авиаагéнтство+ vmely légitársaság irodája
авиадиспéтчер + légiforgalmi
irányító
авиакатастрóфа+ légi katasztrófa
авиаколлекционéр repülőmodell-gyűjtő
авиаконвéрт+ légipostai boríték
авиалáйнер+ utasszállító óriásgép
авиапáрк repülőgéppark
авиапрóм+ (h) = авиапромы́ш
ленность; repülőgépgyártás
авиапромы́ шленник repülőgépgyáros, repülőgépgyártó
авиасалóн+ repülőgép-kiállítás
авиасообщéние+ légi összeköttetés
авиатакси́ légitaxi
авиатýр repülős társasutazás
авиаудáр = авиациóнный удáр;
légicsapás
авиашóу (s nrag) légi bemutató,
légiparádé
авокáдо+ (nrag) 1. (s) avokádófa;
2. (h) avokádó 〈gyümölcs〉
авокáдов|ый+ avokádó-; ~oe
мáсло avokádóolaj
автоáзбука+ autóvezetési alapismeretek
автоаксессуáр(ы) + (h) (gyűjt)
autótartozékok, autós kellékek
автоáтлас = автодорóжный
áтлас; autóatlasz
автобáн+ autópálya
автоби́знес autókereskedelem
автобóкс tetőbox 〈az autó tető
csomagtartójára szerelhető do
boz〉
автобýм autódömping
автобуфéт+ mozgóbüfé

А
АБС [а-бэ-э́с] (n) = антиблоки
рóвочная систéма; ABS 〈blok
kolásgátló〉
абсóрбци|я* letelepítés, elhelyezés; он занимáлся ~ей еврéев,
приéхавших из Совéтского
Сою́за a Szovjetunióból áttelepült zsidók elhelyezésével foglalkozott 〈Izraelben〉
абстинéнтный синдрóм elvonási tünet
абстрáкт absztrakt 〈rövid tartal
mi összefoglaló cikk v. más szö
veg előtt〉
абстракциони́зм+ absztrakt művészet
абстракциони́ст+ absztrakt művész
абстракциони́стский az absztrakt művészetre jellemző
абсурди́зм+ abszurd művészet
абсурди́ст+ abszurd művész
абсурди́стск|ий+ abszurd; ~ая
комéдия abszurd komédia
авангарди́зм+ avantgardizmus
авангарди́ст+ avantgardista; худóжник-~ avantgárd művész
авангарди́стский+ avantgárd
аванпроéкт+ előzetes terv
авари́йка+ (biz) üzemzavar-elhárító kocsi
аверси́вный (vál) averzív, ellenszenvet kiváltó
авéрсия (vál) averzió, idegenkedés, ellenszenv

А
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А

автокосмéтика+ autóápolás
автокреди́ т autóvásárlási hitel
автолáвка+ mozgóbolt
автолетýчка+ (biz) javítókocsi,
autómentő jármű
автолóбби (s nrag) autóipari, autógyártási lobbi
автомарафóн+ autós maraton
автомáт* (biz) 1. telefonautomata;
2. nyilvános telefonfülke; звони́ть из ~a utcai fülkéből telefonál; 3. megajánlott gyakorlati
jegy 〈főiskolán, egyetemen〉
автомáтом+ (hsz) (biz) automatikusan, magától; пáника ~ передаётся a pánik azonnal továbbterjed; студéнт получáет
стипéндию ~ a diák automatikusan megkapja az ösztöndíjat;
постáвить отмéтку ~ megajánlott jegyet ad
автомáтчик* (biz) automatizálási szakember
автометаллолóм+ autóroncs
автомехани́ческий+ autószerelői, autószerelőавтомобилевождéние+ autóvezetés
автомобилевóз+ autószállító jármű
автомобилизáция az autózás
térnyerése, tömeges autóhasználat
автомодели́зм+ [дэ] autómodellezés
автомотовладéлец+ gépjárműtulajdonos
автонавигáтор = автомоби́ль
ный навигáтор; GPS
автоотвéтчик+ = автомáт-от
вéтчик; üzenetrögzítő
автопатрýль+ autós rendőrjárőr

автоветерáн veterán autó
автоводовóз+ vízszállító tartálykocsi
автовóз+ autószállító tréler
автогóл+ (sport) öngól
автогородóк+ autós gyakorlópálya, rutinpálya
автограждáнка (biz) = стра
ховáние автограждáнской
отвéтственности; kötelező
gépjármű-felelősségbiztosítás
〈autósoknak〉
автодóм lakóautó
автозавóдец+ (biz) autógyári dolgozó
автозагáр 1. bőrbarnító krém;
2. barnulás kozmetikumokkal
автозапрáвк|а+ (biz) benzinkút;
рабóтать на ~е a benzinkútnál
dolgozik
автозапрáвочн|ый+ autótankoló; ~ая стáнция benzintöltő
állomás
автоинспéктор közúti ellenőr
автоинспéкция közúti ellenőrzés
автоинформáтор telefonos tájékoztató automata
автокарандáш+ töltőceruza
автокáрщик+ targoncavezető
автокаскадёр autós kaszkadőr
автокáско Casco biztosítás
автокатастрóф|а+ autóbaleset,
karambol; поги́бнуть в ~e autóbalesetben meghal
автокéмпер lakóautó
автокомпонéнт autóalkatrész,
autótartozék; ввóзные пóшлины на ~ы behozatali vám autóalkatrészekre
автоконтейнеровóз+ [тэ] konténerszállító teherautó
автокормýшка+ önetető
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