcsúsítja az alakot, for
málja a hasat és derekat egyedi 
szabásvonalának és anyagösszetéte
lénekköszönhetően–,hanemaru
hákat levéve, önmagában is vonzó 
látványt nyújt.

álcivil  mn minőségjelzősösszeté
tel Pol
Nem civil, hanem csak magát annak 
feltüntető szervezet, olyan, amelynek 
valamilyen politikai kötődése van.
Különbözőálcivil szervezetek tilta
koznak a diplomához kötött nyelv
vizsga és a közmunkához kötött 
érettségi ellen.

állampapír  fn jelentéssűrítő
összetétel Pénz
Alacsony kockázatú, hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapír, amelyet a 
magyar állam a költségvetési hiány 
finanszírozására bocsát ki.
A biztonságos befektetési termékek 
közül az állampapír mindig kiemel
kedik, hiszen az állam a tartozását 
mindenkörülményekközöttmegfi
zeti.

UjszavakIII.indd   16 2019. 10. 02.   13:51:07




