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adam  fn betűszó Közg

Adóhivatali adómegállapítás.
Eva mellé adam is beköltözött az
adóhivatalba: az egyszerűsített vál
lalk ozói adó után az adóhivatali
adómegállapítás (adam) rendszerével kívánja könnyebbé tenni a közteherviselést a kormány.
adatvédelmi biztos  szsz Jog
A személyes adatok védelmének és a
közérdekű adatok nyilvánosságának
érvényesüléséért felelős országgyűlési biztos.
Az adatvédelmi biztos zöld utat adott
a Google Street View-nak.
adatvédelmi törvény  szsz Jog
Olyan törvény, amelynek célja az
adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályok meghatározása annak
érdekében, hogy a természetes személyek magánszféráját az adatke
zelők tiszteletben tartsák. Ezenkívül
megvalósuljon az a jog, amely a közügyek átláthatóságát és a közérdekű,
valamint a közérdekből nyilvános
adatok megismerését, terjesztését
érvényesíti.
Az Országgyűlés által nyár közepén
elfogadott adatvédelmi törvény (2011.
évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ
szabadságról) tízmilliós büntetési
tétellel riogatja többek között a személyes adatokkal dolgozókat.

Új szavak_ii..indb 15

adománybolt  fn jelentéssűrítő

összetétel
Olyan üzlet, amely felajánlásként
átadott, használt tárgyakat alacsony
áron értékesít hátrányos helyzetű
embereknek.
Az első magyar adományboltot 2009ben kísérleti projektként hozta létre
a Kórházi Önkéntes Segítő Szolgálat
Alapítvány.
adományvonal  fn jelentéssűrítő összetétel
Emelt díjas telefonvonal, amely híváskor a díjat jótékonysági céllal a
megfelelő szervezethez juttatja el.
A Gólyahír Egyesület az adományvonal hozzájárulásaival egy új, több
várandós befogadására alkalmas
krízisszállást hoz létre.
adósságspirál  fn jelentéssűrítő összetétel Közg
Folyamatos hitelfelvétel, folyamatosan növekvő adósság mind az ország, mind az egyén szintjén.
Az adósságspirál ismertetője az,
hogyha valaki a meglévő hiteleit már
csak újabb hitel felvételével tudja finanszírozni.
adrenalinfröccs  fn jelentéssűrítő összetétel Biz
Felfokozott izgalom.
Jó dili, komoly adrenalinfröccs az
üldözősdi, de nem ajánlom senkinek,
akinek nincs átlag feletti vezetői tudása, vagy van veszítenivalója.
adrenalinlovag  fn jelentéssűrítő
összetétel Biz
Olyan személy, aki szívesen teszi
kockára az életét.
Friss túlélők, diszkóbalesetet szenvedett egykori adrenalinlovagok
állnak sorba állam bácsinál.
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adrenalintúra
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adrenalintúra  fn jelentéssűrítő

összetétel Biz
Az adrenalinszintet növelő (extrém)
sport űzése: gumikötélugrás a mélybe, rali, extrém kerékpározás nehéz
terepen, meredek emelkedőkkel, hegyikerékpár-útvonalon stb.
Az adrenalintúrák, terepi kihívások
iránt érdeklődők ne mulasszák el
végigböngészni kalandtúrás ajánlatainkat!
afterparty [afterparti]  fn ang
Szór
Egy buli, rendezvény után ugyanott
vagy más helyen, de ugyanannak a
közönségnek általában reggelig tartó
szórakoztatása. Utóbuli.
A retró buli után fergeteges volt az
afterparty, kora délután értem haza.
aggasztódás  fn szóképzés
Aggasztóvá válás, romlás, súlyosbodás, elvadulás.
A közel-keleti helyzet aggasztódása
figyelhető meg.
aggályos  mn szóképzés
Nyugtalanító, aggodalmat keltő,
nyomasztó, aggasztó, kínos, feszélyező, zavaró, gyötrő; kétséges.
Alkotmányosan aggályos a magyarországi szavazók regisztrációja,
problémásak az új kampányszabályok és a közvélemény-kutatásokra
vonatkozó szabályok.
aggálytalan  mn szóképzés
Kétség nélküli, veszély nélküli, gond
nélküli.
Az utóbbi idők tapasztalata szerint
az önkormányzatok sora sérti meg
aggálytalanul „saját hatáskörében”
a KRESZ-t.
agyfürkész  fn birtokos jelzős
összetétel Biz
Pszichológus.
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aktuárius

Althira, az agyfürkész leány és társa, a barbár Theor Den egy szélhámos papnő nyomában érkeznek
Khittarába, hogy visszaszerezzék azt
a mágikus szelencét, amely Althira
anyjának lelkét rejti.
airsoft [erszoft]  fn ang Szór
Műanyag gömblövedéket kilövő,
alacsony energiájú légfegyverek, és
a velük űzött csapatjáték.
Az airsoft egy sportos, szórakoztató
időtöltés, amelyben a játékosok katonai vagy bűnüldözési harci szimulációban vesznek részt, az eredetihez
teljesen hasonlatos levegősűrítéssel
működő fegyverekkel.
ajtótól ajtóig kampány 

szsz tükörfordítás Pol
Az a módszer, amelynek lényege,
hogy a jelölt személyesen keresi fel
a potenciális választókat. Legtöbben
csak becsöngetnek, átnyújtanak egy
szórólapot, majd illedelmesen elköszönnek, mások dióhéjban rámutatnak programjuk lényegesebb pontjaira. Angolul door to door campaign.
Az ajtótól ajtóig kampány hatásos,
ugyanis a választó személyes kapcsolatba kerül a jelölttel.
aktuárius  fn lat Közg
Olyan szakember, aki a kockázatok
kvantifikált (számszerűsített) pénzügyi hatásait elemzi és alkalmazza
a gyakorlatban. Matematikai és közgazdasági ismeretek felhasználásával a gyakorlatban felhasználható,
minőségi válaszokat ad a kockázatok
pénzügyi hatásai kezelésének problémájára.
Az aktuárius az ismereteit az életbiztosítás és az úgynevezett nem
életbiztosítás területén, a nyugdíjrendszerek kialakításában és mű-
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akvafitnesz

ködtetésében, valamint a biztosítók
tartalékainak meghatározásában és
a befektetések értékelésében hasznosítja.
akvafitnesz  fn ang Sp
Vízi torna, egy új mozgásforma,
amely az egész testet munkára
fogja, mégis kíméletes az ízületekkel szemben. Súlyzós gyakorlatok
végzése közepes mélységű vízben,
amely kíméli a váll, a könyök és a
térd ízületeit; mozgásszervi betegségben szenvedőknek is kiváló.
Az akvafitnesz a legkönnyebben végezhető tornagyakorlatokat kínálja, hiszen itt testsúlyterhelés nélkül,
nem a gravitáció, hanem a víz ellen
dolgoznak az izmok.
alapképzés  fn minőségjelzős
összetétel Okt
Az első képzési szint a felsőoktatásban (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA, BSc), amely (alapképzési
szaktól függően) 6–8 féléves. Az
alapképzés teljesítése előfeltétele a
mesterképzés megkezdésének.
A háromciklusú képzés első szakasza az alapképzés (BSc), ahol az
elméleti alapok elsajátítását és a
szakmai alapozó képzést követően
megtanítjuk azt is, hogyan kell a
megszerzett ismereteket alkalmazni.
Lásd még: mesterképzés
alaptörvény  fn minőségjelzős
összetétel Jog
Magyarország alaptörvénye (korábban alkotmánya) a magyar jogi
hierarchiában a legfelsőbb jogszabály, amely 2012. január 1-jén lépett
hatályba.
Az Országgyűlés az alaptörvényben
szabályozza Magyarország jogrendjét, az állampolgárok alapvető jogait
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és kötelezettségeit, meghatározza az
államszervezetre vonatkozó alapvető szabályokat.
alfa-hím  fn minőségjelzős ös�szetétel
Az a férfi, aki igen népszerű a nőknél, és természeténél fogva vezető
típus. Szeret győzni, és többnyire
győz is. Nem utánoz másokat, megvannak a maga elvei.
Az alfa-hím a pszichológia nyelvhasználatából lehet ismerős, és a csapat
(eredetileg állatcsoport) legerősebb,
uralkodó egyedét jelölik vele.
alkalmazás  fn jelentésbővülés,
tükörfordítás Inf
Olyan önálló program, amely arra
utasítja a számítógépet, mobiltelefont, hogy a felhasználónak eszközöket biztosítson egy feladat végrehajtására; a felhasználó parancsai
szerint, különböző műveletek elvégzésére képes. Angolul application.
Van képnézegető alkalmazás vagy
zenehallgatásra alkalmas program,
számos forrás áll rendelkezésre, és
mindenki megtalálja azt, ami a legjobban megfelel az igényeinek.
Lásd még: applikáció
allergiateszt  fn jelentéssűrítő
összetétel Orv
Az a vizsgálat, amely arra szolgál,
hogy a rengeteg allergén közül kiszűrje azokat, amelyekre a beteg
szervezete allergiás.
Az allergiateszt bizonyos specifikus
ellenanyagokat keres a beteg szervezetében.
alteros  mn rövidülés és szóképzés Szór
A fiatalok sajátos szubkulturális,
alternatív, elvontabb gondolkodású
csoportjába tartozó (személy).
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