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Előszó 
 

A kárpátaljai magyar közösség az 1990-es évek elején, a 

független Ukrajna államnyelvének bevezetésekor szembesült 

azzal, hogy a hivatalokban az addig használt orosz mellett teret 

kapott az ukrán nyelv is. A fiatalabb generáció tagjai számos 

nehézségbe ütköznek a hivatalos ügyintézés során, hiszen 

nekik az oroszt már nem, az ukránt pedig még nem sikerült 

tökéletesen elsajátítaniuk. Ez utóbbinak a fő okai közé tartozik 

a módszertanilag elhibázott ukránnyelv-oktatás, illetve az uk-
rán nyelvi környezet hiánya. 

A 2012-ben elfogadott és jelenleg is hatályban lévő, az állami 

nyelvpolitika alapjairól rendelkező törvény (Закон України 

„Про засади державної мовної політики”)
1
 viszonylag 

kedvező feltételeket nyújt a kárpátaljai magyarság számára 

anyanyelvének használatát tekintve. A jogszabály értelmezését 

és alkalmazhatóságának kérdéseit több kiadvány is segíti: 

egyrészt a Tóth Mihály és Csernicskó István közös 

munkájaként előbb orosz
2
, majd magyar nyelven megjelent 

szakmai kommentár
3
, másrészt a magyar nyelvű, kifejezetten a 

kárpátaljai magyarok jogértelmezését segítő, tudományos-

ismeretterjesztő nyelvhasználati útmutató.
4
 

A 2012 nyarán hatályba lépett új ukrán nyelvtörvény minden 

olyan közigazgatási egység (megye, járás, település) területén 

kötelezővé teszi a magyar – mint regionális vagy kisebbségi 

                                                 
1 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5029-17 
2 М. М. Товт – С. С. Черничко: Научно-практический комментарий Закона 

Украины ОБ ОСНОВАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ (с 

приложениями). Киев: VOO «POD «Russkojazychnaja Ukraina» – 2013; 

http://www.mtaki.hu/data/userfiles/KOMMENT-Pdf-Kiadvany.pdf. 
3 Tóth Mihály – Csernicskó István: Tudományos-gyakorlati kommentár Ukrajnának 

az állami nyelvpolitika alapjairól szóló törvényéhez. Ungvár–Budapest: Intermix 

Kiadó, 2014. http://mek.oszk.hu/13500/13589/. 
4 Beregszászi Anikó – Csernicskó István – Ferenc Viktória: Nyelvi jogaink és 

lehetőségeink. Útmutató és tájékoztató a nyelvtörvény gyakorlati alkalmazásához 

kárpátaljai magyaroknak. Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2014. 

http://bgazrt.hu/npki/kiadvanyok/karpataljai_nyelvhasznalati_utmutato/. 

http://www.mtaki.hu/data/userfiles/KOMMENT-Pdf-Kiadvany.pdf
http://mek.oszk.hu/13500/13589/
http://bgazrt.hu/npki/kiadvanyok/karpataljai_nyelvhasznalati_utmutato/
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nyelv – használatát szóban és írásban az adott szinten a hivata-
lokban, önkormányzatokban, ahol a legutóbbi népszámlálás 

adatai szerint a magyar anyanyelvűek aránya eléri a 10%-ot. 

Ukrajnában legutóbb 2001-ben szerveztek népszámlálást. 

Ennek hivatalos adatai szerint Kárpátalján a magyar anya-
nyelvűek aránya 12,65%. A megyei szint mellett a magyar 

anyanyelvűek aránya 4 járásban (Beregszászi, Munkácsi, 

Nagyszőlősi és Ungvári), 2 megyei alárendeltségű városban 

(Beregszász, Csap), 2 járási székhelyen (Nagyszőlős, Técső), 

valamint 69 falusi, nagyközségi önkormányzat területén (106 

faluban, nagyközségben) éri el azt az arányt, amely ahhoz 

szükséges, hogy az állami nyelvpolitika alapjairól szóló 

törvény rendelkezései kiterjedjenek anyanyelvünkre az adott 

közigazgatási egység területén. Mivel a statisztikai hivatal a 

cenzus települések, járások és megyék szintjére lebontott 

módon közli az egyes közigazgatási egységek lakosságának 

anyanyelvi összetételét (százalékokban kifejezve az egyes 

nyelvek beszélőinak arányát)
5
, minden adminisztratív egység 

vezetői könnyen tájékozódhatnak arról, nekik alkalmazniuk 

kell-e a jogszabályt saját munkájuk során. 

Mivel – amint azt említettük – a nyelvtörvény lehetővé teszi, 

sőt bizonyos fokig kötelezővé teszi a fent említett települési, 

járási és megyei hivatalokban a magyar nyelv használatát az 

államnyelv (az ukrán) mellett, reményeink szerint megnövek-
szik a magyar nyelv presztízse, bővül használati köre 

Kárpátalján. 

Jelen szótár kiadásának célja, hogy elősegítse a magyar 

kisebbséghez tartozó ügyfél, a többségi (ukrán) nyelvet beszélő 

hivatalnok hatékony ügyintézését, megkönnyítse a közigazga-
tásban dolgozók munkáját, illetve segítse az ezen a területen 

elhelyezkedni kívánók nyelvtanulását, hozzájáruljon a magyar 

hivatali szaknyelv egységesítéséhez. 

A szótár közel 4000 szócikket tartalmaz. Szótárunk anyagába a 

                                                 
5 http://www.ukrcensus.gov.ua/ukr/notice/news.php?type=2&id1=21. 

http://www.ukrcensus.gov.ua/ukr/notice/news.php?type=2&id1=21
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leggyakrabban előforduló hivatali, a hivatalos nyelvhasználat-
hoz kötődő szavakat és szakkifejezéseket vontuk be: az 

ügyintézéssel kapcsolatos, a gazdasági és jogi terminológiát, a 

leggyakoribb, legfontosabb közintézmények elnevezéseit, az 

utazással és turizmussal kapcsolatos szavakat és kifejezéseket. 

A címszavak megválasztásánál nem törekedhettünk a teljes-
ségre, mert a hivatali ukrán nyelv – tekintettel a több évtizedes 

mellőzésére, a használatból való visszaszorítására, deformálá-
sára – napjainkban is folyamatosan bővül. Az ukrajnai 

nyelvújítók (nyelvtervezők) jelenleg is azon fáradoznak, hogy 

revitalizálják a hivatali ukrán nyelvet. 

A címszavak kialakításánál törekedtünk a könnyű áttekinthető-
ségre: a címszó fettel szedve, azaz félkövér betűtípussal van 

jelölve, aztán jön az értelmezés. A szótárban nem adtuk meg az 

adott szó minden jelentését, hanem csak azokat, amelyek vala-
milyen módon kötődnek ahhoz a regiszterhez, melyet a szótár 

anyaga fel kíván ölelni. 

 

аге нт -а ügynök, megbízott, ágens; торгове льний ~ keres-
kedelmi ügynök; дипломати чний ~ diplomáciai megbízott 

 

зда ча 1. beadás, beszolgáltatás 2. átadás, leadás 3. feladás 

<küldeményé> 4. bérbeadás  

 

Vannak a szótárban szókapcsolatok is, melyek tágabb kontex-
tusba helyezve, szókapcsolataiban is bemutatják az ukrán hiva-
tali szaknyelvet. 

 

борг -у 1. adósság, tartozás, kötelezettség;               

       adósa marad;                   adósságba keveredik; 

                         nyakig úszik az adósságban 2. kölcsön; 

         ~ kölcsönvesz;          ~ kölcsönad 3. hitel; к   -
        ~ hitelbe vásárol 

 

перегл да ти foly перегл  нути bef 1. átnéz, végignéz, át-
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vizsgál 2. felülvizsgál, újra megvizsgál, revideál; ~          

felülvizsgálja a döntést; ~           к        revideálja az 

államhatárokat; ~         átvizsgálja az ügyet <felettes szerv>  

 

Jelen kiadványunkat ajánljuk a hivatalos ügyeiket intéző 

hétköznapi állampolgároknak, a magyar többségű települése-
ken a hivatalokban dolgozó állami tisztviselőknek, az önkor-
mányzatok munkatársainak, újságíróknak, középiskolai 

tanulóknak és egyetemi, főiskolai hallgatóknak. 

 

Beregszász, 2015. március 13. 

A szerkesztők 

  



9 
 

A szótárban használ rövidítések jegyzéke 
 
átv  átvitt értelem переносне 

значення 

bef befejezett igealak доконаний вид 

дієслова 

biz bizalmas довірливий, 

фамільярний 

dipl diplomácia дипломатія 

durva  вульгарне слово 

або вираз 

e egyes szám однина 

egyh egyházi церковний термін 

él élettan біологія 

elölj elöljáró прийменник 

fil filozófia філософія 

fn főnév іменник 

foly folyamatos igealak недоконаний вид 

дієслова 

gyűjt gyűjtőnév, gyűjtőfogalom збірне 

h hímnemű чоловічий рід 

hat határozószó прислівник 

hiv hivatalos kifejezés офіційний вираз 

ir irodalmtudomány

 літературознавство 

isk iskolai kifejezés шкільний вираз 

jog jogi szakkifejezés юридичний 

термін 

kártya  каккортярська гра 

kat katonai військовий термін 

ker kereskedelem комерційн термін 

közg közgazdaságtan економіка 

lél lélektan психологія 

mat matematika математика 

mn melléknév прикметник 

műsz műszaki szó технічний термін 

műv művészet мистецтво 

n nőnemű жіночий рід 

nép népies kifejezés, beszélt nyelvi просторіччя, 

розмовне 

nrag nem ragozható невідмінюване 



10 
 

слово 

nyelv nyelvtan, nyelvtudomány граматика, 

мовознавство 

nyomd nyomdászat типографський 

термін 

orv orvostudomány медицина 

pejor pejoratív jelentésű зневажливий 

відтінок 

pl például наприклад 

pol politikai kifejezés політичний 

термін 

pol gazd politikai gazdaságtan політична 

економіка 

pred állítmányi határozó присудкове слово 

rég régies, elavult застаріле слово 

ritk ritkán рідко 

s semleges nemű  середній рід 

szính színház театральний 

термін 

táj tájszó діалектне слово; 

діалектизм 

tb többes szám множинa 

tört történelem історія 

tud tudományos науковий термін 

ünn ünnepélyes урочисто, 

піднесено 

v vagy або 

vall vallás релігія 

vill villamosság електротехніка 

zene zenei музичний термін 
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A szócikkek felépítése 
 

A korpusz több mint négyezer címszót tartalmaz. A címszavak 

jegyzékét kétnyelvű szótárak és ukrán értelmező szótárak, 

oktatási anyagok alapján válogattuk (vö. forrásművek). A cím-
szókat a szótár szövegtestéből fettel kiemeltük. A címszavaknál 

jelöltük a hivatali szféra területét (jogi, diplomáciai, keres-
kedelmi, katonai, közgazdasági, politikai stb. terminológiához 

tartozó szó vagy szakkifejezés). Minden szót hangsúllyal 

jelöltünk az ukrán standard kiejtés szabályainak megfelelően. 

Amennyiben a hangsúly több szótagra is eshet, minden esetet 

megadunk: да рма hat  дарма . Az utalásokat egyenesen 

jobbra mutató nyíllal (→) jelöljük: векселеде ржец  -жця  

векселедержа тел ; випра вдувати foly  виправдо -
вувати. Amennyiben egyes címszavak többjelentésűek, csak 

azokat adjuk meg, amelyek előfordulnak a hivatali nyelvben. 

Több jelentés esetében a jelentéseket arab számokkal jelöltük: 

сертиф ка т -а 1. bizonyítvány; 2. államkölcsönkötvény; суд -

у 1. bíróság; 2. bírósági épület; 3. per, pereskedés, törvényszéki 

v bírósági eljárás; 4. (bírósági) ítélet, döntés, elítélés, 

elmarasztalás; 5. ítélet, vélemény; nézet, vélekedés. Tekintettel 

arra, hogy több évtizeden át Ukrajnában a hivatali nyelv 

szerepét az orosz töltötte be, néhány napjainkban is gyakori 

közhasználatban lévő orosz szót is bevontunk a korpusz 

anyagába: спра вка 1. biz igazolvány; 2. érdeklődés, tudako-
zódás; на о  ити спра  ки tudakozódik, érdeklődik, infor-
mációkat gyűjt. 

A címszókat szókapcsolatok részeként is közöljük, 

amennyiben a szókapcsolat az ukrán hivatali szaknyelv része. 

Az ismétlés elkerülése érdekében a szókapcsolat részeként elő-
forduló címszót tilde (~) helyettesíti: св до цтво jog 1. bizo-
nyítvány, bizonylat; а вторське ~ szerzői bizonyítvány; 

меди чне ~ orvosi bizonyítvány, egészségügyi bizonyítvány; ~ 

про наро дження születési bizonyítvány, anyakönyvi kivonat; 

~ про осві ту végzettségről szóló bizonyítvány; ~ про одру -
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ження házassági anyakönyvi kivonat, házassági bizonyítvány; 

дава нн  adás; ~ розпоря джень rendelkezések kiadása; ~ 

сві дчень vallomástétel; ~ хабаря  megvesztegetés. Csúcsos 

zárójelbe <> kerül az értelmi kiegészítés: az ukrán szó magyar 

jelentését magyarázza vagy az ukrán szó, szókapcsolat hasz-
nálati körét közelebbről magyarázza: вне сенн  1. befizetés; 2. 

bejegyzés, bevezetés <jegyzékbe>; 3. beterjesztés, benyújtás 

<kérvényé, javaslaté>; переси лка elküldés, továbbítás 

<levélé>, átutalás <pénzé>;  

подава ти foly пода ти bef 1. <kérvényt, panaszt, 

javaslatot> benyújt, előterjeszt. A gyakran előforduló 

mozaikszavakat címszóként megadjuk, zárójelben közöljük 

azok teljes megfelelőjét: загс -у (=за пис а ктів грома-
дя нського ста ну) anyakönyvi hivatal; держб дже т -у 

(=держа вний бюдже т) állami költségvetés; житлов  дд л -у 

(=житлови й ві дділ); м с кра да (=міська  ра да) városi tanács. 

Néhány archaikus szót és szókapcsolatot is bevontunk a 

regiszterbe: радго сп -у (=радя нське господа рство) állami 

gazdaság <a volt Szovjetunióban>; рад  нс кий szovjet-, 

szovjet; радя нська вла да szovjethatalom; ~ лад szovjet-
rendszer; tört  адя нський Сою з Szovjetunió 

A hímnemű nullavégződésű főnevek esetében közöljük 

az egyes szám birtokos esetformában előforduló végződést: 

прокуро р -а ; ро зсл д -у; п дзаголо вок -вка; угодо вец  -

вця. A paradigmatikusan nem változó főnevek nemét megad-
juk: аташе  nrag h, ба нко nrag, б  знес-ле д  nrag n, райвно  

nrag s. A csak többes számban használatos főneveket szintén 

jelöltük: ви бори tb, в дпустко в  tb, гро ш  tb, да н  tb. A 

címszavakban szereplő ukrán igéknek az ukrán szótári alakját – 

a főnévi igenevet adjuk meg, a magyar megfelelőik pedig a 

magyar szótári formában – egyes szám 3. személyben állnak. 

Ha az igék szemlélet szempontjából párt alkotnak, akkor egy 

szócikkben közöljük őket, a folyamatos alak címszava alatt: 

виступа ти foly ви ступити bef, заклика ти foly закли кати 

bef, надпи сувати foly надписа ти bef, переформо вувати 
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foly переформува ти bef. Ha azonban a szópárok hangalakja 

jelentősen eltérő és nem egymást követik az abc-rendben, a rá-
keresést megkönnyítendő, a befejezett igealakot a maga abc-

rendi helyén is közöljük. Ha például a роз сла ти szót 

keressük, megtaláljuk a maga helyén, de értelmezést csak a 

розсила ти folyamatos alak címszavában kap. 
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A 
абе тка ábécé; за абе ткою 

ábécé szerint(i), ábécérend-
ben 

абза ц -у 1. bekezdés, 

szakasz, fejezet <szövegé>  

2. bekezdés, szakasz, fejezet 

kezdete; з но вого абза цу új 

bekezdésben, új sorba 

абонеме нт -а 1. előfizetés, 

bérlet 2. könyvkölcsönzési 

lap; olvasójegy 

абонеме нтний 1. előfize-
tési, bérleti 2. kölcsönző, 

kölcsönzési 

абоне нт -а 1. előfizető, bérlő 

2. könyvkölcsönző 

абоне нтний 1. előfizetői  

2. bérlői, kölcsönzői 

абоне нтс кий abonens 

<kölcsönzőket, bérlőket 

kiszolgáló> 

абрев ату ра 1. rövidítés, 

rövidítési jel, abbreviatúra  

2. betűszó 

абсол  тний korlátlan, ha-
tártalan, abszolút; абсолю тна 

вла да korlátlan hatalom 

абстра ктний fil él elvont, 

absztrakt; абстра ктне по-
ня ття elvont fogalom 

абстра ктн ст  -ності el-
vontság; valaminek az elvont 

v absztrakt jellege 

ава нс -у előleg, foglaló 

авансо ваний (meg)előlege-
zett 

ава нсовий előleg-, előlege-
zett; ава нсові ви дачі előleg-

kifizetés 

авансода вец  -вця előleget 

adó 

ава нсом hat előlegbe, 

előlegként 

авансоутри мувач -а elő-
legben részesülő 

авансува нн  előlegezés 

авансува ти foly bef 1. előle-
gez, előleget ad 2. кого előle-
get ad vkinek 

авди тор  ауди тор 
автоб ограф  ччний önélet-
rajzi, önéletrajz jellegű 

автоб ограф  чн ст  -ності 

önéletrajzi jelleg, önéletrajz-
szerűség 

автоб огра ф   önéletrajz 

автов дпов да ч -а üzenet-
rögzítő 

авто граф -а 1. (szerzői) 

kézirat 2. sajátkezű aláírás 

автограф  чний saját kezű, 

saját kezével írt; kézirat-, 

kéziratos 

авто нспе ктор -а közle-
kedési rendőr, közlekedési 

felügyelő 

авто нспе кц   közlekedési 

felügyelet, közlekedési ren-
dőrség 
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автома т 1. -а automata <gép 

v szerkezet> 2. géppisztoly 

автомати чний önműködő, 

automata-, automatizált 

автомати чн ст  -ності átv 

is automatikusság, gépiesség, 

önműködés, mechanikusság, 

önkéntelenség 

автомати чно hat 1. önmű-
ködően, automatikusan 2. gé-
piesen 

автома тний 1. automata, 

önműködő, ön- 2. géppisz-
toly-; ~ вого нь géppisztoly-
tűz 

автоно м   1. önkormányzat, 

önigazgatás, autonómia  

2. önállóság 

автоно мн ст  -ності füg-
getlenség, önállóság; auto-
nóm jelleg 

автоно мно hat önállóan, 

autonóm módon, függetlenül 

а втор -а szerző 

авторефера т -а szerzői is-
mertetés v beszámoló; tézisek 

<kandidátusi értekezésről> 

авториза ц   1. felhatal-
mazás, engedélyezés, autori-
zálás 2. (fel)jogosítás, meg-
engedés, autorizáció 3. jóvá-
hagyás 

авторизо ваний 1. jogosí-
tott, engedélyezett 2. jóvá-
hagyott 

авторизува ти foly bef  

1. feljogosít, meghatalmaz; 

autorizál 2. felhatalmazást ad, 

engedélyez 3. jóváhagy 

а вторство szerzőség 

а вторс кий mn szerző-, 

szerzői, szerzők szerinti; 

а вторське пра во szerzői jog 

аге нт -а ügynök, megbízott, 

ágens; торгове льний ~ ke-
reskedelmi ügynök; дипло-
мати чний ~ diplomáciai 

megbízott 

аге нтство 1. ügynökség; 

телегра фне ~ távirati 

ügynökség v iroda 2. képvi-
selet, kirendeltség; ко н-
сульске ~ konzuli képviselet 

аге нц   ritk  аге нство 

аг та тор -а (politikai) 

agitátor 

аг тац  йний agitációs, poli-
tikai meggyőző; прово дити 

агітаці йну робо ту agitációs 

munkát végez 

аг та ц   agitáció, politikai 

meggyőzés v ráhatás 

аг тува ти foly agitál, politi-
kai felvilágosító munkát vé-
gez; ~ за що agitál vmi érde-
kében 

адапта ц   1. átalakítás, hoz-
záidomítás, hozzáidomulás 2. 

alkalmazkodás, alkalmazko-
dóképesség 
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ада птер -а adapter, átalakító 

berendezés 

адапто ваний 1. hozzászok-
tatott, adaptált 2. alkalmassá 

tett, adaptált 

адаптува ти foly bef hozzá-
idomít, alkalmassá tesz, átha-
sonít, adaptál 

адвока т -а jog ügyvéd 

адвока тс кий jog ügyvédi, 

ügyvéd- 

адвокату ра 1. ügyvédkedés, 

ügyvédi gyakorlat, ügyvédi 

pálya 2. ügyvédi munkakö-
zösség, ügyvédi kar 

адеква тно hat megfelelően, 

azonosan, adekvát módon 

адм н страти вний 
közigazgatási; в адміністра-
ти вному поря дку közigaz-
gatási úton, közigazgatásilag 

адм н страти вно hat közi-
gazgatásilag, adminisztrációs 

úton 

адм н стра тор -а 1. admi-
nisztrátor, ügyvezető, ügyke-
zelő 2. tisztviselő, közigazga-
tási személy 

адм н стра торс кий 1. ad-
minisztrátori, ügykezelői  

2. tisztviselői 

адм н стра ц   1. közigaz-
gatás 2. ügykezelés, ügyin-
tézés, adminisztráció 2. veze-
tőség, vezető szerv <intézmé-

nyé, szervezeté> 

адм н струва нн  igazgatás, 

ügykezelés, ügyintézés, ad-
minisztráció, adminisztrálás 

адм н струва ти foly 1. ü-
gyet kezel, adminisztrál 2. in-
téz, igazgat 

адре са 1. (lak)cím 2. címzés; 

на адре су кого  vki címére; 

зверну тися не на ту адре су 

rossz címre jelentkezik 

адреса т -а címzett 

адре сний cím-, címekre vo-
natkozó, feliratos; адре сне 

бюро  lakcímnyilvántartó iro-
da; адре сна кни га címtár, 

címjegyzék; ~ стіл (rendőr-
ségi) címnyilvántartó 

адресо ваний (meg)címzett; 

~ до ко го-н. vkihez intézett 

адресува нн  címzés 

адресува ти foly bef 1. címez 

2. küld, irányít 3. кому  vki-
hez fordul, beszédet intéz 

vkihez 

адресува тис  foly bef vki-
hez v vhova fordul szóban v 

írásban 

а збука 1. ábécé; но тна ~ 

hangjegyek; átv це для ньо го 

кита йська ~ ez neki kínaiul 

van <nem ért belőle semmit> 

2. átv vminek az ábécéje v 

alapfogalmai 3. ábécéskönyv 

а збучний 1. betűrendes; ~ 
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поря док ábécérend, betű-
rend; 2. elemi, alapvető; 

а збучна і стина elemi igazság 

акв зи тор ker akvizitőr, 

ügynök, üzletszerző 

акв зи ц   1. szerzés, szerze-
mény, akvizíció 2. ker üzlet-
szerzés 

акредити в -а 1. ker hitelle-
vél, meghitelezés 2. dipl 

megbízólevél 

акредити вний ker hitelle-
vél-, akkreditív 

акредито ваний meghatal-
mazott, akkreditált 

акредитува нн  dipl megha-
talmazás, akkreditáció 

акредитува ти foly bef  

1. akkreditál, akkreditívet 

nyit, akkreditívet állít ki  

2. dipl meghatalmaz, megbíz, 

akkreditál 

акт 1. -у cselekedet, cselek-
mény, ténykedés, tett, aktus 

2. -а oklevél, okirat, okmány, 

akta, dokumentum; ділови й 

~ hivatalos dokumentum; ~ 

техні чного о гляду műszaki 

igazolvány; ~ громадя нсь-
кого ста ну anyakönyvi iga-
zolás; нормативний ~ jog-
szabály; зе мські а кти telek-
könyvek; законода вчий ~ 

törvényhozói okirat 

актива ц   aktivizálódás; 

működés intenzívvé válása 

актив за ц   tevékenységre 

serkentés, mozgósítás, aktivi-
zálás 

актив зо ваний aktivizált, 

aktívvá tett 

актив зува нн  aktivizálás 

актив зува ти foly bef tevé-
kenységre serkent, aktívvá 

tesz, aktivizál 

актив зува тис  foly bef ak-
tivizálódik 

акти вний aktív, cselekvő, 

tevékeny, működő; ~ бала нс 

aktív mérleg; jog акти вне 

ви борче пра во aktív válasz-
tójog 

акти вно hat tevékenyen, 

aktívan, cselekvően 

активува ти foly bef aktivi-
zál, ténylegesít, működésbe 

hoz, beindít 

а ктовий 1. akta-, ügyirat-  

2. а ктові кни ги jegyzőköny-
vek 3. nyelv hivatalos, hivata-
li; а ктова мо ва hivatali nyelv 

актуал за ц   aktualizálás, 

időszerűsítés 

актуал зо ваний aktualizált 

актуал зува ти foly bef idő-
szerűvé tesz, aktualizál 

актуа л н ст  -ності idősze-
rűség, aktualitás 

актуа л но hat időszerűen, 

aktuálisan 
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актува ти foly bef írásba v 

okiratba foglal; jegyzőköny-
vet készít; jegyzőkönyvbe 

vesz 

акцентува ти foly bef hang-
súlyoz 

акце пт -у ker elfogadás(i 

nyilatkozat), elfogadvány 

акцепта ц   akceptálás, elis-
merés, elfogadás 

акце птний elfogadvány- 

акцептува ти foly bef ker 

elfogad, elfogadási nyilatko-
zatot tesz, akceptál 

акци з -у ker fogyasztási v 

jövedéki adó 

акци зний részvény- 

акц оне р -а részvényes, 

részvénytulajdonos 

акц оне рний részvény-; ~ 

капiта л részvénytőke; акці-
оне рне товари ство rész-
vénytársaság 

акц оне рс кий részvényes-, 

részvénytulajdonosi; акціо-
не рські вне ски részvény-
tulajdonosi befizetések 

акц онува нн  részvénytár-
sasággá alakítás 

акц онува ти foly részvény-
társasággá alakít 

а кц   részvény, értékpapír; 

а кції підніма ються a rész-
vények emelkednek, a rész-
vények árfolyama emelkedik; 

а кції па дають a részvények 

árfolyama esik, a részvények 

esnek 

ал тернати ва 1. alternatíva, 

válaszút 2. két lehetőség kö-
zül az egyik, bármelyik 

ал тернати вний alternatív, 

vagylagos; альтернати вне 

рі шення alternatív v 

vagylagos döntés 

ал тернати вно hat alterna-
tívan, vagylagosan 

ана л з -у 1. elemzés, analí-
zis, vizsgálat 2. kiértékelés, 

taglalás 

анал зува нн  elemzés, ana-
lizálás 

анал зува ти foly bef 1. ana-
lizál, elemez 2. taglal, 

(ki)értékel 

анал  тик -а elemző, anali-
tikus (férfi) 

аналог  йний analogikus, 

analógiás <analógián alapuló, 

analógia révén létrejött> 

аналог  чний hasonló, meg-
felelő, analógiás, analogikus 

аналог  чн ст  -ності hason-
lóság, hasonló v analóg jelleg 

аналог  чнo hat hasonlóan, 

megfelelően, analógiásan, 

analóg módon 

анало г   1. hasonlóság, ha-
sonszerűség, megfelelés; 

прово дити анало гію párhu-
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zamot von 2. hasonlat 

анке та kérdőív; запо вити 

анке ту kérdőívet kitölt 

анке тний kérdőív-, kérdő-
íves 

анкетува нн  (kérdőíves) 

közvéleménykutatás 

анон  м -а 1. névtelen szerző 

2. névtelen mű v szerzemény 

анон  мний anonim, névtelen 

анон  мн ст  -ності névte-
lenség, anonimitás 

ано нс -у (előzetes) hirdetés, 

hirdetmény 

анонсо ваний meghirdetett 

ано нсовий hirdetési, hirde-
tés- 

анонсува ти foly bef meg-
hirdet 

анота ц   rövid tartalmi 

ismertetés v kivonat, anno-
táció 

аното ваний annotált, jegy-
zetekkel ellátott; kivonatolt 

анотува нн  jegyzetekkel v 

magyarázatokkal való ellátás; 

annotálás 

анотува ти foly bef annotál, 

jegyzetekkel v magyaráza-
tokkal v annotációval ellát 

анул ва нн  
megsemmisítés, érvénytelení-
tés, visszavonás, hatálytala-
nítás 

анул ва ти foly bef hatályon 

kívül helyez, érvénytelenít, 

megsemmisít, annullál 

анул ва тис  foly meg-
semmisül, érvénytelenné vá-
lik, hatályon kívül helyeződik 

анул  ц   megsemmisítés, 

érvénytelenítés, visszavonás, 

hatálytalanítás, törlés 

апана ж -у apanázs, rendsze-
resen juttatott pénzsegély 

апара т -у pol apparátus, 

szervezet, gépezet 

апара тник -а alkalmazott; 

vmely szervezet alkalma-
zottja v tagja 

апарату ра gyűjt berendezés, 

felszerelés 

апел ц  йний jog fellebbe-
zési, fellebbviteli; апеля-
ці йна ска рга fellebbezés; ~ 

те рмін fellebbezési határidő; 

~ суд fellebbviteli v felsőbb 

bíróság 

апел  ц   jog fellebbezés, 

apellálás; пода ти апеля цію 

fellebbezést nyújt be 

аполо г   1. védőirat 2. átv 

védekezés, védelmezés 

апроба тор -а jóváhagyó, en-
gedélyező, approbátor 

апроба ц   jóváhagyás, he-
lyeslés, megerősítés, appro-
bálás <vmely próba, ellenőr-
zés után> 

апробо ваний jóváhagyott, 
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engedélyezett, approbált 

апробува нн  jóváhagyás, 

engedélyezés <folyamata> 

апробува ти foly bef jóvá-
hagy, megerősít, approbál 

апробува тис  foly bef képe-
sítést nyer, jóváhagyást, meg-
erősítést, approbálást nyer v 

kap 

апропр а ц   elsajátítás 

аргуме нт -у érv, bizonyíték 

аргумента ц   érvelés, bizo-
nyítás, okfejtés, (meg) indok-
lás 

аргументо ваний érvekkel 

alátámasztott, megindokolt 

аргументо вано hat érvekkel 

alátámasztva 

аргументува нн  1. érvelés, 

bizonyítás, okfejtés 2. 

(meg)indoklás 3. az érvek v 

bizonyítékok összeszedése 

аргументува ти foly bef 

érvel, bizonyít, indokol 

асим л ва нн  asszimilálás; 

asszimilálódás 

асим л ва ти foly bef 1. él 

asszimilál, áthasonít 2. pol 

beolvaszt 

асим л ва тис  asszimilá-
lódik 

асим л  торство (erőszakos) 

asszimilálás 

асим л  торс кий pol asszi-
miláló, beolvasztó, elnyomó; 

асиміля торське пра гнення 

asszimilációs törekvés 

асим л ц  йний 1. él asszi-
milációs 2. pol asszimiláló, 

beolvadó; beolvasztó 

асим л  ц   1. él asszi-
miláció, beolvadás, (át)haso-
nulás 2. pol asszimilálás, 

beolvasztás (át)hasonítás 

асисте нт -а 1. asszisztens 2. 

tanársegéd 

асоц ати вний lél asszoci-
atív, egybekötő, egyesítő, tár-
sító, asszociációs 

асоц ац  йний társasági, tár-
sulati, egyesületi 

асоц а ц   egyesület, társulat, 

egyesülés; науко ва ~ tudo-
mányos egyesület 

асоц йо ваний 1. képzettár-
sításos 2. önként társult 

асоц  ва ти foly bef egyesít, 

társít, összekapcsol, asszociál 

асоц  ва тис  foly bef 

asszociálódik, társul, egyesül 

vkivel vmivel 

аспе кт -у szempont, szem-
lélet, megvilágítás, nézőpont; 

у цьому аспе кті e 

szempontból; в істори чному 

аспе кті történelmi szempont-
ból 

аташе  nrag h attasé; війсь-
ко вий ~ katonai attasé 

атеста т -а 1. bizonyítvány; ~ 
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зрі лості érettségi bizonyít-
vány 2. bizonylat 3. tanú-
sítvány, igazolás 4. törzslap 

атестац  йний 1. igazoló, ta-
núsító 2. minősítő 

атеста ц   1. igazolás, tanú-
sítás 2. bizonyítvány, tanúsít-
vány 3. minősítés 

атесто ваний képesített, mi-
nősített, attesztált 

атестува ти foly bef 1. mi-
nősít, képesít 2. isk osztályoz, 

elbírál 

атрибу т -а tulajdonság, sajá-
tos jegy, attribútum 

ауди т -у felkérésre végzett 

ellenőrzés, revízió, átvilágítás 

ауди тор -а vállalatot, intéz-
ményt annak kérésére el-
lenőrző, átvilágító személy 

ауд   нц   dipl audiencia, hi-
vatalos fogadás v kihallgatás 

аутенти чний autentikus, 

valódi, hiteles, hitelt érdemlő; 

illetékes 

афекта ц   mesterkéltség, 

kényeskedés, tettetés, affek-
tálás 

афекти вний indulati, indu-
latos, érzékeny, affektív 

афекто ваний szenvelgő, 

modoros, kényeskedő, tet-
szelgő, mesterkélt, affekta 

афекто ван ст  -ності mo-
dorosság, szenvelgés, affek-

táltság 

аф  ша 1. hirdetés, falragasz 

2. rég röplap 

аф  шний hirdetési, hirdető, 

falragasz- 

аф шува ти foly bef 1. 

falragaszon közöl, (ki)pla-
kátoz 2. átv fitogtat vmit, 

kérkedik vmivel 

 

 

Б 

бага ж -у  poggyász, csomag, 

málha; здава ти ре чі в ~ v 

відпра вити ре чі багаже м 

feladja a csomagot személy-
poggyásznak 

бага жний I. mn csomag-, 

poggyász-, málha-; ~ візо к 

hordárkocsi; бага жна ка са 

poggyászpénztár; бага жна 

квита нція csomagmegőrző 

elismervény II. fn бага жний 

csomagmegőrző (alkalma-
zott) 

бага жник -а 1. csomagtartó, 

poggyásztartó, csomagtér 

<járművön> 2. poggyász-
kocsi <vasúton> 

багатов кови й többévszá-
zados, sokévszázados 

багатогалузе вий többága-
zatú; sokrétű 

багатоземе лл  földbőség 

багатоземе л ний sokföldű 
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багатознаме нний jelentős, 

messze kiható, nagy követ-
kezményekkel járó; sokat-
mondó 

багатознаме нн ст  -ності 

vminek jelentős v jelentékeny 

v sokatmondó volta 

багатозна чн ст  -ності 

vminek jelentős, fontos volta 

багатозна чно hat sokat-
mondóan, sokatsejtően 

багатокра тний sokszoros, 

sokszori, többszörös, ismételt 

багатоманда тний pol több-
mandátumos 

багатомо вний 1. többnyel-
vű, soknyelvű 2. bőbeszédű, 

beszédes, sokbeszédű, szó-
szátyár 

багатонац она л ний sok-
nemzetiségű, többnemze-
tiségű 

багатопла новий 1. több-
szintű 2. ir többcselekményű 

багатопрогра мний 1. több-
csatornás 2. több programmal 

működő 

багаторазо вий többszörös, 

többszöri, sokszoros 

багаторазо во hat sokszo-
rosan, többszörösen, ismé-
telten 

багатор вне вий többszintű; 

többszintes 

багатор  чний többéves, 

sokéves 

багатосл  вний több- v sok-
szavas; terjengős, bőbeszédű 

багатосл  вн ст  -ності 

bőbeszédűség, beszédesség 

багатосл  вно hat bőbeszé-
dűen, terjengősen 

багатосторо нн й 
többoldalas, többoldalú, sok-
oldalas; багатосторо ння 

уго да többoldalú v több 

érdekelt félre vonatkozó 

egyezmény 

багатосторо нн ст  -ності 

sokoldalúság 

багатоступене вий több-
fokú, többlépcsős, több foko-
zatú 

багатоукла дний 
többrendszerű 

багатоукла дн ст  -ності 

többrendszerűség 

багатофа зний műsz több-
fázisú 

багатофункц она л ний 
többfunkciós, különböző cé-
lokat szolgáló 

багато  русний 1. többeme-
letes, sokemeletes 2. több-
szintes, többréteges, többlép-
csős 

бажа нн  kívánság, óhaj, 

vágy, kedv; akarás; задо-
вальни ти його  ~ teljesíti a 

kívánságát; зважа ти його  ~ 



23 
 

tekintetbe veszi az óhaját 

ба жано hat pred szükséges; 

ajánlatos, kívánatos 

бажа но hat  ба жано  

бажа ти foly kíván, óhajt, 

akar; чого  ви бажа єте? mit 

óhajt ön? 

бажа  чий I. mn kívánkozó, 

vágyakozó II. fn érdeklődő; 

для бажа ючих érdeklődők 

számára 

ба за bázis, alap; alapzat, fun-
damentum; на ба зі взає м-
ного порозумі ння a kölcsö-
nös megértés alapján; ~ 

да них adatbázis; підво дити 

ба зу під що megalapoz, 

megteremti az alapját 

vminek; gazd pol матері-
а льно-техні чна ~ anyagi-

műszaki bázis v alap 

базува нн  támaszponton 

való tartózkodás 

базува ти foly ~ на чо му 

épít, alapít, alapoz, támasz-
kodik vmire 

базува тис  foly ~ на чо му 

1. alapul, nyugszik 2. elhe-
lyezkedik, állomásozik 

бала нс -у ker 1. mérleg, 

zárszámadás 2. egyensúly, 

kiegyenlítődés 

балансува л ний műsz kie-
gyensúlyozó, kiegyenlítő 

балансува нн  -а kiegyen-

súlyozás, balanszírozás 

балансува ти foly bef 

egyensúlyoz, egyensúlyban 

tart(ja magát) 

балансува тис  foly egyen-
súlyban van 

балотува л ний szavazási, 

szavazó; ~ о круг szavazó-
körzet; ~ бю летень szava-
zólap, szavazócédula 

балотува нн  1. megválasz-
tás, beválasztás titkos szava-
zással 2. szavazásra bocsátás 

балотува ти foly titkos 

szavazással megválaszt, be-
választ 

балотува тис  foly jelölteti 

magát, jelöltként lép fel 

ба нда tömeg, tömkeleg 

банди т -а bandita, rabló, 

haramia, útonálló 

бандити зм -у 1. banditizmus 

2. banditaszellem 

бандитува ти foly útonáll, 

rabol, garázdálkodik 

бандугрупо ванн  
(=банди тське угрупо вання) 

rablóbanda; bűnszövetkezet 

банк -у bank, pénzintézet 

ба нк вс кий bank-; ба н-
ківська спра ва bankágazat, a 

bank mint üzletág; ~ раху нок 

bankszámla 

банк  р -а ker bankár, bank-
szakember 
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банк  рс кий bankár-, ban-
kári 

банкно т -а bankjegy, bankó 

банкно тний bankjegy-; ~ 

о біг bankjegyforgalom 

ба нко nrag s ker értékpapír-

árfolyam, értékpapírok bank-
árfolyama 

ба нковий  ба нк вс кий 
банкома т -а pénzautomata 

банкоме т -а kártya bankadó, 

bankár 

банкро т -а csődbe jutott v 

tönkre ment v fizetésképtelen 

személy v intézmény 

банкро тство 1. (bank)csőd, 

fizetésképtelenség 2. bukás, 

összeomlás 

банкротува ти foly csődbe 

megy, összeomlik, fizetés-
képtelenné válik 

банкру т -а  банкро т 

банкру тство  

банкро тство 
банкрутува ти foly  

банкрoтува ти 
банкуват и foly bankot tart, 

bankoskodik <hazárdjáték-
ban> 

барика да barikád, utcai tor-
lasz, úttorlasz 

барика дний barikád- 

барикадува ти foly elbariká-
doz, eltorlaszol 

барикадува тис  elbariká-

dozza, eltorlaszolja magát 

батал йо нний I. mn zász-
lóalj-; ~ команди р zászlóalj-
parancsnok II. fn zászlóaljpa-
rancsnok 

безадре сний címezetlen 

безакце нтний gazd kény-
szer-, elfogadáshoz nem kö-
tött; ~ платі ж lehívás (szám-
láról) 

безакци зний gazd adómen-
tes, közvetett v fogyasztási 

adóktól mentes 

безал тернати вний alter-
natíva nélküli, választási le-
hetőség nélküli 

безапел ц  йний 1. jog meg-
fellebbezhetetlen 2. ellent-
mondást nem tűrő, katego-
rikus; безапеляці йна зая ва 

a) megfellebbezhetetlen kér-
vény b) ellentmondást nem 

tűrő kijelentés 

безапел ц йн  ст  -ності jog 

elvitathatatlanság, ellentmon-
dást nem tűrő jelleg, kate-
gorikusság 

безапел ц  йно hat vitatha-
tatlanul, ellentmondást nem 

tűrően, kategorikusan 

безборо нний akadálytalan, 

zavartalan, megengedett, nem 

tilalmazott, szabad 

безва дний kifogástalan, hi-
bátlan 
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безва дн ст  -ності kifogás-
talanság, hibátlanság 

безвал  тний ~ о бмін това -
рів valuta nélküli árucsere 

безва рт сний értéktelen, je-
lentéktelen 

безви г дний előnytelen 

безви нний I. mn ártatlan, 

bűntelen II. fn ártatlan ember 

безви нн ст  -ності ártat-
lanság; érintetlenség, romlat-
lanság 

безви нно hat ártatlanul, 

bűntelenül 

безви х дний kilátástalan; 

безви хідне стано вище 

kilátástalan helyzet 

безв дка зний zavartalan, 

fennakadás nélküli, kifogás-
talan, üzembiztos 

безв дкли чний hiv vissza-
vonhatatlan; közg ~ акреди-
ти в visszavonhatatlan akkre-
dív; ~ депози т lekötött betét 

безв дно сий független, fel-
tétlen, abszolút 

безв дно сн ст  -ності 

abszolút jelleg, függetlenség 

безв дпов да л н ст  -ності 

felelőtlenség 

безв дпов да л но hat fele-
lőtlenül 

безв дпов  дний hiv ellenve-
tés nélküli 

безв дри вний állandó, sza-

kadatlan, szüntelen, folyama-
tos; безвідри вне навча ння 

munka melletti tanulás 

безв  сний ismeretlen; nyo-
mavesztett, eltűnt 

безв  сн ст  -ності ismeret-
lenség 

безв  сно hat nyomtalanul 

бе зв сти hat nyomtalanul; 

перебува ти ~ se híre, se nyo-
ma; nem tudni, hol van; 

зни кнути ~ nyomtalanul el-
tűnik 

бе зв ст  -вісті ismeret-
lenség, bizonytalanság, vmi-
nek ismeretlen volta 

безгоспода рний 1. nem jö-
vedelmező, nem kifizetődő, 

nem gazdaságos 2. gazdátlan 

3. vagyontalan 

безгоспода рн ст  -ності 

rossz gazdálkodás, gaz-
dátlanság 

безгот  вка ker nép kézpénz-
hiány 

безгот вко вий ~ розраху -
нок készpénz nélküli 

elszámolás 

безгра мотний 1. írástudat-
lan, analfabéta 2. képzetlen; 

юриди чно безгра мотна лю-
ди на jogilag képzetlen, 

tájékozatlan, tudatlan ember 

3. hibáktól hemzsegő 

безгра мотн ст  -ності  
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1. írástudatlanság, analfa-
bétaság, analfabetizmus 2. tu-
datlanság, műveletlenség; a 

hozzáértés hiánya; політи чна 

~ politikai tájékozatlanság 

безгра мотно hat hibásan; 

писа ти ~ hibásan ír 

безгр  шний ártatlan, bűnte-
len, vétlen 

безгр  шний nép pénztelen 

безгр  шн ст  -ності ártat-
lanság, büntetlenség, vétlen-
ség 

безгр  шно hat ártatlanul, 

büntetlenül, vétlenül 

безгромад  нство jog honta-
lanság 

безгроше вий 1. pénztelen 

<ember> 2. ker közg kész-
pénz nélküli, pénzkímélő, 

kézpénzfizetést mellőző, 

klíring- 

без рунто вний alaptalan, 

indokolatlan, légből kapott, 

nem helytálló 

без рунто вн ст  -ності 

alaptalanság, indokolatlanság, 

megalapozatlanság 

без рунто вно hat alap-
talanul, indokolatlanul 

бездержа вний államiság 

nélküli 

бездефе ктний hibátlan 

безд  тний gyermektelen 

безд  тн ст  -ності gyermek-

telenség 

безд   л ний tétlen, passzív 

безд   л н ст  -ності tétlen-
ség, passzivitás 

бездов  дний indokolatlan, 

bizonyítatlan, alaptalan, be 

nem igazolódott, alá nem 

támasztott 

бездов  дн ст  -ності indo-
kolatlanság, bizonyítatlanság 

бездога нний 1. kifogástalan, 

hibátlan 2. feddhetetlen, ma-
kulátlan; бездога нна репу-
та ція feddhetetlen hírnév 

бездога нн ст  -ності 1. ki-
fogástalanság, hibátlanság  

2. feddhetetlenség 

бездога нно hat 1. kifogásta-
lanul, hibátlanul 2. feddhetet-
lenül 

бездоказо вий indokolatlan, 

bizonyítatlan, alaptalan, be 

nem igazolódott 

бездоказо в ст  -вості indo-
kolatlanság, bizonyítatlanság, 

vminek be nem igazolódott v 

bizonyítatlan volta 

бездо мний 1. hajléktalan, 

földönfutó 2. családtalan, 

magányos 

бездо мник -а hajléktalan, 

földönfutó (férfi) 

бездох  дний nem jövedel-
mező; nem kifizetődő, nem 

rentábilis 
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беззако нний törvénytelen, 

törvényellenes, törvénybe üt-
köző 

беззако нн ст  -ності tör-
vénytelenség, törvényellenes-
ség, törvénytelen v törvény-
ellenes állapot; illegalitás 

беззако нн  törvénysértés, 

kihágás, önkény(eskedés); 

чини ти ~ törvényt sért; 

kihágást követ el; vét a 

törvény ellen 

беззапере чний megcáfolha-
tatlan, vitathatatlan, kétség-
bevonhatatlan, ellentmondást 

nem tűrő, kategorikus 

беззапере чно hat megcáfol-
hatatlanul, kétségtelenül, 

vitathatatlanul, kategorikusan 

без де йний eszmeietlen, 

eszmeiség nélküli 

без де йн ст  -ності eszmei-
etlenség 

без де йно hat eszmeietlenül 

безкла совий pol osztályok 

nélküli 

безкла сов ст  -вості pol 

osztálynélküliség 

безкомпром  сний meg nem 

alkuvó, meg nem alkuvás, 

kompromisszumképtelen 

безкомпром  сн ст  -ності 

nem alkuvó 

безкомпром  сно hat komp-
romisszum nélkül 

безконта ктний vill érint-
kezés nélküli, kontaktus-
hiányos 

безконтро л ний ellenőrzés 

v felügyelet nélküli; felül 

nem vizsgált, ellenőrizetlen 

безконтро л н ст  -ності 

ellenőrizetlenség, ellenőrzés 

v felügyelet hiánya 

безконтро л но hat ellenőri-
zetlenül, felügyelet nélkül; 

felülvizsgálatlanul 

безконфл  ктний konfliktus-
mentes 

безконфл  ктн ст  -ності 

konfliktusmentesség 

безконфл  ктно hat konflik-
tusmentesen 

безкори сний hasznavehe-
tetlen, nem hasznos, előny-
telen, haszontalan 

безкори сн ст  -ності vmi-
nek hasznavehetetlen volta, 

haszontalanság 

безкори сно hat 1. önzetlenül 

2. előnytelenül, nem kifize-
tődően, kedvezőtlenül, hátrá-
nyosan 

безкошто вний ingyenes, 

díjtalan, díjmentes; безкош-
то вна медици на ingyenes 

orvosi ellátás; безкошто вне 

харчува ння ingyenes ét-
kez(tet)és; ~ прої зд díj-
mentes utazás; безкошто вне 
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навча ння tandíjmentes ok-
tatás 

безкошто вн ст  -ності in-
gyenesség, díjmentesség 

безкошто вно hat ingyen, 

ingyenesen, díjmentesen, bér-
mentve 

безкошто рисний ker költ-
ségvetésen kívüli, költségve-
tésben nem tevezett 

безкра  й végtelen, határ-
talan, végeláthatatlan 

безла дд  1. rendetlenség, 

rendezetlenség, zűrzavar, 

disszonancia 2. hanyagság, 

gondatlanság 

безла дний rendetlen, kaoti-
kus, rendezetlen, rendszer-
telen, szétszórt 

безла дн ст  -ності rendet-
lenség, rendezetlenség, zava-
rosság 

безла дно hat rendetlenül, 

rendezetlenül, összevissza 

бе зл ч hat rengeteg, szám-
talan, temérdek; ~ разі в 

számtalanszor; ~ справ 

rengeteg dolog, ügy 

безл  дний 1. néptelen, 

kihalt, lakatlan; ~ о стрів 

lakatlan sziget 2. emberi bea-
vatkozás nélküli; безлю дний 

фонд külső v nem állandó 

munkatársakra fordítható 

hitelkeret 

безл  дно hat pred lakatlan, 

kihalt, néptelen 

безме жний határtalan, 

végtelen, korlátlan, végelát-
hatatlan; безме жні мож-
ли вості végtelen v korlátlan 

lehetőségek 

безме жн ст  -ності határ-
talanság, végtelenség, korlát-
lanság 

безме жно hat határtalanul, 

korlátlanul, végtelenül 

безми тний vámmentes 

безми тно hat vámmentesen 

бе зм р -у mérhetetlenség, 

határtalanság, mértékte-
lenség, végtelenség 

безм  рний mérhetetlen, 

határtalan, mértéktelen, vég-
telen, irdatlan 

безм  рн ст  -ності mér-
hetetlenség, határtalanság, 

mértéktelenség, végtelenség 

безм  рно hat végtelenül, 

határtalanul, mérhetetlenül 

безмо вний szótlan, csendes, 

néma, hangtalan; ~ сві док 

néma tanú 

безнад  йний reménytelen, 

kilátástalan, hiábavaló; ~ 

стан kilátástalan helyzet 

безневи нний  безви нний 
безневи нн ст  -ності  

безви нн ст  
безневи нно hat безви нно 
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безоб го вий gazd ker nem 

forgatható <értékpapír> 

безоборо тний gazd ker nem 

forgatható, forgalomba nem 

hozható; ~ ве ксель rek-
taváltó, nem forgatható váltó; 

~ на дпис negatív rendeleti 

záradék 

безопла тний ingyenes, díj-
talan, díjmentes, visszteher 

nélküli 

безопла тн ст  -ності ingye-
nesség, díjtalanság, díjmen-
tesség 

безопла тно hat ingyen, díj-
talanul 

безособо вий személytelen. 

egyénietlen 

безпарт  йний I. mn párton-
kívüli II. fn ~ pártonkívüli 

(férfi); безпарті йна párton-
kívüli nő 

безпарт  йн ст  -ності pár-
tonkívüliség 

безпа спортний útlevél nél-
küli, útlevéllel nem rendel-
kező 

безпате нтний szabadalom 

vagy engedély nélküli; без-
пате нтна торгі вля fekete- v 

zugkereskedelem, üzérkedés 

безпе ка 1. védettség, vé-
delem, biztonság; міжна-
ро дна ~ nemzetközi bizton-
ság; бу ти в безпе ці bizton-

ságban van; держа вна ~ 

állambiztonság; слу жба 

безпе ки biztonsági szolgálat; 

те хніка безпе ки bizton-
ságvédelem;  а да  езпе ки 

Biztonsági Tanács 

безпереб  йний folyamatos, 

folytonos, megszakítás v 

fennakadás nélküli, szün-
telen, zavartalan, állandó, 

megszakítatlan 

безпереб  йн ст  -ності fo-
lyamatosság, folytonosság 

безпереб  йно hat megsza-
kítás v fennakadás nélkül, 

folyamatosan, folyton-foly-
vást 

безпере рвний szakadatlan, 

megszakítás nélküli, állandó, 

folytonos, folyamatos, per-
manens 

безпере рвн ст  -ності fo-
lyamatosság, folytonosság, 

állandóság 

безпере рвно hat szün-
telenül, folytonosan, egyre, 

folyvást 

безпереста нний szüntelen, 

folytonos, szakadatlan 

безпере чний kétségtelen, 

kétségbevonhatatlan, (el) vi-
tathatatlan, tagadhatatlan 

безпере чн ст  -ності vitat-
hatatlanság, vminek a kétség-
bevonhatatlan volta 
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безпере чно hat 1. 

vitathatatlanul, kétségtelenül 

2. feltétlenül 

безперешко дний akadály-
talan, zavartalan 

безперешко дно hat aka-
dálytalanul, zavartalanul, sza-
badon 

безперспекти вний kilátás-
talan, távlattalan, pespektí-
váltan 

безпе чний biztonságos, biz-
tos, veszélytelen, veszély-
mentes; бу ти безпе чним biz-
tonságos 

безпе чн ст  -ності bizton-
ság, védettség, védelem; для 

безпе чності a biztonság 

kedvéért 

безпе чно hat 1. veszélyte-
lenül, biztonságosan 2. védet-
ten 

безписе мний írás nélküli; 

írásbeliséggel nem rendel-
kező 

безписе мн ст  -ності írás-
beliség hiánya, saját 

írás(rendszer) hiánya 

безп дста вний alaptalan, 

megalapozatlan, légből ka-
pott; безпідста вні звину-
ва чення alaptalan vádas-
kodás 

безп дста вн ст  -ності 

alaptalanság, 

megalapozatlanság, indoko-
latlanság 

безп дста вно hat alaptala-
nul, indokolatlanul 

безпла новий tervszerűtlen, 

terv nélküli 

безпла нов ст  -вості terv-
szerűtlenség, tervnélküliség 

безпла тний ingyenes, díj-
mentes, díjtalan, visszteher 

nélküli 

безпла тн ст  -ності ingye-
nesség, díjmentesség 

безповоро тний visszavon-
hatatlan, visszahozhatatlan, 

megmásíthatatlan, helyrehoz-
hatatlan, végleges; безпо-
воро тна по зика kölcsön soha 

meg nem adásra; vissza nem 

térítendő kölcsön 

безповоро тн ст  -ності 

visszavonhatatlanság, meg-
másíthatatlanság, véglegesség 

безповоро тно hat megmá-
síthatatlanul, visszavonha-
tatlanul, végérvényesen 

безподатко вий adómentes 

безпозичко вий kölcsön-
mentes 

безпо м чний tehetetlen, 

gyámoltalan 

безпо м чн ст  -ності te-
hetetlenség, gyámoltalanság, 

elesettség 

безпора дний tanácstalan, 
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gyámoltalan, tehetetlen, 

elesett, kiszolgáltatott; без-
пора дне стано вище kilátás-
talan helyzet 

безпора дн ст  -ності ta-
nácstalanság, gyámoltalan-
ság, tehetetlenség, elesettség, 

szánalmasság 

безпора дно hat gyámolta-
lanul, tehetetlenül, tanács-
talanul 

безпосере дн й 1. közvetlen; 

безпосере дня причи на 

közvetlen ok 2. természetes, 

keresetlen, mesterkéletlen, 

közvetlen 

безпосере дн ст  -ності köz-
vetlenség, természetesség, 

mesterkéletlenség 

безпра вний jogtalan, sérel-
mes, jogfosztott 

безпра вн ст  -ності jogta-
lanság, jogfosztottság, sére-
lem; joghiány 

безпра в   joghiány, törvény-
telenség, önkény(esség) 

безпредме тний tárgytalan, 

céltalan, értelmetlen; без-
предме тна супере чка értel-
metlen vitatkozás 

безпредме тн ст  -ності 

tárgytalanság, céltalanság, ér-
telmetlenség 

безпреста нно hat szünte-
lenül, állandóan, folyton 

безпретенз  йний igénytelen 

безпретенз  йн ст  -ності 

igénytelenség 

безпрецеде нтний példátlan, 

precedens nélküli 

безприбутко вий jövedelem 

v nyereség nélküli; nem ki-
fizetődő, nem jövedelmező; 

kis hozamú, nem rentábilis, 

ráfizetéses, profitmentes 

безприбутко в ст  -вості 

vminek nem jövedelmező 

volta; ráfizetésesség 

безпри кладний példátlan, 

egyedülálló, párját ritkító, 

példa nélküli, példa nélkül 

való 

безпри кладн ст  -ності 

vminek példátlan v egyedül-
álló volta 

безпринци пний elvtelen 

безпринци пн ст  -ності 

elvtelenség 

безпринци пно hat elvtele-
nül 

безприту л ний I. mn haj-
léktalan, kallódó, felügyelet 

nélküli, elhagyott; II. fn 

hajléktalan (személy) 

безприту л ник -а hajlék-
talan (férfi v gyermek) 

безприту л н ст  -ності 

hajléktalanság 

безпричи нний indokolatlan, 

oktalan, ok nélküli 
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безпричи нно hat alaptala-
nul, oktalanul, (minden) ok 

nélkül 

безпробле мний probléma-
mentes 

безпрогра мний program 

nélküli 

безпрогра мн ст  -ності 

program nélküliség, program 

hiánya 

безпро грашний rizikó- v 

kockázatmentes, veszteség 

nélküli, biztosan nyerő; 

безпро грашна спра ва biztos 

üzlet, nyert ügy 

безпроце нтний 1. nem ka-
matozó, kamat nélküli 2. ka-
matmentes 

безрезул та тний ered-
ménytelen 

безрезул та тн ст  -ності 

eredménytelenség 

безрезул та тно hat ered-
ménytelenül 

безроб  тний I. mn munka-
nélküli, kereset nélküli II. fn 

~ munkanélküli férfi; безро-
бі тна munkanélküli nő; ста ти 

безробі тним munkanélkülivé 

válik 

безроб  тт  munkanélküliség 

безрозсу дний meggondo-
latlan, megfontolatlan 

безрозсу дн ст  -ності meg-
gondolatlanság, 

megfontolatlanság 

безсисте мний rendszertelen 

безсисте мн ст  -ності rend-
szertelenség 

безсисте мно hat rendszer-
telenül 

безсл  дно hat nyomtalanul 

безсп  рний kétségtelen, két-
ségbevonhatatlan, tagad-
hatatlan (el)vitathatatlan 

безупи нний szakadatlan, 

szüntelen, folytonos, megsza-
kítás nélküli, állandó, szűnni 

nem akaró 

безусп  шний sikertelen, 

eredménytelen 

безусп  шн ст  -ності siker-
telenség, eredménytelenség 

безусп  шно hat sikertelenül, 

eredménytelenül 

безшл  бник nőtlen, nem 

házas 

безшл  бн ст  -ності nőt-
lenség, nőtlen állapot 

б да  1. baj; потра пити v 

попа сти в біду  bajba kerül v 

jut 

б  знес -у üzlet, üzletág, üzleti 

élet, ügylet, biznisz; мали й ~ 

kisvállalkozás; міжнаро дний 

~ nemzetközi kereskedelem; 

трастови й ~ beruházási v 

befektetési üzletág 

б  знес-ле д  nrag n üzlet-
asszony 
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б знесме н -а üzletember, 

vállalkozó 

б знесме нс кий üzletem-
ber-, vállalkozói 

б знесо вий üzlet-, biznisz- 

б  знес-пла н -у üzleti terv v 

projekt 

б  знес-ча с -у üzleti v hivatali 

idő 

б л нгв  зм -у kétnyelvűség, 

bilingvizmus 

б  л ш ст  -шості többség; 

значна  ~ jelentékeny több-
ség; бі лшістю голосі в 

szótöbbséggel 

б ограф  чний életrajzi, 

életrajz- 

б огра ф   életrajz 

б  ржа 1. tőzsde, börze; 

фо ндова ~ értéktőzsde; 

валю тна ~ valutatőzsde; ~ 

нерухо мості ingatlantőzsde; 

~ пра ці munkaközvetítő 

iroda; ~ фіна нсових 

ф ю черсів v ф ю черсна ~ 

határidős tőzsde v termin-
tőzsde; закри та ~ zárt(körű) 

tőzsde; універса льна ~ áru- 

és értéktőzsde, általános 

tőzsde; чо рна ~ zugtőzsde 2. 

rég bérkocsiállomás, fuvar-
telep 

б ржови й tőzsde-, tőzsdei, 

börze-, börzei; ~ арбітра ж 

tőzsdebíróság; бі ржове зве -

дення árfolyamlap, tőzsdei 

jelentés;~ бро кер (ма клер) 

tőzsdealkusz, -ügynök; ~ бум 

tőzsdei árugrás; ~ бі ржове 

засі дання tőzsdeülés, tőzs-
denap, üzleti nap; бі ржова 

запи ска (про укла дення 

уго ди) tőzsdei kötlevél; ~ 

контра кт tőzsdei (szerző-
dés)kötés; бі ржове контиру-
ва ння tőzsdei árfolyam-
jegyzés, -jegyzék; бі ржова 

опера ція tőzsdeügylet; бі р-
жове саморегулюва ння 

tőzsdei autonómia; ~ ти кер 

tőzsdei árfolyamjelző tabló; ~ 

курс tőzsdei árfolyam 

б ржови к -а tőzsdebizo-
mányos, tőzsdespekuláns 

благод  йний 1. üdvös, ál-
dásos, kedvező 2. jótékony, 

jótevő 3. jótékonykodó 

благод  йник -а 1. jótevő 

(férfi) 2. jótékonykodó 

благод  йництво  благо-
д  йн ст  
благод  йн ст  -ності 1. jó-
tétemény 2. jótékonyság 

благод   ти foly nép jóté-
konykodik, jót tesz 

благонад  йний megbízható, 

bizalomra méltó 

благонад  йн ст  -ності 

megbízhatóság 

благотво рний jótékony, üd-
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vös, áldásos, hasznos 

благотво рн ст  -ності jóté-
konyság, áldásosság, üdvös 

volta vminek 

благотво рно hat jótékonyan 

благоу стр й -рою komfort, 

rendezettség, rend, közmű-
vekkel ellátottság, felszerelt-
ség; ~ мі ста a város kiépített-
sége, rendezettsége 

благоустро  н ст  -ності 

komfort, rendezettség, rend, 

közművekkel ellátottság <pl 

városban> 

бланк -а űrlap, iratminta, 

blanketta, formanyomtatvány 

бла нко nrag ker bianco, 

üres, kitöltetlen okmány <pl 

csekk, váltó> 

бла нковий űrlap-, iratminta-

, blanketta- 

близн  к -а iker, ikertestvér 

блока да ostromzár, elszi-
getelés, blokád 

блоко ваний ostromlott, 

blokkolt 

блокува нн  blokkolás 

блокува ти foly zár, zárol, 

befagyaszt, elzár, elszigetel 

борг -у 1. adósság, tartozás, 

kötelezettség; залиши тися в 

боргу  adós marad; залі зти в 

борги  adósságba keveredik; 

бу ти по ву ха в борга х 

nyakig úszik az adósságban 

2. kölcsön; бра ти у ~ 

kölcsönvesz; дава ти у ~ 

kölcsönad 3. hitel; купува ти 

у ~ hitelbe vásárol 

боргови й adós-, tartozási 

<összeg>; боргова  зале ж-
ність adóskötelezettség 

боргува ти foly 1. kölcsönad, 

kölcsönöz 2. kölcsönkér, köl-
csönöz 3. tartozik vkinek 

боржни к -а  adós 

боржни ц  adós (nő) 

бракува нн  selejtezés, se-
lejtnek minősítés, áruminő-
sítés 

бракува ти 1. foly hiányzik 

vmi, hiány van vmiben, nincs 

vmi 

бракува ти 2. kiselejtez 

бра ти foly 1. (kézbe) fog, 

vesz, visz; ~ до ві дома 

tudomásul vesz; ~ до ува ги 

figyelembe vesz; ~ курс v 

на прям irányt vesz; ~ на 

о блік nyilvántartásba v jegy-
zékbe vesz; ~ на своє  

утри мання gondjaiba vesz, 

eltart vkit; ~ поча ток ered, 

kezdetét veszi; ~ сто гри вень 

на мі сяць egy hónapra száz 

grivnyát elvesz v felvesz v 

elfogad; ~ хабарі  csúszó-
pénzt vesz, kenőpénzt 

elfogad; ~ платню  felveszi a 

fizetést 2. <munkára> felvesz 
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3. vállal; ~ забов я зання 

kötelezettséget vállal; ~ на 

се бе vállalja 

бра тис  foly 1. vmit megfog, 

megragad 2. hozzálát, hozzá-
fog vmihez; ~ до робо ти v за 

ді ло munkához lát 

бронеавтомоб  л  -я páncél-
autó, páncél(gép)kocsi 

бронемаши на páncéljármű, 

páncélozott jármű 

брон ва ти fenntart, félre-
tesz, rezervál, foglal <pl 

menetjegyet, szobát> 

бро н  lefoglalás, biztosítás, 

elsőbbségi jog, előnyös 

kielégítéss jog; я діста в 

бро ню на кімна ту megkap-
tam a szobafoglalás vissza-
igazolását 

брошу ра brosúra 

брошу рний fűzött 

брошурува л ний varrási, 

varró, összefűző; брошу-
рува льна майсте рня fűző-
terem <könyvkötészetben> 

брошурува л ник -а fűző-
munkás (férfi) 

брошурува л ниц  fűző-
munkásnő 

брошурува л н  fűzőmű-
hely, fűzőterem 

брошурува нн  fűzés, tűzés, 

brosírozás 

брошурува ти foly fűz 

<könyvkötő> 

брута л ний brutális 

брута л н ст  -ності bruta-
litás 

бру тто nrag s bruttó 

будува ти foly épít, alkot, fel-
állít; összeácsol; falaz, falat 

rak; ~ програ му на науко -
вих да них programot tudo-
mányos tényekre épít 

буква л ний szó szerinti, 

pontos; у буква льному розу-
мі нні сло ва a szó szoros 

értelmében 

буква л но hat 1. betű sze-
rint, szó szerint 2. a szó 

szoros értelmében 

буква р -я   ábécéskönyv 

бу квений betű-; бу квене 

позна чення betűjelölés 

бу ти foly 1. <a jelen idő 

minden számában és szemé-
lyében: є; a múlt időben: був, 

була , було , tb. були >; є всі 

необхі дні да ні minden szük-
séges adat megvan v 

rendelkezésre áll; ~ в ку рсі 

чого  jól értesült; ~ дире к-
тором igazgató(ként mű-
ködik); ~ втікаче м szöke-
vény; ~ причи ною чого  oka 

vminek v okát képezi vmi-
nek; ~ ви нятком kivétel v 

kivételt képez; ~ осно вою 

чого  alapja v alapját képezi 



36 
 

vminek; ~ предме том чого  

tárgyát képezi vminek; ~ 

при водом до чого  ürügyéül 

szolgál vminek; ~ сві дком 

чого  tanúja vminek; ~ підпо-
рядко ваним кому  aláren-
deltje v beosztottja vkinek; не 

мо же ~ оголо шеним nem 

hozható nyilvánosságra; ~ за 

сві дка tanúként szerepel 2. 

ма є ~ kell (lenni), szükséges; 

ма ють ~ ви бори válasz-
tásokat kell tartani; ма є ~ 

ви конаним teljesíteni kell 

бухга лтер -а könyvelő 

бухгалте р   1. könyvelés, 

könyvvitel, számvitel; под-
ві йна ~ kettős könyvvitel, 

kettős könyvelés 2. gazdasági 

hivatal v osztály, köny-
velőség 

бухга лтерка nép könyvelő-
nő 

бухга лтерс кий könyvelői, 

könyvviteli, könyvelési; 

számviteli, számla- 

б дже т -у költségvetés, 

költségvetési előirányzat, 

büdzsé; спожи вчий ~ fo-
gyasztói kosár; надзвича й-
ний ~ pótköltségvetés 

б дже тний költségvetési; 

бюдже тні докуме нти költ-
ségvetési bizonylatok; ~ 

і ндекс fogyasztóárindex; 

бюдже тна класифіка ція 

költségvetési fejezetek; ~ 

ро зпис költségvetés 

fejezetcímeként; бюдже тне 

фінансува ння közfinan-
szírozás, fenntartás a 

költségvetésből 

б дже тник -а 1. nép 

köztisztviselő, közalkal-
mazott (dolgozó) 2. biz 

büdzsés; költségvetési szer-
vezet dolgozója 

б лете н  -я 1. tájékoztató 

közlöny, bulletin 2. (közér-
dekű) közlemény 3. ви бор-
чий ~ jelölt- lista 4. лікарсь-
кий ~ munkaképtelenségi 

orvosi igazolás 

б ро  nrag s 1. iroda, в ~ а 

hivatalban; ~ по дорожей 

utazási iroda; довідко ве ~ 

tájékoztató, felvilágosító 

iroda; tudakozó(dó); ~ 

пого ди időjáráselőrejelzési 

központ; ~ техні чної інфор-
ма ції műszaki tájékoztató 

iroda; ~ зна хідок talált 

tárgyak osztálya 2. büró 

<vmely intézmény rendel-
kező szerve>; парті йне ~ 

pártbüró 3. szekreter, írópult 

<íróasztal v szekrény> 

б рократизува ти foly el-
bürokratizál 

б рократи чний bürokrati-
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kus, bürokrata 

б рокра т   1. bürokrácia, 

hivatalnokuralom 2. gyűjt 

bürokraták 

 

В 

ваго мий fontos, nyomaté-
kos, jelentős, komoly, súlyos 

ваго м ст  1. átv fontosság, 

nyomatékosság, súlyosság 2. 

súly 

ва да <fizikai> fogyaték, 

fogyatkozás; elégtelenség 

ва жити foly jelentősége van, 

nyom a latban; не ~ на 

небезпе ку nem veszi 

figyelembe a veszélyt 

важкодосту пний 1. nehe-
zen hozzáférhető, nehezen 

elérhető, nehezen megköze-
líthető 2. nehezen érthető 

важли вий 1. fontos, jelen-
tős, nyomós 2. rég súlyos 

важли в ст  -вості komoly-
ság, fontosság, jelentőség; 

nyomósság 

ва жний 1. tekintélyes, mél-
tóságteljes; ва жна персо на 

jelentékeny személy 2. fon-
tos, jelentős, komoly <tiszt-
ség, kérdés> 

ва жн ст  -ності 1. fontosság 

2. jelentőség 

вал  та 1. valuta, pénznem, 

pénzegység; конвертована  ~ 

konvertábilis valuta 2. pénz-
rendszer; стійка  ~ szilárd 

valuta; мінли ва ~ beváltható 

valuta 3. tőzsdei érték 

вал  тний valuta-, deviza-; 

~ курс valutaárfolyam; ~ 

дефіци т valutahiány; валю -
тні акти   

 
ви devizatartalék; ~ 

арбітра ж a legkedvezőbb fi-
zetőeszköz megválasztása; ~ 

го лод valutaéhség; валю тне 

законода вство devizakódex; 

валю тна інтегра ція valuta-
közösség; ~ компоне нт (ви -
робу) devizatartalom (termé-
kben); ~ компоне нт ва ртості 

devizavonzat; ~ лімі т deviza-
keret; ~ ма клер valuta-
spekuláns, nepper; валю тне 

застере ження devizaklauzu-
la, értékállandósági záradék; 

~ опціо н valutaopció; ~ 

режи м deviza-, valutagazdál-
kodás; валю тні ці нності 

devizák; внебала нсовий ~ 

раху нок szabadrendelkezésű 

devizaszámla 

вал  тник -a valutázó, 

valutaüzér, valutasíber 

вар а нт -a változat, variáns 

вар а нтний változat-, vari-
áns- 

вар а нтн ст  -ності válto-
zatosság, variációk megléte, 

variáció-gazdagság 
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ва хта átv műszak, munka-
váltás; ста ти на трудову  

ва хту megkezdi a munkamű-
szakot 

вважа ти foly vél, vélekedik, 

hisz, gondol, következtet, 

ítél; я вважа ю, що це не так 

én úgy vélem v gondolom, 

hogy ez nem így van; як ви 

вважа єте? ön v önök hogy 

gondolják?; ~ за сві й обо в я-
зок v ~ свої м обо в язком 

kötelességének tart vmit; 

figyelembe vesz vmit, tekin-
tettel van vmire; ~ на 

обста вини számol a körül-
ményekkel, figyelembe veszi 

a körülményeket 

вважа тис  foly 1. mutat-
kozik, megnyilvánul, látszik, 

tűnik, tetszik vmi vminek 2. 

számít v tartják vkinek, vmi-
nek; він вважа ється до брим 

спеціалі стом ő jó szakem-
bernek számít 

вв йти   входи ти 
вда лий sikerült, sikeres 

вда л ст  -лості vminek ta-
láló v kifejező volta, sikeres-
ség, ügyesség, találékonyság 

вда ло hat 1. sikeresen, 

ügyesen 2. találóan 

вду мливий átgondolt, meg-
gondolt, megfontolt <hozzá-
állás, alkotás> 

вду млив ст  átgondoltság, 

meggondoltság, megfontolt-
ság 

вдумли во hat megfontoltan, 

figyelmesen, gondosan, elmé-
lyülten 

вду муватис  foly megfontol 

вду матис  bef fontolóra 

vesz vmit, belemélyed vmibe, 

elmélyed vmiben 

векселеда вец  -вця váltó 

kibocsátója 

векселедержа тел  -я váltó-
birtokos, váltótulajdonos 

векселеде ржец  -жця  

векселедержа тел  

ве ксел  -я váltó; простий ~ 

saját v szóló váltó; переказ-
ни й ~ idegen v intézvénye-
zett váltó, intézvény; депо-
зи тний ~ fedezeti váltó, 

depóváltó; забезпе чений ~ 

fedezési váltó; ~ на строк v 

строко вий határidős váltó, 

datováltó; дискоте р ве кселя 

zsiráló, váltóleszámítoló; 

опротестува ти ~ váltót óva-
tol, váltóóvást emel; фікти в-
ний ~ szívességi váltó, 

gavallérváltó, fiktív váltó; 

портфе ль ве кселів váltó-
készlet, váltóállomány, váltó-
tárca; дисконтува ти ~ váltót 

leszámítol; оплати ти v 

сплати ти по ве кселю váltót 
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kiegyenlít v bevált; пору ка 

на ве кселі váltóra adott ke-
zesség 

ве ксел ний váltó- 

великодержа вний pol nagy-
hatalmi 

великодержа вниц кий pol 

nagyhatalmi, terjeszkedő <po-
litika, tendenciák> 

верства   1. réteg 2. réteg 

<társadalomban> 

ве рстка nyomd 1. tördelés 2. 

tördelt szedés 3. tördelt levo-
nat v korrektúra, kefele-
nyomat; чита ти ве рстку tör-
delt korrektúrát olvas 

ве сти foly 1. vezet <kézen-
fogva>, irányít; ~ за собо ю 

vezet, irányít, igazgat; ~ 

бе сіду v розмо ву beszélge-
tést folytat; ~ боротьбу  з 

ким, чим v про ти ко го 

harcol vki, vmi ellen; ~ лис-
тува ння levelez vkivel; ~ 

перегово ри tárgyal, érteke-
zik; ~ робо ту dolgozik; ve-
zet, irányít, igazgat 

ве то nrag s tilalom, tiltako-
zás, vétó; накла сти ~ на що 

vétót emel, megvétóz 

взагал   hat 1. általánosság-
ban, összességében 2. általá-
ban 3. egyáltalán 

вза  мина kölcsönösség, vi-
szonosság, viszony, viszo-

nyulás, vonatkozás, kapcsolat 

вза  мний kölcsönös, köl-
csön- 

вза  мн ст  -ності kölcsö-
nösség, viszonosság 

вза  мно hat kölcsönösen 

вза мно-ви кл чний egy-
mást kölcsönösen kizáró 

вза мов дно сини kölcsönös 

viszony v kapcsolat 

вза мов дно шенн   вза-
 мов дно сини 

вза мовпли в -у kölcsönh-
atás 

вза мод    1. együttműködés 

2. kölcsönhatás, kölcsönvi-
szony, kölcsönösség 

вза мод   нн  együttműkö-
dés 

вза мод   ти foly 1. kölcsön-
hatást fejt ki 2. együttmű-
ködik 

вза мозале жн ст  -ності 

egymástól való függés, köl-
csönös függősség 

вза мозв   заний egymással 

összefüggő, kölcsönkapcso-
latban lévő 

вза мозв  зо к -зку  kölcsö-
nös kapcsolat v összefüggés 

вза мозумо  влен ст  -ності 

kölcsönös feltételhez kötött-
ség, kölcsönös feltételesség 

вза мозумо вленний köl-
csönösen feltételezett, egy-
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mást feltételező 

вза моо бм н -у kölcsönös 

csere 

вза моп дтри мка kölcsön-
ös támogatás, egymás támo-
gatása 

вза мопова га kölcsönös 

tisztelet, megbecsülés, egy-
más megbecsülése 

вза морозум  нн  kölcsönös 

megértés 

вза мостосу нок -нка köl-
csönös viszony, kölcsönös 

kapcsolat 

вз ре ц  -рця  1. minta, 

mintakép, példa(kép); на ~ 

példának; для взірця  hason-
lóan 2. minta <szöveten> 

вз рце вий példás, minta-
szerű 

ви 1. ti 2. ön, maga, maguk; 

каза ти ~ кому  önöz, magáz; 

бу ти на ~ з ким magázó vi-
szonyban van vkivel 

вибача ти foly ви бачити bef 

megbocsát, elnéz vmit vki-
nek; про шу ви бачити kérem, 

bocsásson meg; ви бач, ви -
бачте v вибача йте bocsánat, 

elnézést kérek 

ви баченн  1. bocsánat, el-
nézés; проси ти ~ у ко го el-
nézést kér vkitől 2. megbo-
csátás 

вибивни й nyomtatott, tele-

nyomtatott, mintázott 

вибира нн  1. kiválogatás  

2. kiszed(eget)és 

вибира ти foly ви брати bef 

1. kiválaszt, kiválogat 2. vá-
laszt vkit, szavaz vkire 

ви борец  -рця választó, sza-
vazó (férfi) 

ви бори pol tb választások 

ви борний 1. választási, vá-
lasztó, szavazási, szavazó-; 

ви борна агіта ція választási 

agitáció 2. választott, megvá-
lasztott; ви борна поса да 

választott tisztség 

ви борн ст  -ності választ-
hatóság, választás útján való 

betöltés 

ви бороти bef  вибо р -
вати 

ви борчий választási, vá-
lasztó-, szavazási, szavazó-; 

ви борче пра во a) választójog 

b) megválaszthatósági jog; ~ 

о круг választási kerület 

вибо р вати foly ви бороти 

bef kiharcol magának vmit, 

elér vmit 

вибува ти foly ви бути bef 1. 

kilép, kiválik <vmely szerve-
zetből, szolgálatból; megválik 

a szolgálattól; ~ зі спи ску 

törlik a listából 

вива жувати foly ви важи-
ти bef átv megfontol, 
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mérlegel, meggondol 

ви везти  виво зити 
вив дни й következtető, kö-
vetkeztetési, magyarázó, ma-
gyarázási 

ви в з -возу 1. elszállítás  

2. kivitel, export 

ви в рений kipróbált, felül-
vizsgált, ellenőrzött 

ви в ренн  1. kipróbálás, el-
lenőrzés 2. próbára tevés; 

próbatétel 

ви в рити  вив р  ти 
вив р  нн  ellenőrzés, vizs-
gálat, egyeztetés 

вив р  ти foly ви в рити bef 

kipróbál, felülvizsgál, kont-
rollál, ellenőriz 

ви в сити  вив  шувати 
ви в ска címtábla, cégtábla 

вив  шувати foly ви в сити 

bef kifüggeszt, kiakaszt 

виво зити foly ви везти bef 

1. kiszállít, kihord, kivisz, 

elszállít <vmit kocsival>  

2. kiszállít, kivisz <árut 

külföldre>, exportál 

виг  дд  kényelem; tágasság, 

szabad térség 

виг  дний alkalmas, megfe-
lelő, célszerű 

ви г дний előnyös, hasznos, 

jövedelmező, kifizetődő, ren-
tábilis; ~ дого вір előnyös 

szerződés 

ви г дн ст  -ності előnyös-
ség, hasznosság, vminek elő-
nyös v hasznos volta; ker 

jövedelmezőség, rentabilitás 

ви года előny, haszon, nye-
reség; дава ти v приноси ти 

ви году hasznot hoz; ма ти 

ви году з чо го haszna van 

vmiből 

виголо шувати foly ви го-
лосити bef 1. mond, előad 

<beszédet> 2. kihirdet, köz-
zétesz, kikiált <rendeletet> 

ви грашний előnyös, ked-
vező <helyzet, állás> 

вид arc, ábrázat, kép, orca; 

зага льний ~ általános kép 

видава ти foly ви дати bef 1. 

kibocsát, kiad 2. <pénz> ki-
ad; ~ себе  за ко го kiadja ma-
gát vkinek, vminek; ~ нака з 

<parancsot, rendeletet> (ki)ad 

видаве ц  -вця kiadó 

видавни цтво (könyv)kiadó-

vállalat  

видавни чий kiadói 

видал  ти foly ви далити 

bef 1. eltávolít, félreállít, el-
mozdít 2. elbocsát, kizár, ki-
rekeszt, tagságtól megfoszt 

ви даний 1. kiadott 2. áta-
dott, (kezébe) adott 

вида нн  1. kiadás 2. kiad-
vány; періоди чне ~ időszaki 

kiadvány 
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ви дати  видава ти 
видатко вий ker kiadási, ki-
fizetési, költség-; видатко ва 

кни га kiadási napló; ~ о рдер 

kifizetési utalvány; видатко -
ва ві домість költségkimuta-
tás 

вида тн ст  -ності jelentő-
ség, jelentékenység, fontos-
ság 

вида ток -тку 1. kiadás, költ-
ség 2. ker kiadás; записа ти 

на ~ kiadáshoz felírja; спи-
са ти на ~ törli a kiadásból 

ви дача 1. kiadás 2. kifizetés 

3. kiszolgáltatás, kiadatás, 

elárulás 4. kikölcsönzés; ~ 

книг könyvkölcsönzés 5. ki-
állítás, kiadás; ~ ві зи vízum 

megadása (v kiadása) 

видивл  тис  foly ви диви-
тис  bef alaposan szemügyre 

vesz, nézeget; jól megnéz 

видира ти foly ви дерти bef 

1. kitép, kiszakít 2. kiránt, 

kihúz 3. kiszed 4. elszed, 

elvesz 

видира тис  foly ви дертис  

bef kivergődik, nagynehezen 

kijut vmiből 

вид л  ти foly ви д лити bef 

1. elkülönít, elválaszt, vmiből 

kivesz 2. kijelöl, meghatároz, 

megjelöl, kiemel 3. kioszt, 

juttat, ad nyújt; szolgáltat 

вид л  тис  foly ви д ли-
тис  bef 1. elkülönül, kiválik 

2. vmivel kitűnik, kiemelke-
dik; szembetűnik 3. jog ki-
kapja az örökségét 

ви дний látható, látszó, ész-
revehető; займа ти ви дне 

мі сце jelentős helyet foglal el 

видозм  на 1. (részleges) 

módosítás, változtatás 2. mó-
dosulás, változás, modifikálás 

видозм  нний változékony; 

változó 

видозм  нн ст  -ності mó-
dosítás, változtatás, változás, 

modifikálás 

видозм  н вати foly видоз-
м ни ти bef (részben) módo-
sít, megváltoztat, modifikál 

видозм  н ватис  foly ви-
дозм ни тис  bef 1. (részben) 

módosul, megváltozik 2. foly 

módosít 

ви друковано hat pred ki 

van nyomtatva, közzé van 

téve, publikálták 

ви друкуваний kinyomta-
tott, publikált 

ви друкувати bef 1. ki-
nyomtat, közzétesz 2. publi-
kál, nyilvánosságra hoz 

ви звол ний felmentő, men-
tesítő 

визвол  ти foly ви зволити 

bef 1. felment 2. kiszabadít 
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визвол  тис  foly ви зволи-
тис  bef felszabadul, szabad-
ságot nyer 

визивни й provokáló, provo-
katív, kihívó 

визи во hat kihívóan 

визи скувач -а kizsákmá-
nyoló 

визича ти foly ви зичити bef 

rég kölcsönöz, kölcsön ad, 

kölcsönbe ad 

визнава нн  1. elismerés 2. 

beismerés, bevallás; vallomás 

3. megvallás 

визнава ти foly ви знати bef 

1. elismer 2. beismer, bevall, 

belát 

визна нн  elismerés, tiszte-
let, megbecsülés 

ви значений 1. meghatáro-
zott; ~ на пере д a) előre 

meghatározott b) eleve elren-
delt, predesztinált 2. megje-
lölt; kitűzött; на ~ строк a 

kitűzött határidőre; на ~ час a 

megbeszélt v megjelölt idő-
pontban 3. meghatározott, 

megállapított, (szerződésben) 

kikötött 

ви значен ст  -ності megha-
tározottság 

визначни й 1. jelentős, je-
lentékeny, kiváló; визначна  

поді я jelentős esemény  

2. meghatározható; megálla-

pítható 

визна чувати foly ritk ви з-
начити bef 1. meghatároz, 

megállapít, kijelöl, megszab; 

~ мі ру покара ння meghatá-
rozza a büntetés mértékét 2. 

kijelöl, kitűz, megszab, meg-
állapít, meghatároz, körülha-
tárol; ~ невідкла дні за ходи 

kijelöli a szükséges intézke-
déseket 

визна чуватис  foly ви зна-
читис  bef megmutatkozik, 

megnyilvánul, kifejezésre jut 

ви каз feljelentés 

вика зувати foly ви казати 

bef feljelent 

вика зуватис  foly ви каза-
тис  bef kijelent, nyilatkozik, 

véleményt mond 

ви к нчений befejezett, elké-
szült 

ви к нчен ст  -ності befeje-
zettség 

ви клад -у kifejezés <szó- v 

írásbeli>, leírás 

виклада ти foly ви класти 

bef 1. kirak, kitesz 2. kifejt, 

(meg)magyaráz, megvilágít 

3. oktat, tanít, előad 

виклада ч -а előadó; tanár 

ви клик 1. felszólítás <bíró-
ságra> 2 provokálás, kihívás 

виклика ти foly ви кликати 

bef 1. hív, kihív, szólít, elő-
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szólít 2. (be)idéz <bíróságra> 

3. felszólít, felhív 4. kelt, 

ébreszt; ~ підо зру gyanút 

ébreszt 5. kényszerít; ~ кого  

на відвертість őszinteségre 

kényszerít vkit 

викл ча ти foly ви кл -
чити bef 1. kizár, kirekeszt 

<tagságtól>, eltávolít <szer-
vezetből> 2. kihúz, töröl 

<listáról> 

ви кл чний 1. kizárólagos 

2. rendkívüli 3. kivételes 

ви кл чн ст  -ності 1. kizá-
rólagosság 2. kiváltságosság 

викона вец  -вця végrehaj-
tó, véghezvivő, elvégző, tel-
jesítő, kivitelező; судови й ~ 

bírósági végrehajtó; ~ робі т 

kivitelező 

викона вчий végrehajtó; ~ 

лист végrehajtási parancs; 

виконавча служба végre-
hajtó, adóst lefoglalással, 

árveréssel tartozásának ki-
egyenlítésére kényszerítő 

hatóság; виконавчий комі-
тет végrehajtó bizottság (ön-
kormányzati testületnél); 

виконавчий орган az állam-
hatalomnak a törvények, ren-
deletek végrehajtásáért fele-
lős szerve 

викона нн  teljesítés, elvég-
zés, véghezvitel 

ви конати bef  вико нува-
ти 

ви конатис  bef  вико ну-
ватис  

виконко м -у (=викона вчий 

коміте т) végrehajtó bizottság 

виконро б -а (=викона вчий 

робітни к) munkavezető 

вико нувати foly ви конати 

bef véghezvisz, megvalósít, 

elvégez 

вико нуватис  foly ви кона-
тис  bef megvalósul, realizá-
lódik 

вико ну чий teljesítő; ~ 

обо в язки дире ктора megbí-
zott igazgató 

використо вувати foly ви -
користати bef felhasznál, 

használ 

викре сл вати foly ви к-
реслити bef 1. kihúz, áthúz, 

töröl 2. eltöröl 

викрива ти foly ви крити 

bef 1. leleplez, feltár 2. felfed 

ви кривленн  elferdítés, 

eltorzítás 

викритт   1. felfedés, kita-
karás, leleplezés, feltárás  

2. leleplezés 3. lelepleződés 

ви куп -у 1. kiváltás, váltság, 

örökváltság 2. váltságdíj 

викупне  -но го örökváltság 

(díja) 

викупни й váltság-, kiváltá-
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si; ~ платі ж váltságdíj, 

kiváltási díj 

викупо вувати foly ви ку-
пити bef kivált <pl zálogot> 

викупо вуватис  foly ви ку-
питис  bef kiváltja magát, 

megváltja magát 

ви л пок -пка másolat, le-
mintázott példány < pl 

gipszből, agyagból> 

вил  чувати foly ви л чити 

bef 1. megszámol, számlál  

2. levon <vmely összegből 

vmennyit> 

вимага ти foly 1. kikunyerál; 

kicsikar <pénzt> 2. kikövetel 

vkitől vmit; зако н вимага є 

спла ти бо ргу törvény az 

adósság kifizetésére kötelez 

вим  р вати foly ви м рити 

bef ritk kimér, megmér, fel-
mér, lemér 

ви мова 1. kiejtés; ві льна ~ 

szabad kiejtés; непра вильна 

~ helytelen kiejtés; легки й 

для ви мови könnyen kiejt-
hető 

вимовл  ти foly ви мовити 

bef 1. kiejt, kimond, szól; не 

ви мовити ні сло ва egy szót 

sem szól 2. mond, közöl, 

kijelent, elmond, elbeszél 

вимо вн ст  -ності kifeje-
zésteljesség, kifejező erő 

ви мовчати bef 1. elhallgat 

2. egy ideig hallgat 

вимо га 1. követelés, követe-
lőzés; насті йна ~ nyom-
atékos követelés 2. kérés, ké-
relem, kívánság; szorgal-
mazás, sürgetés; на вимо гу 

кого  vkinek a kérésére 3. kö-
vetelmény; ста вити v 

висува ти вимо ги követelmé-
nyeket állít; megkövetel; від-
повіда ти вимо гам megfelel a 

követelménynek 4. igénylés , 

rendelés 

вимо гливий 1. igényes, 

nagyigényű 2. szigorú 

вимо глив ст  -вості 1. igé-
nyesség <munkában>  

2. szigorúság 

вимогли во hat 1. igényesen 

2. szigorúan 3. várakozás-
teljesen 

вимого вий: вимого ва ві до-
мість igénylőlap, rendelőlap 

ви мушений kényszerű, 

kényszer-<munka> 

винагоро да 1. jutalom, ju-
talmazás, tiszteletdíj  

2. kárpótlás 

ви нагородженн  1. jutal-
mazás 2. kárpótlás, kártala-
nítás 

винагоро джувати foly ви -
нагородити bef 1. megjutal-
maz, díjaz 2. kártalanít, kár-
pótol, megtérít <veszteséget> 
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вина йденн  feltalálás 

вина ймати foly kibérel, 

bérbe vesz 

ви найти bef  винахо дити 

ви нах д -ходу 1. feltalálás  

2. találmány; зроби ти ~ 

feltalál vmit 

винах  дливий találékony, 

leleményes, talpraesett 

винах  дник -а feltaláló (férfi) 

винах  дництво 1. feltalálói 

tevékenység 2. feltalálói haj-
lam v lelemény 

винах  дниц кий feltalálói, 

találmányi, feltaláló, talál-
mányügyi 

винахо дити foly ви найти 

bef 1. feltalál vmit 2. fellel, 

megtalál; ~ за сіб (спо сіб) 

megtalálja a módját 

ви несенн  1. kivivés, elvi-
vés 2. jog ~ ви року ítéletho-
zatal 

виника нн  keletkezés, lét-
rejövés, felmerülés, jelentke-
zés 

виника ти foly ви никнути 

bef 1. keletkezik, létesül, lét-
rejön, adódik, támad, kipat-
tan, kitör, kirobban 2. felme-
rül, jelentkezik; виника є пи-
та ння felmerül a kérdés  

3. feltűnik, megmutatkozik, 

előtűnik 

вини клий keletkezett, létre-

jött, adódott 

ви никненн  keletkezés, lé-
tesülés, vminek a létrejötte; 

eredet; істо рія ви никнення 

чого  vminek az eredettörté-
nete 

вини ти foly vádol, okol, 

hibáztat vkit 

вини тис  foly nép 

bűnösségét beismeri, vádolja 

magát vmi miatt 

вини щувати foly 

ви нищити bef 1. kiirt, 

kipusztít, kiöl 2. 

megsemmisít, tönkretesz 

вини щуватис  foly  

ви нищитис  bef kipusztul, 

megsemmisül, kivész 

вини щувач -а pusztító, 

megsemmisítő, romboló, irtó 

(személy) 

ви нний bűnös, vétkes; ~ в 

чо му vétkes vmiben 

ви нн ст  -ності bűnösség, 

vétkesség; встано влення 

ви нності a bűnösség 

megállapítása 

вино сити foly ви нести bef 

1. kivisz, elvisz 2. megszerez, 

szert tesz vmire 3. hoz; ~ 

ухва лу határozatot hoz; ~ 

дога ну кому  fegyelmit ró ki 

vkire 4. kitesz <árat, méretet, 

vmilyen összeget> 5. 

előterjeszt; ~ пита ння 
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előterjeszti a kérdést 

вино шувати foly ви носити 

bef 1. kihord, kivisz 2. kihord 

<magzatot> 

винува тий vétkes, hibás 

винува т ст  -тості 

bűntudat; bűnösség 

вин тко вий 1. kivételes 2. 

rendkívüli, különleges, 

szokatlan 

вин тко во hat 1. 

kivételesen 2. rendkívül 

випада ти foly ви пасти bef 

1. kihull, kiesik 2. előfordul, 

adódik, jut; ви пала честь 

megtiszteltetés éri; мені  

ви пала на года alkalmam 

nyílt 

випадко вий véletlen, 

alkalmi 

випадко в ст  -вості 

véletlen, véletlenség 

ви падок -дку 1. eset, 

esemény, alkalom; в уся кому 

ви падку minden esetben; на 

~ необхі дності szükség 

esetére; на v про вся к 

ви падок minden esetre 2. 

történet, eset, esemény 

випако вувати foly 

ви пакувати bef kirak, kitesz 

<pl árut> 

ви пасти bef  випада ти 

випере джувати foly 

ви передити bef megelőz, 

elébevág vkinek v vminek; ~ 

поді ї elébemegy az 

eseményeknek 

ви пис -у kivonat; 

метри чний ~ v ~ з ме трики 

születési anyakönyvi kivonat 

ви писаний 1. kiírt 2. 

kiállított; ~ на ім я  кого  

vkinek a nevére kiállított 

<okmány> 

ви писати bef  

випи сувати 

ви писатис  bef  

випи суватис  
ви писка 1. kivonat 2. 

(részletes) leírás v ecsetelés 

3. kitöltés <nyugtáé> 4. 

kihúzás, törlés <listáról> 

виписни й megrendelt 

випи сувати foly ви писати 

bef 1. kiír, kivonatol, 

kivonatot készít 2. kiállít 

<nyugtát> 3. megrendel 

<árucikket> 

випи суватис  foly 

ви писатис  bef 

kijelentkezik 

ви пит -у 1. kikérdezés 2. 

vallatás 

випи туванн  1. kikérdezés 

2. vallatás 

випи тувати foly ви питати 

bef 1. kikérdez vkit vmi felől 

2. vallat 

ви плат -у 1. (ki)fizetés, 
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megfizetés 2. részletfizetés, 

törlesztés; на ви плат 

részletfizetésre 

випла тави плат 

виправдо вувати foly 

ви правдати bef 1. igazol, 

tisztáz 2. jog felment; ~ себе  

економі чно gazdaságilag 

hasznosnak bizonyul 

випла чувати foly 

ви платити bef 1. kifizet 2. 

megfizet, visszafizet, 

(le)törleszt <adósságot> 

виплива ти foly ви плисти 

bef következik, származik, 

ered; з цьо го виплива є, що... 

ebből az következik, hogy... 

виправдо вуватис  foly 

ви правдатис  bef 1. 

igazolja, tisztázza magát 2. 

mentegetőzik, mentegeti 

magát 3. jónak, helyesnek 

bizonyul 

випра вдуванн  1. igazolás, 

tisztázás 2. mentegetés 3. 

mentség 

випра вдувати foly  

виправдо вувати 

ви правка kijavítás, 

kiigazítás <szövegé> 

виправл  ти foly 

ви правити bef 1. 

(meg)javít; ~ стано вище 

javít a helyzeten 2. jóvátesz 

виправл  тис  foly 

ви правитис  bef 1. 

helyreigazodik 2. helyesbít; 

kijavítja magát 3. igazolja 

magát, tisztázza magát 

ви проба próba(tétel) 

випро бний próba-, kísérleti; 

~ строк próbaidő 

ви пробуваний kipróbált, 

bevált; megbízható 

випро буванн  1. 

kipróbálás, próba, vizsgálat 2. 

kísérlet 

ви пуск -у 1. kiengedés, 

kieresztés, kibocsátás 2. 

kiadás, kiadatás <könyvé>; 

спеціа льний ~ газе ти az 

újság különkiadása 3. gyártás, 

előállítás; kibocsátás 

<államkölcsöné> 3. füzet 

<kötet része> 

випуска ти foly ви пустити 

bef 1. kienged, kibocsát, 

szabadon bocsát 2. gyárt, 

előállít, készít 3. kiad, 

megjelentet <könyvet>; kiír 

<államkölcsönt>; kibocsát 

<pénzt> 

випускни й 1. kibocsátó 2. 

végzős, érettségi, záró- 

випускни к -а  érettségiző, 

érettségizett (férfi) 

випускни ц  érettségiző, 

érettségizett (nő) 

ви пустити bef 

випуска ти 
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виража л ний kifejező, 

expresszív; виража льні 

за соби kifejező eszközök 

ви раз -у 1. kifejezés 2. 

nyilatkozat, kijelentés; 

проба чте за ~ elnézést a 

kifejezésért 

вира зний 1. kifejező 2. 

tiszta, világos, érthető 

вира зн ст  -ності 1. 

kifejezőképesség, 

jellegzetesség 2. világosság, 

érthetőség 

вира зно hat kifejezően, 

világosan, érthetően, tisztán 

виразо вий kifejező; 

виразо ві за соби мо ви a 

nyelv kifejező eszközei 

ви р б -робу 1. gyártmány, 

termék, készítmény, áru 2. 

gyártás, előállítás, készítés, 

kidolgozás 

вир зн  ти foly ви р знити 

bef megkülönböztet, 

elkülönít, elválaszt, vmiből 

kivesz 

вир ша л ний döntő, 

sorsdöntő; ~ го лос döntő 

szavazat 

вир ша л н ст  -ності 1. 

határozottság 2. elszántság, 

eltökéltség 

ви р шений 1. megoldott 2. 

eldöntött; ви ришена спра ва 

lezárt ügy; ~ на пере д eleve 

eldöntött 

ви р шенн  1. döntés 2. 

megoldás 

ви р шено hat 1. meg van 

oldva 2. el van döntve; 

elhatározták 

ви р шити bef  

вир  шувати 

ви робити bef  

виро бл вати 

ви рок jog ítélet; ви нести ~ 

ítéletet hoz; 

випра вдувальний ~ felmentő 

ítélet; обвинува льний ~ 

elmarasztaló ítélet; сме ртний 

~ halálos ítélet 

вир  шуванн  1. megfejtés, 

megoldás 2. elhatározás 3. 

(el)döntés 

вир  шувати foly ви р шити 

bef 1. megfejt, megold 2. 

eldönt, elhatároz 

ви роблений 1. kivitelezett 

2. meg- v kitermelt 3. 

gyártott, előállított 

ви робленн  1. kidolgozás; ~ 

програ ми a program 

kidolgozása 

виро бл вати foly 

ви робити bef 1. gyárt, 

előállít, termel, készít 2. 

kidolgoz <programot> 

виробни к -а  termelő, gyártó, 

előállító, készítő 

виробни цтво 1. termelés, 
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előállítás, készítés, gyártás; 

вели ке ~ nagyüzemi 

termelés; дрібне  ~ 

kistermelés, kisüzemi 

termelés; за соби v знаря ддя 

виробни цтва 

termelőeszközök; без 

відри ву від виробни цтва a 

termelőmunka megszakítása 

nélkül <tanul> 2. iparvállalat 

виробни чий termelési, 

termelő(i), gyártási, gyártó, 

előállítási 

виро бн ст  -ності 

teljesítőképesség, 

munkaképesség, kapacitás 

ви рок -у 1. jog ítélet; 

ви нести ~ ítéletet hoz; 

випра вдувальний ~ felmentő 

ítélet; обвинува льний ~ 

elmarasztaló ítélet; смéртний 

~ halálos ítélet 

ви св тленн  megvilágítás, 

kiderítés, értelmezés, 

ismertetés 

висв  тл вати foly 

ви св тлити bef ismertet 

vmit 

виселе нец  -нця 

kivándorló; kitelepített, 

kilakoltatott (férfi) 

висел  ти foly ви селити bef 

1. kitelepít, kilakoltat, 

kiköltöztet 2. áttelepít 3. 

kiutasít 

ви сл в -лову 1. kifejezés, 

kiszólás; проба чте за ~ 

elnézést a kifejezésért 2. 

állítás, kijelentés; (velős) 

mondás; за його  ви словом 

az ő állítása szerint 

ви словити bef  

висло вл вати 

ви словитис  bef  

висло вл ватис  

ви словленн  nyilatkozat, 

kinyilatkoztatás; kijelentés; 

megnyilatkozás 

висло вл вати foly 

ви словити bef kifejez, 

kifejezésre juttat, kinyilvánít, 

kinyilatkoztat; kifejezést ad 

vminek 

висло вл ватис  foly 

ви словитис  bef kifejezi 

magát, nyilatkozik, beszél 

ви слуга szolgálat; пе нсія за 

ви слугу літ szolgálati időért 

járó nyugdíj 

вислуха ти foly ви слухати 

bef 1. meghallgat, 

végighallgat 

ви сновок -вку 

következtetés, 

végkövetkeztetés, konklúzió; 

прихо дити v прийти  до 

ви сновку vmely 

következtetésre jut; роби ти v 

зроби ти ~ következtetést von 

le 
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висо кий 1. magas 2. 

jelentős, jelentékeny, fontos; 

висо кі договірні  сто рони a 

magas szerződő felek 3. 

előkelő; висо ке звання  

megtisztelő cím 

високоавторите тний 
nagytekintélyű 

високоефекти вний nagy 

hatású; nagy hatásfokú 

висококвал ф ко ваний 
kitűnő (szak)képzettségű 

високоосв  чений magas 

képzettségű 

високопова жний igen 

tisztelt, mélyen tisztelt, 

nagyrabecsült 

високошано вний rég igen 

tisztelt, mélyen tisztelt, 

nagyrabecsült 

ви ступ 1. fellépés; ~ по 

ра діо rádiós szereplés 2. 

ви ступи nyilatkozatok, 

cikkek <sajtóban> 3. 

tiltakozó megmozdulás 

<tüntetés, sztrájk> 

виступа ти foly ви ступити 

bef 1. kilép, elő(re)lép 2. 

fellép, szerepel, 

közreműködik 3. ~ з 

промо вою beszédet tart v 

mond; ~ по телеба ченню a 

tévében szerepel 

витлума чувати foly 

ви тлумачити bef 

(meg)magyaráz, értelmez 

ви торг -у bevétel, kiárult 

összeg 

виторго вувати foly 

ви торгувати bef kiárul 

<összeget> 

ви трати 1. pénzköltés 2. 

kiadás, költség; veszteség; 

призвести  до ви трат кого  

vkit költségbe ver 3. 

felhasználás, elhasználás, 

fogyasztás 4. költség, kiadás, 

ráfordítás; ви трати 

виробни цтва termelési 

költségek 

витрача ти foly ви тратити 

bef 1. felhasznál, elhasznál; 

ráfordít 2. <pénzt> elkölt 

vmire 

ви х д -ходу kimenés, 

kimenetel; kivonulás; ~ у 

відста вку nyugdíjba vonulás 

вих дни й 1. kijárati, kilépő; 

вихідні  да ні a) jog előzetes 

adatok b) nyomd impresszum 

<hely, év stb megjelölése> 2. 

kinemő; ~ день szabadnap, 

munkaszünnap 

ви ходити bef 1. bejár 2. 

(nagy utánjárással) beszerez, 

előteremt, kikajtat, kijár vmit 

вич  кувал ний kiváró, 

várakozó, várakozási 

вищеви кладений fentebb 

kifejtett 
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вищевка заний fent említett 

вищезазна чений fent jelzett 

вищезгада ний fent említett 

вищенаве дений fent idézett 

вищена званий fent nevezett 

ви щий magasabb; ви ща 

осві та felsőfokú képzettség v 

végzettség 

ви  в -у megnyilvánulás, 

kifejeződés, kinyilvánítás; 

знайти  ~ у чо му kifejezésre 

jut 

ви  вити bef  ви вл  ти  

ви  витис  bef  

ви вл  тис   
ви  вленн  kifejezése 

vminek, kinyilvánítás, 

kifejezésre juttatás 

ви вл   т с  

megmutatkozik, látszik, 

kitűnik 

ви вл  ти foly ви  вити bef 

1. mutat, tanúsít, kifejez 2. 

kinyilatkoztat, kinyilvánít, 

tanúsít 

ви вл  тис  foly 

ви  витис  bef 1. 

megmutatkozik, 

megnyilvánul, kifejezésre jut 

2. kitűnik, megmutatkozik; 

kiderül <hiányosság> 

ви  сн вати foly ви  снити 

bef 1. tisztáz, fényt derít 

vmire, kifejt vmit; (okot) 

megállapít 

ви  сн ватис  foly 

ви  снитис  bef 1. vmi 

magyarázatot kap, világos 

lesz, érthetővé válik, 

világosság derül vmire, 

tisztázódik; все ви яснилося 

minden világos lett 

в дбира нн  elkobzás 

в дбира ти foly в д бра ти 

bef elvesz vkitől vmit; 

megfoszt vkit vmitől 

в дбитт   elhárítás 

в дборон  ти foly 

в дборони ти bef megvéd, 

védelmez 

в дборон  тис  foly 

в дборони тис  bef 

védekezik, helytáll 

в дбрако ваний kiselejtezett 

<áru> 

в дбрако вувати foly 

в дбракува ти bef kiselejtez 

в дбува ти foly в дбу ти bef 

1. teljesít, <szolgálati időt, 

büntetés> letölt 

в дбува тис  foly в дбу тис  

bef történik, végbemegy 

в дбудо ва újjáépítés, 

helyreállítás, újjáalakítás, 

rekonstrukció 

в дбудо вний újjáépítési, 

helyreállítási; ~ періо д 

újjáépítés időszaka 

в дбудо вувати foly 

в дбудува ти bef 1. újjáépít, 
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helyreállít 2. rekonstruál 

в дбутт   1. kat leszolgálás 

<szolgálati időé> 2. letőltés, 

kitöltés <büntetésé> 

в двартува ти bef 

szolgálatát, ügyeletét befejezi 

v leteszi 

в две рненн  1. elfordulás 2. 

elhárítás <pl háborúé> 

в две ртий 1. őszinte, nyílt 

<beszélgetés> 2. leplezetlen 

в две рт ст  -тості nyíltság, 

őszinteség 

в две рто hat nyíltan, 

őszintén <beszél>, 

leplezetlenül 

в дв  дуванн  látogatás; час 

відві дувань látogatási idő 

в дв  дувати foly в дв  дати 

bef 1. (meg)látogat vkit, vmit, 

látogatást tesz, levizitel 

vkinél, vhol 

в двойо вувати foly 

в дво ва ти bef kiharcol 

<jogot> 

в дгоро дженн  elkülönítés, 

elválasztás; elkerítés 

в дгоро джувати foly 

в дгороди ти bef elkerít, 

elkülönít 

в  дгук -у 1. visszhang 2. 

válasz, felelet; reakció, 

reagálás 3. vélemény, bírálat, 

értékelés 

в дгу куватис  foly 

в дгукну тис  bef felel, 

válaszol 

в ддава ти foly в дда ти bef 

visszaad, visszaszolgáltat, 

megtérít <adósságot>; ~ в 

аре нду bérbe ad 

в дда лений távoli, távol eső 

в дда лен ст  -ності távolság 

в ддал  к hat messziről, a 

távolból 

в дда ча 1. átadás, átnyújtás 

2. visszaszolgáltatás, 

visszatérítés 

в  дд л -у osztály; ~ ка дрів 

személyügyosztály 

в  дзив (szak)vélemény 

<cikkre> 

в дзива тис  foly 

в д зва тис  bef 1. 

megszólal, megnyilvánul 2. 

nyilatkozik vmiről 

в дзна ка 1. jel, jegy 2. 

érdem, 3. kitüntetés 

в дзнача ти foly в дзна чити 

bef 1. megjelöl, megjegyez 2. 

megjegyez, hangsúlyoz, 

figyelmeztet <hibára> 

в дзнача тис  foly 

в дзна читис  bef 1. 

különbözik 2. kiemelkedik 

в д бра ти bef  в дбира ти 

в д зва тис  bef 

в дзива тис  
в дклика ти foly 

в дкли кати bef 1. visszahív 
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2. hív, elhív, oda- ill idehív 

в дклика тис  foly 

в дкли катис  bef válaszol, 

felel <hívásra> 

в дкри тий nyitott, nyílt 

в дкри то hat nyíltan, 

őszintén 

в дкритт   1. megnyitás 2. 

felfedezés 

в дкупни й I. mn tört 

(haszon)bérleti, (haszon)bér- 

II. fn відкупне  váltságdíj 

в дкупо вуватис  foly 

в дкупи тис  bef kiváltja 

magát, váltságdíjat fizet 

в дл  чувати foly в дл чи ти 

bef megszámlál 

в длуча ти foly в длучи ти 

bef elválaszt, különválaszt, 

elülönít 

в дмага тис  foly 

в дмогти с  bef szabadkozik; 

tagad vmit; ellenáll vminek 

в дм  нний 1. különböző, 

eltérő, elütő 2. különféle, 

sokféle 3. kitűnő, kiváló, jeles 

в дм н  ти foly в дм ни ти 

bef 1. megváltoztat, módosít 

2. megszüntet, eltöröl, 

érvénytelenít, hatálytalanít, 

visszavon <rendeletet> 2. 

megváltozik; módosul, 

átalakul 2. elmarad; збо ри 

відміня ються a gyűlés 

elmarad 

в дм н  тис  foly  

в дм ни тис  

в дм  тити bef  в дм ча ти 

в дм  титис  bef  

в дм ча тис  
в дм  тка feljegyzés, jegyzet; 

beírás, bejegyzés, beiktatás; 

зроби ти відмі тку feljegyez, 

megjegyez 

в дм  тний megkülönböztető, 

ismertető <jel>; ~ знак 

ismertető jegy 

в дм ча ти foly в дм  тити 

bef 1. megjelöl 2. kiemel, 

hangsúlyoz 

в дм ча тис  foly 

в дм  титис  bef 1. 

bejegyezteti, feljegyezteti 

magát 

в дмо ва 1. elutasítás, 

visszautasítás, megtagadás 2. 

lemondás vmiről 

в дмовл  ти foly в дмо вити 

bef elutasít, visszautasít, elvet 

в дмовл  тис  foly 

в дмо витис  bef 1. lemond; 

megtagad 2. eláll vmitől, 

felhagy vmivel 3. elutasít 

в днести с  bef  

в дно ситис  
в дно сини tb 1. viszony; 

<diplomáciai> kapcsolatok, 

összeköttetések; суспі льні ~ 

társadalmi viszonyok 2. közg 

виробни чі ~ termelési 
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viszonyok 

в дно ситис  foly 

в днести с  bef vkire, vmire 

vonatkozik, vkit, vmit illet 

в дно шенн  1. viszony, 

viszonylat, vonatkozás, 

kapcsolat; у цьо му 

відно шенні e tekintetben; в 

усі х відно шеннях minden 

tekintetben; в і нших 

відно шеннях más 

vonatkozásban; це не ма є 

нія кого ~ до чо го ez nem áll 

semmilyen összefüggésben 

vmivel 

в дн  то hat pred 1. 

elkobozták 2. megfosztották 

vmitől 

в докре мл вати foly 

в докре мити bef elválaszt, 

különválaszt, elkülönít 

в  дома: без ~ vkinek a tudta 

nélkül; з ~ кого  vkinek a 

tudtával; взя ти до ~ 

tudomásul vesz; до 

зага льного ~ mindenki 

tudtára 

в до м ст  -мості hír, 

értesülés, tudomás; набу ти 

відо мості tudomást szerez; 

вимого ва ~ kérvényűrlap; 

платі жна ~ kifizetési jegyzék 

в до мо hat ismeretes; це 

мені  ~ ezt tudom 

в  домство hivatal, hatóság 

в  домчий hivatali, hatósági 

в дпи ска semmitmondó 

válaszirat 

в дпи сувати foly в дписа ти 

bef 1. (írásban) válaszol 2. 

vkire hagyományoz, ráir(at) 

vmit 

в дпла та megtorlás, 

visszafizetés v megfizetés 

vmiért 

в дпла чувати foly 

в дплати ти bef visszafizet, 

megfizet, visszatérít 

в дпов да л ний 1. felelős 

<szerkesztő>; ~ секрета р 

felelős titkár 2. 

felelősségteljes, fontos, 

jelentős <feladat> 

в дпов да л н ст  -ності 

felelősség; нести  ~ felelős 

vmiért; притягти  до 

відповіда льності кого  

felelősségre von vkit 

в дпов да ти foly в дпов  сти 

bef válaszol, felel; reagál 

в дпов дни й válasz-, felelő; 

~ лист válaszlevél 

в дпов  дний megfelelő, illő, 

kellő; illendő, szükséges; 

відпові дним чи ном 

megfelelő módon 

в дпов  дн ст  -ності 1. 

megfelelés, egyezés, 

ekvivalencia 2. összhang; у 

відпові дності з чим vmivel 
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összhangban  

в дпов  дно hat vminek 

megfelelően, vmihez mérten, 

kellőképpen; ~ до нака зу a 

parancs értelmében 

в  дпов д  válasz, felelet; 

да ти ~ на що választ ad 

vmire; у ~ на що válaszul 

vmire 

в дпов  сти  в дпов да ти 
в дпра вленн  1. indulás 2. 

küldemény, szállítmány 

<postai>; рекомендо ване ~ 

ajánlott küldemény 

в дправл  ти foly 

в дпра вити bef elküld, felad 

<levelet, csomagot> 

в дпрац о вувати foly 

в дпрац ва ти bef ledolgoz 

<adósságot> 

в  дпуск -у 1. anyagkiadás 2. 

nép szabadság <idő> 

в дпуска ти foly в дпусти ти 

bef 1. elereszt, (el)enged; 

elbocsát, szabadon bocsát 2. 

kiad <árut>; raktárból kiad v 

kihelyez 3. kiad <árut>; 

raktárból kiad v kihelyez 4. 

szolgáltat <gázt, áramot> 

в дпускни й 1. szabadságos, 

szabadságolási <igazolvány> 

2. eladási, értékesítési, 

elárusító, piaci <áru>; 

відпускна  ціна  eladási ár 

в дпусти ти  в дпуска ти 

в  дпустка szabadság; бу ти у 

ві дпустці szabadságon van 

в дпустко вий I. mn 

szabadságolási <idő, idény> 

II. fn tb відпустко ві 

szabadság idejére járó fizetés 

в дредагува ти bef 

megszerkeszt <cikket> 

в дрекомендо вувати foly 

в дрекомендува ти bef 

bemutat vkit vkinek 

в дрекомендо вуватис  foly 

в дрекомендува тис  bef 

bemutatkozik; дозво льте ~ 

engedje meg, hogy 

bemutatkozzam 

в дри в -у leszakítás; без 

відри ву від виробни цтва a 

termelőmunka megszakítása 

v félbehagyása nélkül 

в др  дженн  1. áthelyezés, 

elhelyezés <másik 

munkahelyre> 2. szolgálati 

út, kiküldetés; бу ти у 

відря дженні kiküldetésben 

van 3. kiküldetési igazolvány; 

kirendelési okmány 

в др  дний teljesítmény-, 

darabbér- <munka> 

в др  дник -а darabszámra 

dolgozó, darabbéres v 

teljesítménybéres munkás; 

akkordmunkás (férfi) 

в  дс ч ellenállás, 

ellenszegülés, szembeszállás; 
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да ти ~ ellenáll 

в дслу жувати foly 

в дслужи ти bef leszolgál 

<egy évet>; teljesít <katonai 

szolgálatot> 

в дсорто вувати foly 

в дсортува ти bef kiválogat, 

osztályoz 

в дсо ток -тка százalék 

в дста вка 1. nyugdíj, 

nyugállomány, nyugalom; 

вийти  у відста вку nyugdíjba 

vonul; діста ти відста вку 

nyugdíjat kap; пода ти у 

відста вку nyugdíjazását kéri 

2. lemondás, demisszió, 

leköszönés; пода ти у 

відста вку benyújtja a 

lemondását 

в дставни й nyugalmazott, 

nyugdíjazott <munkás> 

в дсторон  ти foly 

в дсторони ти bef eltávolít 

<nemkívánatos személyt> 

в дсто  вати foly в дсто  ти 

bef megvéd <jogait> 

в дстро ченн  elhalasztás 

в  дступ -у 1. visszalépés, 

hátrálás; meghátrálás 

<ellenségé> 2. eltérés 

<szabályoktól> 

в дступа ти foly в дступи ти 

bef 1. visszalép, eláll, félreáll; 

távozik 2. átv távolodik, eltér 

<témától> 3. megthátrál 

<ellenség elől> 

в дступни й mn lelépő, 

lelépési, átengedési <pénz> 

в дсу джувати foly 

в дсуди ти bef elperel vkitől 

vmit 

в дсу тн й mn hiányzó; бу ти 

відсу тнім hiányzik; до кази 

відсу тні hiányoznak a 

bizonyítékok 

в дсу тн ст  -ності hiányzás, 

távolmaradás, távollét 

в дтво ренн  1. újrateremtés, 

reprodukálás 2. újratermelés; 

розши рене ~ bővített 

újratermelés 

в дтво р вати foly 

в дтвори ти bef 1. 

újrateremt, reprodukál 2. 

újratermel; ~ капіта л tőkét 

újratermel 

в дти нок -нка 1. szelet, 

szelvény 2. szakasz <idő> 

в дти ск -у lenyomat; ~ 

па льців ujjlenyomat 

в думе рщина örökség, 

örökölt vagyon, hagyaték 

в дхил  ти foly в дхили ти 

bef elutasít, visszautasít 

<javaslatot> 

в дчергува ти bef 

szolgálatot, ügyeletet befejez 

v letesz 

в дчува ти foly в дчу ти bef: 

~ себе  працезда тним 
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munkaképesnek érzi magát 

в  за vízum, 

útlevélláttamozás; ~ на ви їзд 

kilépési vízum; ~ на в ї зд 

belépési vízum; проїзна  ~ 

átutazási vízum 

в зува ти foly bef vízummal 

ellát, láttamoz; kézjeggyel 

ellát 

в йна  háború; громадя нська 

~ polgárháború; холо дна ~ 

hidegháború 

в йс ккер вни к -а 

(=військо вий керівни к) 

hadvezető 

в йс ккома т -у 

(=військо вий комісаріа т) 

katonai parancsnokság; 

sorozási hely 

в йс кко р -а (=військо вий 

кореспонде нт) hadituósító 

в  йс ко katonaság, hadsereg, 

haderő; csapatok 

в йс ко вий mn katona-, 

katonai; had-, hadi; призва ти 

на військо му слу жбу behív 

katonai szolgálatra; ~ 

службо вець tényleges 

katonai szolgálatot teljesítő 

(egyén); військо ва спра ва 

hadügy; ~ суд hadbíróság; ~ 

комісаріа т katonai 

parancsnokság 

в йс ковополоне ний 
hadifogoly 

в йс ковослужбо вец  -вця 

katonai szolgálatot teljesítő 

egyén 

в йс кспе ц -а katonai 

szakértő 

в кови й kor-, életkori 

<sajátosságok>; вікова  гру па 

korcsoport 

в  л ний szabad, független 

в нча л ний esküvői <ruha, 

szokás> 

в нча нн  esketés, 

házasságkötés 

в нча ти megesket 

<fiatalokat> 

в  рник -а meghatalmazott, 

megbízott 

в  рн ст  -ності 1.hitelesség 

2. bizonyosság; для бі льшої 

ві рності nagyobb 

bizonyosság kedvéért 

в рог  дний hitelt érdemlő, 

hiteles; szavahihető, 

megbízható <forrás> 

в рог  дн ст  -ності 

hitelesség; szavahihetőség, 

megbízhatóság 

в рог  дно hat hitelt 

érdemlően, hitelesen; 

szavahihetően, megbízhatóan 

в та нн  1. üdvözlés, 

köszönés 2. köszöntés, 

üdvözlet 

в та ти foly üdvözöl, köszönt 

в та тис  foly üdvözöl vkit, 
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köszön vkinek 

в тчизн  ний 1. hazai, honi; 

belföldi <gyártmány> 2. 

вітчизня на війна  honvédő 

háború 

в  це-голова  alelnök, 

elnökhelyettes 

в  це-президе нт -а alelnök 

вкл  чно bezárólag, 

beleértve, beleszámítva 

вла да hatalom; uralom 

вла сний tulajdon, saját 

<ház> 

вла сн ст  -ності tulajdon; 

держа вна ~ állami tulajdon; 

особи ста ~ személyi 

tulajdon; прива тна ~ 

magántulajdon; суспíльна ~ 

köztulajdon 

власти вий jellemző 

власти во hat jellemző, 

sajátos 

вм ст -у tartalom; 

проце нтний ~ százalékos 

tartalom 

вне сенн  1. befizetés 2. 

bejegyzés, bevezetés 

<jegyzékbe> 3. beterjesztés, 

benyújtás <kérvényé, 

javaslaté> 

вне сок -ску járulék, díj 

вноси ти foly вне сти bef 1. 

behord 2. <jegyzékbe> 

felvesz, bejegyez 3. 

<összeget> befizet 4. vmivel 

vmihez hozzájárul 

в.о. (=вико нуючий 

обо в язки) helyettes, 

megbízott, ügyvezető 

<igazgató> 

вогненебезпе чний 
gyúlékony, tűzveszélyes; 

вогненебезпе чні речови ни 

gyúlékony anyagok 

вогненебезпе чн ст  -ності 

gyúlékonyság 

вогнепа л ний lő- 

<fegyver> 

вогнест йки й tűzálló 

вогнест  йк ст  -кості 

tűzállóság 

во нко м -а kat politikai 

biztos 

во нкома т -а 

(had)kiegészítő 

parancsnokság; sorozási hely 

во нко р -а (=воє нний 

кореспонде нт) haditudósító 

во  нний háborús, had-, hadi 

во  нно-стратег  чний 
hadászati, stratégiai 

возз   днанн  
(újra)egyesítés, újraegyesülés 

возз   днувати foly 

возз  дна ти bef újraegyesít 

<ukrán területeket> 

волеви  вленн  
akaratnyilvánítás, 

szándéknyilatkozat; правове  

~ ви борців a választók 
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törvényes akaratnyilvánítása 

волод  ти foly 1. 

tulajdonában van vmi, bír 

vmivel, birtokol vmit 2. 

rendelkezik vmivel 3. jártas 

vmiben, tud vmit <idegen 

nyelvet> 

волонте р -а rég önkéntes 

во тум -у megszavazás; 

szavazat, voks 

вплив -у 1. befolyás, 

(be)hatás; сфе ра впли ву 

érdekszféra; ма ти ~ на ко го, 

на що hatással van vkire, 

vmire 2. befolyás, hatalom 

вплива ти foly впли нути 

bef befolyásol vkit, vmit; 

hatással van vkire, vmire 

вступ -у: ~ на слу жбу 

hivatalba lépés; bevezetés 

вступа ти foly вступи ти bef 

1. bevonul 2. belép; ~ на 

слу жбу hivatalba lép 

вступни й belépési, belépő; ~ 

вне сок a) belépési díj b) 

kezdő befektetés v fizetési 

részlet 

втра та 1. elvesztés(e 

vminek); ~ працезда тності a 

munkaképesség elvesztése 2. 

veszteség 3. kár; 

відшкодува ти втра ти 

megtéríti a károkat; 

зазнава ти втра ти kárt 

szenved 

втра тний veszteséges, 

ráfizetéses; előnytelen 

втрача ти foly втра тити bef 

(el)veszít 

втруча нн  beavatkozás 

втруча тис  foly 

втру титис  bef beavatkozik 

vmibe 

втуз -у (=ви щий техні чний 

учбо вий за клад) műszaki 

főiskola 

вуз ков  домчий egy adott 

ügykörre, hivatalra 

korlátozott 

вх д вхо ди bejárat; бічни й ~ 

oldalbejárat; головни й ~ 

főbejárat; при вхо ді a 

bejáratnál; ві льний ~ 

szabadjárat v -bejárat; пла та 

за ~ belépődíj 

вхо дити foly вв йти  bef 

bemegy, belép; ~ в обо в язок 

kötelessége; ~ до скла ду 

комі сії a bizottság tagja; у 

організа цію a szervezet tagja 

вча сний 1. idején való; 

idejében történő, időszerű; 

вча сна допомо га jókor v 

idejében jött segítség 2. 

pontos, az előírt időben 

történő; ~ прихі д на робо ту 

a munkahelyre való pontos 

érkezés 

 

Г 
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га б тус -a 1. habitus, 

magatartás, szokás 2. külső 

megjelenés, külalak 

газе та újság, hírlap 

газе тний újság-, hírlap-, 

újságírói 

газет  р -á 1. újságíró 2. 

újságárus (férfi) 

газет  рс кий újságírói 

газиф кац  йний 
gázszolgáltató; 

газифікаці йна конто ра 

gázszolgáltató vállalat 

газиф ка ц   gáz bevezetése, 

gázellátás, gázfűtésre való 

átszerelés 

газиф кува ти gázt bevezet, 

gázzal ellát, gázfűtésre szerel 

át 

газобезпе чний gázbiztos, 

légmentes 

газом  р -a gázmérő 

газопостача нн  gázellátás 

ган би ти foly 1. szégyent 

hoz vkire, vmire 2. gyaláz, 

becsmérel, megszégyenít 

гара нт   garancia, jótállás, 

szavatosság, kezesség, 

biztosíték; да ти гара нтію 

garanciát ad 

гарантува ти foly bef 1. 

kezeskedik, jótáll, szavatol 2. 

garantál, biztosítékoz nyújt 

генера л-лейтена нт -a 

altábornagy 

генера л-майо р -a 

vezérőrnagy 

генера л-полко вник -a 

vezérezredes 

генера л ний 1. általános; ~ 

страйк általános sztrájk 2. 

vezér-, fő- 

ге рб -a címer; держа вний ~ 

állami címer 

ге рбовий 1. címer-, címeres; 

ге рбова печа тка címeres 

körbélyegző 2. okmány-, 

illeték- 

говори ти foly beszél; ~ 

промо ву beszédet mond 

годи на óra <időtartam>; 

годи ни прийо му fogadóóra 

голова  fej; fő, elnök; ~ рáди 

міні стрів a minisztertanács 

elnöke; ~ держа ви államfő 

головува ти elnököl; 

elnökösködik 

голосува нн  szavazás; 

закри те ~ zárt szavazás; 

тає мне ~ titkos szavazás; 

відкри те ~ nyílt szavazás; 

утри матися від ~ tartózkodik 

a szavazástól; вино сити v 

ста вити на ~ szavazásra 

bocsát, megszavaztat vmit 

голосува ти foly szavaz 

горошóво-креди тний 

pénz- és hitel-; горошо во-

креди тна установа pénz- és 

hitelintézet 
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госпдогов  р -во ру 

(=господа рський догові р) 

gazdasági szerződés 

госп тал зáц   

hospitalizáció, kórházi 

elhelyezés 

госп тал зува ти foly bef orv 

beteget kórházba felvesz, 

hospitalizál 

господа рник -a gazdasági 

szakember, gazdasági vezető 

господа рс кий gazdasági; ~ 

до говір gazdasági 

egyezmény 

господар ва ти foly 

gazdaságot vezet, 

gazdálkodik 

госпрозраху нок -нку nép 

(=господа рський 

розраху нок) gazdasági 

elszámolás 

гра мота írás-olvasás; hiv 

okmány, írás, hivatalos levél, 

oklevél; ратифікаці йна ~ 

ratifikálási okmány 

гра мотно hat nyelvtanilag 

helyesen, helyesírási 

szempontból hibátlanul 

гра ф к -a 1. grafikon; за 

гра фіком a grafikon szerint 

2. ütemterv; ~ ру ху поїзді в 

vonatmenetrend 

грома да 1. társaság, 

egyesület 2. községi közösség 

3. szervezet, testület 

грома дс кий 1. közös, 

társas 2. kollektív, köz-, 

társadalmi, közösségi; 

грома дська вла сність 

köztulajdon v társadalmi 

tulajdon; грома дські спра ви 

közügyek; на грома дських 

заса дах társadalmi munkában 

<fizetség nélkül> 

громад  нин -a polgár, 

állampolgár; поче сний ~ 

díszpolgár 

громад  нство 
állampolgárság; прийня ти 

украї нське ~ ukrán 

állampolgárságot vesz fel; 

позба вити пра ва 

громадя нства 

állampolgárságtól megfoszt 

громад  нс кий 1. 

állampolgári 2. polgári, 

polgár-; ~ шлюб polgári 

házasság; громадя нська 

війна  polgárháború 

гро ш  tb pénz; готóві ~ 

készpénz; депози тні ~ letéti 

pénz 

грошови й 1. pénz-, pénzes, 

pénzbeli; ~ пере каз 

pénzátutalás, pénzutalvány; ~ 

знак bankjegy; ~ о біг 

pénzforgalom 2. pénzügyi; 

грошова  рефо рма pénzügyi 

reform 

гру па csoport 
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групови й csoport-; társas, 

csoportos 

групува ти foly csoportosít 

групува тис  foly 

csoportosul, csoportba 

tömörül 

гуман та рний humánitárius; 

гуманіта рне пра во emberi 

jog(ok); гуманіта рна 

допомо га humanitárius 

segély 

гурт -a -у tömeg, csapat; 

продава ти гу ртом nagyban 

forgalmaz 

гуртува нн  1. tömörítés, 

összefogás, összetartás, 

egyesítés 2. tömörülés 

гуртува ти foly egyesít, 

(egységbe) tömörít 

гуртува тис  foly 1. 

gyülekezik 2. egységbe 

tömörül 

 

Ґ 

 

 рунто вний 1. alapos, 

részletes, pontos, tüzetes 2. 

komoly, súlyos <problémák> 

 рунто вн ст  -ності 

alaposság, megbízhatóság 

 рунто вно hat alaposan, 

lényegesen, alapvetően 

 рунтува ти foly 

(meg)alapoz, alátámaszt; 

<tényekre> támaszkodik 

 рунтува тис  alapszik, 

alapul 

 

Д 

дава нн  adás; ~ 

розпоря джень rendelkezések 

kiadása; jog ~ сві дчень 

vallomástétel; ~ хабаря  

megvesztegetés 

дава ти foly да ти bef 1. ad, 

nyújt; ~ в борг hitelt ad, 

hitelez; ~ в по зику 

kölcsönöz, kölcsön ad, 

kölcsönbe ad; ~ зда чі 

visszaad <pl pénzt> 2. ~ всім 

одна кові права  azonos jogot 

biztosít mindenki számára; ~ 

до розпоря дження 

rendelkezésre bocsát; ~ до 

ві дома tudtul ad, tudomásra 

hoz; ~ ві дповідь válaszol; ~ 

зго ду beleegyezését adja; ~ 

наго ду lehetőséget ad; 

3. hoz, ad, nyújt, növeszt; ~ 

прибу ток jövedelmet ad; 

~працюва ти кому  lehetővé 

teszi vkinek hogy dolgozzék; 

можли вість ви бору 

választási lehetőséget ad 

да вн ст  -ності régi jelleg, 

régiség, elévülés; втрача ти 

си лу за да вністю elévül; 

срок да вності elévülési 

határidő  

да ний 1. adott; в ~ моме нт 



64 
 

az adott pillanatban; в 

да ному ви падку az adott 

esetben v helyzetben 3. jelen, 

mostani; за да них умо в a 

jelen körülmények között  

да н  tb adatok, tények; за 

усіма  да ними minden adat 

szerint; анке тні ~ a kérdőív v 

nyomtatvány adatai; ~ про 

осо бу v особи сті ~ személyi 

adatok; факти чні ~ tények; 

вихідні  ~ impresszum, hely-, 

év-, nyomdajelzés. 

даре мний hasztalan, 

hiábavaló, fölösleges, kárba 

veszett; даре мна пра ця 

fölösleges munka 

даре мно hat 1. hasztalan(ul), 

fölöslegesen 2. hiába, 

céltalanul, haszontalanul, 

sikertelenül, eredménytelenül 

3. ingyen; igen olcsón, potom 

pénzen  

да рма hat  дарма  

дарма  hat 1. hiába, 

hasztalanul  

да та keltezés, dátum; 

знаме нна ~ jelentős v 

nevezetes dátum 

да ти bef  дава ти 

дато ваний kelt, keltezett, 

keltezésű 

да то-ве ксел  -ля gazd ker 

datóváltó, kelet után 

meghatározott időre szóló 

váltó  

датува нн  keltezés  

датува ти foly bef keltez; ~ 

вчора шнім число м tegnapi 

dátummal lát el  

датува тис  foly vminek az 

idejét v korát megállapítják, 

datálják, datálódik vmettől 

двовла дд  pol kettős 

hatalom  

двозна чн ст  -ності 

kétértelműség  

двомо вний kétnyelvű, 

bilingvis; ~ словни к 

kétnyelvű szótár; двомо вне 

насе лення kétnyelvű 

lakosság  

двомо вн ст  -ності 

kétnyelvűsétg, bilingvizmus  

двомо вно hat két nyelven  

двотижне вий kéthetes  

деко рт -у gazd 1. 

engedmény (előrefizetésért) 

2. engedmény, minőségi 

rabatt (gyengébb minőségű 

áruért) 

декре тний 1. rendeleti, 

rendelet szerinti 2. dekrétum- 

3. szülési; декре тна 

відпу стка terhességi v 

szülési szabadság  

декретува ти foly bef 

elrendel  

делега ц   delegáció, 

küldöttség  
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делего ваний (ki)küldött, 

megbízott, delegált  

делегува нн  delegálás  

демоб л зац  йний 

leszerelési; ~ план leszerelési 

terv  

демоб л за ц   kat leszerelés, 

demobilizáció; з а рмії a 

hadseregből való leszerelés  

демоб л зува ти foly bef 

leszerel; (hadseregből) 

elbocsát  

демоб л зува тис  foly bef 

leszerel 

демократи зм -y 

demokrácia, demokratikus 

államrend; demokratizmus  

демократизува ти foly bef 

demokratizál; ~ суспі льство 

demokratizálja a társadalmat  

демокра т   demokrácia; 

парламента рна ~ parlamenti 

demokrácia  

демонстра ц   1. bemutatás, 

bemutató; 2. megnyilatkozás; 

megnyilvánulás  

демонструва ти foly bef 1. 

bemutat; ~ фільм filmet 

bemutat 2. demonstrál 3. 

tüntet, felvonul; ~ про ти 

війни  tüntet a háború ellen 

денац онал за ц   1. 

elnemzetietlenítés 2. 

államosított javak 

magántulajdonba visszaadása  

де нний napi; ~ за робіток 

napi kereset 

ден  nap; робо чий ~ 

munkanap 

департа мент -у ügyosztály  

депози тний letéti; letéti 

szerződéssel kapcsolatos  

депол тиза ц   

politikamentesítés, 

depolitizálás 

депол тизува ти foly bef 

depolitizál  

депоне нтс кий ker letéti; ~ 

рахунок letéti számla  

депоно ваний letétbe 

helyezett  

депонува нн  1. letétbe 

helyezés 2. zálogba adás 3. 

ker raktározás  

депорта ц   deportálás  

депорто ваний deportált  

депортува ти foly bef 

deportál  

депре с   gazdasági pangás, 

depresszió  

депута т -a (parlamenti) 

képviselő, küldött  

депута тс кий képviselői; ~ 

манда т képviselői 

megbízólevél  

дерегул  ц   dereguláció, a 

túlszabályzás megszüntetése  

держа ва állam; вели кі 

держа ви nagyhatalmak; малі  

держа ви kis államok 



66 
 

держа вний állam-, állami-, 

~ апара т államgépezet, 

államapparátus; ~ переворо т 

államcsíny; держа вна вла да 

államhatalom; держа вне 

право államjog  

держа вн ст  -ності 

államiság  

держа вно-правови й 

államjogi  

державозна вство 

államtudomány, államismeret  

державотв  рний 

államalkotó  

державотво ренн  

államépítés  

державотво рчий 

államépítő, államteremtő; ~ 

проце с államépítő folyamat  

держадм н стра ц   

(=держа вна адміністра ція) 

(állami) közigazgatás  

держапара т -у 

(=держа вний апара т) 

közigazgatás, államgépezet  

держа ти foly tart; ~ під 

аре штом őrizet alatt tart; ~ 

банк tartja a bankot 

держба нк -y állami bank  

держба нк вс кий állami 

banki, az állami bankokkal 

kapcsolatos  

держб дже т -у 

(=держа вний бюдже т) 

állami költségvetés  

держб дже тний állami 

költségvetési  

держвида в -а (=держа вне 

видавни цтво) állami 

könyvkiadó 

держго сп -у (=держа вне 

господа рство) állami 

gazdaság  

держдепарта мент -у 

külügyminisztérium  

держзамо вленн  állami 

megrendelés  

держзнак állami bankjegy  

держ нспе кц   (=держа вна 

інспе кція) állami felügyelet  

держкреди т -у államhitel  

держкреди тний állami 

hitel-; állami hitellel 

kapcsolatos  

держмайно  (=держа вне 

майно ) állami v kincstári 

vagyon; фонд держмайна  

kincstári vagyonalap  

держми то (=держа вне 

ми то) közg állami vám; ~ 

спла чено az állami vám meg 

van fizetve  

держпла н -y állami 

tervhivatal  

держпостача нн  
(=держа вне постача ння) 

állami közellátás  

держпромисло в ст  -вості 

(=держа вна промисло вість) 

állami ipar  
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держстанда рт -у 

(=держа вний станда рт) 

állami szabvány  

держстра х -у (=держа вне 

страхува ння) 1. állami 

biztosító 2. állami biztosítás 

держторг  вл  állami 

kereskedelem 

держустано ва állami 

intézmény  

держфо нд -y állami alap  

дета л  részlet; вдава тися в 

дета лі részletekbe 

bocsátkozik  

деф ци т kiadástöbblet, 

hiány-; ~ това рів áruhiány 

деф ци тний 1. deficites, 

veszteséges, hiányos 2. 

hiány-;~ това р hiánycikk  

диплом -а oklevél, diploma 

дипломати чний 1. 

diplomáciai; ~ ко рпус 

diplomáciai testület 2. 

diplomatikus 

диплома т   diplomácia  

дире кц   igazgatóság, 

vezetőség  

дискредита ц   hitelvesztés  

дискредитува нн  

hitelrontás; hitelvesztés  

дискрим нац  йний 
megkülönböztető, 

diszkriminációs; 

дискримінаці йна полі тика 

megkülönbözető v 

diszkriminációs politika  

дискрим на ц   jog közg 

hátrányos megkülönböztetés  

дискрим нува ти foly bef 

diszkriminál, hátrányosan 

megkülönböztet  

дискус  йний tárgyalási, 

megvitatási; дискусі йне 

пита ння vitatott kérdés  

диску с   tárgyalás, 

megvitatás, vita 

дискутува ти foly 

megtárgyal, megvitat 

диспе тчер -a diszpécser 

диспе тчерс кий 

diszpécser-, munkairányító 

диспозити вний jog 

rendelkezési, intézkedési  

диспози ц   jog intézkedés, 

rendelkezés  

диспоне нт -a gazd jog 

diszponens, vmely vállalat 

rendelkezési joggal bíró 

meghatalmazottja  

ди спут -у nyilvános vita; 

tudományos vita; disputa  

дистанц  йний távolsági, 

táv-; дистанці йне 

управлі ння távirányítás 

дистриб   тер -a 

koncessziós v elosztó 

kereskedő lerakat  

дити на gyermek, gyerek  

дифере нт árkülönbözet 

(rendelési és teljesítési ár 
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között), differencia 

диференц а ц   

megkülönböztetés, 

differenciális  

диференц  йний 

különbözeti, differencia-  

диференц  ва ти foly bef 

megkülönböztet, differenciál  

д  зда тний 1. cselekvőképes 

2. jog illetékes, jogosult  

д знава нн  jog 

(ki)vizsgálás, nyomozás; 

прово дити ~ kivizsgálást 

folytat; о ргани ~ nyomozati 

szervek  

д знава ти foly д зна ти bef 

1. megtud, megismer 2. 

tudomást szerez, értesül 

vmiről 

д  йсний igaz, igazi, valódi; ~ 

факт valós tény; ~ па спорт 

érvényes személyigazolvány  

д лови й 1. hivatali, 

hivatalos; ~ докуме нт 

ügyirat, okirat; ~стиль 

hivatalos stílus; ~ підхі д 

szakszerű állásfoglalás v 

ügykezelés 2. üzleti; ма ти 

ділові  зв язки  з ким üzleti 

kapcsolatot tart fenn vkivel  

д лово д -a ügyvezető 

(igazgató); menedzser, 

ügyvivő 

д лово дний ügykezelési, 

ügyintézési 

д става нн  1. megszerzés 2. 

(át)vétel  

д става ти foly д ста ти bef 

megszerez, beszerez; 

megvesz ; ~ в спа дщину 

örököl; ~ бі льшість голосі в 

a szavazatok többségét kapja 

д   чий érvényes, érvényben 

lévő, hatályos 2. működő, 

üzemelő, funkcionális  

д    1. tevékenység, akció; kat 

воє нна ~ hadművelet 2. 

cselekedet, tett, cselekmény 

д   нн  hatás, behatás, 

befolyás; kat військо ві 

~hadműveletek  

д   ч cselekvő személy; 

держа вний ~ államférfi 

добро бут -у jólét, jómód; 

підви щення добро буту a 

jólét fokozása  

доброд   нн  jótékonykodás  

доброд   ти foly 

jótékonykodik  

добро  к сний jó minőségű; 

~ това р jó minőségű áru 

довгостроко вий hosszú 

lejáratú; довгостроко ва 

по зика hosszú lejáratú 

kölcsön  

довготерм но вий hosszú 

lejáratú  

дове дено hat pred be van 

bizonyítva  

дови бори tb pótválasztás  
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довико нувати foly 

дови конати bef teljesít , 

vminek a teljesítését befejezi  

до в дка igazolvány; ~ з 

мі сця робо ти munkaadói 

igazolvány; ~ про стан 

здоро в´я orvosi v 

egészségügyi igazolás  

дов дко вий tájékoztató, 

tudakozódó; довідко ве бюро  

tudakozó iroda  

дов  дник -a tájékoztató, 

útmutató, kalauz  

дов  л ний 1. korlátlan 2. 

szándékos; 3. alaptalan; 

дові льні ви сновки 

megalapozatlan 

következtetések  

дов  рений mn 1. megbízott, 

meghatalmazott 2. (vkire) 

rábízott; дові рені мені  

докуме нти a rám bízott 

okmányok  

дов  рен ст  -ності 

megbízatás, megbízó levél, 

felhatalmazás 

дов ри тел  -я jog megbízó, 

meghatalmazó  

дога на fegyelmi, megrovás; 

~ з попере дженням 

figyelmeztetéses fegyelmi  

до гов р -вору szerződés, 

megállapodás; egyezmény; 

укла сти v заключи ти ~ 

szerződést köt  

догов  рний szerződéses, 

szerződő, szerződés-, 

megállapodás-; догові рні 

сто рони szerződő felek 

догово рен ст  -ності 

egyezség, megegyezés, 

megállapodás 

дода ваний csatolandó, 

mellékelendő 

до даний hozzáadott; csatolt, 

mellékelt 

додатко вий 1. pótló, 

kiegészítő; ker пода ток на 

додатко ву ва ртість (П  ) 

általános forgalmi adó, áfa 2. 

közg többlet-; додатко ва 

ва ртість értéktöbblet 

додатко во kiegészitőleg, 

pótlólag 

доде ржанн  megtartás; ~ 

законів а törvény megtartása 

доде ржувати foly 

доде ржати bef megtart;~ 

зако ну megtartja a törvényt 

дозвол  ти foly дозво лити 

bef megenged; lehetővé tesz; 

дозво льте зверну ти ва шу 

ува гу engedje meg; кури ти 

не дозво лено dohányozni 

tilos 

до каз -у 1. bizonyság; 

bizonyíték; прями й ~ 

közvetlen bizonyíték; 

наво дити до кази 

bizonyítékokat hoz fel v 
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szolgáltat; прямі  і побі чні 

до кази közvetlen és közvetett 

bizonyítékok 

доказа ти bef  дока зувати 

доказо вий bizonyíték-, 

bizonyító példa 

дока зуванн  (be)bizonyítás 

дока зувати foly доказа ти 

bef (be)bizonyít; ~ свою  

неви нність bebizonyítja 

ártatlanságát  

докона ти ~ спра ву elintézi 

az ügyet 

докуме нт -а 1. okirat, 

okmány; (személyi) iratok 2. 

igazolás, bizonylat 

документа л ний okirati, 

dokumentált, adatolt, hiteles, 

bizonyító; документа льні 

да ні hiteles adatok 

документа л но hat 

okmányszerűen, okmányokra 

alapozva; ~ доказа ти щось 

okmányokkal igazol v 

(írásbeli) adatokkal támogat 

vmit 

документа ц   1. 

dokumentálás, bizonyítás, 

dokumentáció 2. gyűjt 

dokumentumok; bizonyító, 

igazoló anyagok 

документа л н ст  -ності 

hitelesség, bizonyító jelleg 

домага нн  kérelmezés, 

követelés, igény(tartás) 

домага тис  foly домоти с  

1. törekszik vmire, igyekszik 

<elérni vmit>; 2. vmit 

követel;~ вико нувати но рми 

törekszik a normák 

teljesítésére 

дома шн й mn 1. házi; 

дома шня робо та házimunka; 

дома шні обста вини családi 

körülmények 

домогти с  bef  

домага тис  
доно с -у feljelentés 

до пис -у <újságban, 

magazinban> (olvasói) cikk, 

tudósítás; írás 

допи саний megírott; 

hozzáiírott  

допи сувати foly дописа ти 

bef (végig) megír; befejezi az 

írást; 

до пит -у jog kihallgatás, 

kikérdezés, vallatás 

допи туваний kikérdezett, 

kihallgatott, kivallatott 

допла та 1. utólagos fizetés, 

2. pótdíj, pótlék 

доплатни й utó- v pótlólagos 

fizetéses 

допла чувати foly 

доплати ти bef 1. pótólagos 

v utólag (meg)fizet 2. 

hozzáfizet, ráfizet 

допов да ти foly допов сти  

bef 1. jelent, bejelentést tesz, 
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beszámol; ~ на збо рах a 

gyűlésen jelentést tesz, 

beszámol  

допов  дач -а  előadó <férfi> 

допов дни й jelentés-; 

доповідна  записка  írásbeli 

jelentés 

допов сти  bef  

допов да ти 
допо внений bővített, 

kiegészített 

допо вненн  kiegészítés, 

pótlás  

допо вн вати foly 

допо внити bef kiegészít, 

pótol 

допомага ти foly 

допомогти  bef 1. segít, 

segítséget nyújt, segédkezik, 

segédkezet nyújt 2. támogat 

допом жни й segítő, segély-, 

segéd- 

допомо га segély, segítség; 

грошова  ~ pénzsegély, 

pénzbeli segítség 

домогти  bef  домага ти 

допрац о вувати foly 

допрац ва ти bef vmeddig 

dolgozik; befejezi a munkát  

допризо вний kat katonai 

szolgálatot megelőző; 

допризо вана підгото вка 

katonai előképzés, haderőn 

kívüli kiképzés  

допризо вник -а kat 

besorozott, katonai 

szolgálatra nyilvántartásba 

vett személy 

до пуск -у engedélyezés  

допуска ти foly допусти ти 

bef 1. be- v odaenged, 

bebocsát vkit vkihez, vmihez 

2. elkövet <hibát> 

3. feltételez, lehetőnek tart; 

megenged 

 

допу щений 1. be-, 

odaengedett, megengedett 2. 

feltételezett  

дорахо вувати foly 

дорахува ти bef 

végigszámol, megszámol, 

összeszámol, elszámol 

vmeddig; ~ гро ші 

összeszámolja a pénzt 

доре чний 1. helyénvaló, 

megfelelő 2. időszerű 

дор  вн вати foly 

дор вн  ти bef 1. egyenlő 

vmivel 2. összehasonlít, 

összemér 

дороби ти bef  доробл  ти 

доро блений 1. befejezett, 

teljesen véglegesen 

kidolgozott 2. pótlagosan 

elvégzett  

доробл  ти foly дороби ти 

bef befejezi a munkát, 

elkészül vmely munkával 

доро жн о-тра нспортний 
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közúti és közlekedési  

доруча ти foly доручи ти bef 

megbíz vkit vmivel  

дору чений mn jog 

megbízott, mghatalmazott; 

дору чена осо ба bizalmi 

személy  

дору ченн  1. megbízás; за 

дору ченням vki 

megbízásából 2. 

megbízólevél 

доручи ти bef  доруча ти 

дору чний jog kezes-  

до св д -y 1. tapasztalás 2. 

tapasztalat  

досила ти foly досла ти bef 

pótlólag (el)küld 

доскона л ний pontos, 

tüzetes, részletes, alapos  

досл  вний szó szerinti, betű 

szerinti; ~ пере клад szó 

szerinti fordítás  

до сл д -y kísérlet 

досл  джений megvizsgált, 

kutatott, tanulmányozott  

досл  дженн  kutatás, 

vizsgálat, elemzés, 

tanulmányozás  

досл  джувати foly 

досл ди ти bef (meg)vizsgál, 

kutat, tanulmányoz  

досл  дуванн  jog 

pótnyomozás  

досл  дувати jog 

pótnyomozást folytat  

досл  дчий jog pótvizsgálati, 

pótnyomozati  

дослу жувати foly 

дослужи ти bef 1. vmeddig 

szolgál 2. leszolgál, 

végigszolgál; ~ до пе нсії 

nyugdijba menetelig szolgál  

доста вка szállítás, kihordás, 

kézbesítés; ~ додо му házhoz 

szállítás  

доста ток tb jövedelem, 

vagyon  

достов  рний hiteles, 

megbízható, szavahihető; 

достові рні да ні hiteles 

adatok  

достов  рн ст  -ності 

hitelesség 

достроко вий határidő előtti  

до ступ -у hozzáférés, 

hozzájutás; (meg)közelítés; ~ 

до архі вних матеріа лів 

hozzáférés az irattári 

anyagokhoz  

досту пний elérhető, 

megközelíthető, hozzáférhető  

дос    nrag s iratcsomó, 

iratköteg, dosszié 

дос  гненн  1. megvalósítás 

2. eredmény  

дотац  йний dotációs, 

finanszírozott; дотаці йне 

виробни цтво datált termelés  

дота ц   1. támogatás, 

dotáció, segély 2. adomány, 
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juttatás  

дотерм но вий határidő 

előtti   

дотри манн  1. megtartás 2. 

vminek betartása, figyelembe 

vétele  

дотри мувати foly 

дотри мати bef 1. vmeddig 

(meg)tart vkit v vmit; ~ зако н 

megtartja a törvényt 

дотри муватис  foly 

дотри матис  bef helytáll, 

kitart; igazodik vmihez; ~ 

зако ну megtartja a törvényt  

дотува нн  támogatás, 

dotálás  

дотува ти foly bef dotál; ~ 

соціа льну сфе ру dotálja a 

szociális szférát 

доукомплекто ваний 

teljesen kiegészített, teljessé 

tett; teljesen feltöltött 

<készlet> 

доукомплектува ти bef 

befejezi a kiegészítést, 

teljessé tesz 

дохо дний 1. bevételi, 

jövedelmi 2. bevételt jelentő, 

jövedelmező, kifizetődő 

дохо дн ст  -ності 

jövedelmezőség  

доц  л но hat 1. célszerűen, 

előnyösen, hasznosan, 

ésszerűen 2. pred célszerű, 

ésszerű  

доча сний 1. idő(nap) előtti, 

korai 2. időleges, ideiglenes  

доча сно hat 1. időnap előtt, 

korán 2. ideiglenesen  

до шка tábla; ~ оголо шень 

hirdetőtábla  

др бноопто вий ker 1. 

demigrossz 2. csomagküldő 

3. közületi, közvetlenül 

árusító; ~ магази н 

diszkontüzlet 

другосо ртний 

másodosztályú, másodrendű, 

közepes minőségű <áru> 

друка рн  nyomda 

друка рство 1. nyomdászat 

2. könyvnyomtatás  

друко ваний nyomtatott, 

nyomott; друко вані лі тери 

nyomtatott betűk; ~ а ркуш 

nyomdai ív  

друкува нн  1. nyomás, 

(könyv)nyomtatás 2. 

(le)gépelés  

дубле т -а másodlat, 

párdarab, másodpéldány 

дубле тний másod-, 

másodlati; ~ примі рник 

másodpéldány, duplum  

дубл ка т -а másolat, 

másodpéldány  

ду жка 1. zárójel; квадра тні 

ду жки szögletes zárójel; 

кру глі ду жки kerek zárójel; 

фігу рні ду жки kapcsos 
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zárójel  

ду мка 1. gondolkodás, 

gondolkozás; 2. gondolat, 

eszme, idea, ötlet; о бмін 

думка ми eszmecsere, 

véleménycsere; грома дська 

~ közvélemény  

 

E 

 

екзекуц  йний 

büntetésvégrehajtó, 

büntetésvégrehajtási  

екземпл  р -а példány; 

переписа ти в двох 

екземпля рах két példányban 

átír 

економ  ка 1. 

(köz)gazdaságtan 2. 

gazdasági rendszer v helyzet; 

gazdasági élet; gazdálkodás 

економ  ст -а gazdasági 

szakértő, közgazdász 

економ  чний gazdasági, 

gazdaság-; економі чна кри за 

gazdasági válság  

експатр а ц   kivándorlás, 

kitelepítés 

експатр йо ваний 1. 

kivándorolt, kitelepült 2. 

kitelepített 

експатр  ва ти foly bef 

kivándoroltat, kitelepít  

еле ктрика villamosság, 

elektromosság; раху нок за 

еле ктрику villanyszámla  

електровим  р вал ний 

árammérő, áramszámláló; ~ 

прила д villanyóra  

електромере жа villamos v 

elektromos hálózat  

електрообла днанн  

villamos felszerelés  

емба рго nrag 1. embargó, 

kiviteli v behozatali tilalom; 

накла сти v встанови ти ~ 

tilalommal v lefoglalással 

sújt; зня ти ~ megszünteti a 

tilalmat 2. kereskedelmi 

zárlat  

ем гра нт -а kivándorló 

ем гра нтс кий 

kivándorlási, emigráns  

ем грац  йний kivándorlási 

ем грува ти foly bef 

kivándorol, emigrál  

ем тува ти foly bef 1. közg 

kibocsát, emittál; ~ 

обліга цію v боргове  

зобов´я зання 

(állam)kötvényt bocsát ki  

енергопостача нн  

energiaellátás  

енергоcпожива нн  

energiafogyasztás, 

energiafelhasználás  

ескала ц   eszkaláció, a 

háború fokozott kiterjesztése; 

fokozódó beavatkozás más 

állam belügyeibe  
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ета п -у 1. (idő)szakasz, 

időszak; periódus, stádium, 

(fejlődési) fok v szakasz; на 

да ному ета пі az adott 

időszakban; нови й ~ új 

periódus; про йдений ~ 

meghaladott álláspont  

е тика 1. fil etika 2. 

magatartási szabályok; 

erkölcs, etika  

е тикет -у 1. etikett; 

udvariassági v 

illemszabályok; 

дотри муватися етике ту 

illemszabályokat megtart  

етике тка felirat, címke, 

vignetta; árujegy; ragjegy, 

ragcédula  

етн  чний etnikai, néprajzi; ~ 

склад etnikai összetétel  

ефе кт -у 1. hatás 2. gazd 

hatás(fok), eredmény; 

економі чний ~ gazdasági 

hatás(fok) 

ефекти вн ст  -ності 1. 

hatásfok, hatásosság, 

hatásképesség 2. 

(gazdasági)hatékonyság  

ефекти вно hat hatásosan, 

hathatósan  

 

Є 

 

 ди ний 1. egyetlen, 

egyedüli; єди не рі шення v 

розв´яза ння egyetlen 

(lehetséges) döntés 

2. egységes, közös; egyesült, 

egyesített 

 ди н ст  -ності 

egységesség, egység  

 динонача л ник -а 

egyszemélyi vezető 

 динонача л н ст  -ності 

egyszemélyi vezetés 

 диноспадкува нн  jog 

egyedöröklés  

 дна нн  egyesülés, 

érintkezés, kapcsolat, 

összeköttetés 

  дн ст  -ності 1. egység, 

oszthatatlanság 2. azonosság; 

~ по глядів nézetazonosság  

 

Ж 

 

жа луваний adományozott, 

adományról szóló 

же ртва 1. áldozat; préda; 

поне сти же ртви 

veszteségeket szenved 2. 

adomány 

жертвува ти foly 1. 

(fel)áldoz vmit; ~ гро ші 

pénzt áldoz vmire; ~ життя м 

életét áldozza; нічи м не ~ 

semmit sem veszít 2. 

adakozik, adományoz vmit 

жилпло ща (=жила  пло ща) 

lakótér  
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житлови й lakás-; житлове  

будівни цтво lakásépítés 

житлов  дд л -у (=житлови й 

ві дділ) lakásügyi osztály 

житломаси в -у 

lakóháztömb  

житлопло ща lakótér  

житлоуправл  нн  

lakáshivatal  

житлофо нд -у lakásalap 

житт забезпе ченн  

létbiztonság, létbiztosítás  

житт  пис -у életrajz, életírás  

житт   élet, lét, létezés; 

вво дити v перетвори ти в ~ 

életbe léptet, megvalósít  

жур   nrag s zsűri  

журна л -у folyóirat  

журнал  ст -а újságíró  

журнал  стика újságírás 

 

З 

 

заавансо ваний leelőlegezett  

заавансува ти bef előlegez 

<árucikket, munkát> 

заадресува ти bef megcímez 

<borítékot> 

забезпе чений 1. 

(be)biztosított, biztos 2. ker 

viszontbiztosított 3. gazdag, 

jómódú, tehetős  

забезпе ченн  1. (valamivel 

való) ellátás, létalap; 

матеріа льне ~ хво рих 

betegellátás; соціа льне ~ 

szociális gondozás; 

társadalombiztosítási ellátás; 

~ по ста рості öregkori, 

öregségi ellátás, 

biztosítottság; jog ~ 

зобов´язання 

kötelembiztosítás 2. 

biztosítás, gondoskodás  

забезпе чувал ний jog 

biztosítéki, fedezeti; ~ 

до говір biztosítéki szerződés  

забезпе чувати foly 

забезпе чити bef 1. кого  чим 

ellát vkit vmivel; у спіх 

biztosítja a sikert; ~ мир 

biztosítja a békét  

заборго ваний 1. eladósodott 

(ember) 2. adós-, adóssági 

(összeg) 

заборго ван ст  -ності 

adósság, tartozás átv is  

заборгува ти bef 

kölcsönvesz, kölcsönöz vkitől 

vmit  

заборгува тис  bef 

eladósodik, adósság(ok)ba 

keveredik; adósságba veri 

magát  

заборон  ти foly 

заборони ти bef 1. megtilt, 

eltilt; ~ курі ння megtiltja a 

dohányzást 2. betilt; ~ газе ту 

betilt egy újságot  

заборон  тис  foly 
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заборони тис  bef 1. tilos, 

tiltva van; пали ти 

забороня ється tilos a 

dohányzás v dohányozni tilos  

забрако ваний kiselejtezett, 

selejt-  

забрако вувати foly 

забракува ти bef 1. 

alkalmatlannak talál v 

minősít 2. (ki)selejtez 

заброн о ваний rezervált, 

(előre) lefoglalt, fenntartott 

<pl szállodai hely> 

забудо ва beépítés  

забудо вувати foly 

забудува ти bef beépít 

<vmely területet> 

забудува нн  beépítés 

<területé> 

зав, зав дувач vezető 

заважа ти foly зава дити bef 

zavar, akadályoz  

завда нн  feladat; ви конати 

~ feladatát teljesíti  

завдатко вий 1. foglaló-, 

előleg-, 2. zálog-, завдатко ва 

су ма foglaló összeg 

завда ток -тку 1. foglaló 2. 

előleg 3. zálog  

заве зенн  1. behozatal, 

felhozatal, bevitel, 

beszállítás; това рів 

áruszállítás, árufelhozatal 

2. ker behozott áru  

заверша л ний befejező, 

végső; ~ ета п végső szakasz  

заве ршений befejezett, 

bevégzett; заве ршена робо та 

befejezett munka  

зав  дуванн  irányítás, 

vezetés, igazgatás, 

kormányzás, vezérlés  

зав  дувати foly igazgat, 

kormányoz 

зав  з -возу 1. behozatal, 

felhozatal, bevitel, 

beszállítás; ~ това рів 

áruszállítás, árufelhozatal 2. 

ker behozott áru 3. fuvar, 

szállítmány  

зав  рений 1. hitelesített; 

igazolt 2. biztosított 3. 

bizonyított, elismert, 

nyugtázott  

зав  рител  -я közjegyző, 

hitelesítő 

зав р  нн  1. hitelesítés 2. 

(vkinek vmi felől való) 

biztosítás(a) 

зав р  ти foly зав  рити bef 

1. (közjegyzőileg) hitelesít, 

igazol 

зав  т -у ünn hagyaték, 

végrendelet; лама ти заві ти 

megszegi a rendelkezéseket  

зав  тний örökül hagyott  

завка федри nrag h 

(=заві дувач ка федри) 

tanszékvezető  

завпе д -а (=заві дуючий 
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педагогі чною части ною v 

заві дувач педагогі чної 

части ни) pedagógiai osztály 

vezetője  

за вуч -а (=заві дуючий 

учбо вою части ною) tanügyi 

vezető, tanulmányi 

igazgatóhelyettes 

<iskolában> 

завча сний idején való; a 

megfelelő időben történő  

завча сно hat idejében, 

idejekorán; a kellő időben  

за гад -у nép 1. parancs(olás), 

rendelkezés, intézkedés 2. 

rendelet, feladat 

зага л ний mn 1. közös; 

зага льна спра ва közös ügy; 

зага льні інтере си közös 

érdekek 2. köz-; зага льні 

збо ри közgyűlés; зага льне 

добро  a) közjó b) közös 

javak, közös vagyon 3. vég-; 

зага льна су ма végösszeg 4. 

teljes; зага льна чисе льність 

teljes létszám  

зага л но hat 1. nagy 

általánosságban; nagy 

vonásokban 2. általánosan  

загал новжи ваний 

közhasználatban lévő; 

általánosan használt; 

közhasználatú 

загал нови званий 

általánosan elismert  

загал нов до мий 

közismert, köztudomású, 

köztudott; ~ факт közismert 

tény  

загал нов до мо hat 

közismerten  

загал ногромад  нс кий 

általános (állam)polgári  

загал нодемократи чний 

általánosan demokratikus  

загал нодержа вний 

országos <az egész államot 

érintő>; állami 

загал нодосту пний 1. 

közérthető 2. megfizethető, 

mérsékelt árú 3. 

hozzáférhető; kapható 

4. nyilvános 

загал нонаро дний 1. 

össznépi; az egész népre 

vonatkozó; az egész népet 

érintő; általános; köz- 2. 

nemzeti; загальнонаро дна 

мо ва nemzeti nyelv; 

загальнонаро дне свя то 

nemzeti ünnep  

загал нонац она л ний az 

egész nemzetre vonatkozó, 

össznemzeti  

загал ноосв  тн й 

közismereti; загальноосві тня 

шко ла középiskola  

загал нопри йн тий 

általánosan elfogadott v 

elismert  
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загал нопристу пний - 

загал нодосту пний  

загал носо  зний össz-

szövetségi  

загал ноукра  нс кий 

egységes ukrán, összukrán  

заг тува ти bef meggyőz, 

rávesz vkit vmire; nép 

megagitál vkit  

загс -у (=за пис а ктів 

громадя нського ста ну) 

anyakönyvi hivatal; 

розписа тися у за гсі (polgári) 

házasságot köt  

зада ча 1. feladat; головна  v 

основна  ~ főfeladat 2. 

megbízatás, feladat; 

ви конати зада чу feladatát 

teljesíti 3. kérdés, probléma  

задекларо ваний deklarált  

задекларо вувати foly 

задекларува ти bef deklarál 

заде ржувати foly 

заде ржати bef 1. feltartóztat; 

~ випла ту бо ргу adóssága 

kifizetését halogatja 2. 

lefoglal  

за дум 1. szándék 2. 

alapgondolat  

зазнача ти foly зазна чити 

bef 1. megmutat, kijelöl; ~ 

адре су megad vmely címet  

зазна чений megjelölt  

зазна ченн  1. megjegyzés 

2. megjelölés 

зазна чити bef  зазнача ти 

за нтригува ти bef 

érdeklődést kelt (vkiben, 

vmiben) 

за йвий fölösleges, 

nélkülözhető  

займа ти foly зайн  ти bef 

elfoglal; ~мі сце helyet foglal; 

~пози цію vmely állást foglal 

el; ~ час időt vesz igénybe; 

időbe telik  

займа тис  foly зайн  тис  

bef 1. foglalkozik valamivel; 

2. vmely foglalkozást űz; ~ 

спра вою érdeklődik v 

érdeklődést mutat az ügy v a 

dolog iránt  

за йн тий (el)foglalt  

за йн т ст  -тості 1. 

elfoglaltság 2. 

foglalkoztatottság  

зак  нчений befejezett, 

teljes, elvégzett; закі нчена 

сере дня осві та középiskolai 

végzettség  

зак  нченн  1. elvégzés, 

bevégzés, befejezése v vége 

vminek; ~ робо ти a munka 

befejezése  

зак  нчувати foly зак  нчити 

bef 1. befejez, (be)végez; ~ 

робо ту befejezi a munkát 

2. elvégez <tanulmányokat> 

за клад -у 1. vállalat; hivatal 

2. intézmény; учбо вий v 
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навча льний ~ iskola, 

tanintézet; ви щий учбо вий ~ 

főiskola  

заклика ти foly закли кати 

bef 1. hív, szólít 2. felszólít, 

felhív vmire 3. behív vhová; 

~ до а рмії katonai szolgálatra 

behív  

закл  чний befejező, záró, 

vég-; заклю чне сло во 

végszó 

зако н -у 1. törvény; зако ни 

суспі льного ро звитку a 

társadalmi fejlődés törvényei 

2. jog törvény, jogszabály; 

основни й ~ alaptörvény; ~ 

про пра цю munkatörvény; 

ви борчий ~ választási 

törvény; стаття  зако ну 

törvénycikk; по зако ну 

törvény szerint; ви дати ~ 

törvényt hoz; наруша ти ~ a 

törvényt megszegi; 

відповіда ти пе ред зако ном 

a törvény előtt felel; і менем 

зако ну a törvény nevében; 

бу ти по за зако ном 

jogfosztott; ста вити по за 

зако ном jogától megfoszt, 

törvényen kívül helyez vkit  

зако нний törvényes; jogos 

зако нно hat törvényesen; 

jogosan 

законода вец  -вця 

törvényhozó  

законода вство 1. 

törvényhozás 2. törvények v 

jogszabályok összessége; 

трудове  ~ munkaügyi 

törvény  

законода вчий törvényhozó; 

законода вча вла да 

törvényhozó hatalom  

законом  рний törvényszerű 

законополо женн  1. a 

törvény rendelkezése; 

jogszabályi rendelkezés 2. 

törvényes szabályozás 3. 

jogszabályok  

законопрое кт -y 

törvényjavaslat v tervezet  

законтракто ваний 

szerződésbe foglalt  

законтракто вувати foly 

законтрактува ти bef 1. 

szerződést köt 2. 

(le)szerződtet  

закордо н -у biz külföld; 

торгі вля з закордо ном 

kereskedés külfölddel; 

külfölddel való kereskedelem 

закордо нний külföldi; ~ 

това р külföldi áru; ~ па спорт 

<külföldi utazásra jogosító v 

külföldre szóló> útlevél  

закрива ти foly закри ти bef 

1. lezár, elzár; ~ вихід elzárja 

a kijáratot; ~ проlзд 

megakadályozza v 

megszünteti az átutazást; ~ 
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кордо н lezárja a határt; ~ 

торгі влю megszünteti a 

kereskedelmet  

закрива тис  foly 

закри тис  bef 1. 

becsukódik, bezárul; магази н 

закрива ється о 10 годи ні az 

áruház(at) 10-kor zár(ják) 

закри тий zárt, bezárt, 

csukott; при закри тих 

две рях zárt ajtók mögött  

закритт   1. zárás, bezárás; ~ 

магази ну a) (üzlet)zárás, 

záróra; 2. üzlet (végleges) 

bezárása; ~ кордо ну a határ 

lezárása  

зал зни ц  vasút, vágány, 

sin; одноколkйна ~ 

egynyomtávú vasút 

зал зни чний vasúti, vasút-; 

залізни чна лі нія vasútvonal; 

залізни чна ста нція 

vasútállomás  

зал  чувати foly зал чи ти 

bef felvesz, besorol; ~ в 

шко лу iskolába felvesz; kat ~ 

в а рмію hadseregbe besoroz  

залуча тис  foly 

залучи тис  bef 1. 

bekapcsolódik vmibe; ~ в 

суспі льну робо ту 

bekapcsolódik a társadalmi 

munkába  

за мисел -слу 1. elgondolás, 

szándék 2. terv; 

стратегі чний ~ haditerv  

зам  на csere, (fel)váltás  

зам сни к -а 1. helyettes, 

helyettesítő; 2. hiv helyettes; 

~ дире ктора 

igazgatóhelyettes, az igazgató 

helyettese; kat ~ нача льника 

v команди ра 

parancsnokhelyettes 

зам  тка 1. jegyzet, 

feljegyzés 2. észrevétel  

за мкнений 1. (le)zárt, bezárt 

2. pol gazd за мкнене 

господа рство önellátás, zárt 

gazdaság  

замо ва 1. megbízás, 

megrendelés; на замо ву 

megrendelésre; ~ на това ри 

árurendelés; ви дати замо ву 

megrendelést ad vkinek  

замо вец  -вця megrendelő 

замо вити bef  замовл  ти 

замо вленн  1. megbízás, 

megrendelés; на ~ rendelésre; 

~ на това ри árurendelés; 

роби ти ~ megrendel; ви дати 

~ megbízást ad vkinek; 

роби ти на ~ megrendelésre 

készít  

замовл  ти foly замо вити 

bef 1. (meg)rendel; ~ квито к 

jegyet rendel  

зане пад -у hanyatlás, romlás  

зане сений vmibe bejegyzett, 

beiktatott 
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зано сити foly занести  bef 1. 

elvisz, elhoz; 2. bejegyez, 

beiktat; ~ в протоко л 

jegyzőkönyvbe vesz  

заносни й idegenből v 

külföldről behozott  

зао чний jog távolléti  

зао чно hat 1. távollétben 2. 

isk levelezés útján; 

levelezőként; ~ закі нчити 

університе т levelező 

hallgatóként végez az 

egyetemen  

заоща джений megtakarított 

<pénz, összeg> 

заоща джувати foly 

заоща дити bef megtakarít  

запам  то вуванн  
emlékezetben tartás, 

emlékezés  

запам  то вувати foly 

запам  та ти bef megjegyez  

запа с -у készlet  

запе вненн  állítás  

запевн  ти foly запе внити 

bef biztosít vmiről v vmi felől 

запевн  тис  foly 

запе внитис  bef 

meggyőződik, 

megbizonyosodik vmiről, 

vmi felől  

запере чений ellenzett; 

elvetett, elutasított; megcáfolt  

запере ченн  1. ellenvetés, 

ellentmondás, ellenkezés 2. 

tagadás, megtagadás; ~ своє ї 

вини  bűnösségének tagadása  

запере чливий 1. tagadó; 

запере члива ві дповідь 

tagadó v elutasító v nemleges 

válasz 2. ~ результа т negatív 

eredmény  

запере чний 1. tagadó, 

elutasító, nemleges 2. ~ 

результа т negatív eredmény 

запере чуванн  1. tiltakozás 

2. tagadás; tiltás 3. ellenvetés; 

ellentmondás 4. elutasítás, 

elvetés  

запеча таний 1. lepecsételt, 

lezárt <ügy, boríték> 2. 

pecséttel lezárt  

запеча тувати foly 

запеча тати bef 1. lepecsétel; 

~ печа ттю pecséttel lezár; ~ 

примі щення lepecsételi a 

helyiséget 2. ~ лист levelet 

lezár v leragaszt  

за пис -y 1. felírás, 

feljegyzés; írásba foglalás; ~ 

зако нів a törvények írásba 

foglalása; ділова  ~ jegyzék; 

dipl дипломати чна ~ 

jegyzék; доповідна  ~ írásbeli 

jelentés  

запи саний beírt, bejegyzett 

запи сувати foly записа ти 

bef 1. felír, feljegyez 2. 

jegyzetel 3. beír, bejegyez 4. 

ker bevezet 
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запи суватис  foly 

записа тис  bef 1. 

feliratkozik; ~ для ви ступу 

hozzászólásra feliratkozik; ~ 

на прийо м до лі каря 

orvoshoz bejelentkezik 2. 

beiratkozik  

за пит -у 1. tb kereslet, igény, 

szükséglet 2. kérvény, 

kérelem  

запита л ний 1. kérdő, 

kérdező 2. ~ лист kérdőív  

запита нн  1. kérdés 2. 

kérdés, ügy, dolog; 

зали шити ~ відкри тим a 

kérdést nyitva hagyja  

запи туванн  1. 

megkérdezés 2. kikérdezés  

запи тувати foly запита ти 

bef 1. kérdez, megkérdez vkit 

2. kérelmez, kérvényez; 

kérvényt v kérelmet intéz 

vhová v vkihez  

зап  зненн  (el)késés, 

késedelem, késlekedés; без ~ 

késedelem nélkül  

зап  зно hat későn, túl későn, 

késve 

зап  зн ванн  (el)késés, 

késedelem, késlekedés; без ~ 

késedelem nélkül 

заплано ваний tervezett, 

tervbe vett  

запланува ти bef 1. (terv 

szerint) felállít, telepít  

запоб га нн  vminek a 

megelőzése  

запоб га ти foly запоб  гти 

bef 1. elejét veszi vminek; 

elhárít, megelőz vmit  

запоб  жний megelőző, 

figyelmeztető, óvatossági; 

запобі жні за ходи 

óvintézkedések  

запов да ти foly запов  сти 

bef (el)rendel; ~ що кому  

hagyományoz vmit vkinek  

запов  т -у végrendelet; 

зроби ти ~ végrendeletet 

készít 

запо вненн  kitöltés 

<űrlapé> 

запод   вати foly запод   ти 

bef tesz, okoz, előidéz; ~ 

шко ду bajt v kárt okoz  

запозича ти foly 

запози чити bef kölcsönvesz  

започатко вувати foly 

започаткува ти bef 

kezdeményez  

започаткува нн  

kezdeményezés  

запрова джений bevezetett, 

gyakorlatban alkalmazott  

запрова джувати foly 

запрова дити bef bevezet  

запро даж -у előre eladás, 

lekötés <szállításra> 

запроектува ти bef 1. 

(meg)tervez; vminek a tervét 
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elkészíti 2. tervez, előirányoz; 

tervbe vesz  

запропонува ти bef 1. 

előterjeszt, javasol, 

indítványoz; ~ пла н tervet 

előterjeszt 2. кого  ajánl, 

javasol vkit; ~ кандида та 

ajánl egy jelöltet 

запроси ти bef  

запро шувати 
запротокол ва ти bef 

jegyzőkönyvbe vesz v foglal  

запро шенн  1. meghívás; за 

запро шенням кого  vkinek a 

meghívására; прийня ти ~ 

meghívást elfogad 2. 

meghívó  

запро шувал ний meghívó; 

~ лист meghívó levél  

запро шувати foly 

запроси ти bef 1. meghív 2. 

felszólít, felkér  

зара джувати foly зара дити 

bef 1. tanácsol, ajánl, javasol 

2. segít, segédkezik 

зарахо вувати foly 

зарахува ти bef 1. felvesz, 

besorol; rég ~ кого  на 

слу жбу vkit szolgálatra 

felvesz 2. beszámít 3. javára 

ír vkinek; ~ на раху нок 

számlára jóváír 4. számításba 

vesz 5. besorol 

зарахува л ний 1. befizetési 

2. beszámítási  

зарахува нн  1. besorolás 2. 

felvétel <szolgálatra, 

főiskolára> 3. beszámítás, 

számbavétel 

заре стро ваний bef 1. 

bejegyez, beír, iktat 2. 

névjegyzékbe v kimutatásba 

vesz 

заре струва ти bef 1. beír, 

bejegyez, iktat 2. jegyzékbe v 

kimutatásba vesz, lajstromoz 

заре струва тис  

bejegyezteti magát  

зарезервува ти bef rezervál, 

tartalékol 

зароби ти bef  заробл  ти 

зароб  тний munka-, 

munkéárt járó; заробі тна 

пла та munkabér, fizetés  

зароб  ток -тку kereset, bér, 

fizetés  

заробл  ти foly зароби ти 

bef <munkával> szerez, 

(meg)keres 

за  ва 1. kijelentés, 

vélemény, nyilatkozat 2. 

beadvány, kérvény; пода ти 

зая ву kérvényt nyújt be 3. 

bejelentés; зроби ти зая ву 

bejelentést tesz 

за ви ти bef  за вл  ти 

за  вка hiv igénylés  

за  вковий bejelentő; ~ 

бланк bejelentőlap  

за вл  ти foly за ви ти bef 
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1. kijelent, kifejez, 

(ki)nyilvánít, nyilatkozik; 2. 

bejelent, bejelentést tesz; ~ 

про свої  права  на що igényt 

jelent be vmire; ~ проте ст 

tiltakozást jelent be; óvást 

emel; ~ прете нзії panaszt 

tesz  

за  вник -a hiv 1. igénylő, 

kérelmező 2. bejelentő  

збенте жувати foly 

збенте жити bef nyugtalanít, 

zaklat 

зберегти  bef  збер га ти 

збере женн  1. megőrzés, 

megtartás; відда ти на ~ 

megőrzésre átad; взя ти на ~ 

megérzésre átvesz 2. 

takarékosság 3. megtakarítás, 

megtakarított pénz 

збер га нн  1. megőrzés; 

ка мера ~ poggyászmegőrző 

2. ker tárolás, raktározás 3. 

jog letét  

збер га ти foly зберегти  bef 

átv is megőriz, megtart; ~ 

гро ші в ба нку pénzét 

bankban tartja  

збитко вий ráfizetéses; 

(anyagilag) veszteséges 

збито к -тку 1. veszteség; 

списо к збиткe veszteséglista 

2. kár; терпі ти ~ kárt szenved 

3. bosszúság 

зб р -бо ру gyűjtés, 

összegyűjtés  

збо ри tb 1. gyűlés, 

értekezlet; ülés; зага льні ~ 

közgyűlés 2. pol gyűlés 

<mint testület>; держа вні ~ 

országgyűlés; націона льні ~ 

nemzetgyűlés; устано вчі ~ 

alkotmányozó gyűlés; 

закoнода вчі ~ törvényhozó 

gyűlés 

збудува нн  felépítés, 

megépítés, építés; emelés 

<épületé>; ~ буди нку 

házépítés  

збудува ти bef felépít, 

megépít; ~ буди нок házat 

épít  

збунтува ти bef lázít, 

zavargást v zendülést szít, 

fellázít, felbujt  

зве денн  1. hír, közlés, 

értesítés, információ 2. adat; 

nyomd вихідні  v випускні  ~ 

impresszum, kolofon 3. tb 

ismeretek, tudás; основні  ~ a 

legfontosabb tudnivalók v 

ismeretek; alapismeretek 4. 

hiv beszámoló, jelentés 5. 

összegzés, összesítés, 

összefoglalás, kimutatás, 

jelentés  

зве рненн  felhívás  

зверта нн  megszólítás  

зверта тис  foly 

зверну тис  bef vkihez 
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fordul <vmilyen ügyben> 

звинува тити bef  

звинува чувати 

звинува ченн  1. vád 2. 

vádolás, vádemelés 3. 

hibáztatás  

звинува чувал ний 1. vád-, 

vádló  

звинува чуваний mn 1. 

megvádolt, vádlott 2. 

gyanúsított  

звинува чувати foly 

звинува тити bef 1. 

(meg)vádol 2. gyanúsít  

звича  вий szokásos, 

megszokott, közönséges; 

звичає во пра во szokásjog  

зви чай -ю szokás 

зви чний  звича  вий  
зв д зво ду 1. gyűjtemény; ~ 

зако нів törvénykönyv 2. 

szabályzat 

зв л н  ти foly зв л ни ти 

bef felszabadít  

зв л н  тис  foly 

зв л ни тис  bef 1. 

felszabadul 2. kiszabadul; kat 

з ряді в а рмії leszerel  

зв нча тис  bef megesküszik 

<házasságra lép> 

зв  рений 1. összehasonlított, 

összevetett 2. megbízott, 

meghatalmazott; dipl ~ в 

спра вах ügyvivő 3. jog 

meghatalmazott, megbízott 4. 

kipróbált 

зв  ренн  összevetés, 

egybevetés  

зв  рка összehasonlítás, 

össze- v egybevetés; ker~ 

раху нків számlaegyeztetés  

зв р  нн  1. összehasonlítás, 

össze- v egybevetés, 

összeolvasás; ~ ко пії з 

оригіна лом a másolat 

egybevetése az eredetivel; ker 

~ раху нків számlaegyeztetés  

зв р  ти foly зв  рити bef 1. з 

чим összehasonlít, összevet, 

egybevet 2. átnéz, átvizsgál; 

~ ка су ellenőrzi a pénztárt  

зв  стка hír, üzenet, értesítés  

зв т -у 1. jelentés, 

beszámoló, számadás; 

elszámolás; hiv взя ти гро ші 

під utólagos elszámolásra 

pénzt vesz fel; ава нсовий 

~elszámolás az előleggel; 

річни й ~ ба нку a bank évi 

mérlege v 

eredménykimutatása  

зв  тний hiv 1. számviteli, 

számadási; ~ рік 

költségvetési év 2. 

beszámoló, beszámolási; 

пері од beszámolási időszak 

3. kat зві тна ка ртка a) 

terepvázlat; b) nyilvántartó 

lap  

зв ща ти foly зв сти ти bef 1. 
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ünnepélyesen közzétesz v 

kihirdet 2. kikiált  

звол ка нн  1. késés, 

késlekedés; haladék, 

halasztás; без ~ késedelem 

nélkül 2. halasztgatás; ~ 

рі шення a döntés halogatása  

зворо т -у 1. fordulat 2. pol 

ker forgás; ~ капіта лу a tőke 

forgása  

зворо тний visszatérő, 

visszavezető  

звукоза пис -у hangrögzítés, 

hangfelvétel  

зв   зка -зку kapcsolat, 

összefüggés  

зв   зувати foly зв  за ти 

bef összeköt; ~ одну  спра ву 

з і ншою egyik dolgot 

összefüggésbe hozza a 

másikkal  

зв   зуватис  foly 

зв  за тис  bef 1. 

összekapcsolódik 2. з ким 

kapcsolatba v összeköttetésbe 

lép vkivel  

зга даний 1. említett, 

(meg)nevezett; зга дані осо би 

az említett v felsorolt 

személyek 2. hiv említett, 

nevezett; зга дані в спи ску a 

jegyzékben említettek v 

nevezettek  

зга дуватис  foly згада тис  

bef említésre v szóba kerül  

зган би ти 1. megszégyenít 

vkit 2. rossz hírbe hoz vkit  

зг  дний 1. ~ з чим, з ким 

vkivel, vmivel egyetértő, 

vmivel megegyező; vmire 

hajlandó; я з ва ми ~ 

egyetértek önnel 2. egyező, 

vminek megfelelő; ко пія 

згі дна з оригіна лом a 

másolat megegyezik az 

eredetivel  

зг  дн ст  -ності egyezés, 

(vmivel való)megegyezés  

зг  дно elölj 

<eszközhatározós esettel és 

elöljáróval> megfelelően; 

értelmében; egyezően; ~ з 

пра вилами a szabályoknak 

megfeleően; ~ з зако ном a 

törvény értelmében; ~ з 

оригіна лом az eredetivel 

egyezően  

згл  д 1. tekintet 2. szempont  

зго да beleegyezés, 

hozzájárulás vmihez, 

engedély; дава ти зго ду 

belegyezik, beleegyezését 

adja; прий ти до зго ди 

egezségre jut; обопі льною 

зго дою kölcsönös 

megegyezéssel  

зго джуватис  foly 

зго дитис  bef beleegyezik; 

hozzájárul vmihez  

згоди ти bef 
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<munkára>felvesz  

зго дний kész v hajlandó 

vmire, beleegyezik vmibe  

здава л ний átvevő, 

átvételi;~ пункт átvevő hely, 

átadó hely, begyűjtő hely  

здава ти foly зда ти bef átad, 

lead;~ звіт beszámol vmiről 

vkinek  

зда тн ст  -ності képesség  

зда ча 1. beadás, 

beszolgáltatás 2. átadás, 

leadás 3. feladás 

<küldeményé> 4. bérbeadás  

зд  йсненн  megvalósitás, 

kivitelezés  

зд  йсн вати foly 

зд йсни ти bef megvalósít, 

végrehajt; ~ рі шення у ряду 

végrehajtja a kormány 

határozatát  

здобу ток -тку eredmény, 

teljesítmény 

земв  дд л -у (земе льний 

ві дділ) mezőgazdasági 

osztály  

землепор дкува нн  

földrendezés  

землепор  дний 

földrendező-  

землевпор  дник -a 

földrendező  

землекористува нн  

földhasználat 

землекори стувач -а 

földhasználó  

землем  р -a földmérő  

зиск -у 1. jövedelem; ~ 

чи стий tiszta jövedelm, 

nyereség, haszon  

з бра нн  1. értekezlet 2. 

közönség, társaság 

зло чин - у 2. gaztett 2. jog 

bűntett ~ bűntettet követett el 

злочи нец  -нця bűnös; 

bűnöző 

злочи нник -а  

злочи нец  
злочи нн ст  -ност  1. 

bűnösség 2. bűnözés 

злочи нство bűntett, 

bűncselekmény 

зм ст -у 1. tartalom 2. 

tartalomjegyzék  

змо ва 1. összeesküvés 2. 

megegyezés, szövetkezés  

змовл  тис  foly змо витис  

bef megegyezik 

змо вчувати foly змовча ти 

bef elhallgat 

змо га lehetőség, kedvező 

alkalom  

знайо мий mn 1. ismerős 

<arcok, vonások> 2. ismert 

<tények, események> 

знайо мити foly 1. bemutat 

vkit vkinek 2. ismertet vmit  

знайо мство 1. ismerkedés 2. 

ismeretség(i kör) 

знак -a 1. jel; 
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розпізнава льний ~ 

ismertetőjel 2. jegy; 

грошови й ~ bankjegy  

знанн   tudás, ismeret; 

hozzáértés  

знар  дд  eszköz  

зна ти 1. tud vkiről, vmiről 2. 

tud vmit  

зна ченн  1. jelentés, értelem 

2. jelentőség, fontosság  

зна чити foly 1. jelent, 

(vmely) jelentéssel bír; 2. 

jelentősége van; 

jelentőséggel, fontosággal bír  

зна читис  foly 1. <vhol, 

vmely jegyzékben, 

nyilvántartásban> szerepel 2. 

не ~ nincs, nincs kimutatva  

зна чний 1. jelentős, 

jelentékeny, tekintélyes, 

tetemes; ~ вплив jelentős 

befolyás; значна  тема  

jelentős téma; значна  

кі лькість tekintélyes 

mennyiség; значна  су ма 

tetemes összeg  

значу щий igen fontos, 

jelentős  

знец  ненн  1. 

elértéktelenítés 2. 

elértéktelenedés  

знец  н вати foly 

знец ни ти bef értéktelenné 

tesz  

зни женн  csökkentés, 

leszállítás, árleszállítás  

зни клий eltűnt  

зни кненн  eltűnés  

зн ма ти foly зн  ти bef 1. 

levesz 2. töröl <vmely 

jegyzékből> ; ~ з о бліку 

nyilvántartásból töröl 3. 

lemásol; ~ ко пію másolatot 

készít 4.<adatot, eredményt> 

leolvas  

зно сини tb kapcsolatok; 

торгові  ~ kereskedelmi 

kapcsolatok 

зно шенн  elhasználódás; ~ 

основни х фо ндів törzstőke 

elköltése 

знjти bef  зн ма ти 

зн тт   1. megszüntetés 2. 

törlés; ~ з о бліку törlés a 

nyilvántartásból  

зобов   занн  kötelezettség; 

бра ти ~ kötelezettséget vállal  

зовн шн оеконом  чний 

külgazdasági  

зовн шн опол ти чний 

külpolitikai  

зовн шн оторгове л ний 

külkereskedelmi  

зовн шн оторго вий  

зовн шн оторгове л ний  

зо на terület, övezet, zóna; 

прикордо нна ~ határmenti 

övezet, határzóna  

зорган зо ваний 

megszervezett  
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зорган зува ти bef 1. 

megszervez 2. megteremt  

зор  нтува ти eligazít  

зор  нтува тис  bef 

tájékozódik, eligazodik vmin  

зосере джений 
összpontosított; зосере джене 

наванта ження koncentrált 

terhelés  

зосере джувати foly 

зосере дити bef összpontosít, 

koncentrál  

зра джувати foly зра дити 

bef 1. elárul vkit, vmit 2. 

cserben hagy  

зра дник -а áruló, hitszegő; 

держа вний ~ felségsértő 

<férfi> 

зразо к -зка  minta, 

mintapéldány  

зреагува ти bef 1. reagál 2. 

felel, válaszol vmire  

зреал зува ти bef 1. 

megvalósít 2. ker elad, 

értékesít  

зредагува ти bef 

megszerkeszt <szöveget> 

зредукува ти bef csökkent, 

redukál <állományt, 

létszámot> 

зрез мува ти bef 1. 

rezüméz, összefoglal 2. 

rezümét ír 

зректи с  bef  зр ка тис  

зреферува ти bef referál, 

előad  

зреформува ти bef 

megreformál  

зрецензува ти bef bírálatot, 

ismertetést ír  

зре ченн  1. lemondás 2. 

megtagadás, elhagyás 3. 

lemondó nyilatkozat  

зр вн  л ний 1. kiegyenlítő 

<adó> 2. egyenlő; ~ ро зподіл 

проду ктів a termékek 

egyenlő elosztása  

зр  вн ний kiegyenlített  

зр ка тис  foly зректи с  bef 

1. lemond vmiről 2. 

visszautasít, elutasít vkit 3. 

megtagad vkit, vmit  

зроби ти bef 1. elvégez, 

megvalósít, véghez visz vmit 

2. tesz vmit  

зро блений 1. elvégzett 

<munka> 2. (meg)hozott 

<intézkedések> 

зрозум  ти bef 1. megért, 

felfog vmit; да ти ~ értésre ad 

2. megértést tanusít, megért  

зруйнува нн  lerombolás, 

szétrombolás, pusztítás  

зруйнува ти bef lerombol  

зужива ти foly зужи ти bef 

(fel)használ, igénybe vesz 

зумо вити bef  

зумо вл вати 
зумо влений meghatározott  

зумо влен ст  -ності 
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meghatározottság  

зумо вл вати foly 

зумо вити bef 1. előidéz, 

kivált 2. meghatároz  

зупин  ти foly зупини ти bef 

1. megállít, feltartóztat 

<járművet, ellenséget> 

зупин  тис  foly 

зупини тис  bef 1. megáll 2. 

megszűnik <vmely folyamat> 

зу стр ч 1. találkozás 2. 

fogadás  

з   вленн  1. megjelenés 2. 

keletkezés  

з  вл  тис  foly з  ви тис  

bef 1. megjelenik, jelentkezik 

vhol <munkahelyen, 

bíróságon stb> 2. <sajtóban> 

megjelenik; ~ дру ком 

nyomtatásban megjelenik  

з  со ваний 1. tisztázott 

<okok, jelenségek> 2. pred 

tisztázva van, tisztázták  

з  со вувати foly з  сува ти 

bef 1. tisztáz, megmagyaráz 

<kérdést, problémát> 2. 

kiderít; feltár; ~ причи ни 

kideríti az okokat  

з  со вуватис  foly 

з  сува тис  bef tisztázódik, 

kiderül; з´ясува лося, що це 

непра вда, kiderül, hogy ez 

nem igaz  

з  сува нн  tisztázás; 

magyarázat; feltárás, kiderítés  

 

I 

 де йний eszmei, ideológiai  

 дентиф кац  йний 

azonosítási, identifikációs  

 дентиф ка ц   azonosítás, 

identifikálás  

 дентиф ко ваний 

azonosított  

 дентиф кува ти foly bef 

azonosít, identifikál 

 мм гра ц   bevándorlás 

 нвал  та (=інозе мна 

валю та) valuta 

 нвалkд -а rokkant 

 нвал  тний deviza-; ~ 

запа с devizatartalék  

 нвента р -я 1. készlet, 

felszerelés 2. leltár, összeírás; 

о пис інвентаря  leltári 

jegyzék; leltári összeírás  

 нвентаризац  йний 

leltározási  

 нвентариза ц   leltározás, 

leltárfelvétel  

 нвентаризува ти foly és bef 

leltároz, leltárba vesz  

 нвента рний leltári, leltár-; 

~ о пис leltári jegyzék; 

інвента рна кни га 

leltárkönyv  

 нвестиц  йний beruházási, 

befektetési  

 нвести ц   beruházás, 

befektetés, invesztálás  
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 нвесто ваний beruházott, 

befektetett, invesztált  

 нве стор -a beruházó, 

befektető  

 нве сторс кий beruházói  

 нвестува нн  beruházás, 

befektetés, invesztálás  

 нвестува ти foly bef 

beruház, befektet, invesztál  

  ндекс -у 1. index, jegyzék 2. 

mutató(szám), index(szám) 

 ндекса ц   közg mutatószám 

alapján történő 

bérváltoz(tat)ás  

  ндексний index-, jelző, 

mutató  

 ндексо ваний indexált, 

valorizált < a pénz 

értékcsökkenésének 

megfelelően kiegészitett> 

 ндексува нн  indekszelés 

 ндексува ти foly bef közg 

mutatószám alapján bért 

változtat  

 ндемн те т -y kártérítés, 

kárpótlás 

 нде нт -y közg 1. külföldi 

megrendelés, indent 2. 

megrendelőlevél a külföldi 

bizományosnak 

 ндив дуа л ний 1. egyéni, 

individuális 2. magán, 

egyéni; індивідуа льне 

господа рство egyéni v 

magángazdaság  

 ндив дуа л н ст  -ності 1. 

egyéni vonás v jelleg 2. 

egyéniség 3. egyén 

 нтел ге нт -а 1. értelemségi 

2. intelligens, művelt (férfi) 

 нтел ге нтний 1. művelt, 

kulturált, intelligens 

 нтел ге нц   értelmiség 

 нтенси вний hatékony, 

intenzív 

 нтерв    nrag s interjú, 

nyilatkozat a sajtó részére  

 нтерв  ва ти foly bef 

meginterjúvol;interjút csinál, 

beszélgetést folytat  

 нтере с -у 1. érdeklődés 2. 

érdek; ділови й ~ üzleti érdek  

 нтерпретац  йний 
értelmezési, interpretációs  

 нтерпрета ц   értelmezés, 

interpetálás, tolmácsolás; ~ 

зако ну törvénymagyarázat; ~ 

те ксту szövegmagyarázat  

 нтерпрето ваний 
interpretált, értelmezett  

 нтерпретува нн  
interpretáció, 

értelmezés,magyarázat  

 нтерпретува ти foly bef 

értelmez, interpretál, 

magyaráz  

 нтригува ти foly 1. проти 

кого , проти чого  intrikál vki 

v vmi ellen  

 нформа тор - а 1. tudósitó, 
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tájékoztató <személy> 2. 

adatközlő  

 нформа торс кий 1. 

tudósítói, tájékoztatói 2. 

adatközlői  

 нформац  йний 
információs, tájékoztató, 

tájékozó <iroda>; 

інформаці йне повідо млення 

tájékozató közlemény  

 нформа ц   1. hír 2. csak e 

tudósítás, tájékoztatás, 

információ  

 нформб ро  
(=інформаці йне бюро ) nrag 

s tört Tájékoztató Iroda  

 нформо ваний informált, 

tájékoztatott  

 нформува ти foly bef 

tájékoztat, tudósít, informál  

інформува тис  foly 

informálódik, tudakozódik, 

tájékozódik  

 нциде нт -у incidens, 

közbejött zavaró 

(kellemetlen) eset v esemény  

 ррац она л ний 
értelmetlen, oktalan  

 снува нн  1. lét, létezés 2. 

megélhetés, egzisztencia  

 снува ти foly létezik; van 

 сну  чий fennálló, 

érvényes, érvényben lévő, 

létező 

  спит -y 1. vizsga; 

держа вний ~ államvizsga; ~ 

скла сти leteszi a vizsgát, 

levizsgázik  

 спитува ти foly vizsgáztat  

 сте бл шмент -у 1. létesítés, 

alapítás; társaság, testület 2. 

intézmény, szervezet  

  стинний 1. igaz, igazi 2. 

valóságos, tényleges  

 сто тн ст  -ності lényeg, 

jelentőség, fontosság  

 ти  foly 1. megy, halad 2. 

vonul vhová vmilyen célból; 

~ на пе нсію nyugdijba megy 

v vonul  

 

К 

 

каб не т -у 1. kabinet; 

dolgozószoba; 2. 

rendelőhelység 3. miniszteri 

kabinet, kormány 

каб не тний 1. kabineti 2. 

dolgozószobához, orvosi 

rendelőhöz tartozó 

каза ти foly 1. mond, beszél, 

beszél vmiről 2. parancsol, 

utasít, elrendel  

канал за ц   
szenyvízcsatorna, kanalizáció  

канал зува ти foly bef 

csatornáz 

кандида т -а jelölt, pályázó 

<férfi>; ~ в чле ни па ртії 

párttagjelölt; ~ в депута ти 
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képviselőjelölt  

кандидату ра h n 1. jelölt, 

jelölés 2. jelölési jog  

кано н -у egyh kánon v 

törvény  

канцел  р   1. ügyintéző 

iroda, hivatal 2. dipl tört 

kancellária  

ка нцлер -a pol kancellár  

ка нцлерс кий kancellári  

кап талов дда ча pol gazd 

tőkehaszon  

кап таловкла денн  
tőkebefektetés, beruházás  

кап тало  мн ст  -ності pol 

gazd tőkekapacitás  

кап талоутво ренн  pol 

gazd tőkeképződés  

кап та л ний 1. fontos, 

alapvető 2. beruházási; 

капіта льні вкла дення 

beruházási befektetések  

кап та н -а 1. kat százados 2. 

haj kapitány 

кап тул ва ти foly bef 

megadja magát; leteszi a 

fegyvert, kapitulál  

кап тул  ц   fegyverletétel, 

megadás, feladás, kapituláció  

ка ран ст  -ності 1. 

büntethetőség 2. 

büntetendőség  

кара ти foly 1. (meg)büntet, 

(meg)fenyít  

кар   ра 1. karrier, 

előmenetel, pályafutás; 

політи чна ~ politikai karrier 

2. (élet)pálya, foglalkozás  

кар  ри ст -a karrierista, 

törtető  

ка рний mn 1. jog büntető, 

kriminális; ка рна спра ва 

büntető eljárás 2. bűnügyi, 

bűnvádi; ~ ко декс bűnügyi 

kódex; ка рне судочи нство 

bűnügyi perrendtartás; ка рна 

відповіда льність bűnügyi 

felelősség; ~ ро зшук bűnügyi 

nyomozás, körözés 3. fn 

bűnöző  

ка ртка 1. lap, kártya; 

пошто ва ~ levelezőlap; 

візи тна ~ nйvjegy(kбrtya); 

креди тна ~ hitelkártya; 

телефо нна ~ telefonkártya 2. 

fénykép  

ка са 1. pénztár; ~ 

взаємодопомо ги kölcsönös 

segélypénztár; ~ для хво рих 

betegbiztosító; оща дна ~ 

takarékpénztár; позичко ва ~ 

előlegpénztár, kölcsönkassza; 

страхова  ~ biztosító intézet v 

biztosító vállalat  

каса тор -а jog semmisségi 

panaszt benyújtó fél  

касац  йний jog semmisségi; 

касаці йна ска рга semmisségi 

panasz; ~ суд semmítőszék  

каса ц   1. 
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jogmegsemmisítés, semmissé 

nyilvánítás; hatályon kívül 

helyezés; érvénytelenítés; ~ 

ви року az ítélet hatályon 

kívül helyezése; ~ ви борів a 

választások érvénytelenítése  

каси р -а pénztáros  

катало г -а 1. katalógus, 

jegyzék, lista; алфаві тний ~ 

betűrendes katalógus  

каталог за ц   katalogizálás, 

jegyzékbe foglalás  

каталог зува ти foly bef 

katalogizál, jegyzékbe foglal  

ка федра 1. katedra 2. 

tanszék <egyetemi, főiskolai>  

кафедра л ний 1. katedra-; 

~ п єдеста л katedra, dobogó 

2. tanszéki  

квал ф кац  йний minősítő, 

minősítési, osztályozó; 

osztályozási; кваліфікаці йна 

комі сія minősítő bizottság  

квал ф ка ц   1. (szakmai) 

minősítés, kvalifikáció, 

képesítés 2. szakképzettség; 

підви щення кваліфіка ції 

továbbképző tanfolyam  

квал ф ко ваний képesített, 

kvalifikált, minősített; ~ 

робітни к szakmunkás 

квал ф кува ти foly bef 1. 

minősít, osztályoz 2. 

meghatároz, jellemez, értékel 

3. képesít, kvalifikál  

квал ф кува тис  foly bef 

szakosodik, szakot választ  

кварти ра lakás; найма ти v 

винайма ти кварти ру lakást 

bérel  

квартира нт -а lakásbérlő, 

albérlő  

кварти рний lakás-, lak-, 

szállás; кварти рна пла та 

lakbér  

квартпла та (=кварти рна 

пла та) lakbér 

квитко вий jegy-; квитко ва 

ка са jegypénztár  

квито к -тка  1. jegy; 

вхідни й belépőjegy; 

залізни чний ~ vasúti jegy; ~ 

на літа к repülőjegy 2. 

igazolvány, igazolás  

кегл  -я nyomd betűnagyság  

кер вни й 1. vezető-; керівна  

роль vezető szerep; ~ о рган 

vezető szerv  

кер вни к -а vezető  

кер вни цтво 1. vezetés, 

irányítás 2. gyűjt vezetőség 

керува ти foly 1. vezet 2. 

irányít, vezet, igazgat 

к  л ка néhány; чека ти ~ 

годи н vár néhány órát; ~ 

мі сяців тому  néhány 

hónappal ezelőtt; ~ разі в 

néhányszor, többször  

к  л к ст  -кості mennyiség, 

szám  
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к не ц  -нця  1. vég 2. vége, 

befejez dik; від v з поча тку 

до кінця  kezdetétől a végéig; 

до кінця  ро ку az év végéig  

к нце вий 1. vég-, végső 2. 

végleges, befejező  

к нча ти foly к нчи ти bef 

végez, befejez, elvégez  

к  нчений befejezett, lezárt 

<ügy> 

класиф кац  йний 
osztályozási, osztályozó, 

szak-; класифікаці йна схе ма 

osztályozási táblázat 

класиф ка ц   1. osztályozás 

2. rendszerezés  

кла узула 1. jog záradék, 

függelék, klauzula 2. jog 

kikötés, feltétel  

клеймо  műsz 1. márka, 

pecsét, jegy, bélyeg, jel, 

jelzés, hitelesítőjegy; 

фабри чне ~ gyári bélyegzés, 

gyári (véd)jegy  

клеймо ваний megjelölt, 

megjegyzett  

кли кати foly кли кнути bef 

1. hív, szólít, kiált, kiáltással 

odaszólít; кли кати на 

допомо гу  

segítségért kiált 2. összehív, 

felhív  

клопота нн  kérelem 

кни га könyv; головна  ~ 

főkönyv; трудова   ~ 

munkakönyv; оща  дна ~ 

betétkönyv; домова   ~ 

házkönyv <az ingatlan 

tulajdonjogát igazoló és a 

lakókat nyilvántartó 

jegyzék>; залікова   ~ 

leckekönyv, index 

<felsőoktatásban> 

коал ц  йний pol koalíciós, 

szövetséges 

коал  ц   pol koalíció, 

szövetség 2. egyesülés  

коал ва ти foly pol egyesít, 

szövetségbe tömörít  

код -у kód, egyezményes 

jelrendszer; телегра фний ~ 

távírókódex  

ко декс -у1. jog 

törvénykönyv; ка рний ~ 

büntetőtörvénykönyv  

кодиф ка тор -а jog 

kodifikátor  

кодиф кац  йний jog 

kodifikációs; кодифікаці йна 

комі сія kodifikáló v 

törvényelőkészítő bizottság  

кодиф ка ц   kodifikálás, 

kodifikáció, 

törvénybefoglalás  

кодиф кува ти foly 

kodifikál; törvénybe foglal  

коле г   testület  

колекти в -а kollektíva, 

közösség, tagság  

коло д з  -я kút 
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кома нда 1. parancsnokság 2. 

vezényszó 3. parancs  

команди р parancsnok 

кома ндуванн  1. 

parancsnokság 2. vezénylés  

комб на т -у kombinát, 

egyesített v kombinált üzem  

коменда нт -а kat 

(közigazgatási) parancsnok 

коменда нтс кий kat 

parancsnoki, vezető-; 

коменда нтська годи на 

kijárási tilalom <bizonyos óra 

után>  

комендату ра kat 1. 

parancsnokság 2. parancsnoki 

tisztség, hivatal  

комента р -я kommentár, 

megjegyzés, magyarázat  

ком те т választmány, 

(állandó) bizottság; 

батькíвський ~ szülői 

bizottság; партійни й ~ 

pártbizottság 

ком те тс кий bizottsági; 

коміте тська дія льність 

bizottsági tevékenység; 

коміте тські збо ри bizottsági 

ülés  

комко р -а kat (=команди р 

ко рпусу) hadtestparancsnok  

компа н   jog társaság, 

társulat; е кспортна ~ 

külkereskedelmi társaság  

компенса ц   kompenzáció, 

(meg)térítés, kártérítés; 

грошова  ~ pénzbeli 

ellenszolgáltatás  

компенсо ваний 
kompenzált, megtérített 

<kár> 

компенсува ти foly bef 

kompenzál, kártalanít, 

rekompenzál, megtérít; ~ 

грошові  витра ти megtéríti a 

kiadásokat  

компете нц   1. hozzáértés, 

tájékozottság, ismeretkör 2. 

illetékesség, hatáskör, 

joghatóság; це поза  моє ю 

компете нцією a 

hatáskörömön kívül esik  

ко мплексний komplex, 

összesített; ко мплексне 

рі шення komplex megoldás  

компром  с -у 1. 

kompromisszum, egyezkedés, 

kiegyezés, egyezmény; іти  на 

~ kompromisszumot v 

egyezséget köt 2. megalkuvás 

компром  сний 
kompromisszumos, 

egyezkedő; компромі сне 

рі шення kompromisszumos 

megoldás; компромі сна 

пропози ція 

kompromisszumos ajánlat  

комп   тер -а számítógép 

комун кац  йний 
közlekedési; комунікаці йна 
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мере жа közlekedési hálózat  

комун ка ц   1. közlekedés, 

összeköttetés, érintkezés 2. 

átv útvonal, közlekedési 

vonal; залізни чна ~ 

vasútvonal; авто бусна ~ 

autóbuszvonal 3. міські  

комуніка ції városi 

közlekedési útvonalak; вeзол 

комуніка ції közlekedési 

csomópont 

ком н ке  kommuniké, 

hivatalos közlemény 

конве нц   pol konvenció, 

egyezmény, szerződés; 

міжнаро дна ~ nemzetközi 

egyezmény, ~ про прав 

людини egyezmény az 

emberi jogokról; ра мкова ~ 

keretegyezmény 

конверс  йний pol gazd 

konverzív, konverzió-  

конве рс   pol gazd 

konvertálás, konverzió <pl 

kamatláb leszállítása> 

конверта ц   gazd ker 

konvertálás, átváltás, 

átalakítás  

конвертува ти foly gazd ker 

konvertál  

конгре с kongresszus; pol az 

USA kongresszusa 

конду ктор -а jegykezelő; 

kalauz; villamoskalauz  

конкретиза ц   

konkretizálás, konkretizáció 

конкретизо ваний 1. 

konkretizált 2. ker 

megvalósított, megkötött 

<szerződés> 

конкретизува ти foly bef 

konkretizál, megállapít 

конкре тний 1. konkrét, 

tényleges, érzékelhető, 

kézzelfogható; ~ при клад 

konkrйt pйlda; ~ результа т 

kézzel fogható eredmény; 

конкре тна пропози ція 

konkrét javaslat  

конкре тн ст  -ності 

konkrétság, kézzelfoghatóság  

конкуре нт -а konkurens, 

versenytárs  

конкуре нтний konkurens-, 

konkurencia- 

конкурентоспромо жний 
versenyképes  

конкурентоспромо жн ст  
-ності versenykйpessйg  

конкуре нц   konkurencia  

ко нкурс -y 1. verseny 2. 

pályázat; versenypályázat; 

felvételi pályázat  

конкурса нт -а pályázat 

résztvevője, pályázó 

ко нкурсний 1. verseny- 2. 

pályázati; ~ і спит pályázati 

vizsga  

конкурува ти foly konkurál, 

verseng  
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консол дува ти foly bef ir 1. 

konszolidál, megszilárdít, 

állandósít 2. ker (kölcsönt) 

hosszú lejáratúvá tesz  

консп рати вний pol 

konspiratív, titkos, illegális  

консп рац  йний 
konspirációs  

консп ра ц   pol 

konspiráció, összeesküvés  

констата ц   megállapítás, 

kimutatás, kijelentés, 

konstatálás 

констато ваний konstatált, 

megállapított; észlelt  

констатуван н  konstatálás, 

megállapítás; észlelés  

констатува ти foly bef 

megállapít, észlel, tapasztal, 

konstatál; ~ фа кти 

megállapítja a tényeket  

конституйо ваний 1. 

megalkotott, megalapított 

<intézmény> 2. 

meghatározott, megállapított; 

felállított <tétel>  

конституц  йний pol 

alkotmányos; ~ суд 

alkotmánybíróság 

конститу ц   pol alkotmány 

ко нсул -а dipl konzul  

ко нсул ство dipl 

konzulátus  

ко нсул с кий dipl tört 

konzuli; ~ ко рпус konzuli 

testület  

консул та нт -а tanácsadó, 

szakértő, konzultáns  

контактува нн  1. 

érintkezés, kapcsolattartás 2. 

kapcsolatteremtés  

контактува ти foly 

érintkezik, kapcsolatban áll v 

kapcsolatot tart vkivel  

континге нт ker pol gazd 

kontingens, arányszám, 

hányad, kvóta; е кспортний ~ 

kiviteli kontingens  

контингентува ти foly ker 

gazd kontingentál, 

kontingenst megállapít  

конто ра 1. iroda; ~ фа брики 

üzem- v gyáriroda 2. hivatal; 

міня льна ~ pénzváltó (hely) 

контраба ндний csempész-; 

~ това р csempészáru  

конфекц  йний konfekciós, 

konfekció-; конфекці йна 

промисло вість konfekciós 

ipar  

конфере нц   konferencia, 

értekezlet, tanácskozás; 

науко ва ~ tudományos 

konferencia; міжнаро дна ~ 

nemzetközi konferencia v 

tanácskozás v értekezlet  

конф рма ц   jog jogügylet 

hatósági megerősítése  

конф ска ти tb elkobzott 

vagyontárgyak  
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конф скац  йний 
vagyonelkobzási 

конф ска ц   elkobzás; ~ 

має тку vagyonelkobzás 

конф скува нн  elkobzás 

конф скува ти foly bef jog 

elkoboz 

конфл  кт -у konfliktus, 

összetűzés 

конфл  ктний 1. 

konfliktusos, konfliktus- 2. 

egyeztető, békéltető; 

конфлі ктна комі сія 

egyeztető bizottság  

конфл ктува ти foly bef 

összeütközésbe kerül vkivel, 

vmivel  

концентрува ти foly 

koncentrál, összpontosít  

конце пц   fil elgondolás, 

eszme, koncepció  

концес оне рс кий 
engedményes, koncesszió- 

конце с   gazd koncesszió, 

engedély, engedmény  

кооперати в -у szövetkezet, 

szövetkezeti bolt  

кооперати вний 
szövetkezeti  

коопта ц   kooptálás, új 

tagok felvétele vmely 

szervezetbe  

координа тор -a koordináló 

<személy> 

координац  йний 

koordinációs  

координа ц   koordináció  

координува ти foly bef 

összeegyeztett, koordinál  

кордо н -у (állam)határ; 

ви їхати за ~ külföldre utazik  

коректува нн  helyesbítés, 

helyreigazítás  

коректува ти foly ir nyomd 

korrigál, javít  

кори сний 1. előnyös, 

nyereséges 2. hasznos  

користува нн  használat; ~ 

житлови м примі щенням 

lakáshasználat; пра вила ~ 

használati szabályzat; 

службо ве ~ szolgálati 

használat; тимчасо ве ~ 

ideiglenes használat 2. jog 

haszonélvezet  

кори стуватис  foly használ, 

alkalmaz  

ко рист  előny, haszon, 

nyereség  

креди т -у hitel, kölcsön; 

ба нковий ~ bankhitel; да ти в 

~ hitelt ad  

кредити в ker 1. akkredetiv, 

hitellevél 2. dipl 

megbízólevél  

кредити вний 1. ker 

hitelesített 2. dipl akkreditált, 

meghatalmazott  

креди тний hitel-; креди тна 

ка ртка hitelkártya; ~ квито к 
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bankjegy  

кредито ваний hitelezett, 

hitelként adott; hitelként 

kapott  

кредитооде ржувач -а 

hitelfelvevő 

кредито р -а hitelező <aki a 

kölcsönt adja> 

кредито рс кий hitelező-, 

hitelezői  

кредитоспромо жн ст  -

ності hitelképesség  

кредитува ти foly hitelez, 

hitelt nyújt vkinek  

кривосв  док -дка hamis 

tanú  

кривосв  дчений jog 

hamistanúi; hamis 

tanúvallomásos  

кривосв  дченн  hamis 

tanúvallomás 

кривосв  дчити foly bef 

hamis tanúvallomást tesz  

кривотлума чити foly 1. 

félreértelmez 2. 

(szándékosan) félremagyaráz  

кри за 1. válság 2. pol gazd 

válság, krízis  

кри зовий válság-, krízises, 

válságos; кри зове 

стано вище válsághelyzet  

ксерокоп  ва нн  
fénymásolás 

ксерокоп  ва ти foly bef 

xerokópiát készít, fénymásol 

ксе рокс -а 1. 

fénymásoló(gép) 2. 

fénymásolat, xerox  

кул ту ра kultúra; буди нок 

культу ри kultúrház, 

művelődési ház  

кури ти foly dohányzik; ~ 

заборо нено dohányozni tilos  

кур  нн  dohányzás  

курс
1
 -у 1. útirány 2. 

irány(zat) 3. tanfolyam 4. 

évfolyam <felsőoktatási 

intézményben> 

курс
2
 -у ker árfolyam; 

бі ржовий ~ tőzsdei  

курсоутво ренн  ker gazd 1. 

árfolyamképzés, 

árfolyamalakítás 2. 

árfolyamalakulás  

 

Л 

 

лабора нт -а 1. laboráns, 

laboratóriumi dolgozó 2. 

asszisztens 

лабора нтка 1. laboránsnő, 

laboratóriumi dolgozónő 2. 

asszisztensnő 

лаборато р   laboratórium, 

biz labor; kísérleti terem; 

műhely; зуботехні чна ~ 

fogtechnikai műhely 

лаборато рний 
laboratóriumi  

лад 1. rend, rendszer; 
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експлуата торський ~ 

kizsákmányoló, elnyomó 

rendszer; суспі льний ~ 

társadalmi rend 2. struktúra, 

felépítés; ~ мови a nyelv 

felépítése 3. 

(szókapcsolatokban) ви вести 

з ла ду kivon a forgalomból; 

вве сти до ладу  üzembe 

helyez 

лакон  чний lakonikus, 

rövid, szűkszavú, velős 

лакон  чн ст  -ності 

lakonikusság, lakonizmus, 

szűkszavúság 

легал за ц   1. törvényesítés, 

legalizáció 2. törvényerőre 

emelés 

легал зо ваний 1. 

törvényesített, legalizált 2. 

törvényes, legális 

легал зува ти foly bef 

törvényesít, legalizál, 

törvényessé tesz, hitelesít 

легал зува тис  foly bef 

legalizálódik 

лега л ний törvény szerinti, 

törvényes, legális 

лега л н ст  -ності 

törvényesség, legalitás 

лега л но hat törvényesen, 

legálisan 

лег ти мний legitim-, 

törvényes 

лег ти мн ст  -ності 1. 

legitimség, törvényesség, 

jogszerűség, legitimitás 2. 

tört jog trónöröklési jog 

лег тимува ти foly jog 

igazol, legitimál 

ле гкий 1. könnyű, nem 

súlyos; ле гка промисло вість 

könnyűipar 

легкозд йсне ний könnyen 

megvalósítható, egyszerűen 

kivitelezhető 

легкозрозум  лий könnyen 

megérthető; jól felfogható 

лейтена нт -а kat hadnagy; 

моло дший ~ alhadnagy; 

ста рший ~ főhadnagy 

ле кц   előadás, felolvasás; 

публі чна ~ nyilvános előadás 

лист  вка 1. levelezőlap, 

postai levelezőlap 2. röplap, 

röpcédula, röpirat 

листко вий levél-, leveles 

листкови й  листко вий 

листови й lemez-, lemezes; 

листове  залі зо lemezvas; 

листове  скло táblásüveg 

листо вно hat írásban, írott 

formában 

листоно ша postás, 

kézbesítő, levélhordó 

листува нн  levelezés; 

вести  ~ з ким vkivel 

levelezést folytat  

листува тис  foly levelez, 

levelezést folytat, levelező 
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viszonyban áll vkivel 

л  дер -а pol vezető, vezér; ~ 

па ртії pártvezér; ~ 

профспі лки szakszervezeti 

vezető 

л  дерство irányítás, vezetés 

л кв да тор -a felszámoló, 

likvidátor; ~ підприє мства a 

vállalat felszámolója 

л кв да торство pol 

likvidátorság 

л кв да торс кий likvidátor-

, felszámoló-, 

л кв дац  йний felszámoló-, 

felszámolási-; ліквідаці йна 

комі сія felszámoló bizottság 

л кв да ц   1. megszüntetés, 

felszámolás, likvidáció, 

likvidálás; ~ на слідків війни  

a háború következményeinek 

megszüntetése; ~ справ az 

ügyek megszüntetése 2. 

felszámolás; ~ підприє мства 

a vállalat felszámolása; ~ 

неписьме нності az 

analfabetizmus felszámolása  

л кв  дний ker értékesíthető, 

folyósítható, realizálható, 

likvid, mobilizálható; ~ фонд 

ба нку a bank mobilizálható 

pénzkerete 

л кв  дн ст  -ності 

értékesíthetőség, 

realizálhatóság, 

mobilizálhatóság; likviditás 

л кв до ваний 1. felszámolt, 

feloszlatott 2. megszüntetett, 

kiküszöbölt, likvidált 

л кв дува ти foly bef 1. 

felszámol, megszüntet; ~ 

підприє мство vállalatot 

felszámol; ~ недо ліки 

hiányosságokat megszüntet 

л м  т -у keret, határ, limit 

л м  тний keret-, határ-, 

limit- 

л м то ваний limitált, 

megszabott, korlátozott, 

maximált 

л ценз  йний ker jog licens, 

licenciális, engedélyező 

л це нз   1. ker jog beviteli (v 

kiviteli) engedély, licencia 2. 

kedvezmény 

л  чений 1. megszámolt 2. 

nagyon kevés, néhány, 

utolsó-; 

л чи ти foly számol; ~ до сто 

százig elszámol 2. 

összeszámol vmit, kiszámít 3. 

átv számbavesz, tekintetbe 

vesz  

ло г ка fil logika  

лог  чний logikai, logikus; ~ 

прийо м logikai lépés; ~ 

ви сновок logikus 

következtetés 

лог  чн ст  -ності 

logikusság, ésszerűség 

лог  чно hat logikusan; ~ 
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розсу джувати logikusan ítél 

meg (vmit) 

локал за ц   
helymeghatározás, 

helymegállapítás, lokalizálás 

локал зо ваний lokalizált; 

helyhez kötött; rögzített 

локал зува ти foly bef 

lokalizál, helyhez köt 

лока л ний 1. helyi 2. 

lokális 

 

М 

ма  тковмй vagyon-, 

vagyoni; ~ пода ток 

vagyonadó 

майно  vagyon, tulajdon; 

рухо ме ~ ingó vagyon; 

держа вне ~ állami vagyon; 

прива тне ~ magánvagyon 

ма клер -a üzletközvetítő, 

ügynök; біржови й ~ bróker 

ма клерство üzletközvetítés, 

ügynökösködés 

макро…<összetételekben> 

makro, nagy 

максимал  зм -y 

maximalizmus  

максима л ний maximális, 

legnagyobb, csúcs-; 

максима льна кі лькість 

maximum; maximális 

mennyiség 

максима л но hat 

maximálisan, legfeljebb, 

amennyire csak lehet 

ма ксимум -y I. fn 

maximum, a legnagyobb 

mennyiség II. hsz maximum, 

a legtöbb; legfeljebb 

моловжи ваний 1. alig, 

ritkán használatos 2. alig 

használt 

малов до мий alig ismert, 

nemigen tudott, nem 

közismert 

малодосв  дчений 
tapasztalatlan, alig tapasztalt; 

малодосві дчена люди на 

kevés tapasztalattal 

rendelkező ember 

малоземе л ний mn 

kisgazda-, kisparaszti 

малоземе л н ст  -ності 

földínség, földhiány 

малозом сто вний 
tartalmatlan, üres <pl beszéd, 

program> 

малозна чний jelentéktelen, 

semmitmondó, csekély; 

малозна чна наді я csekély 

remény 

малозрозум  лий érthetelen, 

zavaros, kusza 

<mondanivaló> 

малоймов  рний kevésbé 

valószínű, valószínűtlen, 

kétes, kétséges, alig hihető 

малопереко нливий 
kevéssé meggyőző <pl érv> 
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малопис ме нний félművelt 

малопис ме нн ст  -ності 

félműveltség 

малоприбутко вий keveset 

jövedelmező, nem kifizetődő, 

csekély hozamú 

малоприбутко в ст  -вості 

alacsony jövedelmező, 

csekély hozam 

малоприда тний nem 

megfelelő, kevéssé alkalmas 

малопродукти вний 
kevéssé termékeny, gyengén 

gyümölcsöző, nem eléggé 

produktív pl <író> 

ман пул ва нн  
manipulálás 

ман пул ва ти foly 1. kezel 

2. vmely műfogást alkalmaz, 

manipulál vmivel 

ман пул  тор -а 1. kezelő, 

manipuláns <személy>, 

vmely műfogást alkalmazó 

személy 2. táviró-billentyű, 

kopogtató 3. műsz 

manipulátor, központi vezérlő 

berendezés 

ман фе ст -у kiáltvány, 

nyilatkozat, manifesztum 

ман феста ц   nagy gyűlés, 

utcai tüntetés, manifesztáció 

ман фестува ти foly 1. 

tüntet, utcai tüntetésben vesz 

részt 2. kinyilvánít, kifejez; 

manifesztál 

манускри пт -у kézirat, 

maniszkriptum 

манускри птний kéziratos, 

kézirat- 

ма ркетинг -у marketing 

ма ркетинговий marketing 

мароде рство 1. rablás, 

fosztogatás kártevés 

<háborúban> 2. hullarablás 3. 

átv durva spekulálás, rablás, 

fosztogatás 

мароде рствувати foly 1. 

rabol, fosztogat, 

martalóckodig <csak 

katonáról> 2. átv durva 

spekulál, rabol, fosztogat 

<kereskedőtől> 

мароде рс кий 1. 

<háborúban> rabló-, 

fosztogató-, martalóc-, 

kártevő 2. hullarabló- 3. átv 

durva spekuláns-, rabló-, 

fosztogató- 

мас-ме д а nrag tb 

tömegtájékoztatási eszközök; 

média 

ма сово hat tömegesen, 

tömegével 

масшта б -у 1. méretarány, 

lépték, mérték, méret 2. átv 

méret, mérték, jelentőség 

масшта бний 1. 

méretarányos, lépték-, 

léptékes, mérték-, 2. 

terjedelmes, nagyméretű, 
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jókora 

масшта бн ст  -ності 

kiterjedés, terjedelem, 

nagyság 

масшта бно hat 

terjedelmesen, bőven 

матер а л ний 1. anyagi, 

fizikai, anyag- 2. tárgy-, 

tárgyi, dologi 

матер а л н ст  -ності 1. 

anyagszerűség, anyagi jelleg 

2. tárgyiasultság, dologi 

jelleg 

машб ро  nrag s 

(=маши нне бюро ) leíró iroda 

машина л ний mechanikus, 

gépies 

ме дик -а orvos, medikus 

медикаме нт -у orvosság, 

gyógyszer 

медици на 1. 

orvostudomány, orvostan, 

gyógyászat; судова  

törvényszéki orvostan 2. átv 

egészségügyi dolgozók 

медперсона л -у 

(=меди чний персона л) 

egészségügyi dolgozók 

медпрац вни к -а  

(=меди чний працівни к) 

egészségügyi dolgozó 

медпу нкт -у (=меди чний 

пу нкт) egészségügyi állomás, 

orvosi segélyhely 

медсанба т -у (=медико-

саніта рний батальйо н) 

egészségügyi zászlóalj 

медсестра  (=меди чна 

сестра ) ápolónő 

межува ти foly határos 

vmivel  

мемор а л ний emlék-, 

emlékezető, napló-, 

меморіа льна до шка 

emléktábla 

мемуа ри tb emlékirat(ok), 

memoár(ok) 

ме неджер -a menedzser, 

előadásrendező, impresszárió 

метеоролог  чний 
meteorológiai, időjárástani; 

метеорологі чна ста нція 

meteorológiai állomás 

метеослу жба 
(=метеорологі чна слу жба) 

meteorológiai szolgálat  

ме тод -у módszer 

механ  зм -y 1. gépezet, 

szerkezet, mechanizmus 2. 

gépi berendezés; держа вний 

~ államgépezet 

механ зо ваний gépesített, 

gépi; механізо вані війська  

páncélos és gépesített 

csapatok 

механ зува ти foly gépesít, 

mechanizál 

ме шканец  -нця 1. lakos, 

lakó 2. bérlő 

ме шканн  lakás, 
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tartózkodás, szállás 

ме шкати foly 1. szálláson 

van, lakik, tartózkodik  

мина ти foly мину ти bef 

elmegy, elhalad vki, vmi 

mellett; (el)múlik 

мина тис  foly мину тис  

bef (el)telik, (el)múlik 

мину лий mn (el)múlt; 

мину лого ро ку a(z el)múlt 

évben; за мину лий мі сяць a 

múlt hónapban  

ми тний vám-, vámilleték-; ~ 

о гляд vámvizsgálat; ми тна 

деклара ція vámnyilatkozat  

ми тник -а vámos, 

vámhivatalnok 

ми тниц  vámhivatal 

м грац  йний migrációs 

м гра ц   migráció, 

átköltözés, vándorlás, 

helyváltozás 

м жв  домчий hatóságközi, 

hivatalok közötti, tárcaközi; 

міжві домча комі сія 

tárcaközi bizottság  

м ждержа вний államközi, 

államok közötti 

м жнаро дний nemzetközi; 

міжнаро дні зв´язки  

nemzetközi kapcsolatok 

м жнац она л ний 

nemzetek közötti  

м н -комп  тер -а 

hordozható számítógép  

м  н мум -у fn minimum; a 

lehető legkevesebb; ~ 

заробі тної пла ти 

minimálbér; прожитко вий ~ 

létminimum 

м н сте рство minisztérium 

м н сте рс кий miniszter-, 

miniszteri 

м н  стр -а miniszter  

м носв  ти nrag s 

(=міністе рство осві ти) 

művelődésügyi minisztérium  

м н  ст -у (=міністе рство 

юсти ції) igazságügyi 

minisztérium 

м  ра 1. mérték (egység); 2. 

mérték, határ, fok; значно ю 

мі рою jelentős mértékben 

м сти на hely, színhely 

м  сто város 

м  сце 1.hely; ~ ді ї tetthely; ~ 

знахо дження tartózkodási 

hely; ~ призна чення 

rendeltetési hely; спійма ти 

на мі сці зло чину rajtakap, 

tettenér 2. állás(hely), poszt; 

робо че ~ munkahely 

м сце вий 1. helyi, helybeli, 

bizonyos helyhez kötött 2. 

itteni, helybeli, idevaló, 

idevalósi; ~ час helyi idő  

м сцезнахо дженн  

tartózkodási hely 

м сцеперебува нн  

tartózkodási hely  
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м сци на  м сти на  

м с квиконко м -у 

(=міськи й викона вчий 

коміте т ) városi végrehajtó 

bizottság 

м с кво  (=Міськи й ві дділ 

осві ти) városi közoktatási 

osztály  

м с ки й mn városi, város-, 

városias  

м с кко м -у (=міськи й 

коміте т) városi bizottság  

м с кра да (=міська  ра да) 

városi tanács  

м  тинг -у (nép)gyűlés, 

tömeggyűlés 

м тинго вий gyűlés-, gyűlési 

м тингува нн  tüntetés; 

(tömeg)gyűlés, találkozó 

szervezése 

м тингува ти foly bef 1. 

tüntetést v tömeggyűlést 

szervez 2. tüntet 

моб л  зац   mozgósítás, 

mobilizálás, mobilizáció 

моб л зо ваний I. mn 

mozgósított, mobilizált II. fn 

behívott v mozgósított egyén  

моб л зува ти foly bef 1. kat 

behív 2. mozgósít, mobilizál 

мо вец  -вця 1. nyelvet 

használó 2. szóvivő 

мо вленн  1. beszélés, 

beszéd 2. adás; телевізі йне ~ 

televíziós adás  

можли в ст  -вості 

lehetőség, alkalom, mód; по 

можли вості a lehetőség 

szerint; ha lehetséges, a 

lehetőséghez képest; є ~ 

lehetőség nyílik, van rá mód  

мон то ринг -у monitoring 

монограф  чний 

monografikus 

моногра ф   monográfia  

мономета л зм -у pol gazd 

egyfémű pénzrendszer 

монопол  зм -у 

monopolizmus  

монопол зува ти foly bef 

monopolizál 

монопол  ст -a monopolista; 

monopóliumtulajdonos 

монопол сти чний 

monopolisztikus, monopol-  

мора л  erkölcs, erkölcsi 

magatartás; пору шення 

норм мора лі az erkölcsi 

normák megsértése 

мотива ц   motiváció 

мотивува нн  motiválás, 

indoklás 

мотивува ти foly bef 

motivál, megindokol 

м  сокомб на т -у 

húsfeldolgozó üzem 

м  сопоста вка hússzállítás, 

húsbeszolgáltatás 

м  сопромисло в ст  -вості 

húsipar 
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Н 

на elölj 1. вчи тися ~ 

інжене ра mérnöknek tanul 2. 

szerint; ~ мій по гляд 

nézetem szerint; ~ мо ю 

ду мку szerintem 

наба вка 1. feleár; ~ за 

со ртність minőségi felár 2. 

pótlék, hozzáadás; ці на з 

наба вкою pótdíjas ár  

наба вл ти foly наба вити 

bef <árat> felemel, növel 

набага то hat jóval, sokkal 

<több, nagyobb, könnyebb> 

набира ти foly набра ти bef 

1. felvesz, (fel)vételez; 2. 

állományba vesz, felvesz; ~ 

робітникі в munkásokat 

felvesz 

наб  р -бо ру felvétel, 

vételezés; ~ робітникі в 

munkásfelvétel; ~ 

новобра нців sorozás 

наближа ти foly набли зити 

bef közeledik vmihez, közelít  

наближа тис  foly 

набли зитис  bef 1. vminek 

a közelébe kerül, megközelít 

2. közeledik, közeleg  

набли жений mn 

megközelítő, közeli, 

hozzávetőleges; набли жена 

ва ртість megközelítő érték 

набра ти bef  набира ти 

набува ти foly набу ти bef 

(meg)szerez vmit, szert tesz 

vmire, vásárol; ~ а кції 

részvényeket vásárol 

набутт   szerzés, 

megszerzés; ~ кваліфіка ції a 

szakképzettség megszerzése 

навко лишн й környező; ~ 

світ v навко лишнє 

середо вище külvilág, 

környezet  

навми сний szándékos, 

tudatos  

навми сн ст  -ності 

szándékosság  

навча л ний tan-, tanítási, 

oktatási, oktató; ~ проце с 

oktatási folyamat 

навча нн  tanítás, oktatás; 

зага льне ~ általános iskolai 

oktatás; ~ обов язко ве 

kötelező oktatás 

навча ти foly навчи ти bef 

megtanít vkit vmire  

нага дувати foly нагада ти 

bef emlékeztet vkit vmire, 

vkire 

наголо шуванн  kiemelés, 

aláhúzás, hangsúlyozás 

наголо шувати bef 

hangsúlyoz 

нагоро да kitüntetés 

нагоро джений kitüntetett 

нагоро дженн  1. kitüntetés 

2. megajándékozás, 
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megjutalmazás  

нагоро джувати foly 

нагоро дити bef kitüntet 

нагр ши ти bef bűnt követ el  

нагрома дженн  1. 

felhalmozás 2. 

felhalmozódás; ~ капіта лу 

tőkefelhalmozódás 3. kat 

öszevonás; ~ військ 

csapatösszevonás  

нагрома джувати foly 

нагрома дити bef 1. 

(fel)halmoz, 2. összegyűjt, 

felhalmoz, szert tesz vmire  

надба нн  1. (meg)szerzés 2. 

vívmány  

надба ти bef (meg)szerez, 

szert tesz vmire  

надвиробни цтво közg 

túltermelés; кри за 

надвиробни цтва túltermelési 

válság  

над л  ти foly над ли ти bef 

1. juttatásként ad, juttat 

vkinek valamit; ~ селя н 

земле ю földet juttat a 

parasztoknak 2. jutalmaz 3. 

vmilyenné tesz 

над  сланий elküldött, 

postázott  

надпи сувати foly 

надписа ти bef vmire ráír, 

vmit felirattal lát el; ~ адре су 

на конве рт megcímezi a 

borítékot  

надруко ваний 

(ki)nyomtatott, nyomdai úton 

sokszorosított  

надрукува ти bef 1. 

kinyomtat, kiad, megjelentet; 

~ кни жку könyvet kinyomtat 

v kiad 2. közöl, publikál; ~ 

статтю  cikket közöl v 

publikál 

надстроко вий kat 

továbbszolgáló; 

meghosszabbított; 

надстроко ва слу жба 

továbbszolgálat  

надстрокови к -а kat 

továbbszolgáló  

нажива ти foly нажи ти bef 

1. szerez, gyűjt, szert tesz 

vmire; ~ майно  vagyont 

szerez  

назива нн  megnevezés, 

elnevezés 

найменува нн  megnevezés, 

név 

найменува ти bef elnevezés, 

nevet ad kinek vminek  

нака з -y 1. kat <szó- v 

írásbeli> parancs, utasitás 2. 

rendelet; згі дно з нака зом a 

parancs v rendelet 

értelmében; за нака зом кого  

(чиї м) vkinek az utasítása 

szerint v rendelete alapján; 

нака зу кого  (чийо го) vkinek 

a parancsára; да ти ~ utasítást 
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ad 

на клад -у 1. veszteség 2. 

nyomd példányszám  

нала годженн  
rendbehozatal, helyreállítás, 

beállítás  

нала годжувати foly 

нала годити bef 1. szervez, 

teremt, létrehoz; 2. 

helyreállítás, eligazít 

нала дити bef megszervez, 

elrendez  

нале жати foly кому , чому  

vkinek, vminek a 

tulajdonában van  

нале жний mn vkinek 

tulajdonát képező, 

rendelkezésére álló  

нале жн ст  -ності 1. 

vkihez, vmihez való tartozás, 

hovátartozás націона льна ~ 

nemzeti hovátartozás 

нале жно hat megfelelően, 

szükséges módon 

нал  пл вати foly 

нал пи ти bef 1. ráragaszt 

<pl címeket>; <plakátot> 

kiragaszt 

нал  чувати foly нал  чити 

bef 1. foly számlál, 

megszámol 2. <kamatot> 

felszámít, felszámol  

на м р -у szándék; számvetés, 

számítás; igyekezet; з 

на міром szántszándékkal, 

szándékosan; без на міру 

akartalanul; ма ти ~ 

szándékozik 

нам ркува тис  bef 1. 

elhatározza magát 2. 

szádékozik 

нам  р вати foly нам  р ти 

bef felmér 

нам ча ти foly нам  тити bef 

1. jellel jelzéssel ellát, 

megjelöl, kijelöl 2. felvázol 

нам  чений 1. megjelölt, 

jellel v jelzéssel ellátott 2. 

felvázolt 

нам  чено hat 1. meg van 

jelölve 2. fel van vázolva  

намовл  ти foly намо вити 

bef rábeszél  

напада ти foly напа сти bef 

rátámad, megtámad  

напако вувати foly 

напакува ти bef becsomagol  

на пис -у felirat <táblán> 

напи санн  (meg)írás; ~ 

листа  levélírás  

написа ти bef (le)ír, megír  

напи тувати foly напита ти 

bef tudakol  

нап воф ц а л ний 

félhivatalos  

напра вленн  rendelvény, 

kinevezés 

на пр м -у 1. irány 2. 

irányzat 

нара да 1. tanácskozás, 
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értekezlet 2. tanács 

на рис -у vázlat, terv, 

tervezet 

наро д -у nép  

наро дженн  1. születés; рік 

~ év; день ~ születésnap 2. 

keletkezés, kialakulás  

наро джуван ст  -ності 

születések száma, születési 

arányszám  

наро джувати foly 

народи ти bef (meg)szül  

наро джуватис  foly 

народи тис  bef 1. születik, 

világra jön 2. átv keletkezik, 

létrejön  

наро дний 1. nép-; 2.népi; 

наро дна демокра тія népi 

demokrácia  

насе лений lakott, népes; ~ 

пункт település 

насе ленн  lakosság, 

népesség 

насел  ти foly наси лити bef 

benépesít  

наси лл  erőszak  

нау ка 1. tudomány 2. 

tanulmány, tanulás  

науко вий tudományos 

науко во-до сл дний: 

науко во-до слідна робо та 

tudományos kutató munka; ~ 

інститу т tudományos 

kutatóintézet 

нац она л ний 1. nemzeti; 

націона льна незале жність 

nemzeti függetlenség 2. 

nemzeti, állami ~ дохо д 

nemzeti jövedelem; 

націона льна полі тика 

nemzetiségi politika  

нац она л н ст  -ності 1. 

nemzetiség 2. nemzeti 

hovatartozás; уго рська ~ 

magyar nemzetiség 

нацме н -a nép; vmely 

nemzei kisebbség tagja 

<férfi> 

нацме нш ст  -ості 

(=націона льна ме ншість) 

nemzeti kisebbség  

нацреспу бл ка 
(=націона льна респу бліка) 

nemzeti köztársaság  

на черк -у vázlat, tervezet  

нача л ство gyűjt 1. felettes 

hatóság, felettesek, 

vezetőség, főnökség 2. kat 

parancsnokság 

начшта бу (=нача льник 

шта бу) nrag h 

törzsparancsnok  

на  вий meglévő, 

rendelkezésre álló, adott 

небезп дста вний 

megalapozott  

небезп дста вно hat 

megalapozottan; indokoltan, 

jogosan  

неб  жчик -а elhunyt, 
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megboldogult (férfi) 

неблагонад  йний 

megbízhatatlan  

неви г дн ст  -ності 1. 

hátrány, előnytelenség 2. 

veszteségesség  

неви даний kifizetetlen, 

folyósítatlan <összeg> 

невча сний nem a kellő 

időben való v történő; 

időszerűtlen  

невча сно hat alkalmatlan 

időben, rosszkor 

нега йний azonnali, sürgős  

негати вний negatív, 

nemleges, tagadó <válasz> 

не рунто вний felületes, 

felszínes  

не рунто вн ст  -ності 

felületesség, felszínesség  

недемократи чний nem 

demokratikus, 

antidemokratikus  

недержа вний 1. állam 

nélküli 2. nem állami  

недобро  к сний rossz 

minőségű  

недобро  к сн ст  -ності 

rossz minőség  

недо вго hat nemsokáig, 

kevés ideig, rövid ideig  

недовико нувати foly 

недови конати bef az 

előírtnál kevesebbet teljesít, 

alulteljesít 

недов  р  1. bizalmatlanság 

2. gyanú 

недо гл д -y gondatlanság  

недок  нчений befejezetlen, 

hiányos  

недо л к -y 1. hiány, deficit 

2. hiba 3. mulasztás  

недопла та nem teljes 

összegben való kifizetés  

недопусти мний 

megengedhetetlen 

недосв  дчений 

tapasztalatlan, gyakorlatlan  

недосв  дчен ст  -ності 

tapasztalatlanság, 

gyakorlatlanság  

недото ркан ст  -ності 

érinthetetlenség; jog ~ осо би 

személyi sérthetetlenség 

недоц  л ний célszerűtlen  

незадов  л ний elégtelen  

незадов  л н ст  -ності 

elégtelenség  

незадов  л но hat 

elégtelenül  

незако нний törvénytelen  

незако нн ст  -ності 

törvénytelenség, jogtalanság  

незако нно hat 

törvénytelenül, illegálisan, 

jogtalanul  

незале жний független, 

önálló; незале жна держа ва 

független állam  

незале жн ст  - ності 1. 
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függetlenség, önállóság 2. 

magabiztosság  

незале жно hat 1. 

függetlenül, önállóan, 

szabadon 2. magabiztosan  

незапере чний cáfolhatatlan, 

vitathatatlan  

незастрахо ваний 

biztosítatlan, be nem 

biztosított  

незахи щений védtelen, nem 

védett  

незго да 1. egyetértés hiánya, 

disszonancia, diszharmónia  

незд  йснений 

megvalósulatlan 

незд йсне нний 

megvalósíthatatlan, 

véghezvihetetlen  

незд йсне нн ст  -ності 

megvalósíthatatlanság, 

véghezvihetetlenség  

незм  нний változatlan, 

állandó 

незм  нн ст  -ності 

változatlanság, állandóság  

незм  нно hat változatlanul, 

módosulatlanul  

незнайо мий I. mn 

ismeretlen II. fn ~ ismeretlen 

<férfi> 

незнанн   tudatlanság, 

vminek a nem tudása; ~ мо ви 

a nyelvtudás hiánya; че рез ~ 

tudatlanságból 

незрозум  лий 1. érthetetlen 

2. megmagyarázhatatlan  

незрозум  л ст  -ності 1. 

érthetetlenség 2. 

megmagyarázhatatlanság 

незрозум  ло hat 

érthetetlenül, felfoghatatlanul  

нез  со ваний 

megmagyarázatlan, 

tisztázatlan  

не сто тний lényegtelen, 

kevésbé fontos 

неквал ф ко ваний 1. nem 

szakképzett, nem minősített 

2. szakképzettséghez nem 

kötött  

некомпете нтний 

illetéktelen, nem kompetens  

некомпете нтн ст  -ності 

illetéktelenség  

неконтрол о ваний 1. 

ellenőrizetlen, nem 

kontrollált 2. irányíthatatlan  

некоре ктний inkorrekt, nem 

korrekt  

некоре ктно hat 

tapintatlanul, inkorrekt 

módon  

некори сний haszontalan, 

hasznavehetetlen 

некори сн ст  -ності 

hasztalanság, 

hasznavehetetlenség 

нелега л ний illegális, tiltott  

нелегки й nem könnyű, 
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nehéz; нелегка  спра ва nehéz 

ügy 

нелог  чно hat logikátlanul, 

ésszerűtlenül  

нело  л ний 1. illojális 2. 

rosszhiszemű  

немалова жний jelentős  

неможли вий mn lehetetlen, 

képtelen  

неможли во hat lehetetlenül, 

valószínűtlenül  

необ рунто вано hat 

alaptalanul; indokolatlanul; 

megalapozatlanul  

необ руто ваний alaptalan, 

indokolatlan, megalapozatlan 

необ рунто ван ст  -ності 

alaptalanság, indokolatlanság, 

megalapozatlanság  

необме жений korlátlan, 

korlátozatlan  

необов  зко вий nem 

kötelező 

необх  дний szükséges, 

nélkülözhetetlen; jog ~ 

за хист jogos védelem 

необх  дн ст  -ності 

szükségesség, szükség  

необх  дно hat feltétlenül, 

elengedhetetlenül  

неозна чений 1. 

meghatározatlan <időpont> 2. 

bizonytalan, határozatlan 

неоподатко вуваний 
adómentes  

неопубл ко ваний 

publikálatlan  

неосв  чений képzetlen, 

műveletlen  

неосв  чен ст  -ності 

tudatlanság, műveletlenség  

неоф ц  йний nem hivatalos  

неоф ц  йно hat nem 

hivatalosan  

непередба чений előre nem 

látott, előreláthatatlan 

неп дро блений hamisítatlan  

неплат  ж -тежe nemfizetés, 

adósság 

непла тник -a rossz v 

késedelmes fizető v adózó  

неплатоспромо жний 

fizetésképtelen  

неплатоспромо жн ст  -

ності fizetésképtelenség, 

inszolvencia  

непова га tiszteletlenség  

непови нний ártatlan, 

büntetlen  

непови нн ст  -ності 

ártatlanság, büntetlenség  

непови нно hat ártatlanul, 

büntetlenül  

неповнол  тн й kiskorú 

неповнол  тт  kiskorúság  

неповноц  нний nem teljes 

értékű; leértékelt <pl pénz>  

непод  л ний 1. osztatlan 2. 

oszthatatlan; ~ фонд 

oszthatatlan alaptőke v 
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törzstőke  

непо нформо ваний 

informálatlan, tájékozatlan; 

információkkal nem 

rendelkező  

непо нформо ван ст  -ності 

informálatlanság, 

tájékozatlanság  

непорозум  нн  félreértés, 

tévedés  

непосл до вн ст  -ності 

következetlenség  

непосл до вно 

következetlenül  

непост  йний nem állandó 

непотр  бний szükségtelen  

непра вда 1. hamisság; 2. jog 

törvénytelenség; всjкими 

пра вдами i непра вдами 

úton-módon 

непра вил ний 1. helytelen 

2. szabálytalan 3. hamis  

непра вил н ст  -ності 

szabálytalanság  

непра вил но helytelenül  

неправом  рний 

törvénytelen, nem jogszerű  

неправом  рн ст  -ності 

törvénytelenség, 

jogszerűtlenség  

непрацезда тний 

munkaképtelen  

непрацезда тн ст  -ності 

munkaképtelenség  

непрац   чий 1. nem 

dolgozó 2. nem működő  

неприда тний alkalmatlam 

vmire; ~ до військо вої 

слу жби katonai szolgálatra 

alkalmatlan  

непризна чений meg nem 

állapított, meg nem határozott 

непри йн тий 

elfogadhatatlan  

неприйн  тн ст  -ності 

elfogadhatatlanság  

неробочий 1. munkaszüneti, 

szabad; ~ день munkaszüneti 

nap  

несво ча сний nem kellő 

időben való; alkalmatlan 

időben történő 

несво ча сно hat 1. 

időszerűtlenül 2. alkalmatlan 

időben, nem idejében 

неспри  тливо hat 

kedvezőtlenül, hátrányosan  

нестанда ртний nem 

szabványos, nem mintaszerű  

неста ток -тку hiány 

несхва ленн  elmarasztalás 

нижченаве дений az alább 

említett; a továbbiakban 

idézett  

нижчеп дпи саний alulírott  

нови й 1. új 2. újkori  

но рма 1. előírás 2. szabály; 

~ пра ва jogi szabály, 

jogszabály 

нормал  зац   normalizáció, 
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szabályozás  

нормал зува ти normalizál, 

szabályoz  

нормати в -у 1. normatíva, 

norma, előírás 2. pol gazd 

normaszám, mutatószám  

нормати вний szabályszerű, 

normatív  

нормо ваний normázott, 

szabályzott; ~ робо чий час 

normál munkaidő  

нормува л ний 

szabályozási, normázási  

нотар а л ний hiv jegyzői, 

közjegyzői; нотаріа льна 

канто ра közjegyzői iroda v 

hivatal; нотаріа льна ко пія 

közjegyzőileg hitelesített 

másolat  

нотар а т -у hiv 

közjegyzőség  

нота р ус -а hiv (köz)jegyző, 

nótárius 

нотиф ка ц   dipl 

jegyzékküldés, jegyzékben 

való közlés v értesítés, 

notifikálás  

нотиф кува ти foly bef 1. 

dipl jegyzékben közöl v 

értesít, notifikál 2. pénz váltó 

megóvatolását bejelenti, közli  

нужда  szükség, szükséglet 

нул ф ка ц   érvénytelenítés, 

hatálytalanítás, 

megsemmisítés  

нул ф кува ти foly bef 

érvénytelenít, hatálytalanít 

 

O 

обгово рений megbeszélt, 

(meg)vitatott, megtárgyalt  

обгово ренн  megbeszélés, 

megvitatás, elbírálás  

обгово р ванн  

megbeszélés, megvitatás, 

megtárgyalás  

обгово р вати foly 

обговори ти bef megbeszél, 

megvitat, megtárgyal  

об рунто ваний 

megalapozott, megokolt, 

megindokolt  

об рунто ван ст  -ності 

megalapozottság, 

megokoltság, megindokoltság  

об рунто вано hat alaposan  

об рунто вувати foly 

об рунтува ти bef 

megindokol  

об рунтува нн  1. indoklás, 

megokolás 2. érv, indok  

об   днанн  egyesítés, 

egyesület 

об  дна нн  egyesülés 

об   днувати foly об  дна ти 

bef 1. egyesít 2. egybefoglal  

обласни й területi 

обла ст  1. terület 2. terület 

<közigazgatási egység>; 

Закарпа тська ~ Kárpátalja  
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облвиконко м -у 

(=обласни й викона вчий 

коміте т) területi végrehajtó 

bizottság 

облво  (=обласни й ві дділ 

осві ти) területi 

tanfelügyelőség  

обрев зува ти bef revíziót 

tart, felülvizsgál, ellenőriz 

обслу га kiszolgáló 

személyzet  

обслуго вуванн  

kiszolgálás, felszolgálás  

обслуго вувати foly 

обслужи ти bef kiszolgál, 

felszolgál 

обслуго ву чий kiszolgáló; 

обслуго вуючий персона л 

kiszolgáló személyzet 

обста вина 1. körülmény 2. 

helyzet; матеріа льні 

обста вини anyagi helyzet 

обстано вка helyzet, 

körülmények, viszonyok; 

міжнаро дна ~ nemzetközi 

helyzet  

обсте жувати foly 

обсте жити bef megvizsgál, 

kivizsgál, felülvizsgál  

о бс г -у terjedelem; ~ 

капіта льних вкла день a 

beruházások mértéke; ~ 

виробни цтва a termelés 

volumene  

о бшук -у házkutatás  

обшу кувати foly обшука ти 

bef átkutat  

об   ва 1. kihirdetés, közhírré 

tevés 2. hirdetmény <falon>, 

hirdetés <újságban>; бюро  

об я в hirdetőiroda  

об  вл  ти foly об  ви ти 

bef 1. bejelent, közöl 2. 

közhírré tesz, kihirdet, hirdet 

<újságban> 

об   вник -a ritk hirdető, 

hirdetést feladó személy 

<újságban> 

о гл д -у 1. szemle, 

megszemlélés 2. vizsgálat, 

szemle 3. (sajtó)szemle; 

hírmagyarázat 

оголоси ти bef  

оголо шувати 
оголо шений 1. kihirdetett 2. 

nyilvánosságra hozott  

оголо шенн  1. hirdetés 2. 

hirdetmény  

оголо шувати foly 

оголоси ти bef 1. (ki)hirdet, 

meghirdet; ~ ко нкурс 

pályázatot hirdet  

оде ржувати foly оде ржати 

bef 1. kap, megkap, kézhez 

kap 2. megkap, elnyer 

<jutalmat, díjat> 3. vmiben 

részesül, vmit elér  

оде ржувач -a címzett, 

átvevő; ~ това ру áruátvevő  

одноразо вий egyszeri, 
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egyszer történő; одноразо ва 

допомо га egyszeri segély 

односторо нн й egyoldalú; 

односторо ннє рі шення 

egyoldalú döntés  

одноти пний egytípusú, 

azonos típusú; одноти пні 

умо ви azonos feltételek  

одноча сний egyidejű  

озна ка jel, ismertetőjel, 

jellegzetesség  

окла д -у fizetés, munkabér 

окладни й 1. 

bérmegállapítási, fizetési, 

bérezési 2. adó-; окладна  

систе ма adórendszer 3. 

окладне  срахува ння kötött 

összegű biztosítás 

окра  на 1. határszél, 

határterület 2. periféria, 

vminek a külső, szélső 

területe 

окра  нний periferiális, 

periférián lévő  

окружни й 1. kerületi, 

körzeti; окружна  ви робча 

комі сія kerületi választási 

bizottság  

о пис -у 1. leírás, ecsetelés, 

ábrázolás <szóban> 2. 

összeírás, leltár 3. összeírás  

опи ска íráshiba, elírás  

опи сувати foly описа ти bef 

1. leír, jellemez 2. összeír, 

leltárba vesz <vagyont>  

о пит -у 1. megkérdezés 2. 

kihallgatás 

опита ти  опи тувати 
опитни й: ~ лист kérdőív, 

ankéta 

опи туванн  1. kikérdezés, 

végigkérdezés 2. jog kat 

kihallgatás всенарdдне ~ 

népszavazás 

опи тувати foly опита ти bef 

1. kikérdez, végigkérdez; ~ 

очеви дців szemtanúkat 

megkérdez 2. jog kat 

kihallgat  

оп  зн ватис  foly 

оп зни тис  bef 1. (el)késik, 

későn jön 2. elkésik, lekésik 

vmiről  

оп ка ти foly 1. gondoskodik 

vkiről, gondoz vkit 2. jog 

gyámkodik, gyámságot 

gyakorol vki felett  

оп  куванн  1. gyámkodás, 

gondozás, gyámkodás, 

gyámság 2. felügyelet 

оп кува ти foly 1. 

gondoskodik vkiről, gondoz 

vkit 2. jog gyámkodik, 

gyámságot gyakorol vki felett  

опла та 1. fizetés, kifizetés, 

megfizetés 2. térítés, 

kiegyenlítés, díj, bér; 

додатко ва ~ pótdíj 

опов ща ти foly опов сти ти 

bef 1. (ki)hirdet, kinyilvánít 
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2. tudat, értesít, tájékoztat, 

informál; ~ всіх mindenkit 

értesít  

опов  щенн  értesítés  

оподатко вуванн  

(meg)adóztatás  

оподатко вувати foly 

оподаткува ти bef 

megadóztat, adót vet v ró ki; 

adóval sújt  

оподаткува нн  

(meg)adóztatás 

опозиц  йний ellenzéki, 

oppozíciós; опозиці йні 

па ртії ellenzéki pártok  

опозиц  йн ст  -ності 

ellenzékiség  

опозиц оне р -a ellenzéki 

(személy) 

опози ц   ellenzés, 

ellenszegülés, ellenállás  

опра вдувати foly 

оправда ти bef 1. igazol, 

tisztáz 2. jog felment 

<vádlottat> 

опротесто ваний 

megfellebbezett  

опротесто вувати foly 

опротестува ти bef 

megfellebbez; ~ судови й 

при суд bírósági döntést 

megfellebbez 

опто вий nagybani, 

nagykereskedelmi; опто ва 

торгі вля nagykereskedelem; 

опто ва ціна  

nagykereskedelmi ár  

оптува ти foly bef jog 1. a 

választás jogával él, optál 2. 

két állampolgárság közül az 

egyiket választja  

опубл ко вувати foly 

опубл кува ти bef 1. 

publikál, kiad 2. kihirdet, 

nyilvánosságra hoz 

<törvényt> 

о рган -у hiv szerv, 

intézmény; викона вчий ~ 

végrehajtó szerv; держа вні 

о ргани állami szervek 

орган за тор -a szervező, 

megszervező (férfi) 

орган за торс кий 
szervezői, szervező-; 

організа торська дія льніть 

szervezőmunka  

орган зац  йний szervezeti, 

szervező-; організаці йна 

є дність szervezeti egység; 

організаці йна робо та 

szervezőmunka  

орган за ц   1. 

megszervezés; ~ 

конфере нції a konferencia 

megszervezése 2. szerkezet; 

szervezet грома дська ~ 

társadalmi szervezet  

орган зо ваний 1. 

(meg)szervezett; 

організо вана боротьба  
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szervezett harc; організо вана 

злочи нність szervezett 

bűnözés  

орган зо вувати foly 

орган зува ти bef 

(meg)szervez  

орган зу  чий szervező  

оргб ро  nrag s 

szervezőiroda  

оргв  дд л -y szervezési 

osztály  

оргком те т -y szervező 

bizottság  

оре нда 1. bérbevétel, 

haszonbérlet, árenda  

оренда р -я bérlő (férfi) 

оренда рс кий bérlő-, bérlői 

оре ндний (haszon)bérleti; 

оре ндна пла та haszonbér  

орендо ваний bérelt, bérbe 

vett; орендо ване 

примі щення bérelt helyiség  

орендува ти foly bef 

(haszon)bérbe vesz, (ki)bérel 

ориг на л -y az eredeti  

ориг на л ний eredeti, 

valódi  

ор  нта ц   1. tájékoztatás 2. 

tájékozódás  

ор  нто вний megközelítő, 

hozzávetőleges, előzetes 

tájékozódásra szolgáló; ~ 

підраху нок előzetes 

számítás; орієнто вні да ні 

hozzávetőleges adatok  

ор  нтува ти foly bef 

tájékoztat  

ор  нтува тис  foly bef 

tájékozódik  

оска ржений vádlott 

оска рженн  fellebbezés; 

ви рок оска рженню не 

підляга є fellebezhetetlen 

ítélet  

оска ржувати foly 

оска ржити bef 1. jog 

fellebbez 2. vádol, vádat emel  

осми сленн  felfogás, 

értelmezés  

осми слено hat értelmesen, 

megfontoltan  

осми сл вати foly 

осми слити bef értelmez, 

magyaráz  

основни й 1. alapvető, alap-; 

основне  зна чення 

alapjelentés; ~ зако н 

alaptörvény, alkotmány; 

основне  поло ження 

alaptétel; 2. fő-, lényeges, 

alapvető, fontos; основне  

завда ння fő feladat; ~ 

капіта л állótőke  

основополо жний alapvető, 

alap; ~ при нцип alapelv  

основополо жник -a 

megalapító  

осо ба 1. személy, egyed, 

egyén; прива тна ~ 

magánszemély; офіці йна ~ 
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hivatalos személy; 

посві дчення осо би 

személyazonossági 

igazolvány; вла сною осо бою 

személyesen (megjelenik) 

особи стий 1. személyes; 

особи ста прису тність 

személyes jelenlét; особи ста 

у часть személyes részvétel 2. 

személyi; особи ста 

вла сність személyi tulajdon  

особи сто hat személyesen  

особо вий 1. személyi, 

személyes; особо ва спра ва 

személyes ügy; ~ склад a) 

személyi állomány, b) kat 

legénység; скоро чення 

особо вого скла ду 

létszámcsökkentés 

оста нн й 1. utolsó; ~ раз 

utoljára, utolszor 2. 

(leg)utóbbi; elmúlt; оста ннім 

ча сом az utóbbi időben; ~ рік 

az elmúlt év 3. legújabb, 

legfrisebb, legmodernebb 4. 

végső, döntő оста ннє 

рі шення végleges döntés 

оста ток -тку maradék 

остато чний végső, végleges  

остато чно hat véglegesen, 

végérvényesen 

осу джений jog elítélt  

осу джувати foly осуди ти 

bef jog elítél 

оштрафо ваний 

megbírságolt, megbüntetett 

оштрафува ти bef 

megbírságol, megbüntet 

ощадка са (=оща дна ка са) 

takarékpénztár  

 

П 

 

пад  нн  1. esés, bukás, 

hullás 2. pol bukás 3. átv 

hanyatlás; мора льне ~ 

erkölcsi hanyatlás v romlás  

пай па ю rész, részvény, 

üzletrész; на пая х rész, 

részvény alapján; увійти  в ~ 

betársul <pénzösszeggel> 

па йка rész, összegrész; 

діли ти на рі вні па йки 

egyenlően v részekre (el)oszt; 

бу ти в па йці з ким közösen, 

biz mutyiban; припада є на 

мою  па йку nekem jut, rám 

esik; ле вова ~ oroszlánrész  

пайови й rész-, részvény-; 

пайове  товари ство 

részvénytársaság; ~ вне сок 

részösszeg, részvényösszeg, 

(szövetkezési) vagyoni 

hozzájárulás  

пайови к -а  ker 

résztulajdonos, részvényes  

пакт -y egyezmény, paktum, 

szerződés; ~ про нена пад 

megnemtámadási szerződés  

пала та 1. pol ház, tábla, 
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kamara; ~ ло рдів lordok 

háza; ~ депута тів 

képviselőház; ~ 

представникі в (в США) 

képviselőház 2. hivatal, 

kamara; Пала та мір і ваги  

értékhitelesítő hivatal; 

торго ва ~ kereskedelmi 

kamara  

па м  тка 1. műemlék; 

археологі чна ~ régészeti 

emlék; ~ архітекту ри 

(építészeti) műemlék 2. 

emlékeztető, figyelmeztető 

feljegyzés, utasítás, 

instrukció 

пап  р -пе ру 1. papír, papiros 

2. (ok)irat, okmány, akta; biz 

papiros; ці нні папе ри 

értékpapírok 3. tb iratok; 

особи сті папе ри személyi 

iratok  

пара граф -у paragrafus 

парла мент -у országgyűlés, 

parlament  

парламентари зм -у 

parlamentarizmus  

парламента р й -я 

parlamenti tag, képviselő  

парламенте р -а kat 

parlamenter 

парламенте рство 

parlamenterség  

парламенте рс кий 

parlamenter- 

парла ментс кий 
parlamenti, országgyűlési; 

парла ментська бі льшість 

parlamenti többség; 

парла ментська делега ція 

parlamenti küldöttség  

партакти в -у (=парті йний 

акти в) pártaktíva  

партапара т -у pártapparátus  

партб ро  nrag s 

(=парті йне бюро ) pártiroda  

партгру па (=парті йна 

гру па) pártcsoport  

партзбо ри (=парті йні 

збо ри) pártgyűlés  

партз   зд -у (=парті йний 

з ї зд ) pártkongresszus  

парт   ц  -йця párttag, 

pártember 

парт  йний I. mn 1. párt-; 

парті йна органі зація 

pártszervezet 2. pártos, 

pártszerű; парті йна 

літерату ра pártos irodalom 

II. fn ~ párttag <férfi>; 

парті йна párttag <nő> 

парт  йн ст  -ності 1. 

pártosság, pártszerűség, 

pártszellem, párthűség 2. 

vmely párthoz tartozás, 

párttagság 

па рт   párt; політи чна ~ 

politikai párt; член па ртії 

párttag; ви ключити з па ртії 

кого  kizár a pártból vkit  
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партквито к -тка  

(=парті йний квито к) 

párttagsági könyv  

партко м -у (=парті йний 

коміте т) pártbizottság  

парторган за ц   
(=парті йна організа ція) 

pártszervezet  

партпрац вни к -а  

(=парті йний працівни к) 

pártmunkás  

партста ж -у (=парті йний 

стаж) párttagsági idő, a 

párttagság tartama  

паси в -у pénz teher, adósság, 

passzíva  

паси вний 1. passzív, tétlen; 

2. pol паси вне ви борче 

пра во passzív választójog, 

(meg)választhatóság  

паси вн ст  -ності 

passzivitás, tétlenség  

па спорт -a 1. útlevél; 

закордо нний ~ útlevél 2. 

személyazonossági 

igazolvány 3. <gépeknél> 

műszaki leírás, bizonylat 

паспортиза ц   1. személyi 

igazolvánnyal való ellátás 2. 

törzskönyvezés, <gépeknél> 

bizonylattal való ellátás, 

<hajóknál> lajstromozás  

паспорти ст -а 1. 

útlevélkiállító hivatalnok 2. 

személyi igazolványt kiállító 

hivatalnok 

паспорти стка 1. 

útlevélkiállító hivatalnok(nő) 

2. személyi igazolványt 

kiállító hivatalnok(nő) 

па спортний útlevél-; ~ 

контро ль útlevél-ellenőrzés  

пате нт -у szabadalom  

пате нтний szabadalmi, 

szabadalmazott  

патенто ваний 

szabadalmazott, törvényileg 

védett, védjeggyel ellátott  

патентоспромо жний jog 1. 

szabadalmaztatható, 

szabadalomra alkalmas 2. 

engedélyezhető  

патентува ти foly bef 

szabadalmaz  

патримон а л ний jog 

örökségi, örökséghez tartozó; 

patrimoniális  

пенс  йний nyugdíj-; 

пенсі йне забезпе чення 

nyugdíjellátás; пенсі йна 

кни жка nyugdíjkönyv  

пенс оне р -а nyugdíjas 

(férfi) 

пенс оне рка nyugdíjas nő  

пенс оне рс кий 
nyugdíjas(i); пенсіоне рська 

компа нія nyugdíjasok 

társasága  

пе нс   nyugdíj; ~ за 

ста рістю v ві ком öregségi 
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nyugdíj; ~ в ра зі 

інвалі дності rokkantsági 

nyugdíj; ~ за ви слугу ро ків 

szolgálati évek (idő) alapján 

járó nyugdíj; персона льна ~ 

személyi nyugdíj; ~ у 

ви падку втра ти 

годува льника özvegyi 

nyugdíj; ви йти на пе нсію 

nyugdíjba megy  

пен   bírság; késedelmi 

kamat, pönálé  

перви нний 1. elsődleges, 

kezdeti, első 2. alapfokú, 

elsőfokú, elemi; перви нна 

організа ція alapszervezet  

перви нн ст  -ності 

elsődlegesség, prioritás  

переатесто вувати foly 

переатестува ти bef 

átminősít, újraminősít 

перевести  bef  

перево дити 

перевести с  bef  

перево дитис  
переви бори tb 1. 

újraválasztás; ~ депута тів 

képviselők újraválasztása 2. 

új(bóli) választás  

переви борний 

újraválasztási  

переви щенн  1. túllépés; ~ 

повнова жень a hatáskör 

túllépése, hatásköri visszaélés 

2. túlteljesítés; ви конати 

зобов я зання з 

переви щенням túlteljesíti a 

vállalásait  

пере в рка ellenőrzés, 

felülvizsgálás, felülvizsgálat, 

kontroll(álás); ~ паспорті в 

igazoltatás  

перево дити foly перевести  

bef 1. átvezet; keresztülvezet, 

átvisz, keresztülvisz, áttesz, 

áthelyez, áttelepít; ~ 

службо вців до і ншого 

ві дділу áthelyezi az 

alkalmazottakat más 

osztályra 2. irod fordít, átültet 

<egyik nyelvről a másikra> 

перево дитис  foly 

перевести с  bef 1. 

áthelyezteti magát <más 

állásba>  

переворо зка 1. (át)szállítás 

2. tranzítárú 

переворо т -y hirtelen 

fordulat, átalakulás; 

політи чний ~ politikai 

fordulat; державний ~ 

államcsíny 

пере гл д -у 1. átnézés, 

átvizsgálás 2. felülvizsgálás, 

felülvizsgálat, revízió; ~ 

ми рного догово ру a 

békeszerződés revíziója  

перегл да ти foly 

перегл  нути bef 1. átnéz, 

végignéz, átvizsgál 2. 
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felülvizsgál, újra megvizsgál, 

revideál; ~ рі шення 

felülvizsgálja a döntést; ~ 

держа вні кордо ни revideálja 

az államhatárokat; ~ спра ву 

átvizsgálja az ügyet <felettes 

szerv>  

перегов  рник -а rég 

tárgyaló fél, parlamenter  

перегово ри tb tárgyalás(ok), 

megbeszélés(ek); вести  v 

прово дити v вступи ти в ~ 

tárgyalásokat kezd, 

tárgyalásba bocsátkozik; 

закулі сні ~ titkos vagy 

kulisszák mögötti tárgyalások  

передава ти foly переда ти 

bef átad, átnyújt, kézbesít; ~ 

листа  levelet kézbesít  

перед  л -у elosztás; ~ землі  

a föld újrafelosztása; ~ сві ту 

a világ újrafelosztása  

перед  лений 1. részekre 

osztott; felosztott 2. újra 

felosztott; újból felosztott  

перед л  ти foly перед ли ти 

bef 1. részekre oszt 2. újra 

feloszt  

передов  рений másra 

átruházott, másnak 

továbbadott, másra áthárított 

<megbízás, feladat> 

передов р  ти foly 

передов  рити bef 

meghatalmazását másra 

ruházza át, másra bízza a 

vezetést  

передумо ва előfeltétel; 

необхі дні передумо ви 

szükséges v kellő 

előfeltételek  

пере каз -у 1. elmondás, 

tartalmi összefoglal; 2. 

átutalás; грошови й ~ 

pénzátutalás  

пере клад -у (mű)fordítás, 

tolomácsolásás; у сний ~ 

tolmácsolás; дослі вний ~ szó 

v betű szerinti fordítás; 

синхро нний ~ 

szinkrontolmácsolás  

переклада ц кий 1. fordítói; 

переклада цькa канто ра 

fordítói iroda 2. tolmácsolási  

пере л к -у 1. jegyzék, 

lajstrom, felsorolás, 

összesítés 2. felsorolás, 

megszámlálás  

перел  чений felsorolt, 

összeszámlált, elszámlált, 

nevezett; перелі чені об є кти 

a nevezett objektumok  

перел  ченн  1. 

számbavevés, számbavétel 2. 

utánaszámolás, átszámolás 3. 

felsorolás  

перено сити foly перенeсти  

bef 1. átvisz, áthoz, áthord 2. 

áttesz, áthelyez; ~ 

резиде нцію átteszi a 
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székhelyét;~ спра ву в суд 

átteszi az ügyet a bírósághoz 

3. elhalaszt, elnapol; ~ збо ри 

на і нший день átteszi a 

gyűlést más napra  

переобира ти foly 

переобра ти bef újraválaszt 

<pl képviselőket> 

переобл к -у 1. 

újraleltározás, új leltárfelvétel 

2. újraösszeírás, 

újralajstromozás <pl 

szakszervezeti tagoké> 

переобл ко вувати foly 

переобл кува ти bef 1. 

újraleltároz; biz ravancsol 2. 

újralajstromoz  

перео браний újraválasztott, 

újra megválasztott  

переобра нн  újraválasztás 

переобра ти bef  

переобира ти 

переплати ти  

перепла чувати 
переофо рмлений 1. újra 

kiállított 2. újra írásba foglalt, 

megszövegezett, 

megszerkesztett 3. átalakított, 

újraalakított 4. újra 

állományba vett  

переофо рмл вати foly 

переофо рмити bef 1. újra 

kiállít 2. újra írásba foglal, 

megszövegez, megszerkeszt 

3. átalakít, újra kialakít 4. 

újra állományba vesz  

перепла та túlfizetés  

перепла чений túlfizetett  

перепла чувати foly 

переплати ти bef túlfizet, a 

kelleténél többet fizet  

перерахо ваний 1. számba 

vett, átszámolt, összeszámolt 

2. átszámolt, átszámitott 3. 

ker átutalt, (más) számlára 

áttett; utalványozott  

перерахо вуванн  1. 

átszámítás 2. átutalás  

перере стра ц   
újralajstromozás, 

átregisztrálás, átigazolás; ~ 

чле нів па ртії párttagok 

átigazolása  

перере стро вувати foly 

перере струва ти bef 1. 

újralajstromoz, újraregisztrál 

2. <párttagokat> átigazol  

перерозпо д л -у 1. 

újrafelosztás; ~ сві ту a világ 

újrafelosztása 2. 

átcsoportosítás  

перерозпод л  ти foly 

перерозпод ли ти bef 1. 

újrafeloszt, <vagyont> 

újraeloszt 2. átcsoportosít  

пересв  дченн  1. 

megbizonyosodás 2. 

meggyőződés  

пересв  дчувати foly 

пересв  дчити bef 
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meggyőződik vmiről  

переселе нец  -нця új 

telepes, áttelepülő, 

bevándorló, kivándorló (férfi) 

пересила ти foly пересла ти 

bef 1. átküld 2. elküld, 

továbbít <pl levelet>, átutal 

<pénzt> 

переси лка elküldés, 

továbbítás <levélé>, átutalás 

<pénzé> 

пересл  дуваний I. mn 

üldözött, körözött II. fn ~ 

üldözött személy  

пересл  дуванн  1. kat is 

üldözés 2. hajsza 3. jog 

eljárás; ка рне ~ bűnvádi 

eljárás; судове  ~ bírói eljárás  

пересл  дувати foly 1. űz, 

üldöz, hajszol 2. jog eljár vki 

ellen; судо м ~ bíróilag eljár 

4. követ, vki után jár  

переступа ти foly 

переступи ти bef 1. átlép 2. 

átv túlmegy vmin 3. átv 

megszeg; ~зако н megszegi a 

törvényt; ~ прися гу 

megszegi az esküt  

пересува ти foly 

пересу нути bef áttol, más 

helyre tesz, áttesz; ~ те рмін 

határidőt áttesz  

пере суд -у újabb bírói eljárás  

переформо ваний 

átszervezett, átalakított  

переформо вувати foly 

переформува ти bef átalakít, 

átformál, átszervez  

переформо вуватис  foly 

переформува тис  bef 

átalakul, átszerveződik  

перешко да 1. akadály; 

ста вати (чини ти) 

перешко ди кому  

akadályokat gördít vki elé 2. 

стоя ти (ста ти) на перешко ді 

кому , чому  (meg)gátol vkit, 

vmit  

персона л -у személyzet; 

обслуго вуючий ~ kiszolgáló 

személyzet, kezelő 

személyzet  

печа тати foly rég 

(le)pecsétel, pecséttel ellát  

печа тка pecsét, bélyegző; 

кру гла ~ körpecsét; ге рбова 

~ címeres pecsét; ста вити 

печа тку на чо му pecsétet 

tesz vmire, lepecsétel; за 

сімома  печа тками hét lakat 

alatt 2. átv bélyeg, veret, 

jelleg; покла сти свою  

печа тку rányomja a bélyegét  

печа т  pecsét; прити снути 

~ до чо го vminek a bélyegét 

viseli  

писе мний írásos, írott; 

писе мна ві дповідь írásos 

válasz 

пис мо во hat írásban, írásos 
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formában, írásbelileg  

пита ти foly 1. kérdez, kérd 

2. számonkér, felelősségre 

von, követel; ~ звіт követeli a 

beszámolót  

п дб  р -бо ру kivбlasztбs, 

kivбlogatбs, цsszevбlogatбs; 

~ ка дрів káderkiválasztás  

п дви щенн  1. emelés 2. 

emelkedés, előlépés; ~ по 

слу жбі emelkedés a 

ranglétrán 3. fokozás; ~ 

кваліфіка ції továbbképzés  

п дви щувати foly 

п дви щити bef (fel)emel, 

megemel; ~ зарпла ту emeli a 

fizetést; ~ кваліфіка цію 

továbbképez  

п дв  дд л -у kat is alosztály; 

szekció  

п дв  домчий hiv alárendelt; 

~ міністе рству a 

minisztériumnak alárendelt  

п дгото вчий előkészítő 

<tanfolyam>; підгото вче 

відді лення előkészítő 

(tagozat) 

п дготува нн  1. előkészítés 

2. kiképzés  

п ддава ти foly п дда ти bef 

<vmely műveletnek> alávet; 

~ су мніву kétségbe von; ~ 

аре штові letartóztat  

п дда на alattvaló; 

állampolgár(nő) 

п  дданий alávetett; ~ 

покара нню büntetésnek 

alávetett, büntetett  

п дда ний alattvaló, 

állampolgár (férfi) 

п дда нство állampolgárság  

п дда ти bef  п ддава ти 

п дзаголо вний alcím-  

п дзаголо вок -вка alcím 

п дзв  т -у ker elszámolásra 

kiadott összeg  

п дзв  тний 1. ker 

elszámolásra kötelezett 2. 

elszámolásra kiadott 

<összeg> 

п дле глий 1. alárendelt, 

beosztott személy 2. підле гла 

alárendelt, beosztott nő  

п дле гл ст  -лості 

alárendeltség, függőség 

<politikai, társadalmi> 

п дл га нн  1. alárendelés, 

alávetés 2. alávetettség; ~ 

зако ну törvény alá esés 

п дл га ти foly п дл гти  bef 

1. alárendelt, leigázott 

helyzetbe kerül 2. aláveti 

magát, engedelmeskedik 

vkinek, alkalmazkodik vkihez 

3. vmi alá esik, tartozik; ~ 

судо ві a bíróságra tartozik 4. 

<vminek, vmivel történnie> 

kell; вчи нок підляга є ка рі a 

tett büntetendő; майно  не 

підляга є відчу женню a 
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vagyon nem idegeníthető el; 

не підляга є су мніву nem 

vonható kétségbe; не 

підляга є розголо шенню 

nem hozható nyilvánosságra  

п до зра gyanú 

п до зрити foly nép 

meggyanúsít vkit vmivel  

п дозр ва ти foly 1. gyanusít 

vkit vmivel 2. gyanít, feltesz 

vmit; gyanakszik vkire  

п доп  чний gyámság alatt 

álló, gyámsági  

п дпада ти foly п дпа сти bef 

alákerül vmi alá <pl kocsi 

alá>; ~ під вплив кого , чого  

hatása alá kerül vkinek, 

vminek; ~ чи нності зако ну a 

törvény hatálya alá kerül  

п  дпис -у aláírás; 

власнору чний ~ sajátkezű 

aláírás; за пі дписом і 

печа ткою кого  vkinek az 

aláirásásval és bélyegzőjével; 

поста вити ~ aláírásával látja 

el  

п дпи саний aláírt  

п дписа нн  aláírás  

п дпи сувати foly 

п дписа ти bef aláír 

п дпор дко ваний 
alárendelt; бу ти 

підпорядко ваний кому  

vkinek az alárendeltje v 

beosztottja  

п дпор дко ван ст  -ності 

alárendeltség v függőség  

п дпор дко вуванн  1. 

alárendelés, alávetés 2. 

alárendeltség, alávetettség  

п дпор дко вувати foly 

п дпор дкува ти bef 

alárendel, alávet  

п дпор дко вуватис  foly 

п дпор дкува тис  bef 

aláveti magát vminek, 

engedelmeskedik  

п дпор дкува нн  1. 

alárendelés; заво д місько го 

~ városi szerveknek 

alárendelt üzem 2. 

alárendeltség, függés; ~ 

мі сто обласно го megyei 

alárendeltségű város  

п дроби ти bef  

п дробл  ти 
п дро бка 1. hamisítás; ~ 

докуме нтів okirat-hamisítás 

2. hamisítvány; utánzat  

п дро блений hamisított, 

hamis, utánzott  

п дро бленн  1. hamisítás 2. 

hamisítvány 3. utánzat  

п дробл  ти foly п дроби ти 

bef 1. hamisít <pénzt, 

okiratot>  

п дро зд л -у alfejezet  

п др  д -у 

szerződés,vállalkozási 

szerződés  
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п др  дний vállalkozói, 

vállalkozási, munkavállalási; 

підря дні робо ти vállalkozói 

munkák; ~ до говір 

munkavállalási szerződés; 

підря дна робо та szerződéses 

munka  

п др  дник -а vállalkozó, 

szállító  

п др  дниц кий kivitelező, 

vállalkozó, szállító 

п др  дн ст  -ності 

függőség, alárendeltség  

п дсисте ма kiegészítő 

rendszer, pótrendszer, 

alrendszer  

п дсл  дний jog I. mn 

vizsgálat alatt álló II. fn 1. 

vizsgálat alatt álló személy v 

egyén (férfi) 2. підслі дна 

vizsgálat alatt álló nő  

п дсл  дн ст  -ності jog 

vizsgálati illetékesség  

п дсл  дчий jog vizsgálati; 

підслі дча ка мера vizsgálati 

zárka 

п дсо бний 1. (ki)egészítő, 

segéd; ~ робітни к 

segédmunkás; підсо бне 

господа рство segédgazdaság 

2. mellék-; підсо бне 

підприє мство mellékvállalat; 

~ цех segédüzem, 

melléküzem, mellékipari 

üzem  

п дста ва 1. alap <épületé>, 

alapozás 2. átv alap 

<elméleti, történelmi stb>, 

ok; на підста ві чого  vminek 

az alapján; не без підста ви 

nem alaptalanul; є всі 

підста ви гада ти minden 

okuk megvan annak 

feltételezésére; я ма ю 

підста ву так говори ти 

jogom van ezt mondani  

п дсумко вий 1. ker összes, 

össz-, végső; підсумко ва 

су ма végösszeg 2. pol záró 

<nyilatkozat> 

п дсумо мувал ний 

összefoglaló, összegző  

п дсумо вуванн  

összefoglalás, összegzés  

п дсумо вувати foly 

п дсумува ти bef 1. összegez 

2. összefoglal  

п  дсумок -мку 1. ker összeg, 

végösszeg, végeredmény; в 

кінце вому пі дсумку 

végeredményben 2. 

eredmény; підбива ти 

(підби ти, підво дити, 

підвести , роби ти, зроби ти) 

пі дсумки összegez, 

összefoglal  

п дтасо вувати foly 

п дтасува ти bef elferdít, 

meghamisít; ~ фа кти 

meghamisítja a tényeket  
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п дтве рджений 1. 

megerősített, alátámasztott 2. 

igazolt, nyugtázott  

п дтве рдженн  1. 

megerősítés, alátámasztás, 

igazolás; на ~ свої х слів 

szavainak igazolására; на ~ 

чого  vminek az 

alátámasztására 2. vmit 

igazoló tény v körülmény  

п дтве рджуванн  1. 

megerősítés, alátámasztás 2. 

igazolás; vmit igazoló tény v 

körülmény  

п дтри мувати foly 

п дтри мати bef folytat, 

fenntart, megőriz; ~ 

дипломати чні стосу нки з 

ким diplomáciai viszonyban 

áll vkivel; ~ листува ння з 

ким levelezést folytat vkivel  

п дше фний védnökség alatt 

álló, védnökség alá helyezett  

п дше фник -а nép 

védnökség alatt álló személy 

v intézmény  

п зна нн  jog azonosítás, 

személyazonosság 

megállapítása  

п клувал ний 1. gyám- 2. 

gondoskodó 

п клува л ник -а 1. jog 

gyám, gondnok 2. 

gondoskodó, gyámolító  

п клува нн  gondoskodás, 

törődés <vmivel> 2. 

gondozás, ápolás  

п клува тис  foly 1. про 

кого , що gondoskodik vkiről, 

vmiről 2. ко ло кого  ápol, 

gondoz vkit 3. за ким, чим 

aggódik vkiért, vmiért 

п  л га 1. kedvezmény; 

privilégium, kiváltság 2. 

elnézés, megértés; kedvezés, 

mérséklés  

п л гови й kedvezményes, 

kiváltságos; ~ кви ток 

kedvezményes jegy  

п л гови к -а nép 1. vmely 

kedvezményben részesülő 

személy 2. kiváltságos 

<személy> 

план -у 1. tervrajz; alaprajz; 

helyszínrajz; ~ буди нку az 

épület alaprajza; ~ села  a falu 

tervrajza 2. terv, tervezet; 

перспекти вний ~ távlati 

terv; навча льний ~ tanterv; 

ви конати ~ teljesíti a tervet  

пла новий terv-, tervszerű  

пла ново hat tervszerűen  

планом  рний terv szerinti; 

tervszerű; rendszeres  

планом  рн ст  -ності 

tervszerűség  

планом  рно hat tervszerűen  

планува л ний 1. tervezési 

2. tervező, terv-; 

планува льна комі сія tervező 
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bizottság; планува льна 

інста нція tervhivatal  

планува нн  tervezés 

планува ти foly tervez 

пла та 1. fizetés, bér, díj; 

заробі тна ~ fizetés, 

munkabér; накладна  ~ 

utánvét; аре ндна ~ bérleti 

díj; вхідна  ~ belépődíj; ~ за 

навча ння tandíj; ~ за прові з 

вантажу  viteldíj; ~ за прої зд 

útiköltség; кварти рна ~ 

lakásbér  

плати ти foly 1. fizet; ~ 

готі вкою készpénzzel fizet; ~ 

нату рою természetben fizet; 

~ в креди т hitelt törleszt; 2. 

kifizet, kiegyenlít; ~ дани ну 

adót fizet, adózik; ~ по 

раху нку kiegyenlíti a számlát  

плат  ж -тежу  1. (ki)fizetés, 

befizetés; строк платежу  

fizetési határidő 2. kifizetett 

pénzösszeg  

плат  жний fizetési; ~ 

обо в язок fizetési 

kötelezettség  

пла тний 1. fizetett, díjas, 

pénzbe kerülő; пла тна 

бібліоте ка díjszedő könyvtár 

2. fizetéssel járó, díjazott <pl 

állás, munka> 3. fizető; ~ 

паціє нт fizető páciens  

пла тник -a fizető <férfi>; ~ 

пода тків adófizető 

пла тниц  fizető nő 

пла тн ст  -ності fizetési 

kötelezettség 

платн   munkabér, fizetés  

платоспромо жний 

fizetőképes 

платоспромо жн ст  -ності 

fizetőképesség  

плеб сци т -у pol 

népszavazás  

плена рний teljes, plenáris; 

плена рне засі дання plenáris 

ülés  

пле нум -у plénum, 

засі дання пле нуму teljes 

ülés  

поб  чний 1. mellék-, 

mellékes 2. másodrangú; 

побі чна роль másodrangú 

szerep; побі чна причи на 

másodrangú ok  

побуто вий 1. élet-, lét-; 

побуто ві обста вини 

életkörülmények 2. 

társadalmi; 3. jóléti, szociális; 

побуто ве обслуго вування 

szociális ellátás; jóléti 

szolgáltatások  

пова га 1. tisztelt; віддава ти 

пова гу megadja a tiszteletet; 

засві дчувати пова гу 

tisztelelet tanúsít; на знак 

пова ги tisztelettel <levélzáró 

formula>; з пова гою 

méltósággal  
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пова жний 1. tisztelet; всіма  

~ köztiszteletben álló 2. egyh 

tisztelendő  

поважа нн  1. tisztelet, 

becsülés; megbecsülés; 

тіши тися вели ким 

поважа нням nagy 

megbecsülésnek örvend; моє  

~ tiszteletem 2. tiszteletben 

tartás; взає мне ~ 

суверені тету a szuverenitás 

kölcsönös tiszteletben tartása  

пова жний 1. tisztelettudó 2. 

tiszteletre méltó 3. 

köztiszteletben álló, 

megbecsült, tekintélyes 4. 

fontos, jelentős; з пова жних 

причи н komoly v méltányos 

okból  

пови нен <főnévi igenévvel> 

1. kell; я ~ пої хати el kell 

utaznom; ти ~ сказа ти meg 

kell mondanod; вона  

пови нна плати ти fizetnie 

kell  

пови нн ст  -ності 1. 

kötelezettség, kötelesség; 

зага льна трудова  ~ általános 

munkakötelezettség; 

військо ва ~ hadkötelezettség  

повисува ти bef 1. kidug 2. ~ 

кандида та képviselőt jelöl 3. 

~ обвинува чення vádat emel 

4. ~ те зи téziseket javasol  

пов до мити bef  

пов домл  ти 
пов до млений értesített, 

tudatott, közölt <hivatalosan> 

пов до мленн  1. közlemény 

2. jelentés, értesítés 

пов домл  ти foly 

пов до мити bef 1. értesít, 

tudósít, tájékoztat vkit vmiről 

2. közöl (vkivel, vmit) 3. 

jelent vkinek, vmit, jelentést 

tesz vmiről  

пов домл  тис  foly <vkinek 

vmit> jelent, jelentést tesz; 

повідомля лося, що… 

jelentették, hogy… 

пов до мний közlést, 

értesítést, jelentést tartalmazó 

пов  рений meghatalmazott; 

~ у спра вах (diplomáciai) 

ügyvivő 

пов  стка 1. értesítés, idézés; 

~ в суд bíróságí idézés 2. ~ 

до а рмії behívó  

повнова женн  

meghatalmazás, 

felhatalmazás, rendelkezési 

jog, hatáskör  

повнова жний 

meghatalmazott, 

felhatalmazott  

повновла дд  teljhatalom, 

korlátlan hatalom  

повновла дний teljhatalmú, 

korlátlan hatalmú  

повновла дно hsz 
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teljhatalmúlag  

повнол  тн й nagykorú, 

felnőtt 

повнол  тт  nagykorúság  

повнопра вний teljes jogú  

повнопра вн ст  -ності 1. 

teljesjogúság 2. 

létjog(osultság) 

повнопра вно hat teljes 

joggal  

повнота  1. teljesség; ~ 

вла ди teljhatalom, a hatalom 

teljessége v korlátlansága; у 

всій свої й повноті  egész 

teljességben  

повноц  нний teljes értékű  

погаша ти foly погаси ти bef 

kiegyenlít, törleszt 

<adósságot> 

пога шений 1. eloltott 2. 

kiegyenlített, törlesztett 3. 

érvénytelenített  

пога шенн  kifizetés, 

(le)törlesztés 

пога шено pred 1. eloltva 2. 

érvénytelenítve  

по гл д -у nézet, vélemény; 

ви сказати свої  по гляди 

kifejti a nézeteit v 

véleményét; на мій ~ 

szerintem v véleményem 

szerint 3. szempont, 

szemszög, tekintet; з уся кого 

по гляду minden szempontból 

v tekintetben; з по гляду 

кри тика a bíráló 

szemszögéből; з цьо го 

по гляду e tekintetben  

пого джений egyeztetett 

пого дженн  1. egyetértés, 

beleegyezés 2. 

egybehangolás, 

összeegyeztetés  

пого джувал ний egyeztető 

<bizottság> пого джувальна 

ра да egyeztető tanács  

пого джувати foly 

пого дити bef 1. 

összeegyeztet, összehangol; 

összhangba hoz, koordinál; 

egyezségre jut 2. jóváhagyat  

погоди нний óránkénti, óra-; 

~ опла та órabér  

подава ти foly пода ти bef 1. 

<kérvényt, panaszt, 

javaslatot> benyújt, 

előterjeszt; ~ у відста вку 

nyugdíjazását kéri; ~ свій 

го лос a) leadja a szavazatát 

b) szót emel vki mellett, 

pártját fogja; ~ листа  feladja 

a levelet <postán> 

пода нн  beadvány; за 

пода нням кого  vkinek a 

kérelme , indítványa alapján  

податк  вец  -вця 

adóhivatalnok, adóhatósági 

tisztviselő 

податко вий adó-; 

податко ві пі льги 
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adókedvezmények; ~ у ряд 

adóhivatal  

податкоспромо жний jog 

adóalanyi, adófizetésre 

kötelezett; adóköteles  

податни й adó-  

пода ток -тку adó; прями й ~ 

egyenes adó; посере дній 

közvetett adó; прибутко вий 

~ jövedelemadó, kereseti adó; 

forgalmi adó; ~ з оборо ту 

майнови й vagyonadó; ~ на 

до дану ва ртість (П  ) 

általános forgalmi adó, áfa  

пода ча 1. beadás, benyújtás 

<kérvényé> 2. leadás 

<szavazaté>3. szolgáltatás 

<gázé, vízé> 

подв  йний kettős dupla; 

подві йна бухгалте рія kettős 

könyvvitel  

поже ртвуванн  1. 

adományozás 2. adomány 3. 

feláldozás  

позабала нсовий ker 

mérlegen kívüli, 

mérlegszámlán kívüli  

позаба нк вс кий közg 

bankon kívüli  

позаб дже тний 

költségvetésen kívüli 

позав  домчий nem hatósági, 

nem közületi, nem hivatalos  

позадогов рний 

szerződésen kívüli, nem 

szerződött  

позазако нний törvényen 

kívüli, törvénytelen  

позакошто рисний 

költségvetésen kívüli 

(költség); előirányzaton 

kívüli, rendkívüli <kiadások> 

позапрова джувати bef 1. 

bevezet <pl újításokat>, 

meghonosít 2. odavezet, 

elvezet, odakísér, bekísér  

позаслужбо вий szolgálaton 

kívüli; szolgálati idő fölötti 

<évek> 

позасудови й jog bíróságon 

v peren kívüli  

позачерго вий soron kívüli; 

rendkívüli; позачерго ва 

робо та soron kívüli munka; 

позачерго ва се сія rendkívüli 

ülésszak  

позашта тний 1. státuson v 

állományon kívüli, nem 

kinevezett, ideiglenes v 

szerződéses alkalmazásban 

lévő 2. külső. állománykívüli 

<munkatárs> 

позба влений vmitől 

megfosztott, vmit nélkülöző; 

~ пра ва állampolgári jogától 

megfosztott  

позба вленн  megfosztás; ~ 

во лі szabadságvesztés  

позбавл  ти foly позба вити 

bef 1. megfoszt vkit vmitől; ~ 
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кого  громадя нських прав 

állampolgári jogaitól 

megfoszt vkit; ~ кого  сло ва 

megvonja a szót vkitől; 2. 

csökkent, megnyirbál; ~ во лі 

megnyirbálja a hatalmát 

vkinek  

поземе л ний mn föld-, 

földre vonatkozó; ~ пода ток 

földadó; поземе льна ре нта 

földjáradék  

позива л ник -а jog felperes 

(férfi) 

позива л ниц  jog felperes 

(nő) 

позива ти foly bírósági 

eljárás indít vki ellen, beperel 

позива тис  foly pereskedik, 

perben áll vkivel 

позива ч -а  jog  

позива л ник 

пози вач -а jog 

позива л ник 

позива чка jog  

позивал ниц   

пози вачка  

позива л ниц   

по зика 1. kölcsön-; да ти в 

по зику kölcsön(be) ad; 

держа вна ~ államkölcsön; 

безповоро тна ~ vissza nem 

térítendő kölcsön 2. 

kölcsönzött összeg  

позико вий kölcsön-; 

позико ва ка са 

kölcsönkassza; ~ капіта л 

kölcsöntőke  

позико во hat kölcsön  

позикода вец  -вця 

kölcsönadó, hitelező (férfi ) 

позикода виц  kölcsönadó, 

hitelező (nő) 

позикода вчий jog hitelező, 

kölcsönt adó, kölcsönbe adó 

позикоутри мувач -а jog 

kölcsönt adó, kölcsönbe adó 

пози ц   1. helyzet, pozíció 2. 

álláspont, nézet, vélemény, 

szempont 

позича л ник -а 

kölcsönvevő, adós  

позича л ниц  kölcsönvevő, 

adós <nő> 

позича нн  kölcsönzés, 

kölcsönkérés  

позича ти foly пози чити bef 

1. kölcsönkér 2. kölcsönöz, 

kölcsönad; ~ під проце нти 

kamatra kölcsönöz 

пози чений 1. kölcsönzött, 

kölcsönvett 2. kölcsönadott  

пози чити bef  пози чати  

по зичка 1. kölcsönzés 2. 

főként hiv kölcsön; відда ти 

по зичку visszafizeti v 

megadja a kölcsönt  

позичко вий 1. kölcsönvett, 

kölcsön- 2. ker hitelbe 

vásárolt, hitel-  

позичкода вец  -вця  
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позикода вец   

позичкода виц   

позикода виц   

позичкооде ржувач -а adós, 

kölcsönvevő (személy) 

позна чений 1. megjelölt, 

kijelölt 2. jelzett  

позна ченн  1. megjelölés 2. 

jel; умо вні ~ egyezményes 

jelek  

по значка 1. jel, jegy, 

ismertetőjel 2. megjelölés  

по зов -у 1. jog kereset, 

panasz; пода ти ~ на ко го 

keresetet nyújt be vki ellen; 

зустрkчний ~ viszont 

kereset; порeшити ~ проти  

ко го pert indít vki ellen, 

beperel 2. polgári per 

позо вник -а panaszos fél 

(férfi); felperes  

позо вниц  panaszos fél 

(nő); felperes (nő) 

по ме нний név-, név 

szerinti; ~ спи сок 

névjegyzék; ~ поіме нне 

голосува ння név szerinti 

szavazás 

по ме нно hat név szerint; 

névről <ismer> 

по нформо ваний 

tájékoztatott, tájékozott, 

jólértesült  

по нформо ван ст  -ності 

tájékozottság; jólértesültség  

по нформо вано hat pred: 

нас було  ~ tájékoztattak 

bennünket  

по нформува ти bef 

tájékoztat, tájékoztatást ad, 

informál  

по нформува тис  bef 

tájékozódik, informálódik 

пока жчик -а 1. mutató 

<tábla, nyíl stb>, iránymutató 

2. доро жний ~ útjelző(tábla) 

3. mutató, jegyzék, index; 

іме нний ~ névmutató  

показа нн  1. megmutatás 2. 

jog (tanú)vallomás; 

tanúbizonyság  

пока зник -а mutató(szám) 

пока зувати foly показа ти 

bef 1. (meg)mutat 2. rámutat, 

felhívja a figyelmet vkire, 

vmire 3. jog rávall vkire  

пока раний 1. 

(meg)büntetett, megfenyített 

2. kivégzett, megsemmisített, 

megölt; ~ на смерть halálra 

ítélt  

покара нн  1. megbüntetés 

2. büntetés 

покара ти bef 1. megbüntet, 

büntetést ró ki 2. elítél 

<bíróság>; ~ на смерть 

(сме ртю) halálra; ~ на го рло 

kötél által halálra ítél 

поклада ти foly покла сти 

bef 1. megbíz vkit vmivel, 
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megbízást ad vkinek, rábíz 

vkire; ~ завда ння на ко го 

feladattal bíz meg vkit; ~ 

дору чення megbízást ad 2. 

átv ráhárít vkire vmit; ~ 

відповіда льність на ко го 

ráhárítja vkire a felelősséget, 

felelőssé tesz vkit 

покла дений 1. rábízott 

<feladat> 2. ráhárított 3. 

ráhelyezett, odahelyezett, 

odatett 4. elhatározott, feltett 

<szándék> 

покли кати bef 1. hív, szólít; 

~ до збро ї fegyverbe szólít 3. 

~ на суд bíróság elé idéz 4. ~ 

до відповіда льності 

felelősségre von 4. felhív, 

felhívást intéz  

по л с -а ker biztosítási 

kötvény  

пол тапара т -y politikai 

apparátus  

пол тб ро  nrag s politikai 

bizottság, politbüró 

пол тв   зен  -зня politikai 

fogoly  

пол теконо м   politikai 

gazdaságtan  

пол техн  чний általános 

műszaki, politechnikai; ~ 

інститу т műegyetem  

пол тиза ц   átpolitizálás; 

dolgok, jelenségek politikai 

színezetűvé tétele  

пол тизо ваний átpolitizált  

пол тизува ти foly bef 

átpolitizál, politikai 

színezetűvé tesz, politikát 

csinál belőle  

пол тизува тис  foly bef 

átpolitizálódik, politikai 

színezetet kap 

пол  тик -a politikus  

пол  тика 1. politika; 

податко ва ~ adópolitika 2. 

átv biz politika, mesterkedés  

пол ти чний politikai 

пол тнавча нн  politikai 

oktatás  

пол тосв  та politikai nevelés  

пол це йс кий I. mn 

rendőrségi, rendőri, rendőr-; 

нагляда ч rendőrfelügyelő; ~ 

уча сток körzeti rendőrség II. 

fn rendőr  

пол  ц   1. rendőrség 

<hivatal> 2. gyűjt rendőrség, 

rendőrségi alkalmazottak, 

rendőri állomány 

поло женн  I. helyzet, állás 

2. szabályzat, rendelkezés; 

зага льні ~ általános 

rendelkezések; ~ про ви бори 

választási szabályzat  

помара нчевий narancs-; 

помара нчева револю ція 

narancsos forradalom  

пом  с чний havi <fizetés, 

jövedelem>; havonkénti  
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пом  с чно hat havonta 

<fizet> 

понаднормати вний 

normatíván felüli 

понаднормо вий normán 

felüli  

понадпла новий terven 

felüli  

понадуро чний isk 

munkaidőn túli, túlóra-  

понадшта тний állományon 

kívüli  

пони жувати foly пони зити 

bef 1. csökkent; ~ рі вень 

csökkenti a színvonalat; 2. 

leszállít, alászállít; ~ ці ни 

leszállítja az árakat 3. 

lefokoz, alacsonyabb 

beosztásba helyez, degradál  

пон та  jog hatósági tanú 

<nő> 

пон ти й jog hatósági tanú 

<házkutatásnál, 

leltározásnál> 

попереводити bef 1. átvezet 

2. áttesz, áthelyez <más 

(munka)helyre, beosztásba> 

поперево дитис  bef 1. 

áthelyezteti magát <más 

állásba> 

попере дженн  

figyelmeztetés  

попере дн й I. mn előzetes; ~ 

діа гноз előzetes diagnózis v 

kórisme; попере дні 

пі дсумки előzetes 

eredmények; попере днє 

ув я знення előzetes 

letartóztatás; за попере дніми 

да ними v підраху нками 

előzetes adatok v számítások 

szerint II. fn попере днє 1. 

múlt, az eddigiek 2. előző 

<változat, megfogalmazás> 

попра вка javítás, 

(helyre)igazítás  

попра вленн  helyesbítés, 

(helyre)igazítás  

пора да 1. jó tanács 2. 

tanácskozás; збира тися на 

пора ду tanácskozásra 

egybegyűl  

пора дитис  bef tanácskozik 

vmiről, kikéri vkinek a 

véleményét vmiről; 

megbeszél, megtanácskozik 

vkivel vmit  

пора дник -a 1. tanácsadó, 

tanácsos 2. kézikönyv, 

segédkönyv 

пора дниц  tanácsadó (nő) 

пора зка 1. vereség 

<csatában, küzdelemben, 

mérkőzésben stb> 2. ~ в 

права х a) jogvesztés, a 

polgári jogok felfüggesztése; 

b) jogkorlátozás  

порекомендува ти bef 1. 

ajánl <olvasnivalót, árut stb> 

2. beajánl vkit vkinek  
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порива ти foly порва ти bef 

1. (meg)szakít; ~ 

дипломати чні відно сини 

megszakítja a diplomáciai 

kapcsolatokat  

портфе л  -я 1. aktatáska, 

irattáska; iskolatáska 2. pol 

tárca; ~ міні стра miniszteri 

tárca  

пору ка 1. kezesség, 

szavatosság, jótállás; бра ти 

на пору ки кого  kezességet 

vállal vkiért; да ти пору ку за 

ко го jótáll v kezeskedik 

vkiért  

поруча ти foly поручи ти 

bef 1. megbíz vkit vmivel 2. 

rábíz vkire vmit  

поручи тел ка kezes, jótálló 

(nő) 

поручи тел ство kezesség, 

jótállás, szavatosság  

поручи тел с кий 

kezességi, jótállási 

<kötelezettség> 

поручи ти bef  поруча ти 

поруши ти bef  

пору шувати 
пору шенн  1. megsértés; ~ 

демокра тії a demokrácia 

megsértése; ~ зако ну 

törvénysértés; пра вил 

szabálysértés, a szabályok 

megsértése; ~ рі шень a 

határozatok megsértése 

2. megszegés, meg nem 

tartás; ~ прися ги esküszegés; 

~ сло ва szószegés 3. áthágás, 

kihágás; ~ пра вил 

ву личного ру ху az utcai 

közlekedési szabályok 

áthágása 4. megbontás, 

megzavarás; ~ поря дку 

rendbontás; ~ суспі льного 

поря дку a társadalmi rend 

megbontása  

пору шник -а 1. (vmit) 

megsértő, megszegő; ~ 

кордо ну határsértő; ~ зако ну 

törvényszegő 2. (vmit) 

megbontó, megzavaró, 

háborgató; ~ поря дку 

rendbontó; ~ ти ші 

csendháborító  

пору шниц  1. (vmit) 

megsértő, megszegő (nő) 2. 

(vmit) megbontó, megzavaró 

(nő) 

пору шуваний megszegett 

<szabály, törvény> 

порушу ванн  1. megsértés 

<vmely szabályé>; ~ пра вил 

szabálysértés 2. megszegés, 

áthágás 3. ~ звинува чення 

про ти ко го vádemelés vki 

ellen 

пору шувати foly 

пору шити bef 1. (meg)sért 

<törvényt, szabályt, határt 

stb> 2. megszeg <adott szót, 
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parancsot, hagyományokat>; 

~ уго ду egyezséget megszeg 

3. megbont, (meg)zavar 

<rendet, nyugalmat, békét> 4. 

áthág <törvényt, társadalmi 

korlátokat> 5. felvet, 

indítványoz; ~ клопота ння 

kérvényez; ~ пита ння 

kérvényez, közbenjár; kérdést 

v problémát vet fel  

пор дкува нн  1. rendezés, 

rendbetevés, rendberakás 2. 

rendelkezés, utasítás  

пор  док -дку 1. rend 

<lakásban, utcákon> ; ~ ру ху 

közlekedési rend 2. 

<társadalmi> rend, rendszer 

3. (sor)rend; абетко вий ~ 

ábécérend, betűrend; 

хронологі чний ~ időrend(i 

sorrend); ~ дня napirend; 

ви сунути v поста вити що 

на ~ де нний napirendre tűz 

vmit; віднови ти ~ 

helyreállítja a trendet 4. átv út 

(megvalósítási, elintézési) 

mód; адміністрати вним 

поря дком közigazgatási úton  

поса да hivatal, állás, 

tisztség; керівна  ~ vezető(i) 

állás v tisztség; вво дити v 

призна чити на поса ду 

kinevez; вступи ти на поса ду 

hivatalba lép; займа ти 

поса ду állást betölt; 

затве рджувати на поса ді 

hivatalába beiktat, 

tisztségében megerősít; 

звільня ти з поса ди elbocsát; 

усу нути з поса ди tisztsége 

alól felment, meneszt, levált, 

állásából elmozdít; понови ти 

на поса ді tisztségében 

megújít; шта тна ~ fizetett 

állás 

посадо вий (köz)hivatali, 

hivatalos, szolgálati; 

посадо ва інстру кція 

szolgálati utasítás 

по св дка igazolvány, 

igazolás, bizonyítvány, 

bizonylat; ~ про осо бу 

személyazonossági 

(igazolvány); ~ про 

наро дження születési 

bizonyítvány; ~ про шлюб 

házassági bizonyítvány; rég ~ 

на прожива ння lakhatási 

bizonylat; тимчасо ва ~ 

ideiglenes igazolvány; 

ви дати по свідку igazolványt 

kiállít 

посв  дник -а jog tanú 

посв  дниц  jog tanú (nő) 

посв  дчений 1. tanúsított 2. 

bizonyított 

посв  дченн  1. igazolás, 

tanúsítás, hitelesítés 2. 

igazolvány, bizonyítvány, 

bizonylat; ~ осо би 



143 
 

személyazonossági 

igazolvány; ~ водія  

(gépkocsivezetői) 

jogosítvány; меди чне ~ 

orvosi bizonyítvány 

посв  дчуванн  1. 

tanúságtétel 2. tanúság 3. átv 

bizonyíték 4. jog 

vallomástétel, tanúsítás 

посв  дчувати foly 

посв  дчити bef 1. tanúsít 2. 

jog tanúskodik, tanúvallomást 

tesz 3. igazol, bizonyít 4. átv 

bizonyítékul szolgál 

посере дник -а közvetítő 

посере дництво közvetítés, 

közvetítői tevékenység 

посере дниц кий közvetítői 

<szerep> 

посере дниц  közvetítő (nő) 

посо л -сла  1. dipl 

nagykövet; надзвича йний і 

повнова жний ~ rendkívüli és 

meghatalmazott nagykövet 2. 

követ, küldött 

посо л ство 1. dipl 

nagykövetség <intézmény; 

épület> 2. követség, 

deputáció 

посо л с кий 1. nagyköveti 

2. nagykövetségi 

поспри  ти bef 1. elősegít, 

előmozdít vmit, kedvez 

vminek 2. segít, segítséget 

nyújt vkinek, segítségére van 

vmiben vkinek 

пост -а  1. tisztség, hivatal, 

állás; ~ дире ктора igazgatói 

tisztség; відповіда льний ~ 

felelős tisztség; керівни й ~ 

vezető állás v tisztség 2. 

állomás; контро льний ~ 

ellenőrző állomás 

поста вити bef 1. tesz, 

helyez, rak vhová 2. <célt, 

feladatot> kitűz, 

<követelményeket> támaszt, 

<kérdést, problémát> felvet, 

<kérdést> feltesz; ~ мето ю 

célul tűz ki; ~ на 

голосува ння szavazásra 

bocsát; ~ на поря док де нний 

napirendre tűz 3. kirak, kitesz 

<vesszőket, ékezeteket>; ~ 

пі дпис aláír 4. kinevez <új 

igazgatót> 5. <diagnózist> 

megállapít 6. ~ по за зако ном 

törvényen kívül helyez 

постано ва 1. határozat; ~ 

зага льних збо рів a 

közgyűlés határozata; ~ з їзду 

a kongresszus határozata 2. 

rendelet; ~ у ряду 

kormányrendelet 3. jog 

(bírósági) végzés, határozat, 

ítélet, döntés 

постановл  ти foly 

постанови ти bef 

(el)határoz, határozatot hoz 

vmiről; megállapodik 
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vmiben; dönt vmiről; 

rendelkezik vmiről vhogyan 

постано вчий rendelkezési, 

határozati; постано вча 

части на rendelkezési v 

határozati rész 

постача нн  1. ellátás 2. 

közellátás; ві дділ ~ 

közellátási osztály 4. 

szolgáltatás; ~ 

електроене ргії 

áramszolgáltatás 

постпре дство (=пості йне 

представни цтво) dipl 

állandó képviselet 

посу тн й 1. lényeges, 

lényegbevágó, igen fontos v 

jelentős; посу тня різни ця 

lényeges különbség 2. 

lényegi <a lényegre 

vonatkozó>; посу тня 

розмо ва lényegi beszélgetés 

v megbeszélés 

посу тн ст  -ності 

jelentőség, fontosság 

пос га нн  1. eltulajdonítási 

kísérlet 2. támadási kísérlet, 

merénylet; ~ на життя  élet 

elleni merénylet 

пос га ти foly пос гти  bef 

1. tör vmire v vmi ellen, 

merényletet tervez vki, vmi 

ellen; ~ на життя  чиє  v кого  

az életére tör vkinek 2. 

megkísérel vmit 

eltulajdonítani 3. táj nyúl vmi 

után, vhová; ~ у кише ню 

zsebébe nyúl 

пота  мний 1. titkos, titkolt 

2. rejtett 3. titokzatos 4. tilos, 

tiltott 

пота  мн ст  -ності 

titokzatosság; titok; titkosság 

потве рдженн  megerősítés, 

alátámasztás, bizonyítás, 

igazolás 

потве рджувати foly 

потве рдити bef megerősít, 

alátámaszt, bizonyít, igazol 

потвердни й megerősítő, 

igazoló 

пото чний átv jelenlegi, 

folyó-, folyamatban lévő, 

napi, mindennapi; ~ моме нт 

a jelenlegi helyzet; пото чна 

пре са napi sajtó; ~ раху нок 

folyószámla; ~ рік folyó év 

потр  бний 1. szükséges, 

megkívánt; потрі бні 

докуме нти a szükséges 

okmányok; вважа ти що за 

потрі бне szükségesnek tart 

vmit 2. kellő, megfelelő 

пот гну ти bef 1. húz, von; 

це потя гне за собо ю 

неприє мності ez kellemetlen 

következményekkel jár 2. ~ 

до відповіда льності 

felelősségre von 

поуро чний óránkénti, óra-; 
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~ план óraterv, поуро чна 

опла та órabér 

похвала  dicséret, elismerés; 

зароби ти v заслужи ти 

похвалу  kiérdemli a 

dicséretet, rászolgál az 

elismerésre 

похва л ний 1. dicséretes, 

dicsérendő, dicséretre méltó; 

~ вчи нок dicséretre méltó tett 

2. dicsérő, dicsőítő, 

magasztaló; ~ лист dicsérő 

okmány; isk похва льна 

гра мота dicsérő oklevél 

поши рений 1. (ki)bővített; ~ 

коміте т kibővített bizottság; 

2. elterjedt, gyakori 3. 

kiterjedt 4. átv túlságosan tág, 

nem szó szerinti, felületes; 

поши рене тлума чення 

зако ну a törvény túlságosan 

tág, nem szó szerinti 

értelmezése 

поши р вати foly 

поши рити bef 1. 

(ki)szélesít, (ki)tágít, 

(ki)bővít 2. (ki)terjeszt; 

(meg)növel; ~ вплив növeli a 

befolyást; ~ ді ю зако ну 

kiterjeszti a törvény hatályát 

поштовий posta-, postai; ~ 

пере каз postautalvány; 

пошто ві відпра влення 

postaküldemények 

пошто во-оща дний: 

пошто во-оща дна ка са posta-

takarékpénztár 

поштрафува та bef 

megbírságol; megbüntet 

по  сн вал ний 
magyarázó, kifejtő; 

поя снювальна запи ска 

írásbeli magyarázat 

по  сн ванн  1. 

(meg)magyarázás kifejtés, 

fejtegetés, értelmezés 2. 

<írásbeli v szóbeli> 

magyarázat 

пра вило 1. szabály; 

непи сане ~ íratlan szabály; 

пра вила безпе ки biztonsági 

szabályok; за всіма  

пра вилами v по всіх 

пра вилах szabályosan, az 

összes előírásnak 

megfelelően; 2. főleg tb 

szabályzat; пра вилa безпе ки 

пра ці munkabiztonsági 

szabályzat 

пра вка 1. javítás, kiigazítás, 

helyesbítés, korrekció 2. 

kiegyenesítés, egyengetés 

3. (hiba)javítás 

пра влений javított 

<szöveg> 

пра вленн  (ki)javítás; 

(ki)igazítás; ~ те ксту 

szövegjavítás 

правл  нн  1. uralkodás, 

uralom 2. kormányzás, 



146 
 

vezetés; фо рма ~ 

kormányforma 3. vezetőség, 

igazgatóság; член ~ 

igazgatósági tag 

правл  нс кий vezetőségi, 

igazgatósági 

пра вл чий uralkodó, 

kormányzó; ~ режи м 

uralkodó rendszer 

пра вний ritk 1. jogi; пра вна 

підста ва до чо го vminek a 

jogi alapja 2. jogos 

пра во 1. jog, jogrendszer; 

звичає ве ~ szokásjog 2. jog, 

jogosultság; ~ го лосу 

szavazati jog; зага льне 

ви борче ~ általános 

választójog; з по вним 

пра вом teljes joggal; по 

пра ву a) joggal; b) jogosan, 

jogszerűen; на рі вних 

права х egyenjogúsági 

alapon; ма ти права  joga van, 

jogosult 3. jogkör; ~ судді  

bírói jogkör 4. jogtudomány; 

міжнаро дне ~ nemzetközi 

jog; циві льне ~ polgári jog 

правови й jog-, jogi, 

jogügyi; правові но рми jogi 

normák; правова  нері вність 

jogi egyenlőtlenség 

правови к -а  biz jogtudós, 

jogász 

правов дно сини tb jog jogi 

viszonyok 

правовла сн ст  -ності 

jogtulajdon 

правозастосо вний 

jogalkalmazási 

правозастосува нн  

jogalkalmazás 

правозасту пник -а jog jogi 

képviselő 

правозасту пництво jog 

jogi képviselet 

правозахисни й jogvédő, 

jogvédelmi; ~ рух 

jogvédelmi mozgalom 

правозахисни к -а  

jogvéd(elmez)ő <személy> 

правоза хист -у jogvédelem 

правозда тний jogképes 

правозна вец  -вця jogtudós 

правозна вство 

jogtudomány 

правом  рний 1. 

törvényszerű, jogszerű 2. 

jogos, indokolt 

правом  рн ст  -ності 1. 

jogszerűség, törvényszerűség 

2. jogosság, indokoltság 

правом  рно hat 1. 

törvényszerűen 2. indokoltan, 

jogosan 

правомо чний 1. jogosult, 

feljogosított, illetékes 2. 

határozatképes <gyűlés, 

kongresszus> 

правомо чн ст  -ності 

jogosultság, illetékesség, 
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(jog)hatályosság 

правонасту пник -а jog 

jogutód, jogörökös 

правонасту пництво 

jogfolytonosság 

правоохоро нец  -нця 

rendfenntartó 

правоохоро нний 
rendfenntartó; 

правоохоро нні о ргани 

rendfenntartási szervek 

правопору шенн  jog, 

jogsértés, jogtiprás, 

szabálysértés 

правопору шник -а jog 

jogsértő, bűnöző <férfi> 

правопору шниц  jog 

jogsértő, bűnöző <nő> 

правопор  док -дку jog 

jogrend 

правосв до м ст  -мості jog 

jogtudat 

правосу дд  1. jog 

igazságszolgáltatás, 

bíráskodás 2. igazságos ítélet 

правосу дний jog 

igazságszolgáltatási, 

bíráskodási 

правотво рчий jogalkotási 

правотво рч ст  -чості 

jogalkotás 

правочи н -у jogügylet, 

tranzakció; односторо нній ~ 

egyoldalú ügylet 

правочи нний jogosult, 

jogerős; правочи нне 

рі шення jogerős határozat 

правочи нн ст  -ності 

jogosultság, illetékesség 

пра пор -а zászló, lobogó; 

держа вний ~ állami lobogó; 

націона льний nemzeti zászló 

працевлашто ваний 

munkába 

elhelyezett;foglalkoztatott 

працевлашто вувати foly 

працевлаштува ти bef 

munkahelyre kiközvetít, 

álláshoz juttat 

працевлаштува нн  

munkalehetőség biztosítása, 

munkaerőelhelyezés 

працеда вец  -вця 

munkaadó 

працезда тний munkaképes, 

munkabíró 

працезда тн ст  -ності 

munkaképesség, mukabírás 

працеоща дженн  közg 

munkamegtakarítás 

прац вни к -а  1. dolgozó; 

меди чний ~ egészségügyi 

dolgozó; ~ по шти postai 

alkalmazott; науко вий ~ 

tudományos dolgozó; 

керівни й ~ vezető beosztású 

dolgozó 2. munkás; 

парті йний ~ pártmunkás 

прац вни ц  munkásnő, 

dolgozó nő 
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пра ц  1. munka; 

продукти вність пра ці 

munkateljesítmény v -

termelékenység 2. 

elfoglaltság, munka, állás; 

на ймана ~ bérmunka; ри нок 

пра ці munkaerőpiac 

преа мбула dipl 

preambulum, bevezető rész v 

szakasz <szerződés 

szövegében> 

представни к -а 1. 

képviselő; пала та 

представникі в képviselőház 

2. meghatalmazott, megbízott 

представни цтво képviselet 

представни ц кий 1. 

képviseleti, érdekképviseleti; 

~ о рган képviseleti szerv 2. 

reprezentatív; tekintélyes v 

méltóságteljes megjelenésű 

представни ц  képviselő 

<nő> 

пред   вленн  1. felmutatás, 

bemutatás; ~ докуме нтів az 

okmányok felmutatása 2. 

bejelentés 3. benyújtás; ~ 

звинува чення a vád 

benyújtása, vádemelés 

пред  вл  ти foly 

пред  ви ти bef 1. felmutat 

<igazolványt, jogosítványt, 

jegyet> 2. bejelent; ~ 

прете нзії igényt jelent be; ~ 

вимо ги követelményeket 

támaszt; ~ пра во jogot formál 

vmire 

пред  вни к -а  ir bemutató, 

felmutató, benyújtó, bejelentő 

<dokumentumé>, на 

пред явника  bemutatóra 

<kiad> 

пред  вни ц кий 

bemutatóra szóló 

пред  вни ц  bemutató, 

átadó (nő) 

президе нт -а elnök; ~ 

респу бліки köztársasági 

elnök; ~ Акаде мії  ау к a 

Tudományos Akadémia 

elnöke 

президе нтство elnöki 

tisztség, elnökség 

президе нтстувати foly 

elnöki tisztet betölt 

президе нтс кий 1. elnöki 2. 

államfői 

прези д   1. elnökség 2. 

elnöki tanács 

прем   р -а miniszterelnök 

прем   р-м н  стр -а 

miniszterelnök 

прем   рство miniszterelnöki 

tisztség vagy állás 

прем   рс кий 

miniszterelnöki 

прем а л ний I. mn 

jutalmazási, prémium-; ~ 

фонд jutalmazási alap; 

преміа льна систе ма 
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prémiumrendszer II. fn tb 

преміа льні jutalom, prémium 

прем  ва нн  1. jutalmazás, 

premizálás 2. díjazás, díjjal 

való kitüntetés 

прем  ва ти foly bef 

premizál, jutalmaz, dijaz 

пре м   1. kitüntetés, díj; 

Міжнаро дна ~ Ми ру 

Nemzetközi Béke-díj; 

 о белівська ~ Nobel-díj; 

і мені Т. Г. Шевче нка 

Sevcsenko-díj; писуди ти 

пре мію díjat odaítél; 

ви сунути кого  на пре мію 

kitüntetésre előterjeszt v jelöl 

2. jutalom, prémium; 

грошова  ~ pénzjutalom 

пре са 1. sajtó; періоди чна ~ 

időszaki sajtó; бульва рна ~ 

bulvársajtó 2. gyűjt sajtó, 

újságírókű 

прес-аташе  nrag h dipl 

sajtóattasé 

прес-б ро  nrag s sajtóiroda 

прес-конфере нц   

sajtóértekezlet 

прес-це нтр -у sajtóközpont 

прете нз   1. igény, 

követelés; виступа ти з 

прете нзіями igényeket 

támaszt; задовольни ти 

прете нзії чиї  kielégíti az 

igényeit vkinek 2. kifogás; 

пред яви ти прете нзії кому  

kifogást emel vki ellen; бу ти 

в прете нзії на ко го kifogása 

van vki ellen 3. kereset, 

panasz; пред явля ти 

прете нзію до ко го keresetet 

ad be vki ellen 

преференц  йний 
kedvezményes 

префере нц   kedvezmény, 

előny; госьпода рська ~ 

gazdasági kedvezmény 

прецеде нт -у rég precedens; 

це не ма є прецеде нтів erre 

nincs precedens v példa 

приба вка nép 1. hozzátevés, 

gyarapítás, pótlás 2. emelés, 

növelés, fokozás; ~ до 

заробі тної пла ти fizetési 

pótlék 

прибутко вий 1. 

jövedelmező, hasznot hajtó 

<vállalkozás, üzem> 2. 

bevételi, jövedelmi; 

прибутко ва кни га bevételi 

napló; ~ пода ток jövedelmi 

adó 

прибутко в ст  -вості 

jövedelmezőség 

прибутко во hat haszonnal 

<értékesít vmit> 

прибутко во-видатко вий 

ker bevételi és kiadási 

<napló> 

прибуткува нн  

bevételezés, profit 
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прибу ток -тку 1. nyereség, 

haszon, profit; дава ти ~ 

nyereséget hoz; jövedelmez 

2. jövedelem; націона льний 

~ nemzeti jövedelem; 

валови й ~ bruttó jövedelem; 

чи стий ~ netto jövedelem; 

tiszta haszon 3. ker bevétel; ~ 

і вида ток bevétel és kiadás; 

tartozik–követel 

<könyvelésben> 

прива тний magán-, privát-; 

прива тна вла сність 

magántulajdon; прива тна 

спра ва magánügy; прива тне 

життя  magánélet; прива тна 

осо ба magánszemély; 

прива тним спо собом nem 

hivatalosan 

прива тник -a 

magántulajdonos, 

magánkereskedő, 

magánvállalkozó 

прива тниц кий 

magántulajdonosi, 

magánvállalkozói 

приватновла сниц кий 1. 

magántulajdoni 2. 

magántulajdonosi <érdekek> 

приватногоспода рс кий 

magángazdálkodási; 

magántulajdoni 

приватноп дпри  мниц ки

й magánvállalkozói 

при в д -воду 1. ürügy; 

kifogás; да ти ~ до чо го 

ürügyet szolgáltat vmihez; з 

при воду чо го vminek az 

ürügyén; під рі зними 

при водами különféle 

ürügyekkel 

прив  д -во ду jog előállítás 

<rendzavarásért, 

szabálysértésért> 

прив ле  вий: привіле єве 

пра во előjog, kiváltság 

прив ле й -ю 1. kiváltság, 

privilégium 2. tört 

szabadalom; előjog 

прив ле йний kiváltságos, 

privilegizált; привіле йне 

пра во kiváltságjog 

прида тн ст  -ності 1. 

alkalmasság 2. 

hasznosíthatóság; 

господа рська ~ gazdasági 

hasznosíthatóság 

при званий 1. hívott, 

szólított; ~ до а рмії katonai 

szolgálatra behívott, 

bevonultatott 2. felszólított, 

felhívott 

призива ти foly призва ти 

bef behív <katonai 

szolgálatra> 

признача ти foly 

призна чити bef kinevez, 

kijelöl <vmely tisztségre, 

beosztásba> 

призна чений kijelölt, 
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megszabott, kitűzött 

<időpont> 

призна ченн  1. 

megjelölése, kitűzése vminek 

2. kinevezés; оде ржати ~ 

megkapja a kinevezést 3. 

rendeltetés, cél, felhasználás; 

використо вувати за 

призна ченням 

rendeltetésének megfelelően 

használ fel v vesz igénybe; 

відповіда ти призна ченню 

megfelel a rendeltetésnek v 

céljának; ~ пе нсії a nyugdíj 

megállapítása 

при зов -у 1. kat behívás; на 

~ (до при зову) іти  bevonul 

<katonának> 2. gyűjt (katonai 

szolgálatra egyszerre) 

behívottak 3. felhívás 

призови й díjazott; jutalom-, 

díj-; призова  комі сія 

díjkiosztó bizottság 

призо вний sorozási, 

behívási, bevonulási; 

призо вна комі сія 

sorozóbizottság 

призо вник -а sorköteles; 

újonc, katonai szolgálatra 

behívott 

призупи нений (rövid időre) 

felfüggesztett 

призупи ненн  1. (rövid 

idejű) megállítás, leállítás 2. 

jog felfüggesztés 

призупин  ти foly 

призупини ти bef 1. (egy 

időre) megállít, elállít, 

beszüntet 2. feltartóztat; 

félbeszakít 3. jog felfüggeszt 

прийма л ний I. mn 1. 

fogadó, fogadási; ~ день 

fogadónap 2. felvételi; 

прийма льна комі сія felvételi 

bizottság 3. ker átvevő; ~ 

пункт felvásárlóközpont 

прийма ти foly прийн  ти 

bef 1. (át)vesz, felvesz, 

megkap; ~ гро ші на по шті 

fel- v átveszi a pénzt a 

postán; ~ замо влення 

megrendelést felvesz; ~ під 

розпи ску nyugta ellenében 

átvesz 2. hiv átvesz, fogad; ~ 

ра порт fogadja v átveszi a 

jelentést 3. hiv átveszi 

vminek a vezetését; ~ 

кома ндування átveszi a 

parancsnokságot 4. 

<iskolába, egyetemre> 

felvesz; ~ на слу жбу 

munkára felvesz v alkalmaz 

5. fogad <orvos, miniszter>; 

~ відві дувачів látogatókat 

fogad 6. elfogad, hoz; ~ 

зако н törvényt hoz; ~ 

рі шення döntést hoz; ~ до 

ві дома tudomásul vesz 

прийн  тий elfogadott, 

jóváhagyott <határozat>, 
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meghozott <döntés> 

при йн тий elfogatott, 

megszokott, bevett, szokásos 

при йн то hat pred 1. el van 

fogadva, jóvá van hagyva v 

elfogadták, jóváhagyták 

2. <intézménybe tanulni, 

munkára> fel van véve v 

felvették 

прийн тт   1. elfogadás, 

jóváhagyás; ~ зако ну a 

törvény jóváhagyása 2. 

átvétel; ~ спа дщини az 

örökség átvétele 3. felvétel 

<vmely intézetbe> 

прийо м -у 1. átvétel 2. 

felvétel, tagfelvétel; ~ на 

робо ту munkafelvétel 

прика з -у rendelet, határozat 

прик нце вий befejező, záró, 

zár-, vég-; ~ стан befejező 

szakasz; прикінце ве сло во 

zárszó; прикінце ва строфа  

befejező versszak; ~ 

ви сновок végkövetkeztetés; 

~ прикінце ве поло ження 

zárt rendelkezés 

прикордо нний határ-, 

határmenti-; прикордо нна 

сму га határmenti sáv 

прим  щенн  helyiség; 

службо ве ~ szolgálati 

helyiség 

примусо вий kényszerű, 

kényszer-; примусо ва па уза 

kényszerszünet; примусо ві 

робо ти kényszermunka; 

примусо ві за ходи 

kényszerintézkedések 

приму шений kényszerített, 

kényszerű, kényszeredett, 

erőltetett 

приму шуванн  1. 

kényszerítés 2. kényszer 3. 

kényszerűség 

при пис -у 1. előírás; ~ 

зако ну a törvény előírása 2. 

törvény, szabály 3. irányelv, 

utasítás; követelmény 

припи саний 1. hozzáírt 2. 

nyilvántartott 3. előírt, felírt 

<gyógyszer> 

припи ска 1. utóirat; 

széljegyzet 2. hozzáírás; 

hozzáfűzés 3. hozzáírás 

<meghamisítás> 4. hiv 

bejegyzés, beregisztrálás 

приписни й bejegyzett, 

regisztrált, lajstromozott 

приписни к -а  kat 

bejegyzett, regisztrált 

személy 

припу щений megengedett 

<sebesség, eltérés> 

припу щенн  feltevés, 

feltételezés; hipotézis 

прире чений I. mn 1. elítélt; 

йому  прире чена смерть 

halálra van ítélve 2. vmire 

ítélt, kárhoztatott; ~ до 
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стра ти vesztésre v kivégzésre 

ítélt; ~ на заги бель 

pusztulásra ítélt v pusztulásra 

van ítélve II. fn halálraítélt 

при р ст -росту növekedés, 

gyarapodás, szaporulat; ~ 

насе лення népszaporulat; ~ 

проду кції termékgyarapodás 

прироб  ток -тку 

mellékkereset <mint összeg>; 

mellékjövedelem 

присво  нн  1. elsajátítás, 

birtokbavétel 2. kisajátítás, 

eltulajdonítás 3. odaítélés, 

adományozás <címé, 

tudományos fokozaté> 4. rég 

befogadás 

присво  ванн  1. 

eltulajdonítás 2. elsajátítás 3. 

odaítélés, adományozás 

<vmely címé, névé> 

при суд -у 1. ítélet; 

сме ртний ~ halálos ítélet; 

оголоси ти ~ ítéletet hirdet, 

kimondja az ítéletet 2. átv 

döntés, határozat; 

остато чний ~ végső döntés 

3. átv ítélet, vélemény 

прису джений jog elítélt, 

elmarasztalt, megbüntetett 

прису дженн  odaítélés, 

megítélés, részesítés; пре мії 

jutalom odaítélése vkinek 

прису джувати foly 

присуди ти bef 1. elítél; ~ на 

смерть halálra ítél; ~ до 

штра фу megbírságol 2. 

odaítél <díjat, kitüntetést, 

címet stb> 

прис  га eskü, fogadalom; 

військо ва ~ katonai eskü; 

ві рності hűségeskü; дава ти 

(да ти, склада ти, скла сти) 

прися гу esküt tesz; взя ти 

прися гу з ко го megesket 

vmire, vkire vkit; пору шити 

прися гу esküt megszeg 

прис  жний mn esküt tett, 

felesküdött; ~ засіда тель 

esküdt 

прит га ти foly прит гти  

bef 1. vonz, (oda)von, odahúz 

vmihez, (oda)hoz 2. átv ~ до 

відповіда льності 

felelősségre von; ~ кого  до 

су ду bíróság elé idéz v állít 

vkit 

прит га тис  foly 

прит гти с  bef: ~ до 

відповіда льності 

felelősségre vonják 

прит  гнений (oda)húzott, 

(oda)vont; ~ до 

відповіда льності 

felelősségre vont 

приче тний köze van 

vmihez, vkihez, részes 

vmiben; він до ціє ї спра ви 

не приче тний nincs köze 

ehhez a dologhoz 
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причи на 1. ok; пова жна ~ 

fontos v elfogadható ok; з 

ціє ї причи ни ez oknál fogva 

v emiatt 2. indíték; indok; без 

причи ни indokolatlanul 

проб  рний hitelességi, 

hitelesítő, próba-; ~ ка мінь 

próbakő; пробі рна пала та 

hitelesítő iroda 

прова дити foly 1. folytat 

<harcot, politikát, kampányt, 

tevékenységet> 2. tart, 

lefolytat <gyűlést, tárgyalást, 

órát, előadást> розмо ву 3. 

beszélgetést folytat 

про в д -воду 1. vetető 

szerep; взя ти ~ vezető 

szerephez jut 2. vezetés, 

irányítás; vezetőség; 

центра льний ~ központi 

vezetés; парті йний ~ 

pártvezetőség; колекти вний 

~ kollektív irányítás 

прово дка <könyvelésben> 

bejegyzés, bevezetés, beírás; 

~ раху нків a számlák 

bevezetése 

проголосcти bef  

проголо шувати 

проголосо ваний 
megszavazott, jóváhagyott, 

elfogadott 

проголосува ти bef szavaz 

проголо шений kikiáltott, 

kihirdetett, közhírré tett, 

kinyilvánított, deklarált; ~ 

сувереніте т kikiáltott 

függetlenség 

проголо шенн  kihirdetés, 

kiáltás, deklarálás 

проголо шувати foly 

проголоси ти bef kikiált, 

kihirdet, proklamál, 

meghirdet; ~ респу бліку 

kikiáltja a köztársaságot; ~ 

пра во наро дів на 

самови значення meghirdeti 

a népek önrendelkezési jogát 

програ ма 1. munkaterv, 

program; щоде нна ~ napi 

program; згі дно програ ми a 

programnak megfelelően 2. 

pol program; прое кт 

програ ми programtervezet 3. 

isk tanterv <középiskolában>, 

program <főiskolán> 

про даж 1. forgalomba 

hozatal, értékesítés; акт 

ку плі-про дажу adásvételi 

szerződés 2. kereskedelmi 

forgalom; пусти ти в ~ 

forgalomba hoz 

прода жний 1. eladási; 

прода жна ціна  eladási ár 2. 

eladó; ~ дім eladó ház 

прое кт -у 1. terv, tervezet; 

типови й ~ típusterv; ~ 

догово ру szerződés tervezete 

2. javaslat; ~ резолю ції 

határozati javaslat; ~ зако ну 
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törvényjavaslat 3. tervrajz 

прое ктний 1. terv-, 

tervezési; прое ктне бюро  

tervezőiroda v terviroda; ~ 

ві дділ tervezési osztály 2. 

előirányzott, (be)tervezett; 

прое ктна поту жність 

tervezett kapacitás v 

előirányzott teljesítőképesség 

прожива нн  1. tartózkodás, 

ottlakás, lakhely; мі сце ~ 

lakhely v tartózkodási hely 

2. lakhatás; вид на ~ 

lakhatási jog 

прожитко вий élet-, lét-; ~ 

рі вень életszínvonal; ~ 

мі німум létminimum 

прокурату ра 1. ügyészség 

2. ügyészi hatáskör 

прокуро р -а  1. ügyész; 

генера льний ~ főügyész 2. 

közvádló 

прокуро рство ügyészi 

hatáskör v állás 

прокуро рс кий ügyészi; ~ 

на гляд ügyészi felügyelet 

пронумеро ваний 
megszámozott, megjelölt, 

besorolt 

пронумеро вувати foly 

пронумерува ти bef 

megjelöl, megszámoz, 

besorol 

пропи саний bejegyzett, 

bejelentett 

прописа ти bef  

пропи сувати 

прописа тис  bef  

пропи суватис  
пропи ска 1. bejekentkezés 

<rendőrségen> 2. bejelentés, 

lakásbejelentés 3. vázlat, 

előrajz 

прописни й 1. (kézzel) írott, 

szépírásos 2. ~ лист 

nyilvántartási lap; ~ бланк 

űrlap 

пропи суванн  lak- v 

tartózkodási hely bejelentése, 

bejegyzése 

пропи сувати foly 

прписа ти bef bejegyez, 

bejelent <lakhelyet, 

tartózkodási helyet> 

пропи суватис  foly 

прописа тис  bef 1. bejelenti 

magát, bejelentkezik 

<rendőrségen, szállodában> 

2. beírják, bejegyzik, 

bejelentik 

пропози ц   javaslat, ajánlat, 

előterjesztés, propozíció; 

внести  пропози цію 

javaslatot tesz v terjeszt elő 

пропонува нн  1. ajánlás, 

javaslat 2. közg kínálat; зако н 

по питу і ~ a kereslet és 

kínálat törvénye 

про пуск belépési engedély 

пропускни й 1. belépési 
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engedélyhez kötött; belépési 

engedélyt kiállító 2. ~ пункт 

ellenőrző állomás; КПП: 

контро льно- ~ пункт 

határátkelő 

простро чений lejárt, 

elévült, érvényét vesztett 

простро ченн  késedelem, 

határidő mulasztás, 

határidőtúllépés; ~ платежу  

fizetési határidő túllépése 

простро чувати foly 

простро чити bef 1. 

<határidőt> elmulaszt 2. 

meghosszabbíttat <engedélyt, 

igazolványt> 3. elhalaszt 

<kifizetést> 

проте ст -у 1. tiltakozás 2. 

jog óvás; заяви ти (пода ти) ~ 

óvást jelent be 

проти вний 1. ellenkező; у 

проти вному ра зі ellenkező 

esetben 2. ellenséges, 

szembenálló; jog проти вна 

сторона  a szembenálló fél 

протизако нний 
törvényellenes, törvénytelen 

протизако нн ст  -ності 

törvényellenesség, 

törvénytelenség 

протизако нно hat 

törvényellenesen, 

törvénytelenül 

протоко л -у 1. jegyzőkönyv; 

вcписка з протоко лу 

jegyzőkönyvi kivonat 2. dip 

protokoll 

протокол  ст -а jegyzőkönyv 

felvevője v vezetője 

протоко л ний 1. 

jegyzőkönyvi <bejegyzés> 2. 

dip protokoll-, protokolláris 

протоко л но hat 

jegyzőkönyvileg <megállapít, 

rögzít> 

протокол о ваний 

jegyzőkönyvezett; 

jegyzőkönyvbe foglalt 

протокол ва нн  

jegyzőkönyvvezetés; 

jegyzőkönyvvezetés 

протокол ва ти foly bef 

jegyzőkönyvet vesz fel, 

jegyzőkönyvbe foglal, 

jegyzőkönyvez 

профб ро  nrag s 

(=профспілко ве бюро ) 

szakszervezeti bizottság v 

iroda 

профв дпу стка 
(=профспілко ва відпу стка) 

szakszervezet által fizetett 

szabadság 

профгупо рг -а 

(=організа тор 

профспілко вої гру пи) 

szakszervezeti csoportvezető 

профес  йний szakmai, szak-

; професі йне навча ння 

szakoktatás, szakképzés; 
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професі йна шко ла 

szakiskola; професі йна 

хворо ба szakmai betegség v 

ártalom; професі йна спі лка 

szakmai tömörülés, 

szakegylet 

профзбо ри tb 

(=профспілко ві збо ри) 

szakszervezeti gyűlés 

профко м -у 

(=профспілко вий коміте т) 

szakszervezeti bizottság 

профко м вс кий 
szakszervezeti bizottsági 

профнеприда тн ст  -ності 

(=професі йна 

неприда тність) szakmai 

alkalmatlanság 

профорган за ц   

(=профспілко ва 

організа ція) szakszervezet 

профор  нта ц   

(=професі йна орієнта ція) 

szakmai orientáltság; szakmai 

irányvonal 

профпрац вни к -а  

(=профспілко вий 

працівни к) szakszervezeti 

dolgozó 

профробо та 

(=профспілко ва робо та) 

szakszervezeti munka 

профру х -у 

(=профспілко вий рух) 

szakszervezeti mozgalom 

профсп  лка (=професі йна 

спі лка) szakszervezet 

профсп лко вий 

szakszervezeti 

профтехучи лище 

(=професі йно-технkчне 

учcлище) technikum, 

szakközépiskola 

профтехшко ла 

(=професійно-техні чна 

шко ла) technikum 

проха нн  1. kérés, kérelem 

2. kérvény; пода ти ~ 

kérvényt nyújt be , kérvényez 

проха ч -а  kérelmező, 

kérvényező 

проха чка kérelmező, 

kérvényező nő 

процеду ра 1. eljárás 2. jog 

perrendtartás 

процеду рний mn 1. eljárási 

2. jog eljárási, perrendtartási 

проце с -у 1. folyamat; у 

проце сі чого  vminek a 

folyamán, során 2. jog (peres) 

eljárás, per; судови й ~ 

bírósági eljárás; ~ над 

воє нними злочи нцями 

háborús bűnösök pere; 

ви грати ~ megnyeri a pert; 

криміна льний ~ büntetőjogi 

eljárás; циві льний ~ polgári 

per 

процесуа л ний jog eljárási, 

eljárásjogi; ~ ко декс 
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perrendtartási kódex; 

процесуа льні но рми 

eljárásjogi normák 

пр ми й 1. egyenes 2. 

közvetlen; ~ пода ток 

közvetlen v egyenes adó; 

пряме  сполу чення közvetlen 

összeköttetés; пряме  

ви борче пра во közvetlen 

választójog 

публ  чний 1. nyilvános; 

публі чне мі сце nyilvános 

hely 2. köz-; публі чне пра во 

közjog 

пункт -у 1. pont 2. hely, 

helység, állomás; насе лений 

~ a) lakott hely; b) település; 

контро льний ~ 

ellenőrzőpont, ellenőrző 

állomás 3. pont, cikkely 

<hivatalos okmányban>; 

пе рший ~ до говору a 

szerződés első pontja v 

cikkelye; по всіх пу нктах 

teljes egészében 

<jóváhagyják>; по пу нктах 

részletesen, pontok v 

cikkelyek szerint, pontról 

pontra 

пуска ти foly пусти ти bef 1. 

(el)enged, elereszt, kienged, 

megenged; ~ на во лю 

szabadon enged; szabadlábra 

helyez 2. ~ в обі г forgalomba 

hoz; ~ в хід üzembe helyez 

пут  вка 1. beutaló; ~ у 

санато рій szanatóriumi 

beutaló 2. menetlevél 

 

Р 

ра да 1. tanács, tanácsadás; 

да ти ра ду кому  tanácsot ad 

vkinek; засягти  ра ди у ко го 

tanácskozik vkivel; приста ти 

на чи ю ра ду v послу хатися 

чиє ї ра ди megfogadja vkinek 

a tanácsát; да ти собі  ра ду 

(ра ди) kiutat talál, megtalálja 

a módját vminek; не було  

і ншої ра ди nem volt más 

kiút; нема  (нема є) ра ди 

nincs kedve semmihez 2. 

értekezlet, tanácskozás; 

держа ти ра ду v ра ду ра дити 

tanácsot tart 3. tanács 

(tanácskozó testület);  aда 

 езпе ки Biztonsági Tanács; 

уче на ~ tudományos tanács v 

testület; сільська  ~ községi 

tanács;  а да міні стрів 

minisztertanács;  ерхо вна 

 а да Украї ни Ukrajna 

Legfelsőbb Tanácsa <az 

ukrán parlament> 

радго сп -у (=радя нське 

господа рство) állami 

gazdaság <a volt 

Szovjetunióban> 

ра дитис  foly 1. 

tanácskozik, megbeszél 2. 
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kikéri vkinek a véleményét 

рад омо вленн  
(rádió)műsorszórás, 

műsorközvetítés, műsoradás 

рад опов до мленн  
rádióközlemény, tájékoztatás 

ра дник -а 1. tanácsadó 

(férfi) 2. tanácsnok, tanácsos; 

~ посо льства követségi 

tanácsos; надві рний ~ tört 

udvari tanácsos; тає мний ~ 

titkos tanácsos; титуля рний 

~ címzetes tanácsos 3. 

tanácstag (férfi) 

ра дниц  1. tanácsadó nő 2. 

tanácsnok, tanácsos 3. 

tanácstag (nő) 

рад  нс кий szovjet-, 

szovjet; радя нська вла да 

szovjet hatalom; ~ лад 

szovjet rendszer; tört 

 адя нський Сою зь 

Szovjetunió 

райвиконко м -у 

(=райо нний викона вчий 

коміте т) járási végrehajtó 

bizottság 

райвно  nrag s (=райо нний 

ві дділ наро дної осві ти) 

járási tanfelügyelőség 

райдержадм н стра ц   
<райо нна держа вна 

адміністра ція> járási állami 

adminisztráció 

райземв  дд л -у (райо нний 

земе льний ві дділ) járási 

földhivatal 

райко м -у (=райо нний 

коміте т) kerületi v járási 

bizottság 

райо н -у 1. járás 2. kerület 3. 

övezet, körzet 4. 

(város)negyed; райо нна ра да 

járási tanács 

райра да (=райо нна ра да) 

kerületi v járási tanács 

райспоживсп  лка 
(=райо нна спожи вча спі лка) 

járási fogyasztási szövetkezet 

райф нв  дд л -у 

(=райо нний фіна нсовий 

ві дділ) járási pénzügyi 

hivatal 

райце нтр -у (=райо нний 

центр) járási központ v 

székhely 

ра мковий keret-, keretes; 

ра мкова конве нція 

keretegyezmény 

ранг -у rang, fokozat; 

держа вний службо вець 

пе ршого рaнгу első 

beosztású állami tisztviselő 

ра порт -у 1. jelentés, raport; 

віддава ти ~ jelentést tesz 2. 

beszámoló 

рапортува ти foly jelent, 

jelentést tesz 

РАТАУ (= адіотелегра фне 

Аге нство Украї ни) Ukrán 
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Távirati Iroda 

ратиф кац  йний 
ratifikációs; ратифікаці йна 

гра мота ratifikációs okmány 

ратиф ка ц   dipl 

megerősítés, jóváhagyás, 

törvényerőre emelés, 

ratifikálás 

ратиф ко ваний ratifikált, 

megerősített; jóváhagyott; ~ 

дого вір ratifikált szerződés 

ратиф кува ти foly bef dipl 

megerősít, jóváhagy, 

törvényerőre emel, ratifikál 

ра туша 1. városháza 2. 

városi tanács 

ра тушний városházi 

рахунко вий számviteli, 

számla-; рахунко ва кни га 

számlakönyv 

раху нок -нка 1. számla, 

bankszámla; пото чний ~ 

folyószámla; відкри ти ~ 

számlát nyit; зве сти раху нки 

з ким rendezi a számláját 

valakivel 2. -нку rovás; 

збага чуватися за ~ і нших 

mások rovására gazdagszik 

meg; жи ти на чужи й ~ más 

nyakán élősködik 

рев з  йний ellenőrző, 

felülvizsgáló, revíziós; 

ревізі йна комі сія ellenőrző 

bizottság 

рев  з   1. ellenőrzés, 

felülvizsgálat 2. módosítás, 

átértékelés, revízió; ~ 

по глядів a nézetek v elvek 

átértékelése; ~ кордо нів 

határrevízió 

рев зо ваний felülvizsgált, 

ellenőrzött, revideált 

рев зо р -а 1. felülvizsgáló, 

revizor 2. ellenőr <vasúton 

stb.> 

ревокац  йний visszavonási, 

visszarendelési, revokációs 

ревока ц   1. ker megbízás 

visszavonása 2. dipl hiv 

visszarendelés, visszahívás 

<pl. követé> 

револ ц  йний forradalmi; 

революці йні демокра ти 

forradalmi demokraták; ~ 

трибуна л forradalmi bíróság 

револ ц  йн ст  -ності 

forradalmiság, forradalmi 

szellem 

револ ц оне р -а 

forradalmár (férfi) 

револ ц оне рка 

forradalmár nő 

револ ц онkзм -у 

forradalmiság 

револ  ц   1. forradalom; 

буржуа зно-демократи чна ~ 

polgári v burzsoá 

demokratikus forradalom; 

світова  ~ világforradalom 2. 

культу рна ~ 
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kultúrforradalom; техні чна ~ 

forradalom a technikában; 

промисло ва ~ ipari 

forradalom; ~ в нау ці 

forradalom a tudományban 

рег о н -у régió, táj, vidék, 

zóna, övezet 

рег онал  зм -у 

regionalizmus 

рег онал зува ти foly bef 

régiósít 

рег она л ний táj-, táji, 

regionális; ~ а тлас tájatlasz; 

dipl регіона льна уго да 

regionális szerződés 

рег  стр -у 1. jegyzék, 

lajstrom 2. zene regiszter 

<orgonán, harmonikán stb.> 

4. zene billentyűrendszer 

<hangszeren> 5. -а betűsor, 

billentyűzet <gépeken> 

рег  стровий 1. iktatási, 

lajstromozási 2. tud műsz 

feljegyző, regisztráló 

<műszer> 3. zene 

hangfekvési, regiszteri 

регла мент -у 1. (ügyviteli) 

szabályzat, reglama; ~ 

змага ння versenyszabályzat 

2. <felszólalás, hozzászólás, 

előadás> megszabott ideje, 

időlimit 

регламента ц   szabályozás, 

előírás 

регла ментний szabályzati, 

reglama- 

регламенто ваний 

szabályozott, szigorú 

előírásokhoz kötött 

регламентува нн  
szabályozás 

регламентува ти foly bef 

szabályoz szigorú 

előírásokhoz köt 

ре гула szabály, előírás, 

regula 

регул о ваний 1. 

szabályozott, irányított 2. 

beigazított, beszabályozott, 

beállított 

редколе г   (=редакці йна 

коле гія) szerkesztőbizottság 

реем гра ц   visszatelepülés 

реем грува ти foly bef 

visszatelepül 

ре  стр -у hiv jegyzék, lista, 

lajstrom; ~ слів szójegyzék 

ре стра тор -а 1. 

lajstromozó, regisztráló 

(férfi) 2. hiv iktató, 

lajstromozó (férfi) 3. műsz 

tud regisztráló készülék 

ре стра торка 1. 

lajstromozó, regisztráló nő 2. 

hiv iktató, lajstromozó nő 

ре стра торс кий iktatói, 

iktatási 

ре страту ра iktatóiroda, 

regisztratúra 

ре страц  йний 1. iktatási, 
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lajstromozási 2. műsz tud 

feljegyző, regisztráló 

<műszer> 

ре стра ц   1. hiv bejegyzés, 

iktatás 2. jegyzékbe vétel, 

lajstromozás 3. jegyzék, 

nyilvántartás 4. műsz tud 

feljegyzés, regisztrálás 

ре стро ваний 1. bejegyzett, 

beírt, beiktatott, lajstromozott 

2. feljegyzett, regisztrált 

ре стро вий hiv jegyzékbe 

felvett, lajstromozott; tört 

реєстро вані козаки  

lajstromozott kozákok 

ре струва нн  regisztrálás, 

lajstromozás 

ре струва ти foly bef 1. 

bejegyez, beír, iktat 2. 

névjegyzékbe, kimutatásba 

vesz; lajstromoz 3. műsz tud 

feljegyez, regisztrál 

ре струва тис  foly bef 1. 

bejegyezteti magát 2. nép 

házasságkötést bejegyeztet, 

törvényes házasságra lép 3. 

névjegyzékbe felvétetik 4. 

műsz tud feljegyzik, 

regisztrálják 

режи м -у 1. uralom, 

(kormány)rendszer, rezsim 2. 

rend, rendszer, beosztás; ~ 

дня napirend, napi 

időbeosztás; ~ життя  életmód 

3. ~ харчува ння étrend 4. ~ 

еконо мії takarékossági 

rendszabályok 5. üzemvitel, 

üzemeltetés 

резол ти вний határozatot, 

következtetéseket tartalmazó 

резол  ц   1. határozat, 

elhatározás; приня тити 

резолю цію határozatot hoz; 

наклада ти резолю цію на 

зая ву döntést kérvényre ráír, 

rávezet 2. <szóbeli> 

rendelkezés, utasítás 

резул та т -у 1. eredmény 2. 

в результа ті чого  vminek a 

végeredményében; в 

результа ті змі ни обста вин a 

helyzetváltozás 

eredményeképpen 

рейс -у útvonal, járat, 

forduló menetvonal; ~ літака  

repülőgépjárat 

ре йсовий 1. menetrend 

szerint közlekedő <autóbusz> 

2. több fordulós <szállítás> 

рекв зи т -у 1. szính kellék, 

szükséges dolgok 2. jog 

ве ксельний ~ váltókellék 3. 

nyomd kolofon 

рекв зи ц   1. lefoglalás, 

rekvirálás 2. elkobzás 

рекв зо ваний 1. rekvirált, 

lefoglalt 2. elkobzott 

рекламац  йний 1. panasz- 

2. ker kifogásoló, 

reklamációs 
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реклама ц   1. panasz, 

reklamáció 2. ker kifogásolás, 

reklamáció 

рекомендац  йний ajánló-; ~ 

лист ajánlólevél 

рекоменда ц   1. ajánlás 2. 

ajánlat 

рекомендо ваний ajánlott, 

javasolt <irodalom> 

рекомендува нн  1. ajánlás 

2. bemutatkozás 

рекомендува ти foly bef 1. 

ajánl 2. tanácsol, javasol 3. 

<ismerkedéskor> bemutat; 

рекоменду ю – це мій брат 

bemutatom a fivérem 

рекоменду  чий ajánló, 

javasló 

реконстру кц   1. újjáépítés, 

újjászervezés 2. műv 

helyreállítás, rekonstruálás, 

rekonstrukció 

рем те нт -а ker intézvényes, 

rendelvényes, remittens 

ре нтний ker járadék-, 

járadéki; ~ банк járadékbank 

реорган за тор -а 

újjászervező, átszervező 

реорган зац  йний 
újjászervezési 

реорган за ц   újjászervezés, 

átszervezés, átállítás 

реорган зо вувати foly 

реорган зува ти bef 

újjászervez, átszervez, átállít, 

átépít 

репарац  йний jóvátételi 

репара ц   pol jóvátétel 

репатр а нт -а (hazájába) 

visszatelepülő, repatriáló 

(férfi) 

репатр а нтка (hazájába) 

visszatelepülő, repatriáló nő 

репатр а ц   visszatelepítés, 

visszahonosítás, repatriálás 

репатр йо ваний 

visszatelepült, repatriált, 

hazatelepült 

репатр  ва ти foly bef 

visszatelepít, visszahonosít, 

repatriál 

репатр  ва тис  foly bef 

visszatelepül, hazatelepül, 

repatriál 

репрезента ц   képviselet 

репрезенто ваний képviselt 

репрезентува ти foly 

reprezentál, képvisel 

репреси вний megtorló 

репре с   1. megtorlás 2. 

megtorló intézkedés 

репресо ваний elnyomott, 

elfojtott, megtorolt, 

represszált 

реприватизац  йний 
reprivatizációs 

реприватиза ц   
újraprivatizáció, 

reprivatizáció 

респонде нт -а felelő, 
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válaszoló személy; 

megkérdezett személy 

респу бл ка köztársaság 

республ ка нец  -нця pol 

köztársaságpárti, 

republikánus (férfi) 

республ ка нка 
köztársaságpárti, 

republikánus (nő) 

республ ка нс кий 
köztársasági, republikánus; 

tört ~ календа р republikánus 

naptár (Franciaországban) 

реституц  йний 1. 

visszaadásra, megtakarításra, 

restitúcióra vonatkozó 2. 

helyreállítással, 

rendbeszedéssel kapcsolatos 

реститу ц   jog sértett jogok 

helyreállítása, 

visszaszolgáltatás, restitúció  

рестри кц   ir megszorítás, 

korlátozás, csökkentés, 

restrikció 

реструктуриза ц   
feltételek, struktúra 

megváltoztatása; ~ боргі в 

kölcsönök átütemezése 

ресу рс -у források, 

erőforrások, tartalékok, 

készletek; приро дні ресу рси 

természeti kincsek 

ресурсозатра ти tb 

nyersanyagráfordítás 

ресурсозбере женн  

készletgazdálkodás 

<takarékoskodás a készlettel, 

forrással> 

рефере ндум -у pol 

népszavazás, referendum 

рефере нт -а 1. jelentést, 

referátumot felolvasó 

személy 2. előadó, referens 

рефере нц   rég hiv ajánlás, 

referencia 

реф нансува ти 
refinanszíroz, újrafinanszíroz 

рефо рма reform, újítás 

реформ  зм -у pol 

reformizmus 

реформ  стс кий pol 

reformista, reformpárti 

реформо ваний 
megreformált 

реформува нн  
(meg)reformálás, átalakítás, 

(meg)újítás 

реформува ти foly bef 

megreformál 

реце с   él visszaesés, 

hanyatlás, recesszió 

ре чник -а szószóló, szóvivő, 

szócső 

ри мо-католи ц кий  

ри мс ко-католи ц кий 

ри мс ко-католи ц кий 
római katolikus 

ри нковий piaci; ри нкова 

еконо міка piacgazdaság 

ри нок -нку 1. piac, piactér; 
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чо рний ~ feketepiac 2. ker 

piac; світови й ~ világpiac; ~ 

збу ту fogyasztópiac 

ритуа л -у szertartásrend, 

rítus <egyh is> 

ритуа л ний ir rituális, 

szertartásos <egyh is>; 

ритуа льні же сти szertartásos 

mozdulatok 

ритуа л н ст  -ності 

szertartásosság 

р  вн ст  -ності egyenlőség; 

~ пе ред зако ном törvény 

előtti egyenlőség 

р внопра вний 1. egyenjogú 

2. átv egyenértékű 

р внопра вн ст  -ності 

egyenjogúság 

р внопра вно hat 

egyenjogúan 

р внопра в   egyenjogúság 

р вноц  нний egyenértékű, 

egyenrangú 

р вноц  нн ст  -ності 

egyenértékűség 

р  шенн  határozat, döntés, 

<bírósági> végzés, ítélet; 

прийма ти ~ döntést hoz 

роби ти foly cselekszik, tesz; 

~ ви сновок következtetésre 

jut 

роди нний családi; роди нне 

пра во családjog; вступа ти в 

роди нні стосу нки családi 

kapcsolatba kerül vkivel 

родов  д -воду 1. genealógia, 

származástan 2. 

nemzedékrend, leszármazás, 

családfa 

родов  дний család-, 

családtörténeti; nemzedék-; 

leszármazási, törzskönyvi; 

родові дне де рево családfa; 

родові дна кни га törzskönyv 

розбира ти foly роз бра ти 

bef átv kivizsgál, kielemez, 

tisztáz vmit; ~ пита ння 

kivizsgálja v tisztázza a 

kérdést 

розбира тис  foly 

роз бра тис  bef (meg)ért 

vmit, kiismeri magát vmiben, 

eligazodik vmin, vmiben, 

tisztába jön vmivel; в цьо му 

не розбира юся ebben nem 

ismerem ki magam 

розве дений I. mn elvált 

<házastárs> II. fn elvált 

(férfi); розве дена elvált nő 

розво дитис  foly 

розвести с  bef elválik, 

felbontja a házasságát 

ро згл д -у 1. kivizsgálás, 

megvizsgálás, átvizsgálás, 

vizsgálat 2. elemzés 3. jog 

vizsgálat, <bírósági> 

tárgyalás; пода ти що на ~ a 

bíróságra (fel)ad vmit 

розгл да ти fol ро згл  нути 

bef 1. hiv kivizsgál, 
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megvizsgál, elbírál, értékel 2. 

kielemez, mérlegel 

ро згл  нутий 1. tárgyalt, 

vizsgált, taglalt <kérdés, 

probléma> 2. jog tárgyalt 

<ügy> 3. tárgyalandó, 

vizsgálandó, taglalandó 

роздержа влений privatizált, 

magánosított 

роздержа вленн  állami 

tulajdonból való kivétel; 

állami tulajdonlás 

megszüntetése; privatizálás 

роздержа вл вати foly 

роздержа вити bef 

privatizál, magánosít <állami 

tulajdont magánkézbe ad> 

ро зд л -у 1. rész, fejezet 

<könyvben, törvény 

szövegében> 2. ritk felosztás, 

szétosztás 

розд  л ний 1. hiv különvált, 

egyénenkénti, önálló 2. jog 

felosztási; ~ акт 

vagyonfelosztási okirat 

ро здрук -у 1. (ki)nyomtatás 

<műé, cikké> 2. legépelt, 

(ki)nyomtatott adatok 

роздруко вувати foly 

роздрукува ти bef 1. 

kinyomtat, nyomtatásba ad 2. 

legépeltet 

роззбро  ний 1. 

lefegyverzett, demobilizált, 

demilitarizált 2. leszerelt 

роззбро  нн  leszerelés; 

lefegyverzés 

роззбро  вати foly 

роззбро  ти bef 1. kat 

lefegyverez 2. átv védtelenné 

tesz 3. lenyűgöz 

роз брaти bef  розбира ти 

роз брaтис  bef  

розбира тис  

роз рвaти bef  розрива ти 

роз слaти bef  розсилaти 

роз  сланий kiküldött, 

szétküldött; ~ циркуля р 

szétküldött körlevél 

розкасува ти bef feloszlat, 

megszüntet; áthelyez; likvidál 

розкрада ч -а  fosztogató, 

tolvaj (férfi); ~ держа вної 

вла сності állami tulajdon 

fosztogatója 

розлуча ти foly розлучи ти 

bef 1. elválaszt, szétválaszt, 

különválaszt 2. felbont 

<házasságot> 

розлуча тис  foly 

розлучи тис  bef 1. elválik, 

elbúcsúzik 2. <jog> elválik 3. 

megválik vmitől; ~ з життя м 

meghal 

розлу чений I. mn elvált; 

egymástól elválasztott II. fn 

elvált férfi; розлу чена elvált 

asszony 

розлу ченн  elválás; válás; 

подава ти на ~ beadja a 
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válókeresetet 

розми тнений vámkezelt 

розми тненн  vámkezelés 

розми тн вати foly 

розми тнити bef vámkezel 

ро зпад -у szétesés, 

széthullás, összeomlás, 

felbomlás; ~ держа ви az 

állam széthullása 

розпеча таний felbontott; ~ 

лист felbontott levél 

розпеча тувати foly 

розпеча тати bef 1. pecsétet 

feltör v felszakít 2. <levelet> 

felbont 

розпи ска nyugta, 

elismervény; здава ти під 

розпи ску elismervény 

ellenében ad, juttat 

розпи сувати foly 

розписа ти bef 1. beír, 

bejegyez <pl kiadásokat> 2. 

kiír, feloszt, eloszt, szétoszt 

<írásban> 

розпи суватис  foly 

розписа тис  bef 1. aláír, 

aláírásával bizonyít vmit 2. 

átv beismer vmit 

ро зпит -у 1. kikérdezés, 

faggatás 2. kérdés 

розпи тувати foly 

розпита ти bef kikérdez, 

faggat; kérdezősködik; 

érdeklődik 

розпи туватис  foly 

розпита тис  bef 1. 

kérdezősködik, érdeklődik 2. 

kérdezéssel tisztáz vmit 

розпор джа тис  foly 

розпор ди тис  bef 1. 

rendelkezik vmivel v vmiről; 

розпоряджа йтеся мно ю 

rendelkezzék velem; ~ собо ю 

a maga ura 2. utasítást ad, 

parancsol, intézkedik 3. 

hasznosít, alkalmazást talál 

vminek 

розпор  дженн  1. 

rendelkezés, utasítás, parancs, 

intézkedés 2. rendelkezés; 

бу ти розпоря дженні кого  

rendelkezésére áll vkinek; 

да ти що в ~ кого  vkinek a 

rendelkezésére bocsát vmit; 

ма ти в своє му 

розпоря дженні кого , що 

rendelkezik vkivel, vmivel 

розпор  дник -а szervező, 

rendelkező (férfi) 

розпор  дниц  szervező nő, 

rendelkező nő 

розпор  док -дку hiv rend, 

elrendezés; ~ дня napirend; 

пра вила вну трішнього 

розпоря дку házirend 

<hivatalban> 

розпор  дчий rendelkezési, 

intézkedési; jog розпоря дче 

засі дання előkészítő ülés 

розпоча тий elkezdett, 
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megkezdett; розпоча ті 

робо ти megkezdett 

munkálatok 

розпочина ти foly 

розпоча ти bef megkezd, 

elkezd vmit, hozzáfog, 

hozzálát vmihez; ~ спра ву 

про ти кого  eljárást indít vki 

ellen 

розпра ва megtorlás, 

erőszakos leszámolás; 

чини ти суд і розпра ву 

ítélkezik és ítéletet végrehajt 

розпуска ти foly 

розпусти ти bef 1. elereszt, 

elbocsát 2. feloszlat; ~ 

парла мент feloszlatja a 

képviselőházat 

розрахо вувати foly 

розрахува ти bef 1. kiszámít, 

kikalkulál 2. számításba vesz, 

számol, számot vet vmivel 3. 

számít vkire 4. felmond 

vkinek, <bére kifizetése 

után> elbocsát 

розрахо вуватис  foly 

розрахува тис  bef 1. 

elszámol vkivel, vmivel; ~ з 

ким за ви конану робо ту 

elszámol vkivel az elvégzett 

munkáért 2. leszámol vkivel, 

megfizet vkinek 

3. <munkahelyén> felmond 

розрахунко вий 1. számoló- 

2. számfejtési 3. fizetési, 

bérfizetési; розрахунко ва 

кни га bérfizetési 

könyvecske; ~ спи сок 

bérlajstrom 4. elszámolási 

<számla> 

розраху нок -нку 1. 

számítás, számvetés, 

kalkuláció; за мої ми 

розраху нками számításaim 

szerint 2. elszámolás, 

számbavétel; роби ти 

розраху нки elszámolást 

végez 3. elbocsátás, 

felmondás <munkahelyi> 

розри в -у szakítás, 

megszakítás; ~ 

дипломати чних відно син a 

diplomáciai kapcsolatok 

megszakítása 

розрива ти foly роз вра ти 

bef 1. szétszakít, elszakít, 

széttép, (el)tép 2. átv 

megszakít; ~ дипломати чнi 

відно сини megszakítja a 

diplomáciai kapcsolatokat 3. 

felbont <pl levelet, 

szerződést, házasságot> 

розр  дний tört kinevezési; ~ 

спи сок kinevezési jegyzék 

розсекре тити bef  

розсекре чувати 
розсекре чений titkosítás 

alól feloldott, hozzáférhetővé 

vált, nyilvánossá tett 

розсекре чуванн  titkosság 
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feloldása 2. a titkos 

ügykezelésből való kizárás 

розсекре чувати foly 

розсекре тити bef 1. vminek 

a titkosságát feloldja 

розсе лений 1. letelepedett 2. 

szétköltözött 

розсе ленн  1. letelepítés 2. 

letelepedés 3. széttelepítés, 

szétköltöztetés 4. 

széttelepülés, szétköltözés 

розсила нн  szétküldés, 

szétküldözés 

розсила ти foly роз сла ти 

bef 1. szétküld <pl 

meghívókat> 2. <mindenkit> 

elküld 

розсил ни й kézbesítő; 

розси льна кни га 

kézbesítőkönyv 

ро зсл д -у 1. (ki)vizsgálás, 

megvizsgálás 2. hiv jog 

nyomozás, kutatás, vizsgálat 

3. pol irod vizsgálat, 

vizsgálódás, tanulmányozás 

розсл дcти bef  

розсл  дувати 
розсл  дуваний jog 

kinyomozott, feltárt <ügyek> 

розсл  дуванн  kutatás, 

nyomozás 

розсл  дувати foly 

розсл ди ти bef 1. kivizsgál, 

megvizsgál 2. hiv jog 

kinyomoz 

розсл  дувач -а jog nyomozó 

розста вленн  1. elhelyezés, 

szétosztás, szétrakás; ~ 

ка дрів a káderek elhelyezése 

розстро чка 1. <fizetési> 

haladék 2. részletfizetés, 

részletvásárlás 

ро зсуд -у 1. megítélés, 

mérlegelés, belátás; ді яти за 

вла сним ро зсудом saját 

belátása szerint cselekszik; 

зали шити на ~ дире ктора az 

igazgató belátására bízza 2. 

ítélet, megítélés, döntés; 

ви нести на ~ наро ду a nép 

döntését kéri <vmely 

ügyben>; ~ наща дків az 

utókor ítélete 

розсу джувати foly 

розсуди ти bef 1. megítél, 

mérlegel, megfontol, 

meggondol 2. igazságot 

szolgáltat, dönt <vitában>; 

határoz 

ро зшук -у 1. keresés, 

felkutatás 2. jog nyomozás; 

ка рний ~ bűnügyi nyomozás 

3. nyomozó hatóság 

розшукaти bef  

розшу кувати 

розшуко вий 1. kutató, 

kutatási 2. nyomozó, 

nyomozási 

розшу куваний körözött, 

keresett, felkutatott 
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<személy> 

розшу кувати foly 

розшука ти bef 1. megkeres, 

kikeres, felkutat 2. 

<rendőrség> keres vkit; köröz 

роз   сненн  hiv magyarázat 

роз   сн вал ний 
felvilágosító, megmagyarázó; 

роз я снювальнa робо та 

felvilágosító munka 

 

С 

самови значенн  
önrendelkezés; ~ на цій a 

nemzetek önrendelkezése 

самов  лл  1. önkényesség 2. 

önkényeskedés 

самов  л ний önkényes, meg 

nem engedett 

самов  л но hat 1. önként, 

spontánul 2. kénye-kedve 

szerint, önkényesen, 

önakaratúlag, önkényesen 

самовла дд  rég 

egyeduralom, önkényuralom, 

autokrácia 

самовла дн ст  -ності 

önkényesség, vminek 

önkényes jellege, önkény 

самовла ст  rég 

egyeduralom, önkényuralom, 

autokrácia 

самовр  дний 
önkormányzati, önigazgatási 

самовр  дн ст  -ності 

önkormányzatiság, 

önigazgatás 

самовр дува нн  
önkormányzat; міське  ~ 

városi önkormányzat; сільске  

~ falusi önkormányzat 

самодержа вний korlátlanul 

uralkodó, önkényuralmi, 

abszolutisztikus; ~ лад 

abszolutisztikus rendszer 

самодержа вство 
egyeduralom, önkényuralom, 

abszolutizmus; ца рське ~ 

cári önkényuralom 

самозва нец  -нця 

névbitorló, cím- v 

rangbitorló, ál-, önjelölt, 

hívatlan, betolakodó 

самозва ний névbitorló, ál-, 

önjelölt, hívatlan, betolakodó; 

самозва ним шля хом név- v 

címbitorlás révén 

самооподаткува нн  
önkéntes anyagi hozzájárulás 

самопра вн ст  -ності 

önkény 

саморегул ва л ний 
önszabályozó; 

саморегулю юча систе ма 

önszabályozó rendszer 

саморегул ва нн  műsz 

önszabályozás 

самост  йний önálló, 

független 

самост  йн ст  -ності 
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önállóság 

самост  йно hat önállóan 

самосу д -у önbíráskodás, 

lincselés 

самоупра ва önkormányzás, 

autonómia, önigazgatás 

самоуправл  нн  
önkormányzat 

самоупра вство 
önkényeskedés, önhatalmú 

eljárás 

самоусува тис  foly 

самоусу нутис  bef 

visszavonul vmitől, kivonja 

magát vmi alól, leköszön, 

lemond, visszalép 

самоф нансува нн  
önfinanszírozás 

самочи нний önhatalmú, 

önkényes 

самочи нн ст  -ності 

önkényesség, önhatalmú 

eljárás 

самочи нно hat 

önhatalmúlag, önkényesen 

самочи нство önkény, 

önakarat 

сан та рний egészségügyi, 

közegészségügyi; держа вний 

~ інспе ктор állami 

egészségügyi felügyelő; ~ 

лі кар hatósági orvos; ~ стан 

egészségügyi állapot 

санкц онува ти foly 

szankcionál 

са нкц   1. szentesítés, 

jóváhagyás, megerősítés 2. 

jog szankció 3. tb 

kényszerrendszabályok, 

ellenintézkedések, szankciók 

сано вник -а rég magasrangú 

tisztviselő v tiszt 

св  дка tanú (nő) 

св дкува нн  tanúvallomás, 

tanúbizonyság, tanúságtétel 

св дкува ти foly hiv jog 

tanúskodik, tanúsít, 

bizonyságot tesz, 

tanúvallomást tesz, vall 

св  док -дка tanú; до пит 

сві дків a tanúk kihallgatása; 

бу ти сві дком чого  tanúja 

vminek 

св до мий 1. tudatos; бу ти 

свідо мим свого  обо в язку 

kötelességének tudatában van 

2. öntudatos 3. szándékos; 

свідо ма брехня  szándékos 

hazugság 

св до цтво jog 1. 

bizonyítvány, bizonylat; 

а вторське ~ szerzői 

bizonyítvány; меди чне ~ 

orvosi bizonyítvány, 

egészségügyi bizonyítvány; ~ 

про наро дження születési 

bizonyítvány, anyakönyvi 

kivonat; ~ про осві ту 

végzettségről szóló 

bizonyítvány; ~ про 
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одру ження házassági 

anyakönyvi kivonat, 

házasságlevél, házassági 

bizonyítvány 2. tanúsítás, 

igazolás, bizonyítás; jog 

hitelesítés 

св  дченн  1. tanúság 2. 

tanúságtétel, tanúbizonyság 

3. hiv tanúsítvány, bizonylat 

4. tanúvallomás, 

vallomás(tétel) 

св  дчити foly hiv jog 1. 

tanúsít, tanúskodik; фа кти 

сві дчать про його  

неви нність a tények az 

ártatlanságáról tanúskodnak 

2. bizonyít, vall, tanúskodik v 

tanúbizonyságot tesz vmiről, 

igazol vmit; ~ під прися гою 

eskü alatt vall; кри во ~ 

hamisan vall 3. hitelesíttet 

св  тло fény, világosság, 

(meg)világítás; ки нути ~ на 

що fényt derít vmire; 

виставля ти (подава ти) у 

сві тлі яко му кого , що 

vmilyen megvilágításba 

helyez vkit, vmit; у і ншому 

сві тлі ба чити másként lát 

vmit; у сві тлі чого  vminek a 

tükrében <vmely tényekből 

kiindulva>; проли ти v 

ки нути ~ на спра ву 

megvilágítja a dolgot, 

megmagyaráz, világossá tesz 

vmit; у сві тлі наве дених 

фа ктів a felsorolt tényekből 

kiindulva 

св то гл д -у világnézet, 

világszemlélet, világfelfogás 

св то гл дний világnézeti, 

világszemléleti 

св  тс кий világi, nem 

egyházi 

свобо да 1. pol szabadság, 

függetlenség 2. jog pol 

szabadságjog; демократи чні 

свобо ди demokratikus 

szabadságjogok 

сво ко штний önköltséges 

сво р  дн ст  -ності 

sajátosság, eredetiség, 

különösség, különlegesség, 

sajátszerűség, jellegzetesség, 

eredeti vonás 

сво р  днo hat sajátosan, 

jellegzetesen; különlegesen 

сво ча сний 1. idején való, 

idejében történő 2. időszerű 

сво ча сн ст  -ностi 

időszerűség 

сво ча снo hat (a maga) 

idejében; idejekorán, 

legjobbkor 

св тко вий 1. ünnepi, 

ünnepnapi, ünnepélyes, 

ünnepély- 2. ünneplő <ruha> 

св ще нство 1. egyh egyházi 

rend 2. papi méltóság 3. 

papság 



173 
 

сейм -у pol szejm, 

országgyűlés 

<Lengyelország>, 

nemzetgyűlés, parlament 

се ймовий pol országgyűlési, 

parlamenti, szejm- 

секве стр -у jog hiv hatósági 

lefoglalás, zár alá vétel, 

zárolás, vagyonzárlat 

секвеструва ти foly bef jog 

hiv hatóságilag lefoglal, zár 

alá vesz, zárol 

секрета р -я 1. <pol is> 

titkár; вче ний ~ інститу ту 

főiskola v intézet főtitkára; 

főiskola v intézet tudományos 

főtitkára 2. 

jegyzőkönyvvezető 

<értekezleten> 

секрета риха nép 1. biz 

titkárnő, jegyzőkönyvvezető 

2. rég titkár felesége 

секретар а т -у titkárság 

секрета рка biz 1. titkárnő 2. 

jegyzőkönyvvezető (nő) 

секрета рство titkári állás v 

elfoglaltság 

секрета рс кий titkári 

секрета рша  

секрета риха 

секретар ва ти foly 1. 

titkári hivatalt tölt be, 

titkárkodik 2. 

jegyzőkönyvvezetőként 

működik, jegyzőkönyvet 

vezet 

секре тний 1. titkos, rejtett; 

під секре тним на глядом 

titkos megfigyelés alatt 2. 

bizalmas 3. titkos szerkezetű 

секре тн ст  -ності 1. 

titkosság, titkos jelleg 2. 

titokzatosság 

се ктор -а 1. hiv osztály, 

ág(azat), részleg, szektor 

<intézményeknél> 4. 

ág(azat), rész, szektor <vmely 

területen> 

секул риза ц   
szekularizáció, 

szekularizálás, egyházi 

vagyonnak világi célra való 

lefoglalása, egyházi jellegű 

vagy szellemű intézmények 

világi jellegűvé v szelleművé 

tétele 

секц  йний (szak)osztály-, 

alosztály- 

се кц   (szak)osztály, 

alosztály, ügyosztály, szekció 

се лище 1. (lakó)telep, 

település, helység, 

nagyközség 2. települési hely, 

telephely, település, lakott 

hely, ill terület 

се лищний helyi-, helység-, 

települési-, nagyközségi; ~ 

голова  nagyközségi tanács 

elnöke 

село  (nagyobb) falu; жи ти 
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на селі  falun lakik 

се л бище települési hely, 

település, lakott hely, ill 

terület 

сена т -у pol szenátus, 

felsőház 

сена тор -а pol szenátor, a 

szenátus v felsőház tagja 

сена торство pol 

szenátorság, szenátori 

méltóság v rang 

сена торс кий szenátori 

сена тс кий pol szenátusi 

сепарати зм -у különállás, 

különválás, szeparatizmus 

<pol is> 

сепарати ст -а pol a 

különállás híve, szeparatista 

(férfi) 

сепарати стка pol a 

különállás híve, szeparatista 

nő 

сепарати стс кий pol 

szeparatista 

сепара тний pol dipl külön-; 

~ мир különbéke 

середв  домчий 1. hiv 

hatóságközi <levelezés> 2. 

tárcaközi <bizottság> 

сере дний közép-, 

középfokú; сере дня школа 

középiskola; сере дня осві та 

középfokú végzettség, 

érettségi 

сертиф ка т -а 1. hiv 

bizonyítvány; 

приватизаці йний ~ 

privatizációs bizonyítvány 2. 

államkölcsön-kötvény 

сес  йний hiv ülésszaki 

се с   1. hiv ülésszak; виїзна  

~ су ду házon kívüli bírósági 

ülés 2. isk vizsgaidőszak; 

екзаменаційна ~ 

vizsgaidőszak 

си ла 1. <fizikai, testi> erő, 

erőszak 2. (társadalmi) erők; 

збро йні си ли fegyveres erők; 

робо ча ~ munkaerő 3. erő, 

befolyás, hatalom, képesség; 

аби  їх си ли, вони  б це 

зроби ли ha lenne befolyásuk, 

megtennék 4. jog erő, érvény, 

hatály; ~ зако ну a törvény 

hatálya; втра тити си лу 

hatályát veszti; вступи ти в 

си лу jogerőre emelkedik, 

hatályba lép 

сино д -у vall 1. zsinat 2 <a 

keleti egyházban> szinódus 

синода л ний 1. egyh zsinati 

2. egyh szinódusi 

сино псис -а összefoglalás, 

áttekintés, szinopszis 

систе ма 1. rendszer, 

szisztéma; податко ва ~ 

adórendszer; регулюва ння ~ 

irányítási rendszer 2. 

felépítés, rendszer 3. 

(társadalmi) rend(szer); 
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капіталі стична ~ kapitalista 

rendszer 4. vminek a 

megszervezése v rendszere; ~ 

осві ти oktatási rendszer 5. 

eljárási mód, rendszer 

систематиза ц   1. 

rendszerezés 2. 

rendszeresítés, 

szisztematizálás 

систематизува ти foly bef 1. 

rendszerez 2. rendszeresít, 

szisztematizál 

система тика 1. 

rendszerezés, osztályozás 2. 

rendszertan, szisztematika 

системати чн ст  -ності 

rendszeresség 

систе мний rendszerszerű, 

rendszert alkotó 

систе мн ст  -ності 

rendszerszerűség 

с л виконко м -у 

(=сілськи й викона вчий 

коміте т) községi végrehajtó 

bizottság 

с л ра да községi tanács 

с л с ки й I. mn falusi, 

községi, falu- 2. vidék, falu; 

сілська  місце вість vidék, 

faluhely 

с ме йний 1. családi; ~ стан 

családi állapot 2. családos 

с  тка háló; тари фна ~ 

bérskála, bértarifa-táblázat 

скарбни ц  kincstár; 

держа вна ~ állami kincstár 

ска рга 1. panasz; пі ти на 

ска ргу до ко го panaszra 

megy vkihez; кни га скарг 

panaszkönyv 2. jog panasz, 

kereset; пода ти ска ргу на 

ко го keresetet indít vki ellen 

ска ржити foly 1. panaszt 

tesz, bepanaszol 2. panaszt 

emel vmi miatt, vmi, vki 

ellen; keresetet nyújt be 

ска ржитис  foly 1. 

panaszkodik 2. jog panaszt 

emel, panasszal v 

folyamodással él 

ска ржник -а panaszos, 

panasztevő 

ска ржниц  panaszos, 

panasztevő (nő) 

скасо ваний megszüntetett, 

eltörölt, megsemmisített, 

felbontott, érvénytelenített, 

hatálytalanított, visszavont 

скасо вувати foly 

скасува ти bef megszüntet, 

eltöröl, megsemmisít, felbont, 

érvénytelenít, hatálytalanít, 

visszavon 

скасува нн  megszüntetés, 

eltörlés, megsemmisítés, 

felbontás; érvénytelenítés, 

hatálytalanítás, hatályon kívül 

helyezés 

сквита ти bef 1. visszaad, 

visszaküld 2. adósságot 
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visszafizet, megfizet, 

visszatérít; ~ раху нок 

számlát kiegyenlít 

сквита тиc  bef elszámol 

vkivel 

скеро ваний 1. kormányzott 

2. (egységesen) irányított, 

szabályozott; irányult 

скеро ван ст  -ності 

célzatosság, irányzat, 

irányítottság, irányulás, 

tendencia; céltudatosság 

скеро вувати foly 

скерува ти bef 1. irányít, 

bemér, odafordít vmit vmire, 

irányt ad vminek vmire 2. átv 

vmit vmire irányít, fordít, 

összpontosít; vmely mederbe 

terel vmit 

скерува нн  irány, 

irányadás, egységes irányítás, 

szabályozás, beirányítás, 

beállítás 

скли канн  összehívás, 

egybehívás;  ерхо вна  а да 

четве ртого ~ a negyedik 

összehívású Legfelsőbb 

Tanács 

скоро ченн  1. (meg v 

le)rövidítés, megkurtítás; ~ 

робо чого дня munkanap 

megrövidítése 2. csökkenés; 

csökkentés; ~ шта тів 

létszámcsökkentés 3. 

elbocsátás <munkahelyről> 

скор  тис  foly скори тис  

bef 1. aláveti magát, megadja 

magát, behódol, meghódol, 

engedelmeskedik; ~ вла ді 

behódol a hatalomnak; ~ 

нака зові engedelmeskedik a 

parancsnak 

скр  пл вати foly 

скр пл  ти bef 1. 

megszilárdít, megerősít 2. 

törvényesít; megpecsétel, 

megerősít, igazol, jóváhagy, 

elismer, nyugtáz; ~ пі дписом 

v печа ткою aláírással v 

pecséttel mgerősít 

сл  дство vizsgálat; вести  v 

прово дити ~ vizsgálatot 

folytat; бу ти v перебува ти 

під слі дством vizsgálat alatt 

áll; під часть прове дення 

слі дства a vizsgálat 

folyamán 

слу жба 1. szolgálat 2. 

hivatali állás, beosztás; 

поступи ти на слу жбу 

szolgálatba lép 

службо вец  -вця 

alkalmazott, tisztviselő 

службо вий szolgálati, 

hivatalos, hivatali; службо ва 

спра ва szolgálati ügy; 

службо ві годи ни hivatalos 

idő v órák; службо ва осо ба 

hivatalos személy; ~ 

обо в язок hivatali kötelesség 
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v teendők; службо ва 

таємни ця hivatali titok; ~ 

телефо н szolgálati telefon 

слу хaнн  -ння 

(meg)hallgatás, (oda)figyelés; 

~ ле кцій előadások 

hallgatása 

слу хaти foly 1. (meg)hallgat 

2. hiv (bíróságon) tárgyal, 

tárgyaláson vesz részt 3. 

kihallgat; ~ сві дків tanúkat 

hallgat ki 

сме ртний 1. halandó 2. 

halálos; сме ртна ка ра 

halálbüntetés 

сме ртн ст  -ності 

halandóság; висо ка ~ magas 

halandóság; дитя ча ~ 

gyermekhalandóság 

сме рт  halál, elhalálozás; 

наси льна ~ erőszakos halál; 

приро дна ~ természetes 

halál; ка ра на ~ 

halálbüntetés, halálos ítélet 

сму га 1. csík, sáv 2. zóna, 

övezet, sáv; ~ оборо ни 

védelmi övezet; 

прикордо нна ~ határsáv, 

határzóna 

собе з -у (=соціа льне 

забезпе чення) 

társadalombiztosítás 

соб ва рт ст  -тості 

önköltség, saját ár; ~ 

електроене ргії a villanyáram 

önköltsége 

соб  чити foly eltulajdonít, 

kisajátít; ~ майно  vagyont 

eltulajdonít 

собо рний egyesült, 

oszthatatlan 

собо рн ст  -ності egység, 

osztatlanság 

соцзабе з -у (=соціа льне 

забезпе чення) 

társadalombiztosítás 

соцзабезпе ченн  
(=соціа льне забезпе чення) 

szociális ellátás, közellátás 

соц ал зува ти foly bef 

társadalmi tulajdonba vesz; 

társadalmasít, szocializál 

соц а л ний szociális, 

társadalmi; соціа льне 

похо дження szociális 

származás; соціа льне 

забезпе чення társadalmi 

ellátás, szociális ellátás v 

gondoskodás; ~ конфлі кт 

társadalmi konfliktus; 

соціа льне страхва ння 

társadalombiztosítás 

соц а л н ст  -ності 

társadalmi jelleg 

соц а л но hat társadalmilag; 

~ справедли вий 

társadalmilag igazságos; ~ 

небезпе чний társadalmilag 

veszélyes 

соц а л но-економ  чний 
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társadalmi-gazdasági 

соц а л но-кул ту рний 
társadalmi és kulturális 

соц а л но-побуто вий 
szociális és jóléti; соціа льно-

побуто ві умо ви szociális és 

jóléti feltételek 

соц а л но-пол ти чний 
szociálpolitikai 

соцста н -у (=соціа льний 

стан) családi állapot 

соцстра х -у (=соціа льне 

страхува ння) 

társadalombiztosítás 

со  з -у 1. szövetkezés, 

szövetség 2. szövetség, unió; 

 адя нський Сою з 

Szovjetunió 

со  зний szövetséges, 

szövetségi; сою зні держа ви 

szövetséges hatalmak; 

сою знa респу бліка 

szövetségi köztársaság 

со  зник -а szövetséges, 

vmely szövetség tagja 

со  зниц кий szövetségesi 

спадко вий 1. örökletes, 

örökölhető 2. örökölt; 

спадко ва власти вість 

örökölt tulajdonság 3. 

örökösödési; спадко ве пра во 

örökösödési jog 

спадко в ст  -вості örökség 

спадкода вец  -вця 

örökhagyó 

спадко  мец  -мця 1. örökös 

<férfi> 2. követője vkinek, 

folytatója vminek; ~ 

тради цій a hagyományok 

folytatója 

спадко  мний 1. örökölt 

<vagyon>, örökölhető 2. 

öröklési; ~ поря док öröklési 

rend 3. utódlási 4. 

örökösödési 

спадко  мн ст  -ності 1. 

örökletesség, örökölhetőség 

2. öröklődés, átöröklés 3. 

utódlás 4. átv folytonosság 

спадко  мство öröklés, 

örökség; культу рне ~ 

kulturális örökség 

спа док -дку örökség, 

hagyaték; діста ти у ~ 

örökségbe kap; переда ти у ~ 

örökül hagy 

спа дщина örökség, 

hagyaték; культу рнa ~ 

kulturális örökség; науко ва ~ 

вче ного a tudós tudományos 

hagyatéka; діста ти у 

спа дщину örököl 

спевни ти bef 1. teljesít, 

végrehajt, megvalósít; ~ 

проха ння teljesíti a kérést 2. 

megtart; ~ сло во megtartja a 

szavát 

спевни тис  bef teljesedik, 

megvalósul; передба чення 

спе внилися igazolódik a 
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feltevés 

спереча тис  foly 1. 

vitatkozik, vitázik vkivel 

vmiről v vmin; ellenkezik, 

ágál 2. ellenszegül; 

ellenvetést tesz; ellenállást 

fejt ki 3. kiáll a jogai mellett 

спец -a biz szakember, 

szakértő, specialista 

спецв  дд л -у különleges 

ügyosztály 

специ ф ка sajátosság, 

vminek a sajátos (v 

specifikus) jegye, jellege, 

specifikuma 

специ ф кум -у sajátosság, 

vminek a sajátos (v 

specifikus) jegye, 

specifikuma 

специф  чний sajátos, 

jellegzetes, specifikus 

специф  чн ст  -ності 

sajátosság, jellegzetesség, 

specifikusság 

специф  чно hat sajátosan, 

jellegzetesen, specifikusan 

спец ал за ц   1. szakképzés, 

szakosítás; szakosodás, 

specializálás 2. 

szakképzettség, 

specializálódás 

спец ал зо ваний szak-, 

szakképzett, szakosított, 

specializált 

спец ал  ст -а szakember, 

szakértő, specialista 

спец а л ний 1. különleges, 

külön-, speciális 2. szak-, 

szakmai, speciális 

спи сок -ску 1. jegyzék, lista, 

lajstrom; за спи ском a 

jegyzék szerint; ти тульний ~ 

címjegyzék; чо рний ~ 

feketelista; занести  v 

включи ти до спи ску 

jegyzékbe vesz 2. névsor 

сп вви нний jog bűnrészes 

сп вви нн ст  -ності jog 

bűnrészesség 

сп ввинува тец  -тця jog 

bűnrészes, tettestárs 

сп вв дно сити foly 

сп вв днести  bef kölcsönös 

összefüggésbe hoz 

сп вв дно сний kölcsönösen 

összefüggő, kölcsönös 

viszonyban álló; korrelatív 

сп вв дно сн ст  -ності 

kölcsönös összefüggés, 

kölcsönösségi viszony, 

viszonyosság, korreláció 

сп вв дно шенн  kölcsönös 

viszony, összefüggés, 

vonatkozás; ~ сил erők 

kölcsönös viszonya v aránya 

сп вв дпов да ч -а  

társelőadó, korreferens 

сп вв тчи зник -а honfitárs 

сп вв тчи зниц  honfitársnő 

сп ввла сник -а 
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társtulajdonos 

сп ввла сниц  társtulajdonos 

nő 

сп в снува нн  egymás 

melletti v egyidejű fennállás 

v létezés, egymás mellett élés 

сп в снува ти foly együtt 

létezik v együtt él 

сп вме шканец  -нця 

lakótárs, szobatárs, társbérlő 

сп вме шканка lakótársnő, 

társbérlőnő 

сп внайма ч -а  jog társbérlő 

сп впрац вни к -а  

munkatárs; науко вий ~ 

tudományos munkatárs 

сп вроб  тник -а munkatárs; 

науко вий ~ tudományos 

munkatárs 

сп вроб  тництво 
együttműködés, 

közreműködés 

сп вроб  тниц  munkatársnő 

сп вроб  тничати foly 1. 

együtt dolgozik vkivel 2. 

együttműködik 3. mint 

munkatárs dolgozik vhol 

сп ву част  1. részvétel, 

közreműködés; 2. 

bűnrészesség, cinkosság 

сп  кер -а a parlament v 

képviselőház elnöke 

сп  лка 1. szövetség; 

студе нтська ~ 

diákszövetség; йти до спі лки 

szövetséget köt v szövetségbe 

tömörül; бу ти у спі лці з ким 

vkivel szövetségben van 2. 

egyesület, társulat 

3. (társadalmi) szervezet; 

професі йна ~ szakszervezet 

сп лкови й 1. szövetségi 2. 

szervezeti, egyesületi 

сп  л ний mn közös; 

спі льними зуси ллями közös 

erőfeszítések árán; за 

спі льною зго дою közös 

megegyezéssel 

сп  л н ст  -ності közösség, 

egység; ~ інтере сів 

érdekközösség; ~ 

похо дження közös eredet 

сплано ваний meg-, be-, 

eltervezett, tervbe vett 

спла та fizetés, kifizetés, 

befizetés, megfizetés; ~ 

части нами részletfizetés 

спла тити bef  

спла чувати 
сплатни й 1. fizetési; ~ 

о рдер fizetési utalvány 2. 

befizetendő 

спла чений kifizetett 

<összeg>, megadott, 

megfizetett <adó(sság)>, 

rendezett <számla>, 

visszafizetett <kölcsön> 

спла чувати foly сплати ти 

bef 1. kifizet, megfizet, 

befizet, <számlát> kiegyenlít 
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2. fizet vmivel vmiért 

спов ща ти foly спов сти ти 

bef 1. értesít, tudósít, 

tájékoztat vkit vmiről, közöl 

vkivel vmit, tudtára ad vkinek 

vmit 2. értesít vkit vmiről, 

tudat vmit vkivel 3. jelez, jelt 

ad 

спов  щенн  1. közlés, 

értesítés, hír(adás), 

közlemény, bejelentés 2. 

idézés, meghívó <írásos> 

спо вн вати foly спо внити 

bef teljesít, megvalósít, 

végrehajt; ~ слу жбу 

szolgálatot teljesít 

сполу ченн  1. egyesítés, 

egyesülés, összekapcsolás 2. 

összeköttetés, kapcsolat; 

залізни че ~ vasúti 

összeköttetés 

спра ва 1. dolog, munka, 

feladat, elintéznivaló, ügy; 

Міністе рство вну трішніх 

справ belügyminisztérium; 

держа вні спра ви 

államügyek; особи сті спра ви 

magánügyek; в службо вих 

спра вах hivatalos ügyekben; 

пові рений у спра вах az 

ügyekben megbízott személy 

2. ügykör, munkakör, 

foglalkozási ág 3. per, 

(bírósági) ügy; akta; підши ти 

до спра ви hozzákapcsolja az 

aktához; судова  ~ bírósági 

ügy; ви грати спра ву 

megnyeri a pert 

спра вка 1. biz igazolvány 2. 

érdeklődés, tudakozódás; 

наво дити спра вки 

tudakozódik, érdeklődik, 

információkat gyűjt 

спричи н вати  

спричин  ти 

спричи н ватис   

спричин  тис  

спричин  ти foly 

спричини ти bef 1. előidéz, 

okoz, kelt 2. eredményez 

спричин  тис  foly 

спричини тис  bef vmihez 

(vmily következményhez) 

vezet 

спри  нн  együttműködés, 

közreműködés, segítség, 

segédkezés 

спри  ти foly együttműködik 

vkivel, közreműködik 

vmiben, hozzájárul vmihez, 

segít v támogat vkit, vmit, 

előmozdít, elősegít vmit 

спри  тливо hat kedvezően, 

kellemesen, előnyösen; 

обста вини скла лися 

сприя тливо a körülmények 

kedvezően alakultak 

спровоко ваний 1. 

kiprovokált; ~ конфлі кт 

kiprovokált konfliktus 
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спровокува ти bef 1. 

kiprovokál 2. előidéz, okoz 

спромо га lehetőség, mód; 

ма ти спромо гу lehetősége 

van; по спромо зі 

lehetőségeihez képest 

спромо жний képes vmire  

спромо жн ст  -ності 

képesség, adottság, készség, 

mód, anyagi lehetőség 

спросто ваний 1. megcáfolt; 

megdöntött <elmélet>; 

спросто ване повідо млення 

megcáfolt hír 2. elutasított 

спросто ванн  cáfolat 

спросто вувати foly 

спростува ти bef 1. 

(meg)cáfol 2. elutasít, 

visszautasít 

спростува нн  1. 

(meg)cáfolás 2. elutasítás, 

visszautasítás 

спр мо ваний vmire 

irányuló, vmit célzó; 

спрямо вана на що полі тика 

vmire irányuló politika 

спр мо ван ст  -ності 1. 

irányzás, irányítás, 

beirányzás, beállítás 2. átv 

irány(zat) beállítottság 

спр мо вано hat 

céltudatosan, célratörően, 

célzatosan 

спр мо вувати foly 

спр мува ти bef 1. irányít 2. 

átv vmire vmit irányít, fordít, 

összpontosít 3. vkit, vmit 

küld, utasít vkihez, vmihez 4. 

irányít, terel; ~ на ві рний 

шлях helyes útra v mederbe 

terel 

спр мува нн  1. irányítás, 2. 

célzatosság, irányzat, 

irányítottság, tendencia 

ста вити foly 1. állít vhová 2. 

~ ким, за ко го megtesz 

vkinek, vminek, <munkába> 

elhelyez, kinevez 3. elhelyez, 

tesz vhová vkit, vmit; ~ по за 

зако ном törvényen kívül 

helyez 4. felvet, kitűz; ~ 

пита ння a) kérdést tesz fel b) 

kérdést, problémát felvet; ~ 

на голосува ння szavazásra 

bocsát 5. tesz <pecsétet, 

pontot, egyenlőségjelet, 

keresztet stb.>; ~ пі дпис 

aláír; ~ в зале жність függővé 

tesz; ~ під су мнів kétségbe 

von; ~ під загро зу 

veszélyeztet 

ста вка 1. fizetés, illetmény; 

персона льна ~ személyi 

munkabér 2. jog о чна ~ 

szembesítés; ~ віч-на віч 

szembesítés 

ста вленик -а védenc, 

pártfogolt, oltalmazott; jog 

gondnokolt, gondozott 

ста влениц  védenc, 
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pártfogolt, oltalmazott (nő); 

jog gondnokolt, gondozott 

(nő) 

ста вленн  állásfoglalás, 

magatartás; hozzáállás 

стаж -у szolgálati idő; 

szolgálatban v alkalmazásban 

töltött idő  

стаже р -а próbaidős, 

próbaszolgálatos (férfi 

alkalmazott); gyakornok 

стаже рка próbaidős, 

próbaszolgálatos (női 

alkalmazott); gyakornok (nő) 

стажи ст -а  стаже р 

стажи стка  стаже рка 
стажува нн  1. próbaidő, 

próbaszolgálat, próbaév, 

gyakorlóév 2. továbbképzés 

стажува ти foly 1. 

próbaidejét, próbaszolgálatát 

v gyakorlóévét tölti 2. 

továbbképző tanfolyamon 

vesz részt 

стан -у állapot, helyzet; 

воє нний ~ hadiállapot; jog 

осу дний ~ beszámítható 

állapot; роди нний ~ családi 

állapot; за ста ном на пе рше 

сі чня január elseji helyzet 

szerint; економі чний ~ 

gazdasági helyzet; 

соціа льний ~ szociális 

helyzet 

станда рт -у szabvány, 

standard 

стандартиза ц   1. 

szabványosítás, egységesítés, 

standardizálás 2. sablonossá 

tétel 

стандартизо ваний 1. 

szabványosított 2. sablonos 

стандартизува ти foly 1. 

szabványosít, egységesít, 

standardizál 2. sablonossá 

tesz 

станда ртний, 1. szabvány- , 

standard-, típus- 2. átv 

szokványos, sablonos 

станда ртн ст  -ності 

vminek szabványos volta v 

jellege 

станда ртно hat sablonosan, 

szokványosan 

станови й rang-, osztály-, 

hivatásrendi 

станови ти foly 1. helyez, 

tesz, rak 2. felvet, kitűz; ~ на 

ро згляд пита ння 

megvitatásra bocsát vmely 

kérdést; ~ завда ння пе ред 

ким feladat elé állít vkit 2. ~ 

свій пі дпис aláír vmit 

стано вище 1. helyzet, 

szituáció, állapot; безви хідне 

~ kilátástalan helyzet 2. 

helyzet; міжнаро дне ~ 

nemzetközi helyzet 

ста роста 1. сільськи й ~ 

falusi bíró 2. 
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(csoport)bizalmi; isk ~ кла су 

osztálybizalmi 3. elöljáró 4. 

vezető, felelős 

cта рший vminek a vezetője, 

főnöke, feje; felettes, 

feljebbvaló; ста рша vminek a 

vezetője, főnöke, feje <nő> 

статт   1. cikk; передова  ~ 

vezércikk 2. tanulmány, 

dolgozat 3. cikk, cikkely, 

szakasz, pont 4. ker jog tétel  

ста тус -у jog státus, állapot 

~-кво status quo; a fennálló 

(v korábban fennálló) helyzet 

стату т -у jog pol statútum; 

alapokmány 2. hiv 

alapszabály; szervezeti 

szabályzat; ~ про ви бори 

választási szabályzat; 

дисципліна рний ~ fegyelmi 

szabályzat 3. tört 

törvény(könyv) 

стату тний alapszabályzati; 

alapszabályzat szerinti 

стац она р -у 1. állandó 

(jellegű), helyhez kötött 

intézmény 2. (лікува льний) 

~ gyógyintézet, kórház; 

дитя чий ~ gyermekkórház 

ста ц   illeték, díj, adó 

стве рдженн  1. szilárd 

meg- v berögzítés 2. 

megerősítés <pl állásban> 3. 

megszilárdítás <pl pozícióé> 

4. jóváhagyás, megerősítés, 

szentesítés 5. igazolás, 

alátámasztás 6. vminek az 

állítása, hangoztatása, 

erősítgetése 7. állítás 

стве рджувати foly 

стве рдити bef 1. szilárdan 

(meg)rögzít 2. megszilárdít, 

megerősít 3. igazol, helyesel; 

szentesít; jóváhagy, elismer, 

nyugtáz; ~ до говір пі дписом 

aláírásával jóváhagyja a 

szerződést 4. állít, hangoztat; 

він стве рджує, ніби... azt 

állítja, hogy… 

ство р вати foly створи ти 

bef 1. (meg)teremt, 

(meg)alkot, megreformál, 

előállít, kialakít, létesít, 

létrehoz; ~ умо ви feltételeket 

v körülményeket teremt 

ство р ватис  foly 

створи тис  bef 1. 

keletkezik, létrejön, 

képződik, létesül, megalakul, 

szerveződik 2. történik, 

(meg)történik, megesik, 

előfordul, bekövetkezik 

стих  йний elemi, 

elháríthatatlan; стихі йне 

ли хо elemi csapás 

ст л, сто лу, стола  1. asztal 2. 

hiv hivatal, osztály, iroda; 

па спортний ~ útlevélosztály; 

~ до відок tudakozó iroda; 

адре сний ~ címnyilvántartó 
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сторона  1. jog kat fél; 

догові рні сто рони szerződő 

felek; бу ти на стороні  кого  

vkinek az oldalán v pártján 

áll 2. szempont; з 

господа рської сторони  

gazdasági szempontból 

сторо нн й I. mn mellékes; 

nem lényeges; сторо нні 

спра ви lényegtelen dolog, 

mellékes ügyek II. fn ~ 

kivülálló, idegen (férfi); 

сторо ннім вхід заборо нено 

idegeneknek belépni tilos 

стосо вно hat tekintettel 

vmire; vminek a 

figyelembevételével; ~ кого , 

чого  vkire vmire 

vonatkozóan 

стосува тис  foly vonatkozik 

vkire v vmire; érint, illet vkit 

v vmit; це мене  v до ме не не 

стосу ється ez nem 

vonatkozik rám; це до 

спра ви зо всім не стосу ється 

ez egyáltalán nem tartozik a 

dologhoz; спра ва стосу ється 

гро шей pénzről van szó; що 

стосу ється мене … ami 

engem illet… 

стосу нок -нку viszony, 

kapcsolat(ok), vonatkozás; 

міжнаро дні стосу нки 

nemzetközi kapcsolatok 

страхвне сок -ску 

(=страхови й вне сок) 

biztosítási díj, biztosítási 

járulék 

страхка са (=страхова  ка са) 

biztosítási pénztár 

страхо ваний (be)biztosított 

страхови й biztosítási; 

страхова  компа нія biztosító 

társaság; ~ вне сок biztosítási 

díj; biztosítási járulék; ~ 

фонд biztosítási alap 

страхови к -а  biztosítási 

ügynök v megbízott 

страхо вка 1. biztosítás; 

плати ти страхо вку 

biztosítást fizet 2. biztosítási 

összeg; оде ржати страхо вку 

biztosítási összeget kap 

страхува л ник -а 

biztosított (férfi) 

страхува л ниц  biztosított 

nő 

страхува нн  1. biztosítás; ~ 

життя  életbiztosítás; 

соціа льне ~ 

társadalombiztosítás 

2. biztosítási díj 

страхува тис  foly 1. 

biztosítást köt 2. bebiztosítja 

magát vmi ellen 

страхува ч -а  biztosító 

intézmény v egyén 

страхфо нд -у (=страхови й 

фонд) biztosítási alap 

строк -у határidő, határnap; 
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вкла ститися в ~ belefér a 

határidőbe; сти слий ~ záros 

határidő; коро ткий 

істори чний ~ rövid 

történelmi idő; на пе вний v 

на ви значений ~ megadott v 

kitűzött határidőre; стро ком 

на 5 ро ків 5 évre szóló 

határidővel; з о гляду на 

закі нчення стро ку tekintettel 

a határidő lejártára; ~ 

чи нності до говору szerződés 

hatálya v érvényességi ideje; 

стро ком до 1 сі чня január 

elsejei határidővel; в v на ~ 

idejében; határidőn belül 

строкови й határidős, 

időtartamra kötött 

структу ра szerkezet, 

összetétel, felépítés, alkat, 

struktúra; кла сова ~ 

osztályokra tagolódás, 

osztályjelleg 

студко м -у (=студе нтський 

коміте т) diákbizottság 

ступене вий egymás utáni, 

egymás után következő; 

fokozatos, lépcsőzetes 

ступене вo hat fokozatosan, 

lassanként, egymás után, 

egyenként 

сту п н  -пеню 1. fok, 

fokozat, szakasz 2. osztály, 

rang, rendfokozat; науко вий 

~ tudományos fokozat 

ст га л ний adó- 

ст  гненн  1. beszedés, 

begyűjtés, behajtás; ~ шко ди 

kártérítés 2. bírságolás, 

büntetés; megrovás; за хід ~ 

büntető eljárás; накла сти ~ 

на ко го büntetést ró ki vkire 

суб   кт -а 1. alany; ~ пра ва 

jogi alany 2. egyén, 

individuum, szubjektum 

субси д   segély(ezés), 

támogatás, szubvenció 

субсидува ти foly segélyez, 

támogat, szubvencionál 

сувере н -а korlátlan hatalmú 

uralkodó, szuverén 

суверен те т -у 1. 

szuverenitás, függetlenség 2. 

felségjog, főhatalom 3. 

felsőbbség, fölény 

сувере нний szuverén, 

független, önálló; сувере нна 

держа ва független állam 

сувере нн ст  -ності 

szuverenitás, függetlenség 

суво рий szigorú, komoly, 

komor, szilárd; kemény; 

hajthatatlan; притяга ти до 

суво рої відповіда льності 

szigorúan felelősségre von; 

суро ва дога на szigorú 

megrovás 

суд -у 1. bíróság; верхо вний 

~ legfelsőbb bíróság; ~ 

прися жних esküdtbíróság, 
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esküdtszék; трете йський ~ 

választott bíróság; 

товари ський ~ társadalmi 

bíróság; подава ти в ~ на 

ко го v подава ти до су ду 

ко го feljelent v beperel vkit; 

позива ти в ~ (до су ду) 

bíróság elé idéz 2. bírósági 

épület 3. per, pereskedés, 

törvényszéki v bírósági 

eljárás; бу ти під судо м 

bírósági eljárás folyik ellene 

4. (bírósági) ítélet, döntés, 

elítélés, elmarasztalás 5. 

ítélet, vélemény; nézet, 

vélekedés 

судд  вс кий jog bírói 

судд   jog bíró; мирови й ~ 

békebíró 

суде бник törvénykönyv, 

törvénytár 

су джений 1. elítélt 2. 

(el)rendelt, megjósolt; ~ 

ви рок elrendelt ítélet 

су дженн  1. ítélkezés, 

megítélés 2. megvitatás, 

vitatkozás 

суди лище rég bíróság, 

törvényszék, ítélőszék 

суди м ст  -мості jog 

büntetett előélet, priusz; 

зняття  суди мості 

rehabilitáció, a büntetett 

előélet eltörlése; люди на з 

неодноразо вою суди містю 

többszörösen büntetett, 

visszaeső bűnöző 

суди ти 1. ítélkezik, 

bíráskodik; 2. átv (el)bírál, 

megítél, véleményez, értékel 

3. vél, gondol, ítél, 

következtet; су дячи з усьо го 

mindebből következtetve; 

су дячи з опубліко ваних 

да них a közölt adatokból 

következtetve 

суди тис  pereskedik vkivel 

vmi miatt 

суд вни цтво igazságügy 

су дний rég 1. bírósági, bírói, 

per- 2. törvénykezési, 

törvényszéki, igazságügyi 

судови й bírósági, bírói, per- 

2. ítélkezési, ítélő 3. 

törvénykezési, törvényszéki, 

igazságügyi 

судовомеди чний 

törvényszéki orvosi; 

судовомеди чна експерти за 

törvényszéki orvosi vizsgálat 

судоу стр й -рою 

jogszolgáltatás, igazságügyi v 

bírósági szervezet, bírói 

intézményrendszer 

судочи нство bírósági 

eljárás, peres eljárás 

су д чи 1. ítélve 2. átv 

kiindulva, annak alapján 

сум  сник -а több állást 

betöltő (férfi) 
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сум сни цтво több állás 

betöltése; álláshalmozás; 

працюва ти за сумісни цтвом 

mellékállásban dolgozik 

сум  сниц  több állást betöltő 

nő 

суперарб тра ж -у  felső 

döntőbíróság 

супере чити foly ellenvetést 

tesz, ellentmond; 

szembeszegül vkivel v 

vmivel, ellenkezik vkivel 2. 

ellentmond vkinek; 

ellentétben áll vkivel, vmivel; 

~ само му собі  ellentmond 

önmagának 

супере чливий 1. 

ellentmondásos, ellentmondó; 

супере чливі да ні egymásnak 

ellentmondó adatok; 

супере чливі су дження 

ellentmondó következtetések 

2. ellentétes 

супере члив ст  -вості 

ellentétesség, vminek 

ellentmondásos volta; 

логі чна ~ logikai 

ellentmondás 

супере чливо hat 

ellentmondásosan, 

ellentétesen 

супере чний ellentmondó, 

ellentétes; ~ з чим vmivel 

ellentétes 

сусп  л ний szociális, 

társadalmi; суспі льна 

вла сність társadalmi 

tulajdon; ~ лад társadalmi 

rendszer; суспі льні нау ки 

társadalomtudományok; 

суспі льна ду мка a) 

közvélemény b) közszellem; 

суспі льні відно сини 

társadalmi viszonyok; 

суку пний ~ проду кт 

társadalmi össztermék 

сусп  л н ст  1. 

közvélemény, nyilvánosság, 

nyilvános jelleg, közjelleg 2. 

ritk társadalom 

сусп  л но hat társadalmilag; 

~ небезпе чний társadalmilag 

veszélyes 

сусп  л но-економ  чний 

társadalmi-gazdasági 

сусп  л но-пол ти чний 

társadalmi-politikai; 

társadalompolitikai 

сусп  л ство társadalom 

сут  lényeg; по су ті це 

означа є, що... ez lényegében 

azt jelenti, hogy…; 

зді йснювати контро ль по 

су ті, а не форма льно 

tényleges ellenőrzést végez, 

nem formálisat; говори ти по 

су ті a lényegre szorítkozik 

сфе ра átv terület; 

tevékenységi kör, öv(ezet), 

szféra; ~ впли ву érdekszféra, 



189 
 

befolyási övezet; ~ інтере сів 

érdekszféra 

схва л ний jóváhagyott 

схва ленн  helyeslés, 

jóváhagyás, beleegyezés, 

megerősítés 

 

Т 

та  мний 1. titkos; (el)rejtett, 

palástolt; тає мне 

голосува ння titkos szavazás; 

під тає мним на глядом titkos 

megfigyelés alatt 2. illegális; 

тає мне товари ство illegális 

társaság 

та  мниц  1. rejtély, 

titokzatos dolog 2. titok; 

ви дати таємни цю kiadja a 

titkot; трима ти в таємни ці 

titokban tart 

тало н -а szelvény, talon; 

utalvány; ~ че ка 

csekkszelvény; поса дочний 

~ helyjegy; відкріпни й ~ 

elbocsátólevél 

тало нний szelvény-, 

utalvány-, talon- 

тариф ка ц   
díjmegállapítás, 

ármegállapítás; ~ заробі тної 

пла ти fizetés-megállapítás, 

besorolás <díjazási 

kategóriába> 

тариф кува ти foly bef díjat 

megszab v megállapít 

тари фний díjszabási; 

тари фна ста вка díjtétel, 

díjszabás 

тво (=тимчасо во 

вико нуючий обов язки) 

ideiglenesen megbízott 

helyettes 

телерад омо вленн  rádió- 

és tévéadás v -műsor 

територ а л ний területi, 

territoriális; ~ ви борча 

комі сія területi választási 

bizottság 

те рм н -у 1. határidő, 

határnap; terminus; зроби ти 

на ~ vmit határidőre elkészít 

2. időtartam; річни й 

(мі сячний) ~ egy évi (havi) 

időtartam; на вка заний ~ a 

megszabott v megbeszélt 

időre 

терм но вий
1
 sürgős; 

терміно ва робо та sürgős 

munka 

терм но вий
2 

határidős, 

időtartamra kötött 

терм но в ст  -вості 1. 

vminek határidős volta 2. 

sürgősség 

терм но вo hat 1. sürgősen 2. 

határidőre 

тестаме нт -у rég 

végrendelet, testamentum 

техв  дд л -у (=техні чний 

ві дділ) műszaki osztály 
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техкер вни к -а (=техні чний 

керівни к) műszaki vezető 

техконтро л  -ю 

(=техні чний контро ль) 

műszaki ellenőrzés 

техм  н мум -у (=техні чний 

мі німум) műszaki ismeretek 

minimuma; technikai 

minimum 

техна гл д -у (=техні чний 

на гляд) műszaki v technikai 

ellenőrzés 

техобслуго вуванн  
(=техні чнe обслуго вування) 

műszaki karbantartás 

техо гл д -у (=техні чний 

о гляд) műszaki szemle 

техперсона л -у 

(=техні чний персона л) 

műszaki személyzet 

тимчасо вий 1. ideiglenes, 

provizórikus; ~ коміте т 

ideiglenes bizottság 2. 

bizonyos ideig tartó, időleges, 

átmeneti 3. időszaki, 

időszakos 

тимчасо в ст  -вості 

ideiglenesség 

тимчасо вo hat ideiglenesen 

тиск -у 1. nyomás; під 

ти ском грома дськості 

társadalmi nyomás alatt; 

чини ти ~ на ко го nyomást 

gyakorol vkire 2. kényszer, 

erőszak; під ти ском a) 

kényszerűségből b) kényszer 

v erőszak hatására 

ти снути foly átv nyomást 

gyakorol vmire v vkire; nógat 

vkit; ~ на керівни цтво 

nyomást gyakorol a 

vezetőségre 

тлума ченн  1. magyarázás, 

értelmezés, kommentár, 

magyarázat 2. 

kommentárokkal ellátott 

szöveg 

товари ство 1. társaság 

társulat, egylet, szövetkezet; 

тає мне ~ titkos társulat v 

társaság; акціоне рне ~ 

részvénytársaság; спожи вче 

~ fogyasztási szövetkezet 2. 

társaság, a társak, közösség 

това рний 1. áru- това рне 

виробни цтво árutermelés; 

това рна бі ржа árutőzsde 

2. árutermelő; това рне 

господа рство árutermelő 

gazdaság 

това роо б г -у áruforgalom 

това роо бм н -у árucsere 

торг  вл  1. kereskedelem; 

держа вна ~ állami 

kereskedelem; опто ва ~ 

nagykereskedelem; 

вну трішня ~ 

belkereskedelem 2. 

kereskedés, üzlet 

торгове л ний 
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kereskedelmi, üzleti; ~ 

догові р kereskedelmi 

szerződés; торгове льна 

пала та kereskedelmi kamara; 

~ капіта л kereskedelmi tőke; 

торгове льна сі тка 

kereskedelmi hálózat 

торго вий kereskedelmi, 

üzleti; kereskedő; ~ дім 

kereskedőház; ~ оборо т 

áruforgalom 

торго во-промисло вий 
kereskedelmi és ipari 

торгпе д -а (=торго вий 

представни к) kereskedelmi 

képviselő v megbízott 

торгпе дство (=торго ве 

представни цтво) 

kereskedelmi képviselet 

тотал тари зм -у pol 

totalitárius rendszer 

тотал та рний pol 

totalitárius , totális; korlátlan 

hatalmon alapuló; 

тоталіта рна держа ва totális 

állam 

тотал та рн ст  -ності pol 

vminek a totalitárius jellege 

тото жн ст  -ності 1. 

azonosság; ~ докуме нтів az 

okiratok azonossága 2. mat 

egybevágóság, egybeillőség 

тра нспортний közlekedési, 

szállító, szállítási; 

тра нспортні за соби szállító 

v közlekedési eszközök 

тра нспортник -а 1. 

szállítómunkás, szállítási 

alkalmazott 2. 

közlekedésügyi dolgozó; 

vasutas, hajós, légi stb. 

szállításnál szolgáló 

тра нспортуванн  1. 

szállítás; ~ вантажі в 

teherszállítás 2. fuvarozás, 

szállítmányozás 

транспортува ти foly bef 1. 

szállít 2. átvisz 

<könyvelésnél> 

трансфе р -у 1. transzfer, 

átutalás 2. értékpapír-

árzuhanás 

трансфе рний transzfer- 

трест -у tröszt 

тре ст вс кий nép tröszt-; ~ 

капіта л tröszttőke 

трестува ти foly bef ker 

trösztösít; trösztbe egyesít, 

tömörít 

трестува тис  foly trösztbe 

tömörül 

трете йс кий jog választott; 

~ суд választott bíróság 

трибуна л -у 1. bíróság, 

törvényszék; військо вий ~ 

hadbíróság 2. bírák, bírói 

tanács 

трудкни жка (=трудова  

кни жка) munkakönyv 

трудови й munka-; трудова  
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дисциплі на munkafegyelem; 

трудова  кни жка 

munkakönyv; трудові  

резе рви munkaerő-

tartalék(ok) 

тур -у forduló; пе рший ~ 

ви борів a választások első 

fordulja 

 

У 

убезпеча ти foly 

убезпе чити bef rég biztosít 

vkit vmi felől,vmiről; 

megnyugtat vkit; biztat vkit 

убезпе ченн  védelem, 

megóvás, biztonságba 

helyezés 

ува га figyelem; взя ти до 

ува ги figyelembe vesz vmit; 

приділи ти ува гу кому  

figyelmet szentel vkinek; 

ма ти на ува зі кого , що 

számításba vesz vkit, vmit; 

зверну ти ува гу figyelmet 

fordít; приверта ти ува гу 

felhívja a figyelmet vmire; 

пропусти ти по за ува гою 

figyelmen kívül hagy 

ува жити bef 1. figyelembe 

vesz, tekintettel van vmire 2. 

figyelmet fordít vkire, vmire 

уве дений bevont, bevezetett; 

~ в зако н törvénybe iktatott 

уве денн  bevezetés, 

életbeléptetés; ~ нови х 

ме тодів új módszerek 

bevezetése; ~ в ді ю vminek 

az üzembe helyezése 

уве зенн  behozatal, import 

увезтc bef  увdзити 

увестc bef  увdдити 

ув  д -во ду 1. (be)helyezés; ~ 

в ді ю üzembe helyezés 2. 

beiktatás; jog ввід у 

володі ння tulajdonosként 

való beikatás 

ув дни й műsz bekötő; jog ~ 

лист hagyatékátadó végzés 

ув  з -во зу behozatal, import 

ув зни й behozatali, import-; 

~ това р import áru v termék; 

увізна  ліце нзія behozatali 

engedély 

ув  л нений 1. felszabadított, 

szabaddá tett; felmentett 2. 

állásból <elbocsátott> 

ув л н  ти foly ув л ни ти 

bef 1. elbocsát, felment <pl 

állásból>; ~ кого  від 

обов язків міні стра a 

miniszteri feladatok v 

kötelezettségek alól felment; 

~ в запа с tartalék állományba 

helyez 2. mentesít 

уво дити foly увести  bef 

(be)visz, bevezet; ~ зако н 

törvényt hatályba léptet; 

увести  дити ну в зако н 

gyermeket megkeresztel; ~ 

молоди х в зако н fiatalokat 
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összead, megesket 

уво зити foly уве зти bef 

behoz, importál; ~ това ри 

árut importál 

ув   знений I. mn 

bebörtönzött, börtönbe zárt; 

szabadságától megfosztott II. 

fn őrizetes, letartóztatott 

(férfi), rab, fogoly; ув я знена 

őrizetes, letartóztatott nő; női 

fogoly, rabnő 

ув   зненн  börtönbüntetés, 

bebörtönzés, letartóztatás, 

elzárás, fogság; zárlat, zár 

ув   зн ванн  bebörtönzés, 

börtönbe zárás 

ув   зн вати foly 

ув  зни ти bef börtönbe v 

fogságba vet; börtönbe zár, 

csuk; ~ злочи ниця bűnözőt 

börtönbe zár 

уго да 1. megegyezés, 

megállapodás, egyezség, 

alku, egyezmény, szerződés; 

~ між па ртіями pártok 

közötti megállapodás v 

megegyezés; уклада ти уго ду 

szerződést köt; міжнаро дна 

~ nemzetközi egyezmény 2. 

összeegyeztetés; 

összehangolás, kiegyenlítés; 

~ протирі чч az ellentétek 

kiküszöbölése v elsimítása 

угодо вец  -вця 1. pol 

egyezkedő, megalkuvó 2. 

pejor gerinctelen, 

köpönyegforgató ember 

угодо вство pejor 1. 

megalkuvás, gerinctelenség, 

köpönyegforgatás 2. átv 

elvtelenség 

угодо вс кий pejor 1. 

megalkuvó, 

köpönyegforgató; ~ полі тик 

megalkuvó politikus 2. átv 

elvtelen 

угрупо ванн  1. 

csoport(osulás); політи чне ~ 

(párton belüli) frakciók 2. 

csoportosítás, csoportosulás; 

військо ве ~ 

hadseregcsoportosítás 

угрупо вувати foly 

угрупува ти bef ritk 

csoportosít; ~ ре чі dolgokat 

csoportosít; ~ докуме нти 

rendezi az aktákat 

удержа влений államosított 

удержа вленн  államosítás 

удержа вл вати foly 

удержа вити bef államosít 

удовол н  ти foly 

удовол ни ти bef 1. kielégít 

vkit, vmit, eleget tesz vkinek, 

vminek; ~ за пити kielégíti az 

igényeket 2. teljesít vmit; ~ 

проха ння kérést teljesít 3. 

megfelel vminek; ~ всі 

ви моги megfelel minden 

követelménynek 4. ellát vkit, 
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vmit vmivel 

удоскона лений 1. 

tökéletesített 2. korszerűsített; 

удоскона лена маши на 

korszerűsített gép; 

удоскона лене господа рство 

korszerűsített gazdaság 

удоскона лен ст  -ності 

tökéletesítettség, 

korszerűsítettség 

удоскона ленн  1. 

tökéletesítés, javítás 2. 

továbbképzés; інститу т ~ 

вчителі в pedagógus-

továbbképző intézet 

удосто  ватис  foly 

удосто  тис  bef 1. 

kitüntetésben részesül 2. 

méltónak találtatik vmire; 

vmely megtiszteltetésben 

részesül; він удосто ївся 

че сті abban a 

megtiszteltetésben volt része 

ужива ти foly ужи ти bef 1. 

használ, felhasznál vmit; ~ 

си лу erőszakot alkalmaz; ~ 

за ходи megtesz minden 

szükséges intézkedést 2. 

érvényesít, érvényre juttat 

vmit, érvényt szerez vminek 

ужи тий 1. alkalmazott; ~ на 

пра ктиці gyakorlatilag 

alkalmazott 2. foganatosított 

<intézkedés> 

ужи тки tb rég vagyon, 

tulajdon, bírtok 

ужи ток -тку 1. használat, 

alkalmazás; бу ти в ужи тку 

használatban van; ввійти  в 

ши рокий ~ közszükségleti 

cikké válik; ввести  в ~ 

használatba hoz; предме ти 

дома шнього ~ mindennap 

használatos tárgyak; 

háztatrási cikkek 

ужитт   használat, 

felhasználás, hasznosítás, 

alkalmazás; ~ за ходів 

intézkedések foganatosítása 

узага л н  чий 1. 

általánosító, tipizáló 2. 

egybefoglaló, összefoglaló 

узако нений törvényesített, 

törvényerőre emelt 

узако ненн  1. jog 

törvényesítés 2. átv 

(törvényerejű) rendelet 

узако н ванн  
törvényesítés, legalizálás 

узако н вати foly jog 

узако нити bef törvényerőre 

emel, törvényesít 

узго джений 1. 

(össze)egyeztetett, 

összehangolt, összhangba 

hozott 2. megtárgyalt, 

jóváhagyott 

узго джен ст  -ності 

összehangoltság, 

koordináltság, egyeztetettség; 
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összhang 

узго дженн  
(össze)egyeztetés, 

koordináció; ~ пла нів a 

tervek összeegyeztetése 

узго джено hat pred 

(meg)egyezően, 

(össze)egyeztetve, 

összehangoltan; jóváhagyva, 

koordinálva 

узго джувал ний egyeztető, 

összehangoló; 

узго джувальна ра да 

egyeztető tanács 

узго джуванн  1. 

(össze)egyeztetés, 

összehangolás; ~ інтере сів 

érdekegyeztetés; ~ ці лей 

célkitűzés; ~ мети  célok 

összehangolása 

узго джувати foly узго дити 

bef 1. (össze)egyeztet, 

összehangol, vmivel 

összhangba hoz, koordinál 2. 

letárgyal, elintéz, jóváhagyat 

уз  ти bef vállal, elvállal, 

magára vállal; ~ на се бе 

обо в язок kötelezettséget 

vállal; ~ на мір fejébe vesz 

vmit; ~ у часть részt vesz <pl 

értekezleten> 

ука з -у 1. törvényerejű 

rendelet, törvényrendelet 2. 

parancs, rendelet, ukáz; це 

мені  не ука з ez engem nem 

kötelez 

указа нн  1. utalás; 2. 

útmutatás 

указ  вка 1. utasítás, 

útmutatás, útbaigazítás. 

szabályzat 2. irányelv, 

direktíva 

укла д -у 1. rend, rendszer, 

életmód; соціа льний ~ 

társadalmi rend; суспільно-

економі чний ~ társadalmi-

gazdasági rendszer 2. 

egyezség, megegyezés, 

megállapodás, egyezmény; ~ 

між держа вами államközi 

megállapodás 

уклада нн  1. megkötése 

vminek, megállapodás 

vmiben; ~ до говору 

szerződés megkötése 2. 

összeállítás, összeszerelés, 

megszerkesztés, összetétel; ~ 

спи ску lista összeállítása 

уклада ти foly укла сти bef 

1. (meg)köt vmit, 

megállapodik vmiben ~ 

до говір szerződést megköt 2. 

összeállít, összeszerel, 

megszerkeszt; ~ спи сок listát 

összeállít 

укла дений megkötött 

<szerződés> 

укла денн 
1
 befektetés, 

betét; капіта льні вкла дення 

beruházás, befektetés 
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укла денн 
2 

megkötés <pl 

békéé, szerződésé> 

укла сти bef  уклада ти 

ула годжений elrendezett, 

elintézett, elsimított 

ула годженн  elrendezés, 

elintézés 

ула годжувати foly 

ула годити bef rendez, 

elrendez, elintéz, elsimít; ~ 

спра ву vmely ügyet tisztáz v 

rendez; ~ супере чку vitát 

elsimít 

ула годжуватис  foly 

ула годитис  bef 

rendeződik, rendbe jön, 

elsimul; спра ва ула годилася 

az ügy rendeződött; все 

ула годилося minden 

rendbejött; непорозумі ння 

ула годилися félreértések 

tisztázódtak 

ула днувати foly уладна ти 

bef 1. rendez, elrendez, 

elsimít, elintéz, végrehajt; ~ 

спра ву ügyet elrendez 2. 

győz vmit (megcsinál), 

megbirkózik vmivel; ~ з 

пра цею megbirkózik a 

munkával 

ула днуватис  foly 

уладна тис  bef rendeződik, 

rendbe jön, elsimul; спра ва 

уладна лася az ügy 

rendeződött 

умо ва 1. feltétel, kikötés 2. 

feltétel, körülmény; 

сприя тливі умо ви kedvező 

körülmények; ні за яки х 

умо в semmi körülmények 

között; за тепе рішніх умо в a 

jelen körülmények között 3. 

viszonyok; умо ви життя  

életviszonyok; приро дні 

умо ви természeti viszonyok; 

політи чні умо ви politikai 

viszonyok 4. egyezség, 

megegyezés, megállapodás, 

egyezmény; держа ти умо ву 

betartja a megállapodást; 

згі дно з умо вою 

megállapodás szerint; 

зроби ти умо ву megállapodik 

vmiben 

умо вний 1. egyezményes; ~ 

знак egyezményes jel 2. 

viszonylagos, relatív 3. 

feltételes; умо вна зго да 

feltételes beleegyezés 

умо вно hat feltételesen; ~ 

зго дитися feltételesen 

beleegyezik 

унеможли вл вати foly 

унеможли вити bef 

lehetetlenné tesz, meghiúsít, 

meggátol, megakadályoz 

vmit 

унеможли вл ватис  foly 

унеможли витис  bef 

lehetetlenné válik, meghiúsul 
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унестc bef  уно сити 

уника ти foly уни кнути bef 

kitér vki, vmi elől, kikerül, 

elkerül vkit, vmit, távol tartja 

magát vkitől, vmitől; ~ 

відповіда льності kibújik a 

felelősség alól 

уни кненн  1. elkerülés, 

kikerülés, kitérés; ~ 

зі ткнення összeütközés 

elkerülése 2. megmenekülés 

ун та рний pol 1. egység-, 

egységes <állam> 2. egyesítő, 

szabványos 

ун ф ка тор -а egységesítő; 

az egységesítés híve 

ун ф ка ц   unifikálás, 

egységesítés <pl díjszabásé> 

ун ф ко ваний unifikált, 

egységesített 

ун ф кува ти foly bef 

egységesít, unifikál <pl 

díjszabást> 

у н   1. pol unió, egyesülés; 

політи чна ~ politikai 

egyesülés 2. tört (egyházi) 

unió 

унормо ваний szabályozott, 

kodifikált, normalizált 

унормо вувати foly 

унормува ти bef normalizál, 

kodifikál, törvénybe foglal 

унормо вуватис  foly 

унормува тис  bef 

normalizálódik 

унормува нн  normalizálás 

уно сити foly унести  bef 1. 

beiktat, bevezet, bevon, beír; 

~ кого  до спи ску vkit felvesz 

a (név)jegyzékbe; ~ змі ни в 

що módosításokat hajt végre 

vmin 2. előterjeszt, beterjeszt; 

~ пропози цію javaslatot tesz; 

~ попра вки в текст javít v 

javítást végez a szövegen 3. 

befizet, megfizet, lefizet, 

letörleszt, részletet fizet; ~ 

пла ту за кварти ру befizeti a 

lakbért 

упере джений elfogult, 

előítéletes, részrehajló; ~ 

по гляд elfogult tekintet 

упере джен ст  -ності 

elfogultság; előítélet 

упере дженн  elfogultság; 

előítélet 

упере джено hat elfogultan; 

~ ста витися до ко го elfogult 

vkivel szemben 

упи сувати foly уписа ти bef 

rég 1. beír 2. hiv jegyzékbe 

vesz, belajstromoz, bevezet; 

~ кого  в спи сок vkit felvesz 

a névjegyzékbe 

уп дле глий alárendelt 

уп дле глити bef alárendel 

vkit vkinek 

уп знава л ний ismertető 

<jegy, jel>; megismerő 

уп зна ваний megismerhető; 
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felismerhető 

уп зна ван ст  -ності 

megismerhetőség, vkinek 

felismerhető volta 

уп знава ти foly уп зна ти 

bef кого , що megismer, 

felismer vkit, vmit; tudomást 

szerez vmiről; megtud vmit 

уп  знаний 1. megismert, 

felismert 2. jog azonosított 

<személy> 

уп зна нн  1. megismerés, 

felismerés 2. jog azonosítás; 

~ осо би személyazonosítás 

уп  йманий tetten ért 

<tolvajt> 

уп йма ти bef megfog, 

megragad, elfog, rajtakap, 

elcsíp; ~ на сло ві szaván 

fogja; ~ на гаря чому tetten 

ér; ~ зло дія bűnözőt elfog 

уповнова жений I. mn 

meghatalmazott, 

felhatalmazott; ~ делега т 

felhatalmazott kiküldött II. fn 

meghatalmazott, 

felhatalmazott (személy); 

teljhatalmú megbízott 

уповнова женн  
meghatalmazás, megbízás, 

felhatalmazás 

уповнова жувати foly 

уповнова жити bef 

meghatalmaz, felhatalmaz 

(vkit) 

упра ва elöljáróság, 

vezetőség, igazgatóság; ~ 

організа ції egyesület 

vezetősége; міська  ~ városi 

elöljáróság 

управл  нец  -нця 

hivatalnok; igazgatásügyi 

dolgozó 

управл  нн  1. kormányzás, 

vezetés, igazgatás, irányítás; 

~ держа вою államigazgatás; 

kat ~ бо ю a harc irányítása; ~ 

фі рмою vállalatvezetés 2. 

hivatal, igazgatóság, 

vezetőség, intézőség, 

kezelőség; обласне  ~ megyei 

igazgatóság v vezetőség 

управл  нс кий 
adminisztrációs, 

közigazgatási; ~ апара т 

adminisztrációs v 

közigazgatási apparátus v 

gépezet 

управл  ти foly vezet, 

irányít, kormányoz vmit; ~ 

фі рмою vállalatot vezet; ~ 

держа вою kormányozza az 

államot 

управл  тис  foly irányítják; 

vezetik; держа ва 

управля ється зі столи ці az 

országot a fővárosból 

irányítják 

управл   чий vezető, 

igazgató 



199 
 

упрова джувати foly 

упрова дити bef 1. bevezet 

2. bevezet, alkalmaz, 

hasznosít; ~ дося гнення 

нау ки в життя  a tudomány 

eredményeit hasznosítja 

ура дити bef 1. tanácsol, 

tanácsot ad, ajánl, javasol 2. 

megegyezik, határozatot hoz, 

határoz, elhatároz (vmit), 

megállapodik (vmiben) 

ура дитис  bef megegyezik, 

tanácskozik, határoz, 

elhatároz (vmit), 

megállapodik (vmiben) 

урахо ваний 1. számba v 

számításba vett; számon 

tartott 2. átv figyelembe vett 

<megjegyzések> 3. 

beszámított; bekalkulált 4. 

ker leszámítolt <váltó> 

урахо вуванн  1. 

számbavétel, számításba 

vétel, számontartás 2. 

figyelembevétel, 

tekintetbevétel 3. 

bekalkulálás 

урахо вувати foly 

урахува ти bef 1. figyelembe 

vesz vmit, utánanéz vminek 

2. megfontol, mérlegel, 

meggondol, számításba vesz; 

урахо вуючи що figyelembe 

véve vmit 

урахо вуватис  foly 

урахува тис  bef tekintetbe 

veszik; számba veszik; 

урахо вуються всі 

можли вості minden 

lehetőséget számba vesznek 

урахува нн  számításba 

vétel, számbavétel; vminek 

tekintetbe- v 

figyelembevétele 

урегул о ваний 
szabályozott, irányított 

<forgalom> 

урегул о вувати foly 

урегул ва ти bef 1. 

szabályoz, irányít 2. elintéz, 

rendbe hoz <viszonyt> 

урегул ва нн  1. műsz 

szabályozás 2. rendezés; 

ми рне ~ békés rendezés 

у р д
1
 -у 1. kormány(zat) 

<államé>, hivatal; ~ Украї ни 

Ukrajna kormánya; відста вка 

у ряду a kormány lemondása 

2. tört (hely)hatóság 

у р д
2
 1. rég irányítás, 

vezetés, igazgatás, 

kormányzás, vezérlés, 

rendezés 2. (hivatalos) 

tisztség 3. hivatal, hatóság 4. 

táj hivatali épület, hatósági 

épület; пошто вий ~ 

postahivatal 

ур до вец  -вця hivatalnok, 

tisztviselő, hivatali személy 

ур до вий 1. kormány-, 
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kormányzási, kormányzati; 

урядо ва нагоро да 

kormánykitüntetés; урядо ва 

делега ція kormányküldöttség 

2. hivatalos, hivatali, 

hivatalbeli, hatósági, 

szolgálati; урядо ва пра ця 

hivatali szolgálat v hivatalbeli 

munka 

ур до во hat hivatalosan, 

hivatalból 

ур дува нн  1. uralkodás, 

kormányzás, hatalom, 

fennhatóság, uralom 2. 

hivatalos ténykedés, 

vezetőség, igazgatóság, 

államigazgatás, közigazgatás 

усинови тел  -я 

örökbefogadó (férfi), 

adoptáló 

усинови тел ка 
örökbefogadó (nő), adoptáló 

усино влений örökbe 

fogadott, adoptált 

усино вленн  
örökbefogadás, adoptálás 

<fiúé, leányé> 

усиновл  ти foly 

усинови ти bef örökbe fogad 

v adoptál <fiút, leányt> 

успадко ваний öröklött, 

örökölt; örökletes 

успадко вуванн  öröklés, 

öröklődés 

успадко вувати foly 

успадкува ти bef örököl 

vmit vkitől 

уста в -у 1. rég szabályzat, 

rendszabály; regula; 

військо вий ~ katonai 

szabályzat 2. ritk 

alapokmány, statútum, 

alapszabály 

уста вний 1. szabályzati, 

szabályzat szerinti 2. tört 

уста вна гра мота a helyi 

önkormányzati szabályzat, 

örökváltsági szerződés 

уста лений állandósított, 

rögzített, állandósult, 

megrögzült, meghonosodott, 

szokottá vált; ~ зви чай 

megrögzült szokás 

уста лен ст  -ності 

állandóság, tartósság, 

folytonosság, megrögzültség 

устано ва 1. intézmény, 

hivatal, intézet, 

közintézmény; держа вна ~ 

állami hivatal v intézmény 2. 

jog rendelkezés, előírás 

устано влений 1. felállított, 

létesített 2. megállapított, 

előírt, meghatározott, 

megszabott, szabványos; 

устано влені но рми a 

megállapított normák 

устано вчий alapítási, 

alapító; устано вчі збо ри 

alakuló közgyűlés 
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устремл  нн  igyekvés, 

igyekezet, törekvés, 

iparkodás 

у стр й -рою <társadalmi> 

rend, forma, rendszer; rezsim; 

соціа льний ~ társadalmi rend 

у ступ -у 1. részlet, töredék 2. 

bekezdés; szakasz; fejezet 

усува ти foly усу нути bef 1. 

kiiktat, kiküszöböl, elhárít, 

likvidál; ~ недо лік elhárítja, 

helyrehozza a hibát 2. 

eltávolít, félreállít, elmozdít, 

levált, elbocsát; ~ з поса ди 

кого  vkit eltávolít posztjáról, 

állásából elbocsát 

усу ненн  1. eltávolítás, 

elbocsátás 2. kiküszöbölés, 

elhárítás, megszüntetés; ~ 

недо ліків a hiányok pótlása; 

~ пробле м problémák 

kiküszöbölése 3. kizárás, 

elmozdítás, kirekesztés, 

tagságtól megfosztás; з 

поса ди állásból való 

menesztés 

усуcп  л нений társadalmi v 

köztulajdonba vett, 

társadalmasított, szocializált 

усуcп  л ненн  
szocializálás, társadalmasítás 

усуcп  л н ванн  
társadalmi tulajdonba v 

köztulajdonba vétel; 

társadalmasítás, szocializálás 

усуcп  л н вати foly 

усуcп  л нити bef társadalmi 

tulajdonba vesz, 

társadalmasít, köztulajdonná 

tesz <pl földet>; szocializál 

утве рджений 1. 

megerősített, megszilárdított 

2. jóváhagyott 

утве рдженн  1. 

megszilárdulás, megerősítés 

2. megszilárdulás, 

megerősödés 

утве рджуванн  
megerősítés, megszilárdítás, 

rögzítés 

утве рджувати foly 

утверди ти bef 1. megerősít 

<állásban> 2. megszilárdít 

<pozíciót, hadállást> 

у тиск -у megszorítás, 

korlátozás; elnyomás; 

зазнава ти у тиску elnyomást 

szenved 

утиска нн  elnyomás, 

sanyargatás, üldözés; 

націона льне ~ nemzeti 

elnyomás v üldözés 

ути скувати foly ути снути 

bef elnyom, sanyargat, 

(meg)szorongat, üldöz; 

ути снути наро д elnyomja a 

népet 

ути скувач -а elnyomó, 

sanyargató, üldöző (férfi) 

ути скувачка elnyomó, 
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sanyargató, üldöző nő 

ути снений, вти снений 
elnyomott, sanyargatott, 

üldözött; ~ наро д elnyomott 

nép 

ути снути bef  

ути скувати 
ут  л вати foly ут  лити bef 

megtestesít, létrehoz; вті лити 

в життя  megvalósít, valóra 

vált 

ут  л ватис  foly 

ут  литис  bef megtestesül, 

megvalósul, valóra válik 

уто чнений pontosabbá tett; 

tisztázott 

уто чненн  1. pontosabb 

megfogalmazás, szabatos 

meghatározás 2. helyesbítés, 

pontosítás 

уто чн вал ний 
pontosabbá tevő, pontosító 

уто чн ванн  1. pontosabb 

megfogalmazás, szabatos 

meghatározás 2. 

helyreigazítás 

уто чн вати foly уточни ти 

bef 1. pontosan v szabatosan 

meghatároz v megállapít 

2. pontosabbá tesz; tisztáz v 

megállapít; ~ раху нки 

pontosítja a számításokat 3. 

tisztáz; ~ пита ння tisztázza a 

kérdést 4. helyreigazít 

уто чн ватис  foly 

уточни тис  bef 1. 

tisztázódik; megállapítást 

nyer 2. foly 

утра та 1. elvesztés, 

veszteség; грошова  ~ 

pénzveszteség; a pénz 

elvesztése; без утра т 

veszteség nélkül; зазна ти 

утра ти veszteség éri 2. 

elvesztegetés, pazarlás, 

pocsékolás, tékozlás, 

fecsérlés; ~ робо чого ча су a 

munkaidő elfecsérlése 3. 

kiadás, költség 

утра тний ker nép 1. 

veszteséges <ügylet, üzlet> 2. 

előnytelen 

утри муватис  foly 

утри матис  bef tartózkodik 

vmitől; lemond vmiről; ~ від 

смі ху visszatartja a nevetést; 

~ при голосува нні v від 

голосува ння szavazásnál 

tartózkodik 

утри мувач -а fenntartó, 

eltartó 

утри мувачка tulajdonosnő, 

fenntartó (nő) <vmely 

intézményé> 

утру днений 1. 

megnehezített 2. nehéz, 

terhes, nehézkes, fárasztó, 

körülményes, ügyes-bajos 

утру днен ст  -ності 

nehézség, körülményesség 
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утру дненн  nehézség; бу ти 

в утру дненні nehéz 

helyzetben van 

утруча нн  beavatkozás; 

політи чне ~ politikai 

beavatkozás 

утруча тис  foly 

утру титис  bef 1. 

beleavatkozik, beleártja 

magát vmibe; ~ у спра ву 

beleavatkozik az ügybe 

ухва ла 1. döntés, határozat; 

~ збо рів a gyűlés döntése v 

határozata; ~ су ду a bíróság 

döntése 2. (kör)rendelet; ~ 

уря ду kormányrendelet 

ухва лений elfogadott; ~ 

ви рок jóváhagyott ítélet 

ухва ленн  elfogadás; 

jóváhagyás; ~ ви рок az ítélet 

jóváhagyása; ~ рі шення 

határozathozatal 

ухва л ний 1. egyetértő, 

egybehangzó, helyeslő, 

egybevágó, jóváhagyó, 

hozzájáruló 2. ~ го лос 

szavazati jog <gyűlésen, 

konferencián> 

ухва л но hat beleegyezően, 

egyetértőleg, egybehangzóan, 

hozzájárulását kifejezve, 

helyeslőleg 

ухва л вати foly ухвали ти 

bef 1. határoz, dönt, elfogad; 

~ постано ву határozatot hoz 

2. dönt, ítéletet hoz; суд 

ухвали в a bíróság döntött 3. 

jóváhagy; engedélyez; 

ухвали ли кни жку до дру ку 

a könyvet nyomtatásra 

engedélyezék 

ухи ленн  1. hajlás, lejtés 2. 

elhajlás, eltérés 3. kitérés; ~ 

від відповіда льності kitérés 

a felelősség alól 

ухи л ник -а pol elhajló 

ухи л ництво pol elhajlás 

ухи л ниц кий pol elhajló 

ухи л ниц  pol elhajló nő 

ухи л н ст  -ності 1. kitérés 

2. őszintétlenség 

ухил  нн  kikerülése, 

elkerülése vminek, kitérés 

vmi elől 

учи нений elkövetett, 

végrehajtott, megtett, 

elvégzett, megvalósított, 

tanúsított, okozott, előidézett 

учи ненн  1. elkövetés 2. jog 

elvégzés, megtevés 3. 

teljesítés, megvalósítás 

учи нок -нку tett, cselekedet 

учин  ти foly учини ти bef 

1. megcsinál, elkészít, 

elvégez, megtesz, elintéz 2. 

keresztülvisz, véghezvisz, 

végrehajt, foganatosít, 

megvalósít, létrehoz, teljesít, 

tanúsít; ~ во лю чию  teljesíti 

vkinek az akaratát; ~ о пір 
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ellenállást tanúsít; ~ до пит 

kihallgatást tart; ~ слі дство 

nyomoz; ~ суд над ким 

ítélkezik vki fölött; ~ сла ву 

hírnévre tesz szert 3. elkövet 

4. okoz, előidéz, csinál; ~ 

позо в panaszt nyújt be vkire 

ущемл  ти foly ущеми ти 

bef elhatárol, korlátoz, 

csökkent, akadályoz; ~ права  

кого  korlátozza v csorbítja a 

jogait vkinek 

 

Ф 

факт -у 1. tény, 

ténykörülmény, valódiság; 

го лі фа кти puszta tények; 

істори чний ~ történelmi 

tény; загальновідо мий ~ 

közismert tény; ~ 

залиша ється фа ктом a tény 

tény marad 2. eset, esemény, 

előfordulás 3. valóban, 

tényleg, igazán, csakugyan; 

~, що… tény az, hogy; az a 

helyzet, hogy…; úgy áll a 

dolog, hogy… 

факти чний tényleges, való; 

ténybeli; факти чні да ні 

tényleges v konkrét adatok, a 

tények 

фал сиф ка т -у 

hamisítvány, utánzat 

фал сиф ка ц   1. hamisítás 

2. átv meghamisítás 3. 

hamisítvány 

фал сиф ко ваний 
hamisított, utánzott  

фах -у 1. szak, szakma, 

szakkör; munkakör 2. hivatás, 

hivatottság; foglalkozás, 

pálya; за фа хом він інжене р 

szakmája szerint mérnök; це 

не мій ~ ez nem az én 

munkaköröm v szakterületem 

фах ве ц  -вця  szakember, 

szakértő, szakmunkás <férfi v 

nő>; specialista 

фахови й 1. szak-, szakmai, 

szakszerű; ~ журна л  szakmai 

folyóirat 

федерал  зм -у pol 

föderalizmus; szövetségi v 

föderatív államrendszer 

федера л ний föderális, 

szövetségi; ~ у ряд föderális v 

szövetségi rendszer 

федерати вний 1. föderatív, 

szövetségi; федерати вна 

держа ва föderatív v 

szövetségi állam 2. 

Федерати вна  еспу бліка 

 іме ччини (Ф  ) Német 

Szövetségi Köztársaság 

федера ц   föderáció, 

szövetség, szövetkezés; 

Міжнаро дна демократи чна 

~ жіно к Nemzetközi 

Demokratikus Nőszövetség 

ф л а л -у fiók, fiókintézet, 
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fióküzlet, leányvállalat, 

filiálé; kirendeltség; ~ ба нку 

bankfiók; ~ теа тру 

kamaraszínház 

ф  л   fiók, kirendeltség, 

leányvállalat 

ф на нси tb 1. pénzügyek; 

міністе рство фіна нсів 

pénzügyminisztérium 2. 

pénzügyi helyzet 3. biz pénz; 

як у те бе з фіна нсами? hogy 

állsz pénzügyileg v 

anyagilag? 

ф на нсовий 1. pénz-, 

pénzügyi; фіна нсове 

пита ння pénzügyi kérdés; ~ 

контро ль pénzügyi 

ellenőrzés; ~ ві дділь 

pénzügyi osztály; фіна нсове 

поло ження pénzügyi helyzet 

2. finánc-; ~ каніта л 

finánctőke 3. ~ рік 

költségvetési év 

ф нансува ти foly 

finanszíroz; anyagi 

eszközökkel ellát; ~ 

підприє мство vállalatot 

finanszíroz 

ф нв  дд л -у (=фіна нсовий 

ві дділ) pénzügyi osztály 

ф нпла н -у (=фіна нсовий 

план) pénzügyi terv 

ф  рма 1. cég, vállalat; 

приватна ~ magáncég 2. átv 

lepel, örv, álca, ürügy; під 

фі рмою чо го vminek az 

ürügyével 3. átv nép hírnév, 

becsület; не пляму й мою  

фі рму ne mocskold be a 

becsületemet; ne gázolj a 

becsületembe 

ф рмо вий ker cég-; 

cégszerű; valamely 

vállalathoz v iparághoz 

tartozó; ~ бланк cégjelzéses 

levélpapír; ~ знак cégjelzés 

фонд -у 1. alap, alaptőke; 

основни й ~ állóalap; 

пенсі йний ~ nyugdíjalap; ~ 

заробі тної пла ти 

munkabéralap 2. állomány, 

készlet; книжко вий ~ 

könyvállomány 3. tb 

értékpapír 4. tb átv esély, 

bizalom, tekintély; підня ти 

свої  фо нди növeli tekintélyét 

5. nyelv основни й 

словнико вий ~ alapszókincs 

6. золоти й ~ a) aranyalap; b) 

átv vminek legértékesebb 

része 

фотока ртка fénykép 

фотоко п   fénymásolat, 

fotokópia 

фра кц   pol párttöredék, 

frakció, csoport; 

парла ментська ~ parlamenti 

frakció v csoport 

фунда ц   1. alapítás; рік 

фунда ції alapítási év 2. 
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alapzat, talapzat, alépítmény, 

(meg)alapozás; 3. átv alap, ok 

функц оне р -а 

funkcionárius; vmely 

tisztséget betöltő v 

feladatkört ellátó személy 

функц онува ти foly 

működik, üzemben van; 

funkcionál 

фу нкц   feladat, hivatal, 

szerep(kör); ви конати свої  

фу нкції végzi v teljesíti 

feladatát 

 

Х 

хаба р -а  kenőpénz, baksis, 

(meg)vesztegetési összeg; 

бра ти хабарі  

(meg)vesztegetési összeget 

elvesz; дава ти хабара  кому  

megveszteget vkit 

хаба рник -а 

megvesztegethető ill. 

megvesztegetett, korrupt 

ember 

хаба рництво 
megvesztegetés; 

megvesztegethetőség; 

korrupció, korrumpálás 

хаба рниц кий 
megvesztegető, korrupciós, 

megvesztegetési 

характери стика 1. 

jellemzés 2. ir 

jellemábrázolás 3. jellemzés, 

minősítés; характери стика з 

мі сця робо ти munkahelyről 

hozott jellemrajz v 

szakvélemény 

ха рт   1. nyelv hártya 

<pergamen, papirusz> 2. tört 

régi kézirat; régi okmány, 

oklevél 3. charta;  ели ка 

ха ртія ві льностей Magna 

Charta Libertatum <az angol 

Magna Charta 1215> 

хроно лог -а kronológus; a 

történeti kronológia 

szakértője 

хронолог  чний időrendi, 

kronológiai 

хронолог  чно hat 

kronológia szerint 

хроноло г   1. időrend, 

kronológia 2. időrendben 

való felsorolás v előadás 3. 

kronológia <mint történelmi 

segédtudomány> 

 

Ц 

це нзор -а tört 1. cenzor 

<magas rangú tisztviselő az 

ókori Rómában> 2. (sajtó) 

cenzor 

це нзорс кий cenzori 

цензу ра tört 1. cenzori 

tisztség v hivatal <a 

rómaiaknál> 2. (sajtó) 

cenzúra 

цензу рний cenzúra- 
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цензуро ваний cenzúrázott 

цензурува нн  1. cenzúrázás 

2. megrovás 

цензурува ти foly 1. 

cenzúráz, cenzúra alá vet 2. 

megró, bírál 

центр -у központ, centrum; 

директи ви з це нтру 

központi utasítások 

централ за ц   

központosítás, centralizáció; 

~ стрі лок та сигна лів 

központi váltó- és jelrendszer 

централ  зм -у centralizmus 

централ зо ваний 
központosított, centralizált 

централ зува ти foly 

központosít, összpontosít, 

centralizál 

централ  ст -а a 

központosítás híve, 

középpárti 

центри зм -у pol centrizmus 

центри ст -а pol centrista 

цив  л ний I. mn civil, 

polgári; циві льна авіа ція 

polgári légierő; циві льне 

будівни цтво polgári 

építkezés; ~ ко декс polgári 

törvénykönyv; циві льна 

оборо на polgári védelem; ~ 

о дяг polgári ruha v öltözék; ~ 

шлюб polgári házasság II. fn 

civil polgári személy 

циркул  чий keringő, 

cirkuláló; циркулю ча 

грошова  ма са forgalomban 

lévő pénz(tömeg) 

циркул  р -а körlevél, 

körözvény; körrendelet, 

körirat 

циркул  рний kör-, 

körrendeleti; ~ лист körlevél 

цита та idézet; наво дити 

цита ту idéz 

цита ц   1. idézés, citálás 2. 

idézet 

цифрови й szám-; цифрові  

да ні számadatok 

ц на  1. ár; полі тика цін 

árpolitika; гріш йому  ~ egy 

garast sem ér 2. átv ár, érték; 

за вся ку ціну  mindenáron; ~ 

по ділки шкали  skálaérték; 

зна ти ціну  чому  nem lehet 

felbecsülni vkinek, vminek az 

értékét; це тепе р у ціні  v на 

це тепе р висо ка ~ ennek jó 

ára van; ціни  нема  v нема є 

чому  nagy értéke van; 

felbecsülhetetlen, nagyon 

értékes 

ц  нний 1. értékes 2. érték-; 

ці нні папе ри értékpapírok 

ц  нн сний közg érték-, érték 

szerinti 

ц  нн ст  -ності 1. ár, érték 

2. érték, értékesség 3. 

értéktárgy, kincs 4. fontosság 

ЦК (= ентра льний 
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Коміте т) Központi Bizottság 

 

Ч 

чек -а ker csekk, számla 

чергови й I. mn 1. soron 

következő, napirenden lévő, 

legközelebbi 2. ügyeletes, 

szolgálatban lévő; чергова  

медсестра  ügyeletes nővér II. 

fn ügyeletes, szolgálatban 

lévő személy 

чин tisztség- v 

méltóságviselő; чини  

дипломати чного ко рпусу a 

diplomáciai testület tagja 

чи нний érvényes, érvényben 

lévő, fennálló; hatályos; ~ 

зако н érvényben lévő v 

hatályos törvény 

чи нник -а tényező; ható(ok) 

чи нн ст  -ності érvény, 

érvényesség, hatály; ~ зако ну 

a törvény hatálya v 

érvényessége; набира ти 

чи нності törvényerőre 

emelkedik, érvénybe lép 

чино вник -а 1. hivatalnok, 

tisztviselő 2. pejor bürokrata, 

csinovnyik 

чино вництво 1. hivatalnoki 

kar; a hivatalnokok 2. pejor 

bürokrata tisztviselők 

чино вниц кий 1. 

hivatalnoki, hivatalnok- 2. 

pejor bürokratikus 

 

Ш 

шанта ж -у  zsarolás 

шантажи ст -а zsaroló 

шантажува нн  zsarolás 

шантажува ти foly zsarol 

шк л ни й iskolai, iskolás, 

iskola- ; шкільна  спра ва 

iskolaügy, oktatásügy 

шк л ни цтво oktatásügy, 

tanügy 

шл б -у házasság; 

свідо вство про ~ házassági 

bizonyítvány 

шл борозлу чний 
válóperes, házasságbontó 

штамп -а 1. nyomd 

nyomásminta, sablon, klisé, 

ércmatrica 2. (cég)bélyegző 

штат -у személyzeti v 

rendszeresített állomány, 

státus, létszám; скороти ти ~ 

státuscsökkentés, a 

személyzeti állomány 

csökkentése, 

létszámcsökkentés 

шта тний állománybeli, 

státusbeli, (rendes) státusban 

lévő; шта тна поса да 

végleges(ített) állás; ~ 

працівни к rendes dolgozó; ~ 

ро зпис státustáblázat, rangsor 

шта тс кий I. mn polgári, 

civil <nem katonai>; táj rég ~ 

і спит államvizsga II. fn 1. 
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polgári egyén, civil 2. 

шта тське polgári, civil ruha 

ште мпел  -я bélyegző 

ште мпел ний bélyegző-; ~ 

конве рт nyomott bélyeges 

boríték; ште мпельна 

поду шка bélyegzőpárna 

штемпел ва ти foly 

(le)bélyegez, (le)pecsétel 

штраф -у pénzbüntetés, 

pénzbírság 

штрафни й büntetés-, 

büntetési, büntető-; kat ~ 

батальйо н büntetőszázad 

штрафува ти foly 

pénzbírságra ítél, 

megbírságol, megbüntet 

штрафува тис  foly 

pénzbírság fizetésére 

kényszerül 

 

Ю 

ЮНЕ СКО (= рганіза ція 

 б є днаних  а цій в 

пита ннях осві ти, нау ки і 

культу ри) nrag UNESCO 

 риди чний jog-, jogi; 

юриди чна нау ка 

jogtudomány; експе рт з 

юриди чних пита нь jogi 

szakértő; юриди чна 

консульта ція jogi 

tanácsadás; юриди чна осо ба 

jogi személy; ~ факульте т 

jogi kar 

 рисди кц   1. 

törvénykezés, jogszolgáltatás, 

bíráskodás 2. (bírói) 

joghatóság; (jogi) hatáskör 

 риско нсул т -а 

jogtanácsos 

 риспруде нц   

jogtudomány 

 ри ст -а 1. jogász 2. 

військо вий ~ hadbíró 

 сти ц   igazságszolgáltatás; 

міністе рство юсти ції 

Igazságügyi Minisztérium 

 

Я 

  лтинс кий jaltai; 

я лтинська конфере нція 

jaltai konferencia; я лтинське 

пого дження jaltai 

egyezmény 

 рли к -а  ker 1. címke, bárca, 

vignetta, árujegy, 

jelzőcédula; начепи ти v 

пові сити ~ чого  на ко го 

beskatulyáz vkit; багажний ~ 

poggyászbárca 2. tört káni 

oklevél, a kán írásos parancsa 
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