Slovníček a pomôcky pre našich aktivistov
http://www.oslovma.hu/XXX/Slovnic1.rtf
Maďarsko-slovenský slovníček výrazov zo štátnej správy a činnosti národnostných samospráv a organizácií - Preklad faktúry do slovenčiny - Preklad účtu platby v hotovosti do slovenčiny - Preklad výdavkového pokladničného dokladu do slovenčiny - Preklad príkazu na poukázanie peňazí do slovenčiny - Preklad výpisu z bankového účtu do slovenčiny
Prílohy k súbehu - Vzor vyúčtovania
Príloha č. 7 k zmluve č. SZÁMOT BEÍRNI/S/2011
 Finančné vyúčtovanie dotácie Názov prijímateľa: BEÍRNI A TÁMOGATOTT SZERVEZETET, SZEMÉLYT, STB.
Názov projektu: A TÁMOGATOTT PROGRAM ELNEVEZÉSE (AMI A PÁLYÁZATBAN SZEREPELT)
Nákladová položka
OLYAN TÉTEL, AMI A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSBEN SZEREPEL PL.: ÉTKEZÉS, UTAZÁS, STB…
Účtovný doklad
SZÁMLA
Podklad finančnej operácie
HA SZERZŐDÉS, MEGRENDELÉS, MEGBÍZÁS VOLT, IDE AZT KELL BEÍRNI
Predmet dodávky
PL.: KÖNYVEK, ÉTKEZÉS, FELLÉPÉS
Dodávateľ
A SZÁMLÁT KIÁLLÍTÓ NEVE
Úhrada
KÉSZPÉNZ VAGY UTALÁS
Číslo
SZÁMLA SZÁMA
Druh
SZÁMLA
Zo dňa
SZÁMLA KELTE
Spôsob úhrady
KÉSZPÉNZ VAGY UTALÁS
Dňa
IDE A KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT (HA VAN) SZÁMÁT KELL BEÍRNI
Suma
(v eurách) 
prevodom* 
v hotovosti HA KP. VOLT, AKKOR A KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT SORSZÁMA
Spolu (v domácej mene)x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
ÖSSZEGET BEÍRNI
Spolu (vo Forintoch) 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
ÖSSZEGET BEÍRNI
Dotácia spolu (vo Forintoch) 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
ÖSSZEGET BEÍRNI
Vysvetlivky: + účtovný doklad (napr.: faktúra, účtenka a pod.); ++ č. zmluvy, objednávky, dohody; *číslo bankového výpisu; **číslo výdavkového pokladničného dokladu; xlen ak menou nie je euro 
Upozornenie: Ak je prijímateľ dotácie registrovaným platcom ÁFA, táto nie je pri vyúčtovaní dotácie považovaná za oprávnený výdavok. Prijímateľ je povinný k vyúčtovaniu dotácie doložiť kópie účtovných dokladov preukazujúcich použitie prostriedkov v súlade s čl. I zmluvy (za obsahovú správnosť účtovného dokladu zodpovedá prijímateľ dotácie). 
Vyhotovil (meno, priezvisko, podpis): ANNAK A NEVE, AKI AZ ELSZÁMOLÁST KÉSZÍTETTE, + ALÁÍRÁSA
Schválil (meno a priezvisko štatutárneho orgánu, podpis štatutárneho orgánu): A TÁMOGATOTT SZERVEZET, INTÉZMÉNY, STB. KÉPVISELŐJE
Miesto a dátum vyhotovenia: HELY, IDŐPONT - AMIKOR AZ ELSZÁMOLÁS KÉSZÜLT

Názov prijímateľa: Príloha č. 5 k zmluve č. ……/S/2011
Finančné vyúčtovanie iných zdrojov vynaložených na spolufinancovanie projektu
Ezt csak akkor kell kitölteni, ha máshonnan is volt támogatás az adott program megvalósulásához:
Názov prijímateľa: Príloha č. 5 k zmluve č. ……/S/2011
Finančné vyúčtovanie iných zdrojov vynaložených na spolufinancovanie projektu

Názov projektu: 
Nákladová položka 
Účtovný doklad 
Podklad finančnej operácie ++ 
Predmet dodávky 
Dodávateľ 
Úhrada 
Číslo 
Druh + 
Zo dňa 
Spôsob úhrady 
Dňa 
Suma
(v eurách) 
prevodom* 
v hotovosti** 
Spolu (v domácej menex alebo v eurách) 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
Kurz k euru (zo dňa)x 
Spolu (v domácej menex alebo v eurách) 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
Kurz k euru (zo dňa)x 
Iné zdroje spolu (v eurách) 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
Vysvetlivky: +účtovný doklad (napr.: faktúra, účtenka a pod.); ++ č. zmluvy, objednávky, dohody; *číslo bankového výpisu; **číslo výdavkového pokladničného dokladu; xlen ak menou nie je euro 
Vyhotovil (meno, priezvisko, podpis): 
Schválil (meno a priezvisko štatutárneho orgánu, podpis štatutárneho orgánu): 
Miesto a dátum vyhotovenia: 

Slovníček
aláírás	podpis
alakuló ülés	zakladajúca schôdza
állami költségvetés	štátny rozpočet
állami szerv	štátny orgán
állásfoglalás	postoj
álláspont	stanovisko
általános rendelkezések	všeobecné nariadenia
általános iskola	základná škola
anyagi feltételek	finančné podmienky
anyanyelv	materinský jazyk
átutalás	poukázanie, poukaz, prevedenie, prevod (na iný účet)
beszámoló	správa, referát
bevétel és kiadás (költség)	príjmy a výdavky
bérbeadás	prenajatie
bizottság	výbor
bizottságot alapítani	založiť výbor
cím	adresa
dátum	dátum
döntés	rozhodnutie
egyetértés	súhlas
együttműködés	spolupráca
együttműködési
megállapodás	dohoda o spolupráci
elnök	predseda
elnökhelyettes	podpredseda, zástupca predsedu
érdekképviselet	zastupovanie záujmov
éves költségvetés	ročný rozpočet
feladat	úloha
felelni	zodpovedať
felelősség	zodpovednosť
felmentés	odvolanie
fordítás	preklad
gazdálkodás	hospodárenie
hangfelvétel	zvukový záznam
határozat	uznesenie
határozati javaslat	návrh na uznesenie
határozatképesség	uznášaniaschopnosť
hatáskör	kompetencia
hatáskörök gyakorlása	uplatňovanie kompetencií
helyi szervezet	pobočka, miestna organizácia
időpont	termín
javaslat	návrh
jegyzőkönyv	zápisnica
jegyzőkönyv hitelesítő	overovateľ
jegyzőkönyvvezető	zapisovateľ
jelenléti ív	prezenčná listina
jogállás	právne postavenie
jogi személy	právnická osoba
jogszabály	právny predpis
kamat	úrok
képviselő	poslanec
képviselő jogai	práva poslanca
képviselő kötelességei	povinnosti poslanca
képviselőjelölt	kandidát
képviselő-testület	poslanecký zbor
készpénzfizetés	platba v hotovosti
kifizetés, térítés, fizetés	platba
kiadás (költség)	výdavok, výdavky, trovy, náklady
kiadás (költség)
/dologi / személyi/	vecné / osobné náklady
kinevezés	vymenovanie
kisebbség	menšina
kisebbségi önkormányzat	menšinová samospráva
kormányrendelet	vládne nariadenie
költségvetés	rozpočet
költségvetési támogatás	dotácia z rozpočtu
közgyűlés	valné zhromaždenie
mandátum	mandát
meghívó	pozvánka
megnevezés	názov
melléklet	príloha
módosító indítvány	modifikujúci návrh
napirend	program rokovania
nemzetiség	národnosť
nyilvános ülés	verejné zasadnutie
országos	celoštátny
óvoda	škôlka, materská škola
önkormányzat	samospráva
önkormányzati hivatal	obecný (mestský) úrad
összbevétel	celkový príjem
összlétszám	celkový počet
összeférhetetlenség	nezlučiteľnosť
összefoglalás	rekapitulácia
pecsét	pečiatka
rendes ülés	riadne zasadnutie
rendkívüli ülés	mimoriadne zasadnutie
sorszám	poradové číslo
szavazás	hlasovanie
szavazat	hlas
számla, áruszámla	účet, faktúra
székhely	sídlo
személyi feltételek	osobné podmienky
szervezet	organizácia
Szervezeti és Működési
Szabályzat	štatút
szövetség	zväz
támogatás	podpora, dotácia
tanácskozási jog	rokovacie právo
tanácskozási rend	rokovací poriadok
tárgyi feltételek	vecné podmienky
tartózkodni a szavazástól	zdržiavať sa hlasovania
teljes érték	celková hodnota
testület	zbor
tevékenység	činnosť
titkos szavazás	tajné hlasovanie
törvény	zákon
tőke	kapitál
vagyon	majetok
választás	voľby
vissza nem térítendő
támogatás	nenávratná dotácia
záró rendelkezések	záverečné nariadenia
Preklady faktúr do slovenčiny
Faktúra	Číslo faktúry
Meno, adresa dodávateľa
Daňové číslo:
Spoločenské daňové číslo:

Meno, adresa odberateľa
Daňové číslo
Spoločenské daňové číslo:

Dátum vyhotovenia
Druh tovaru alebo služby
alebo služby
Názov
množstvo
množstvo
Cena (s DPH)
Cena ktorá obsahuje 25 % DPH




















Originál

Podpis
Pečiatka
Celková fakturovaná suma



DPH


Číslo faktúry:
Faktúra
Originál
Dodávateľ
Daňové číslo:
Číslo bankového účtu:
Odberateľ
Daňové číslo:
Číslo bankového účtu:

Číslo objednávky
Forma úhrady

Dátum dod. tov.

Dátum vyhotovenia

Dátum splatnosti

Iné údaje
Názov
Mnž.
Mnž.
Jednotná cena
Zľava
(%)
Cena bez DPH
DPH %
DPH
Cena s DPH









	Cena
DPH (%)	Daňový základ	DPH	Spolu s DPH
	DPH
	Celková suma:	
Vystavil:
Pečiatka a podpis
Ďakujeme, že ste u nás kupovali
Prevzal

Faktúra	Číslo faktúry
Meno, adresa, daňové číslo dodávateľa
Spoločenské daňové číslo:
Meno, adresa, daňové číslo odberateľa
Spoločenské daňové číslo:

Forma úhrady 


Dátum dod. tov.


Dátum vyhotovenia


Dátum splatnosti

Druh
Množstvo
Množstvo
Jednotná cena bez DPH
Cena bez DPH
DPH kľúč
DPH
Spolu s DPH

































DPH vo faktúre
%
%
%
Spolu
Suma bez DPH




DPH




Spolu s DPH




Suma vypísaná s písmenami: 

Faktúra
Číslo faktúry	Odberateľ

Dátum dod. tov.
Dátum vyhotovenia:
Dátum splatnosti: 	Číslo kusu:
	Kus:
Potvrdenka: 	Strana
Pokladňa:	
Kód
Tovar
Jednotná cena bez DPH
Množstvo
Množstvo
Zľava
Cena bez DPH
DPH
Kľúč cena
Cena S DPH









Spolu 

Forma platby
V hotovosti

Vrátiť


Rozpis DPH
5 % DPH
0 % DPH
25 % DPH
DPH
Konečná suma
DPH Základ





DPH





Spolu






Výpis z účtu z banky	Strana 1/1
	Dátum vystavenia:
Názov banky	Doba:
	Číslo výpisu:
Daňové číslo:
Ev. číslo:
Originál
Majiteľ účtu:
Číslo účtu:
IBAN číslo:
Bankový kód:
Typ účtu:
Devíza:
Dátum účtovania	Deň	Názov obehu	Zaťaženie	Dobropis
Otváracie saldo:
Dobropis spolu:
Zaťaženie spolu:
Záverečné saldo:
Záverečné saldo v deň vystavenia:
Využiteľné saldo
Terminovaný vklad:
Terminovaný vklad:
Naplánovaný dobropis:
Naplánované zaťaženie:
X X X
Meno firmy:
Adresa:	Odberateľ:
Telefón, fax:
Daňové číslo:
Peňažný ústav:
Číslo bankového účtu:
Číslo objednávky:
Spôsob platby	Realizácia	Dátum vystav
	Splatnosť	Strana	Por. č.
Prevod
Názov	Kľúč DPH	Množstvo	Netto jedn.
Netto hodnota	Daň	Hodnota brutto
Spolu:
K prevodu: (HUF)
Slovom:
Podpis - Signatár - Vystavovateľ:
Dátum
Preklad účtu platby v hotovosti do slovenčiny
Účet	XX0X-X	000000
Vystavovateľ účtu	Meno, adresa, daňové číslo odberateľa
Adresa	Adresa
Daňové číslo	Daňové číslo
Spôsob platby	 	Termín realizácie
Dátum vystavenia	Termín splatnosti
Hotovosť
Názov tovaru, služby	Kľúč DPH	Jednotka
Množstvo	Cena j.	Hodnota
(číslo zaradenia) 	bez DPH	bez DPH
Hodnota účtu bez DPH
Kľúč a suma DPH
Konečná suma účtu
Slovom:
Podpis - Signatár - Vystavovateľ:
Dátum
Preklad výdavkového pokladničného dokladu do slovenčiny
Výdavkový pokladničný doklad (KÓPIA)
Meno organizácie / samosprávy	Dátum:
Adresa
	Číslo dokladu:
Podľa nižšie uvedeného treba XY vyplatiť 000.000.-, slovom:.................. forintov
Titul obratu	Text	Suma vo Ft
Vystavovateľ:	Kontrolór:	Príkazca:	Prílohy:
Spolu:
Účtovník:	Podpis príjemcu sumy:
Dátum
Preklad príkazu na poukázanie peňazí do slovenčiny
Meno organizácie / samosprávy	Rozpočtový rok:
Adresa	Dátum
Príkaz na poukázanie peňazí
Číslo dokladu:
Osoba:	Mapa:
Titul platby:	Por. číslo položky:
Suma obratu:
Slovom:
Dátum
Potvrďovateľ:	sign.	Príkazca:	Kontrasignatár: sign.
Základný doklad:	Tranzakcia:
	Dátum:
Typ prevodu: PNA	Suma:
Text:
Dátum
Preklad výpisu z bankového účtu do slovenčiny
Výpis z bankového účtu	Meno banky
Tel.:
Pobočka banky
SWIFT (BIC):
Adresa banky
Daňové číslo banky
EU daňové číslo banyk
Meno organizácie / samosprávy	Číslo účtu v banke:
Adresa	Typ účtu: HUF - bežný účet
	Číslo účtu GIRO:
	Číslo účtu IBAN:
	Číslo výpisu z účtu:
Dátum	Detailizovanie	Č. ref.	Deň
	Dobropis	Zaťaženia
Výstupný prevod GIRO
Príjemca:
Číslo účtu príjemcu:
Kód banky príjemcu:
Banka príjemcu:
Špecifikácia:
Referencia klienta:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Slovenské toponymá v Maďarsku
http://szegediszlovakok.freeweb.hu/files/varia/slovnicek_toponym_v_Madarsku_hu_sk.htm
Magyar 	Slovenčina 	Prídavné meno 	Obyvateľ 	Obyvateľka
Acsa 	Jača 
Alberti (Albertirsa) 	Alberti (Albertirša) [-i] <nesklon.> 	Alberťan 	Alberťanka
Albertirsa 	Albertirša 
Alsópetény 	Dolné Peťany 
Alsóregmec 	Dolný Regmec 
Alsóregmec 	Nižný Redmec <zastar.> 
Ambrózfalva 	Ambróz <adm.> 
Ambrózfalva 	Ambrózka 
Bács-Kiskun megye 	Báčsko-malokumánská župa 
Bakony 	Bakonský les 
Bakonycsernye 	Čerňa 
Balassagyarmat 	Balašské Ďarmoty 
Bánhida (Tatabánya) 	Bánhida (Tatabáňa) 
Bánk 	Banka 
Baranya megye 	Baranská župa 
Béga 	Begej 
Békés 	Békeš 
Békés megye 	Békešská župa 
Békéscsaba 	Békešská Čaba 
Békésszentandrás 	Békešský Svätý Ondrej 	békešskosenondrejský 
Bénye 	Bíňa 
Bér 	Bír 
Bereg vármegye 	Berežská župa 
Bokor 	Bokor 
Bokor 	Bukra <ízastar.> 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 	Boršodsko-abovsko-zemplínska župa 
Budaörs 	Budaörš 
Budapest 	Budapešť 
Bükk 	Bukové hory 
Bükkszentkereszt 	Nová Huta 
Bükkszentlászló (Miskolc) 	Stará Huta (Miškovec) 
Csabacsűd 	Čabačud 
Csabaszabadi 	Čabasabadi [-d-] <neskl.> 
Csanádalberti 	Čanádalbert 
Csesztve 	Častva <zastar.> 	Častvan 
Csesztve 	Čestva 
Csobánka 	Čobánka 
Csomád 	Čomád 
Csongrád megye 	Čongrádska župa 
Csorvás 	Čorváš 
Csömör 	Čemer 	Čemeran 
Csővár 	Čuvár 
Dabas 	Dabaš 
Debrecen 	Debrecín 
Dél-alföldi régió 	Juhodolnozemská oblasť 
Dél-dunántúli régió 	Juhoozadunajská oblasť 
Domony 	Domoň 
Domoszló 	Domosló 
Dorog 	Dorog 
Duna 	Dunaj 
Dunaegyháza 	Dunaeďház 
Dunántúl 	Zadunajsko 
Ecser 	Ečer 
Eger 	Jáger 
Egyházasgyengeleg 	Dengeleg 
Elek 	Elek 
Erdőkürt 	Kirť 
Erdőtarcsa 	Erdőtarča 
Észak-alföldi régió 	Severodolnozemská oblasť 
Észak-magyarországi régió 	Severomaďarská oblasť 
Esztergom 	Ostrihom 
Fejér megye 	Stoličnobelehradská župa 
Felsőpetény 	Horné Peťany 
Forró 	Forró <neskl.> 
Füzér 	Fizér 
Galgaguta 	Galgaguta <adm.> 
Galgaguta 	Guta 	gutiansky 	Guťan 	Guťanka
Galgagyörk 	Ďurka 
Galgamácsa 	Galgamáča 
Garáb 	Garáb 
Gerendás 	Gerendáš 
Gödöllő 	Gedeľov <zastar.> 
Gödöllő 	Jedľovo <zastar.> 
Gyömrő 	Demrov 
Gyöngyös 	Dindeš <ľud.> 
Győr 	Ráb <zastaráv.> 
Győr-Moson-Sopron megye 	Rábsko-mošonsko-šopronská župa 
Hajdú-Bihar megye 	Hajducko-bihárska župa 
Háromhuta 	Háromhuta 
Hegyköz 	Medzihorie 
Hernád 	Hornád 
Heves megye 	Hevešská župa 
Hollóháza 	Hollóháza 
Hunyad vármegye 	Huňadská župa 
Ipolyszög <r. Riba> 	Ryba <zastar.> 
Irsa (Alberirsa) 	Irša (Albertirša) 
Isaszeg 	Išaseg 
Jásd 	Jášč 
Jász-Nagykun-Szolnok megye 	Jasovsko-veľkokumánsko-solnocká župa 
Kaposvár 	Kapošvár 
Kardos 	Kardoš 
Kéked 	Kéked 
Kerepes 	Kerepeš 
Keszeg 	Keseg 
Kesztölc 	Kestúc 
Kétbodony 	Bodoň 	Bodončan 
Kétbodony 	Kétbodoň 	Kétbodončan 
Kétsoprony 	Kétšoproň 
Kisbágyon 	Báďon <zastar.> 
Kisecset 	Kišečet <zastar.> 
Kishuta 	Malá Huta 
Kiskőrös 	Kiškéreš <zastaráv., ľud.> 
Kiskőrös 	Malý Kereš 
Kisnána 	Malá Nána 
Kistarcsa 	Malá Tarča 
Komárom-Esztergom megye 	Komárňansko-ostrihomská župa 
Komlóska 	Komlóška 
Kondroros 	Kondoroš 
Kóspallag 	Kóšpalag <zried.> 
Kóspallag 	Kóšpallag 
Körös 	Kriš 
Közép-dunántúli régió 	Stredozadunajská oblasť 
Középhuta (Háromhuta) 	Stredná Huta (Háromhuta) 
Közép-magyarországi régió 	Stredomaďarská oblasť 
Kutasó 	Kutašov <zastar.> 
Legénd 	Legínd 
Lucfalva <r. Lucina> 	Lucina 
Maglód 	Maglód 
Makó 	Makov 
Máramaros vármegye 	Mamarošská župa 
Márianosztra 	Márianostra 
Márianosztra 	Nostra <ľud.> 
Markaz 	Markaz 
Márkháza 	Márkháza 
Maros 	Maruša <zastar.> 
Maros 	Mureš 
Mátra 	Matra 	matranský 
Mátraalmás 	Suchá Huta 
Mátraalmás 	Suhahuta <ľud.> 
Mátraalmás <része> 	Handerburská Huť <zastar.> 
Mátraszentimre 	Alkár 
Mátraszentimre 	Dolná Huta <nespr.> 
Mátraszentistván 	Horná Huta 
Mátraszentlászló 	Fiškalitáš Huta <zastar.> 
Medgyesegyháza 	Medeš 
Mende 	Menda <zastar.> 
Mezőberény 	Poľný Berinčok 
Mikóháza 	Mikóháza 
Miske 	Miška 
Miskolc 	Miškovec 
Mogyorósbánya 	Moďoróš 
Mohora 	Mohora 
Monor 	Monor 
Mucsony 	Mučoň 
Nagyalföld 	Dolná zem 
Nagybánhegyes <r. Tótbánhegyes> 	Slovenský Bánhedeš <zastar.> 
Nagybánhegyes <r. Tótbánhegyes> 	Veľký Bánhedeš 
Nagycserkesz 	Čerkes <ľud.> 
Nagycserkesz 	Veľký Čerkes 
Nagyhuta 	Veľká Huta 
Nagykanizsa 	Kaniža <zastar.> 
Nagy-Milic 	Veľký Milič 
Nagytarcsa 	Veľká Tarča 
Nézsa 	Nežovce <zastar.> 
Nézsa 	Níža 
Nógrád 	Novohrad 
Nógrád megye 	Novohradská župa 
Nógrádkövesd 	Kivešd <zastar.> 
Nógrádsáp 	Šápov 	šápovský 
Nőtincs 	Netejč 
Nyíregyháza 	Níreďháza 
Nyugat-dunántúli régió 	Západozadunajská oblasť 
Óhuta (Háromhuta) 	Stará Huta (Háromhuta) 
Ómassa (Miskolc) 	Stará Maša (Miškovec) 
Oroszlány 	Orosláň 
Oroszlány 	Oroslán <zried.> 
Ózd 	Ózd 
Örménykút 	Irminčok 
Ősagárd 	Agárd 
Öskü 	Eška 
Pálháza 	Pálháza 
Pásztó 	Pastúchovo 
Patvarc 	Patvarec 
Patvarc 	Potvorec <zastar.> 
Pécs 	Päťkostolie <zastaráv.> 
Perbál 	Perbaj 
Perbál 	Perbal <adm.> 
Pest megye 	Peštianska župa 
Péteri 	Peterka 
Pilis 	Pilíš 
Piliscsaba 	Pilíšska Čaba 
Piliscsév 	Čív 
Pilisszántó 	Santov 
Pilisszentkereszt 	Mlynky 
Pilisszentlászló 	Senváclav 
Pilisszentlélek (Esztergom) 	Huť (Ostrihom) 
Pitvaros 	Pitvaroš 
Pomáz 	Pomáz 
Pusztaberki 	Pustaberki 
Püspökhatvan 	Pišpek 
Répáshuta 	Répašská Huta 
Rétság 	Rétšág 
Rudabányácska 	Baňačka 
Sajó 	Slaná 
Sajóbábony 	Šajóbáboň 
Sajópálfalva 	Šajópálfalva 
Salgótarján 	Šalgótarján 
Salgótarján 	Šalgov-Tarjany <zastar.> 
Sámsonháza 	Šámšon <nespr.> 
Sámsonháza 	Šámšonház 
Sári (Dabas) 	Šára (Dabaš) 
Sárisáp 	Šáp <ľud.> 
Sárisáp 	Šárišáp 
Sarkadkeresztúr 	Šarkadkerestúr 
Sátoraljaújhely 	Nové Mesto pod Šiatrom 
Somogy megye 	Šomodská župa 
Sopron 	Šopron 
Sóskút 	Šóškút 
Súr 	Šúr <zastar.> 
Szabadkígyós 	Sabadkiďóš 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 	Sabolčsko-satmársko-berežská župa 
Szamos 	Samoš 
Szanda 	Sanda <zastar.> 
Szapár 	Capár 
Szarvas 	Sarvaš 
Szátok 	Sátok <zastar.> 
Szeged 	Segedín [-d-] 	segedínsky 	Segedínčan 	Segedínčanka
Székesfehérvár 	Stoličný Belehrad 
Szekszárd 	Seksárd 
Szentendre 	Senondrej 	senondrejský 
Szirmabesnyő 	Bešeňovo* <zastar.> 
Szolnok 	Solnok <zastzar.> 
Szombathely 	Kamenec <zastar.> 
Sződ 	Séď <adm.> 
Sződ 	Sejď 
Szuha 	Suchá 
Szuha 	Suha <ľud.> 
Szúpatak 	Suchý Potok <zastar.> 
Szúpatak 	Súpotpk <zastar.> 
Szügy 	Sudice 
Tardosbánya 	Tardoš 
Tárnok 	Tárnok 
Tatabánya 	Tatabáňa 
Telekgerendás 	Telekgerendáš 
Terény 	Terany 
Tisza 	Tisa 
Tolna megye 	Tolnianska župa 
Tótkomlós 	Slovenský Komlóš 
Ugocsa vármegye 	Ugočská župa 
Újhuta (Háromhuta) 	Nová Huta (Háromhuta) 
Újmassa (Miskolc) 	Nová Maša (Miškovec) 
Ung vármegye 	Užská župa 
Ungvár 	Užhorod 
Vác 	Vacov 	vacovský 
Vácbottyán 	Boťany* <zastar.> 
Vácegres <r. Zsidó> 	Vácegreš 
Vácegres <r. Zsidó> 	Egreš 
Vácegres <r. Zsidó> 	Židov <zastar.> 
Vágáshuta 	Vágašská Huta 
Vajdabokor 	Vajdabokor 
Vanyarc 	Veňarec 
Vas megye 	Vašská župa 
Vas megye 	Železná župa 
Vértesszőlős 	Síleš 
Veszprém 	Vesprém 
Veszprém 	Vesprím <zastaráv.> 
Veszprém megye 	Vesprémska župa 
Veszprém megye 	Vesprímska župa <zastaráv.> 
Zala megye 	Zalianska župa 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maďarsko-slovenský slovníček výrazov zo štátnej správy Maďarska
http://szegediszlovakok.freeweb.hu/files/varia/slovnicek_spravnych_vyrazov_hu_sk.htm
Magyar 	Slovenčina 	Slovenčina_2
… évi terv 	plán na rok … 
a kiadvány hiteléül 	za správnosť vyhotovenia 
a pénzügyi művelet jogcíme* 	podklad finančnej operácie 
a szállítás/szolgáltatás tárgya 	predmet dodávky 
a teljesítés módja 	spôsob úhrady 
adó 	daň 
adóigazgatási azonosító <magyar> 	daňové číslo MR 
adószám <magyar> 	osobné daňové číslo <MR> 
adószám <szlovák> 	DIČ <=daňové identifikačné číslo> 
adóügyi bizonylat 	daňový doklad 
áfa <=általános forgalmi adó> 	DPH <=daň z prídanej hodnoty> 
áfaalany adószáma <szlovák, régi> 	DRČ <=daňové registračné číslo> 
áfaalany adószáma <szlovák, új> 	IČ DPH <=identifikačné číslo pre DPH> 
áfaalap 	základ pre DPH 
áfakörön kívül(i) 	mimo DPH 
alakuló ülés <képviselőtestületé> 	ustanovujúce zasadnutie <zastupiteľstva> 
alanyi áfamentes (vállalkozó) 	neplatiteľ DPH 
államháztartás rendjéről szóló kormányrendelet 	nariadenie vlády MR o poriadku štátneho rozpočtu 
államháztartási iroda 	kancelária pre štátny rozpočet 
állami támogatás 	štátna podpora 
átutalással 	prevodom 
az áfa nincs felszámítva 	neobsahuje DPH 
azaz … Ft 	slovom … HUF 
bankkivonat 	bankový výpis 
beleértve a …-t 	vrátane <čoho> 
blokk <nyugta> 	paragón <pokladničný blok> 
bruttó <érték> 	spolu s DPH 
cégjegyzékszám <szlovák> 	IČO <=identifikačné číslo organizácie> 
cészerinti működés 	účelové fungovanie 
címzetes főjegyző 	titulárny hlavný notár 
címzett <pl. utalásé> 	príjemca 
Csongrád megyei [Területi] Igazgatóság 	Riaditeľstvo Čongrádskej župy 
Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal 	Správny úrad Juhodolnozemskej oblasti (MR) 	Správny úrad Juhodolnozemského regiónu (MR)
egyéb források <finanszírozásé> 	iné zdroje <financovania> 
egyéb működési célú pénzeszközátadás 	prevod finančných prostriedkov na iný prevádzkový účel 
egyenleg <pl. számláé> 	zostatok 
egységár 	cena za jednotku 
eljárás <hatósági> 	úkon <úradný> 
ellenjegyezte 	kontrasignoval(a) 
ellenjegyzés 	kontrasignatúra 
ellenjegyző 	kontrasignatár 
elnökhelyettes <kisebbségi önkormányzaté> 	podpredseda <menšinovej samosprávy> 
előirányzatok bontása 	rozdelenie rozpočtových prostriedkov 
érvényesítette/átutalta 	vykonal(a) <prevodu> 
fel nem használt előirányzatok 	nevyčerpané rozpočtové prostriedky 
feladatalapú állami támogatás 	diferenciovaná štátna podpora 
felülvizsgálta 	skontroloval(a) 
fenntartó <pl. iskoláé> 	prevádzkovateľ <napr. školy> 
financovanie ex post 	utófinanszírozás 
fizetendő összeg 	suma k úhrade 
fizetés módja 	forma úhrady 
fizetési határidő 	dátum splatnosti 
főkönyv 	hlavná kniha 
főkönyvi számla 	účet hlavnej knihy 
határozat 	uznesenie 
helyi választási iroda 	miestna volebná kancelária 
helység 	osada 
hiánypótlási felhívás <vmire> 	výzva na doplnenie <čoho o čom> 
hivatalos nyilatkozat 	čestné vyhlásenie 
igazolta 	oreroval(al) 
intézményüzemeltetési, -fenntartási kiadások 	výdavky na prevádzkovanie a údržbu zariadenia 
irodavezető 	vedúci kancelárie 
irodavezető-helyettes 	zastupujúci/a vedúci/a kancelárie 
jogcím <pl. kifizetésé> 	podklad 
jóváhagyta 	schválil(a) 
jóváírás 	dobropis 
k. m. f. <=kelt mint fent> 	dátum ako hore 
kedvezményezett 	prijímateľ 
képviselő-testület <kisebbségi önkormányzaté> 	poslanecký zbor <menšinovej samosprávy> 
kerület 	obvod 
készítette <pl. kimutatást> 	vyhotovil(a) 
készpénzzel 	v hotovosti 
kiadási pénztárbizonylat 	výdavkový pokladničný doklad 
kiadási tétel 	nákladová položka 
kiadmányozta <pl. iratot> 	vyhotovil(a) 
kiállította <pl. számlát> 	vyhotovil(a) 
kiegyenlítés <pl. számláé> 	úhrada 
kifizetési előirányzatok 	platobné rozpočtové prostriedky 
kifizetési jogcím 	kategória výdavku 
kifizetési utalványrendelet 	platobný príkaz 
kistérség <LAU1 közigazgatási egység> 	okres <správna jednotka LAU1> 
kivonat <vmié> 	výpis <z čoho> 
költségvetési fejezet 	rozpočtová kapitola 
költségvetési koncepció 	koncepcia rozpočtu 
könyvelési bizonylat 	účtovný doklad 
kötelezettségvállalási előirányzatok 	viazané rozpočtové prostriedky 
közfoglalkoztatási bizottság 	výbor pre obecné sociálne zamestnávanie 
közfoglalkoztatási terv 	plán obecného sociálneho zamestnávania 
közfoglalkoztatás-szervező 	organizátor v oblasti sociálneho zamestnávania 
közgazdasági iroda 	ekonomická kancelária 
közhasznú alapítvány 	verejnoprospešná nadácia 
közhasznúsági beszámoló 	správa o verejnoprospešnej činnosti 
közhiteles 	verejne hodnoverný 
közhivatal 	komunálny úrad 
közintézmény 	verejné zariadenie 
közlemény <átutaláson> 	vysvetlenie <na poukážke> 
közösségi adószám 	daňové číslo EÚ 
község 	obec 
közszolgáltatást végző szerv 	komunálna organizácia 
lekönyvel 	zaúčtovať 
magántőke hozzájárulása 	súkromné financovanie 
Magyar Államkincstár <röv. MÁK> 	Štátna pokladnica MR 
maradvány <pl. pénzügyi kereté> 	zostatok 
megállapodás 	dohoda 
megbízólevél 	poverovacia listina 
megrendelés 	objednávka 
megye 	župa 
megyei jogú város 	župné mesto 
nettó <érték> 	bez DPH 
nevelési intézmény 	výchovné zariadenie 
nyugta <vásárláskor> 	účtenka 
Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 	Verejná nadácia pre zamestnávanie v Maďarsku 
önerő 	vlastné zdroje 
összesen 	celkom 
pénzintézet 	peňazný ústav 
pénzügyi kötelezettségvállalás 	záväzok výdavku 
pénzügyi teljesítés <pl. utalványrendeleté> 	úhrada 
pénzügyi teljesítés dátuma <bizonylaton> 	dátum úhrady 
polgármester <városban> 	primátor 
polgármesteri hivatal <faluban> 	obecný úrad 
polgármesteri hivatal <városban> 	mestský úrad 
régió <NUTS2 közigazgatási egység> 	oblasť <správna jednotka NUTS2> 	región
rendelet 	nariadenie 
s.k. <=sajátkezűleg> 	v.r. <=vlastnou rukou> 
saját forrás 	vlastné zdroje 
szállító 	dodávateľ 
számla <banki, könyvviteli> 	účet 
számla <bizlonylat> 	fraktúra 
számla kelte 	dátum vystavenia <fraktúry> 
szerződés 	zmluva 
SZJ-szám <=szolgáltatási jegyzékszám> 	štatistický kód služby 
szociális, családvédelmi és egészségügyi iroda 	kancelária pre sociálne veci, rodiny a zdravotnictvo 
taj szám <=társadalombiztosítási azonosító jel; magyar> 	číslo sociálneho poistenia 
tárgyi adómentes (áfakategória) 	nulová DPH 
tárgyi adómentes tevékenység 	činnosť oslobodená od DPH 
társadalombiztosítási szám 	číslo sociálneho poistenia 
település 	osada 
teljes ár 	celková cena 
teljesítés dátuma <bizonylaton> 	dátum realizácie 
teljesítés dátuma <számlán> 	dátum dodania tovaru/služby 
terhelendő bankszámla 	zdrojový bankový účet* 
terhelés 	ťarchopis 
további értesítésig 	do ďalšieho oznámenia 
törzskönyvi nyilvántartás <költségvetési szerveké> 	evidencia rozpočtových organizácií 
uniós támogatás 	podpora z EÚ 
utalványozta 	poukázal(a) 
ügyintéző 	referent(ka) 
ülésjegyzőkönyv 	zápisnica zo zasadnutia 
választási iroda 	volebná kancelária 
vélemény <vmiről> 	posudok <k čomu> 
vevő 	odberateľ 
zárszámadás 	záverečná bilancia 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Szlovák-magyar szójegyzékek
http://www.gramma.sk (Szabómihály Gizella, Misad Katalin)
Bank és pénzügy
Slovenčina 	Magyar
akcept zmenky 	váltóelfogadás
akceptovať zmenku 	váltót elfogad
akciová spoločnosť 	részvénytársaság
akontácia 	első (kezdő) részlet
akontačná záruka 	előleg-visszafizetési garancia
akreditív 	akkreditív
aktíva 	eszközök, aktívák
aktivované vlastné výkony 	aktivált saját teljesítmények
aktivovanie služby 	szolgáltatás aktiválása
alokovanie zdrojov 	forráselosztás
banková operácia 	banki művelet
banková záruka 	bankgarancia
bankové služby 	 banki szolgáltatások
bezhotovostná platba 	utalás (számláról vagy számlára)
bezhotovostný prevod 	utalás
bežný účet pre podnikateľov 	vállalkozói számla, pénzforgalmi számla
bonita kupujúceho 	a vásárló hitelképessége
cennosť 	értéktárgy
cenný papier na doručiteľa 	bemutatóra szóló értékpapír
cenný papier na meno 	névre szóló értékpapír
cenný papier na rad 	rendeletre szóló értékpapír
cenný papier 	értékpapír
cesia (postúpenie) pohľadávky 	engedményezés
cestovné poistenie 	utasbiztosítás
cudzia mena 	deviza (valuta)
činnosti 	osztályozása
daňová povinnosť 	adófizetési kötelezettség
denný limit 	napi limit
devízový kurz 	valutaárfolyam
devízový trh 	devizapiac
disponibilný UoZ 	azonnal alkalmazható álláskereső
dlhodobé záväzky 	hosszú lejáratú kötelezettségek
dlhodobo nezamestnaný občan 	tartósan munkanélküli személy
dlhodobý úver 	hosszúlejáratú hitel
dlhový cenný papier 	kötvénytípusú értékpapír
dobíjať kredit kariet Easy 	feltölti Easy kártyával működő mobiltelefonja egyenlegét
dodávateľsko-odberateľská zmluva 	üzleti szerződés
dodávateľský úver 	szállítói (vásárlói) hitel
dokumentárny akreditív 	akkreditív, okmányos meghitelezés
dozorná rada 	felügyelőtanács
dôchodkové poistenie 	nyugdíjbiztosítás
ekonomické aktívne obyvateľstvo 	gazdaságilag aktív népesség
elektronická platobná karta 	elektronikus bankkártya
elektronické bankovníctvo 	elektronikus banki szolgáltatás
embosovaná platobná karta 	dombornyomású bankkártya
emisia dlhopisov 	kötvénykibocsátás
emitovanie peňazí 	pénzkibocsátás
ESF: Európsky sociálny fond 	ESZA: Európai Szociális Alap
eskont zmenky 	váltóleszámítolás, diszkontálás
evidencia UoZ 	munkanélküli-nyilvántartás
exportné financovanie 	exportfinanszírozás
exteritoriálna organizácia 	területen kívüli szervezet
factoring 	faktorálás, követelés engedményezése
financovanie nehnuteľností 	ingatlanfinanszírozás
finančná tranzakcia 	pénzügyi tranzakció
finančné náklady 	pénzügyi műveletek ráfordításai
finančné výnosy 	pénzügyi műveletek bevételei
finančný lízing 	pénzügyi lízing
finančný prostriedok 	pénzeszköz
finančný trh 	pénzpiac
firemný klient 	vállalati ügyfél
forfaiting 	forfetírozás
HDP: hrubý domáci produkt 	GDP, bruttó hazai termék
HIM: hmotný investičný majetok 	tárgyi eszközök
hladká platba 	sima utalás
hospodársky výsledok 	gazdasági eredmény, vállalkozás eredménye
hustota zaľudnenia 	népsűrűség
hypotekárne bankovníctvo 	jelzáloghitelezés
hypotekárny úver 	jelzáloghitel
hypotekárny záložný list 	jelzáloglevél
chránená dielňa 	védett üzemegység
chránené pracovisko 	védett munkahely
index starnutia 	öregedési index, az eltartottak aránya
inkaso, dokumentárne inkaso 	beszedvény, okmányos inkasszó
internetový obchod 	internetáruház
investičné financovanie 	beruházásfinanszírozás
investičný úver 	beruházási hitel
jednorazový príkaz na úhradu 	egyszeres átutalási megbízás
kapitálová primeranosť 	tőkemegfelelés
kapitálový trh 	tőkepiac
kapitálový výnos 	tőkehozam
kartová spoločnosť 	kártyakibocsátó társaság
klasifikovaná pohľadávka 	minősített követelés
komerčná banka 	kereskedelmi bank
komisionárska zmluva 	megbízási szerződés
kontokorektný úver 	folyószámla-hitel
konvertibilná devíza 	konvertibilis valuta
korešpondenčná banka 	levelező bank
krátkodobé záväzky 	rövid lejáratú kötelezettségek
krátkodobý termínovaný vklad 	rövid lejáratú, határidős lekötés
krátkodobý úver 	rövidlejáratú hitel
kreditná karta 	hitelkártya
KS: konštantný symbol 	átutalás jogcím-azonosítója
lombardný úver 	lombardhitel
materiálové náklady 	anyagjellegű ráfordítások
medzibankový peňažný trh 	bankközi piac
Medzinárodný menový fond 	Nemzetközi Valutaalap
menová konverzia 	devizaügylet
menová opcia 	devizaopció
menový swap 	devizacsere-ügylet (swap)
merný: merná investičná náročnosť 	fajlagos beruházási költségek
MMF l. Medzinárodný menový fond 
mobilita pracovnej sily 	munkaerő-mobilitás
MSP: malé a stredné podniky 	KKV: kis- és középvállalatok
mzdová úroveň 	bérszínvonal
mzdové náklady 	bérköltségek
náklady 	1. ráfordítások; 2. költségek
nástroje aktívnych opatrení trhu práce 	aktív munkaerő-piaci eszközök
neoprávnené náklady 	nem elszámolható költségek
nezamestnanosť 	munkanélküliség
NHIM: nehmotný investičný majetok 	immateriális javak
o.c. p = obchodník s cenným papierom 	értékpapír-forgalmazó
občan so zdravotným postihnutím 	fogyatékos v. egészségkárosodott személy
občan so zmenenou pracovnou schopnosťou 	megváltozott munkaképességű személy
obežné aktíva 	forgóeszköz
obchodná dohoda 	kereskedelmi szerződés
obchodná pohľadávka 	üzleti követelés
obchodné financovanie 	kereskedelemfinanszírozás
obchodné meno 	cégnév
obchodný kontrakt 	kereskedelmi/üzleti szerződés
obyvateľstvo v poproduktívnom veku 	időskorúak
obyvateľstvo v predproduktívnom veku 	gyermekkorúak
obyvateľstvo v produktívnom veku 	munkaképes korúak
odkúpenie pohľadávky 	követelés megvásárlása, engedményezés
odpis (majetku) 	értékcsökkenési leírás
OKEČ: Odvetvová klasifikácia ekonomickej 	gazdasági tevékenységek ágazati
opravná položka 	1. céltartalék; 2. értékhelyesbítés
oprávnené náklady 	elszámolható költségek
osobné náklady 	személyi jellegű ráfordítások
otvorený podielový fond 	nyílt (végű) befektetési alap
pamätná minca 	emlékérem
pasíva 	források, passzívák
peňažné služby 	pénzügyi szolgáltatások
peňažný trh 	pénzpiac
penzijný (dôchodkový) fond 	nyugdíjalap
platba v hotovosti 	készpénzzel történő fizetés
platobná karta 	bankkártya, fizetőkártya
platobná neschopnosť 	fizetésképtelenség
platobná záruka 	fizetési garancia
platobný prostriedok 	fizetőeszköz, fizetési eszköz
platobný styk 	fizetési forgalom
podielnik fondu 	befektető
podielový fond 	befektetési alap
podielový list 	befektetési jegy
podnikateľské aktivity 	vállalkozási tevékenység
podpisový vzor 	aláírási címpéldány
pohľadávka 	követelés
pohyblivá úroková sadzba 	változó kamat
poistenie majetku 	vagyonbiztosítás
poistenie osôb 	személyi biztosítás
poistné na sociálne poistenie 	társadalombiztosítási járulék
poistné na úrazové poistenie 	balesetbiztosítási járulék
poistné na zdravotné poistenie 	egészségbiztosítási járulék
poisťovací maklér 	biztosítási alkusz
poisťovacia činnosť 	biztosítási tevékenység
pokladničná hotovosť 	kézipénztár
pokladničný šek 	pénztári utalvány
pomoc de minimis 	csekély összegű támogatás
poplatok 	díj
POS terminál 	kártyaelfogadó, POS terminál
prechodné účty aktív 	aktív időbeli elhatárolódások
prechodné účty pasív 	passzív időbeli elhatárolódások
preplatok 	túlfizetés
prevádzkové náklady 	működési költség
prevádzkový hospodársky výsledok 	üzemi tevékenység eredménye
prevádzkový úver 	forgóeszköz-hitel
priemerná mzda 	átlagbér
priemyselný park 	ipari park
príjmový pokladničný doklad 	bevételi pénztári bizonylat
príkaz (prevodný) 	átutalási megbízás
príspevok na starobné dôchodkové sporenie 	nyugdíj-előtakarékossági befizetés
projektové financovanie 	projektfinanszírozás
referenčná úroková sadzba 	referenciakamat
rezerva 	céltartalék
rezervný fond 	tartalékalap
rubopis (zmenky, akcie) 	forgatmány
samostatná zárobková činnosť 	önálló kereső tevékenység
splátkový kalendár 	törlesztési határidők
spotová menová konverzia 	azonnali devizaügylet, spot-ügylet
spotrebná daň z liehu 	alkohol jövedéki adója
spotrebná daň z minerálneho oleja 	ásványi olaj jövedéki adója
spotrebná daň z piva 	sör jövedéki adója
spotrebná daň z tabakových výrobkov 	dohány és dohánytermékek jövedéki adója
spotrebná daň z vína 	bor jövedéki adója
spotrebná daň 	1. ált fogyasztási adó; 2. jövedéki adó
správcovská spoločnosť 	betétkezelő társaság
správna rada (predstavenstvo) banka 	igazgatóság, igazgatótanács
sprostredkovanie nákupu cenných papierov 	értékpapír-forgalmazás
stále aktíva 	befektetetett eszközök
stav účtu 	számlaegyenleg
strednodobý úver 	középlejáratú hitel
súvaha 	mérleg
SZČO: samostatne zárobkovo činná osoba 	önálló kereső tevékenységet, folytató személy, önfoglalkoztató
ŠS: špeciálny symbol 	átutalás speciális azonosítója
štátna pokladničná poukážka 	állami pénztárjegy
štátny dlhopis 	államkötvény
ťažba dreva 	fakitermelés
termínová menová konverzia 	határidős devizaügylet
terminovaný úver 	határidős hitel
top manažment 	csúcsvezetés
trezor: denný-nočný trezor 	éjjel-nappali trezor
trvalo bývajúce obyvateľstvo 	állandó népesség (lakosság)
trvalý príkaz 	rendszeres átutalási megbízás
tržby za predaj tovaru 	értékesítés (nettó) árbevétele
tuzemský/domáci platobný styk 	belföldi fizetési forgalom
účelový úver 	meghatározott célra nyújtott hitel
účtovná závierka 	beszámoló, könyvviteli zárlat
UoZ: uchádzač o zamestnanie 	álláskereső
upísané základné imanie 	jegyzett tőke
upísať 	jegyez
upisovanie akcií 	részvényjegyzés
úrad práce 	SZM munkaügyi hivatal, Mo. munkaügyi központ
úrok z omeškania 	késedelemi kamat
úroková politika 	kamatpolitika
úrokový výnos 	kamathozam
úschova cenných papierov 	letétkezelés
úverová angažovanosť 	eladósodottság
úverová pohľadávka 	hitelkövetelés
úverová politika 	hitelpolitika
úverová spôsobilosť klienta 	hitelképesség
úverová zmluva 	hitelszerződés
úverové riziko 	hitelkockázat
úverový dĺžnik 	hiteladós
úverový limit 	hitelkeret
úverový rámec 	hitelkeret
uzavretý podielový fond 	zárt (végű) befektetési alap
vekové zloženie obyvateľstva 	a lakosság korösszetétele
veľko- a maloobchod 	kis- és nagykereskedelem
verejné financie 	közpénzek
verejný písľub 	nyilvános vételi ajánlat
vkladová operácia 	befizetés (bankszámlára)
vlastná zmenka 	saját váltó
vlastné imanie 	saját tőke
voľné pracovné miesto 	szabad munkahely
VS: variabilný symbo 	átutalás egyedi azonosítója
všeobecne prospešná činnosť 	közhasznú tevékenység
všeobecné zmluvné podmienky 	általános szerződési feltételek
výberová operácia 	kifizetés (bankszámláról)
výberový pokladničný doklad 	kiadási pénztári bizonylat
vyhlásenie o zhode 	megfelelőségi nyilatkozat
výkaz ziskov a strát 	eredménykimutatás
vymáhanie pohľadávok 	követelés behajtása
výnos 	hozam
výpis z účtu 	számlakivonat
výzva na inkaso 	azonnali beszedési megbízás
vzdelávanie a príprava pre trh práce 	munkaerő-piaci képzés
zahraničný obchodný styk 	külkereskedelmi áruforgalom
zahraničný platobný styk 	külföldi fizetési forgalom
základné imanie 	alaptőke
zálohová platba 	előleg
zamestnanosť 	foglalkoztatottság
zamestnávateľ 	munkáltató
záručná listina 	garancialevél
záruka za kvalitu 	teljesítési garancia
záruka za vádium 	ajánlati (tender) garancia, big-bond garancia
záruka za zádržné 	szavatossági garancia
zásoba 	készlet
záväzky 	kötelezettségek
zmenárenská činnosť 	valutaváltás
zmenkový veriteľ 	váltóhitelező
zriadiť účet 	számlát nyit
zrýchlená platba 	gyorsított utalás
životné poistenie 	életbiztosítás
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Közigazgatási - Jogi
Slovenčina 	Magyar
akontácia 	kezdőrészlet (lízingnél)
akumulácia: akumulácia kapitálu 	tőkefelhalmozás
archív 	irattár (intézményben)
asistencia: osobná asistencia 	személyes gondozás
bezúhonnosť: občianska bezúhonnosť 	erkölcsi feddhetetlenség
bolestné 	fájdalomdíj
bremeno: vecné bremeno 	tárgyi teher
búracie práce 	bontási munkálatok
búrať 	bont
činnosť: závislá činnosť 	munkaviszony
číslo: daňové identifikačné číslo 	adószám
číslo: identifikačné číslo organizácie, IČO 	statisztikai számjel, közny statisztikai szám, Mo. közny KSH-szám
číslo: parcelné číslo, číslo parcely 	helyrajzi szám
číslo: poštové smerové č., PSČ 	postai irányítószám, röv ir.szám
číslo: rodné číslo 	személyi szám, Mo. személyi azonosító
číslo: výrobné číslo 	gyári szám (pl. gépkocsié)
daň: daň z príjmov fyzických osôb 	személyi jövedelemadó, magánszemélyek jövedelemadója
daň: daň z príjmov právnických osôb 	társasági adó, jogi személyi jövedelemadója; Mo. társasági adó;
daň: daň z nehnuteľnosti 	ingatlanadó
daňovník 	adózó
dávka: dávky dôchodkového poistenia 	nyugdíjbiztosítás ellátás keretében folyósított/kifizetett juttatások
dávka: štátne sociálne dávky 	állami szociális juttatások
dávka: úrazová dávka 	baleseti járadék (táppénz)
deklarácia: jednotná colná deklarácia 	egységes vámáru-nyilatkozat
deň: v predmetný deň 	a kérdéses/szóban forgó napon
diagnóza 	diagnózis
DIČ l. číslo: daňové identifikačné číslo 
dieťa: neplnoleté dieťa 	kiskorú gyermek
dieťa: nezaopatrené dieťa 	eltartott gyermek
dlžník 	adós
dokazovanie 	bizonyítási eljárás
doklad: predložený doklad 	csatolt/beterjesztett irat, melléklet
dokumentácia: projektová dokumentácia stavby 	építészeti-műszaki tervdokumentáció
dom: bytový dom 	többlakásos lakóház
domov: detský domov 	gyermekotthon
domov: domov dôchodcov 	idősek otthona, nyugdíjasotthon
domov: domov-penzión pre dôchodcov 	nyugdíjasház, időskorúak lakóháza
domov: domov pre osamelých rodičov 	egyedülálló szülők otthona
domov: domov sociálnych služieb 	fogyatékos személyek otthona
dopustiť sa 	elkövet vmit
doručenie: doručenie rozhodnutia do vlastných rúk 	a határozatnak a kézbesítés útján történő közlése
doručenie: doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou 	a határozat közlése közszemlére (közhírré) tétel vagy hirdemény útján
doručiť 	kézbesít
doručiť: doručiť do vlastných rúk 	saját kézbe
dovolenka: rodičovská dovolenka 	gyermekgondozási szabadság
dozor: stavebný dozor 	felelős műszaki vezető (építkezésen)
dozor: štátny zdravotný dozor 	állami egészségügyi felügyelet
dožiadanie 	megkeresés
dožiadať: dožiadaný orgán 	megkeresett közigazgatási szerv
dôchodok: invalidný dôchodok 	rokkantsági nyugdíj
dôchodok: sirotský dôchodok 	árvaellátás
dôchodok: dôchodok manželky 	hozzátartozói nyugellátás
dôchodok: starobný dôchodok 	öregségi nyugdíj
dôchodok: vdovský dôchodok 	özvegyi nyugdíj
dôchodok: za výsluhu rokov v. výsluhový dôchodok 	szolgálati nyugdíj (hivatásos katonáé)
dôkaz 	bizonyíték
duplikát 	másodlat
evidencia: evidencia obyvateľstva 	név- és lakcímnyilvántartó
evidenčné číslo vozidla, l. még ŠPZ 	jármű hatósági jelzése, forgalmi rendszáma
expozitúra 	kirendeltség
fond: Štátny fond zdravia 	Állami Egészségvédelmi Alap
heslo 	jelige (pl. pályázat esetén)
hospitalizovaný 	kórházi vagy fekvőbeteg ellátásban részesül
hospitalizovať 	kórházba szállít
choroba: penosná choroba 	fertőző betegség
IČO l. číslo: identifikačné číslo organizácie 
identifikačná karta (OP) 	személyazonosító igazolvány
invalid, invalidný 	rokkant /fn és mn)
jedáleň: jedáleň pre dôchodcov 	nyugdíjasétterem
jednotka: prevádzková jednotka 	üzemegység
kataster: kataster nehnuteľnosti 	ingatlan-nyilvántartás
katastrálny: katastrálne územie 	ingatlan-nyilvántartási terület; közigazgatási terület (ha a kettő azonos)
klub: klub dôchodcov 	nyugdíjasklub, idősek klubja
kniha: inšpekčná kniha 	ellenőrzési napló (vállalkozóknál)
kniha: pozemková k. 	telekkönyv
kód: kód banky 	banki irányítószám
kolok 	illetékbélyeg, közny okmánybélyeg
komisia: výberová komisia 	pályázatelbíráló bizottság
konanie: správne konanie 	államigazgatási eljárás
konanie: konanie o náhrade škody 	kártérítési eljárás
konanie: konanie o predbežnej otázke 	előzetes kérdés elbírálásáról folyó eljárás
konanie: občianske súdne konanie 	polgári peres eljárás
konanie: odvolacie konanie 	fellebbezési vagy jogorvoslati eljárás
konanie: súdne konanie 	peres eljárás
koncesionársky poplatok (rozhlas, televízia) 	hiv. üzembentartási díj, televízió, rádió üzembentartási díja; közny rádiódíj, tévédíj
konkurz 	1. pályázat (állásra); 2. csőd, csődeljárás
konkurz: na podnik je vyhlásený konkurz 	a vállalat ellen csődeljárás folyik
kontrola: technická kontrola (vozidla) 	műszaki felülvizsgálat (járművé)
krytie: finančné krytie 	pénzügyi fedezet
kultúra: kultúra/druh pozemku 	művelési ág (földrészleté)
kurz: rekvalifikačný kurz 	átképzés
kvalifikácia; doklad o kvalifikácii 	szakképesítés; szakképesítést igazoló irat
lehota 	határidő
lehota: lehota pre rozhodnutie 	elintézési határidő
lekár: ošetrujúci lekár 	kezelőorvos
lesník z povolania 	hivatásos erdész
likvidácia: podnik je v likvidácii 	felszámolás; a céget felszámolják v. felszámolás alatt van
list: domovský list 	lakhelybizonylat
list: krycí list 	előzetes fedezetigazolás (baleset esetén)
list: list vlastníctva 	tulajdoni lap
list: rodný list 	születési anyakönyvi kivonat
list: sobášny list 	házassági anyakönyvi kivonat
list: úmrtný list 	halotti anyakönyvi kivonat
list: výučný list 	szakmunkás-bizonyítvány
list: živnostenský list 	vállalkozói igazolvány (engedély)
listina 	irat
lístok: poľovný lístok 	vadászengedély, vadászjegy
maloletý 	kiskorú
manžel(ka), manželia 	házastárs, házastársak (általános értelemben)
mapa: katastrálna mapa 	ingatlan-nyilvántartási térkép
materiál: spisový materiál 	iratanyag
matrikár 	anyakönyvvezető
meno 	hiv utónév, közny név, keresztnév
meno: určenie mena 	név meghatározása
mlčanlivosť: povinnosť mlčanlivosti 	titoktartási kötelezettség
nadobudnúť: nadobudnúť právoplatnosť 	hatályba lép
nadstavba 	emeletráépítés
náhrada: náhrada škody 	kártérítés
náhrada: náhrada mzdy/zárobku 	távolléti díj
nájomné 	bérleti díj
náklady: úhrada nákladov 	költségtérítés
náklady: životné náklady 	létfenntartási költségek
námietka; námietka je neopodstatnená 	tiltakozás: a tiltakozás megalapozatlan
námietka: navrhovateľ písomne do zápisnice vzniesol námietku zaujatosti zamestnanca správneho orgánu 	tiltakozás: az indítványozó elfogultság címén az államigazgatási szerv/hatóság munkatársa ellen jegyzőkönyvi tiltakozást jelentett be
námietka 	óvás
námietka 	ellenvetés
námietka: námietka predpojatosti 	elfogultsági indítvány
napadnúť: napadnúť rozhodnutie 	határozatot megtámad
napomenutie 	rendreutasítás
napraviť sa 	változtat magatartásán
nariadiť: nariadiť ústne pojednávanie 	tárgyalást rendel el
nárok: právny nárok 	jogigény
márok: nárok na náhradu škody; poškodený sa odkazuje s nárokom na náhradu škody na súd 	kártérítési igény; a sértett kártérítési igényével bírósághoz fordulhat
následok: škodlivý následok 	káros következmény
následok: Som si vedomý trestných následkov nepravdivého čestného vyhlásenia. 	Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban foglaltak megfelelnek a valóságnak.
nástup: nástup na základnú vojenskú službu 	megkezdi sorkatonai szolgálatát
návrh 	indítvány
návrh: návrh na začatie konania 	magánindítvány
navrhovateľ 	indítványozó
nazerať: nazeranie do spisov 	iratokba való betekintés
nečinnosť (orgánu) 	hallgatás (szerv hallgatása)
nedbanlivosť 	gondatlanság
nedostatok 	hiányosság
nedostatok: odstránenie nedostatky podania 	hiánypótlás
nedostatok: odstránenie zistených nedostatkov 	hiányosság: a feltárt hiányosságok megszüntetése
nedostaviť sa (na prejednanie) 	elmulasztja a megjelenést
nehnuteľnosť 	ingatlan
nemocenské 	táppénz
nepríčetnosť 	felelősséget kizáró ok
nevesta 	menyasszony
nevyhovieť: nevyhovieť žiadosti 	elutasít; kérelmet elutasít
nezaopatrený: nezaopatrené dieťa 	eltartott gyermek
notár 	közjegyző
núdza: hmotná núdza 	anyagi rászorultság v. szükséghelyzet
núdza: krajná núdza 	végszükség
núdza: sociálna núdza 	szociális rászorultság v. szükséghelyzet
občan: občan SR 	szlovák állampolgár, a Szlovák Köztársaság állampolgára
občianstvo: štátne občianstvo 	állampolgárság
obeh: uviesť do obehu 	forgalmaz
objasniť: objasnenie skutkového stavu 	a tényállás tisztázása
obhájiť: obhajovanie práv účastníka konania 	az ügyfél érdekeinek védelme
obrana: nutná obrana 	jogos védelem
obvod: obvod pôsobnosti správneho orgánu 	illetékességi terület
obvod: územný obvod (orgániu) 	illetékességi terület (hivatalé)
oceniť: ocenenie nehnuteľnosti 	ingatlan értékbecslése
odklad: odkladný účinok 	halasztó hatály
odoprieť: odoprieť výpoveď 	megtagadja a vallomástételt
odôvodnenie: Od odôvodnenia tohto rozhodnutia sa upúšťa vzhľadom k tomu, že návrhu …… sa v celom rozsahu vyhovelo. 	indoklás: Mivel ……… ügyfél kérelmének teljes mértékben helyt adott, a hatóság a határozat indoklásától eltekint.
odpad: komunálny odpad 	kommunális szemét
odpor: podať odpor proti rozkazu 	kifogás: kifogással él a határozat ellen
odstrániť: odstránenie stavby 	bontás
odvádzať (daň, poistné) 	befizet (adót, járulékot)
odvolateľ 	fellebbező
ohlásenie 	bejelentés
ohliadka: predmet ohliadky 	szemletárgy
ohliadka 	szemle
ochorenie: predchádzanie ochoreniam 	betegségmegelőzés
ochrana: ochrana pôdneho fondu 	termőföldvédelem
ochrana: ochrana spotrebiteľa 	fogyasztóvédelem
ochrana: ochrana zdravia ľudí 	egészségvédelem
ochranný: o. pásmo cesty 	közút védősávja
opatrenie: predbežné opatrenie 	ideiglenes intézkedés
opatrenie: ochranné opatrenie (v rámci priestupkového konania) 	szabálysértési intézkedés
opatrovník 	1. gyám (gyermeké), 2. gondnok (nem cselekvőképes személyé)
oprava: previesť opravu 	javít
oprávnenie 	1. engedély; 2. jogosultság
oprávnený: oprávnená osoba 	jogosult személy
orgán: oorgán príslušný vo veci rozhodnúť 	döntési jogkörrel rendelkező szerv
orgán: odvolací orgán 	felettes szerv v. fellebbviteli hatóság
orgán: orgán na ochranu zdravia 	egészségvédelmi (szak)hatóság
orgán: orgány štátnej správy 	államigazgatási szervek
orgán: prvostupňový 	elsőfokú/első fokon eljáró hatóság/szerv
orgán: správny 	államigazgatási/közigazgatási szerv
orgán: ústredný orgán štátnej správy 	központi államigazgatási szerv
oslobodiť (od platenia dane, poplatku) 	mentesít (pl. adó, illeték megfizetése alól)
osoba: fyzická osoba 	magánszemély, természetes személy
osoba: opatrovaná osoba 	gondozott személy
osobitný: osobitný právny predpis 	külön jogszabály
osobitný: dôvod hodný osobitného zreteľa 	különös méltánylást érdemlő ok
osvedčenie 	tanúsítvány
osvedčenie: osvedčenie o štátnom občianstve 	állampolgársági bizonyítvány
osvedčenie: osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva 	házasságkötési jogképességi bizonyítvány
osvojenec 	örökbefogadott
osvojiteľ(ka) 	örökbefogadó
otcovstvo 	apaság
otcovtsvo: uznanie otcovstva 	apaság elismerése
overiť 	1. hitelesít, 2. ellenőriz
overiť: notársky overené 	közjegyző által hitelesített
overiť: overenie podpisu 	aláírás-hitelesítés
overiť: overený preklad 	hiteles fordítás
páchateľ 	tettes
pečiatka: prezentačná pečiatka 	dátumbélyegző
pestún 	nevelőszülő
písmo: tlačené písmo 	nyomtatott betű
plnomocenstvo: písomné plnomocenstvo 	írásos meghatalmazás
plocha: zastavaná plocha 	beépített földrészlet (földterület)
pobyt: pobyt účastníka konania nie je známy 	az ügyfél ismeretlen helyen tartózkodik
pobyt: miesto pobytu 	tartózkodási hely
pobyt: prechodný pobyt 	ideiglenes lakóhely; Mo. tartózkodási hely
pobyt: trvalý pobyt 	állandó lakóhely
podanie 	1. beadvány; 2. kérelem
podanie: ústne podanie 	szóbeli kérelem
podklad: podklady pre rozhodnutie 	bizonyítási eszköz
podmienky: Všeobecné poistné podmienky 	általános biztosítási feltételek
podnet: konanie sa začína na podnet správneho orgánu/z vlastného podnetu 	az eljárás hivatalból indul meg; az eljárást az államigazgatási/közigazgatási szerv hivatalból indítja meg
podozrivý 	gyanúsított, terhelt
podpora: podpora pri ošetrovaní člena rodiny 	ápolási dík
podpora: podpora v nezamestnanosti 	munkanélküli járadék (v. segély)
pohľadávka 	követelés
pohnútok: pohnútok činu 	a tett motívuma
pohon: alternatívny pohon 	alternatív
poistenie: dôchodkové poistenie 	nyugdíjbiztosítás
poistenie: nemocenské poistenie 	betegbiztosítás
poistenie: sociálne poistenie 	társadalombiztosítás
poisťovňa: Sociálna poisťovňa 	társadalombiztosító intézet, szociális biztosító
poisťovňa: zdravotná poisťovňa 	egészségbiztosító pénztár
pojednávanie: neverejné pojednávanie 	zárt tárgyalás/a nyilvánosság kizárásával tartott tárgyalás
pojednávanie: ústne 	tárgyalás
pokarhanie (druh sankcie) 	figyelmeztetés
pokuta 	pénzbírság
pokuta: bloková pokuta 	helyszíni bírság
pokuta: poriadková pokuta 	rendvédelmi bírság
pokuta: uložiť niekomu pokutu 	bírságol vkit, pénzbírságot ró ki vkire, pénzbírság megfizetésére kötelez vkit, pénzbírsággal sújt vkit
pokyn 	utasítás
poľovník 	vadász
poplatok 	1. illeték; 2. díj
poplatok: správny poplatok 	közigazgatási eljárási illeték
pomer: majetkové pomery 	tulajdonviszonyok
pomer: pracovný pomer 	munkaviszony
pomoc: peňažná pomoc v materstve 	terhességi-gyermekágyi segély
pomoc: sociálna pomoc 	szociális segítségnyújtás; szociális ellátások
poriadok: organizačný poriadok 	működési és szervezeti szabályzat (intézményé, egyesületé stb.)
poriadok: pracovný poriadok 	munkarend
poriadok: rokovací poriadok 	tanácskozási rend
poriadok: správny poriadok 	államigazgatási eljárási rend
postúpiť (spis, sťažnosť a pod.) 	továbbít, áttesz (ügyet, panaszt)
posúdiť: posúdiť nárok na niečo 	jogosultságot megítél
posudok: znalecký posudok 	szakértői vélemény
poškodený 	sértett
poučenie 	1. útmutató; 2. jogorvoslatra való figyelmeztetés (a határozat része)
poučený: byť poučený o právnych následkoch konania 	vkit figyelmeztetnek/ felhívják vkinek a figyelmét eljárásának jogi következményeire
povolanie: sústavná príprava na povolanie 	tanulmányait végzi; iskolarendszerű oktatásban részesül
povoliť (niečo) 	engedélyez vmit
pozemok 	földrészlet (ingatlan-nyilvántartásban), földterület
pozemok: stavebný pozemok 	építési telek
pôžička 	kölcsön
pôžička: sociálna pôžička 	szociális kölcsön
právo: právo odvolania 	fellebbezési jog
právo: záložné právo 	zálogjog
právoplatný: právoplatnosť rozhodnutia 	a határozat jogerős/hatályos volta
právoplatný: po právoplatnosti rozhodnutia 	a határozat jogerőre emelkedését követően
predpis: vykonávací predpis 	végrehajtási rendelet
predpojatosť 	elfogultság
predpojatosť: námietka predpojatosti 	elfogultsági indítvány
predpojatý 	elfogult
predvedenie 	elővezetés
predviesť 	elővezet
predvolanie: byť predvolaný 	idézés; be van idézve/ beidézték
prejednať 	megtárgyal
prepadnúť: prepadnutie veci 	elkobzás
prerušiť: prerušiť konanie 	felfüggeszti az eljárást
preskúmať: preskúmavanie rozhodnutí 	jogorvoslat
preukaz: občiansky preukaz 	személyi igazolvány; személyazonosító igazolvány (ha kártya formájú, l. identifikačná karta)
preukaz: technický preukaz vozidla 	törzskönyv (járművé) biz nagy technické
preukaz: vojenský preukaz, vojenská knižka 	katonakönyv
preukázať: spáchanie skutku nebolo obvinenému jednoznačne preukázané 	bizonyít: nem volt egyértelműen bizonyítható, hogy a tettet a terhelt/az elkövetőként megjelölt személy követte el
prevádzka 	telephely, üzemhely
prevádzka: prevádzková budova 	üzemi épület
prevádzka: skúšobná prevádzka 	próbaüzem
prevádzkareň 	telephely; üzemhelyiség
prídavok: prídavky na deti 	családi pótlék
prideliť: prideliť číslo 	megállapít: számot megállapít
priestor: nebytový priestor 	nem lakás célú helyiség
priestupok 	szabálysértés
priestupok: obvinený z priestupku 	szabálysértés elkövetésével gyanúsított személy
priestupok: dopustiť sa pristupku 	szabálysértést követ el
priezvisko 	családi név, közny vezetéknév
priezvisko: rodné priezvisko 	születési név (Mo. régebben: lánykori név)
príjem: zozávislej činnosti 	munkaviszonyból származó jövedelem
pripomienka: uplatniť pripomienku 	észrevételt tesz
príslušnosť 	illetékesség és hatáskör
príslušnosť: miestna príslušnosť 	illetékesség
príslušnosť: vecná príslušnosť 	hatáskör (hatósági jogkör)
príslušnosť: príslušný orgán 	illetékes hatóság
príspevok: príspevok na bývanie 	lakásfenntartási támogatás
príspevok: príspevok na pohreb 	temetési segély (v. támogatás)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Papír - Írószer
Slovenčina 	Magyar
aktovka na notebook 	notebook táska
album na vizitky 	névjegykártyatartó
album na známky 	bélyegalbum
archív pre zakladače 	archiváló konténer
archivačná škatuľa 	archiváló doboz
atrament 	tinta
audiokazeta 	hangkazetta
batéria alkalická 	alkáli elem
batéria nabíjacia energizer 	Energizer tölthető elem
bločky na poznámky 	jegyzettömb
blok krúžkový/špirálový 	spirálblokk
blok poznámkový 	jegyzetblokk
bloky pre flipcharty 	flipchart papír
bloky so špirálou na boku 	spirálfüzet
bombička 	töltőtollpatron
box na CD 	CD tároló
box multifunkčný 	többfunkciós tároló
box na diskety 	floppytartó
box uzamykateľný / zásobník na CD 	zárható CD tároló
cartridge do atramentových tlačiarní 	tintapatron
CD-etiketovač 	CD-címkéző
ceruzka 	ceruza
cestovný príkaz 	kiküldetési utasítás
čistič CD 	CD-tisztító
dátové médiá 	adatkazetta
dátumovka 	dátumbélyegző
diár 	naptár
dierovač/dierovačka 	lyukasztó
diktafón 	diktafon
disk optický (CD-disk) 	CD-lemez
disketa 	floppy
dodací list 	szállítólevél
doska na výkresy 	rajzlaptartó
dovolenka (formulár) 	szabadságengedély
držiak dokladov/predlôh stolný s úchytkou 	kézirattartó, laptartó
držiak klávesnice pod dosku stola 	asztal alatti billentyűzettartó
držiak kópií, predlôh 	kézirattartó, laptartó
držiak telefónu l. nosič telefónu 	telefontartó
dvojitá dierovačka 	négylyukú lyukasztó
elektronický písací stroj 	elektromos írógép
etiketa samolepiaca l. etiketa 	etikett, címke
etiketovací systém 	etikettező
etikety na adresné štítky 	címzés címke
etikety na CD 	CD-címke
etikety na zaraďovače 	iratrendező címke
etikety take-it 	take-it etikett
faktúra - daňový doklad 	számla
farba razítková 	bélyegzőfesték
farba temperová 	tempera
farba vodová 	vízfesték
farebné ceruzky 	színesceruza
farebné pastelky 	pasztellceruza
fax, faxový prístroj 	fax
filter s polarizátorom 	monitorszűrő
filter sklenený na monitor 	üveg monitorszűrő
flipchart 	flipchart
fólia bublinková 	légpárnás fólia
fólia ručná priľnavá 	zsugorfólia
gélové pero 	zseléstoll
gélový rollel (Pilot) 	zselés roller
globus 	földgömb
guličkové pero 	golyóstoll
guma 	ragírgumi
hárky A3 	A3-as ív
hrebene pre krúžkovú väzbu - drôtové 	fém spirál
hrebene pre krúžkovú väzbu - plastové 	műanyag spirál
hrot 	tollhegy
jednorázové guličkové pero 	eldobható golyóstoll
kábel predlžovací usb 	hosszabbító kábel
kábel prepojovací k tlačiarni 	nyomtatókábel
kábel sieťový k monitoru 	monitorkábel
kalendár stolový 	asztali naptár
kalkulačka / kalkulátor 	számológép
kalkulačka vrecková v náprsnom puzdre 	zsebszámológép
karisblok l. krúžkový zápisník 
kartotéka 	kartoték
kartotéka na vizitky 	névjegytartó
kartotéková kazety 	kartotékozó
kazeta atramentová 	tintapatron
kazeta tonerová (do tlačiarne) 	tonerkazetta
Kniha došlých faktúr 	Beérkező számlák
Kniha odoslaných faktúr 	Kimenő számlák
kopirák l. papier prepisový 
korekčná ceruzka/pero Pritt 	szövegjavító toll
korekčné pásky do písacích strojov 	hibajavító szalag
korekčný strojček 	hibajavító roller (szalag)
košíčky cukrárenské 	minyonpapír
kovové klipsy (take-it) 	iratcsipesz
krieda školská 	kréta
kružidlo 	körző
kružidlová súprava 	körzőkészlet
krúžková väzba 	spirálos kötészeti rendszer
krúžková väzba plastová 	műanyag spirálos kötészeti rendszer
krúžkový viazač 	spirálozó
krúžkový zápisník 	spirálfüzet
kryt na klávesnicu plastový 	műanyag porvédő billentyűzethez
kryt na počítače 	porvédő számítógéphez
lakový popisovač 	lakkfilc
laminátor 	laminátor
laminovací stroj 	laminátor
laminovacia technika 	laminálás
laminovacie fólie 	lamináló fólia
laserové ukazovadlo 	lézermutató
lepiaca páska 	ragasztószalag
lepiaca tyčinka (Scotch) 	ragasztó stift
lepidlo 	ragasztó
lineárny vizitkár 	asztali névjegytartó
listová váha 	levélmérleg
lišta s perforáciou pre zakladanie 	lefűzhető iratsín
lupa 	nagyító
magnetická špongia na biele tabule 	mágneses táblaszivacs
magnetická tabuľa 	mágnestábla
magnetický stojanček na sponky 	gemkapocstartó
mechanická ceruzka 	mechanikus ceruza
menovka kongresová 	névkitűző
myš 	egér
nabíjačka (bateriek) energizer 	Energizer töltő
náboje do zošívačiek 	tűzőgépkapocs
náhradná náplň do vizitkárov 	névjegykártya-pótlap
náplň (do pier a mechanických ceruziek) 	tollbetét
násuvné lišty 	iratsín
navlhčovač 	(ujj)nedvesítő
nosič telefónu 	telefontartó
nožnice (kancelárske) 	irodai olló
nôž na listy 	levélbontó kés
obálka 	boríték
obálka bublinková 	légpárnás tasak
obálky s okienkom 	ablakos boríték
obálky samolepiace s odtrhávacím pásikom 	szilikonos boríték
objednávka 	megrendelő(lap)
odvíjač lepiacej pásky (slimák), dispenzár pásky 	ragasztószalag-adagoló
omaľovánky 	kifestő
opravný lak 	korrektúrfolyadék
orezávač, orezávatko, orezávací strojček 	ceruzahegyező
páková rezačka 	vágógép
pamätník 	emlékkönyv
papier baliaci 	csomagolópapír
papier desiatový 	uzsonnapapír
papier do atramentových tlačiarní 	papír tintasugaras nyomtatókhoz
papier farebný 	színes papír
papier faxový 	telefax papír
papier kancelársky 	irodai papír
papier krepový 	krepp-papír
papier milimetrový 	milliméterpapír
papier na vizitky 	névjegypapír
papier prepisový 	önátírós papír
papier tortový 	tortapapír
papier xerografický 	fénymásolópapír
papierové boxy 	papírdoboz
papierové dosky s gumičkou 	gumis iratmappa
papierový rýchloviazač 	papír gyorsfűző
paragónový blok číslovaný 	számozott blokk
páska baliaca 	csomagzáró ragasztószalag
pastelka vosková 	viaszkréta
pauzák 	pauszpapír
pečatný vosk 	pecsétviasz
peňažný denník 	pénztárkönyv
peračník 	tolltartó
permanentný popisovač 	permanens rostirón
pero atramentové 	tintairón
pero plniace 	töltőtoll
plastové dosky s gumičkou 	műanyag gumis mappa
plastové dosky s klipom 	klippes mappa
plastový rýchloviazač 	műanyag gyorsfűző
počítačové príslušenstvo 	számítógép-tartozék
podložka 	asztali könyöklő
podložka pod myš 	egéralátét
poduška navlhčovacia 	ujjnedvesítő szivacs
pokladničné pásky 	pénztárgépszalag
popisovač (fixka) 	rostirón
popisovač na flipcharty 	táblairón, táblafilc
pravítko 	vonalzó
príjmový pokladničný doklad 	bevételi pénztárbizonylat
roller 	roller
rozlišovač (rozraďovač) 	iratrendező-regiszter
rozošívačka 	kapocskiszedő
rozraďovač 	iratrendező-regiszter
rýchloviazač 	gyorsfűző
samolepiace bločky 	öntapadó jegyzettömb
sekundové lepidlo 	pillanatragasztó
skartovací stroj 	iratmegsemmisítő
skartovacie zariadenie, skartátor, skartovač 	iratmegsemmisítő
spätný projektor 	írásvetítő
sponky listové 	gemkapocs
stojan CD pod monitor 	CD-tartó
stojan pod tlačiareň 	nyomtatótartó
stolový organizér 	asztali írószertartó
štetec 	ecset
tabuľka korková 	parafatábla
tekuté lepidlo 	folyékony ragasztó
telefón 	telefon
teleskopické ukazovadlo 	mutatópálca
termoobálka (tepelná väzba) 	hőkötőborító
termoväzba 	hőkötés
termoviazač 	hőkötő
tlačiareň atramentová 	tintasugaras nyomtató
tlačiareň laserová 	lézernyomtató
triediaca kniha 	előrendező
tuha do mechanických ceruziek 	irónbetét
uhlomer 	szögmérő
váha mechanická na listy 	mechanikus levélmérleg
vizitkár otočný 	forgatható névjegykártyatartó
výdavkový pokladničný doklad 	kiadási pénztárbizonylat
závesné papierové kapsy 	papír függőmappa
záznam o prevádzke vozidla nákladnej dopravy 	tehergépjármű-menetlevél
záznam o prevádzke vozidla osobnej dopravy 	személygépjármű-menetlevél
zošit 	füzet
zošívacie kliešte 	fűzőgép, fűzőgép (asztali)
zošívačka 	tűzőgép
zvýrazňovač 	szövegkiemelő
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foglalkozásnevek
Slovenčina 	Magyar
advokát 	ügyvéd
agronóm 	agronómus
akrobat 	légtornász
antropológ 	antropológus
aranžér 	kirakatrendező
archeológ 	archeológus
architekt 	építészmérnök
archivár 	levéltáros
asfaltér 	aszfaltozó
astrológ 	asztrológus
astronóm 	csillagász
aukcionár 	árverező
bakterológ 	bakteriológus
banský a hutnícky technik 	bányászati és kohászati technikus
banský a hutný inžinier 	bánya- és kohómérnök
barman 	bárpincér
betonár 	betonozó
biochemik 	biokémikus
biológ 	biológus
brusič 	köszörűs
cizelér 	vésnök
colný zamestnanec 	vámügyi alkalmazott
cukrár 	cukrász
cukrovinkár 	cukorkakészítő
čalúnnik 	kárpitos
čašník 	pincér
čistič okien 	ablaktisztító
dámsky a pánsky krajčír 	női és férfi szabó
daňový zamestnanec 	adóügyi alkalmazott
detektív 	nyomozó
detská pestúnka 	dajka
dietetik 	dietetikus
dirigent 	dirigens, karmester
diskotekár 	lemezlovas
dláždič 	útburkoló
domovník 	házmester
ekológ 	ökológus
ekonóm 	közgazdász
elektroinžinier 	villamosmérnök
elektrotechnik 	villamossági technikus
farmaceut 	gyógyszerész
farmaceutický laborant 	gyógyszerészeti laboráns
farmakológ 	farmakológus
filológ 	filológus
filozof 	filozófus
fyzik 	fizikus
geodet 	geodéta
geofyzik 	geofizikus
geológ 	geológus
grafik 	grafikus
grafológ 	grafológus
hasič -tűzoltó 
herec 	színész
historik 	történész
holič 	borbély
hrnčiar 	fazekas
hrobár 	sírásó
hudobník 	zenész
hudobný skladateľ 	zeneszerző
hydrológ 	hidrológus
chemický inžinier 	vegyészmérnök
chemický technik 	vegyész technikus
chemik 	vegyész
choreograf 	koreográfus
chovateľ hydiny 	baromfitenyésztő
impregnátor 	impregnátor
informátor 	ügyfél-tájékoztató
inkasant 	pénzbeszedő
izolatér 	szigetelő
jazykovedec 	nyelvész
kaderník 	fodrász
kartograf 	térképész
klampiar 	bádogos
klaun 	bohóc
klenotník 	ékszerész
knihár 	könyvkötő
knihovník 	könyvtáros
komentátor 	kommentátor
kominár 	kéményseprő
konzultant a organizátor zájazdov 	utazási tanácsadó és utazásszervező
kostolník 	templomszolga
kotlár 	kazánépítő
kovolejár 	fémöntő
kovomodelár 	fémmodellező
kozmetička 	kozmetikus
kožušník 	szűcs
krajčírka 	varrónő
kreslič 	rajzoló
kriminológ 	kriminológus
kuchár 	szakács
kúzelník 	bűvész
lekár 	orvos
lešenár 	állványozó
letecký technik 	légiforgalmi technikus
lodivod 	kormányos
lodný dôstojník 	hajóparancsnok
maklér 	tőzsdeügynök
maliar 	festő
maliar skla a keramiky 	üveg- és kerámiafestő
manikér 	manikűrös
masér 	masszőr
matematik 	matematikus
mechanik a opravár strojov 	gépkarbantartó és -javító
meteorológ 	meteorológus
montér 	szerelő
montér antén 	antennaszerelő
montér kovových konštrukcií 	vasszerkezet-szerelő
murár 	kőműves
nástrojár 	szerszámkészítő
navigátor 	navigátor
nosič 	hordár
notár 	közjegyző
novinár 	újságíró
obchodník s realitami 	ingatlankereskedő
obchodný agent 	kereskedelmi ügynök
obkladač 	csempéző
odborný ošetrovateľ 	szakápoló
odborný pedagogický zamestnanec 	szakképzett pedagógus
odborný zamestnanec v bankovníctve a peňažníctve 	bank- és pénzintézeti szakértő
odborný zamestnanec v právnej oblasti 	jogügyi szakértő
omietkar 	vakoló
opatrovateľ 	gondozó
optik 	optikus
ošetrovateľ 	ápoló
ovocinár 	gyümölcstermesztő
parketár 	parkettázó
pedikér 	pedikűrös
pekár 	pék
pilot 	pilóta
pisár 	írnok
plánovač miest 	várostervező és -építő mérnök
podlahár 	padlóburkoló
poisťovací agent 	biztosítási ügynök
pokladník 	pénztáros
policajný inšpektor 	rendőrfelügyelő
politológ 	politológus
poľovník 	vadász
polygraf 	nyomdász
pomocník 	háztartási kisegítő
poštový doručovateľ 	postai kézbesítő
pouličný a barový hudobník 	utcai és bárzenész
pouličný predavač potravín 	utcai élelmiszerárus
pouličný predavač tlače 	utcai újságárus
pôrodná asistentka 	szülészasszisztens
právnik 	jogász
právny asistent 	jogász asszisztens
právny poradca 	jogtanácsos
predavač 	eladó
predavač v obchode 	bolti eladó
predavač v stánku a na trhovisku 	utcai és piaci árus
prekladateľ 	fordító
profesionálny športovec 	hivatásos sportoló
programátor 	programozó
projektant 	tervező, tervezőmérnök
projektant miest a obcí 	településfejlesztő mérnök
projektant stavieb a areálov 	építész tervező
psychológ 	pszichológus
puškár 	fegyverkovács
recepčný 	szállodai portás, recepciós
redaktor 	szerkesztő
referent personálneho oddelenia 	személyügyi referens
rezač plameňom 	lángvágó
režisér 	rendező
rozhlasový a televízny hlásateľ 	rádió- és televízióbemondó
rybár 	halász
rytec sklených predmetov 	üvegtárgy-vésnök
sanitár 	betegszállító
scenárista 	forgatókönyvíró
sekretárka 	titkárnő
servírka 	felszolgáló
sieťotlačiar 	szitanyomat-készítő
skladník 	raktáros
sklenár 	üvegező
smetiar 	szemétgyűjtő
sociológ 	szociológus
sochár 	szobrász
spájkovač 	forrasztó
spevák 	énekes
spisovateľ 	író
spracovateľ dreva 	fafeldolgozó munkás
sprievodca 	utaskísérő
sprostredkovateľ práce 	munkaközvetítő
stavebný inžinier 	építőmérnök
stavebný technik 	építész technikus
stevard 	légiutas-kísérő
stolár 	asztalos
strojársky technik 	gépész technikus
strojvodca 	mozdonyvezető
sudca 	bíró
šatniarka 	ruhatáros
školník 	iskolagondnok
školský inšpektor 	tanulmányi felügyelő, tanfelügyelő v. szakfelügyelő
špecialista zameraný na metódy výučby 	pedagógiai módszertani szakértő
štatik 	statisztikus
tanečník 	táncos
tapetár 	tapétázó
technik v kartografii 	térképészeti technikus
technik v železničnej prevádzke 	vasútforgalmi technikus
technológ 	technológus
telefonista 	telefonkezelő
tesár 	ács
textilný tlačiar 	textilnyomdász
tlmočník -tolmács 
tovaroznalec 	áruszakértő
tréner 	edző
učiteľ jazykov na škole 	tanintézeti nyelvtanár
učiteľ na jazykovej škole 	nyelviskolai oktató
učiteľ na strednej škole 	középfokú tanintézeti oktató v. pedagógus
učiteľ na špeciálnej škole 	speciális tanintézeti oktató v. pedagógus
učiteľ na základnej škole 	alapfokú tanintézeti oktató v. pedagógus
učiteľ na základnej umeleckej škole 	alapfokú művészeti tanintézet oktatója
učiteľ v predškolskej výchove 	óvodapedagógus v. gyermekintézményi oktató
umelecký dizajnér 	formatervező
umelecký kováč 	díszműkovács
umelecký reštaurátor 	művészeti restaurátor
umelecký zámočník 	díszműlakatos
umelecký stolár 	műbútorasztalos
upratovač 	takarító
úradník pri priehradkách 	ügyfélszolgálati hivatalnok
úradník v cestovných kanceláriách 	utazási irodai ügyintéző
uvádzač 	jegyszedő
včelár 	méhész
vedecko-pedagogický zamestnanec 	tudományos-pedagógiai dolgozó
veterinárny lekár 	állatorvos
vinár 	borász
vlakvedúci 	vonatvezető
vodič motorových vozidiel 	járművezető
vrátnik 	portás
výhybkár 	váltóőr
výrobca a ladič hudobných nástrojov 	hangszerkészítő és -hangoló
výtvarník 	képzőművész
zamestnanec odčítavajúci stav elektromerov 	villanyóra-leolvasó
zamestnanec odčítavajúci stav plynomerov 	gázóra-leolvasó
zamestnanec odčítavajúci stav vodomerov 	vízóra-leolvasó
zamestnanec ochrany a a strážnej služby 	védő- és őrző-védő szolgálat alkalmazottja
zametač 	utcaseprő
zámočník 	épületlakatos
zdravotná sestra 	ápolónő
zdravotnícky asistent 	egészségügyi asszisztens
zememerač 	földmérő
zlatník 	aranyműves
zoológ 	zoológus
zubný asistent 	fogászati asszisztens
zubný lekár 	fogorvos
zubný technik 	fogtechnikus
zvárač 	hegesztő
žeriavnik 	darukezelő
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A régiónkban honos madarak (szlovák-latin-magyar)
Slovenčina 	Binominalis 	Magyar
bažant poľovný (obyčajný) 	Phasianus colchicus 	fácán
beľana tundrová 	Nyctea sandiaca 	hóbagoly
belorítka obyčajná (domová) 	Delichon urbica 	molnárfecske
beluša malá 	Egretta garzetta 	kis kócsag
beluša veľká 	Egretta alba 	nagy kócsag
bernikla bielohlavá (bielobradá) 	Branta canadensis 	kanadai lúd
bernikla bielolíca 	Branta leucopsis 	apácalúd
bernikla červenokrká 	Branta ruficollis 	vörösnyakú lúd
bernikla tmavá 	Branta bernicla 	örvös lúd
bocian biely 	Ciconia ciconia 	fehér gólya
bocian čierny 	Ciconia nigra 	fekete gólya
bojovník bahenný 	Philomachus pugnax 	pajzsoscankó
brehár čiernochvostý 	Limosa limosa 	nagy goda
brehár hrdzavý 	Limosa lapponica 	kis goda
brehuľa hnedá 	Riparia riparia 	parti fecske
brhlík európsky (lesný) 	Sitta europaea 	csuszka
bučiačik močiarny 	Ixobrychus minutus 	pocgém
bučiak p. chavkoš nočný 
bučiak trsťový 	Botarus stellaris 	bölömbika
cíbik chochlatý 	Vanellus vanellus 	bíbic
cíbik stepný 	Chettusia gregaria 	lilebíbic
čajka bielohlavá 	Larus cahinnans 	sárgalábú sirály
čajka bledá 	Larus hyperboreus 	jeges sirály
čajka čiernohlavá 	Larus melanocephalus 	szerecsensirály
čajka malá 	Larus minutus 	kis sirály
čajka morská 	Larus marinus 	dolmányos sirály
čajka sivá 	Larus canus 	viharsirály
čajka smejivá 	Larus ridibundus 	dankasirály
čajka sriebristá 	Larus argentatus 	ezüstsirály
čajka tmavá 	Larus furcus 	heringsirály
čajka trojprstá 	Larus tridactyla 	csüllő
čaplička vlasatá 	Ardeola ralloides 	üstökösgém
čavka žltozobá 	Pyrrhocorax graculus 	havasi csóka
červenák karmínový 	Carpodacus erythrinus 	karmazsinpirók
ďateľ (ďubník) trojprstý 	Picoides tridactylus 	háromujjú hőcsik
ďateľ (tesár) čierny 	Dryocopos martius 	fekete harkály
ďateľ bielochrbtý 	Dendrocopos leucotus 	fehérhátú fakopáncs
ďateľ hnedkavý 	Dendrocopos syriacus 	balkáni fakopáncs
ďateľ malý 	Dendrocopos minor 	kis fakopáncs
ďateľ prostredný 	Dendrocopos medius 	közép fakopáncs
ďateľ veľký 	Dendrocopos major 	nagy fakopáncs
dážďovník obyčajný (tmavý) 	Apus apus 	sarlósfecske
dažďovník skalný 	Apus melba 	havasi sarlósfecske
drop (malý) obojkový 	Tetrax tetrax 	reznek
drop hrivnatý 	Chlamydotis undulata 	galléros túzok
drop veľký (fúzatý) 	Otis tarda 	túzok
drozd červenkastý 	Turdus iliacus 	szőlőrigó
drozd čierny 	Turdus merula 	feketerigó
drozd čvíkotavý 	Turdus pilaris 	fenyőrigó
drozd kolohrivý 	Turdus torquatus 	örvös rigó
drozd plavý 	Turdus philomelos 	énekes rigó
drozd trstkotavý 	Turdus voscivorus 	léprigó
dudok chochlatý 	Upupa epops 	búbosbanka
fúzatka trsťová 	Panurus biarmicus 	barkóscinege
glezg hrubozobý 	Coccothraustes coccothraustes 	meggyvágó
hadiar krátkoprstý 	Circaëtus gallicus 	kígyászölyv
haja červená 	Milvus milvus 	vörös kánya
haja tmavá 	Milvus migrans 	barna kánya
havran poľný 	Corvus frugilegus 	vetési varjú
hlaholka obyčajná (severská) 	Bucephala clangula 	kerceréce
holibkárik čipčavý 	Phylloscopus collybita 	csilpcsalp füzike
holub hrivnák 	Columba palumbus 	örvös galamb
holub plúžik 	Columba oenas 	kék galamb
hrdlička poľná 	Streptopelia turtur 	gerle
hrdlička záhradná 	Streptopelia decaocto 	balkáni gerle
hrdzavka potápavá 	Netta rufina 	üstökösréce
hus bieločelá 	Anser albifrons 	nagy lilik
hus divá 	Anser anser 	nyári lúd
hus krátkozobá 	Anser brachyrhynchus 	rövidcsőrű lúd
hus malá (piskľavá) 	Anser erythropus 	kis lilik
hus siatinná 	Anser fabalis 	vetési lúd
hvizdák pásavohlavý 	Numenius phacopus 	kis póling
hvizdák 	Numenius arquatus 	nagy póling
hvizdák tenkozobý 	Numenius tenuinostrus 	vékonycsőrű póling
hýľ (smrečiar krivonosý) 	Pinicola enucleator 	nagy pirók
hýl lesný 	Pyrrhula pyrrhula 	süvöltő
chavkoš nočný 	Nycticorax nycticorax 	bakcsó
chochláč severský 	Bombycilla garrulus 	csonttollú
chochlačka bielooká 	Aythya nyroca 	cigányréce
chochlačka morská 	Aythya marila 	hegyi réce
chochlačka sivá 	Aythya ferina 	barátréce
chochlačka vrkočatá 	Aythya fuligula 	kontyos réce
chriašteľ (chrapkáč) poľný 	Crex crex 	haris
chriašteľ bodkovaný 	Porzana porzana 	pettyes vízicsibe
chriašteľ malý 	Porzana parva 	kis vízicsibe
chriašteľ vodný 	Rallus aquaticus 	guvat
ibiš hnedý 	Plegadis falcinellus 	batla
jarabica poľná 	Perdix perdix 	fogoly
jariabok hôrny 	Bonasa bonasia 	császármadár
jastrab krahulec 	Accipiter nisus 	karvaly
jastrab lesný 	Accipiter gentilis 	héja
kačica divá 	Anas platyrhynchos 	tőkés réce
kačica hvízdavá 	Anas penelope 	fütyülő réce
kačica chrapkavá 	Anas crecca 	csörgő réce
kačica chrapľavá 	Anas querquedula 	böjti réce
kačica chripľavá 	Anas strepera 	kendermagos réce
kačica lyžičiarka 	Anas clypeata 	kanalasréce
kačica ostrochvostá 	Anas acuta 	nyílfarkú réce
kačica strakatá p. kamenárka strakatá 	Histrionicus histrionicus 	jegesréce
kajka morská 	Somateria mollisima 	pehelyréce
kalužiak obrátenozobý (brodník sivý) 	Xenus cinereus 	terekcankó
kalužiak červenonohý 	Tringa totanus 	piroslábú cankó
kalužiak močiarny 	Tringa glareola 	réti cankó
kalužiak perlavý 	Tringa ochropus 	erdei cankó
kalužiak riečny (kalužiačik malý) 	Actitis hypoleucos 	billegető cankó
kalužiak sivý 	Tringa nebularia 	szürke cankó
kalužiak štíhly 	Tringa stagnatilis 	tavi cankó
kalužiak tmavý 	Tringa erythropus 	füstös cankó
kamenár strakatý 	Arenaria interpres 	kőforgató
kaňa močiarna 	Circus aeruginosus 	barna rétihéja
kaňa popolavá 	Circus pygargus 	hamvas rétihéja
kaňa sivá 	Circus cyaneus 	kékes rétihéja
kaňa stepná 	Circus macrourus 	fakó rétihéja
kanárik záhradný 	Serinus serinus 	csicsőrke
kavka tmavá 	Coloeus monedula 	csóka
kazarka hrdzavá 	Tadorna ferruginea 	vörös ásólúd
kazarka pestrá 	Tadorna tadorna 	bütykös ásólúd
kolibkárik čipčavý 	Phylloscopus collybita 	csilpcsalp füzike
kolibkárik horský 	Phylloscopus bonelli 	Bonelli-füzike
kolibkárik spevavý 	Phylloscopus trochilus 	fitiszfüzike
kolibkárik sykavý 	Phylloscopus sibilatrix 	sisegő füzike
kolibkárik zelený 	Phylloscopus trochiloides 	zöld füzike
kolibkárik žltkastotemenný 	Phylloscopus inornatus 	vándorfüzike
kormorán malý 	Phalacrocorax pygmeus 	kis kárókatona
kormorán veľký 	Phalacorax carbo 	kárókatona
kôrovník dlhoprstý 	Certhia familaris 	hegyi fakusz
kôrovník krátkoprstý 	Certhia brachydactyla 	rövidkarmú fakusz
krakľa belasá 	Goracius garrulus 	szalakóta
králiček (králik) ohnivohlavý 	Regulus ignicapillus 	tüzesfejű királyka
králiček zlatohlavý 	Regulus regulus 	sárgafejű királyka
krivonos bielokrídly 	Loxia leucoptera 	szalagos keresztcsőrű
krivonos smrekový 	Loxia curvirostra 	keresztcsőrű
krkavec čierny 	Corvus corax 	holló
kršiak rybár 	Pandion haliaëtus 	halászsas
krutihlav hnedý 	Jynx torquilla 	nyaktekercs
kúdelníčka obyčajná (lužná) 	Remiz pendulinus 	függőcinge
kukavica chochlatá 	Glamator glandarius 	szajkókakukk
kukučka jarabá 	Cuculus canorus 	kakuk
kulík bledý 	pluvialis squatarola 	ezüstlile
kulík morský 	Charadrius alexandrinus 	széki lile
kulík piesočný 	Charadrius hiaticula 	parti lile
kulík riečny 	Charadrius dubius 	kis lile
kulík vrchovský 	Charadrius morinellus 	havasi lile
kulík zlatý 	Pluvialis apricaria 	aranylile
kuvik (kuvíčok) vrabčí 	Glaucidium passerinum 	törpekuvik
kuvik (pôcik) kapcavý 	Aegolius funereus 	gatyás kuvik
kuvik krahuľcovitý (krahuľa hôrna) 	Surnia ulula 	karvalybagoly
kuvik plačlivý 	Athene noctua 	kuvik
ľabtuška červenohrdlá 	Anthus cervinus 	rozsdástorkú pityer
ľabtuška lesná 	Anthus trivialis 	erdei pityer
ľabtuška lúčna 	Anthus pratensis 	réti pityer
ľabtuška poľná 	Anthus campestris 	parlagi pityer
ľabtuška vrchovská 	Anthus spinoletta 	havasi pityer
labuť spevavá 	Cygnus cygnus 	énekes hattyú
labuť tundrová 	Cygnus columbianus 	kis hattyú
labuť veľká (hrbozobá) 	Cygnus olor 	bütykös hattyú
lastovička domová 	Hirundo rustica 	füsti fecske
lastúrničiar strakatý 	Haematopus ostralegus 	csigaforgató
lelek lesný 	Camprimulgus europaeus 	lappantyú
ležiak úhorový 	Burhinus oedicnemus 	ugartyúk
lyska čierna 	Fulica atra 	szárcsa
lyskonoh ploskozobý 	Phalaropus fulicarius 	laposcsőrű víztaposó
lyskonoh úzkozobý 	Phalaropus lobatus 	vékonycsőrű víztaposó
lyžičiar biely 	Platalea leucorodia 	kanalasgém
mlynárka dlhochvostá 	Aegithalos caudatus 	őszapó
močiarnica (močiarnička) tichá 	Lymnocryptes minimus 	kis sárszalonka
močiarnica lúčna 	Gallinago media 	nagy sárszalonka
močiarnica mekotavá 	Gallinago gallinago 	sárszalonka
muchár sivý 	Muscicapa striacata 	szürke légykapó
muchárik bielokrký 	Ficedula albicollis 	örvös légykapó
muchárik červenohrdlý 	Ficedula parva 	kis légykapó
muchárik čiernohlavý 	Ficedula hypoleuca 	kormos légykapó
murárik červenokrídly 	Tichodroma muraria 	hajnalmadár
myšiak hrdzavý 	Buteo rufinus 	pusztai ölyv
myšiak lesný 	Buteo buteo 	egerészölyv
myšiak severský 	Buteo lagopus 	gatyás ölyv
myšiarka močiarna 	Asio flammeus 	réti fülesbagoly
myšiarka ušatá 	Asio otus 	erdei fülesbagoly
orešnica perlovaná 	Nucifraga caryocatactes 	fenyőszajkó
oriešok hnedý 	Troglodytes troglodytes 	ökörszem
orliak morský 	Haliaeetus albicilla 	rétisas
orol hrubozobý 	Aquila clanga 	fekete sas
orol královský 	Aquila heliaca 	parlagi sas
orol krikľavý 	Aquila pomarina 	békászó sas
orol malý (myšiakovitý) 	Hieraaetus pennatus 	törpesas
orol skalný 	Aquila chrysaetos 	szirti sas
orol stepný 	Aquila nipalensis 	pusztai sas
pastier ružový 	Pastor roseus 	pásztormadár
pelikán kučeravý 	Pelecanus crispus 	borzas gödény
pelikán ružový 	Pelecanus onocrotalus 	rózsás gödény
penica čiernohlavá 	Sylvia atricapilla 	barátposzáta
penica hnedokríhla 	Sylvia communis 	mezei poszáta
penica jarabá 	Sylvia nisoria 	karvalyposzáta
penica popolavá 	Sylvia curruca 	kis poszáta
penica slávikovitá 	Sylvia borin 	kerti poszáta
pinka lesná 	Fringilla coelebs 	erdei pinty
pinka severská 	Fringilla montifringilla 	fenyőpinty
pipíška chochlatá 	Galerida cristata 	búbos pacsirta
plamienka driemavá 	Tyto alba 	gyöngybagoly
pobrežník (brehárik) ploskozobý 	Limicola falcinellus 	sárjáró
pobrežník belavý 	Calidris alba 	fenyérfutó
pobrežník bojovný (bojovník bahenný) 	Philomachus pugnax 	pajzsos cankó
pobrežník čiernozobý 	Calidris alpina 	havasi partfutó
pobrežník hrdzavý 	Calidris cantus 	sarki partfutó
pobrežník krivozobý 	Calidris ferruginea 	sarlós partfutó
pobrežník malý 	Calidris minuta 	apró partfutó
pobrežník morský 	Calidris maritima 	tengeri partfutó
pobrežník sivý 	Calidris temminckii 	Temminck- partfutó
pobrežník škvrnitý 	Calidris melanotus 	vándorpartfutó
potápka ušatá 	Podiceps auritus 	füles vöcsök
pomorník dlhochvostý 	Stercorarius longicaudus 	nyílfarkú halfarkas
pomorník príživný 	Stercorarius parasiticus 	ékfarkú halfarkas
pomorník širokochvostý 	Stercorarius pomarinus 	szélesfarkú halfarkas
poptápka čiernokrká 	Podiceps nigricollis 	feketenyakú vöcsök
potápač biely 	Mergus albellus 	kis bukó
potápač dlhozobý 	Mergus serrator 	örvös bukó
potápač veľký 	Mergus merganser 	nagy bukó
potápka červenokrká 	Podiceps grisegena 	vörösnyakú vöcsök
potápka čiernokrká 	Podiceps nigricollis 	feketenyakú vöcsök
potápka hnedá 	Tachybaptusruficollis 	kis vöcsök
potápka chochlatá 	Podiceps cristatus 	búbos vöcsök
potáplica bledozobá 	Gavia adamsii 	fehércsőrű búvár
potáplica ľadová 	Gavia immer 	jeges búvár
potáplica severská 	Gavia arctica 	sarki búvár
potáplica štíhlozobá 	Gavia stellata 	északi búvár
potápnica bielohlavá 	Oxyura leucocephala 	kékcsőrű réce
prepelica poľná 	Coturnix coturnix 	fürj
pŕhľaviar červenkastý 	Saxicola rubetra 	rozsdás csuk
pŕhľaviar čiernohlavý 	Saxicola torquata 	cigánycsuk
prieložník červenokrídly 	Glareola nordmanni 	feketeszárnyú székicsér
prieložník stepný 	Glareola pratincola 	székicsér
rybár (čorík) bahenný 	Chlidonias hybridus 	fattyú szerkő
rybár (čorík) čierny 	Chlidonias niger 	kormos szerkő
rybár bieločelý 	Sterna albifrons 	kis csér
rybár bielokrídly 	Chlidonias leucopterus 	fehérszárnyú szerkő
rybár dlhochvostý 	Sterna paradisaea 	sarki csér
rybár krátkozobý (rybárka krátkozobá) 	Gelochiledon nilotica 	kacagó csér
rybár riečny 	Sterna hirundo 	küszvágó csér
rybár sivý 	Sterna sandvicensis 	kenti csér
rybár veľkozobý (čegrava veľkozobá) 	Sterna caspia 	lócsér
rybárik riečny 	Alcedo atthis 	jégmadár
sedmohlások bledý 	Hippolais pallida 	halvány geze
sedmohlások hájový 	Hippolais icterina 	kerti geze
skaliar modrý 	Monticola solitarus 	kék kövirigó
skaliar pestrý 	Monticola saxatilis 	kövirigó
skaliarik sivý 	Oenanthe oenanthe 	hantmadár
slávik červienka 	Erithacus rubecola 	vörösbegy
slávik modrák 	Luscinia svecica 	kékbegy
slávik obecný (krovinový) 	Luscinia megarhyncha 	fülemüle
slávik tmavý 	Luscinia luscinia 	nagy fülemüle
sliepočka vodná (zelenonohá) 	Gallinula chloropus 	vízityúk
sluka lesná 	Scolopax rusticola 	erdei szalonka
snehárka vrchovská 	Montifringilla nivalis 	havasi pinty
sojka škriekavá 	Garrulus glandarius 	szajkó
sojka zlovestná (škriekavec zlovestný) 	Perisoreus infaustus 	északi szajkó
sokol bielopazúrový 	Falco naumanii 	fehérkarmú vércse
sokol červenonohý 	Falco vespertinus 	kék vércse
sokol kobec 	Falco columbarius 	kis sólyom
sokol lastovičiar 	Falco subbuteo 	kabasólyom
sokol myšiar 	Falco tinnunculus 	vörös vércse
sokol rároh 	Falco cherrug 	kerecsensólyom
sokol sťahovavý 	Falco peregrinus 	vándorsólyom
sova dlhochvostá 	Strix uralensis 	uráli bagoly
sova lesná 	Strix aluco 	macskabagoly
sova snežná (belaňa tundrová) 	Nyctea scandiaca 	hóbagoly
stehlík (konôpkar) konopiar 	Carduelis cannabina 	kenderike
stehlík (polárny) belavý 	Carduelis hornenanni 	szürze zsezse
stehlík čečetavý 	Carduelis flammea 	zsezse
stehlík čížavý 	Carduelis spinus 	csíz
stehlík horský 	Carduelis flavirostris 	sárgacsőrű tengeric
stehlík konopiar 	Carduelis cannabina 	kenderike
stehlík pestrý 	Carduelis carduelis 	tengelic
stehlík zelený 	Carduelis chloris 	zöldike
stepiar ostrochvostý (labkáň stepný) 	Syrrhaptes paradoxus 	talpastyúk
straka čiernozobá 	Pica pica 	szarka
strakoš 	Lanius collurio 	tövisszúró gébics
strakoš kolesár 	Lanius minor 	kis őrgébics
strakoš obyčajný (červenochrbtý) 	Lanius collurio 	tövisszúró gébics
strakoš sivý 	Lanius excubitor 	nagy őrgébics
strnádka (ostrohárka) severská 	Calcarius lapponicus 	sarkantyús sármány
strnádka ciavá 	Emberizia cia 	bajszos sármány
strnádka čiernohlavá 	Emberizia melanocephala 	kucsmás sármány
strnádka lúčna 	Miliaria calandra 	sordély
strnádka snežná (snehuľka severská) 	Plectrophenax nivalis 	hósármány
strnádka trsťová 	Emberizia schoeniclus 	nádi sármány
strnádka záhradná 	Emberizia hortulana 	kerti sármány
strnádka žltá 	Emberiza citrinella 	citromsármány
sup bielohlavý 	Gyps fulvus 	fakó keselyű
sup biely p. zdochlinár biely 	Neuphron percnopterus 	dögkeselyű
sup tmavohnedý 	Aegypius monachus 	barátkeselyű
svrčiak riečny 	Locustella Fluviatilis 	berki tücsökmadár
svrčiak slávikovitý 	Locustella luscinioides 	nádi tücsökmadár
svrčiak zelenkavý 	Locustella naevia 	réti tücsökmadár
sýkora (veľká) bielolíca 	Parus major 	széncinege
sýkorka belasá 	Parus coeruleus 	kék cinege
sýkorka čiernohlavá 	Parus montanus 	kormosfejű cinege
sýkorka chochlatá 	Parus cristatus 	búbos cinege
sýkorka lazúrová 	Parus cyanus 	lazúrcinege
sýkorka lesklohlavá 	Parus palustris 	barátcinege
sýkorka uhliarka 	Parus ater 	fenyvescinege
šabliarka modronohá 	Recurvirostra avosetta 	gulipán
šišila bocianovitá 	Himantopus himantopus 	gólyatöcs
škorec (pastier) ružový 	Sturnus roseus 	pásztormadár
škorec lesklý 	Sturnus vulgaris 	seregély
škovránok krátkoprstý 	Calandrella brachydactyla 	szikipacsirta
škovránok poľný 	Alauda arvensis 	mezei pacsirta
škovránok stromový 	Lullula arborea 	erdei pacsirta
škovránok ušatý (uškárik vrchovský) 	Eremophila alpestris 	havasi fülespacsirta
tetrov hlucháň 	Tetrao urogallus 	siketfajd
tetrov hoľniak 	Tetrao tetrix 	nyírfajd
trasochvost horský 	Motacilla cinerea 	hegyi billegető
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dísznövények - Kerti növények (szlovák-magyar)
Slovenčina 	Magyar
acidanthera 	abesszingladiólusz, csíkos kardvirág
agapant 	szerelemvirág, kékliliom
akalyfa 	szépcsalán
aksamietnica 	bársonyvirág, büdöske
alchemilka 	lágyszőrű palástfű
alstreméria 	inkaliliom
anjelská trúba 	datura, angyaltrombita, maszlag
arábka 	ikravirág
astilba 	tollbuga, astilbe
astra 	törpe őszirózsa, gerebcsin
astra alpínska 	alpesi őszirózsa
astrovka čínska 	őszirózsa
astra vankúšovitá 	havasi v. törpe őszirózsa
azalka 	azálea
begónia 	begónia
begónie plnokveté veľké 	teltvirágú begóniák
begónie previsnuté 	csüngő begóniák
bergenia 	bőrlevél
bledavka 	madártej
bledavka žltá 	sárga madártej
bleduľa 	tőzike
bodliak okrasný 	(bánsági) szamárkenyér
borievka 	boróka
borievka čínska 	óarany kúszóboróka
borievka kobercová modrá 	“kék szőnyeg” boróka
borievka obyčajná 	közönséges boróka
borovica kosodrevina 	törpefenyő
bradavec 	kékszakáll
brečtan popínavý 	borostyán, közönséges borostyán, repkény borostyán
bršlen európsky 	kecskerágó
bršlen Fortuneov 	repkénykecskerágó, kúszó kecskerágó
budleja (japonská) 	illatos nyáriorgona
budleja striedavolistá 	korai lepkecserje
bugénvilea 	bougainvillea, murvafürt
cesnak obrovský 	díszhagyma
cezmína ostrolistá 	magyal
cibuľoviny 	hagymás növény(ek)
cigánsky kvet 	cigányvirág
cipruštek 	cipruska
cisárska koruna 	császárkorona
citrónovník pravý 	közönséges citrom, európai citrom
cupressocyparis 	arizonai ciprus
cyklámen 	ciklámen
Cypruštek Laws. zakrpatený 	hamisciprus
čemerica 	hunyor
čerešňa okrasná previsnutá 	díszcseresznye
česká oliva l. hlošina úzkolistá 
čučoriedka 	áfonya
devätorník 	napvirág
devätorník oranžový 	narancsos napvirág
diervila kvetnatá 	tarkalevelű rózsalonc
divozel 	ökörfarkkóró
divý vinič 	vadszőlő
dráč Thunbergov 	japán borbolya, vöröslevelű japán borbolya
drieň obyčajný 	húsos som
dvojročný kotúč 	iringó
enciánový stromček 	enciánfa
eukalyptus 	eukaliptusz
fakľovka l. Kleopatrina ihla 
fialka 	ibolya, illatos ibolya
fialka rohatá 	szarvacskás ibolya
figovník kaučukový 	szobafikusz
figovník pravý 	füge
flox 	lángvirág
forzítia 	aranyvessző
frézia 	frézia
fuksia 	fukszia
funkia l. hosta 
georgína 	dália
georgíny balkónové 	balkondália
gypsomilka metlinatá 	buglyos v. évelő fátyolvirág
heuchera 	vérvörös tűzeső
hlaváčik 	hérics
hlohyňa šarlátová 	tűztövis
hlošina úzkolistá 	keskenylevelű ezüstfa
hluchavka škvrnitá 	foltos árvacsalán
horec jarný 	tárnics
horec krížatý 	Szent László füve
hortenzia 	hortenzia
hortenzia popínavá 	kúszó hortenzia
hosta 	árnyliliom
hrab obyčajný 	gyertyán
hyacint 	jácint
cheirant voňavý 	sárga viola
chryzantéma 	krizantém
iberka 	örökzöld tatárvirág
ibiš 	mályvarózsa, kerti dászmályva
ibištek čínsky 	szobai v. kínai hibiszkusz, rózsamályva
imelovník okrúhly 	piros hóbogyó
inkarvilea 	szabadföldi gloxínia
iskerník plnokvetý 	teltvirágú ázsiai boglárka
ismena 	pókliliom
ixia 	ixia, lépliliom
jarabina 	berkenye
javor dlaňovitolistý purpurový 	vöröslevelű japán juhar
javor poľný 	mezei juhar
jedľa srienistá 	(kolorádói) jegenyefenyő
ježibaba l. bodliak okrasný 
juka 	jukka, pálmaliliom
kala 	kalla, kála
kalina obyčajná 	labdarózsa
kalina voňavá 	kikeleti bangita
kamzičník 	keleti zergevirág
kana 	kanna, rózsanád
kandík 	kakasmandikó
kapucínka 	sarkantyúka
kasia zlatožltá 	nagyvirágú v. boglárka szenna
kéria japonská 	teltvirágú boglárkacserje
Kleopatrina ihla 	fáklyaliliom
klinček 	szegfű
klinček bradatý 	török szegfű
kocúrnik 	macskamenta
kokarda 	kokárdavirág
kolkvícia ľúbezná 	viráglonc
konvalinka voňavá 	gyöngyvirág
kortadéria pampová 	pampafű
korunkovka 	harangliliom, török császárkorona
korunkovka strakatá 	kockásliliom
kosatec 	nőszirom
kostrava 	medvetalpfű
kostrava popolavosivá 	kék csenkesz
kozonoha kostcová 	podagrafű
kráska 	nagyvirágú szépecske, menyecskeszem
kráska kopijivitolistá 	lándzsalevelű szépecske
krásnoplod 	lilabogyó
krasuľka 	lepke- v. pillangóvirág
krokus 	krókusz, sáfrány
krušpán 	puszpáng, buxus
kuklík šarlátovitý 	skarlátos v. balkáni gyömbérgyökér
kvitnúce trvalky 	virágzó évelők
ľalia biela 	fehérliliom
ľalia modrá 	kéktölcsér, kék tölcsérliliom
ľaliovka 	sásliliom
ľan 	len
letnička 	egynyári virág
levanduľa 	levendula
liatris 	díszcsorba, liátrisz
lieska obyčajná 	mogyoró
limonka 	lelleg
lithodora 	kőmagcserje
lomikameň 	kőtörőfű
ľubovník kalíškatý 	örökzöld orbáncfű
ľuľok 	ausztrál dinnyebokor, dinnyefa
lupína 	csillagfürt
lykovec 	boroszlán
magnólia 	magnólia, liliomfa
mahónia 	mahónia
machovička šidlovitá 	zöldhúr
mak východný 	török díszpipacs, keleti mák
mandevilla 	chilei jázmin, brazil tölcsérjázmin
margaréta 	margaréta
materina dúška 	kakukkfű
mečík 	kardvirág
medovka lekárska 	citromfű
mesačnica ročná 	holdviola, júdáspénz
mliečnik 	kutyatej
modricafürtös 	gyöngyike
monarda 	ápolka, méhbalzsam
montbrécia 	montbrécia
mučenka 	golgotavirág, passióvirág
mydlica bazalkovitá 	gyepes szappanfű
myší chvost l. rebríček 
náprstník 	gyűszűvirág
narcis 	nárcisz
narcis cyklámenovitý 	ciklámenvirágú nárcisz
narcis motýľokvetý 	pillangónárcisz
narcis plnokvetý 	teltvirágú nárcisz
narcis trúbkovitý 	trombitanárcisz
narcis veľkopakorunkový 	óriásvirágú nárcisz
nátržník 	pimpó
nátržník drevitý 	cserjés pimpó
netýkavka 	nebáncsvirág
nocovka 	csodatölcsér
okrasná tráva 	díszfű
oleander 	leander
olovník 	ólomvirág, fokföldi ólomvirág
ometlina sivá 	kék csillámfű
orgován 	orgona
orlíček 	harangláb
orlíček modrý 	havasi harangláb
ostrožka znamenaná 	kerti szarkaláb
ozdobnica čínska 	japánfű
ozdobný chmeľ 	komló
pachysandra 	japán kövérke
pajazmín 	jezsámen, hamis jázmin
pakost krvavý 	gólyaorr
pampas strieborný 	fehér pampafű
pandorea 	lugasszépe
papučka 	papucsvirág
perovec 	kínai tollborzfű
phygelius 	phygelius, zsákvirág
plamienok 	kertiiszalag, klematisz
plesnivec 	gyopár
pľúcnik 	tüdőfű
podslnečník 	selyemmályva
pokryvné rastliny 	talajtakaró növény
polyantky 	sövényrózsa
poniklec 	kökörcsin, leánykökörcsin
popínavé rastliny 	kúszónövények
povojník 	hajnalka
prilbica modrá 	havasi sisakvirág
provosienka 	korai kankalin
psinček 	tarackos tippan
pupalka 	ligetszépe
rebríček 	cickafark
ríbezľa krvavá 	vérpiros ribiszke
rododendron 	rododendron
rozchodník 	varjúháj
rozchodník ostrý 	borsos varjúháj
rozchodník pamajoránovitý 	oregoni varjúháj
rozmarín 	rozmaring
rudbekia červená 	piros kúpvirág, kasvirág
rudbekia žltá 	sárga kúpvirág
ruža anglická kríková 	angolrózsa
ruža kríková 	bokorrózsa
ruža pokryvná 	talajtakaró rózsa
ruža popínavá 	futórózsa
ruža ušľachtilá 	tearózsa
ruža vrásková 	ráncoslevelű rózsa
ruža z Jericha 	mexikói csipkeharaszt
sakura 	rózsacseresznye
saturejka 	pereszlény
scila 	harangvirágú scilla
sedmikráska 	százszorszép
silenka 	habszegfű
sirôtka 	kerti árvácska
skalnica 	kövirózsa
skalník 	madárbirs
skrutec 	vanília
slez prérijný 	pampás mályva, kettősmályva
slezovec 	madármályva
slnečnica 	napraforgó
snežienka 	hóvirág
sprekélia 	jakabliliom
srdcovka 	szívvirág
stavikrv 	kínai tatáriszalag
stračia nôžka 	szarkaláb
stračonôžka l. stračia nôžka 
strelícia 	papagájvirág, strelitzia
svah 	rézsű
šalvia hájna 	ligeti zsálya
šalvia ohnivá 	paprikavirág
škumpa vlasatá 	cserszömörce
štedrec hybridný 	aranyeső
šuškarda l. liatris 
tamariška 	tamariska
tarica 	ternye
tavolín 	téltemető
tavoľník bumaldový 	pompás gyöngyvessző
tavoľník japonský 	japán gyöngyvessző
tavoľník van Houteov 	kerti bajmóca
tarička 	pázsitviola
tibuchína 	ibolyafa, hercegnővirág
tigria hviezda 	tigriscsillag
tis 	tiszafa
trávnička 	pázsitszegfű, istác
trojpuk drsný 	érdes gyöngyvirágcserje
trojpuk ružový 	rózsaszín gyöngyvirágcserje
trojpuk štíhly 	kecses gyöngyvirágcserje
trúbkovec, bignónia 	trombitafolyondár
tuberosa 	tubarózsa
tuja smaragdová 	smaragd tuja (nyugati)
tuja západná 	nyugati tuja
tulipán 	tulipán
tulipány botanické 	botanikai tulipán
tulipány ľaliokveté 	liliomvirágú tulipán
tulipány papagájovité 	papagájvirágú tulipán
tulipány plnokveté 	teltvirágú tulipán
turica 	küllőrojt
udatník 	erdei tündérfürt
vajgela 	rózsaloncs
vankúšovité trvalky 	talajtakaró évelők
vavrín bobkový 	nemes babér
veternica 	japán szellőrózsa
veternica červená 	piros kerti szellőrózsa
vistéria 	lilaakác
vlčí bôb l. lupína 
vlčí mak 	pipacs, díszmák
vojnovka 	csatavirág
vres obyčajný 	csarab
vresovec 	hanga, erika
vresovisko 	fenyér, fenyérkert
vtáčí zob 	fagyal
zábudka 	nefelejcs
zanoväť 	zanót, seprőzanót
zanoväť skorá 	korai zanót
zemolez 	lonc
zimozeleň 	télizöld, meténg
zimozeleň žltopanašovaná 	tarkalevelű meténg
zínia pôvabná 	rézvirág, cinnia
zlatobyľ 	fénykorona, aranyvessző
zvonček broskyňolistý 	baracklevelű harangvirág
zvonček karpatský 	kárpáti harangvirág
zvonček klbkatý 	csomós harangvirág
železník 	verbéna, vasfű
živý plot 	élősövény
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Magyar Értelmező Kéziszótár szlovákiai /magyar/ vonatkozású szócikkei
A
akció fn […] 3. <A szl. m-ban:> (kulturális, műsoros stb.) rendezvény. [...]
alapiskola ƒ fn <A szl. m-ban:> | Általános iskola.| Művészeti ~: zenét és más művészeti ágakat oktató iskola.
alobal … fn biz <A szl. m-ban:> alufólia. [szlk]
anyaság ƒ […] ~i ƒ I. mn hiv Anyasággal kapcs. ~ segély: a) szülő nőnek juttatott egyszeri segély; b) <a szl. m-ban:> a gyermekgondozási szabadság idejére járó segély; ~ szabadság: <a szl. m-ban:> gyermekgondozási szabadság. II. fn biz <a szl. m-ban:> anyasági szabadság. ~n van.
át [...] ~fizet … ts ige <A szl. m-ban:> <költséget> térít.
át [...] ~megy ‚ tn ige [...] 4. ~ vkin: a) biz <a szl. m-ban:> <betegség, fáradtság stb.> elmúlik, megszűnik. Már átment rajtam a fejfájás; b) […]
át [...] ~nevez „ ts ige 1. <A szl. m-ban:> átkeresztel. 2. Inf Adatállománynak új nevet ad.
átül [...] ~tet ƒ ts ige [...] 5. sajtó <A szl. m-ban:> érvényesít, megvalósít, keresztülvisz. 6. [...]
B
bagger … fn <a szl. m-ban:> biz báger Műsz (Vödörláncos) kotrógép. [nk:holl]
balkon ƒ fn kissé vál, <a szl. m-ban: ált. haszn.> (Lakóházi) erkély. [nk:ol] ~ajtó … fn <A szl. m-ban:> erkélyajtó.
balkonos … mn kissé vál, <a szl. m-ban: ált. haszn.> Erkélyes. ~ lakás.
bandaszka … fn biz <A szl. m-ban:> marmonkanna. [szlk]
baszi … fn biz <A szl. m-ban:> börtön; katonai fogda. [szlk]
bazén … fn biz <A szl. m-ban:> úszómedence. [szlk]
bedminton … fn Sp biz <A szl. m-ban:> tollaslabda. [szlk] ~ozik … tn ige Sp biz <A szl. m-ban:> tollaslabdát játszik.
bejárat ‚ fn Vminek az a nyílása, kapuja stb., amelyen át oda be lehet jutni. A mozi, a völgy ~a. | Orvos Bemenet. | <A szl. m-ban:> <több lépcsőházas épületben vmelyik> lépcsőház. Nem ebben a ~ban lakik.
blokk ‚ fn [...] 4. ritk Háztömb. | <Az erd. és a szl. m-ban:> lakótelepi panelház; tömbház. 5. [...] ~lakás … fn <Az erd. és a szl. m-ban:> lakótelepi lakás.
bombicska … fn biz <A szl. m-ban:> | Szénsavpatron. | Isk Töltőtollba való patron. [szlk]
bordel … fn biz <A szl. m-ban:> rendetlenség, felfordulás; kupi. [szlk]
boróka „ [...] 3. biz <A szl. m-ban:> karácsonyfának való erdeifenyő. [szlk] ~fenyő … fn [...] 2. biz <A szl. m-ban:> karácsonyfának való erdeifenyő.
brigád ƒ fn [...] 2. biz <A szl. m-ban:> <a pártállamban:> társadalmi munka. 3. biz <A szl. m-ban:> alkalmi (, brigád)munka. 4. [...]
brigádmunka … fn biz 1. Munkacsapatban, -csoportban végzett munka. 2. <A szl. m-ban:> <a pártállamban:> társadalmi munka. Mikor lesz a ~? 3. <A szl. m-ban:> alkalmi, szerződéses stb. munka; idénymunka. ~t vállal(t).
brigádos … fn biz <A szl. m-ban:> 1. <A pártállamban:> társadalmi munkát végző személy. 2. Alkalmi v. szerződéses munkaviszonyban lévő személy. ~ozik … tn ige biz <A szl. m-ban:> 1. <A pártállamban:> társadalmi munkát végez. Holnap ~unk. 2. Alkalmi, idénymunkát végez. Csak ~ik a cukorgyárban.
brindza … fn 1. <Az erd. és a szl. m-ban:> juhtúró, liptói. 2. Kecsketejjel készült juhsajt. [vszó:rom<?lat]
bufet … fn biz <Az erd., a kárp. és a szl. m-ban:> <pongyola haszn:> büfé, falatozó (, kocsma). [büfé]
buldózer ƒ fn biz <A szl. m-ban:> buldozér Műsz Földtoló. [nk:ang]
burcsák … fn biz <A szl. m-ban:> erjedőben levő újbor; murci. [szlk]
C
chata … [χata v. ritk. hata] fn biz <A szl. m-ban:> | Nyaraló. | Turistaház, menedékház, faház. [szlk]
chripka … [χripka v. ritk. hripka] fn biz <A szl. m-ban:> influenza. [szlk]
Cs
cselenka … fn biz <A szl. m-ban:> hajpánt. [szlk]
csinka … fn biz <A szl. m-ban:> súlyzó. [szlk]
csinzsák … fn biz <A szl. m-ban:> <pongyola haszn:> (lakótelepi) bérház. [szlk]
D
dezert … fn biz <A szl. m-ban:> egy doboz kis méretű, változatos alakú töltött csokoládé. [szlk]
diplom … fn biz <A szl. m-ban:> elismerő oklevél.
doktor [...] ~ka … fn […] 2. biz <A szl. m-ban:> <pongyola haszn:> orvosnő.
dupla ‚ […] II. fn […] 3. <A szl. m-ban:> repeta. [lat]
dupláz [...] ~zik ƒ tn ige <A szl. m-ban:> repetát kér, ill. kap.
E
egészségügy […] ~i I. mn 1. hiv | Az egészségüggyel kapcs. ~ vizsgálat; […]; ~ központ: <a szl. m-ban:> rendelőintézet. | Az egészségüggyel foglalkozó. ~ dolgozó; <a szl. m-ban:> ~ nővér: (kórházi) ápolónő. 2. […]
elolvas ‚ ts (és tn) ige 1. Vmit elejétől a végéig olvas. ~sa a könyvet. | biz <A szl. m-ban:> <pongyola haszn:> felolvas vmit. 2. tn Huzamosabb ideig olvas.
elsős ƒ Isk biz I. mn [...] II. fn Első osztályos tanuló. Az ~ök. | <A szl. m-ban:> elsőéves főiskolai, egyetemi hallgató.
elvezet ‚ ts (és tn) ige [...] 7. <A szl. m-ban:> <adót, járulékot, illetéket> befizet, átutal.
erkély ‚ fn <a szl. m-ban:> vál 1. (Emeleti) helyiségből nyíló, a fal síkjából kiugró, korláttal körülvett nyitott épületrész. […] 2. Nézőtéren az (I.) emeleti üléssorok összessége. […]
~ajtó „ fn <a szl. m-ban:> vál Erkélyre nyíló (üveg)ajtó.
erkélyes … mn <a szl. m-ban:> vál Aminek erkélye van. ~ szoba.
évfolyam ‚ fn (röv.: évf.) […] 2. Isk | Felsőoktatási intézményben v. szakiskolában, ill. <a szl. m-ban:> alap- és középiskolában is: a tanulmányoknak egy-egy évi szakasza. | Ezt végző diákok összessége. 3. [...]
exkurzió … fn Isk <A szl. m-ban:> tanulmányi kirándulás. [szlk<lat]
F
faktúra … fn 1. Ker rég, <a szl. m-ban: ált. haszn.> (Áru)számla. 2. […] 3. […] [nk:lat]
fal fn […] 6. <A szl. m-ban:> szekrényfal. Vettem egy új ~at az ebédlőbe. 7. [...]
faragó ‚ fn (mn-i ign is) 1. nép Faragással, kül. fa- vagy kőfaragással foglalkozó személy. 2. <A szl. m-ban:> ceruzahegyező.
federáció Lásd: föderáció.
feferon … fn <A szl. m-ban:> cseresznyepaprika. [szlk] ~os … mn <A szl. m-ban:> cseresznyepaprikával ízesített. ~ saláta.
fehér nép v. rég fejér I. mn Olyan színű, mint amilyen a tiszta hó. […] 2. Világos színű. ~ kenyér; ~ éjszaka: […]; ~ hús: [...]; <a szl. m-ban:> ~ joghurt: ízesítés nélküli joghurt. […]
felépítmény […] ~i … I. mn 1. Vmely felépítménnyel kapcs. 2. Isk biz: ~ iskola : <a szl. m-ban:> <érettségi után> <diploma nélküli> kiegészítő, szakosító képzést nyújtó <(önálló) iskola v. <középiskolához kapcsolódó> osztály>. II. fn Isk biz <A szl. m-ban:> felépítményi iskola.
feljátszik … ts ige <A szl. m-ban:> vmit hangszalagra, -lemezre v. videóra (fel)vesz, rögzít.
fix ‚ biz I. mn […] II. fn […] 3. <A szl. m-ban:> filctoll. [ném<fr]
fizika [...] ~i ‚ mn [...] 4. Jog: ~ személy: <a szl. m-ban:> természetes személy.
fogpaszta … fn kissé rég <a szl. m-ban: ált. haszn.> Fogkrém.
föderáció ‚ fn <a szl. m-ban:> biz federáció 1. ritk Szövetség, szövetkezés. 2. Pol Államszövetség. [nk:lat]
főiskola fn 1. (Ált. meghatározott gyakorlati pályára képesítő, nem egyetemi rangú) felsőoktatási intézmény. | <A szl. m-ban:> (minden) felsőoktatási intézmény. 2. […] ~i ‚ mn 1. Főiskolához, ill. annak kötelékébe tartozó, vele kapcs. ~ tanár. 2. Főiskolától eredő.. ~ oklevél.
főiskolás ƒ mn és fn Főiskolán tanuló (személy). ~ fiatalok; a ~ok. | <A szl. m-ban:> biz egyetemen v. főiskolán tanuló (személy)
földműves [...] ~-szövetkezet … fn […] 2. kiv <A szl. m-ban:> mezőgazdasági termelőszövetkezet.
frajer … fn fraer biz <A szl. m-ban:> vakmerő, nagyhangú fiatal férfi; vagány. ~kodik … tn ige biz <A szl. m-ban:> vagánykodik. [szlk]
G
galantéria … fn <A szl. m-ban:> rövidáru-kereskedés. [szlk<lat]
Gy
gyors [...] [...] ~mentő … fn <A szl. m-ban:> a mentőszolgálat rohamkocsija.
H
hajtási … <Az erd. és a szl. m-ban:> I. mn Járművezetésre való jogosultságot igazoló <dokumentum>. ~ igazolvány. II. fn biz Hajtási igazolvány, jogsi.
halász ‚ fn Halászattal foglalkozó személy. Szj: tréf: ~, vadász, madarász üres tarisznyában kotorász v. mind éhenkórász. | <A szl. m-ban:> horgász. [←hal2]
halászik ƒ tn (és ts) ige 1. Vmivel halat igyekszik fogni. | Vízben igyekszik vmilyen zsákmányt ejteni. A gólya békára ~ik. | <A szl. m-ban:> horgászik. 2. [...]
halotti ƒ mn Halállal, temetéssel kapcs. ~ tor. | Halottal kapcs. vál: ~ csend: nagy, síri csend; ~ levél: <a szl. m-ban:> halotti anyakönyvi kivonat.
harmadik [...] ~os „ Isk I. mn [...] II. fn Harmadikos tanuló. | biz <A szl. m-ban:> harmadéves főiskolai, egyetemi hallgató.
hártya ƒ fn [...] 4. kiv <A szl. m-ban:> stencil. [vszó:gör<?egyipt]
haszák … fn biz <A szl. m-ban:> állítható csavarkulcs. [szlk]
hata Lásd: chata.
havi [...] ~jegy … fn <A szl. m-ban:> havibérlet.
házasság [...] ~levél … fn 1. rég, <a szl. m-ban: ált. haszn.> A házasságkötést tanúsító bizonyítvány. 2. [...]
hív ts és tn ige rég v. nép hí [...] 3. Telefon- v. rádió-összeköttetést kezdeményez, felhív. Ezt a számot ~d! | tn ~ vkinek: <a szl. m-ban:> fölhív vkit. 4. [...]
horcsica … fn biz <A szl. m-ban:> mustár. [szlk]
hranolki … fn biz <A szl. m-ban:> hasábburgonya. [szlk]
hripka Lásd: chripka.
I
infarktus ƒ fn <a szl. m-ban: biz> infarkt és infart Orvos | Szerv(rész)nek a vért szállító ér elzáródása miatti elhalása.| Szívinfarktus. ~sal került kórházba; azt hittem, ~t kapok. [nk:lat]
inspektor … fn 1. rég Felügyelő, ellenőr. | Isk <A szl. m-ban:> szaktanácsadó. 2. [...]
internát … fn biz <A szl. m-ban:> kollégium. ~on lakik. [szlk]
internátus „ fn [...] 2. kiv, <a szl. m.-ban: ált. haszn.> Diákotthon, kollégium. ~ban, ill. <a szl. m-ban:> ~on lakik.
intri … fn biz <A szl. m-ban:> kollégium, internát. ~n lakik. [ internát]
inventúra … fn <A szl. m-ban:> leltározás. [szlk<lat]
ipar [...] ~igazolvány … fn hiv Vmely ipar folytatására jogosító igazolvány. | <A szl. m-ban:> egyéni vállalkozói igazolvány.
iskola fn nép rég oskola 1. Gyermekeknek, serdülőknek rendszeres oktatást nyújtó intézmény (röv.: isk.). ~ba jár; erdei ~: [...]; kiv: dolgozók ~ja: [...] | <A szl. m-ban:> bármely (fokú) oktatási intézmény, tanintézet. | Az iskola épülete, helyisége(i). [...]
iskoláz [...] ~ás „ fn 1. Az a cselekvés, tény, hogy vkit, vmit iskoláznak. 2. <A szl. m-ban:> továbbképzés, tanfolyam.
J
járás ‚ fn Tört A megyénél alacsonyabb fokú államigazgatási egység (röv.: j.). | <A szl. m-ban:> a kerületnél alacsonyabb fokú államigazgatási egység. [←járás1]
járási ‚ mn Tört A járáshoz tartozó, ott illetékes, vele kapcs. ~ tanács; ~ kórház. | Államig: ~ hivatal: <a szl. m-ban:> az államigazgatás járási szintű szerve.
joghurt ƒ fn <a szl. m-ban:> jogurt Bizonyos baktériumokkal mesterségesen savanyított, aludtejszerű tejtermék. [tör]
jogurt Lásd: joghurt.
K
kabinet fn [...] 2. Isk | Szaktanterem. | <A szl. m-ban:> szertár. 3. [...]
kapitány fn 1. Kat rég, <a szl. m-ban: ált. haszn.> Százados. 2. […]
kaszárnya ƒ fn kiv, <a szl. m-ban: ált. haszn.> Laktanya. [vszó:fr<prov]
kataszter ƒ fn [...] 2. sajtó vál Azonos kategóriájú személyekről, tárgyakról készült nyílvántartás. | <A szl. m-ban:> ingatlanokról készült nyilvántartás. 3. [...] 4. Államig <A szl. m-ban:> közigazgatási terület. (Egy) gyár épül a falu ~ében. [nk:ol] ~i ƒ mn 1. Államig | kiv A telekkönyv szerinti. ~ tiszta jövedelem: [...]; ~ térkép: [...]. | ~ hivatal: <a szl. m-ban:> ingatlanokat nyilvántartó hivatal. 2. [...] 3. Államig: ~ terület: <a szl. m-ban:> közigazgatási terület; kataszter.
katedra ƒ fn [...] 2. Isk kiv, <a szl. m-ban: biz> (Egyetemi) tanszék. ~t kap. 3. [...]
kecsöp … fn (írva ketchup is) biz kecsap, <a szl. m-ban:> kecsup Konyha Paradicsomsűrítményből készített fűszeres ételízesítő. [ang<maláji]
kenő … fn biz <A szl. m-ban:> | Krémmé kikevert hidegkonyhai készítmény. | Pástétom.
kerület fn [...] 4. rég Nagyobb szervezeti területi egység. | <A szl. m-ban:> több járást magában foglaló közigazgatási egység. | biz Választókerület. ~i � mn 1. Igazgatási kerülettel kapcs. ~ önkormányzat; Államig: ~ hivatal: <a szl. m-ban:> a közigazgatás kerületi szintű szerve. 2. […]
készültség ‚ fn 1. Kat is Készenlét. | Kat Készenlétben levő csapat, alakulat. | Kat kiv Rendészeti járőr. 2. <A szl. m-ban:> (orvosi) ügyelet. 3. kissé vál Felkészültség, tudás.
kibeszél ƒ ts (és tn) ige. [...] 2. ~i magát: a) mindaddig beszél, amíg kedve telik benne; b) ritk, <a szl. m-ban: ált. haszn.> magyarázattal, magyarázkodással kimenti magát vmiből; c) vmire: biz <a szl. m-ban:> vmit ürügyként használva kimenti magát. Arra beszélte ki magát, hogy... 3. [...]
kibeszélés fn biz <A szl. m-ban:> kifogás.
kihág [...] ~ás ƒ fn Jog Mo.-on 1968-ig, <a szl. m-ban: ált. haszn:> szabálysértésnek minősített, enyhe fokozatú bűncselekmény.
kihív ‚ ts ige [...] 6. biz <A szl. m-ban:> <filmet> előhív.
kiír ts ige 1. <Írásból, könyvből vmely rész(eke)t, szavakat> kimásol, kijegyez, felír. ~ja az adatokat. | <A szl. m-ban:> <gyógyszert> felír. 2. [...]
ki [...] ~tárcsáz … ts ige (t. n. is) <A szl. m-ban:> <telefonszámot> tárcsáz. Próbáld meg ~ni azt a másik számot!
ki [...] ~zmizikez … ts ige biz <A szl. m-ban:> zmizikkel eltüntet.
knédli „ fn 1. Kelt tésztából készült, gőzön főtt gombóc. 2. <A szl. m-ban:> szaftos húshoz, gulyáshoz stb. körítésként, szeletelve tálalt, gőzben főtt, hosszúskás tészta. 3. Zsemlyegombóc. [szlk<ném]
kontrola … fn biz <A szl. m-ban:> <pongyola haszn:> (orvosi) ellenőrzés. Holnap ~ra megyek; ~t kapott: ellenőrizték a munkáját. [szlk] ~l … ts ige biz <A szl. m-ban:> ellenőriz.
konverzáció … fn rég Társalgás, beszélgetés. | Isk <A szl. m-ban:> <idegen nyelvű> társalgás mint tantárgy. [lat]
kopacski … fn Sp biz <A szl. m-ban:> futballcipő. [szlk]
község fn 1. hiv | Választott önkormányzattal irányított kisebb település. | A legkisebb közigazgatási egység. | <A szl. m-ban:> önálló jogállású település, falu v. város. 2. [...]
községi ‚ mn 1. A község tulajdonában, kezelésében, szolgálatában levő. ~ legelő. | [...] 2. A község önkormányzatára és igazgatására vonatk., vele kapcs. ~ választások; | Államig: ~ hivatal: <a szl. m-ban:> <községben> polgármesteri hivatal.
kulma … fn kulmi biz <A szl. m-ban:> elektromos hajsütő vas. [szlk]
kulmizik … ts ige biz <A szl. m-ban:> <frizurát> hajsütő vassal készít.
kurz … fn biz 1. <A szl. m-ban:> <pongyola haszn:> Tanfolyam. 2. Árfolyam. [szlk]
kurzus ‚ fn 1. kissé vál, <a szl. m-ban: biz> Tanfolyam. 2. Pénz Ker, <a szl. m-ban: biz is> Árfolyam. 3. Hajó Hajónak előre meghatározott haladási iránya. 4. Pol Politikai irányzat, a hatalmon levő politikai rendszer. [lat]
L
lakhely ‚ fn vál Lakóhely. | Átmeneti ~: <a szl. m-ban:> ideiglenes lakóhely. [~ném]
lecska Lásd: vlecska.
leesik ‚ tn ige […] 3. biz <A szl. m-ban:> <pongyola haszn:> elesik. 4. [...]
M
magisztrátus „ fn 1. Tört [...] 2. Államig <A szl. m-ban:> (Pozsonyban és Kassán) főpolgármesteri hivatal. [lat]
magyar I. mn […] | ritk: ~szalámi <a szl. m-ban:> téliszalámi. II. fn […]
májpástétom … fn Állati májból készített pástétom. | <A szl. m-ban:> májkrém.
málna ƒ fn [...] 3. biz: (Sárga) ~: <a szl. m-ban:> üdítő. [szláv]
második [...] ~os „ Isk biz I. mn [...] II. fn Másodikos tanuló. | biz <A szl. m-ban:> másodéves főiskolai, egyetemi hallgató.
matrika … fn biz <A szl. m-ban:> | Anyakönyv. | Anyakönyvi hivatal. [szlk]
minőséges … mn biz <A szl. m-ban:> jó minőségű. ~ gyermekruhák.
monterka … fn <pongyola haszn:> monterki biz <A szl. m-ban:> (kék színű) munkaruha.[szlk]
motorka … fn biz <A szl. m-ban:> 1. <Kisebb> motorkerékpár. 2. Motorvonat. [szlk]
munka [...] [...] ~hivatal „ fn <A szl. m-ban:> munkaügyi hivatal. [~ szlk]
munka [...] [...] ~töltet … fn <A szl. m-ban:> munkakör(i leírás).
munka [...] [...] ~ügyi � mn A termelőmunka állami szervezésével, a munkaviszonyra vonatk. jogszabályokkal foglalkozó, ilyen ügyeket intéző. ~ miniszter. | hiv: ~ hivatal: <a szl. m-ban:> munkaügyi kérdésekkel foglalkozó hivatal, központ.| [...]
műszak [...] ~i � I. mn […] 2. Gépekkel és működésükkel kapcs. ~ hiba; ~ fejlesztés. | Gépk: ~ igazolvány: <a szl. m-ban:> a gépkocsi adatait rögzítő lap. | […]
N
nafta ƒ fn Vegy rég Kőolaj. | Műsz <A szl. m-ban:> gázolaj, fűtőolaj. [lat<gör<perzsa] ~kályha … fn kiv <A szl. m-ban:> olajkályha.
nanuk … fn biz <A szl. m-ban:> jégkrém. [szlk (Nanook, az eszkimó c. némafilm főszereplőjéről)] ~torta … fn biz <A szl. m-ban:> torta alakú jégkrém.
negyedik [...] ~es „ Isk I. mn [...] II. fn Negyedik osztályos tanuló. A ~ek. | biz <A szl. m-ban:> negyedéves főiskolai, egyetemi hallgató.
norma ‚ fn […] 5. <A szl. m-ban:> szabvány.
novellizál … ts ige Jog <A szl. m-ban:> törvényt módosít. [szlk]
Ny
nyomda ‚ fn […] 3. biz <A szl. m-ban:> számítógép nyomtatója. [←nyom1]
O
ofina … fn biz <A szl. m-ban:> frufru. [szlk]
orosztojás … fn <A szl. m-ban:> kaszinótojás.
Ö
örökíró … fn <A szl. m-ban:> golyóstoll.
összpontosít [...] ~ás ƒ fn […] 2. <A szl. m-ban:> | <Intézményesen szervezett> összejövetel. | Gyakorlás, közös próba, ill. bentlakásos foglalkozás, tanfolyam. | Edzés, edzőtábor.
ötödik [...] ~es „ Isk I. mn [...] II. fn Ötödik osztályos tanuló. Az ~ek. | biz <A szl. m-ban:> ötödéves főiskolai, egyetemi hallgató.
P
páciens ‚ fn kissé rég, <a szl. m-ban: ált. haszn.> paciens Orvos Vmely orvos betege. [lat]
párki … fn biz <A szl. m-ban:> virsli. [szlk]
pástétom „ fn […] 2. biz <A szl. m-ban:> húskrém (konzerv). [ném<holl…lat]
pasztelina … fn plasztelina biz <A szl. m-ban:> gyurma. [ol<szlk]
patisszon „ fn <a szl. m-ban: biz> patizon Csillagtök. [fr]
pedagógia [...] ~i ‚ mn Pedagógiához tartozó, rá vonatk., vele kapcs. ~ főiskola. | ~ szakközépiskola: <a szl. m-ban:> óvónőképző szakközépiskola.
pekacski … Lásd: spekacski.
pernyík … fn biz <A szl. m-ban:> (boltban vásárolt) mézeskalács. [szlk] ~por … fn biz <A szl. m-ban:> mézeskalácsba való ízesített sütőpor. [<~szlk]
plasztelina … Lásd: pasztelina.
pohár ‚ fn 1. Kerek szájú, rendsz. üvegből készült kisebb ivóedény. | Ivópohár. | Borospohár. | Pezsgőspohár. | Söröspohár. | biz <A szl. m-ban:> befőttesüveg. | biz <A szl. m-ban:> serleg, kupa. 2. […]
polgár fn 1. Tört Város (teljes jogú) lakosa. | <A szl. m-ban:> lakos. A falu ~ai. 2. […]
polgári I. mn [...] 3. hiv Nem katonai, nem egyenruhás alakulathoz tartozó. ~ ruha. | Nem fegyveres. ~ szolgálat: [...]. | Jog Nem bűnügyi. ~ per; ~ jog: [...]; ~ jogi társaság: [...]. | Jog Nem hatósági. ~ ügyirat. | biz Nem egyházi. ~ házasság. | ~ társulás: <a szl. m-ban:> egyesület. 4. [...]
poliklinika … fn Orvos | kiv Egyesület v. alapítvány fenntartott gyógyintézet. | <Az erd., a kárp. és a szl. m-ban:> rendelőintézet. [nk:gör el.]
porció „ fn 1. rég v. nép, <a szl. m-ban: ált. haszn.> Adag. Dupla ~. | (jelzőként) Egy ~ pálinka. 2. [...]
prax … fn biz <A szl. m-ban:> (szakmai) gyakorlat, praxis. [« praxis]
praxol … tn ige biz <A szl. m-ban:> (szakmai) gyakorlaton van.
preglejka … fn biz <A szl. m-ban:> furnérlemez. [szlk]
preukáz … fn biz <A szl. m-ban:> igazolvány. [szlk]
prímár … fn biz <A szl. m-ban:> <megszólításként is:> főorvos. ~ úr! [szlk]
privát ‚ I. mn […] II. fn biz 1. [...] 3. biz <A szl. m-ban:> albérlet. ~on lakik. [lat]
prodékán … fn Isk <Az erd. és a szl. m-ban:> dékánhelyettes. [ném]
programátor … fn biz <A szl. m-ban:> programozó. [szlk]
prokurátor … fn Jog biz <A szl. m-ban:> ügyész. [lat]
promóció … [...[ 3. Isk | <A szl. m-ban:> a diploma átadása, átvétele. | <Az erd. m-ban:> évjárat, évfolyam. 4. [...]
promovál … tn ige Isk biz <A szl. m-ban:> diplomát kap, vesz át. [szlk]
prorektor „ fn Isk […] 2. <Az erd., kárp. és szl. m-ban:> rektorhelyettes. [nk: lat el.]
protektor … fn [...] 4. Gépk biz <A szl. m-ban:> futófelület. [lat]
protektoroz … ts (t. n. is) Gépk biz <A szl. m-ban:> újrafutóz. [szlk]
R
rá [...] ~szed ƒ ts ige [...] 2. biz <A kárp. és a szl. m-ban:> rávesz vkit vmire. Arra akarta őt ~ni, hogy …
repró … fn biz 1. Képről készült reprodukció. 2. <A szl. m-ban:> hangszóró.
respekt … fn biz <A szl. m-ban:> tekintély. Nincs előttem ~je. [szlk]
reszort „ fn <a szl. m-ban: biz> rezort 1. hiv Ügykör, munkakör, hatáskör. 2. <A szl. m-ban:> ágazat. [ném<fr]
rezort Lásd: reszort.
rizs ‚ fn vulg, <a szl. m-ban: biz> rizsa 1. Növ Vízzel elárasztott talajon termeszetett, laza bugájú gabonaféle (Oryza sativa). | Az ezzel bevetett terület. Húsz hold ~. 2. Ennek - hántoltan fehér - szemtermése. | Az ebből készült étel. Paradicsomos ~. 3. (csak rizsa alakban) argó Üres beszéd, unalmas, érdektelen fecsegés. [ol<lat … óind]
S
semmi I. ált névm [...] II. fn [...] 6. Alacsony vagyoni és társadalmi helyzet. A ~ ből nőtte ki magát. Sz: ~ből ~: <a szl. m-ban:> meglepetésszerűen, hirtelen, váratlanul. Először nyugodt volt, aztán ~ből ~ elkezdett velem kiabálni.
sós [...] ~rúd … fn <Az erd. és a szl. m-ban is:> ropi.
spekacski … fn nép pekacski biz <A szl. m-ban:> krinolin2. [szlk]
spirál ƒ fn […] 3. <A szl. m-ban:> merülőforraló. [nk:fr]
stekker … fn biz <A szl. m-ban:> konnektor. [ném]
Sz
szabadság fn [...] 5. Üz A munkavállalónak a törvényes munkaszüneti napokon kívül járó pihenőidő. A rendes ~át tölti; fizetés nélküli, ill. <a szl. m-ban:> fizetetlen ~: különleges ok miatt kiadott v. kért, bér nélküli szabadság.
szabadságol „ ts és tn ige 1. ts (Hosszabb időre) szabadságot engedélyez vkinek. Fél évre ~ták. 2. tn <A szl. m-ban:> szabadságon van.
szakosít [...] ~ó … I. mn (mn-i ign is) Szakossá, szakképzetté stb. tevő. | Isk hiv: ~ iskola: <a szl. m-ban:> felépítményi iskola. II. fn 1. ritk Isk biz <A szl. m-ban:> szakosító iskola. 2. [...]
szak [...] ~tanintézet … fn Isk hiv <A szl. m-ban:> szakmunkásképző, szakiskola.
szanitka … fn biz <A szl. m-ban:> mentőautó. [szlk]
szatellit „ fn 1. Csill Űrh (Mesterséges v. mű)hold. 2. Távk <A szl. m-ban:> műholdas adás vételére alkalmas berendezés. [ang] ~antenna … fn Távk <A szl. m-ban:> parabolaantenna.
szemafor „ fn […] 2. <Az erd. és a szl. m-ban:> közúti jelzőlámpa. [nk:fr (gör el.)]
szesztra … fn biz <A szl. m-ban:> nővér, ápolónő. [szlk]
szét|ír … ts ige biz <A szl. m-ban:> <költségvetést, tervet&g

