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N, Ny
n nano görög nanosz ’törpe’ szóból; fiz ◊ Az

SI‑mértékegységrendszerben használt prefixum, valamely mértékegység 10 –9-szerese.
N nappali képzés okt ◊ Nappal történő képzés,
tagozat.
N newton fiz ◊ Az erő SI‑mértékegysége. Nevét
Isaac Newton természettudósról kapta. Meghatározása szerint az az erő, mely 1 kg tömegű testet 1 m/s2 gyorsulásra késztet.
N nitrogén görög ’szóda’ szóból; vegy ◊ A 7.
elem. Forráspontja: –196 ºC. Kétatomos formájában a leggyakoribb gáz az atmoszférában, a levegő 78%-a nitrogén.
N Norge, Noreg norvég; földr ◊ Norvégia, Norvég Királyság. Államforma: alkotmányos
monarchia (Észak-Európában). Terület:
323.758 km2; fővárosa: Oslo; hivatalos nyelv:
norvég; pénzneme: norvég korona (1 krone
egyenlő 100 ore); népcsoportok: norvég,
lapp, svéd, dán; vallás: evangélikus.
N North angol; ált ◊ Észak. → É
N nucleocapsid latin; állat ◊ A csirkék fertőző
bronchitis vírusának nukleokapszid génje.
N numero latin; mat ◊ Szám, sorszám, megszámlált egységekből álló mennyiség.
n. nervus latin; orv ◊ Ideg.
N. neutron fiz ◊ Elemi részecske, a protonon
kívül az atommag alkotóeleme. 1932-ben
fedezte fel J. Chadwick.
N. I. H. National Institutes of Health angol;
szerv ◊ Nemzeti Egészségügyi Intézetek.
N30 Catalogue of 5268 Standard Stars angol;
csill ◊ 5268 standardcsillag katalógusa.
Na nátrium sémi-latin ’szóda’ szóból; vegy ◊ A
11. rendszámú elem, olvadáspontja 97,8 ºC,
lágy és reakcióképes alkálifém. Használják
ötvözőfémként, nátrium-gőzlámpákban, re
dukálószerként, katalizátorként.
NA Nederlandse Antille holland; földr ◊ Holland Antillák. Hollandia tengerentúli autonóm területe a Karib-szigeteken. Területe:

NAE

800 km 2; székhelye: Willemstad; hivatalos
nyelv: holland. → NL
NA Nemzeti Autópálya Rt. szerv ◊ Magyarországon 1999 szeptemberében került megalapításra a kormány gyorsforgalmi úthálózat
fejlesztési terveinek megvalósítására. Az
NA Zrt. 2003-ban egyszemélyes részvénytársasággá alakult, tulajdonosa a Magyar
Állam, a tulajdonosi jogok gyakorlója a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium.
NA not applicable angol; orv ◊ Nem használható.
NAACP National Association for the Advancement of Colored people angol; szöv ◊ Színes
bőrűek Haladásáért Küzdő Országos Szövetség. Befolyásos érdekcsoport az USA-ban.
Céljuk, hogy az ország mind nagyobb arányban ismerje el a fekete lakosság politikai
jogait.
NAAEE North American Association for Environmental Education angol; szöv ◊ Északamerikai Környezeti Nevelési Szövetség.
Észak-Amerikában és a föld további 25 országában a környezeti nevelés területén
munkálkodó szakemberek és diákok hálózata. Az egyesület több mint húsz éve feladatának tekinti, hogy világszerte segítse és
támogassa a környezeti nevelést.
NAB News Agency of Burma angol; hírk
◊ Burmai hírügynökség.
NaCl sodium chloride sémi-latin; vegy ◊ Nátrium-klorid, só, konyhasó.
NAD namíbiai dollár angol; pénzü ◊ Az ISO 4217
nemzetközi szabvány szerinti valutakód.
NAD nikotinamid-adenin-dinukleotid franciából; biol ◊ A redox jellegű lebontó folyamatok hidrogénszállító koenzimje.
N.A.D. no appreciable disease angol; orv
◊ Nincs említésre méltó betegség.
NADP nikotinamid-adenin-dinukleotid-fosz
fát franciából; biol ◊ A redox jellegű építő
folyamatok hidrogénszállító koenzimje.
NAE Nemzeti Agrár Ellenzék pol ◊ Hódmezővásárhelyen a kisgazdapártból korábban
kilépő Kun Béla vezette tömörülés nem vállalta az FKGP megjelölést, és önálló elnevezéssel állított listát, amellyel a Kossuth
Párthoz való tartozást is jelezték.
NAE Nostra Aetate latin; vall ◊ „Nostra Aetate” kezdetű nyilatkozat az Egyház és a nem
keresztény vallások kapcsolatáról. A II. vatikáni zsinat okmánya.
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NAF Norges Automobil-Forbund norvég; szerv
◊ Norvég autóklub.
NAFTA North American Free Trade Agreement
angol; pénzü ◊ Észak-Amerikai Szabadke-

N, Ny

reskedelmi Megállapodás. AZ USA és Kanada között 1988-ban aláírt megállapodás,
melyben a tagországok vállalták, hogy fokozatosan lebontanak minden, egymás közötti
áru- és pénzforgalmat, valamint befektetést
gátló akadályt. 1996-ra minimálisra csökkentették a vámtarifákat. Alapítva: 1992.
→ USA
Nagy 1985 Nagy Géza: Fejezetek a magyar
református egyház 17. századi történetéből
kult ◊ Budapest, 1985.
nagyhg nagyherceg tört ◊ 1917-ig az orosz
cári család tagja.
nagyhg nagyherceg tört ◊ Kisebb állam v. tartomány nem királyi című uralkodója.
nagyi nagymama chat, SMS ◊ Chatelés, SMSezés közben használt rövidítés.
nagyker. nagykereskedelem szerv, ker ◊ Árut
a termelőktől vásárló és nagy tételekben továbbadó kereskedő.
nagys. nagyságos ált ◊ Főrangú személy címe;
1945 előtt polgárok, értelmiségiek és hivatalnokok közül a VI. fizetési osztályba soroltak címe; ma néha asszonyok megszólításában fordul elő.
Náh Náhum könyve vall ◊ Kispróféta. Három
részből álló könyvét Ninive pusztulása (i.e.
613) után írta. Istentisztelet leírását és Ninive
pusztulását ecseteli.
NAM Non-Aligned Movement angol; szerv
◊ El Nem Kötelezettek Mozgalma. Az ötvenes évek kétpólusú hatalmi rendszerétől
magukat távol tartani igyekvő afrikai és
ázsiai országok államfőinek mozgalma.
Alapítva: 1961-ben Belgrádban, székhelye:
Bogotá.
NAM Republic of Namibia angol; földr ◊ Namíbia, Namíbiai Köztársaság Afrika déli
részén. Területe: 824.292 km 2; főváros:
Windhoek; pénznem: namíbiai dollár; népcsoportok: bantu, koiszan őslakók, európai,
mulatt; vallás: evangélikus, római katolikus,
holland református, anglikán, egyéb. Németül: Republik Namibia.
NANC Nem Adrenergiás orv ◊ Nem choliner
giás kifejezésből alkalmazott betűszó, amely
olyan vegetatív idegrostokat jelöl, amelyeknek nem noadrenalin és nem acetil-kolin az

NASDAQ

ingerületközvetítő anyaguk. Ilyen idegek
látják el a légutakat, a húgyhólyagot, a beleket és a nemi szerveket.
Naon nagyon chat, SMS ◊ Chatelés, SMS-ezés
közben használt rövidítés.
NAP Népakarat Párt pol ◊ A párt Turán alakult.
napt. naptár ált ◊ Az év napjait és ezek adatait feltüntető notesz, tömb, lap, könyv. Az idő
nagyobb egységek szerinti beosztásának
rendszere.
NARIC National Academic Recognition and
Information Centres angol; szerv ◊ Oklevelek elismerését végző külföldi irodák. A
NARIC hálózatot az Európai Bizottság kezdeményezésére hozták létre azzal a szándékkal, hogy elősegítsék az oktatói és hallgatói
mobilitást, és megkönnyítsék a külföldön
szerzett bizonyítványok és oklevelek elismerését. Magyarország a NARIC szervezetnek
1997 óta tagja.
NASA National Aeronautics and Space Administration angol; űrh ◊ Nemzeti Űrkutatási és Űrhajózási Hivatal. Az amerikai kormány önálló hivatala, amely a polgári
űrprogramokért felelős. Eisenhower elnök
alapította 1958-ban a NACA (National Advisory Committee for Aeronautics) utódszervezetként. Székhelye: Washington.
NASACOM NASA Communication Network
angol; hírk, űrh ◊ A NASA globális hírközlő
hálózata. Biztosítja az összeköttetést a NASA földi állomásainak irányító központjai és
az űreszközök között. → NASA
NASCAR National Association for Stock Car
Auto(mobile) Racing angol; szöv ◊ Szériaautók Versenyének Nemzeti Szövetsége. Az
Amerikai Egyesült Államok legnagyobb autóverseny-sorozatokat működtető szervezete. A szövetség hivatalosan 1948. febr. 21-én
kezdte meg működését.
NASDA Nemzeti Kozmikus Fejlesztési Hivatal űrh ◊ 2003. okt. 1-jén alakult új japán
űrügynökség. Két kisebb szervezetből alakult: ISAS (Institute of Space and Astronautical Sciences), ill. NAL (National Aerospace
Laboratory of Japan).
NASDAQ National Association of Securities
Dealers Automated Quotations angol; pénzü
◊ Értékpapír-kereskedők Nemzeti Egyesületének Automatizált Árfolyamjegyzési rendszere.
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NASZ Nemzetközi Automobil Szövetség szöv
◊ 1904-ben alakult szervezet, amely az autó-

versenyzés szervezésével foglalkozik. Székhelye: Párizs. → FIA
NAT Nemzeti Alaptanterv okt ◊ A magyar közoktatás alapdokumentuma, amelyet 1995ben készítettek. Meghatározza a nevelő- és
oktatómunka alapkövetelményeit.
Nat. The Nation angol; firat ◊ New Yorkban
megjelenő folyóirat.
NATO, OTAN North Atlantic Treaty Organization angol; szöv ◊ Észak-atlanti Szövetség.
1949. ápr. 4-én alakult meg Washingtonban.
Állandó katonai szövetség, a nyugat-európai
államok katonai-védelmi szervezete. Székhelye: Brüsszel. Franciául: Organisation du
Traité de l’Atlantique Nord.
NAU Republic of Nauru angol; földr ◊ Nauru,
Naurui Köztársaság: Óceániában. Területe:
21,3 km 2; főváros: Yaren; hivatalos nyelv:
naurui, angol; pénznem: ausztrál dollár;
népcsoportok: naurui, más óceániai, kínai,
vietnami, európai, új-zélandi.
NAÜ Nemzetközi Atomenergia-ügynökség
szerv ◊ Az ENSZ alá tartozó nemzetközi
ügynökség, amely az atomenergia békés célokra való felhasználását célzó kutatásokat
és fejlesztéseket támogatja. 1957-ben alapították, székhelye: Bécs. → IAEA
NAV Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerv ◊ Magyar állami adóztatási szervezet, 2011. január 1-jén hozták létre az Adó- és Pénzügyi
Ellenőrzési Hivatal (APEH), valamint a
Vám-  és Pénzügyőrség összevonásával.
→ APEH
NAV Norton Antivirus angol; inf ◊ Vírusvédelmi program.
NAVA Nemzeti Audiovizuális Archívum kult,
inf ◊ Hazai digitális könyvtár és gyűjtemény.
NB National Airlines angol; rep ◊ Dél-Afrika
egyik légitársaságának jelzése.
NB Nemzeti Bajnokság sp ◊ Egy adott országban, nemzetben a bajnoki cím elnyeréséért
folytatott verseny(sorozat).
nb nemzetségbeli ált ◊ Rokon, rokonságság.
nb nemzetségbeli növ ◊ A családnál kisebb, a
fajnál nagyobb növényrendszertani egység.
nb nemzetségbeli tört ◊ Az ősközösségben
vérrokonsági alapon összetartozó emberek
csoportja; egy őstől származó, azonos nevű
ivadékok sora.

NBS

NB nettó befizető pénzü ◊ Azok az országok,

amelyek a közös költségvetésbe többet fizetnek be, mint amennyit onnan különböző
jogcímeken visszakapnak. A legnagyobb
nettó befizető hagyományosan Németország,
őt követi Olaszország, Nagy-Britannia, Hollandia és Franciaország.
NB newborn angol; orv ◊ Újszülött.
Nb nióbium görög; vegy ◊ Niobé nevéből. A
vanádiumcsoportba tartozó, szürke színű,
kemény, csiszolható, ritka fém. Rendszáma:
41. Fontos ötvözőfém. Az angolszász és a
francia szakirodalomban sokáig columbium
nak (Cb) nevezték.
NB nota bene! latin; ált ◊ ’Jól jegyezd meg’.
Megjegyzés a szövegben azon a helyen,
amelyre különösen rá akarják irányítani a
figyelmet.
N.B. Nagy-Bánya pénzü ◊ Mint pénzverdei
jegy magyar pénzeken 1849-ig: NagyBánya.
N.B. nota bene! latin; ált ◊ Jól figyelj, jól jegyezd meg. → NB
NBA National Basketball Associacion angol;
sp ◊ Nemzeti Kosárlabda Szövetség az USAban.
NBC National Broadcasting Company angol;
hírk ◊ Amerikai rádiótársaság.
NBH Nemzetbiztonsági Hivatal szerv ◊ 1990.
márc. 1-jén kezdte meg működését mint országos hatáskörű, önálló költségvetési szerv.
A Nemzetbiztonsági Hivatal a belső biztonságot, a stabilitást veszélyeztető cselekményekkel foglalkozik.
NBK Nemzetközi Bankárképző Zrt. szerv
◊ Alapítás éve: 1988. Tevékenységük meghatározó hányadát a képzés és továbbképzés
adja. Célja a szakemberek folyamatos ismeretszerzése, a tudás állandó frissítése.
NBL National Basketball League angol; sp
◊ Nemzeti Kosárlabda Liga az USA-ban.
NBM nothing by mouth angol; orv ◊ Semmit
szájon keresztül.
NBO Bouvetøya norvég; földr ◊ Bouvetszigetek. Norvégia külbirtoka Afrikától délre. Területe: 58,5 km 2; lakatlan.
NBO Nairobi rep ◊ Repülőtér jelzése (Kenya).
NBr. Nagy-Britannia földr ◊ Európai szigetország. → EK, GB
NBS National Bureau of Standards angol;
szerv ◊ Nemzeti Szabványügyi Hivatal.
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NBS normal bowel sounds angol; orv ◊ Nor-
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mális bélhangok.
NBS normal breath sounds angol; orv ◊ Normális légzőhangok.
NBSZ Nemzetbiztonsági Szakszolgálat szerv
◊ Az NBSZ elsődlegesen és alapvetően szolgáltató szerv, amely feladatát a titkos információgyűjtés különleges eszközeivel és
módszereivel látja el.
NC Network Computer angol; inf ◊ Hálózati
számítógép.
NC North Carolina angol; földr ◊ Észak-Karolina. Az USA szövetségi állama, Területe:
136.407 km 2. Székhelye: Raleigh; beceneve:
Öreg északi állam.
NC North Council angol; szerv ◊ Északi Tanács. → ÉT
NC Numerical Control angol; inf ◊ Számjegyvezérlés. Egyes szerszámgépeknél az elérhető pontosság betű-szám kombinációkkal
programozható. A gép programfeldolgozó
egysége a bevitt programot vezérléssé alakítja át.
NCA Nemzeti Civil Alapprogram ált ◊ Fő célja a civil szervezetek pályázati támogatások
útján történő támogatásával azok működésének megerősítése, a civil szektor fejlődésének elősegítése.
n.Chr. nach Christo, nach Christi Geburt német; ált ◊ Krisztus után, Krisztus születése
után.
NCI New Community Instrument angol; ált
◊ Új közösségi eszköz.
NCIC National Cartographic Information Center angol; szerv ◊ Nemzeti térképészeti információs központ.
NCP National Contact Point angol; ált ◊ Nemzeti koordinátor.
NCY Észak-Ciprus földr ◊ Észak-Ciprus,
Észak-Ciprusi Török Köztársaság: KözelKeleten. Területe: 3355 km 2; fővárosa:
Lefkosa (Nicosia); hivatalos nyelv: török;
pénznem: észak-ciprusi líra; népcsoportok:
török, egyéb; vallás: szunnita mohamedán.
Nd neodímium görög ’új’, ill. ’iker’ szavakból;
vegy ◊ A lantanidák közé tartozó kémiai
elem. Rendszáma: 60. 1885-ben fedezte fel
C. Auer von Welsbach osztrák vegyész.
Oxidját színszűrők színes üvegeinek előállítására használják.
ND North Dakota angol; földr ◊ Észak-Dakota.
Az USA szövetségi állama. Területe:
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180.180 km 2; székhelye: Bismarck; beceneve: Sziú állam.
NDA Nemzeti Digitális Adattár inf ◊ Hazai
digitális könyvtár és gyűjtemény.
NDJ Ndjamena angol; rep ◊ Csád repülőterének jelzése.
NDK Német Demokratikus Köztársaság földr
◊ Egykori szocialista ország Közép-Európában (1949–1990). 15 megyére osztották. Területe: 108.333 km 2; fővárosa Berlin volt. Fő
vallás: keresztény; lakossága: német. Pénzneme 1990 júliusáig: DDR márka.
NDNSZ Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség szöv ◊ Az 1945. nov. 26. és dec. 1. között
megtartott párizsi kongresszuson jött létre.
A nők és gyermekek helyzetének javításáért,
a nők politikai, gazdasági és szociális egyenjogúságáért harcol. Székhelye: Berlin. Franciául: Fédération Démocratique Internationale des Femmes.
NDP Nemzeti Demokrata Párt pol ◊ 1920-ban
alakult. 1928-ban a választások előtt tárgyaltak a NSZEP-pel való közös indulásról,
amely nagyrészt meghiúsult, mert az NDP
jelöltjei csak esélytelen helyeken szerepeltek
volna. A párt 1931-ben megszűnt.
NDP Net Domestic Product angol; ált ◊ Nettó
hazai termék. A nemzetgazdaság teljesítményét jellemző mutatószámok egyike.
NDSZ Nemzeti Demokrata Szövetség pol ◊ A
párt megalakítását 1991 májusában jelentette be Pozsgay Imre (az MSZP-ből 1990 novemberében kilépett a frakcióvezető) és
Bíró Zoltán (az MDF egykori elnöke). Az
eredeti lakiteleki szellemre hivatkozva nemzeti centrumpártként határozták meg magukat.
NDSZ Nemzetközi Diákszövetség szöv ◊ A
demokratikus diákegyesületek nemzetközi
szerve. 1948-ban hozták létre Prágában. Állandó titkársága is Prágában van.
NDV Newcastle disease virus angol; állat
◊ Baromfipestis vírus.
NE international unit angol; orv ◊ Nemzetközi
egység.
NE Nebraska angol; földr ◊ Szövetségi állam az
USA középső részén. Területe: 200.342 km2;
székhelye: Lincoln; beceneve: Kukoricafosztó állam, Marhahús állam.
NE Nemzetközi egység biol ◊ Biológiai anyagok, készítmények nemzetközileg meghatározott mennyisége.
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Ne neon görög ’új’ szóból; vegy ◊ A 10. elem,

a második nemesgáz. Főként gázkisülési csövek és gázlézerek töltőanyagaként használják, ahol jellegzetes vörös fényt bocsát ki.
NÉ Néprajzi Értesítő firat ◊ Budapest (1901–).
NÉ Névtani Értesítő firat ◊ Időszakos nyelvészeti folyóirat (1979–).
Ne. Népegészségügy firat ◊ Kéthavonta megjelenő, az Egészségügyi Minisztérium által
1951–1991 között kiadott szakmai folyóirat.
N.E. nord-est francia; ált ◊ Északnyugat.
N.E. north-east angol; ált ◊ Északnyugat.
NEA Near-Earth Asteroids angol; csill ◊ Földközeli kisbolygók.
NEAR Near-Earth Asteroid Rendezvous angol; űrh ◊ ’Találkozás földközeli kisbolygóval’. Az USA kisbolygókutató űrszondája.
1996. febr. 17-én indították, 2001. márc.
1-jén fejezte be működését.
NEAT Near-Earth Asteroid Tracking angol;
csill ◊ Földközeli kisbolygókat vizsgáló
megfigyelési program.
NEC National Emissions Ceilings (Directive)
angol; körny ◊ Országosan megengedett károsanyag-kibocsátási maximum.
NECC National Educational Computing Conference angol; inf ◊ Számítástechnika az
oktatásban konferencia.
NED NASA Extragalactic Database angol;
csill ◊ Extragalaxisok adatbázisa.
NED no evidence of disease angol; orv ◊ Nincs
bizonyíték a betegség jelenlétére.
NEDC National Economic Development Council angol; szerv ◊ Nemzeti Gazdaságfejlesztési Tanács. 1962-ben létrehozott fórum az
Egyesült Királyságban, ahol a kormány, az
ipar és a szakszervezetek vitathatnak meg
gazdasági kérdéseket. Munkáját a NEDO
segíti. → NEDO
NEDO National Economic Development Office angol; szerv ◊ Nemzeti Gazdaságfejlesztési Hivatal. A NEDC munkáját segíti.
neg. negatív latin; ált ◊ A várt v. a föltett eredményt nem mutató; tagadó, nemleges, ellentétes; hátrányos, rossz, káros; ellenszenves;
nullánál kevesebb; fényképezés során a a kép
előhívásával és rögzítésével nyert kép.
Neh Nehemiás könyve vall ◊ A babiloni fogság
után egy ideig Júdea helytartója. Ezt az időszakot írja le.
NEKH Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal
szerv ◊ 1990 augusztusában alakult.

nemzszoc.

NÉKOSZ Népi Kollégiumok Országos Szövetsége szöv ◊ Magyarországon 1946-ban ala-

kult a Győrffy István Népi Kollégium szervező munkájának eredményeként az egész
országra kiterjedt népi kollégiumok átfogó
szervezete. 1949-ben a vezetése által elkövetett avantgardista hibák miatt feloszlatták.
nekr. nekrológ görög, latin; ált ◊ Elhunyt kiváló személyiség életét és munkásságát méltató cikk v. beszéd.
NEM Nemzeti Erők Mozgalma pol ◊ 1993. okt.
29-én bejegyzett párt, önmeghatározása szerint több kis párt koalíciója (ezek: a Boldogság
Párt és a Létminimum Alatt Élők Társasága).
ném. német ált ◊ A tömegében Németországban élő, germán nyelvű (nép), illetve ehhez
tartozó, vele kapcsolatos, reá jellemző; német nyelv és irodalom mint tantárgy.
ném-róm. német-római tört ◊ Az első német
birodalom (962–1806).
nemtom nem tudom chat, SMS ◊ Chatelés,
SMS-ezés közben használt rövidítés.
nemz. nemzeti ált ◊ Az egész nemzethez tartozó, vele kapcs., reá jellemző, őt megillető.
Nemz. Nemzetiség ált ◊ Egy államon belül
kisebbségben élő, nem a többség nyelvét beszélő népcsoport; nemzeti hovatartozás.
Nemz. Nemzetiség rég ◊ Valakinek, valaminek nemzeti jellege.
Nemz. Kvtár Nemzeti Könyvtár ált ◊ 1802.
nov. 25-én keltezett alapítólevelében gróf
Széchényi Ferenc a nemzetnek adta a magyar és magyar vonatkozású irodalmat tartalmazó könyvtárát. Az alapítóról nevezzük
Országos Széchényi Könyvtárnak a magyar
nemzeti könyvtárat.
nemzgyűl. nemzetgyűlés pol ◊ Rendkívüli
alkalomra összehívott törvényhozó testület.
NEMZ.KÖTV. Budapest Nemzetközi Kötvény
Alap tőzsde ◊ Azok veszik igénybe, akik alacsony kockázatú külföldi értékpapírokkal
kívánják bővíteni portfóliójukat, v. az euró
alapú betétek alternatíváját keresik.
NEMZ.RÉSZV. Budapest Nemzetközi Részvény Alap tőzsde ◊ Azok használják, akik
egy külföldön kibocsátott részvényekből kialakított portfólióba szeretnék elhelyezni
hosszú távú megtakarításaikat magas kockázat mellett.
nemzszoc. nemzetiszocialista pol ◊ 1945-ig a
németek fasiszta uralmi rendszerét, ill. ennek reakciós ideológiáját követő.
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NEO Near-Earth Objects angol; csill ◊ Földkö-

N, Ny

zeli objektumok.
NEP Nemzeti Egység Párt pol ◊ Az Egységes
Párt elnevezése 1932–39 között. A szocialista munkásmozgalom ellen irányult. Célja
volt a kormánypárti munkásbázis megteremtése, amely kevés sikerrel járt.
NEP Nepál földr ◊ Nepáli Királyság Dél-Ázsiában. Területe: 147.181 km2; fővárosa: Katman
du; hivatalos nyelv: nepáli; pénznem: nepáli
rúpia; népcsoportok: gurkha, thar u, bihári,
nevár, magar, gurung, kivát, bhotia, serpa; vallás: hindu, buddhista, szunnita mohamedán.
NEP Novaja Ekonomicseszkaja Polityika orosz;
gazd ◊ Új Gazdasági Politika: célja a szocializmus felépítése, az árukapcsolatok felhasználása (munkás-paraszt összefogás), a
szocialista ipar fejlesztésére. Irányelveit
1921-ben fogadták el.
Népi Mság Népi Magyarság firat ◊ A Bartha
Miklós Társaság kiadványa. Megjelenés éve:
1943. Antológiai összeállítás.
népműv. népművészet műv ◊ Hagyományformáló, a közösség ízlésvilága által meghatározott művészi tevékenység.
Népmv.Int. Népművelési Intézet szerv ◊ 1951–
57 között az öntevékeny művészetek vizsgálatával, tudományos feldolgozással, művészcsoportok munkájának irányításával és
támogatásával megbízott intézet.
népny. népnyelv ált ◊ A nemzeti nyelvnek területileg erősen differenciált, az irodalmi
nyelvnél és a köznyelvnél szerkezetileg kevésbé egységes változata.
népr. néprajz tud ◊ A népi életmódot és műveltséget tanulmányozó történeti és társadalmi tudomány.
Népr. Ért. Néprajzi Értesítő firat ◊ A Néprajzi
Múzeum évkönyve. Megjelenik 1900-tól.
Szünetelt 1917 és 1925, valamint 1944 és
1953 között.
Népr. K. Néprajzi Közlemények firat ◊ Budapest (1956–).
Népr. Nyelvtud. Néprajz és Nyelvtudomány
firat ◊ Szeged (1957–).
Népr.Múz. Néprajzi Múzeum kult, műv
◊ 1872-től számítják alapítását. 1934-ben a
Történeti Múzeumhoz csatolták, 1947-től
ismét önálló lett.
Népsz. Népszínház műv, kult ◊ 1875-ben alapított színház. 1908-ban átadta az épületet a
Nemzeti Színháznak.

névt.

Népszab. Népszabadság firat ◊ Az MSZMP

által 1956-ban a Szabad Nép folytatásaként
indított, naponta megjelenő politikai újság.
→ MSZMP
NER no evidence of recurrence angol; orv
◊ Nincs nyoma a betegség visszatérésének.
NERD no evidence of recurrent disease angol;
orv ◊ Nincs nyoma visszatérő betegségnek.
NERP National Environmental Remediation
Program angol; szerv ◊ Országos Környezeti Kármentesítési Program. → OKKP
NET Nagyvárad téri Elméleti Tömb ép ◊ A
Semmelweis Egyetem toronyépülete, amely
orvosi kutatóintézeteket tartalmaz. Az egyetem dolgozói és hallgatói rövidített nevén,
NET-ként szokták emlegetni.
NET Nemzeti Egészségügyi Tanács szerv ◊ A
kormány egészségügyi szervezéssel és irányítással kapcsolatos feladatainak ellátását
segíti.
NET Népköztársaság Elnöki Tanács pol ◊ Magyarországon 1949-től a szovjet típusú állami berendezkedés jellegzetes intézménye.
Kis létszámú kollektíva az államfőt megillető jogokat gyakorolja, az országgyűlés két
ülésszaka között a legfőbb államhatalom letéteményese volt. 1989-ben megszűnt.
NÉT Nemzeti Évfordulók Titkársága szerv ◊ A
Nemzeti Évfordulók Titkársága 2003 februárjában a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma szervezeti egységeként alakult meg.
Jelenleg a kulturális tárca háttérintézményében, a Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézetben szervezi a nemzeti évfordulókat.
NEU Nemzetek Európája Unió pol, szerv ◊ Párt
az Európai Parlamentben. → UEN
Neur. Neurology angol; orv ◊ Ideggyógyászat,
neurológia.
n.év negyedév ált ◊ A (tan)év egy negyede;
főiskolai tanulmányok 4. éve, illetve ennek
az évfolyamnak a hallgatói.
NEVIKI Nehézvegyipari Kutatóintézet szerv
◊ 1949. jún. 8-án az iparügyi miniszter a
Szervetlen Vegyipari Kutatóintézet elnevezést Nehézvegyipari Kutatóintézetre változtatta. A Veszprémben működő NEVIKI-t
1996-ban felszámolták.
névm. névmás nyelvtud ◊ A magyar nyelvben
fő-, mellék-  vagy számnevet helyettesítő
szó(faj). → nm.
névt. névtár ált ◊ Nagyobb terjedelmű, általában nyomtatott névjegyzék.
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névvált. névváltozat ált ◊ Valamely tulajdon-

név megváltozása, megváltoztatása.
NF National Front angol; pol ◊ Nemzeti Front.
Erőteljesen brit nacionalista párt, amely politikai programjának középpontjába a bevándorlás elleni harcot állította, és szorgalmazza az etnikai kisebbségek hazatelepülését,
még azokét is, akik az Egyesült Királyságban születtek.
NF Nemzetiségi Fórum pol ◊ Az 1994–1998-as
parlamenti ciklusban sem sikerült megoldani a hazai nemzetiségek parlamenti képviseletét. Így 1998 márciusában a német, a szlovák és a horvát nemzetiségi szövetségek
választási párt megalapítását határozták el.
NFA Nemzeti Földalapkezelő Szervezet szerv
◊ A szervezet azért jött létre, hogy a Nemzeti Földalapba tartozó állami tulajdonú földvagyonnal felelősen gazdálkodjon, mindenkor megfelelve a törvényben előírtaknak és
a földbirtok-politikai irányelveknek. A 2010.
szept. 1-jén alkotott új törvény alapján jött
létre.
NFB Nemzetközi Fizetések Bankja pénzü ◊ Angolul: Bank for International Settlements.
→ BIS
NFH Nemzeti Fejlesztési Hivatal gazd ◊ Fő
feladata a kiemelt fejlesztési beruházásokkal
kapcsolatos teendők intézése.
NFI Nemzeti Felnőttképzési Intézet okt ◊ Az
intézet célja a felnőttek tanulásának segítése,
legyen szó aktuális tudnivalók közreadásáról, átfogóbb képzési ismeretek nyújtásáról
vagy akár „csak” a mindig közérdeklődésre
számot tartó pályázati hírek közzétételéről.
nfjd. nagyfejedelemség ált ◊ Nem királyi címet viselő, de valamely monarchiában az
állam kormányzásának az a formája, amikor
az állam élén korlátlan, életfogytiglani és
rendszerint öröklődő hatalmú személy áll,
uralkodói hatalmú államfő által vezetett ország vagy tartomány.
NFL National Football League angol; sp
◊ Nemzeti Futball Liga az Egyesült Államokban.
NFR Nemzeti Front pol ◊ 1936-ban alakult. A
párt egy része 1939 elején átlépett Szálasi
pártjába, másik fele pedig egyesült a Keresztény Nemzeti Szocialista Fronttal, Keresztény Nemzeti Szocialista Front – Nemzeti
Front néven. Az egyesült párt két része azonban továbbra is önállóan állított listát.

NGÉ

NFS Network File System angol; inf ◊ Háló-

zati állományszolgáltatás. Szabványos hálózatkezelési protokoll és szoftvercsomag távoli lemezeken lévő adatok transzparens
elérése.
NFSP Netware File Service Protocol angol; inf
◊ Netware adatátviteli protokoll. Hálózati
állományszolgáltatás. CSMA/CD felett futó
protokollgyűjtemény állományátvitelre és
hozzáférésre.
NFT Nemzeti Fejlesztési Terv gazd, pénzü
◊ Az a stratégiai dokumentum, amely hazánk Strukturális Alapokból és Kohéziós
Alapból való részesedésének alapjául szolgál. Kidolgozása ugyanis feltétele annak,
hogy Magyarország részesedhessen az Euró
pai Unió azon pénzügyi támogatásaiból,
amelyek kimondottan a tagállamok, illetve
azok egyes régiói közötti fejlettségbeli különbségek kiegyenlítésére szolgálnak. Az
Európai Unióban tartalmazza azokat a támogatás-fejlesztési programokat, amelyeket
ország az Európai Bizottság elé terjeszt támogatást remélve.
NFT Nemzeti Főtanács pol ◊ 1945-ben alakult.
NFT Nemzetközi Fejlesztési Társaság szerv
◊ Szervezet, amely a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bankhoz tartozó, de különálló intézmény. Székhelye: Washington.
1960-ban hozták létre, hogy segítse a világ
legszegényebb országait. → IDA
NFZ Német Filharmonikus Zenekar zene ◊ Német hivatásos zenészek hangverseny-zenekara.
NG nasogastric tube angol; orv ◊ Nasogasztr i
kus cső.
NG Nemzeti Gazda firat ◊ Pethe Ferenc alapította 1814-ben, 1818-ban gazdasági okok miatt megszűnt. Mezőgazdasági szaklap volt.
NGC New General Catalogue angol; csill
◊ Csillagászati katalógus. 1888-ban adta ki
J. L. E. Dreyer, az Armagh Csillagvizsgáló
(Észak-Írország) munkatársa. A katalógus
7840 ködöt, galaxist és csillaghalmazt sorol
fel. A számozási rendszert még ma is használják a hivatásos csillagászok.
NGÉ Nemzetközi Geofizikai Év ált ◊ A geofizikai kutatás területén eddig szervezett legnagyobb nemzetközi megmozdulás. A Geofizikai Év 1957. júl. elseje 0 órától 18 hónapig
tartott.
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NGEB Nemzetközi Gazdasági Együttműködési Bank pénzü ◊ Az egykori szocialista
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országok tervszerű fejlesztésének és tökéletesítésének 1964-ben létrehozott szerve
volt.
NGKM Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok
Minisztériuma közig ◊ A Kereskedelmi Minisztérium kettéválásával 1990. máj. 23-án
alakított minisztérium. 1994. júl. 15-én megszűnt, feladatkörét az Ipari és Kereskedelmi
Minisztérium vette át.
Ng.m. Nógrád megye földr ◊ Magyarország
északi részén terül el. Területe: 2546 km 2;
székhelye: Salgótarján.
NGN nigériai naira pénzü ◊ Az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód.
NGOs Non-governmental Organizations angol; pénzü ◊ Bizonyos döntések előkészítésében részt vevő nem kormányzati szervezetek (olasz szövetségek).
NGR Federal Republic of Nigeria angol; földr
◊ Nigériai Szövetségi Köztársaság. Területe:
923.768 km 2; fővárosa: Abuja; pénznem:
naira; nyelvek: angol, hausza, joruba, ibo,
fulani; népcsoportok: 434 népcsoport, többek között: hausza, joruba, ibo, fulbe, ibbio,
kanuri; vallások: szunnita mohamedán, protestáns, római katolikus, afrikai keresztény,
törzsi vallású.
NGST Next Generation Space Telescope angol; űrh, csill ◊ Újabb generációs űrtávcső.
NGT Népgazdasági Tanács pol ◊ 1949 júniusában alakult, majd szerepét 1952 novemberében az MT vette át. → MT
ngy. nemzetgyűlés ált ◊ Rendkívüli alkalomra
összehívott törvényhozó testület.
NH Ail Nippon Airways rep ◊ Japán egyik légitársaságának jelzése.
NH New Hampshire angol; földr ◊ Szövetségi
állam az USA északkeleti részén. Területe:
24.032 km 2; székhelye: Concord; beceneve:
Gránit állam.
nhcg nagyhercegség ált ◊ Kisebb állam v. tartomány nem királyi című uralkodója által
vezetett tartomány v. ország.
NHH Nemzeti Hírközlési Hatóság szerv ◊ A
Kormány irányítása, a gazdasági és közlekedési miniszter felügyelete alatt működő kormányhivatal. A hatóság feladata az elektronikus hírközlési, postai és informatikai
szolgáltatások piacai zavartalan, eredményes
működésének és fejlődésének elősegítése.

NIF

NHL National Hockey League angol; sp
◊ Nemzeti Jégkorong Liga az USA-ban.
NHS National Health Service angol; eü ◊ Az

Egyesült Királyságban 1948-ban bevezetett
egészségügyi ellátási rendszer. Az új társadalombiztosítás többé-kevésbé ingyenes
szolgáltatást jelent, általános adókból tartják
fenn.
ni nevelőintézet ált ◊ Iskolás gyermekeket, fiatalokat oktató és nevelő bennlakásos tanügyi intézet.
ni nevelőintézet jog ◊ Fiatalkorú bűnözők javító nevelésére és oktatására létesített zárt intézet.
Ni nikkel vegy ◊ A 28. elem, olvadáspontja
1450 ºC. Ezüstszínű fém. Korrózió elleni be
vonórétegként alkalmazzák, valamint pénzverés és evőeszközgyártás terén ötvözve
használják
NI no insurance angol; orv ◊ Nincs biztosítás.
NI Non-inscrit angol; pol ◊ Függetlenek. Az EP
független képviselőinek frakciója. Az EP-ben
44 független képviselő van, akik azonban
maguk is laza csoportosulásba tömörültek.
NI Non-Interlaced angol; inf ◊ Nem sorváltott,
azaz a teljes képet egyszerre, egyetlen lépésben megjelenítő megoldás.
NI Northern Ireland angol; földr ◊ Észak-Írország. Az Egyesült Királyság része, az Ír-szigeten található. Önkormányzattal rendelkezik. Területe: 13.600 km 2; fővárosa: Belfast.
Lakossága főként ír, de jelentős az angol és
a skót lakosság is. Vallás: túlnyomórészt protestáns.
NIC National Insurance Contributions angol;
eü ◊ Nemzeti Társadalombiztosítási Hozzájárulás. Olyan befizetés, járulék, amelyet az
egészségügyi szolgáltatásokért vagy a munkabérből fizetünk az államnak.
NIC neonatal intensive care angol; orv ◊ Újszülött intenzív kezelése.
NIC República de Nicaragua spanyol; földr
◊ Nicaraguai Köztársaság Közép-Amerikában. Területe: 120.254 km 2; főváros: Mana
gua; hivatalos nyelv: spanyol; pénznem: cór
doba; népcsoportok: mesztic, fehér, fekete,
indián, mulatt, zambó.
NICU Neonatal Intensive Care Unit angol; orv
◊ Újszülött intenzív osztály.
NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
szerv ◊ A Nemzeti Autópálya Zrt. utódvállalata.
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NIIF Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program ált ◊ Az oktatási, kutatási

és közgyűjteményi közösségek integrált országos számítógép-hálózati infrastruktúrájának (HBONE), valamint az erre épülő
szolgáltatások és alkalmazások folyamatos
fejlesztése és működtetése számára nyújt
szervezési, valamint finanszírozási keretet és
hátteret. Az NFT célkitűzéseinek végrehajtását szolgáló Operatív Programok: Gazdasági Versenyképesség Operatív Program,
Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program, Humánerőforrás-fejlesztés
Operatív Program, Agrár- és Vidékfejlesztés
Oper atív Program, Regionális Fejlesztés
Operatív Program.
NIK Nehézipari Központ ipar ◊ 1946 decemberében megalakult a NIK azzal a feladattal,
hogy összefogja a teljes kohászatot, a vas- és
fémipari vállalatok 60 százalékát, a gépgyártás 50 százalékát, a MÁVAG, a Láng, az
MVG, a WM és a Rimamurányi–Salgótarjáni Vasmű munkáját. Ez a szerv irányította az
állami irányítás alá került gyárakat.
NILO Nemzeti ILO Tanács szerv ◊ A Nemzeti ILO Tanács az Országos Érdekegyeztetési Tanács szakfóruma. Feladata a nemzetközi munkaügyi normák érdekében szóló
egyezményben meghatározott tripartit tanácskozások lebonyolítása, a Nemzetközi
Munkaügyi Szervezet tevékenységéhez kapcsolódó nemzeti intézkedések elősegítése, a
Tanács Alapszabályában meghatározott feladatok ellátása, továbbá a munka világát
érintő nemzetközi kérdésekkel kapcsolatos
tájékoztatás, a nemzetközi együttműködés
fejlesztése, a kormány és a szociális partnerek nemzetközi együttműködési törekvéseinek, eredményeinek ismertetése és elősegítése.
NIM Nehézipari Minisztérium közig ◊ A bányászat, a villamosenergia- és a vegyipar
szervezését, irányítását és ellenőrzését végző országos hatáskörű, legfőbb szakigazgatási szerv volt. 1949-ben alakult, többször
átszervezték, 1989-ben megszűnt. → NM
NIM Niamey angol; rep ◊ Nigeri repülőtér jelzése.
NiMH Nickel Metal Hydride angol; vegy ◊ Nik
kel-fém-hidrid. A NiCd akkumulátorok környezeti problémáit messzemenően kikü
szöbölő akkumulátortípus.

NISZ

Nimr. Nimród vadászújság firat ◊ Szakterület:

mezőgazdaság, természettudományok, biológia. Közreadó: Officina ’96 Kiadó.
NIO nicaraguai córdoba angol; pénzü ◊ Az ISO
4217 nemzetközi szabvány szerinti valutakód.
NIOK Nonprofit Információs és Oktató Központ ált ◊ Az Nonprofit Információs és Oktató Alapítvány kiemelten közhasznú nyitott
alapítvány, amelyet 1993-ban alapított a
Nonprofit Kutatócsoport Egyesület azzal a
céllal, hogy a civil társadalom Magyarországon a nonprofit szervezetek munkája által is
erősebbé váljék, és kialakuljon egy háttérbázis, amely a nonprofit szervezetek hosszú
távú működését elősegíti.
NIP National Institute of Pharmacy angol;
eü ◊ Országos Gyógyszerészeti Intézet.
→ OGYI
NIPP Nemzeti Influenza Pandémia Prevenciós
Bizottság eü ◊ Az influenza pandémia, illetve járványügyi katasztrófahelyzet felszámolása szakmailag elsődlegesen az egészségügyi ágazat feladata, de a felkészülésért,
illetve a pandémia felszámolásáért a NIPP is
felelős.
NIPT Nemzeti Influenza Pandémiás Terv eü
◊ Intézkedési terv új vírusvariáns által okozott influenza-világjárvány esetére.
NIR Northern Ireland angol; földr ◊ Észak-Írország. Területe: 14.120 km 2; fővárosa: Belfast; népcsoportok: angol, skót, ír; vallások:
protestáns, római katolikus.
NIRA National Industrial Recovery Act angol;
jog ◊ Nemzeti Ipari Helyreállítási Törvény.
F. D. Roosevelt egyik legfontosabb intézkedése az USA-ban, amely elősegítette a vállalkozók iparági egyesülését. 1936-ban érvényét vesztette.
NIRI Near Infrared Imager angol; csill ◊ Közeli infravörös megfigyelő.
NIS Network Information System: angol; inf
◊ A Sun cég egy régebbi, nem biztonságos
megoldása a felhasználók azonosításra gépek között.
NISZ Népi Ifjúsági Szövetség szöv ◊ A Nemzeti Parasztpárt ifjúsági szervezete volt
1945–1948 között. Jogutódja a Magyar Ifjúság Népi Szövetsége, amelyet 1950-ben felváltott a Dolgozó Ifjúság Szövetsége 1956ig. Ennek jogutódja a Magyar Kommunista
Ifjúsági Szövetség. → KISZ

N, Ny

NIU

344

NIU Republic of Niue angol; földr ◊ Niue

N, Ny

Köztársaság. Új-Zéland társult állama a
Csendes-óceán déli részén. Területe:
259,1 km 2; székhelye: Alofl; pénzneme: újzélandi dollár (1 dollár egyenlő 100 cent);
nyelvek: angol, niuei; népcsoportok: polinéz, egyéb; vallások: protestáns, római katolikus, egyéb.
NIV non-invasive ventilation angol; orv ◊ Non
invazív lélegeztetés.
NJ Namakwaland Lugdiens angol; rep ◊ DélAfrika egyik légitársaságának jelzése.
NJ Nemzetközi jog jog ◊ A nemzetközi jogrendszernek hatályban levő jogszabályai.
NJ New Jersey angol; földr ◊ Szövetségi állam
az USA keleti részén. Területe: 20.167 km 2;
székhelye: Trenton; beceneve: Kent állam.
NJM Jan Mayen angol; földr ◊ Norvégia
külbirtoka Norvégiától nyugatra. Területe:
380 km 2. Lakói: a meteorológiai és rádióállomás személyzete.
NJSZT Neumann János Számítógép-tudományi Társaság tud ◊ Alapítás éve: 1968. A társaság célja, hogy intézményektől független
szakmai fórumként segítse hazánkban, illetve a magyar nyelvterületeken az alábbiakat:
az informatika alkalmazása, fejlesztése, az
eredmények elterjesztése, a szakma presztízsének, színvonalának és etikájának megőrzése, illetve emelése, az informatikával hivatásszerűen foglalkozók véleményének és
szakmai érdekeinek érvényre jutása, széles
körű részvétel a nemzetközi szakmai közéletben, az informatikai szakemberek tájékoztatása és tapasztalatcseréje, az informatikai kultúra terjesztése, illetve informatikai
oktatás.
NK natural killer angol; orv ◊ Természetes
gyilkos (pl. NK-sejt).
nk nemzetközi ált ◊ Több vagy minden népre
vagy államra kiterjedő, bennük használt,
őket érintő; a nemzetek közötti idegenforgalmat szolgáló; tevékenységét több ország területén folytató; a népek baráti együttműködésének elve. → nközi
NK Néprajzi Közlemények firat ◊ Adatközlő
néprajzi folyóirat. 1956-tól a Néprajzi Múzeum, 1963-tól a Néprajzi Múzeum és az MTA
Néprajzi Kutató Csoportja, 1969-től a Népművelési Propaganda Iroda adja ki.
nk. nagyközség ált ◊ Nagyobb lélekszámú,
önálló elöljáróságú község.

NKK

NKA Nemzeti Kerekasztal ált ◊ A jogállami

rendszer kialakításának kezdete 1989. jún.
13-ához, a NKA-tárgyalások megindulásához köthető. Az ellenzék és az állampárt
között létrejövő történelmi tárgyalássorozat
első ülését az 1989-es esztendő változásai
tették lehetővé. NKA az alkotmányos rendszerváltás egyik legfontosabb tárgyalássorozata.
NKA Nemzeti Kulturális Alapprogram ált
◊ Főbb feladatai: tervezi az alap éves költségvetését és elkészíti beszámolóit, intézi – a
kulturális járulék kivételével – az alappal
szemben fennálló követelések, ezen belül a
szerzői jogi bírság behajtását, előkészíti az
alap előirányzatainak felhasználására vonatkozó döntést, végrehajtja a szakmai kollégiumok döntéseit, szervezi és lebonyolítja a
szakmai kollégiumok pályáztatását, szerződést köt a kedvezményezettekkel, gondoskodik a támogatások kiutalásáról.
NKA no known allergies angol; orv ◊ Nincs
ismert allergia.
NKBF Nemzeti Közlekedés Biztonsági Felügyelet szerv ◊ A személyszállítás biztonságáért felelős amerikai hatóság. → NTSB
NKC Nouakchott rep ◊ Mauritániai Repülőtér
jelzése.
NKCs MTA Néprajzi Kutató Csoport tud
◊ 1967. jan. 1-jén különvált az ELTE folklór
tanszéktől. Feladata az országban folyó néprajzi alapkutatások területi és tematikus ös�szefogása; a néprajz és a folklór történeti és
recens anyagának gyűjtése, rendszerezése,
feldolgozása; a kutatási eredmények közzététele tematikus és lokális monográfiákban,
folyóiratokban; a nemzetközi munkamegosztásban folyó kutatásokban való részvétel,
a néprajztudomány nemzetközi szervezeteiben a szak hazai képviseletének biztosítása.
NKGP Nemzeti Kisgazda- és Polgári Párt pol
◊ Az FKGP-ből személyi ellentétek miatt
kizárt Boross Imre pártfőügyész e néven alakított önálló pártformációt 1989. dec. végén.
A párt Csongrád megyében szerzett indulási
jogot.
NKIMP Nemzeti Kisgazda-, Iparos és Munkáspárt pol ◊ A párt később a Keresztény
Nemzeti Szocialista Front nevet használta.
NKK Nemzetközi Kereskedelmi Kamara szerv
◊ Franciául: Chambre de Commerce Internationale. → CCI

