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a. m. annyi mint 
afrikaans afrikaans 
afrikai afrikai 
akkád akkád 
albán albán 
áll állattan 
amerikai ang amerikai angol 
ang angol 
arab arab 
arab el. arab elem(ek)ből 
arámi arámi 
ásv ásványtan 
atom atomfizika 
átv átvitt értelemben 
ausztrál ausztrál 
babiloni babiloni 
bantu bantu 
baszk baszk 
bengáli bengáli 
biok biokémia 
biol biológia 
biz bizalmas 
bolgár bolgár 
burmai burmai 
cigány cigány 
csagatáj csagatáj 
cseh cseh 
csill csillagászat 
dán dán 
délszláv délszláv 
dipl diplomácia 
divat divat 
dravida dravida 
e: ejtsd 
egyiptomi egyiptomi 
ép építészet 
ered. ism. eredete ismeretlen 
eszkimó eszkimó 
észt észt 
etióp etióp 
fényk fényképezés 
fil filozófia 
film filmezés 
finn finn 
finnugor finnugor 
fiz fizika 
földr földrajz 
fr francia 
gazd gazdaság, kereskedelem, pénzügy 
gen genetika 
geod geodézia 
geol geológia 
germán germán 
gót gót 



gör görög 
gör el. görög elem(ek)ből 
grúz grúz 
gúny gúnyos 
hajó hajózás 
hawaii hawaii 
héber héber 
hindi hindi 
hindusztáni hindusztáni 
holl holland  
horvát horvát 
hottentotta hottentotta 
ill. illetve 
illír illír 
ind ind, óind 
indiai indiai 
indián indián 
indonéz indonéz 
inf informatika, számítástechnika,  

híradástechnika, kommunikáció, távközlés 
ír ír 
iráni iráni 
irod irodalom, irodalomtudomány 
isk iskola(i) 
ivrit ivrit 
izlandi izlandi 
jakut jakut 
japán japán 
játék játék 
jiddis jiddis 
jog jogtudomány, jogrendszer 
kat katonaság, hadtudomány 
kelta kelta 
kémia kémia 
kínai kínai 
kirgiz kirgiz 
koh kohászat 
konyha konyhaművészet, gasztronómia 
kopt kopt 
koreai koreai 
körny környezetvédelem 
közl közlekedés 
lat latin 
lat el. latin elem(ek)ből 
l. lásd 
l. még lásd még 
lengy lengyel 
magyar magyar 
maláji maláji 
malgas malgas 
maori maori 
mat matematika 
melanéziai melanéziai 
met meteorológia 
mezőg mezőgazdaság 
mit mitológia 
mongol mongol 
műsz műszaki 



műv művészetek 
ném német 
nép népies 
nepáli nepáli 
népr néprajz, etnográfia 
norvég norvég 
növ növénytan 
nyelvt nyelvtudomány 
nyomd nyomdászat 
óegyiptomi óegyiptomi 
óind óind 
óiráni óiráni 
óizlandi óizlandi 
ol olasz 
óprovanszál óprovanszál 
or orosz 
orv orvostudomány, egészségügy 
óskandináv óskandináv 
pejor rosszalló, elítélő, pejoratív 
perzsa perzsa 
pol politika 
polinéz polinéz 
port portugál 
provanszál provanszál 
pszich pszichológia 
rég régies 
rep repülés 
ritk ritkán használatos 
román román 
röv rövidítés 
sémi sémi 
skandináv skandináv 
sp spanyol 
sport sport, torna 
sumer sumer 
svéd svéd 
szamojéd szamojéd 
szanszkrit szanszkrit 
szerb szerb 
szingaléz szingaléz 
szính színház 
szír szír 
szláv szláv 
szlovák szlovák 
szlovén szlovén 
szoc szociológia 
szuahéli szuahéli 
tamil tamil 
tatár tatár 
text textilipar 
thai thai 
tibeti tibeti 
tkp. tulajdonképpen 
török török 
tört történettudomány 
tréf tréfás 
t sz többes szám 
tud tudományos nyelv 



tunguz tunguz 
türkmén türkmén 
ukrán ukrán 
uráli uráli 
űrh űrhajózás 
v. vagy (szóközt tartalmazó elemek közti  

választhatóság) 
vál választékos, emelkedett, ünnepélyes 
vall vallás, egyház 
vasút vasút 
vietnami vietnami 
vill villamosság, elektronika 
vö. vesd össze 
zene zene, zenetudomány, zeneművészet 
zulu zulu 
 


