ábécé
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ágazat

A, Á
ábécé  alfabétum
ábécéskönyv  liber alphabetarius
ablak  window [vindó]
ablakellenző  spaletta
ablakfüggöny  vitrázs, gardina†, ro
letta
ablakmélyedés  niche [nis]
ablakredőny  roló
ablaktábla  spaletta
ábra  illusztráció, diagram, grafikon,
piktogram
ábránd, ábrándkép  fantázia
ábrándos  romantikus, szentimen
tális
ábrándozik  fantáziál
ábrándozó  idealista
ábrázat  fizimiska, cifferblatt, fiziog
nómia
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 in
put]
adatelemzés  statisztika
adatlap  kartoték
adatol  dokumentál
adatszerű  lexikális
 pozitív
adattár  kartoték, repertórium, se
matizmus†
adattároló  memória
adó  taksa, tribútum†
adóbecslés  cenzus†
adogat  szervál
adoma  anekdota
adomány  donáció, donum, benefí
cium, 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, spiri
tusz, zsenialitás
ad-vesz  csencsel, seftel
ág, ágazat  szektor

a, á

aggály

a, á

aggály  skrupulus
aggályos  skrupulózus, problema
tikus
aggályoskodó  skrupulózus, pedáns
aggastyán  pátriárka, matuzsálem
ágrólszakadt  sóher
agyafúrt  szubtilis, rafinált, fineszes
agyagművesség  keramika
agyalágyult  idióta, paralitikus, sze
nilis, 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, super
lát†
ágyneművászon  sifon
agyonbeszélés  obstrukció
agyrém  fantazmagória, fikció, ki
méra, 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, indi
kál, kommendál, proponál
ajánlás  dedikálás, referencia, dedi
káció, 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, obst
ruál, 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  bürokra
ta, 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 [nominatí
vusz]
alanyiság  szubjektivitás
alap  bázis, fundamentum
 elementum, kvintesszencia, szubszt
rátum
alapállás  attitűd
alapbeállítás, alapértelmezés  de
fault [difót]
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alárendel

alapelv  filozófia, credo [krédó], axi
óma, 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, ak
kurátus
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, fundamen
tális, rudimentális, domináló, kardi
nális
alapvonal  bázis
alapvonás  karakterisztikum
alapzat  fundamentum†
álarc  maszk, maskara
álarcosbál  maskarádé
alárendel  szubordinál, szubszumál

a, á

alárendelés

a, á

alárendelés  szubordináció
alárendelt  inferióris, szubaltern,
dependens, akcesszórius
alárendeltség  inferioritás, szubor
dináció, dependencia
alattomban  per sundam bundam,
in obscuro [in obszkúró]
alattvaló  vazallus, cívis
alávaló  mizerábilis, cudar
alávalóság  infámia
alázat  deferencia
alázkodó  szervilis
albán  arnauta, arnót†, szkipetár†
álbeteg  szimuláns
álbölcselet  szofisztika
álbölcselő  szofista
álbölcsesség  szofizma
álcáz  maszkíroz, kamuflál
álcázás  kamuflázs
álcázott  illegális
áldás, áldásmondás  benedikció
áldatlan  fatális
áldomás  tószt
áldozás  kommúnió
áldozat  mártír
 offertórium, obláció, abnegáció
 préda
áldozathozatal  abnegáció
áldozatkész, áldozatos  altruisz
tikus, altruista
áldozatkészség  altruizmus
áldozatosság  devóció
áldozattan  viktimológia
áldozópap  sacerdos [szacerdósz]
áldoztató kehely  cibórium
alfaj  mutáció, subspecies [szub
szpeciesz]
álhaj  paróka, tupé
álhírterjesztés  kolportázs
álhírterjesztő  kolportőr
aljas  infámis
aljzat  konnektor
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alkotó
alkalmassá tesz  adaptál
alkalmatlan  inkonveniens
 untauglich
 importunus†, inopportúnus
alkalmatlankodás  inkommoditás
alkalmatlankodik  inkommodál,
turbál†
alkalmatlanság  inkommoditás
alkalmaz  adaptál, applikál
 angazsál
alkalmazás  appercepció, applikáció
alkalmazható  praktikus
alkalmazhatóság  utilitás
alkalmazkodás  akkomodáció, ag
giornamento [addzsornamentó],
akklimatizáció, opportunizmus
alkalmazkodik  adaptálódik, akko
modálódik, akklimatizálódik
alkalmazkodó  adaptív, flexibilis,
opportunista
alkalmazott¹ (fn)  famulus
alkalmazott² (mn)  adaptált
alkalmi  ad hoc [ad hok], eventuális
 akciós
alkalmi fellépés  hakni
alkalmi jelleg  eventualitás
alkalmi vétel  okkázió
alkalom  ziccer, apropó
alkalomszerű  aktuális
alkat  konstitúció, típus, zsáner,
konzisztencia, struktúra, tempera
mentum
alkati  konstitucionális
alkoholtilalom  prohibíció
alkot  komponál, konstituál, konst
ruál, produkál
alkotás  kreáció, produkció, opusz
alkotmány  konstitúció†, statútum†
 konstrukció
alkotmányos  konstitucionális†
alkotó¹ (mn)  kreatív
 produktív

alkotó
alkotó² (fn)  auktor
alkotóelem  komponens, ingredi
encia†
alkotóerő  kreativitás
alkotóképes  potens
alkotóképesség  invenció, kreati
vitás
alkotórész  komponens, szubsztan
cia, konstituens†, ingrediencia†
alkönyvtár  subdirectory [szabdáj
rektori]
alku  paktum, traktátus†
alkudozás  negociáció
alkudozik  negociál†
álkulcs  sperhakni
alkusz  negociátor, bróker
áll  dekkol, silbakol
állag  konzisztencia, hiposztázis
állam  státus, státusz†
államcsíny  puccs
államelmélet  politológia
államférfi  politikus
államhatalom  impérium
államosít  nacionalizál
állampolgár  citoyen [szitoajen]
államsegély  szubvenció
államszövetség  unió, konföderá
ció, liga, föderáció
államtan  politika
államterület  territórium
államtudomány  politológia, poli
tika
állandó  permanens, stabil, kons
tans, standard, konzisztens, fix
állandó hőmérsékletű  temperált
állandóság  stabilitás, perpetuitás†,
permanencia
állandósít  stabilizál, fixál
állapot  fázis, stádium
 státusz, szituáció, pozíció
 kondíció
állapotos  pregnáns, gravida
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állj!

állapot szerint  de facto [de faktó]
állás  pozíció, poszt, státus, státusz,
funkció
állásfoglalás  kommentár
álláshely  státus, státusz
állástalan  facér
állat alakú  zoomorf
állatélettan  zoofiziológia
állati  animális
állatias  bestiális, brutális
állatidomítás  dresszúra
állati eredetű  zoogén
állatimádás  zoolátria
állatkikészítő  preparátor
állatkör, állatöv  zodiákus
állatlélektan  zoopszichológia
állatmese  fabula
állatorvos  veterinárius
állatövi  zodiakális
állatrendszertan  zoográfia
állatsereglet  menazséria
állatszelídítő  tréner
állattan  zoológia
állattársulás  zoocönózis
állatvilág  fauna
álldogál  silbakol
állhatatlan  inkonzisztens, versatilis
[verz atilis], variábilis, inkonzek
vens
állhatatos  perzisztens, konzekvens,
sztoikus
állhatatosság  konzekvencia, per
szisztencia, perszeverancia†, asszi
duitás†
állít  konfirmál, statuál, affirmál, al
legál
állítás  tézis, affirmáció
állítmány  predikátum
állítmányi  predikatív
állító  pozitív, affirmatív
állítólagos  fiktív
állj!  stop!

a, á

állkapocs

a, á

állkapocs  mandibula
állkötő  barbette
álló  vertikális
állóhajó  ponton
állóképesség  kondíció
állólámpa  kandeláber†
állomány  szubsztancia
 státus, státusz
 fájl
állománybeli  standbeli
állomás  etap, stáció†
állomáshely  poszt
állomáskeresés  tuning
állomásozik  stacionál
állvány  statív, stelázsi, téka†
almabor  cider, cidre
almapálinka  calvados [kalvadosz]
álmatlanság  vigília, insomnia [in
szomnia]
álmodozás  fantázia, romantika
álmodozik  fantáziál
álmodozó  romantikus, fantaszta,
idealista
álmosító  monoton
álnév  pszeudonima, inkognitó
álnév alatt  inkognitó
álnevű  pszeudonim
álnok  inszidiózus, fallaciózus†, per
fid, hipokrita
álnokság  perfídia
álokoskodás  szofisztika, kazuisztika,
paralogizmus, rabulisztika
álokoskodó  szofista, rabulista
álombeli  onirikus
álomfejtés  oneiromantia, oneiro
lógia
álomfű  mandragóra, alraune
álomjóslás  clairvoyance [klervo
ajansz], oneiromantia
álomkép  fantazma
álomkergető  utópista
álomország  utópia
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alva tanulás
álomszerű  onirikus, szürreális
álomtan  oneirológia
álomvilág  fantázia
alosztály  szubdivízió
álöltözet, álruha  maszk, maskara
alpári  obszcén, triviális, gemein
alprogram  szubrutin
alsóbbrendű  inferióris, szubaltern
alsóbbrendűség  inferioritás
alsó határ  minimum
alsóruha  jéger
alsós  kalábriász
álszemérem  prüdéria
álszemérmes  prűd
álszent  farizeus, hipokrita
álszenteskedés  hipokrízis
álszenvedő  deponens, mediális
alszerpap  szubdiakonus
általában  in genere
általános  generális, kollektív, uni
verzális
 tipikus, normál, normális
általánosít  generalizál, sematizál
általánosság  generalitás†
általános támadás  offenzíva
altatás  narkózis
altatóorvos  aneszteziológus
altatószer  hipnotikum, szomnifer,
narkotikum
altemplom  kripta
altengernagy  viceadmirális†
altest  abdomen
altestmosdó  bidé
altiszt  pedellus
áltudós  sarlatán
alultápláltság  szubalimentáció
aluszékonyság  szomnolencia
alvajárás  szomnambulizmus, nok
tambulizmus, lunatizmus
alvajáró  noktambulus, szomnam
bulista, lunátikus†
alva tanulás  hipnopédia

alváltozat
alváltozat  szubvariáció
alvilág  infernó, seol, abyssos [abiszszosz], infernum
amint mondta  diktum-faktum
ámítás  humbug, komédia
angolbarát  anglofil
angolellenesség, angolgyűlölet  ang
lofóbia
angolimádó  anglomán
angolkór  rachitis [rahitisz]
angolkóros  rachitikus
angolpark  vurstli
angol vizsla  pointer
angóragyapjú  moher
angyal  szeráf
angyalbőr  mundér
angyalfű  árnika
angyali üdvözlet  annunciáció
ánizslikőr  anizett
annak idején  annó dacumál
annálfogva  eo ipso [eó ipszó]
anya  muter, muti
anyaági, anyai ági  matrilineáris
anyacsavar  muter
anyag  matéria, szubsztancia, textil,
szubsztrátum
anyagcsere  metabolizmus
anyagelvű  materialista
anyagelvűség  materializmus
anyagi  materiális, fizikai
 pekuniáris, szociális, financiális
anyagias  kommerciális
anyagkihasználás  rendement [rand
man]
anyagtalan  immateriális, spirituális
anyajegy  naevus [névusz]
anyajogú  matriarchális
anyakönyv  matrikula
anyakönyvez  matrikulál, immatri
kulál
anyakönyvi  matrikuláris
anyaméh  matrix, uterus [uterusz]
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arany középút

apácafátyol  velum
apácafőnöknő  priorissza
apácakonty  kalla
apácanövendék  novícia
apai örökség  patrimónium
apajogú  patriarchális
apát  abbé
apóka  matuzsálem
ápolatlan  slendrián, slampos
ápolt  nett, snájdig
aprít  trancsíroz, diszpergál
apró  liliputi, mini, mikroszkopikus,
miniatűr
apró-cseprő  piszlicsáré, pitiáner
aprólékos  akkurátus, minuciózus,
skrupulózus, precíz
apróság  bagatell, lappália
 bébi
arab  szaracén
áradozik  expektorál
áram  elektromosság
áramátalakító  transzformátor, kon
verter
áramfejlesztő  dinamó, generátor,
aggregátor, induktor, aggregát
áramgerjesztés  indukció
áramlás  fluxus, fluktuáció
áramlásos  konvekciós
áramlástan  reológia
áramlat  tendencia, trend
 flow [flou]
áramlik  cirkulál
áramvezetés  kondukció
áramvezető  konduktor
arány  ráta, proporció, kánon, men
zúra, kvóta, dimenzió
aranycsinálás  alkímia
aranycsináló  alkimista
aranyifjú  arszlán, gigerli
aranyigazság  aforizma
arany középút  aurea mediocritas
[aurea mediokritász]

a, á

aránylag

a, á

aránylag  relatíve
aranymondás  gnóma, szentencia
aranyos  hercig
arányos  proporcionális
arányosan  pro rata [pró ráta]
arányosság  szimmetria, proporció
aránypár  proporció
arányszám  modulus, index
aránytalan  ametrikus, horribilis
aránytalanság  diszproporció, amet
ria, aszimmetria
árat emel  stejgerol
árbecslés  taxáció
arc  fiziognómia, facies [faciesz], cif
ferblatt, fizimiska
arcápolás  kozmetika
arcápoló folyadék  emulzió
arcátlan  inszolens, konfidens, cini
kus, flagráns, impudens
arcátlanság  cinizmus, inszolencia,
impertinencia, krakélerség
arcél  profil
arcfesték  smink, rúzs
arcfestés  smink
arcgyulladás  melítisz
arcideg  trigeminus
arcismeret  fiziognómia
arckép  portré
arcképfestő, arcképrajzoló  portre
tista
arckifejezés  mimika, fizimiska
arckikészítés, arckozmetika  makeup [méjk-ap]
arcpakolás  maszk
arcpirító  trágár
arcpirosító  rúzs
arcpor  púder
arcrándítás  grimasz
arculat  imázs, aspektus
arculatformálás  PR [píár, péerr]
arcszín  komplexió
árcsökkenés  defláció
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árujegyzék
aréna  szcéna
árengedmény  diszkont, rabatt,
skontó†
árengedményes  akciós
árfolyam  kurzus, ázsió
árfolyamcsökkentés  devalváció
árfolyam-emelkedés  hossz
árfolyamesés  bessz
árjegyzék  prospektus, katalógus
ármány  intrika, kabala, machiná
ció, praktika
ármánykodik  machinál, intrikál,
trafikál
ármánykodó  intrikus
ármányos  fránya
árnyal  satíroz
 nüanszíroz, frazíroz, differenciál
árnyalat  tónus, valőr
 nüansz, szubtilitás, minúcia†
árnyalatnyi  szubtilis, imponderábi
lis, nüansznyi
árnyékol  satíroz
árnyékszék  latrina, toalett, wc,
klozett, reterát†, perváta†, abort†
árnykép, árnyrajz  sziluett
árok  kanális
árpagyöngy, árpakása  gersli
árszabás  taksa, tarifa
ártalmas  perniciózus, virulens
ártalmatlan  inoffenzív
ártalom  vitium [vícium], noxa
ártatlan  virgo, makulátlan, idilli,
idillikus
ártatlanság  innocencia
árubehozatal  import
árucsere  kompenzáció, biznisz
árucsereügylet  barter
árufelesleg  dömping
árufelhalmozás  tezauráció
áruház  szupermarket
árujegy  márka
árujegyzék  katalógus

árukapcsolás
árukapcsolás  junktimálás
árukészlet  kollekció, szortiment
árukivitel  export
árulkodó  spicli
áruló  dezertőr, renegát, denunci
áns, kollaboráns, aposztata, spicli
árumintakészlet  kollekció
árusítóbódé  pavilon
áruszámla  blokk
áruvédjegy  embléma, logó
áruzárlat  embargó
árverés  licit, licitáció, aukció
árverezés  licitáció, aukció
ásatag  fosszilis, anakronisztikus
ásatás  exkaváció
áskálódás  diverzió, intrika, machi
náció
áskálódik  intrikál, machinál
ásvány  minerál
ásványtan  krisztallológia, minera
lógia
ásványtudós  mineralógus
aszalás  dehidráció
asszony  señora [szenyora]
asszonyi  feminin
asszonyom  madame [mádám], si
gnora [szinyóra]
asztal  desktop [deszktop]
asztalfoglalás  rezerválás
asztali  kulináris
asztalitenisz  pingpong
asztalka  guéridon [geridon]
asztalkendő  szalvéta
átad  prezentál
 passzol
átadás  passz
átalakít  konvertál, transzformál,
travesztál, modifikál, alterál†, re
formál
átalakítás  transzformáció, konver
zió, modifikáció, reform, adaptálás
átalakító  adapter
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átható

átalakulás  metamorfózis, anamor
fózis, transzformáció, reform
átalakult  metamorf
átalány, átalánydíj  pausálé
átállás  aposztázia
átallja  derogál
átáramlás  perfúzió
átbocsátó képesség  permeabilitás
átcsoportosít  racionalizál
átdolgoz  adaptál, aktualizál, transz
formál
átdolgozás  adaptálás, adaptáció,
parafrázis
átdolgozott  adaptált
átejtés  simli, turpisság, delúzió
átélés  emfázis
átellenben  vizaví
átellenes  diametrális, antiátenged  cedál
átépít  modernizál, revitalizál
átépítés  revitalizáció
áteresztő  permeábilis
átértékel  revideál, valorizál
átérző  empatikus
átfésül  cenzúráz, expurgál
átfogalmazás  parafrázis
átfogó  kollektív, komplex, multi
diszciplináris, komprehenzív, gene
rális, globális
átfordít  invertál
átfordítás  inverzió
átformál  transzformál, adaptál
átformálódás  transzfiguráció
átfúr, átfúródik  perforál
átfúródás  perforáció
átgőzöl  sterilizál
áthajlás  enjambement [anzsamb
man], tranzíció
áthallás  diafónia
áthat, áthatol  penetrál
átható  penetráns, intenzív
 sztentori

a, á

áthatolhatatlan

a, á

áthatolhatatlan  impermeábilis, im
penetrábilis
áthatolható  permeábilis, penetrá
bilis
áthelyez  permutál, transzponál,
diszlokál, racionalizál, transzferál
áthelyezés  transzfer, transzlokáció,
transzpozíció
áthelyeződés  diszlokáció, transzlo
káció, transzpozíció
áthevült  emfatikus
áthidaló megoldás  kompromis�
szum, modus vivendi [módusz vi
vendi]
áthúz  annullál
áthúzás  sztornírozás, annullálás
átigazít  adaptál
átigazítás  adaptáció
átír  parafrazeál, transzkribál, adap
tál, travesztál
átírás  adaptáció, variáció, parafrá
zis, transzliteráció, transzkripció
átirat  adaptáció
átitat  impregnál
átívelés  enjambement [anzsamb
man], tranzíció
átizzadás  diaforézis
átjárás  passzázs
átjárhatatlan  impermeábilis
átjárhatóság  permeabilitás
átkelő  passzázs
átkelőhajó  komp, propeller
átképzés  reedukáció
átkölt  parafrazeál, travesztál
átköltés  parafrázis
átköltözés  transzmigráció
átlag  standard
átlagos  szimpla, normális, gemein
atlaszselyem  düsessz
átláthatóság  perspicuitas [perszpi
kuitász]
átlátszhatóság  opacitás
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áttekinthetetlen
átlátszó  transzparens, diafán
átlátszó másolópapír  pausz, pausz
papír
átlátszóság  transzparencia
átlós  diagonális, transzverzális, dia
gonál
átlyukaszt  srenkol
átmeneti  tranzitórius, provizórikus,
epizodikus, tranziens, temporárius,
efemer
átmeneti állapot  interim, provizó
rium
átmeneti enyhülés  remisszió
átmenetileg  ad interim
átmenő  tranziens, tranzit
átmenő forgalom  tranzit
átmérő  diaméter
átnevelés  reedukáció
átnyom  passzíroz
átnyújt  prezentál
 passzol
átok  ódium, anatéma, interdiktum
atom-  nukleáris
atommag  nukleusz
átpártol  dezertál
átrak  diszlokál
átruház  cedál
átruházás  cesszió
átruházhatóság  szubdelegáció
átszakadás  perforáció
átszállít  transzferál
átszállítás  transzfer
átszellemült  szublimis
átszervez  reorganizál
átszivárgás  transzszudáció, infilt
ráció
átszökik  dezertál
átszűr  filtrál
áttekintés  szinopszis, rezümé, re
cenzió, konspektus†
áttekinthetetlen  komplikált, kaoti
kus, obskúrus

áttekinthetőség
áttekinthetőség  transzparencia
áttekintő  szinoptikus
áttelepít  evakuál, internál
áttelepül  migrál, emigrál
áttelepülés  migráció
áttér  konvertál
áttérés  konverzió
áttérő  konvertita
áttesz  konvertál, transzponál
áttétel  metasztázis, transzláció
áttetsző  opaleszcens, transzparens,
diafán
áttetszőség  transzparencia
áttör  passzíroz
átutal  transzferál
átutalás  transzfer
átutazás  tranzit
átültet  transzponál
átültetés  transzplantáció
 transzláció
átvágás  perforáció
átvált  transzferál, konvertál
átváltás  transzfer, konverzió
átváltható  konvertibilis, transzfe
rábilis
átváltozás  metamorfózis, anamor
fózis
átváltozó művész  fregoli
átvándorlás  transzmigráció
átvétel  adaptálás, recepció
átvezető út  korridor
átvilágít  röntgenez
 auditál
átvilágítás  lusztráció, monitoring
átvisz  transzferál, transzportál
átvitel  transzfer, transzláció
átvitt értelmű  metaforikus
átvizsgál  auditál, revideál
átvizsgálás  revízió, vizitáció
atya  páter
atyafiság  fraternitás
atyai  paternális
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ázsiai

atyáskodás  paternalizmus
atyáskodó  paternalista
aula  átrium
autójavító  szerviz
autókulcs  slusszkulcs
autópálya  sztráda, autósztráda
autópályadíj  péage [peázs]
autósszálló  motel
autós terepverseny  autocross [auto
krosz]
autóvezető  sofőr
avat  promoveál
avatag  diluviális
avatás  hanukka, promóció
avatatlan  amatőr, dilettáns, pro
fán, laikus
avult  anakronisztikus
avultság  anakronizmus
azaz  alias [aliasz], vulgó, videlicet†
az elejétől  da capo [da kápó]
azért sem  juszt sem
azonfelül  plusz
azonnal  stante pede [sztante péde],
prompt, ex tempore, expressz
azonnali  prompt, expressz
azonnal oldódó  instant
azonos  konform, identikus, izo-,
homo-, ekvivalens
azonos alakú  izomorf
azonos érték  ekvivalens
azonos értékű  homológ
azonos idejű  real time [ríl tájm]
azonosít  identifikál, agnoszkál
azonosítás  autentikáció, identifi
káció
azonosító  account [ekaunt, ökáunt]
azonosító jel  PIN kód
azonosság  identitás, konformitás,
ekvivalencia
azonosuló  asszimiláns
azután  pro secundo [pró szekundó]
ázsiai  orientális

a, á

