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abduction of children, child abduction
above board

gyermekek jogellenes elvitele
jogos, törvényes, szabályos (költségvetés
végrehajtása)

abstraction of waters for irrigation purposes

öntözési célra szolgáló vízkivételek

accessibility
accompanying Measures
accounting
accused member state
action

elérhetőség
kísérő intézkedések
számvitel
vádlott tagállam

activity allowance
adaptation

keresetpótló juttatás

ADI: acceptable daily intake
administrative procedures
administrative support
Advocates-General, advocates-general
aeronautical
AETR: European Agreement concerning the
Work of Crews of Vehicles engaged in
International Road Transport
affix a stamp

megengedett napi felvétel
adminisztratív eljárások
adminisztratív kisegítő tevékenység
főtanácsnokok (Európai Bíróság)
repülésirányítási
AETR, nemzetközi fuvarozást végző járművek
személyzetének munkájáról szóló európai
megállapodás
1 lebélyegez, lepecsétel, pecséttel ellát 2
felbélyegez, bérmentesít
afrikai, karibi és csendes-óceáni országok,
AKCS-országok
értekezletek napirendje

African, Caribbean and Pacific (ACP) countries
agenda for meetings
agent
agreement
Agreement on Subsidies and Countervailing
Measures, ASCM
Agriculture and Fisheries Council
agri-foodstuffs
alert
alert on sy
all material aspects
Alliance of Liberals and Democrats for Europe,
ALDE

fellépés (és cselekvés, intézkedés, akció)
kiigazítás

képviselő is
megállapodás
kereskedelmi jellegű támogatásokról,
ellentételezésekről szóló egyezmény
Mezőgazdasági és Halászati Tanács (Council)
mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek
figyelmeztető jelzés (személyekre, tárgyakra
kiadott)
figyelőztetés
valamennyi tényállási elem
Liberálisok és Demokraták Szövetsége
Európáért, ALDE
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allocation of capital
allowable/eligible costs
allowance against tax, tax benefit, tax
concession, tax privilege, tax relief
alternate member
alternative dispute resolution, ADR
amber box
amicable settlement
AML: anti-money laundering
ANC: African National Congress
ancillary services
animal welfare
Annex II
annual turnover
anonimity
anonymous/registered passbook
answerable
applicable law
applicable law in the absence of choice
approval
ARC: alien regulatory custody
area (research area)
area for action
area of freedom, security and justice
area-based subsidy
Areas facing structural difficulties
Areas undergoing social and economic
conversion
Armaments Agency
arrangement
arrest warrant
Article 8 (1) (b)
Asia-Europe Meeting, ASEM
assent procedure
assessments (by users and suppliers)

tőke megosztása, tőke megoszlása
elszámolható költségek
adókedvezmény
póttag (RB, EP-bizottságok)
alternatív vitarendezés
a mezőgazdaság „sárga dobozba” sorolt,
termelés- és kereskedelem-torzító hatású
belföldi támogatása
vitás ügy baráti rendezése, a vita peren kívüli
rendezése, egyezség
pénzmosás-ellenes (tevékenység, szoftver
stb.)
ANC, Afrikai Nemzeti Kongresszus
kiegészítő szolgáltatások
állatok kímélete is (2004)
II. melléklet
éves forgalom
névtelenség
bemutatóra/névre szóló betétkönyv,
takarékbetétkönyv
beszámolási kötelezettséggel tartozó
alkalmazható jog
jogválasztás hiányában alkalmazandó jog
jóváhagyás, pályázat elfogadása
idegenrendészeti őrizet
kutatási terület
intézkedési terület
a szabadságon, a biztonságon és a jog
érvényesülésén alapuló térség
terület alapú támogatás
strukturális problémákkal küzdő területek
társadalmi és gazdasági átalakuláson átmenő
területek
Fegyverkezési Ügynökség
egyezség is
elfogatóparancs
8. cikk (1) bekezdésének b) pontja
Ázsia-Európa Találkozó, ASEM
jóváhagyási eljárás
(a felhasználók és a szolgáltatók által végzett)
hatásvizsgálatok

assimilation to habitual residence

szokásos tartózkodási helynek való
megfeleltetés

assistance available
assistant contractor
associate member, associate
Associated State

az igénybevehető segítség
társvállalkozó
társult tag
társult ország
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Association Agreement
asylum
asylum seeker
atmospherics

társulási szerződés
1 menedékjog 2 menekültügy
menedékkérő

attendance list, register, signing-in sheets

jelenléti ív

auditor
authentic instrument
authorized border crossing point
authorized operating weight
authorized to stay
backward region
bag
bag / shoot
balance circuit
balance sheet asset value
bank transfer
battle group
being found in the act of committing an offence

könyvvizsgáló, revizor
közokirat
határátkelőhely
engedélyezett üzemi tömeg
befogadott
elmaradott régió, fejletlen régió
teríték
elejt (vadat)
mérlegkör
mérleg főösszeg
bankátutalás
harccsoport

benchmarking

teljesítménymérés

beneficial owner
best practice

tényleges tulajdonos
legjobb gyakorlat
a legjobb gyakorlat elterjesztését szolgáló
akció
pályázó
pályázati eljárás
nagyvad
biológiai sokféleség

best practice action
bidder, tenderer
bidding procedure
big game
biodiversity
bio-drainage instead of artificial structures for
drainage
block exemptions
blue box measures (direct payments under
production-limiting programmes)
Board of Directors, EIB
Board of Governors, EIB
boos and catcalls
border check
border control
border management
border surveillance
breakdown vehicle
brightener
Broad Economic Policy Guidelines, BEPG
budget

1 légköri zavarok, recsegés, sercegés 2
hangulatkeltés

tettenérés

bio-drénezés a mesterséges vízelvezető
rendszerek helyett
csoportmentességek
a mezőgazdaság termeléskorlátozó
programjaihoz kapcsolódó támogatások (kék
doboz)
Igazgatótanács, EIB
Kormányzótanács, EIB
kifütyülés, lehurrogás, pfujolás, anyázás
határforgalmi ellenőrzés(ek)
határellenőrzés(ek)
határigazgatás
határőrizet
üzemzavar-elhárító jármű
színélénkítő (anyag)
átfogó gazdaságpolitikai iránymutatás
költségvetés
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budget redistribution
budget spreadsheet
budgetary outturn account
bullet point

a költségvetés újraelosztása
költségvetési táblázat
költségvetési eredmény-kimutatás

Bureau
bursary
C.SIS: Central Schengen Information System
cabinet
CAFA: Committee for Administrative and
Financial Affairs (CoR)
call
call for expression of interest
Call for Proposals
call text
call-specific
candidate country
Candidates for EU Membership
cap and trade scheme

elnökség (pl. EP bizottságoké)
ösztöndíj
SIS „Központi Rész”
kabinet (biztosok tanácsadói, Európai Unió)
CAFA: igazgatási és pénzügyi bizottság (RB)

CAP Health Check

a KAP állapotfelmérése

capital requirement
captive market
carbon capture and sequestration
career break, sabbatical

tőkekövetelmény
monopolpiac (cégé)
a szén megkötése és tárolása
(a munkahelytől távol töltött) alkotói
szabadság
fogatolás
szállítóvállalat felelőssége
pénzforgalmi, eredményszemléletű számvitel
elmaradott régiók felzárkózása, felzárkóztatása
CATS (ejtsd ketsz) – bizottság, 36-os cikkbizottság
kaukázusi országok
CBRN (kémiai, biológiai, radiológiai, nukleáris)
KVT-vám
CCWP, vámegyüttműködéssel foglalkozó
munkacsoport
tűzszünet
CEDEFOP
CEFTA
CEFTA-országok
cellulóz
cement
temető
CENELEC
cenzúra
teljes körű felmérés

carriage ride
carrier’s liability
cash, accrual based accountancy
catch-up for regions lagging behind
CATS: Comité Article 36, Article 36 Committee
Caucasus countries
CBRN
CCT duties
CCWP: Customs Cooperation Working Party
cease-fire
Cedefop
CEFTA
CEFTA countries
cellulose
cement
cemetery
Cenelec
censorship
census

listaelem, felsorolás pontja, eleme

felhívás
felhívás az érdeklődés kifejezésére
pályázati felhívás
a pályázati felhívás szövege
felhívás-specifikus
tagjelölt ország, csatlakozni kívánó ország
EU tagjelölt országok
(vállalati szintre lebontott belföldi
szennyezőanyag-) kibocsátási jog kereskedelmi
program
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Central Africa
Central African Economic and Monetary
Community
Central African Republic
Central America
Central American Bank for Economic Integration
Central American Common Market
Central American Integration System
Central American Parliament
Central and Eastern European Countries
Central Asia
central bank
Central Bohemia
Central Commission for Navigation on the Rhine
Central Estonia
central government
Central Greece
Central Hungary
Central Macedonia
Central Portugal
central rate
Central Slovenia
Central Transdanubia
centralisation of information
Centre (France)
Centre for the Development of Enterprise
Centru (Romania)
CEPT
ceramics
cereal flakes
cereal flour
cereal product
cereal substitute
cereal-growing
cereals
cereals of bread-making quality
CERN
certificate attesting residence
certificate of origin
certificate of professional competence
certification (of a proposal)
certified reference materials
cervidae
cessation of farming
cessation of trading
Ceuta
Ceuta and Melilla
CFSP
CFT: combating the financing of terrorism

Közép-Afrika
Közép-afrikai Gazdasági és Monetáris Közösség
Közép-afrikai Köztársaság
Közép-Amerika
Közép-amerikai Gazdasági Integrációs Bank
Közép-amerikai Közös Piac
Közép-amerikai Integrációs Rendszer
Közép-amerikai Parlament
közép- és kelet-európai országok
Közép-Ázsia
központi bank
Közép-Bohémia
Rajnai Hajózási Központi Bizottság
Közép-Észtország
központi kormányzat
Közép-Görögország
Közép-Magyarország
Közép-Macedónia
Közép-Portugália
középárfolyam
Közép-Szlovénia
Közép-Dunántúl
az információ centralizálása
Közép-Franciaország
Vállalkozásfejlesztési Központ
Centru (Románia)
CEPT
kerámia
gabonapehely
gabonaliszt
gabonakészítmény
gabonapótló
gabonatermesztés
gabonafélék
kenyérgabona
CERN
lakcímigazolvány
származási bizonyítvány
szakmai alkalmassági bizonyítvány
a pályázat benyújtásának visszaigazolása
referenciaanyagok
szarvasfélék
mezőgazdasági tevékenység megszüntetése
üzleti tevékenység megszüntetése
Ceuta
Ceuta és Melilla
KKBP
CFT, a terrorizmus finanszírozása elleni harc
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Chad
chain store
challenge
chamber of commerce and industry
champagne
Champagne-Ardenne
change of job
change of political system
Channel Islands
chapeau
chaptalisation
characteristic performance

Csád
üzletlánc
kifogásolás
ipari és kereskedelmi kamara
champagne
Champagne-Ardennes
munkahelyváltás
politikai rendszer megváltozása
Csatorna-szigetek
bevezető szövegrész (pl. felsorolásé)
bor cukrozása

charcoal
charge
charge having equivalent effect
charges for use of infrastructure
charter on human rights
chartering
Chechen question
cheese
cheese factory
chemical
chemical accident
chemical alcohol
chemical compound
chemical element
chemical fertiliser
chemical industry
chemical pollution
chemical process
chemical product
chemical salt
chemical waste
chemical weapon
chemistry
cheque
cherry picking

faszén
vád
azonos hatású díjak
infrastruktúra-használati díj
emberi jogi charta
bérletbe adás
Csecsenföld kérdése
sajt
sajtgyár
készítmény is
vegyi baleset
kémiai alkohol
kémiai vegyület
kémiai elem
műtrágya
vegyipar
vegyi szennyezés
kémiai eljárás
vegyipari termék
kémiai só
vegyi hulladék
vegyi fegyver
kémia
csekk
szemelgetés, mazsolázás, a javának
kiválogatása
gyermek
gyermekgondozás
gyermekelhelyezés, gyermek-elhelyezési
gyermekek elcsábítása (interneten)
gyermekmunka
migráns szülő gyermeke
gyermekpornográfia
gyermekvédelem
gyermektartás
gyermekkönyvtár

child
child care
child custody
child grooming
child labour
child of migrant
child pornography
child protection
child support, maintenance
children's library

jellemző szolgáltatás
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children's rights
Chile
China
Chinese coke
chip
Chiroptera
chlorine
choice of technology
CHP: combined heat and power generation,
cogeneration
Christian
Christian Democratic Party
Christianity
chromium
chronic illness
church
church-State relations
cider
cif price
cindynics
cinema
circular
CIS countries
CIS: Customs Information System
CISA: Convention on the Implementation of the
Schengen Agreement
citizen-authority relations
citizen's duties
citizens' Europe
Citizens for Europe
citrus fruit
CIV Convention
civics
civil aviation
civil bankruptcy
civil code
civil defence
civil disobedience
civil engineering
civil law
civil liability
civil liability proceedings
civil procedure
civil proceedings
civil register
civil rights
civil servant
civil servants’ union
civil service

gyermek jogai
Chile
Kína
kínai koksz
zseton (kaszinóban) is
Chiroptera
klór
technológia kiválasztása
CHP, kapcsolt hő- és áramtermelés,
kogeneráció
keresztény
kereszténydemokrata párt
kereszténység
króm
krónikus betegség
templom
állam és egyház kapcsolata
almabor
cif-ár
tudományos veszélyelemzés
filmművészet
körrendelet
FÁK-országok
vámügyi információs rendszer
CISA, Schengeni Végrehajtási Egyezmény
állampolgár és hatóság viszonya
állampolgári kötelezettségek
polgárok Európája
Polgárok Európáért
citrusfélék
CIV-egyezmény
állampolgári nevelés
polgári légi közlekedés
személyi csőd
polgári törvénykönyv
polgári védelem
polgári engedetlenség
magas- és mélyépítés
polgári jog
polgári jogi felelősség
kártérítés iránti kereset
polgári eljárás
polgári jogi kereset
anyakönyv
polgári jogok
köztisztviselő
közalkalmazotti szervezet
közszolgálat
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civil service
civil service status
Civil Service Tribunal
civil society
civil status
civil union
civil war
civilian personnel
civilian victim
civilisation
Civil-Military Planning Cell
claim
claimant

közszolgálat
köztisztviselői jogállás
Közszolgálati Törvényszék
civil társadalom
személyi állapot
regisztrált élettársi jogviszony
polgárháború
polgári alkalmazott
polgári áldozat
civilizáció
polgári-katonai tervező sejt
követelés

clandestine worker
clarify
class struggle
classification
classified forest
clean development mechanism
clean technology
cleaning industry
clear, block a merger
clearing agreement
clearing member
clearing of land
clergy
climate
climate change
climate change
climate change policy
climatic zone
climatology
clock and watch industry
cloning
closed session, in camera (»huis clos)

feketemunkás
pontosít is
osztályharc
osztályozás
védett erdő
tiszta fejlesztési mechanizmus
tiszta technológia
tisztítóipar
fúziót engedélyez, megtilt
klíringmegállapodás
klíring tag
földterület művelés alá vonása
papság
éghajlat
éghajlatváltozás
éghajlatváltozás
éghajlatváltozási politika
éghajlati övezet
éghajlattan
óraipar
klónozás

closing of accounts
clothing
clothing industry
clover
Cluj
cluster

végső elszámolás
ruházat
ruhaipar
lóhere
Kolozsvár
projekt köteg/klaszter
a projektek megadott szempontok szerinti
csoportosítása
CMR (rákkeltő, mutagén, és a szaporodást
veszélyeztető)
kőszén
szénbázisú vegyipar

clustering (of projects)
CMR: Carcinogenic, Mutagenic, hazardous to
Reproduction
coal
coal by-products industry

felperes is

zárt ülés
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coal industry
coal mining
coal processing
coalmining policy
coastal pollution
coastal protection
coastal region
cobalt
cocoa
code of conduct
codecision procedure
co-decision procedure
co-determination
codification of EU law
coding
coffee
co-financing
cohabitation
coherence
cohesion
Cohesion Fund
Cohesion Fund
co-insurance
coke
cold store
cold war
co-legislator
collective activities
collective agreement
collective bargaining
collective dismissal
collective farm
collective interest
collectivised economy
collectivism
College
Colombia
Colombo Plan
colonialism
combat helicopter
combat vehicle
Combined Nomenclature
combined transport
combustion gases
come into circulation
Comecon
Comecon countries
comitology

szénipar
szénbányászat
szénfeldolgozás
szénbányászati politika
partszennyezés
partvédelem
tengerparti régió
kobalt
kakaó
magatartási kódex
együttdöntési eljárás
együttdöntési eljárás
részvétel a vállalati döntéshozatalban
uniós jogszabályok kodifikációja
kódolás
kávé
társfinanszírozás
együttélés
összehangoltság
egységesség, kohézió, de felzárkóztatás is
kohéziós alap
Kohéziós Alap
együttbiztosítás
koksz
hűtőház
hidegháború
társ-jogalkotó
kollektív tevékenységek
kollektív szerződés
kollektív tárgyalások
kollektív elbocsátás
szövetkezeti gazdaság
közös érdek
kollektivizált gazdaság
kollektivizmus
1 bizottsági testület (biztosok testülete,
Európai Bizottság) 2 testület (Eurojust)
Kolumbia
Colombo-terv
kolonializmus
harci helikopter
harci jármű
Kombinált Nómenklatúra
kombinált szállítás
füstgáz
forgalomba kerül (pénz)
KGST
KGST-országok
komitológia

Jogi szakfordítás: Csobay-Novák Tamás angol szakfordító > euforditas@1moment.hu > www.1moment.hu

commemoration
commentary on a law
commercial arbitration
commercial bank
commercial code
commercial contract
commercial court
commercial education
commercial farming
commercial law
commercial media
commercial transaction
commercial vehicle
Commission
commission agent
Commission Delegation
Commission for Constitutional Affairs and
European Governance, CONST (CoR)
Commission for Culture and Education, EDUC
(CoR)
Commission for Economic and Social Policy,
ECOS (CoR)
Commission for External Relations, RELEX (CoR)
Commission for Sustainable Development, DEVE
(CoR)
Commission for Territorial Cohesion Policy,
COTER (CoR)
commissioned by the Commission
commissioner designate
Commitment appropriation
commitment of expenditure
committee (EU)
committee of inquiry
Committee of Regions
Committee of the Regions
Committee of the Regions, CoR
committee report
commodities exchange
commodities market
commodity agreement
commodity price
common agricultural policy
common call
common commercial policy
Common Consular Instructions, CCI
common customs tariff
common fisheries policy
common foreign and security policy, CFSP
Common Frame of Reference

megemlékezés
jogi kommentár
kereskedelmi választottbíráskodás
kereskedelmi bank
kereskedelmi kódex
kereskedelmi szerződés
kereskedelmi bíróság
kereskedelmi oktatás
kereskedelmi célú gazdálkodás
kereskedelmi jog
kereskedelmi média
kereskedelmi ügylet
haszongépjármű
Bizottság
bizományos
a Bizottság küldöttsége
Alkotmányügyi és Kormányzati Bizottság,
CONST (RB)
Kulturális és Oktatási Bizottság, EDUC (RB)
Gazdasági és Szociális Politikai Bizottság, ECOS
(RB) (kiejt angolul is: ekosz)
Külkapcsolati Bizottság, RELEX (RB)
Fenntartható Fejlődés Bizottsága, DEVE (RB)
„Területi kohéziós politika” Szakbizottság (RB)
a Bizottság megbízásából
biztosjelölt, kijelölt biztos
kötelezettségvállalási előirányzat
kötelezettségvállalás kiadásokra
bizottság (EU)
vizsgálóbizottság
Régiók Bizottsága
Régiók Bizottsága
Régiók Bizottsága, RB
bizottsági jelentés
árutőzsde
árupiac
árumegállapodás
nyersanyagár
közös agrárpolitika
együttes pályázati felhívás
közös kereskedelempolitika
közös konzuli utasítás
Közös Vámtarifa
közös halászati politika
közös kül- és biztonságpolitika, KKBP
közös referenciakeret
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common fund
common land
common market
Common Market for Eastern and Southern Africa
Common Market Organisation, CMO

közös alap
közösségi földterület
közös piac
Kelet- és Dél-afrikai Közös Piac

common organisation of markets
common ports policy
common position
common position
common price policy
common strategy
common tariff policy
common transport policy
common wheat
Commonwealth
Commonwealth of Independent States
communalism
communication
communication skills
communications industry
communications policy
communications profession
communications systems
Communism
Communist Party
Community acquis
Community body
Community budget
Community certification
Community Charter of the Fundamental Social
Rights of Workers
community domain
community facilities
community financial instrument
Community fisheries
Community loan
Community method
Community migration
Community of Madrid
Community of Sahel-Saharan States
Community of Valencia
Community Plant Variety Office
Community Plant Variety Office, CPVO
Community preference
community service (work)

közös piacszervezés
közös kikötőpolitika
közös álláspont
együttes álláspont
közös árpolitika
közös stratégia
közös vámtarifa-politika
közös közlekedéspolitika
közönséges búza
Nemzetközösség
Független Államok Közössége
kommunalizmus
közlemény is
kommunikációs készségek
kommunikációs ipar
kommunikációs politika
kommunikációs szakma
kommunikációs rendszer
kommunizmus
kommunista párt
közösségi vívmányok
közösségi hivatal
közösségi költségvetés
közösségi tanúsítás
Közösségi charta a munkavállalók alapvető
szociális jogairól
közösségi terület
közösségi létesítmények
a közösség pénzügyi eszköze
közösségi halászat
közösségi kölcsön
közösségi módszer
közösségi migráció
madridi közösség
Szahel-szaharai Államok Közössége
valenciai közösség
Közösségi Növényfajta-hivatal
Közösségi Növényfajta-hivatal
közösségi preferencia
közérdekű munka (ez a BTK szóhasználata,
nem a közhasznú munka)
közösségi készletek

Community stock

közös piaci szervezet (termékpálya
szabályozás)
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Community Support Framework
Community support framework
Community Support Framework
Community tax
Community transit
Community trunk route
commuting
Comoros
company buyout
company constituted under civil law
company growth
company in difficulties
company law
company management
company member
company modernisation
company research
company structure
company with share capital
comparative advertising
comparative analysis
comparative education
comparative law
comparative study
compensating rest period, compensatory rest
period
compensatory financing
competence of the institution
competence of the Member States
Competent authority
competition
competition
competition (EU)
Competition DG, Directorate-General for
Competition
competition law
competition policy
competitiveness
Competitiveness Council
complaint to the Commission
Complementarity
complementarity agreement
complementarity of trade
complementary contractor
complex emergency
complicity
composite materials
composition
composition of a parliamentary committee

közösségi támogatási keret
közösségi támogatási keretterv
Közösségi Támogatási Keret
közösségi adó
közösségi árutovábbítás
a Közösségen belüli közlekedési főútvonal
ingázás
Comore-szigetek
vállalatkivásárlás
polgári jogi társaság
a vállalkozás növekedése
nehézségekkel küzdő vállalkozás
társasági jog
vállalatvezetés
társasági tag
a vállalkozás korszerűsítése
vállalaton belül végzett kutatás
vállalati felépítés
tőkeegyesítő társaság
összehasonlító reklám
összehasonlító elemzés
összehasonlító oktatás
összehasonlító jog
összehasonlító tanulmány
kompenzáló pihenőidő (csúsztatás)
kompenzációs finanszírozás
intézmény hatásköre
tagállami hatáskör
illetékes hatóság
pályázat is
verseny
versenyvizsga (EU)
Versenypolitikai Főigazgatóság
versenyjog
versenypolitika
versenyképesség
Versenyképességi Tanács (Council)
Bizottsághoz benyújtott panasz
kiegészítő jelleg
gazdasági együttműködési megállapodás
kereskedelem egymást kiegészítő jellege
kiegészítő szerződést kötő fél
összetett vészhelyzet
bűnrészesség
kompozit anyag
csődeljárás
parlamenti bizottság összetétele
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composition of parliament
composition of the population
compulsory education
compulsory expenditure
compulsory insurance
compulsory saving
compulsory voting
computer
computer applications
computer assisted design
computer assisted manufacturing
computer assisted publishing
computer centre
computer crime
computer equipment
computer network
computer piracy
computer system
computer systems
computer terminal
computer virus
computing cost
concentrated milk
concentrated product
concentration camp
concentration of powers
concentration of the population
concept paper

parlament összetétele
a népesség összetétele
kötelező oktatás
kötelező kiadások
kötelező biztosítás
kényszerű takarékosság
kötelező szavazás
számítógép
alkalmazott számítástechnika
számítógépes tervezés
számítógépes gyártás
számítógépes kiadás
számítóközpont
számítógépes bűnözés
számítógép-berendezés
számítógépes hálózat
számítógépes kalózkodás
számítógépes rendszer
informatika
számítógépes terminál
számítógépes vírus
számítástechnikai költség
sűrített tej
sűrített élelmiszer
koncentrációs tábor
hatalomkoncentráció
népesség összpontosulása

Concerted Actions
concerted economic action
concessionaire
Conciliation Committee
Conciliation Committee
conciliation procedure
conciliation procedure (part of codecision
procedure)
conclusion
conclusions
concordance table
concrete
condiment
conditional discharge
conditional release

összehangolási akciók
összehangolt gazdasági cselekvés
engedményes
Egyeztetőbizottság
Egyeztető Bizottság
egyeztető eljárás

conditional sentence

próbára bocsátás

conduct of meetings
confectionery
confectionery product

értekezletek levezetése
édesipar
édesipari termék

stratégiai dokumentum

egyeztetőbizottsági eljárás
döntés (EU)
vélemény (főtanácsnoké, Európai Bíróság)
beton
ízesítő
feltételes elítélés
feltételes szabadlábra bocsátás
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confederal State
conference of presidents
Conference on Disarmament in Europe
conference proceedings
conferences and workshops
confidence motion
confidentiality
confiscation of property
conflict of generations
conflict of interest
conflict of jurisdiction
conflict of powers
conflict prevention
conflict-of-laws rules

államszövetség
elnökök értekezlete
Európai leszerelési konferencia
konferenciakötet
konferenciák és értekezletek
bizalmi szavazás
titoktartás
vagyonelkobzás
generációs ellentét
érdekkonfliktus
joghatósági összeütközés
hatásköri összeütközés
konfliktusmegelőzés

congenital disease
conglomerate
Congo
Congress of Local and Regional Authorities of
Europe
conifer
Connacht
conscience clause
conscientious objection
consensus
consensus group
consent procedure
conservation of fish stocks
conservation of resources
conservatism
Conservative Party
consider this point to be dealt with
consistency
consolidated account

veleszületett betegség
konglomerátum
Kongó
Helyi és Regionális Önkormányzatok Európai
Kongresszusa
tűlevelűek
Connaught
lelkiismereti záradék
szolgálat megtagadása
konszenzus (egyetértés)
egy-egy pályázatot értékelő csoport
egyetértési eljárás
halállomány védelme
forrásmegőrzés
konzervativizmus
konzervatív párt
kérdést lezártnak, megtárgyaltnak tekinti
egységesség, koherencia
konszolidált éves beszámoló
uniós jogszabályok egységes szerkezetbe
foglalása
konzorcium
konzorciumi szerződés
Constanța
alkotmány
alkotmánybíróság
alkotmányjog
alkotmányos monarchia
alkotmány felülvizsgálata
alkotmányszerződés, alkotmányos szerződés,
alkotmány (EU)
építési költségek
építési munkagép
építési politika

consolidation of EU law
consortium
consortium agreement
Constanta
constitution
constitutional court
constitutional law
constitutional monarchy
constitutional revision
Constitutional Treaty
construction costs
construction equipment
construction policy

kollíziós szabályok
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consulate
consultancy
consultation of information
consultation procedure
consultation procedure
consumables
consumer
consumer behaviour
consumer cooperative
consumer credit
consumer demand
consumer goods
consumer information
consumer motivation
consumer movement
consumer policy
consumer price
consumer protection
consumer society
consumer survey
consumption
consumption expenditure
Contadora Group
container
contemporary history
contiguous zone
Continental Can doctrine
continental shelf
continuing education
continuing vocational training
continuous production
continuous submission proposals
continuous working day
continuously open call
contraception
contract
contract
contract amendment
contract farming
contract finalisation
contract negotiation
contract of carriage
contract
contract
contract
contract
contract

of carriage
preparation
preparation
preparation form
signature

konzulátus
tanácsadás és véleményezés
információk megismerése
konzultációs eljárás
konzultációs eljárás
fogyóeszközök
fogyasztó
fogyasztói magatartás
fogyasztói szövetkezet
fogyasztói hitel
fogyasztói kereslet
fogyasztási cikkek
fogyasztói tájékoztatás
fogyasztók motivációja
fogyasztói mozgalom
fogyasztóvédelmi politika
fogyasztói ár
fogyasztóvédelem
fogyasztói társadalom
a fogyasztás felmérése
fogyasztás
fogyasztási kiadás
Contadora-csoport
konténer
legújabb kori történelem
csatlakozó övezet
Continental Can doktrína (versenyt torzító
fúziók tilalma)
kontinentális talapzat
folyamatos tanulás
folyamatos szakmai továbbképzés
folyamatos termelés
folyamatosan benyújtható pályázatok
folyamatos munkarend
folyamatosan nyitott pályázati felhívás
fogamzásgátlás
szerződés
szerződés
szerződésmódosítás
szerződéses gazdálkodás
a szerződés véglegesítése
szerződéskötési tárgyalás
fuvarozási szerződés
szállítási szerződés
a szerződés előkészítése
szerződéselőkészítés
szerződéselőkészítési űrlap
szerződés aláírása
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contract staff
contract termination
contract terms
contractual aspect
contractual liability
contribution
control of communications
control of constitutionality
control of infectious diseases
control of restrictive practices
control of State aid
controlled economy
convention
conventional weapon
convergence criteria
conversion rate
conversion to beef production
conversion to horticulture
Cook Islands
cooling-off period
cooperation agreement
co-operation agreement
cooperation agreement (EU)
cooperation in home affairs
cooperation in the field of education
cooperation on agriculture
cooperation policy
cooperation procedure
cooperation procedure
cooperative
cooperative bank
co-operative research
co-operative research project
co-ordinating contractor
co-ordination cost
coordination of aid
coordination of EMU policies
coordination of financing
co-ordination, coordination
co-ordinator
co-ordinator (co-ordinating contractor)
copper
coppiced woodland
copyright
CoR (Committee of the Regions)
CoR opinion
co-rapporteur
CORDIS - Community Research and
Development Information Service

szerződéses alkalmazottak
szerződés megszűnése/megszűntetése
szerződési feltétel
szerződéskötési vonatkozás
szerződéses felelősség
járulékfizetés is
a kommunikáció ellenőrzése
alkotmányosság vizsgálata
fertőző betegségek elleni küzdelem
kartelljog
állami támogatások felügyelete
irányított gazdaság
egyezmény is
hagyományos fegyver
konvergenciakritérium
átváltási arányok
húsmarhatenyésztésre való áttérés
kertészetre való áttérés
Cook-szigetek
lehiggadási időszak
együttműködési megállapodás
együttműködési megállapodás
együttműködési megállapodás (EU)
belügyi együttműködés
együttműködés az oktatás területén
mezőgazdasági együttműködés
együttműködési politika
együttműködési eljárás
együttműködési eljárás
szövetkezet
szövetkezeti hitelintézet
kooperatív kutatás
kooperatív kutatási projekt
koordinátor
projekt koordinációs költség
segély koordinálása
GMU-politikák összehangolása
finanszírozás koordinálása
egyeztetés, összehangolás
koordinátor
koordinátor (a projekt koordinátora)
réz
csemeteerdő
szerzői jog
RB (Régiók Bizottsága)
a Régiók Bizottságának véleménye
társelőadó
Közösségi Kutatás-fejlesztési Információs
Szolgálat
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Coreper
cork
corporate finance
corporate governance
corporate social responsibility
corporation tax
corporatism
corpus juris (EU)
correlation table
correspondence
corrosion
corruption
Corsica
COSAC
COSI: Committee on Internal Security
cosmetic product
cosmetics industry
cosmology
COST
cost analysis
cost categories
cost of borrowing
cost of capital
cost of living
cost of pollution
cost price
cost statement
cost statement, summary sheet
Costa Rica
cost-benefit analysis
cost-effectiveness analysis
costing
cost-reflective pricing

Coreper
parafa
vállalati pénzügyek
vállalatirányítás
vállalati szociális felelősség
társasági adó
korporativizmus
corpus juris (EU)
megfelelési táblázat (EU)
levelezés
korrózió
korrupció
Korzika
COSAC
belbiztonsági bizottság
kozmetikai termék
kozmetikai ipar
kozmológia
COST
költségelemzés
költségkategóriák
hitelfelvételi költség
tőkeköltség
megélhetési költségek
környezetszennyezésből származó költségek
önköltségi ár
költségkimutatás
költségkimutatás összesítő lap
Costa Rica
költség-haszon elemzés
költséghatékonysági elemzés
költségszámítás

costs, additional
costs, allowable
costs, direct
costs, eligible
costs, estimated
costs, indirect
costs, non-eligible
costs, personnel
costs, protection of knowledge
costs, subcontractor
Côte d’Ivoire, Ivorians
Côte d'Ivoire
Cotonou Agreement
Cotonou Agreement
cotton

addicionális költségek
elszámolható költségek
közvetlen költségek
elszámolható költségek
becsült költségek
közvetett költségek
nem-elszámolható költségek
személyi költségek
az ismeretek jogvédelmének költségei
alvállalkozói költségek
Elefántcsontpart, elefántcsont-partiak
Elefántcsontpart
Cotonou-i egyezmény
Cotonou-i Megállapodás
gyapot

költségarányos árképzés
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Council
council act
Council configuration
Council for Cultural Cooperation
Council Joint Situation Centre
Council of Arab Economic Unity
Council of Europe
Council of Europe countries
Council of Europe fund
Council of European Municipalities and Regions
Council of Ministers
Council of the Baltic Sea States
Council of the European Union
counsellor
counterfeiting
counterparty risk
counterproductive, counter productive

Tanács
tanácsi intézkedés
tanácsi formáció
a Kulturális Együttműködés Tanácsa
Tanács Közös Helyzetelemző Központja
az Arab Gazdasági Egység Tanácsa
Európa Tanács
az Európa Tanács tagországai
az Európa Tanács alapja
Európai Önkormányzatok és Régiók Tanácsa
miniszterek tanácsa
Balti-tengeri Államok Tanácsa
az Európai Unió Tanácsa
tanácsos (EU)
pénzhamisítás
partnerkockázat

countertrade
countervailing charge
counting of the votes
countries of the Pacific Community
country road
countryside conservation
county
coup d'état
court having special jurisdiction
court of arbitration
court of auditors
court of civil jurisdiction
Court of Justice (EU)
Court of Justice of the European Union
courts and tribunals
Covasna
cow
cows’ milk cheese
craft business
craft production
craftsman
cream
creation of nuclear-free zones
credit
credit control
credit guarantee
credit institution
credit insurance
credit policy
credit purchase

cserekereskedelem
kiegyenlítő díj
szavazatszámlálás
a Csendes-óceáni Közösség országa
földút
természeti környezet megőrzése
megye
államcsíny
különbíróság
választottbíróság
számvevőszék
polgári ügyekben eljáró bíróság
Bíróság (EU)
az Európai Unió Bírósága
bíráskodás
Covasna
tehén
tehénsajt
kézműves vállalkozás
kézműipari termelés
kézműves
tejszín
atomfegyvermentes övezet létrehozása
hitel
hitelkorlátozás
hitelgarancia
hitelintézet
hitelbiztosítás
hitelezési politika
vásárlás hitelre

terméketlen, célszerűtlen, nemkívánatos
eredményre vezető
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credit sale
credit transfer
credit union
creditor
Crete
crew
crime
crime against humanity
crime against individuals
crime against property
criminal court
criminal intelligence
criminal investigation department
criminal law
criminal liability
criminal negligence
criminal procedure
criminal proceedings
criminal record
criminal responsibility of minors
criminology
Croatia
crop losses
crop maintenance
crop production
crop rotation
crop yield
cross compliance
cross voting
cross-border
crossborder capacity
cross-border cooperation
cross-channel connection
cross-frontier data flow
crude oil
cruel and degrading treatment
crustacean
crustacean farming
cryptography
Cuba
cultivation system
cultivation techniques
cultivation under plastic
cultural cooperation
cultural difference
cultural event

hitelre történő értékesítés
átutalás
hitelszövetkezet
jogosult (tartásdíjé)
Kréta
a hajó és repülőgép személyzete
bűnözés
emberiség elleni bűncselekmény
személy elleni bűncselekmény
vagyon elleni bűncselekmény
büntetőbíróság
1 bűnügyi felderítés 2 bűnüldözési operatív
információ
bűnügyi rendőrség
büntetőjog
büntetőjogi felelősség
vétkes gondatlanság
büntetőeljárás
bűnvádi eljárás
bűnügyi nyilvántartás
fiatalkorúak büntetőjogi felelőssége
kriminológia
Horvátország
terményveszteség
növényi kultúra megőrzése
növénytermesztés
vetésforgó
terméshozam
kereszt-megfeleltetés, kölcsönös megfeleltetés
vegyes jelöltlista állítása
határon átnyúló
határkeresztező kapacitás
határokon átnyúló együttműködés
a La Manche csatornán keresztül történő
összeköttetés
határon átnyúló adatáramlás
kőolaj
kegyetlen, embertelen, megalázó bánásmód
rákféle
ráktenyésztés
kriptográfia
Kuba
művelési rendszer
művelési technológia
fóliás növénytermesztés
kulturális együttműködés
kulturális különbség
kulturális esemény
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cultural exception
cultural geography
cultural heritage
cultural identity
cultural movement
cultural object
cultural organisation
cultural pluralism
cultural policy
cultural prize
cultural promotion
cultural relations
cultural tourism
culture
culture industry
cumulative pension entitlement
Curaçao
currency adjustment
currency area
currency convertibility
custodial parent
custodial sentence
custody
customary law
customer
customer due diligence
customers
customs
customs and traditions
customs control(s)
customs cooperation
customs debt
customs document
customs drawback
customs duties
customs formalities
customs fraud
customs harmonisation
customs inspection
customs procedure suspending duties
customs profession
customs regulations
customs supervision
customs tariff
customs territory (EU)
customs transit
customs union
customs union

kulturális mentesség
kulturális földrajz
kulturális örökség
kulturális identitás
kulturális mozgalom
kulturális javak
kulturális szervezet
kulturális pluralizmus
kultúrpolitika
kulturális díj
a kultúra előmozdítása
kulturális kapcsolatok
kulturális turizmus
kultúra
kulturális ipar
többszörös nyugdíjjogosultság
Curaçao
valutakiigazítás
valutaövezet
valutakonvertibilitás
felügyeletet ellátó szülő
szabadságvesztés, szabadságvesztésbüntetés(t kiszabó ítélet)
szülői felügyeleti jog
szokásjog
fogyasztó (villamos energia)
ügyfélvizsgálat
ügyfél
vám
szokások és hagyományok
vámellenőrzés
vámügyi együttműködés
vámtartozás
vámokmány
vámvisszatérítés
vámtétel
vámalakiságok
vámcsalás
vámharmonizáció
vámvizsgálat
vámfelfüggesztéses eljárás
vámszakma
vámszabályok
vámfelügyelet
vámtarifa
vámterület (EU)
vámtranzit
vámunió
vámunió
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customs valuation
customs warehouse
customs warehousing
cut-off point

vámérték
vámraktár
vámraktározás

cybernetics
cycle and motorcycle industry
cycle track
cyclical fluctuation
cyclical unemployment
cyclone
Cyprus
cytology
Czech Republic
Czechoslovakia
D’Hondt system »of PR (= proportional
representation), rolling d’Hondt

kibernetika
kerékpár- és motorkerékpár-gyártás
kerékpárút
ciklikus ingadozás
konjunkturális munkanélküliség
forgószél
Ciprus
citológia
Cseh Köztársaság
Csehszlovákia

dairy cow
dairy farm
dairy ice cream
dairy industry
dairy production
Dalarna county
damage
damages
Dâmbovita
dangerous substance
data collection
data processing
data protection
data recording
data transmission
database
database management system
data-processing law
DDD: Democracy Dialogue Debate

tejelő tehén
tejgazdaság
tejes jégkrém
tejipar
tejtermelés
Dalarna
kár
kártérítés
Dâmbovița
veszélyes anyag
adatgyűjtés
adatfeldolgozás
adatvédelem
adatrögzítés
adatátvitel
adatbázis
adatbázis-kezelő rendszer
adatvédelmi jog

de minimis rules

de minimis (kis összegű) támogatás
nyújtásának szabályai
fizetési határidő

deadline for payment

határ, időhatár; küszöbérték

D’Hondt-módszer (Az arányos képviselet elvén
alapuló választáson az egyes politikai pártokra
leadott szavazatokból a parlamenti helyek
számának meghatározására szolgál. A
parlamenti helyeket a kapott szavazatok
arányában osztja el. A rendszer jellemzője,
hogy előnyben részesíti a nagy pártokat: a
szavazatok harminc százalékával
megszerezhető a parlamenti helyek többsége,
míg tíz százalék egyetlen hely megszerzéséhez
sem elegendő.)

demokratikus párbeszéd vita
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dealer
death
death grant
death penalty
debriefing
debt
debt forgiveness, remission
debt instruments
debt reduction
debtor
decentralisation
deciduous tree
decision
decision
decision (EU)
decision-making
decision-making body
declaration
declaration of Community interest
declining industrial region
decolonisation
decommissioning of power stations
decontamination
decorative item
decoupling

viszonteladó
halál
haláleseti juttatás
halálbüntetés
zárómegbeszélés is
adósság
adósság-elengedés
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
adósságelengedés
kötelezett (tartásdíjé)
decentralizáció
lombhullató fa
határozat (EU)
határozat
határozat (EU)
határozathozatal
döntéshozó szerv
nyilatkozat (EU)
a közösségi érdek kinyilvánítása
hanyatló ipari térség
dekolonizáció
erőművek leszerelése
szennyeződésmentesítés
dekorációs árucikk

decree
deduction at source
deepening of the European Union
deep-freezing
deep-frozen product
deep-sea fishing
defamation
default risk
defective product
defence budget
defence expenditure
defence intelligence
defence policy
defence statistics
deflation
defoliation
deforestation
degradation of the environment
degree of pollution
degressive proportionality
dehydration
delegated decision

egyedi rendelet
forrásadó
az Európai Unió mélyítése
mélyfagyasztás
mélyfagyasztott termék
mélytengeri halászat
rágalmazás
mulasztási, nemteljesítési kockázat
hibás termék
védelmi költségvetés
védelmi kiadások
katonai hírszerzés, felderítés
védelmi politika
védelmi statisztikák
defláció
levélvesztés
erdőirtás
a környezet romlása
a szennyezés mértéke
degresszív arányosság
dehidratálás
felhatalmazáson alapuló határozat

a mezőgazdasági támogatások termeléstől
történő elválasztása
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delegated directive
delegated legislation
delegated regulation
delegated regulation
delegation of power
deliberative democracy
delinquency
delivered price
delivery
delivery risk
delta
demand for payment, request for payment,
collection letter (order for payment)
demerger
demilitarised zone
de-mining
democracy
democratic deficit
Democratic Party
Democratic Republic of the Congo
democratisation
democratisation of education
demographic analysis
demography
demotion
denaturing
Denmark
denominational education
dental medicine
dentist
department (France)
dependant
dependence of elderly persons
dependent territory
depleted uranium
depoliticisation
depopulation
deportation
deportee
deposit money
deposit on a polluting product
Depressed areas dependent on fisheries
deprivation of liberty
deprivation of rights
deprived urban area
depth control, control in (the) depth
Deputy Speaker of Parliament
de-register

felhatalmazáson alapuló irányelv
felhatalmazáson alapuló jogalkotás
felhatalmazáson alapuló rendelet
felhatalmazáson alapuló rendelet
hatáskör delegálása
deliberatív demokrácia
bűnismétlés
beszerzési ár
fuvarozás
szállítási kockázat
delta tényező
fizetési felszólítás (fizetési meghagyás)
vállalkozás szétválása
demilitarizált övezet
aknamentesítés, aknaszedés is
demokrácia
demokráciadeficit
demokrata párt
Kongói Demokratikus Köztársaság
demokratizálódás
az oktatás demokratizálása
demográfiai elemzés
demográfia
visszaminősítés
denaturálás
Dánia
felekezeti oktatás
fogorvostan
fogorvos
megye (Franciaország)
eltartott
időskorúak eltartása
függő terület
szegényített, elszegényített urán
depolitizáltság
népességcsökkenés
kiutasítás
deportált
bankszámlapénz
környezetszennyező termék betétdíja
halászattól függő, gazdaságilag elmaradt
területek
szabadság-elvonás
jogfosztás
hátrányos helyzetű városi térség
mélységi ellenőrzés
parlament alelnöke
forgalomból kivon
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deregulation
derogation from EU law
descendant
desert
desertification
desiccated product
design
designated employment
designation of origin
designs and models
destination of transport
destruction of crops
detention
detention before trial
deterrent
devaluation
developing countries
development aid
Development Assistance Committee
development bank
development plan
development policy
development potential
development region
development worker
devolution
devolution
diabetes
diaspora
dictatorship
dictionary
dictionary of abbreviations
diesel engine
diesel fuel
dietary product
diffusion of innovations
digital archiving
digital divide
digital evidence
digital literacy
digital rights manager, management
digital technology
digitisation
Dillon Round
diploma
diplomatic immunity
diplomatic profession
diplomatic protection
diplomatic protocol

dereguláció
eltérés az uniós jogtól
leszármazás
sivatag
elsivatagosodás
dehidratált termék
ipari minta is
védett munkahely
eredetmegjelölés
formatervezési minták és modellek
közlekedési terület
növényi kultúrák megsemmisítése
őrizet
előzetes letartóztatás
elrettentés
leértékelés
fejlődő országok
fejlesztési segély
Fejlesztési Segítségnyújtási Bizottság
fejlesztési bank
fejlesztési terv
fejlesztési politika
fejlődési potenciál
fejlődő régió
fejlesztési tanácsadó
decentralizáció
dekoncentráció
diabétesz
diaszpóra
diktatúra
szótár
rövidítésszótár
dízelmotor
dízelüzemanyag
diétás élelmiszer
innovációk elterjedése
digitális archiválás
digitális megosztottság
digitális bizonyíték
digitális kompetencia
digitális jogkezelő, jogkezelés
digitális technológia
digitalizálás
Dillon-forduló
oklevél
diplomáciai mentesség
diplomáciai hivatal
diplomáciai védelem
diplomáciai jegyzőkönyv
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diplomatic relations
diplomatic representation
direct applicability
direct cost
direct democracy
direct investment
direct payments

diplomáciai kapcsolatok
diplomáciai képviselet
közvetlen alkalmazhatóság
közvetlen költség
közvetlen demokrácia
közvetlen beruházás

direct selling
direct tax
directive
Directive
directive (EU)
directly-elected chamber
Directorate General
Directorate General, DG
directory
disability insurance
disabled person
disaffection of young people
disarmament
disaster and crisis response

közvetlen értékesítés
közvetlen adó
irányelv
Irányelv
irányelv (EU)
képviselőház
Főigazgatóság
főigazgatóság, DG
repertórium
fogyatékkal élők biztosítása
fogyatékkal élő személy
fiatalok elégedetlensége
leszerelés
reagálás katasztrófákra és válságokra,
katasztrófa- és válságkezelés
katasztrófa sújtotta terület
katasztrófa-elhárítás
CD-meghajtó
visszaengedett hal
mentesítési jelentés
fegyelmi eljárás
információ kiszolgáltatása
elválasztó záradék
leszámítolási kamatláb
kedvezményes áron történő értékesítés
diszkontáruház
leszámítolás
leplezett megfigyelés
diszkrecionális jogkör
fogyatékosság alapján történő
megkülönböztetés
állampolgárság alapján történő
megkülönböztetés
szexuális beállítottság szerinti
megkülönböztetés
diszkriminatív ár
idegrendszeri megbetegedés
betegségmegelőzés
betegséghordozó
titkolt munkaviszony, fekete és szürke
foglalkoztatás

disaster area
disaster response
disc drive
discarded fish
discharge report
disciplinary proceedings
disclosure of information
disconnection clause
discount rate
discount sale
discount store
discounting
discreet surveillance
discretionary power
discrimination based on disability
discrimination on the basis of nationality
discrimination on the basis of sexual orientation
discriminatory price
disease of the nervous system
disease prevention
disease vector
disguised employment

közvetlen kifizetések
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disinformation
dismissal
displaced persons
display
Dispute Settlement Body
dissemination of culture
dissemination of EU information
dissemination of information
dissidence
dissolution of parliament
dissuasive
distance learning
distance selling
distillation
distribution
distribution business
distribution by age
distribution by sex
distribution contract

dezinformáció
elbocsátás
lakóhelyüket elhagyni kényszerültek
hirdetmény
Vitarendezési Testület
kultúra terjesztése
uniós információk terjesztése
információterjesztés
máskéntgondolkodás
parlament feloszlatása
visszatartó erejű
távoktatás
távértékesítés
lepárlás
elosztás (villamos energia)
kereskedelmi vállalkozás
kormegoszlás
nemi megoszlás

distribution cost
distribution of aid
distribution of EU funding
distribution of income
distribution of production
distribution of schools
distribution of the tax burden
distribution of votes
distribution of wealth
distribution per employed person
distributive trades
distributor
distributor
divergence indicator
diversification of exports
dividing up of land
division into constituencies
division of powers
division of property
divorce
divorced person
Djibouti
DNA
Dobrich region
doctor
document
document acquisition
document for discussion at a sitting
document indexing

forgalmazási költség
segély szétosztása
uniós finanszírozás elosztása
jövedelemelosztás
a termelés elosztása
iskolahálózat
adóterhek megoszlása
szavazateloszlás
javak elosztása
foglalkoztatottak szerinti elosztás
elosztó kereskedelem
áramszolgáltató is
terjesztő
eltérési indikátor
a kivitel diverzifikálása
parcellázás
választókerületekre történő beosztás
hatáskörmegosztás
tulajdonmegosztás
házasság felbontása
elvált személy
Dzsibuti
DNS
Dobrich régió
orvos
dokumentum
dokumentumbeszerzés
ülésanyagok
dokumentumindexelés

értékesítési szerződés
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document management
document retrieval
document storage
documentary credit
documentary reference recording
documentary tool
documentation
documentation centre
Doha Round
Dolj
dolphin
domestic animal
domestic consumption
domestic market
domestic policy
domestic product
domestic trade
domestic violence
domestic waste
dominant entity
dominant position
Dominica
Dominican Republic
donation
donor country
door-to-door selling
double criminality
double taxation
double-ballot voting system
downloading
downstream user
draft budget
draft budget (EU)
drafting of EU law
drainage
draught animal
draw up a draft ruling
drawback
drawing up of the budget
drawing up of the EU budget
dredging
Drenthe
dried product
drilling
drilling equipment
drinking milk
drinking water
drivers

dokumentumkezelés
dokumentumok visszakeresése
dokumentumtárolás
okmányos meghitelezés
dokumentum adatrögzítése
dokumentációs eszköz
dokumentáció
dokumentációs központ
dohai forduló
Dolj
delfin
háziállat
hazai fogyasztás
hazai piac
belpolitika
hazai termék
belkereskedelem
családon belüli erőszak
háztartási hulladék
erőfölényben lévő vállalkozás
erőfölény
Dominika
Dominikai Köztársaság
adomány
adományozó ország
házaló kereskedelem
kettős büntethetőség
kettős adóztatás
kétfordulós választási rendszer
letöltés
feldolgozó, továbbfeldolgozó
költségvetési tervezet
költségvetési tervezet (EU)
uniós jogszabályok megszövegezése
alagcsövezés
igavonó állat
intézkedéstervezetet vázol fel (bíró, Európai
Bíróság)
vámvisszatérítés is
a költségvetés megállapítása
az uniós költségvetés elkészítése
kotrás
Drenthe
szárított termék
fúrás
fúróberendezés
fogyasztási tej
ivóvíz
vezetőszemélyzet
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driving instruction
driving licence
driving mechanism
driving period
dropout
drought
drought sensitive areas

járművezető-oktatás
vezetői engedély
kormányberendezés
vezetési idő
iskolai lemorzsolódás
aszály

drought tolerant crop varieties

aszálytűrő növényfajták

drug addiction
drug addiction
drug surveillance
drug traffic
drugs classification
dry farming
dual criminality
dual nationality
dual-use good
dual-use technology
dumping
dumping of waste
durable goods
durum wheat
dust
duties of civil servants
duty-free sale
dyestuff
dyestuffs industry
EAC countries
EADI
EAEC
EAEC Decision
EAEC Directive
EAEC Joint Undertaking
EAEC opinion
EAEC recommendation
EAEC Regulation
EAEC Treaty
EAFRD
EAGF
EAGGF
EAGGF Guarantee Section
EAGGF Guidance Section
early childhood
early election
early fruit and vegetables
early retirement
early vegetables

kábítószer-függőség
drogfüggőség
gyógyszerfelügyelet
visszaélés kábítószerrel
gyógyszernómenklatúra
szárazgazdálkodás
kettős büntethetőség
kettős állampolgárság
kettős felhasználású áru
kettős felhasználású technológia
dömping
hulladéklerakás
tartós fogyasztási cikkek
durumbúza
szilárd szennyezőanyag
köztisztviselő kötelezettségei
vámmentes értékesítés
festék
festékipar
EAC-országok
EADI
Euratom
EAEK-határozat
EAEK-irányelv
Euratom közös vállalkozás
Euratom-vélemény
EAEK-ajánlás
EAEK-rendelet
EAEK-Szerződés
EMVA
EMGA
EMOGA
EMOGA Garanciarészleg
EMOGA Orientációs Részleg
korai gyermekkor
előrehozott választás
korai zöldség és gyümölcs
előnyugdíjazás
primőr (zöldség)

aszályérzékeny területek
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early warning
earth sciences
earthquake
earths and stones
easement
East Africa
East African Community
East Middle Sweden
East Midlands
East of England
East Timor
Eastern Bloc countries
Eastern Europe
Eastern Finland
Eastern Macedonia and Thrace
East-West policy
East-West relations
East-West trade
eating habits
EBF: external borders fund
EBRD
EC Accession Treaty
EC action to establish liability
EC Civil Protection Mechanism
EC conformity marking
EC Decision
EC Directive
EC opinion
EC recommendation
EC Regulation
ecclesiastical council
ECHO
Ecofin
eco-label
ecological balance
ecological tourism
ecologism
ecology
ecology movement
Ecology Party
econometrics
economic accounts for agriculture
economic activity
economic aggregate
economic agreement
economic aid
economic analysis
Economic and Financial Committee, Ecofin, EFC

korai előrejelzés, korai riasztás
földtudományok
földrengés
talajok és kőzetek
szolgalmi jog
Kelet-Afrika
Kelet-afrikai Közösség
Östra Mellansverige
Kelet-Midlands
Kelet-Anglia
Kelet-Timor
a keleti blokk országai
Közép- és Kelet-Európa
Kelet-Finnország
Kelet-Macedónia és Trákia
tömbpolitika
Kelet–Nyugat kapcsolatok
Kelet–Nyugat kereskedelem
táplálkozási szokások
külső határok alap
EBRD
EK-csatlakozási szerződés
közösségi intézmény felelősségének
megállapítása iránti kereset
EK polgári védelmi mechanizmusa
EK megfelelőségi jelölés
EK-határozat
EK-irányelv
EK-vélemény
EK-ajánlás
EK-rendelet
zsinat
ECHO
ECOFIN
ökocímke
ökológiai egyensúly
ökoturizmus
ökologizmus
ökológia
környezetvédelmi mozgalom
zöldpárt
ökonometria
mezőgazdasági számlák
gazdasági tevékenység
gazdasági aggregátum
gazdasági megállapodás
gazdasági segély
közgazdasági elemzés
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, Ecofin
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Economic and Monetary Union
economic and social cohesion
Economic Community of Central African States
Economic Community of West African States
economic concentration
economic conditions
economic consequence
economic contingency stock
economic convergence
economic conversion
economic cooperation
economic cycle
economic development
economic discrimination
economic disparity
economic fluctuation
economic forecasting
economic geography
economic governance
economic growth
economic independence
economic indicator
economic infrastructure
economic instrument for the environment
economic integration
economic intelligence
economic interdependence
Economic Interest Grouping
economic liberalism
economic model
economic offence
economic operator
economic planning
economic policy
economic precedence
economic priority
economic recession
economic reconstruction
economic recovery
economic reform
economic region
economic relations
economic resources
economic rights
economic sanctions
economic sector
economic situation
economic stabilisation

(Council)
gazdasági és monetáris unió
gazdasági és társadalmi kohézió
Közép-afrikai Államok Gazdasági Közössége
Nyugat-afrikai Államok Gazdasági Közössége
gazdasági koncentráció
gazdasági feltételek
gazdasági következmény
konjunktúrától függő készlet
gazdasági konvergencia
gazdasági átalakulás
gazdasági együttműködés
gazdasági ciklus
gazdasági fejlődés
gazdasági megkülönböztetés
gazdasági egyenlőtlenség
gazdasági ingadozás
gazdasági előrejelzés
gazdaságföldrajz
gazdaságirányítás
gazdasági növekedés
gazdasági függetlenség
gazdasági mutató
gazdasági infrastruktúra
környezetvédelmi gazdasági eszköz
gazdasági integráció
gazdasági hírszerzés
kölcsönös gazdasági függőség
gazdasági egyesülés
gazdasági liberalizmus
gazdasági modell
gazdasági bűncselekmény
gazdasági szereplő
gazdasági tervezés
gazdaságpolitika
gazdasági elsőbbség
gazdasági prioritás
gazdasági recesszió
gazdasági újjáépítés
gazdasági fellendülés
gazdasági reform
gazdasági régió
gazdasági kapcsolatok
gazdasági források
gazdasági jogok
gazdasági szankció
gazdasági szektor
gazdasági helyzet
a gazdaság stabilizálása
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economic stagnation
economic statistics
economic structure
economic support
economic survey
economic system
economic take-off
economic transition
economic union
economic value
economics
economies of scale
economy
Ecosoc
ecosystem
Ecowas countries
Ecu
Ecuador
ECSC
ECSC aid
ECSC general Decision
ECSC individual Decision
ECSC levy
ECSC loan
ECSC operating budget
ECSC opinion
ECSC recommendation
ECSC Treaty
EDF
EDPS: European Data Protection Supervisor
education
education budget
education costs
education grant
education of foreigners
education of young offenders
education policy
education statistics
Education, Youth and Culture (EYC) Council
educational administration
educational exchange
educational guidance
educational institution
educational planning
educational reform
educational system
EEA Council
EEA Joint Committee

gazdasági stagnálás
gazdasági statisztika
gazdasági szerkezet
gazdasági támogatás
gazdasági felmérés
gazdasági rendszer
a gazdaság élénkülése
gazdasági szerkezetváltás
gazdasági unió
gazdasági érték
közgazdaságtan
méretgazdaságosság
gazdaság
ECOSOC
ökoszisztéma
ECOWAS-országok
ECU
Ecuador
ESZAK
ESZAK-segély
ESZAK általános határozat
ESZAK egyedi határozat
ESZAK-járulék
ESZAK-kölcsön
ESZAK működési költségvetés
ESZAK-vélemény
ESZAK-ajánlás
ESZAK-Szerződés
EFA
európai adatvédelmi biztos
oktatás
oktatási költségvetés
oktatási költség
ösztöndíj
külföldiek oktatása
javítóintézeti nevelés
oktatáspolitika
oktatásstatisztika
Oktatási, Kulturális és Ifjúsági ügyek Tanácsa
(Council)
oktatási igazgatás
oktatási csereprogram
oktatási tanácsadás
oktatási intézmény
oktatástervezés
oktatási reform
oktatási rendszer
EGT Tanács
EGT-Vegyesbizottság
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EEA Joint Consultative Committee
EEA joint institution
EEA joint parliamentary committee
EEC
EEC Treaty
EFICS
EFTA
EFTA countries
EFTA Court
egg
egg product
Egypt
EIB - European Investment Bank
EIB loan
EINECS: European Inventory of Existing
Commercial Substances
El Salvador
elderly person
election
election campaign
election campaign publicity
election expenses
election financing
election monitoring
election programme
election result
elective office
electoral alliance
electoral deposit
electoral fraud
electoral law
electoral quota
electoral reform
electoral register
electoral system
electorate
electric cable
electric machinery
electric vehicle
electrical energy
electrical engineering
electrical equipment
electrical industry
electrical process
electricity storage device
electricity supply
electrochemistry
electro-magnetic equipment
electromagnetic interference

EGT Tanácsadó Vegyes Bizottság
EGT-intézmény
EGT Parlamenti Vegyes Bizottság
EGK
EGK-Szerződés
EFICS
EFTA
EFTA-országok
EFTA-Bíróság
tojás
tojástermék
Egyiptom
Európai Befektetési Bank
EBB-kölcsön
Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai
Jegyzéke
Salvador
idős személy
választás
választási kampány
választási propaganda
választási költségek
kampányfinanszírozás
választási monitoring
választási program
választási eredmény
képviselői mandátum
választási koalíció
választási biztosíték
választási csalás
választójog
szükséges szavazatarány
választási reform
választói névjegyzék
választási rendszer
elektori testület
elektromos vezeték
elektromos gépezet
elektromos jármű
elektromos energia
elektrotechnikai ipar
elektromos berendezések
villamosenergia-ipar
elektromos eljárás
elektromos akkumulátor
áramellátás
elektrokémia
elektromágneses berendezés
elektromágneses interferencia
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electrometallurgy
electronic banking
electronic commerce
electronic component
electronic device
electronic document
electronic document management
electronic equipment
electronic funds transfer
electronic government
electronic mail
electronic publishing
electronic signature
electronic voting
electronic waste
electronics
electronics industry
electrotechnology
eligibility criteria
eligible region
elimination of illiteracy
elite sport

elektrometallurgia
elektronikus banki szolgáltatás
elektronikus kereskedelem
elektromos alkatrész
elektromos eszköz
elektronikus dokumentum
elektronikus dokumentumkezelés
elektromos felszerelés
elektronikus pénz
e-kormányzat
elektronikus levél
elektronikus kiadás
elektronikus aláírás
elektronikus szavazás
elektronikus hulladék
elektronika
elektronikai ipar
elektrotechnika
jogosultsági feltételek
támogatásra jogosult régió
alfabetizáció

emancipation
embassy
embryo and foetus
emergency aid
emergency medical treatment
emergency travel document
emigration
Emilia-Romagna
emission allowance
emission trading
employer
employers' confederation
employers' organisation
employment aid
Employment Committee (EU)
employment policy
employment service
employment statistics
employment structure
Employment, Social Policy, Health and Consumer
Affairs Council (EPSCO = Emploi, politique
sociale, santé et consommateurs)
EMS exchange-rate mechanism
encyclopaedia
endemic disease
endocrine disease

emancipáció
nagykövetség
embrió és magzat
sürgősségi segély
sürgősségi orvosi ellátás
ideiglenes útiokmány
kivándorlás
Emilia-Romagna
megengedett kibocsátás
kibocsátáskereskedelem
munkaadó
munkaadók szövetsége
munkaadói szervezet
foglalkoztatási támogatás
foglalkoztatási bizottság (EU)
foglalkoztatáspolitika
foglalkoztatási szolgálat
foglalkoztatási statisztika
foglalkoztatási struktúra
Foglalkoztatás, Szociális ügyek, Egészségügyi
és Fogyasztói Ügyek Tanácsa (Council)

élsport

EMR árfolyam-mechanizmus
enciklopédia
endemikus betegség
hormonális betegség
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end-of-life vehicle
energy audit
Energy Commissioner
energy consumption
energy conversion
energy cooperation
energy crisis
energy crop
energy demand
energy distribution
energy diversification
energy efficiency
energy grid
energy industry
energy law
energy policy
energy production
energy recovery
energy research
energy resources
energy saving
energy site
energy storage
energy supply
energy technology
energy transport
energy use
energy-generating product
enforcement of ruling
enforcement, execution
engine
engineer
engineering structure
England
English Channel
English-speaking Africa
enhanced cooperation
enhanced cooperation
enhancing access to employment
enjoyment of rights
enlargement of an international organisation
enlargement of the Union
ENPI: European Neighbourhood and Partnership
Instrument
enter a scrutiny reservation
entrepreneur
entrepreneurship
entry and exit stamp
Environment Council

elhasznált jármű, roncsautó
energiamérleg
energetikai biztos, energiaügyi biztos
energiafogyasztás
energiaátalakítás
energiaügyi együttműködés
energiaválság
energianövény
energiaigény
energiaelosztás
energiaforrások diverzifikálása
energiahatékonyság
energiahálózat
energiaipar
energiajog
energiapolitika
energiatermelés
energetikai hasznosítás
energiakutatás
energiaforrások
energiamegtakarítás
energia-lelőhely
energiatárolás
energiaellátás
energiatechnológia
energiaszállítás
energiafelhasználás
energiahordozó
ítélet végrehajtása
(mindkettő) végrehajtás
motor
mérnök
szerkezet
Anglia
La Manche csatorna
angol nyelvű Afrika
megerősített együttműködés (EU)
megerősített együttműködés
álláslehetőségek javítása
jogok élvezete
nemzetközi szervezet kibővítése
az Unió bővítése
európai szomszédsági és partnerségi eszköz
vizsgálati fenntartással él
vállalkozó
vállalkozó szellem
be- és kilépési pecsét
Környezetvédelmi Tanács (Council)
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environmental cooperation
environmental economics
environmental education
environmental impact
environmental indicator
environmental law
environmental liability
environmental monitoring
environmental offence
environmental policy
environmental protection
environmental research
environmental standard
environmental statistics
environmental tax
environmentally friendly, environment friendly
enzyme
EP assent
EP Committee
EP delegation
EP opinion
EP resolution
epidemic
epidemiology
Epirus
EPO: European Patent Office
EPSO
equal pay
equal treatment
equality before the law
equality between men and women
Equatorial Guinea
equatorial zone
equidae
equipment cost
equitable tourism
equity instruments
equivalence of diplomas
ERDF: European Regional Development Fund
ergonomics
Eritrea
erosion
ESC opinion
ESDP
espionage
essential oil
established right
establishment
establishment of parentage

környezetvédelmi együttműködés
környezetgazdaság
környezettudatos nevelés
környezeti hatás
környezeti mutató
környezetvédelmi jog
környezeti felelősség
környezetvédelmi ellenőrzés
környezet elleni bűncselekmények
környezetvédelmi politika
környezetvédelem
környezetvédelmi kutatás
környezetvédelmi előírás
környezetvédelmi statisztika
környezetvédelmi adó
környezetbarát
enzim
EP-hozzájárulás
EP-bizottság
EP-küldöttség
EP-vélemény
EP-állásfoglalás
epidémia
epidemiológia
Epírosz
Európai Szabadalmi Hivatal
EPSO
egyenlő díjazás
egyenlő bánásmód
törvény előtti egyenlőség
nők és férfiak közötti egyenlőség
Egyenlítői-Guinea
egyenlítői öv
lófélék
felszerelési költség
tisztességes turizmus
osztalékra jogosító értékpapírok
oklevelek egyenértékűsége
ERFA: Európai Regionális Fejlesztési Alap
ergonómia
Eritrea
erózió
GSZB-vélemény
KEBVP
kémkedés
illóolaj
szerzett jogok
telephely
apaság megállapítása
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establishment of peace
Estonia
estuary
ethanol
ethics
Ethiopia
ethnic cleansing
ethnic conflict
ethnic discrimination
ethnic group
ethnography
ethnology
ETSI
EU 25
EU Accession Treaty
EU act
EU action
EU activity
EU Agency for Fundamental Rights
EU agricultural market
EU agriculture committee
EU aid
EU body
EU body for police and judicial cooperation
EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU

borrowing
budget
Charter of Fundamental Rights
competence
competition policy
control
Council committee
Council Presidency
customs procedure
emission allowance
Emissions Trading Scheme
employment policy
environmental policy
expenditure
financial instrument
financing
financing arrangements
industrial policy
initiative
institution
investment
law
law - international law
law - national law

béketeremtés
Észtország
torkolat
etanol
etika
Etiópia
etnikai tisztogatás
etnikai konfliktus
etnikai megkülönböztetés
etnikai csoport
etnográfia
etnológia
ETSI
EU-25-ök
EU csatlakozási szerződés
uniós jogi aktus
uniós fellépés
uniós tevékenység
az EU Alapjogi Ügynöksége
uniós mezőgazdasági piac
mezőgazdasági bizottság (EU)
uniós támogatás
uniós szerv
uniós rendőrségi és igazságügyi
együttműködési szerv
uniós hitelfelvétel
uniós költségvetés
az Európai Unió alapjogi chartája
az Unió hatásköre
az EU versenypolitikája
uniós ellenőrzés
az Európai Unió Tanácsának bizottsága
az Európai Unió Tanácsának elnöksége
uniós vámeljárás
megengedett uniós kibocsátás
az EU kibocsátáskereskedelmi rendszere
uniós foglalkoztatáspolitika
uniós környezetvédelmi politika
uniós kiadás
uniós pénzügyi eszköz
uniós finanszírozás
uniós finanszírozási rendszer
uniós iparpolitika
uniós kezdeményezés
EU-intézmény
uniós beruházás
uniós jog
EU-jog - nemzetközi jog)
uniós jog–nemzeti jog
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EU legal system
EU loan
EU market
EU Member State
EU migration policy
EU Military Committee
EU military mission
EU military staff
EU Military Staff
EU national
EU office or agency
EU Official Journal
EU police cooperation
EU police mission
EU policy
EU policy - national policy
EU production
EU programme
EU publication
EU regional policy
EU relations
EU research policy
EU situation
EU sponsorship
EU statistics
EU waters
EU’s General Affairs Council (the foreign
ministers of all the member states)
eugenics
EU-NATO cooperation
Euratom loan
Euratom Supply Agency
Eureka
EURES
Euribor
euro
euro area
euro jargon
Euro-Arab cooperation
Euro-Atlantic Partnership Council
Eurobond
Eurocommunism
Eurocontrol
Eurocorps
Eurocredit
Eurocurrency
Eurodollar
Eurofound
Eurogroup (euro area)

uniós jogrend
uniós kölcsön
uniós piac
EU-tagállam
uniós migrációs politika
az Európai Unió Katonai Bizottsága
az EU katonai missziója
EU katonai törzse
az EU Katonai Törzse
EU-tagállam állampolgára
uniós hivatal
az EU Hivatalos Lapja
EU rendőrségi együttműködés
az EU rendőri missziója
uniós politika
uniós politika–nemzeti politika
uniós termelés
uniós program
uniós kiadvány
az Európai Unió regionális politikája
EU-kapcsolatok
uniós kutatáspolitika
az Európai Unió helyzete
uniós szponzorálás
uniós statisztika
uniós vizek
az EU Általános Ügyek Tanácsa
eugenika
EU-NATO együttműködés
Euratom-kölcsön
Euratom Ellátási Ügynökség
Eureka
EURES
EURIBOR
euro
euro-övezet
eurozsargon
európai–arab együttműködés
Euro-atlanti Partnerségi Tanács
euro-kötvény
eurokommunizmus
Eurocontrol
Európa-hadtest
euro-hitel
euro-deviza
euro-dollár
Eurofound
euro-csoport (euro-övezet)
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Eurogroup (NATO)
Eurojust
Euromarket
Euro-missile
Europe
Europe Day
Europe of Democracies and Diversities
European accounting system
European Agency for Reconstruction
European Agency for Reconstruction, EAR
European Agency for Safety and Health at Work
European Agency for Safety and Health at Work
(EU-OSHA)
European Agency for the Evaluation of Medicinal
Products, EMEA
European Agricultural Guidance and Guarantee
Fund (EAGGF or FEOGA)
European Agricultural Guidance and Guarantee
Fund Guidance Section
European agricultural model
European Anti-fraud Office
European arms policy
European arrest warrant
European association
European Association Agreement
European Association for Cooperation
European Association of National Productivity
Centres
European Asylum Support Office
European Atomic Energy Society
European audiovisual area
European Aviation Safety Agency
European Aviation Safety Agency, EASA
European Barge Union
European Broadcasting Union
European Capital of Culture
European Central Bank
European Central Bank opinion
European Central Bank, ECB
European Centre for Disease Prevention and
Control
European Centre for Parliamentary Research and
Documentation
European Centre for the Development of
Vocational Training, CEDEFOP
European Centre of Enterprises with Public
Participation
European charter

Eurogroup (NATO)
Eurojust
euro-piac
euromissile
Európa
Európa nap
Demokráciák és Sokszínűség Európája
európai elszámolási rendszer
Európai Újjáépítési Ügynökség
Európai Újjáépítési Ügynökség
Európai Munkahelyi Biztonsági és
Egészségvédelmi Ügynökség
Európai Munkahelyi Biztonsági és
Egészségvédelmi Ügynökség
Európai Gyógyszerértékelő Ügynökség
Európai Mezőgazdasági Orientációs és
Garanciaalap (EMOGA)
Európai Mezőgazdasági Orientációs és
Garancia Alap Orientációs Szekció
európai mezőgazdasági modell
Európai Csalás Elleni Hivatal
európai fegyverzetpolitika
európai elfogatóparancs
európai szövetség
európai társulási megállapodás
Európai Együttműködési Szövetség
Nemzeti Termelékenységi Központok Európai
Szervezete
Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal
Európai Atomenergia-társaság
európai audiovizuális térség
Európai Repülésbiztonsági Ügynökség
Európai Repülésbiztonsági Ügynökség
a Folyami Hajózás Európai Uniója
Európai Műsorszórók Szövetsége
Európa Kulturális Fővárosa
Európai Központi Bank
Az Európai Központi Bank véleménye
Európai Központi Bank, EKB
Európai Betegségmegelőzési és
Járványvédelmi Központ
Az Európai Parlamenti Kutatási és
Dokumentációs Központ
Európai Szakképzés-fejlesztési Központ,
CEDEFOP
Állami Vállalkozások Európai Központja
európai charta
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European Charter of Local Self-Government
European Chemicals Agency
European Chemicals Agency
European citizenship
European Civil Aviation Conference
European civil service
European Commission
European Commission
European Commission against Racism and
Intolerance, ECRI
European Commissioner
European Committee for Standardisation
European Communities
European Community
European company
European Computer Driving License
European conference
European Conference of Ministers of Transport
European Constitution
European Consumer Centres Network
European Convention
European convention
European Convention on Human Rights
European cooperation
European cooperative
European Council
European Court of Auditors
European Court of Human Rights
European cultural event
European currency
European Data Protection Supervisor
European Defence Agency
European defence policy
European driving licence
European Economic and Social Committee
European Economic and Social Committee, EESC
European
European
European
European
European
European
European
European
European
European

Economic Area
Economic Interest Grouping
election
electoral system
Employment Strategy
Employment Strategy
Energy Charter
Enforcement Order, EEO
Environment Agency
Environment Agency, EEA

Helyi Önkormányzatok Európai Chartája,
madridi charta
Vegyi Anyagokkal
Foglalkozó Európai Ügynökség
Európai Vegyianyag-ügynökség
európai polgárság
Európai Polgári Repülési Konferencia
európai közszolgálat
Európai Bizottság
Európai Bizottság
Európai Rasszizmus és Intolerancia-ellenes
Bizottság
európai biztos
Európai Szabványügyi Bizottság
Európai Közösségek
Európai Közösség
európai részvénytársaság
európai számítógép-használói jogosítvány
európai konferencia
európai közlekedési miniszterek konferenciája
európai alkotmány
európai fogyasztóvédelmi központok hálózata
Európai Konvent
európai egyezmény
Emberi Jogok Európai Egyezménye
európai együttműködés
európai szövetkezet
Európai Tanács
Európai Számvevőszék
Emberi Jogok Európai Bírósága
európai kulturális esemény
európai valuta
európai adatvédelmi biztos
Európai Védelmi Ügynökség
európai védelmi politika
európai vezetői engedély
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság,
EGSZB (korábbi nevén ECOSOC)
Európai Gazdasági Térség
Európai Gazdasági Egyesülés
európai választás
európai választási rendszer
európai foglalkoztatási stratégia
Európai Foglalkoztatási Stratégia
Európai Energia Charta
európai végrehajtási jogcím
Európai Környezetvédelmi Ügynökség
Európai Környezetvédelmi Ügynökség
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European External Action Service
European Fisheries Control Agency
European fisheries fund
European Food Safety Authority
European Food Safety Authority, EFSA
European Forest Institute
European forestry policy
European Foundation for the Improvement of
Living and Working Conditions, EUROFOUND
European Fundamental Rights Agency

Európai Külügyi Szolgálat
Európai Halászati Ellenőrző Hivatal
Európai Halászati Alap
Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság
Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság
Európai Erdészeti Intézet
európai erdészeti politika
Európai Alapítvány az Élet- és
Munkakörülmények Javításáért

European
European
European
European
European
European
European

Europai Globalizacios Alkalmazkodasi Alap
Európai GNSS Ügynökség
európai növekedési kezdeményezés
európai identitás
európai ipari térség
A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete
Európai Unió Biztonságpolitikai Kutatóintézete
(Council)
Európai Biztonságtudományi Intézet

Globalisation Adjustment Fund
GNSS Agency
growth initiative
identity
industrial area
Institute for Gender Equality
Institute for Military Studies

European Institute for Security Studies
European Institute of Innovation and
Technology
European Institute of Public Administration
European integration
European Investment Bank
European Investment Bank, EIB
European Investment Fund
European Joint Undertaking
European language
European League for Economic Cooperation
European legal area
European legal status
European Liberal Democrat and
Reform
Party, ELDR
European Maritime Safety Agency
European Maritime Safety Agency, EMSA
European Medicines Agency
European Monetary Agreement
European Monetary Cooperation Fund
European Monetary Fund
European Monetary Institute
European Monetary Institute, EMI
European Monetary System
European Monitoring Centre for Drugs and Drug
Addiction
European Monitoring Centre for Drugs and Drug
Addiction, EMCDDA
European Monitoring Centre on Racism and

Európai Alapjogi Ügynökség

Európai Innovációs és Technológiai Intézet
Európai Közigazgatási Intézet
európai integráció
Európai Beruházási Bank
Európai Beruházási Bank, EIB
Európai Beruházási Alap
közös európai vállalkozás
európai nyelv
a Gazdasági Együttműködés Európai
Szövetsége
európai jogi térség
európai jogállás
ELDR: Európai Liberális, Demokrata és
Reformpárt
Európai Tengerbiztonsági Ügynökség
Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség
Európai Gyógyszerügynökség
Európai Monetáris Megállapodás
Európai Monetáris Együttműködési Alap
Európai Monetáris Alap
Európai Monetáris Intézet
Európai Monetáris Intézet, EMI
Európai Monetáris Rendszer
A Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai
Megfi
Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai
Megfigyelőközpontja
A Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai
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Xenophobia, EUMC
European Movement
European Neighbourhood and Partnership
Instrument
European neighbourhood policy
European Network and Information Security
Agency
European official
European Ombudsman
European organisation
European Parliament
European party
European passport
European patent
European Patent Office
European Payments Union
European People’s Party-European Democrats,
EPP-ED
European Personnel Selection Office (also
European Communities Personnel Selection
Office), EPSO
European Police College
European Police Office, Europol
European political cooperation
European Political Union
European private law
European Prosecutor’s Department
European Railway Agency
European Refugee Fund
European Region
European Regional Development Fund
European Regional Development Fund
European Regional Development Fund (ERDF)
European Return Fund
European school
European security
European Security and Defence Policy (ESDP)
European social area
European social budget
European Social Charter
European Social Fund
European Social Fund
European Social Fund (ESF)
European social policy
European Space Agency
European standard
European standardisation body
European symbol
European System of Central Banks

Megfigyelőközpontja
európai mozgalom
Európai Szomszédsági és Partnerségi
Támogatási Eszköz
Európai Szomszédságpolitika
Európai Hálózat- és Információbiztonsági
Ügynökség
európai tisztviselő
európai ombudsman
európai szervezet
Európai Parlament
európai párt
európai útlevél
európai szabadalom
Európai Szabadalmi Hivatal
Európai Fizetési Unió
Európai Néppárt-Európai Demokraták (EPP-ED)
Európai Személyzeti Felvételi Hivatal
Európai Rendőrtiszti Főiskola
Európai Rendőrségi Hivatal, Europol
európai politikai együttműködés
európai politikai unió
európai magánjog
Európai Ügyészség
Európai Vasúti Ügynökség
Európai Menekültügyi Alap
európai régió
Európai Regionális Fejlesztési Alap
Európai Regionális Fejlesztési Alap
Európai Regionális Fejlesztési Alap
Európai Visszatérítési Alap
európai iskola
európai biztonság
európai biztonsági és védelmi politika
európai szociális térség
európai szociális költségvetés
Európai Szociális Charta
Európai Szociális Alap
Európai Szociális Alap
Európai Szociális Alap
európai szociálpolitika
Európai Űrügynökség
európai szabvány
európai szabványügyi szervezet
európai szimbólum
Központi Bankok Európai Rendszere
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European
European
European
European
European
European
European
European
European
European
European
European

System of Central Banks, ESCB
tax cooperation
television
Trade Union Confederation
Trade Union Institute
trademark
Training Foundation
Training Foundation, ETF
treaties
undertaking
Union
Union Agency for Fundamental Rights

European Union Institute for Security Studies
European
European
European
European

Union
Union
Union
Union

membership
Military Committee, EUMC
Military Staff, EUMS
Satellite Centre

European
European
European
European

Union Satellite Centre
United Left/Nordic Green Left
University Institute
Volunteer Corps for Humanitarian Aid

European Works Council
European Works Council
europeanisation
Europol
Europol and Eurojust
Europol Management Board
Euroright
euroscepticism
Eurostat
Eurovignette
Eurydice
Eutelsat
euthanasia
eutrophication
evacuation of the population
evaluation method
evaluation of resources
Everything But Arms, EBA
evidence
evidence warrant
examination
ex-ante evaluation

Központi Bankok Európai Rendszere
európai adóügyi együttműködés
európai televízió
Európai Szakszervezetek Szövetsége
Európai Szakszervezeti Intézet
európai védjegy
Európai Képzési Alapítvány
Európai Képzési Alapítvány
európai szerződések
európai vállalkozás
Európai Unió
az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége
az Európai Unió Biztonságpolitikai
Kutatóintézete
európai uniós tagság
Európai Unió Katonai Bizottsága (Council)
Európai Unió Katonai Törzse (Council)
Európai Unió Műholdközpontja, Európai
Műholdas Központ
az Európai Unió Műholdközpontja
Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal
Európai Egyetemi Intézet
Európai Önkéntes Humanitárius Segélyezési
Hadtest
Európai Üzemi Tanács
Európai Üzemi Tanács
európaizálódás
Europol
Europol (Európai Rendőrségi Hivatal) és
Eurojust
Europol igazgatótanácsa
európai jobboldal
euroszkepticizmus
Eurostat
euromatrica
Eurydice
EUTELSAT
eutanázia
eutrofizáció
lakosság evakuálása
értékelési módszer
a források értékelése
mindent, csak fegyvert nem, fegyvereken
kívül mindent
tanúvallomás
bizonyítás-felvételi parancs
vizsga
előzetes értékelés
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exceed one’s competence

hatáskörét túllépi

Excessive Deficit Procedure, EDP
exchange control
exchange of publications
exchange parity
exchange policy
exchange rate
exchange restriction
exchange transaction
exchange-rate mechanism
excise duty
exclusion from an international organisation
exclusion from public-sector employment
exclusion from treatment (EU)
exclusion of renvoi

túlzott hiány esetén követendő eljárás
árfolyam-szabályozás
kiadványcsere
árfolyamparitás
devizapolitika
árfolyam
devizakorlátozás
devizaügylet
monetáris intervenciós mechanizmus
jövedéki adó
nemzetközi szervezetből történő kizárás
közhivataloktól való elzárás
elbánásból való kizárás (EU)

exclusive distribution agreement
exclusive economic zone
exclusive purchasing agreement
executive
executive agency
Executive Board
executive body
executive competence
executive power
executive summary
exemption from customs duties

kizárólagos forgalmazási megállapodás
kizárólagos gazdasági övezet
kizárólagos beszerzési megállapodás
vezető
végrehajtó ügynökség
Igazgatóság (Európai Központi Bank)
végrehajtó szerv
kormányzati jogkör
végrehajtó hatalom
vezetői összefoglaló
vámmentesség
versenykorlátozó magatartás engedélyezése
alóli mentesítés
források kimerülése
bővítőkártya
külföldre kirendelt munkavállaló

exemption from restrictive-practice authorisation
exhaustion of resources
expansion card
expatriate worker
expedited procedure
expenditure
experiment on humans
experimental farm
expert's report ordered by a court
explanation of voting
explanatory memorandum
exploitation of resources
exploitation of the sea-bed
exploitation of the seas
exploratory debate
explosive
export
export (EU)
export aid
export credit

a vissza- és továbbutalás kizárása

gyorsított, sürgős eljárás
kiadás
emberen végzett kísérlet
kísérleti gazdaság
bíróság által elrendelt szakértői szakvélemény
szavazás indoklása
indokolás
források kiaknázása
a tengerfenék hasznosítása
tengerek kihasználása
orientációs vita
robbanóanyag
kivitel
kivitel (EU)
exporttámogatás
exporthitel
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export credit insurance
export customs procedure
export financing
export industry
export levy
export licence
export monitoring
export of capital
export of waste
export policy
export price
export refund
export restriction
export revenue
export subsidy
export tax
ex-post evaluation
exposure of credit institution
expressway
expropriation
expulsion
expulsion from housing
ex-serviceman
extensive farming
extensive pasture and meadow

exportbiztosítás
kiviteli vámeljárás
exportfinanszírozás
exportipar
exportlefölözés
kiviteli engedély
exportfelügyelet
tőkekivitel
hulladékexport
exportpolitika
exportár
export-visszatérítés
kiviteli korlátozás
exportbevétel
exportszubvenció
exportadó
utóértékelés
hitelintézet kockázata
gyorsforgalmi út
kisajátítás
kiutasítás
kilakoltatás
katonaviselt
külterjes gazdálkodás

external action
external border of the EU
external competence (EU)
external debt
extra-atmospheric space
extra-budgetary expenditure
extraction of oil
extradition
extra-EU trade
extranet
extraordinary budget
extra-parliamentary party
extraterritorial jurisdiction
extra-territoriality
Extremadura
extreme left
extreme right
extremism
extremist party
eye disease
facilitation of unauthorized entry and residence

külső tevékenység
az Európai Unió külső határa
külső hatáskör (EU)
külföldi adósság
világűr
költségvetésen kívüli kiadások
olajkitermelés
kiadatás
Unión kívüli kereskedelem
extranet
rendkívüli költségvetés
parlamenten kívüli párt
extraterritoriális hatály
extraterritorialitás
Extremadura
szélsőbal
szélsőjobb
szélsőség
szélsőséges párt
szembetegség
segítségnyújtás jogellenes beutazáshoz és
tartózkodáshoz
fogyatékkal élők számára szolgáló

facilities for the disabled

extenzív legelő és kaszáló
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fact-finding mission
factor of production
facsimile
Faeroe Islands
failure to act
failure to report for duty
Fair contribution
fair trade
Falkland Islands
fallow
family
family benefit
family business
family by marriage
family farming
family law
family migration
family planning
family policy
family protection
family solidarity
family worker
fancy leather goods and glove-making industry
FAO
Far East
FARE: Football against Racism in Europe

létesítmények
tényfeltáró küldetés
termelési tényező
telefax
Feröer-szigetek
intézményi mulasztás
önkényes eltávozás
arányos hozzájárulás, méltányos hozzájárulás
tisztességes kereskedelem
Falkland-szigetek
ugar
család
családi ellátás
családi vállalkozás
sógorság
családi gazdálkodás
családjog
családi migráció
családtervezés
családpolitika
családvédelem
családi összetartás
kisegítő családtag
bőrdíszmű- és kesztyűipar
FAO
Távol-Kelet
Labdarúgás az európai rasszizmus ellen

farm accountancy data network
farm animal
farm development plan
farm household
farm income
farm lease
farm modernisation
farm price support
farm prices
farm rent
farm return
farmer
farmers' income
farmers' movement
farming project
farming sector
farming system
Fascism
FATF: Financial Action Task Force

mezőgazdasági számviteli információs hálózat
haszonállat
mezőgazdasági fejlesztési terv
mezőgazdasági háztartás
mezőgazdasági jövedelem
földhaszonbérlet
mezőgazdasági üzemek modernizációja
mezőgazdasági ártámogatás
mezőgazdasági ár
haszonbér
mezőgazdasági adatszolgáltatási űrlap
mezőgazdasági gazdálkodó
gazdálkodásból származó jövedelem
parasztmozgalom
mezőgazdasági projekt
mezőgazdasági szektor
gazdálkodási rendszer
fasizmus

fats

zsírok

pénzügyi akció munkacsoport, PAM
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fattening
feasibility study
federal chamber
federal State
federalism
Federated States of Micronesia
Federation State
feel very strongly about

hizlalás
megvalósíthatósági tanulmány
szövetségi parlament
szövetségi állam
föderalizmus
Mikronéziai Szövetségi Államok
szövetségi tagállam

fellow hunters
female migrant
female unemployment
female work
female worker
fermented milk
ferro-alloy
ferrous metal
ferryboat
fertiliser
fertiliser industry
fertility
field day

vadásztársak
migráns nő
női munkanélküliség
női munka
női munkavállaló
fermentált tej
ferroötvözet
vasfém
komphajó
trágya
műtrágyaipar
termékenység

field research
FIFG
fight against crime
fight against insects
fight against unemployment
fight against wastage
fighter aircraft
Fiji
fill in legal gaps
film industry
film production
Final beneficiary
final consumption
finance act
finance house
financial accounting
financial agreement
financial aid
financial analysis
financial autonomy
financial compensation of an agreement
financial control
Financial control
financial cooperation

tereptanulmány
HOPE
bűnüldözés
rovarok elleni küzdelem
küzdelem a munkanélküliség ellen
pazarlás elleni küzdelem
harci repülőgép
Fidzsi-szigetek
joghézagokat megszüntet
filmipar
filmgyártás
végső kedvezményezett
végső fogyasztás
költségvetési törvény
iparbank
általános könyvelés
pénzügyi megállapodás
pénzügyi segély
pénzügyi elemzés
pénzügyi autonómia
megállapodás pénzügyi ellentételezése
pénzügyi ellenőrzés
pénzügyi ellenőrzés
pénzügyi együttműködés

igen határozott véleménye van, ragaszkodik
álláspontjához

1 nagy nap, nagy események napja 2
kiszállás, helyszíni szemle
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financial equalisation
Financial implementation
financial institution
financial instrument
Financial Instrument for Fisheries Guidance
financial intelligence unit, FIU
financial interests of members
financial intervention
financial legislation
financial loss
financial management
financial management
financial market
financial occupation
Financial perspective
financial perspective(s)
financial perspectives
financial planning
financial policy
financial protocol
Financial Regulation
financial regulation
financial requirements
financial services
financial situation
financial solvency
financial statistics
financial transaction
financial year
financing
financing level
financing method
financing of aid
financing of the EU budget
financing plan
Financing plan
financing policy
fine
fine arts
Finland
fire
fire protection
firearms and munitions
fireworks
firm governed by commercial law
first aid
first job
first Lomé Convention

pénzügyi kiegyenlítés
pénzügyi megvalósítás
pénzügyi intézmény
pénzügyi instrumentum
Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz
(rendőrségi) pénzügyi adatgyűjtő és értékelő
egység
képviselők gazdasági érdekeltségei
pénzügyi intervenció
pénzügyi szabályozás
pénzügyi veszteség
pénzügyi gazdálkodás, irányítás
pénzügyi irányítás
pénzügyi piac
pénzügyi szakma
várható pénzügyi helyzet, pénzügyi kilátások
pénzügyi terv
pénzügyi terv
pénzügyi tervezés
pénzügyi politika
pénzügyi jegyzőkönyv
költségvetési, pénzügyi rendelet, szabályzat
költségvetési rendelet
pénzügyi szükségletek
pénzügyi szolgáltatások
pénzügyi helyzet
fizetőképesség
pénzügyi statisztika
pénzügyi tranzakció
költségvetési év
finanszírozás
finanszírozási szint
finanszírozási módszer
segély finanszírozása
az uniós költségvetés finanszírozása
finanszírozási terv
pénzügyi terv
finanszírozási politika
pénzbüntetés
szépművészetek
Finnország
tűz
tűzvédelem
lőfegyverek és lőszerek
tűzijáték
kereskedelmi társaság
elsősegély
első munkahely
I. Loméi Egyezmény
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first stage of EMU
first user action
First World War
fiscal court
fiscal monopoly
fiscal policy
fish
fish disease
fish farming
fish oil
fish product
fisheries policy
fisheries structure
fisherman
fishery management
fishery produce
fishery product
fishery research
fishery resources
fishing agreement
fishing area
fishing controls
fishing fleet
fishing grounds
fishing industry
fishing licence
fishing net
fishing permit
fishing port
fishing regulations
fishing rights
fishing season
fishing statistics
fishing vessel
fixed closure date
fixed deadline calls
fixed party list
fixing of prices
flag
flag of convenience
flagging
Flanders (Belgium)
flanking measures
flat product
flat-rate contribution
flat-rate tax
flavoured wine

a GMU első szakasza
első felhasználói akció
első világháború
pénzügyi bíráskodás
adókivetési monopólium
fiskális politika
hal
halbetegségek
haltenyésztés
halolaj
haltermék
halászati politika
halászati struktúra
halász
halgazdálkodás
halászati termelés
halászati termék
halászati kutatás
halászati erőforrások
halászati megállapodás
halászati terület
halászati ellenőrzés
halászflotta
halászterület
halászati ágazat
halászati jogosítvány
halászháló
halászati engedély
halászati kikötő
halászati előírások
halászati jog
halászati idény
halászati statisztika
halászhajó
rögzített benyújtási határidő
rögzített benyújtási határidejű pályázati
felhívás
zárt lista
árrögzítés
zászló
olcsó lobogó
megjelölés
flamand régió
kísérő intézkedések
lapos termék
átalány hozzájárulás
átalányadó
ízesített bor
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flavouring
flax
Flemish Community
Flevoland
flexible working hours
flexicurity

aroma
len
flamand közösség
Flevoland
rugalmas munkaidő

floating rate
floating rate
flood
flood protection reservoirs, emergency
reservoirs
floor coverings
floriculture
flour milling
flow
flow adjustment
flows and stocks
fluctuation margin
fluorine
focal point
fodder
fodder beet
fodder cereals
fodder plant
fodder-growing
food additive
food aid
Food and Veterinary Office
food cereals
food chemistry
food colouring
food consumption
food contamination
food emulsifier
food expenditure
food fat
food hygiene
food industry
food inspection
food poisoning
food policy
food preserving
food price
food processing
food production
food resources
food safety
food shortage

1 lebegő árfolyam 2 változó kamatozású
lebegő árfolyam
árvíz

rugalmas biztonság

árvízvédelmi tározók, vésztározók
padlóburkoló anyagok
virágkertészet
malomipar
tranzakció is
állományváltozás kiigazítása
gazdasági folyamatok és állományok
ingadozási sáv
fluor
fókuszpont
takarmány
takarmányrépa
takarmánygabona
takarmánynövény
takarmánynövény-termesztés
élelmiszer-adalékanyag
élelmiszersegély
Élelmiszerügyi és Állat-egészségügyi Hivatal
étkezési gabona
élelmiszer-kémia
színezőanyag
élelmiszer-fogyasztás
élelmiszer-szennyezés
emulgeátor
élelmiszerköltség
étkezési zsír
élelmiszer-higiénia
élelmiszeripar
élelmiszer-felügyelet
ételmérgezés
élelmiszer-politika
élelmiszer-tartósítás
élelmiszerár
élelmiszer-feldolgozás
élelmiszergyártás
élelmiszerforrások
élelmiszer-biztonság
élelmiszerhiány
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food standard
food substitute
food supplement
food technology
foodstuff
foodstuffs legislation
foot-and-mouth disease
footwear industry
force reduction
forced disappearance
forced marriage
forced migration
forces abroad
foreign aid
foreign capital
foreign currency
foreign enterprise
foreign exchange market
foreign investment
foreign language
foreign market
foreign national
foreign policy
foreign student
foreign tourism
foreign trade
foreign-exchange reserves
forensic medicine
forest
forest certification
forest conservation
forest plantation
forest ranger
forestry development
forestry economics
forestry group
forestry holding
forestry legislation
forestry policy
forestry property
forestry research
forestry statistics
forgery of documents
forgery, counterfeiting, falsification
form
formal sitting

élelmiszer-előírás
élelmiszer-helyettesítő
étrend-kiegészítő
élelmiszer-technológia
élelmiszer
élelmiszerjog
ragadós száj- és körömfájás
cipőipar
haderőcsökkentés
eltűnés erőszakos körülmények között
kényszerházasság
kényszermigráció
külföldön állomásozó haderők
külföldi segély
külföldi tőke
deviza
külföldi vállalkozás
devizapiac
külföldi befektetés
idegen nyelv
külső piac
külföldi állampolgár
külpolitika
külföldi hallgató
idegenforgalom
külkereskedelem
devizatartalék
törvényszéki orvostan
erdő
erdőtanúsítás
erdővédelem
erdőültetvény
erdész
erdőfejlesztés
erdőgazdálkodás
erdészeti érdekcsoport
erdőgazdaság
erdészeti jogszabályok
erdészeti politika
erdészeti tulajdon
erdészeti kutatás
erdészeti statisztika
okirathamisítás
hamisítás, meghamisítás
formanyomtatvány

formation of a party
former socialist countries

pártalapítás
volt szocialista országok

ünnepi ülés
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Former Yugoslav Republic of Macedonia
fortified wine
forum
forward deals
forward studies
fossil fuel
foundation
fourth Lomé Convention
FP5
Frame of reference
framework agreement
framework decision
framework decision
Framework Programme (FP)
Framework Programme for Research and
Development
France
Franche-Comté
franchising
fraud
fraud against the EU
fraudulent use
free circulation
free competition
free credit
free education
free medical care
free movement of capital
free movement of goods
free movement of persons
free movement of programmes
free movement of workers
free price
free service
Free Trade Area of the Americas
free zone
free zone
free-at-frontier price
freedom of assembly
freedom of association
freedom of communication
freedom of establishment
freedom
freedom
freedom
freedom
freedom

of
of
of
of
of

expression
movement
navigation
opinion
religious beliefs

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság
szeszezett bor
fórum
(bankközi, nem tőzsdei) határidős ügyletek,
terminügyletek
jövőtanulmányok
fosszilis tüzelőanyag
alapítvány
IV. Loméi Egyezmény
5. KP
referencia okmány
keretmegállapodás
kerethatározat
kerethatározat
Keretprogram (KP)
kutatási és fejlesztési keretprogram
Franciaország
Franche-Comté
franchise
csalás
az Európai Unió érdekeit sértő csalás
csalárd felhasználás
szabad forgalom
szabad verseny
kamatmentes hitel
ingyenes oktatás
ingyenes orvosi ellátás
tőke szabad mozgása
áruk szabad mozgása
személyek szabad mozgása
programok szabad mozgása
munkavállalók szabad mozgása
szabad ár
ingyenes szolgáltatás
Összamerikai Szabadkereskedelmi Övezet
vámszabad terület
vámszabad terület
határparitásos ár
gyülekezési jog
egyesülési szabadság
véleménynyilvánítási szabadság
letelepedés szabadsága, letelepedési
szabadság
szólásszabadság
mozgás szabadsága
hajózás szabadsága
gondolatszabadság
vallásszabadság
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freedom of self-determination
freedom of the press
freedom of the seas
freedom of the skies
freedom of trade
freedom to provide services
free-on-board price
free-range farming
free-trade agreement
free-trade area
freeze-dried product
freeze-drying
freezing
freight rate
French Guiana
French overseas collectivity
French overseas department and region
French Polynesia
French Southern and Antarctic Territories
French West Indies
French-speaking Africa
French-speaking Community
fresh cheese
fresh fish
fresh fruit
fresh meat
fresh product
fresh vegetable
freshwater
freshwater fish
freshwater fishing
Friesland
frigid zone
fringe benefit
Friuli-Venezia Giulia
Frontex
frontier
frontier migration
frontier region
frontier worker
frozen product
fruit
fruit juice
fruit product
fruit vegetable
fruit-growing
fuel
fuel cell
fuel enrichment

önrendelkezési jog
sajtószabadság
tengerek szabadsága
légi felségjog
iparűzési szabadság
szolgáltatásnyújtás szabadsága
költségmentesen a hajó fedélzetére
külterjes állattartás
szabadkereskedelmi megállapodás
szabadkereskedelmi övezet
liofilizált termék
liofilizálás
fagyasztás
fuvardíj
Francia Guyana
Francia tengerentúli közösség
Franciaország tengerentúli megyéje és régiója
Francia Polinézia
Francia Déli és Antarktiszi Területek
Francia Nyugat-India
francia nyelvű Afrika
Francia Közösség
friss sajt
friss hal
friss gyümölcs
friss hús
friss termék
friss zöldség
édesvíz
édesvízi hal
édesvízi halászat
Friesland
hideg övezet
természetbeni juttatás
Friuli-Venezia Giulia
Frontex
határ
határ menti migráció
határ menti régió
határ menti ingázó
fagyasztott termék
gyümölcs
gyümölcslé
gyümölcstermék
gyümölcszöldség
gyümölcstermesztés
tüzelőanyag
tüzelőanyag-cella
tüzelőanyag-dúsítás
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fuel oil
fuel reprocessing
fuel tax
fuel wood
full costs
full employment
full-time employment
fund (EU)
fundamental particle
funding
fur-bearing animal
furnace
furniture industry
fusion of projects
futures
futures market
FYROM: Former Yugoslav Republic of Macedonia
Gabon
Gabrovo region
Galapagos Islands
Galati
Galicia
Gambia
gambling addiction
game animal
game meat
game of chance
gaming
gaming establishment
gas
gas appliance
gas field
gas industry
gas pipeline
gas supply
gasohol
gastrointestinal disease
GATS
GATT
Gävleborg county
GCC countries
gelatine
Gelderland
gender equality
gender mainstreaming
General Affairs and External Relations Council,
GAERC
general budget

fűtőolaj
üzemanyag újrafeldolgozása
üzemanyagadó
tűzifa
tételes költségek
teljes foglalkoztatottság
teljes munkaidőben történő foglalkoztatás
uniós alap
elemi részecske
finanszírozás
prémes állat
kemence
bútoripar
a projektek összevonása
(tőzsdei) határidős ügyletek, terminügyletek
határidős piac
FYROM, Macedónia
Gabon
Gabrovo régió
Galápagos-szigetek
Galați
Galícia
Gambia
kóros játékszenvedély
vad
vadhús
szerencsejáték
játék
játékszervezés
gáz
gázfogyasztó készülék
földgázmező
gázipar
gázvezeték
gázszolgáltatás
gasohol
emésztőrendszeri betegség
GATS
GATT
Gävleborg
GCC-országok
zselatin
Geldern
a nemek esélyegyenlősége
nemek esélyegyenlősége (ill. ennek
elősegítése)
Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsa
(Council)
általános költségvetés
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general budget (EU)
general conditions
General Council
General Court (EU)
general education
general legal principle
general mechanical engineering
general medicine
general outlines
General Secretariat
generalised preferences
generation renewal
generic
generic actions
generic drug
generic research activities
genetic engineering
genetically modified organism
genetics
geochemistry
geodesy
geographical distribution
geographical distribution of the population
geographical information system
geographical mobility
geography
geology
geomorphology
geophysical environment
geophysics
geopolitics
Georgia
geothermal energy
German Democratic Republic
German-speaking Community
Germany
gerontology
gerrymandering

általános költségvetés (EU)
általános feltételek
Általános Tanács (Európai Központi Bank)
Törvényszék (EU)
általános oktatás
általános jogi alapelv
általános gépgyártás
általános orvostan
áttekintés
főtitkárság (Európai Parlament)
általános preferenciák
népességmegújulás
generikus
generikus akciók
generikus gyógyszer
generikus kutatás
géntechnológia
géntechnológiával módosított szervezet
genetika
geokémia
geodézia
földrajzi eloszlás
a népesség földrajzi megoszlása
térinformatikai rendszer
földrajzi mobilitás
geográfia
geológia
geomorfológia
geofizikai környezet
geofizika
geopolitika
Grúzia
geotermikus energia
Német Demokratikus Köztársaság
Németajkú Közösség
Németország
gerontológia

Ghana
Gibraltar
gift
gift item
Giurgiu
gives its judgment
glass
glass fibre
glass industry

Ghána
Gibraltár
ajándék
ajándéktárgy
Giurgiu
ítéletet mond
üveg
üvegrost
üvegipar

1 választási kerületek politikai célú
megváltoztatása 2 választási csalás, visszaélés
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glasshouse cultivation
global change
global warming
globalisation
glucose
GNP contribution
goat
goatmeat
goats’ milk cheese
gold
gold standard
gold-exchange standard
Gomes procedure, Hughes procedure (EP; these
refer to particular relationships between the
Committees in drawing up the Parliamentary
Report. In GOMES procedures, the responsible
Committee includes in its report the entire
contribution from the opinion-Committees. More
common is the HUGHES Procedure, where the
amendments of the opinion-giving Committees
are treated more carefully through a more
organised system of contact between the
Rapporteurs of different Committees.)
good governance
good offices

üvegházi termesztés
globális változás
globális felmelegedés
globalizáció
glükóz
GNP alapú hozzájárulás
kecske
kecskehús
kecskesajt
arany
aranystandard
arany-deviza standard

goods and services
goodwill
Gorenjska
Goriška
Gorj
Gotland county
governance
Governing Council
government
government bill
government debt
government policy
government programme
government statement
government violence
government-in-exile
GPSD: General Product Safety Directive
Grand Chamber
granting a discharge
grape
graphic illustration
grassland
grassland instead of arable crops

áruk és szolgáltatások
cégérték
Gorenjska
Goriška
Gorj
Gotland
kormányzás
Kormányzótanács (Európai Központi Bank)
kormány
kormány által előterjesztett törvényjavaslat
államadósság
kormányzati politika
kormányprogram
kormánynyilatkozat
állami kényszer
emigráns kormány
általános termékbiztonsági irányelv
nagytanács (Európai Bíróság)
zárszámadás elfogadása (EP)
szőlő
grafikus illusztráció
legelő

Gomes-eljárás, Hughes-eljárás

felelős, felelősségteljes kormányzás
jószolgálat

legelők szántóföldi növények helyett
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Great Maghreb
Greater Antilles
Greater Poland province
Greece
green area
green box
greenhouse effect
greenhouse gas
greenhouse gases
Greenland
Greens/European Free Alliance
Grenada
grey literature
groat
Groningen
gross domestic product
gross national product
gross regional product
ground handling
ground staff
groundnut
groundnut oil
groundwater
groundwater catchment areas
group farming
Group of 77
group of companies
group of leading industrialised countries
Group of Ten
Group of Twenty-Four
group travel
grouping of farms
growth point
grubbing premium
Guadeloupe
Guam
guarantee
guarantee threshold
guaranteed income
guaranteed minimum price
guaranteed price
guardianship
Guatemala
Guernsey
guide
Guide for Proposers

Nagy-Maghreb
Nagy-Antillák
Nagy-Lengyelország
Görögország
zöldterület
zöld doboz: a mezőgazdaság megengedett
állami támogatása (környezetvédelmi célú,
kereskedelem-torzító hatása nincs)
üvegházhatás
üvegházhatást okozó gáz
üvegházhatású gázok
Grönland
Zöldek/Európai Szabad Szövetség
Grenada
szürke irodalom
dara
Groningen
bruttó hazai termék
bruttó nemzeti termék
bruttó regionális termék
földi kiszolgálás
földi személyzet
földimogyoró
mogyoróolaj
talajvíz
felszín alatti vízgyűjtő területek
közös gazdálkodás
77-ek csoportja
vállalkozások csoportja
a vezető iparosodott országok csoportja
Tízek csoportja
Huszonnégyek Csoportja
csoportos utazás
mezőgazdasági üzemek összefogása
növekedés súlypontja
kivágási támogatás
Guadeloupe
Guam
biztosíték
garanciaküszöb
garantált jövedelem
garantált minimálár
garantált ár
gyámság
Guatemala
Guernsey
kézikönyv
pályázati útmutató
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guide price
guide price
guided missile
guideline
guidelines
guilloche
Guinea
Guinea-Bissau
gulf
Gulf Cooperation Council
Gulf States
Guyana
gynaecology
gypsy
haberdashery
habitat
hairdressing and beauty care
Haiti
Halland county
halogen
Hamburg
hand tool
handicrafts
handling
harbour installation
hard cheese
hard energy
Harghita
harmful plant
harmonisation law
harmonisation of prices
harmonisation of standards
harmonisation of weapons
harvest
harvester
Haskovo region
Havana Charter
having said that
Hawaii
hazardous waste
head of agricultural holding
head of government
head of household
head of State
head office
head-hunting
heads of mission

irányadó ár, irányár
irányadó ár
irányított lövedék
iránymutatás
irányelvek
guilloche (dokumentumok biztonsági eleme:
hullámvonalas díszítmény)
Guinea
Bissau-Guinea
tengeröböl
Öböl-menti Együttműködési Tanács
Öböl-országok
Guyana
nőgyógyászat
roma
rövidáru-kereskedés
élőhely
haj- és szépségápolás
Haiti
Halland
halogén
Hamburg
kéziszerszám
kézműipar
áruátrakodás
kikötőberendezés
kemény sajt
kemény energia
Harghita
gyomnövény
harmonizációs jogszabály
árharmonizáció
a szabványok harmonizációja
fegyverrendszerek összehangolása
betakarítás
aratógép
Haskovo régió
Havannai Charta
ezzel együtt, mindamellett, ezt elismerve
Hawaii
veszélyes hulladék
a mezőgazdasági üzem vezetője
kormányfő
családfő
államfő
székhely
fejvadászat
misszióvezetők
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health aid
health card
health care
health care profession
health care system
health certificate
health control
health costs
health education
health expenditure
health insurance
health legislation
health policy
health risk
health service
health statistics
heat pump
heating
heat-resisting materials
heavy industry
heavy metal
heavy oil
Hebrew law
heifer
helicopter
help desk
help for victims
hemp
herbicide
herd conversion
heritage protection
Hesse
hidden unemployment
hides and furskins industry
high forest
High Level Working Party

egészségügyi segély
egészségbiztosítási kártya
egészségügyi ellátás
egészségügyi szakma
egészségügyi rendszer
egészségügyi bizonyítvány
egészségügyi ellenőrzés
egészségügyi költségek
egészségnevelés
egészségügyi kiadások
egészségbiztosítás
egészségügyi jogszabályok
egészségügyi politika
egészségügyi kockázat
egészségügyi szolgáltatás
egészségügyi statisztika
hőszivattyú
fűtés
hőálló anyagok
nehézipar
nehézfém
nehézolaj
héber jog
üsző
helikopter
számítógépes ügyfélszolgálat
áldozatok segítése
kender
gyomirtó szer
állatállomány átállítása
nemzeti örökségvédelem
Hessen
rejtett munkanélküliség
szőrme- és szűcsipar
szálerdő

High Representative of the Union for Foreign
Affairs and Security Policy
high-definition television
higher court
higher education
higher regulatory framework
high-speed transport
high-visibility

az Unió külügyi és biztonságpolitikai
főképviselője
nagy képfelbontású televízió
fellebbviteli bíróság
felsőoktatás
fölérendelt szabályozási keret
nagy sebességű közlekedés
feltűnést keltő, szembeötlő; hír értékű,
szenzációs, nagyszabású
közúti közlekedés szabályai
hegyvidéki gazdálkodás

highway code
hill farming

magas szintű munkacsoport (a Tanács
előkészítő szerve)
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Hindu
Hindu law
Hinduism
hinge party
hinterland transport
hire purchase
hiring
histology
historic site
historical account
historical figure
historical geography
history
history of Europe
history of law
hit and miss

hindu
hindu jog
hinduizmus
a mérleg nyelvét jelentő párt
hátországba történő szállítás
lízing
bérlet
hisztológia
történelmi emlékhely
történeti áttekintés
történelmi személyiség
történeti földrajz
történettudomány
az európai építmény története
jogtörténet

hit-and-run
hoisting equipment
holder of the customs procedure
holder of the goods
holding company
holding of two jobs
holding operation

cserbenhagyásos gázolás
emelőszerkezet
vámeljárás jogosultja
áru birtokosa
holding
két munkahely fenntartása

holiday
Holy Cross province
Holy See
home care
home computing
home country principle
home education
home help
home working
homelessness
homeopathic product
homicide
homogenised milk
homologation

üdülés
Swietokrzyski vajdaság
Szentszék
otthoni ápolás
otthoni számítástechnika
származási ország elve
otthoni tanulás
otthoni segítségnyújtás
otthoni munka
hajléktalanság
homeopátiás termék
emberölés
homogenizált tej

Honduras
honey
Hong Kong
honour
hooliganism
hops
horizontal agreement
Horizontal Programme
hormone

találgatás, próbálkozás vaktában

késleltető, halogató manőver

végrehajthatóvá nyilvánítás (közvetítés
nyomán kötött megállapodásé)
Honduras
méz
Hongkong
kitüntetés
huliganizmus
komló
horizontális megállapodás
horizontális program
hormon
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Horn of Africa
horn or corn
horsemeat
horticulture
hospital expenses
hospital waste
hospitalisation
hot pursuit
hotel industry
hotel profession
hourly wage
household
household article
household budget
household consumption
household electrical appliance
household income
house-keeping announcements

Afrika szarva
állattenyésztés vagy földművelés
lóhús
kertészet
kórházi költségek
kórházi hulladék
hospitalizáció
forró nyomon követés
szállodaipar
szállodai szakma
órabér
háztartás
háztartási cikk
családi költségvetés
háztartások fogyasztása
háztartási elektromos készülék
háztartások jövedelme

housekeeping economy
housewife
housing
housing allocation
housing cooperative
housing law
housing need
housing policy
Hovedstaden
Hradec Králové
human cloning
human development index, HDI
human geography
human nutrition
human poverty index, HPI
human relations
human research potential
human resources
human rights
human rights movement
human smuggling
humanisation of work
humanitarian aid
humid zone
Hunedoara
Hungary
hunger
hunger strike
hunting
Hunting and Travel Arrangements Bureau

családi gazdaság
háztartásbeli
lakásügy
lakhatási támogatás
lakásszövetkezet
lakásügyi jogszabályok
lakásszükséglet
lakáspolitika
Hovedstaden
Hradec Králové
emberklónozás
emberi fejlődés indexe
humángeográfia
emberi táplálkozás
emberi szegénység-index
emberi kapcsolatok
humán kutatási potenciál
humán erőforrások
emberi jogok
emberi jogi mozgalom
embercsempészet, embercsempészés
munkakörülmények humanizálása
humanitárius segély
nedves öv
Hunedoara
Magyarország
éhség
éhségsztrájk
vadászat
Vadászat- és Utazásszervező Iroda

szervezési, rendezési, gyakorlati bejelentések
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hunting escort
hunting regulations
hushkit

kísérővadász
vadászati jogszabályok

hydraulic energy
hydraulic machinery
hydraulic works
hydrocarbon
hydroelectric development
hydroelectric power
hydrogen
hydrogen production
hydrogeology
hydrology
hydroponics
hygrophyte crops

hidraulikus energia
hidraulikus gépi berendezés
vízépítés
szénhidrogén
hidroelektromos fejlesztés
hidroelektromos energia
hidrogén
hidrogéngyártás
hidrogeológia
hidrológia
hidrokultúrás termesztés

hypermedia
hypertext
I do hope you will minute this, I want to place it
on record
I sit on, I serve on ITRE

hipermédiumok
hipertext

Ialomita
Iasi
IATA
IBAN: international bank account number
IBM: Integrated Border Management Expert
Group
ice
icebreaker
Iceland
IDA: International Development Association
identity document
IFLA
Ile-de-France
illegal abortion
illegal building
illegal migration
illegal restraint
illegal restraint and hostage taking
ill-gotten gains
illicit trade
illiquid assets
illiteracy
illness
illness associated with sedentary lifestyles

Ialomița
Iași
IATA
IBAN, nemzetközi bankszámlaszám
IBM munkacsoport

image

közmegítélés

zajtompító készlet (repülés)

nedvességtűrő növények

kérem jegyzőkönyvbe venni, jegyzőkönyvezni
az ITRE (bizottság) tagja vagyok

jég
jégtörő
Izland
Nemzetközi Fejlesztési Társulás, IDA
személyazonossági okmány
IFLA
Ile de France
illegális abortusz
engedély nélküli építkezés
illegális migráció
a személyi szabadság megsértése
személyi szabadság megsértése és túszejtés
jogellenesen szerzett nyereség, jogtalan előny
tiltott kereskedelem
lekötött eszközök
írástudatlanság
betegség
mozgáshiányos életmóddal összefüggő
betegség
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immigration
immunity, waive, lift, uphold immunity

bevándorlás

immunology
Impact assessment
impact of advertising
impact of information technology
impact study
imperialism
implementation and enforcement
implementation of the budget
implementation of the Community's policies
implementation of Union policies
implementing decision
implementing directive
implementing measures
implementing Regulation
import
import (EU)
import credit
import duty
import levy
import licence
import monopoly
import policy
import price
import refund
import restriction
import substitution
import tax
imposed price
imprisonment
Improvement of environment
improvement of housing
improving the socioeconomic knowledge base
impunity
in force
in this context
incapacity

immunológia
hatáselemzés, hatásvizsgálat
reklámhatás
informatikai hatás
hatástanulmány
imperializmus
végrehajtás és alkalmazás
költségvetés végrehajtása
európai közösségi politikák megvalósítása
uniós politikák megvalósítása
végrehajtási határozat
végrehajtási irányelv
végrehajtási szabályok, végrehajtási utasítás
végrehajtási rendelet
behozatal
behozatal (EU)
importhitel
importilleték
importilleték
behozatali engedély
importmonopólium
importpolitika
importár
import-visszatérítés
behozatali korlátozás
importhelyettesítés
importadó
rögzített ár
szabadságelvonás
környezet rehabilitációja
lakásfelújítás
a társadalmi-gazdasági tudásbázis fejlesztése
büntetlenség
hatályban van, hatályos
ebben az összefüggésben

incapacity for work
incendiary weapon
inclusion
inclusion in the budget
inclusive tour
income
income in addition to normal pay
income stabilisation
incomes policy

keresőképtelenség
gyújtófegyver
befogadás is
költségvetésbe történő belefoglalás
szervezett utazás
jövedelem
nem bér jellegű jövedelem
jövedelmek stabilizációja
jövedelempolitika

mentelmi jog, lemond, felfüggeszt, fenntart

cselekvőképtelenség
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incompatibility
incorporation
incoterms
increase in production
incunabula
indebtedness
indemnification
indemnity insurance
indent
independence of the disabled
independence of the judiciary
independent observers
independent retailer
India
Indian Ocean
indigenous population
indirect election
indirect RTD action
indirect tax
individual employment contract

összeférhetetlenség
társaság alapítása
incoterms
a termelés növekedése
ősnyomtatvány
eladósodás
kártalanítás
kárbiztosítás
francia bekezdés
a fogyatékkal élők autonómiája
bíróság függetlensége
független megfigyelők
önálló kiskereskedés
India
Indiai-óceán
őshonos népesség
közvetett választás
közvetett KTF akció
közvetett adó

Individual Fellowships
Indonesia
indoor livestock farming
industrial accident
industrial building
industrial capital
industrial chemistry
industrial concentration
industrial conversion
industrial cooperation
industrial counterfeiting
industrial credit
industrial data processing
industrial development
industrial economy
industrial electric machinery
industrial enterprise
industrial equipment
industrial espionage
industrial fat
industrial financing
industrial fishing
industrial free zone
industrial hazard
industrial infrastructure
industrial integration
industrial investment
industrial manufacturing

egyéni kutatói ösztöndíjak
Indonézia
belterjes állattartás
ipari baleset
ipari épület
ipari tőke
ipari kémia
iparkoncentráció
ipari átállás
ipari együttműködés
hamisítás
ipari hitel
ipari informatika
ipari fejlődés
ipari gazdaság
ipari elektromos gépek
ipari vállalkozás
ipari berendezés
ipari kémkedés
ipari zsír
ipar finanszírozása
ipari halászat
ipari szabadövezet
ipari veszély
ipari infrastruktúra
ipari integráció
ipari befektetés
ipari feldolgozás

egyéni munkaszerződés
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industrial planning
industrial plant
industrial plot
industrial policy
industrial pollution
industrial price
industrial product
industrial production
industrial project
industrial property
industrial region
industrial reorganisation
industrial research
industrial restructuring
industrial revolution
industrial robot
industrial secret
industrial sociology
industrial statistics
industrial structures
industrial waste
industrialisation
industrialised country
industrialised country
industry-research relations
ineligible
infancy
infant mortality
infectious disease
inflammable product
inflation
information
information analysis
information centre
Information Days (Info Days)
information highway
information industry
information medium
information network
Information Package (Info Pack)
information policy
information processing
information profession
information science
information service
information society
information storage
information storage and retrieval
information system

ipari tervezés
ipari növény
ipari terület
iparpolitika
ipari szennyezés
ipari ár
ipari termék
ipari termelés
ipari projekt
ipari tulajdon
ipari térség
ipari reorganizáció
ipari kutatás
ipari szerkezetátalakítás
ipari forradalom
ipari robot
ipari titok
munkaszociológia
iparstatisztika
iparszerkezet
ipari hulladék
iparosítás
iparosodott ország
fejlett ipari ország
ipari és kutatási kapcsolatok
nem megfelelő/nem támogatható
kiskorúság
csecsemőhalandóság
fertőző betegség
gyúlékony termék
infláció
információ
információelemzés
tájékoztatási iroda
információs napok
információs sztráda
információs ágazat
adathordozó
információs hálózat
információs csomag
információs politika
információfeldolgozás
információs szakma
információtudomány
dokumentációs rendszer
információs társadalom
információtárolás
számítógépes dokumentáció
információs rendszer
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information technology
information technology applications
information technology industry
information technology profession
information technology user
information transfer
information user
infrastructural centres of competence
infringement of EU law
infringement procedure
infringement procedure (EU)
ingot
inheritance
initial capital
injunction
inland transport
inland waters
inland waterway
inland waterway fleet
inland waterway shipping
inland waterway transport
inland waterways
innovation
Innovation Relay Centres (IRCs)
Innovative actions
innovative approach
inorganic acid
inorganic chemical product
input vt
input-output analysis
insect
insecticide
in-service training
inshore fishing
inshore grounds
insider trading
installation allowance
instant product
Institute for Latin American Integration
institution of public utility
institutional activity
institutional agreement
institutional balance (EU)
institutional cooperation
institutional reform
institutional structure

információtechnológia
informatika alkalmazása
informatikai ágazat
informatikai szakma
számítógép-használó
információcsere
információfelhasználó
alkalmas infrastruktúrájú kutatóhelyek
az uniós jog megsértése
kötelezettségszegési eljárás, jogsértési eljárás
(EU)
jogsértési eljárás (EU)
fémrúd
öröklés
induló tőke
bírói végzés
belföldi közlekedés
belvizek
belvízi út
belvízi hajóflotta
belvízi hajózás
belvízi közlekedés
belvízi utak, belvízi hajóúthálózat
innováció
innovációközvetítő központok
Innovációs tevékenységek
innovatív megközelítés
szervetlen sav
szervetlen vegyi anyag
bevisz (adatokat)
input-output elemzés
rovar
rovarölő szer
munkahelyi képzés
part menti halászat
parthoz közeli tengerfenék
bennfentes kereskedelem
indulási támogatás
instant termék
Latin-amerikai Integrációs Intézet
közüzem
intézményi tevékenység
intézményi megállapodás
intézményi egyensúly (EU)
intézményi együttműködés
intézményi reform
intézményi szerkezet

Jogi szakfordítás: Csobay-Novák Tamás angol szakfordító > euforditas@1moment.hu > www.1moment.hu

instrument

jogi eszköz is

insulator
insurance
insurance claim
insurance company
insurance contract
insurance indemnity
insurance law
insurance occupation
insurance premium
insured risk
intaglio printing
integrated development
integrated development programme
Integrated Mediterranean Programmes
integrated trade
integration
integration between programmes
integration into employment
integration of migrants
integration of the disabled
integrity

szigetelőanyag
biztosítás
káresemény
biztosítótársaság
biztosítási szerződés
biztosítási összeg
biztosítási jog
biztosítási szakma
biztosítási díj
kockázati fedezet
mélynyomás, metszet-mélynyomtatás
integrált fejlesztés
integrált fejlesztési program
integrált mediterrán program
integrált kereskedelem
(társadalmi) beilleszkedés is
a programok közötti integráció
szakmai beilleszkedés
migránsok beilleszkedése
fogyatékkal élők integrációja
1 becsületesség 2 feddhetetlenség 3
sértetlenség 4 tisztesség
értelmiség
szellemi tőke
szellemi tulajdon
szellemi tulajdon
szellemi tulajdonjogok/szellemi alkotások joga
operatív információk is
intelligens közlekedési rendszer
belterjes gazdálkodás
belterjes állattenyésztés
interaktív hálózat
interaktív videotex
interaktivitás
Amerika-közi Emberi Jogi Bíróság
Amerika-közi Fejlesztési Bank
vállalatközi megállapodás
vállalatközi együttműködés
összekapcsolt rendszer
rendszerösszekötő
interkontinentális rakéta
interkontinentális közlekedés
kamat
érdekcsoport
keresethez fűződő jogi érdek
kamattámogatás
beavatkozás

intellectual
intellectual capital
intellectual property
intellectual property
intellectual property rights (IPR)
intelligence
intelligent transport system
intensive farming
intensive livestock farming
interactive network
interactive videotex
interactivity
Inter-American Court of Human Rights
Inter-American Development Bank
inter-company agreement
inter-company cooperation
interconnected system
interconnector
intercontinental missile
intercontinental transport
interest
interest group
interest in bringing an action
interest rate subsidy
interference
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intergovernmental conference (EU)
Intergovernmental Convention (EU)
intergovernmental cooperation (EU)
intergovernmental legal instrument
Intergovernmental Panel on Climate Change
interim agreement (EU)
inter-industrial relations
interinstitutional agreement
interinstitutional cooperation (EU)
interinstitutional relations
interinstitutional relations (EU)
intermediate consumption
intermediate goods
intermediate technology
intermodality
internal border of the EU
internal law of religions
internal migration
internal monitoring, control
international adoption
international affairs
international agreement
international aid
international arbitration
International Atomic Energy Agency
International Bank for Reconstruction and
Development
International Bureau of Education
international cartel
International Centre for Genetic Engineering and
Biotechnology
International Centre for Settlement of
Investment Disputes
international charter
International Civil Aviation Organisation
international civil servant
international civil service
international commercial arbitration
international competition
international conference
international conflict
international convention
international cooperation
international court
International Court of Justice
international credit
International Criminal Court
international criminal law

kormányközi konferencia (EU)
kormányközi egyezmény (EU)
uniós kormányközi együttműködés
kormányközi jogi eszköz
éghajlatváltozással foglalkozó kormányközi
munkacsoport
ideiglenes megállapodás (EU)
iparközi kapcsolatok
intézményközi megállapodás
intézményközi együttműködés
intézményközi kapcsolatok
intézményközi kapcsolatok (EU)
ipari fogyasztás
termelési javak
közvetítő technológia
kombinált szállítási mód
az Unió belső határa
vallások belső joga
belső migráció
belső ellenőrzés
nemzetközi örökbefogadás
nemzetközi ügyek
nemzetközi megállapodás
nemzetközi segítségnyújtás
nemzetközi választottbíráskodás
Nemzetközi Atomenergia-ügynökség
Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank
az UNESCO Nemzetközi Oktatási Irodája
nemzetközi kartell
Nemzetközi Génsebészeti és Biotechnológiai
Központ
Befektetési Viták Rendezésének Nemzetközi
Központja
nemzetközi charta
Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet
nemzetközi tisztviselő
nemzetközi közszolgálat
nemzetközi kereskedelmi választottbíráskodás
nemzetközi verseny
nemzetközi konferencia
nemzetközi konfliktus
nemzetközi egyezmény
nemzetközi együttműködés
nemzetközi igazságszolgáltatás
Nemzetközi Bíróság
nemzetközi hitel
Nemzetközi Büntetőbíróság
nemzetközi büntetőjog
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International Criminal Tribunal
international currency
International Development Association
international dispute
international division of labour
international economic law
International Energy Agency
International Federation for Documentation
international finance
International Finance Corporation
International Fund for Agricultural Development
international human rights law
International Institute for Educational Planning
international instrument
international investment
international issue
International Labour Conference
international labour law
International Labour Office
International Labour Organisation
international law
international law - national law
international liquidity
international loan
International Maritime Organisation
international market
international meeting
international merger
International Monetary Fund
international monetary system
International Narcotics Control Board
international negotiations
international organisation
International Organisation for Migration
international payment
international relations
international responsibility
international road transport
international sanctions
international school
international security
International Social Security Association
international standard
international statistics
international tariff
international tax law
International Telecommunication Union
international trade
International Trade Centre

Nemzetközi Büntetőtörvényszék
nemzetközi deviza
Nemzetközi Fejlesztési Társulás
nemzetközi vita
nemzetközi munkamegosztás
nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga
Nemzetközi Energiaügynökség
Nemzetközi Dokumentációs Szövetség
nemzetközi pénzügyek
Nemzetközi Pénzügyi Társaság
Nemzetközi Mezőgazdasági Fejlesztési Alap
nemzetközi emberi jogok
Nemzetközi Oktatásügyi Tervező Intézet
nemzetközi jogi okmány
nemzetközi beruházás
nemzetközi kérdés
Nemzetközi Munkaügyi Konferencia
nemzetközi munkajog
Nemzetközi Munkaügyi Hivatal
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet
nemzetközi jog
nemzetközi jog-nemzeti jog
nemzetközi likviditás
nemzetközi kölcsön
Nemzetközi Tengerészeti Szervezet
nemzetközi piac
nemzetközi találkozó
nemzetközi egyesülés
Nemzetközi Valutaalap
nemzetközi monetáris rendszer
Nemzetközi Kábítószer-ellenőrző Szerv
nemzetközi tárgyalások
nemzetközi szervezet
Nemzetközi Migrációs Szervezet
nemzetközi fizetési műveletek
nemzetközi kapcsolatok
nemzetközi felelősség
nemzetközi közúti árufuvarozás
nemzetközi szankciók
nemzetközi iskola
nemzetközi biztonság
Nemzetközi Társadalombiztosítási Szövetség
nemzetközi szabvány
nemzetközi statisztika
nemzetközi díjszabás
nemzetközi adójog
Nemzetközi Távközlési Egyesület
nemzetközi kereskedelem
Nemzetközi Kereskedelmi Központ
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international trade law
International Trade Union Confederation
international transport
international voluntary worker
international waters
international waterway
Internet
Internet access provider
Internet address
Internet site
interoperability
interoperability
inter-parliamentary cooperation
interparliamentary delegation
interparliamentary relations
Interparliamentary Union
Interpol
interpretation of the law
interpreting
interprofessional agreement
Interreg
interurban migration
intervention

nemzetközi kereskedelmi jog
Szakszervezetek Nemzetközi Szövetsége
nemzetközi közlekedés
nemzetközi önkéntes
nemzetközi vizek
nemzetközi vízi út
internet
internetszolgáltató
internetcím
internetoldal
együttműködtethetőség
együtt üzemeltethetőség
parlamentközi együttműködés
parlamentközi küldöttség
interparlamentáris kapcsolatok
Interparlamentáris Unió
Interpol
jogértelmezés
tolmácsolás
szakmaközi megállapodás
Interreg
városok közötti migráció

intervention agency
intervention buying
intervention policy
intervention price
intervention stock
interview
intra-EU payment
intra-EU relations
intra-EU trade
intra-EU transport
intranet
intraurban commuting
invalid ballot paper
invalidity benefit
invalidity of an election
invention
inventive step
investment
investment abroad
investment aid
investment bank
investment company
investment cost
investment firm
investment income

intervenciós hivatal
intervenciós felvásárlás
intervenciós politika
intervenciós ár
intervenciós készlet
meghallgatás, meghallgat (EP)
Unión belüli fizetési műveletek
Unión belüli kapcsolatok
Unión belüli kereskedelem
Unión belüli közlekedés
intranet
városon belüli ingázás
érvénytelen szavazólap
rokkantsági ellátás
választás érvénytelensége
találmány
feltalálói tevékenység
beruházás
külföldön történő befektetés
befektetési támogatás
beruházási bank
befektetési társaság
beruházási költség
befektetési vállalkozás
befektetési jövedelem

intervenció
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investment loan
investment policy
investment project
investment promotion
investment protection
investment transaction
invisible trade balance
invitation to tender
invoices
invoices, subcontractor
invoicing
inward processing
iodine
Ionian Islands
Ionian Sea
ionising radiation
Iran
Iraq
Ireland
Irian Jaya
Irish Sea
iron
iron and steel industry
iron and steel product
iron and steel-working machinery
iron ore
iron product
ironmongery
irradiated fuel
irradiated product
irradiation
irrigated agriculture
irrigation
ISAMM (Information System for Agricultural
Market Management and Monitoring)
Islam
Islamic law
Islamic State
island
island region
Isle of Man
ISO
isoglucose
isolationism
ISPA: Instrument for Structural Policies for PreAccession
Israel
issue a call to tender

beruházási hitel
befektetési politika
beruházási projekt
beruházásösztönzés
beruházásvédelem
tőkebefektetés
láthatatlan kereskedelmi mérleg
pályázati felhívás
számlák
alvállalkozói számlák
számlázás
aktív feldolgozás
jód
Ión-szigetek
Jón-tenger
ionizáló sugárzás
Irán
Irak
Írország
Irian Jaya
Ír-tenger
vas
vas- és acélipar
vas- és acéltermékek
vas- és acélipari munkagép
vasérc
vastermék
vasáru
besugárzott tüzelőanyag
besugárzott élelmiszer
besugárzás
öntözéses művelés
öntözés
ISAMM
iszlám
iszlám jog
iszlám állam
sziget
szigeti régió
Man-sziget
ISO
izoglükóz
elszigetelődési politika
ISPA (strukturális politikai előcsatlakozási
eszköz)
Izrael
pályáztat, pályázati felhívást bocsát ki,
versenytárgyalást hirdet
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issue of securities
issuing of currency
issuing state
Italy
ITER: International Thermonuclear Experimental
Reactor
itinerant trade
Jamaica
Jämtland county
Japan
JASPERS: Joint Assistance in Supporting Projects
in European Regions
Java
JEREMIE: Joint European Resources for Microto Medium Enterprises
Jersey
JESSICA: Joint European Support for Sustainable
Investment in City Areas
Jew
jewellery and goldsmith's articles
JHA (dzséj-éjcs-éj): justice and home affairs
JIT: joint investigating team
job access
job application
job creation
job creation
job cuts
job description
job mobility
job preservation
job satisfaction
job security
job sharing
job vacancy
joinery
joint action
joint action
joint and several liability
joint and several responsibility
joint authority
joint body (EU)
joint committee (EU)
joint committee on EU matters
joint competence
joint customs operations
Joint European Torus
Joint European Torus (JET)
joint implementation

értékpapír-kibocsátás
pénzkibocsátás
kibocsátó állam
Olaszország
ITER, Nemzetközi Termonukleáris Kísérleti
Reaktor
vándorkereskedelem
Jamaicai Köztársaság
Jämtland
Japán
JASPERS
Jáva
JEREMIE
Jersey
JESSICA
zsidó
ékszer- és aranyáru
igazság- és belügyi, IB
közös nyomozócsoport
munkavállalás
álláskeresés
munkahelyteremtés
munkahelyteremtés
létszámleépítés
munkakör
szakmai mobilitás
munkahelyek megtartása
munkával való elégedettség
biztos munkahely
megosztott munkavállalás
munkahelyi üresedés
asztalosmunka
együttes fellépés
együttes fellépés
egyetemleges kötelezettség
egyetemleges felelősség
önkormányzati társulás
vegyes testület (EU)
vegyes bizottság (EU)
uniós ügyekkel foglalkozó vegyes bizottság
vegyes hatáskör
együttes vámügyi tevékenységek
Joint European Torus
Egyesített Európai Tokamak/Torus, JET (a
világ legnagyobb tokamakja)
közös végrehajtás
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joint ownership
joint position
Joint Research Centre
Joint Research Centre (JRC)
Joint Research Centre (JRC)
joint subsidiary
Joint Supervisory Authority, JSA
joint venture
Jordan
Jönköping county
Judaism
judge
judgment of the Court (EU)
judicial cooperation
judicial cooperation in civil matters in the EU
judicial cooperation in criminal matters in the EU
judicial inquiry
judicial investigation
judicial power
judicial proceedings
judicial reform
judicial remedy
judicial review
judicial separation
jurisdiction
jurisdiction
jurisdiction ratione materiae
Justice and Home Affairs (JHA) Council
jute
juvenile court
juvenile delinquency
Kaliningrad question
Kalmar county
kapok
Kardzhali region
Karlovy Vary
Kashmir question
Kaunas county
Kazakhstan
Kennedy Round
Kenya
Key Action (KA)
key audit partner
kick-off
kick-off meeting
kick-off meeting agenda

közös tulajdon
együttes álláspont
Közös Kutatóközpont
Közös Kutatóközpont, KKK
Közös Kutató Központ (KKK)
közös leányvállalat
közös ellenőrző hatóság, KEH
közös vállalkozás
Jordánia
Jönköping
judaizmus
bíró
a Bíróság ítélete (EU)
igazságügyi együttműködés
polgári ügyekben folytatott uniós igazságügyi
együttműködés
büntetőügyekben folytatott uniós igazságügyi
együttműködés
bírósági vizsgálat
vizsgálóbírói eljárás
bírói hatalom
bírósági eljárás
igazságszolgáltatási reform
(bírói) jogorvoslat
bírósági felülvizsgálat
különválás
joghatóság
bíróságok illetékessége
bírósági hatáskör
Igazság- és Belügyi Tanács, IBT (Council), JAI,
„dzsáj”
juta
fiatalkorúak bírósága
fiatalkori bűnözés
kalinyingrádi kérdés
Kalmar
kapok
Kardzhali régió
Karlovy Vary
kasmír kérdés
Kaunas
Kazahsztán
Kennedy Forduló
Kenya
kulcsakció
kulcsfontosságú könyvvizsgáló partner
a projekt indítása
indító értekezlet
a projekt indításakor tartott értekezlet
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kick-off phase checklist
kidney disease
Kiribati
kitchen garden
Klaipeda county
knee-jerk reaction
knitted and crocheted goods
know-how
knowledge
knowledge economy
knowledge management
knowledge, access rights to
knowledge, protection of
knowledge, transfer of ownership
Koroška
Košice region
Kosovo
Kosovo question
Kronoberg county
Kurdistan question
Kurzeme
Kuwait
Kuyavia-Pomerania province
Kyoto Protocol
Kyrgyzstan
Kyustendil region
labelling
labour categories
labour dispute
labour flexibility
labour force
labour inspectorate
labour law
labour market
labour mobility
Labour Party
labour rate
labour relations
labour shortage
labour standard
labour tribunal
lactose
LAES countries
lake
land and buildings
land bank

napirendje
az indító szakasz ellenőrző kérdései
vesebetegség
Kiribati
konyhakert
Klaipėda
reflexszerű, ösztönös, kiszámítható,
borítékolható válaszlépés
kötött és hurkolt áru
know-how
ismeret(ek)
tudásgazdaság
tudásmenedzsment
az ismeretekhez való hozzáférés
az ismeretek jogvédelme
az ismeretek tulajdonjogának átadása
Koroška
Košice régiója
Koszovó
koszovói kérdés
Kronoberg
kurdisztáni kérdés
Kurzeme
Kuvait
Kujáviai-pomerániai vajdaság
Kiotói Jegyzőkönyv
Kirgizisztán
Kyustendil régió
címkézés
munkaerő kategóriák
munkaügyi vita
rugalmas foglalkoztatás
munkaerő
munkafelügyelet
munkajog
munkaerőpiac
munkaerő mobilitása
munkáspárt
óradíj/órabér
munkaügyi kapcsolatok
munkaerőhiány
munkaügyi előírások
munkaügyi bíróság
laktóz
SELA-országok
tó
földtulajdon
földbank
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land forces
land mobility
land policies
land productivity
land reform
land register
land restructuring
land transport
land use
landholding system
landmark decision (of the ECJ) on public service
compensation
language
language policy
language teaching
Languedoc-Roussillon
Laos
Lapland
lard
large business
large facilities (large scale facilities)
large family
large holding
large vehicle
large-scale construction
laser engraving
laser physics
laser weapon
Latgale
Latin America
Latin American Economic System
Latin American organisation
Latin American Parliament
Latium
Latvia
launch facility
launch vehicle
launching of a product
laundering of the proceeds of crime
law
law
law
law
law
law
law
law
law

of banking
of obligations
of outer space
of states
of succession
of the sea
of war
on negotiable instruments

szárazföldi hadsereg
földmobilitás
földpolitika
földterület termelékenysége
földreform
ingatlan-nyilvántartás
birtokszerkezet átalakítása
szárazföldi közlekedés
területhasználat
földtulajdoni rendszer
mérföldkő jelentőségű (EB-) határozat a
közszolgáltatások ellentételezéséről
nyelv
nyelvpolitika
nyelvoktatás
Languedoc-Roussillon
Laosz
Lappföld
szalonna
nagyvállalkozás
nagyberendezések
nagycsalád
nagyméretű mezőgazdasági üzem
tehergépjármű
nagyszabású építkezés
lézergravírozás
lézerfizika
lézerfegyver
Latgale
Latin-Amerika
Latin-amerikai Gazdasági Rendszer
Latin-amerikai Szervezet
Latin-amerikai Parlament
Lazio
Lettország
indítóberendezés
indítórakéta
termékbevezetés
bűncselekményekből származó jövedelem
tisztára mosása
jogszabály is
bankjog
kötelmi jog
világűrjog
államok joga
öröklési jog
tengerjog
a háború joga
értékpapírjog
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law relating to information
law relating to prisons
lawyer linguist

tájékoztatáshoz való jog
büntetés-végrehajtási jog

lay magistrate
laying poultry
lead
leader of the opposition
lead-free petrol
leaf vegetable
learning
learning technique
lease
leasing equipment
Least Developed Countries, LDC
Least favoured regions
least-developed country
leather
leather industry

ülnök
tojóbaromfi
ólom
ellenzéki vezető
ólmozatlan benzin
leveles zöldség
tanulás
tanulási módszer
bérleti szerződés
berendezések lízingelése
legkevésbé fejlett országok, LDC
leghátrányosabb helyzetű térségek
legkevésbé fejlett országok
bőr
bőripar
szabadságolás politikai tevékenység folytatása
céljából
szociális alapú munkahelyi távollét
Libanon
baloldali radikalizmus
kereset
jogtanácsos
költségmentesség
jogi vonatkozások
jogalap
jogalap

leave for political activities
leave on social grounds
Lebanon
leftism
legal action
legal adviser
legal aid
legal aspects
legal basis
legal basis, legal base
legal capacity
legal
legal
legal
legal
legal
legal
legal
legal
legal
legal
legal
legal
legal
legal
legal
legal
legal

capacity
certainty, legal security
code
cooperation
data processing
deposit
doctrine
domicile
entity
expenses
hearing
methodology
person
process
profession
rule
science

jogász-nyelvész

jogképesség
jog- és ügyleti képesség
jogbiztonság
törvénykönyv
jogi együttműködés
jogi informatika
kötelespéldány
jogi doktrína
állandó lakóhely
jogi entitás (természetes és jogi személy)
eljárási költségek
bírósági tárgyalás
jogi metodológia
jogi személy
bírósági eljárás büntetőügyekben
jogi szakma
törvény
jogtudomány
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legal status
legal status
legal system
legal working time
legality
legislation
legislative act (EU)
legislative drafting
legislative initiative
legislative period
legislative power
legislative procedure
legislative programme (EU)
legislative-executive relations
legitimacy
legitimate interest
leguminous vegetable
Leinster
leisure
leisure park
length of journey
length of lease
length of studies
Lesotho
less favored region
Lesser Antilles
less-favoured agricultural area
less-favoured region
level of education
liability
liability of the State
liaison officers, LO’s
Liberal Party
liberal profession
liberalisation of the market
liberalisation of trade
Liberalism
Liberec
Liberia
library
Libya
licensing conditions (see also: access rights)
Liechtenstein
life assurance
life expectancy
life sciences
lifelong learning

jogállás
jogállás
igazságszolgáltatási rendszer
jogszabályban meghatározott munkaidő
törvényesség
törvényalkotás
jogalkotási aktus (EU)
jogszabályszerkesztés
törvénykezdeményezés
törvényhozási időszak
jogalkotói hatalom
törvényalkotási eljárás
jogalkotási program (EU)
a törvényhozói és a végrehajtói hatalom
kapcsolata
legitimitás
jogos érdek
hüvelyes zöldségek
Leinster
szabadidő
szabadidőpark
az utazás időtartama
bérlet időtartama
tanulmányok időtartama
Lesotho
hátrányos helyzetű régió
Kis-Antillák
hátrányos helyzetű mezőgazdasági térség
kevésbé fejlett térség
oktatási szint
felelősség
az állam felelőssége
összekötő tisztviselők
liberális párt
szabadfoglalkozású
a piac liberalizációja
a kereskedelem liberalizálása
liberalizmus
Liberec
Libéria
könyvtár
Líbia
licencfeltételek (lásd még: hozzáférési jogok)
Liechtenstein
életbiztosítás
születéskor várható élettartam
élettudományok
élethosszig tartó tanulás
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lift
lift a reservation

felvonó

light industry
lighting
lighting equipment
lignite
Liguria
Ligurian Sea
Limburg
limitation of legal proceedings
limited circulation
limited partnership
Limousin
linguistic discrimination
linguistic group
linguistics
liqueur
liquidation
liquidity control
Lisbon and the Tagus Valley
list voting system
literary and artistic property
literary profession
literature
Lithuania
Little Poland province
littoral
live animal
live poultry
livestock
livestock farming
livestock unit
living conditions
living language
living plant
living will
load
loan
local access to the law
local area network
local authority
local authority finances
local border traffic
local budget
local currency
local election
local employment initiative
local government

könnyűipar
világítás
világítási berendezés
barnaszén
Liguria
Ligur-tenger
Limburg
elévülés
korlátozott terjesztés
betéti társaság
Limousin
nyelvi megkülönböztetés
nyelvi csoport
nyelvészet
likőr
végelszámolás
likviditás védelme
Lisszabon és a Tejo völgye
listás választási rendszer
irodalmi és művészeti tulajdon
irodalmi pálya
szépirodalom
Litvánia
Kis-Lengyelország
partvidék
élő állat
élő baromfi
állatállomány
állattartás
számosállat-egység
életkörülmények
élő nyelv
élő növény
élő végrendelet
rakomány
kölcsön
helyi jogszolgáltatás
helyi hálózat
helyi hatóság
helyi pénzügyek
kishatárforgalom
helyi költségvetés
helyi valuta
helyi választások
helyi foglalkoztatási kezdeményezés
helyi önkormányzat

fenntartást visszavon
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local legislation
local media
local pollution
local tax
local wine
locally elected representative
location
location of industry
location of production
lockout
Lodz province
logistics
Loire Region
Lombardy
Lomé Convention
London
long-term credit
long-term financing
long-term forecast
long-term unemployed
long-term unemployment
Lorraine
loss
Lovech region
low cost airline
low income
low pay
low rent
Lower Austria
Lower Carpathians province
lower class
Lower Normandy
Lower Saxony
Lower Silesia province
Lublin province
lubricants
Lubus province
lucerne
Luxembourg
luxury products industry
lynx
Macao
Macedonia
machine tool
machine translation
machinery
machine-tool industry
macroeconomics
Madagascar

helyi jogalkotás
helyi média
helyi környezetszennyezés
helyi adó
tájbor
önkormányzati képviselő
székhely is
ipartelepítés
a termelés helye
munkáskizárás
Lódźi vajdaság
logisztika
Loire-vidék
Lombardia
Loméi Egyezmény
London
hosszú lejáratú hitel
hosszú távú finanszírozás
hosszú távú előrejelzés
tartósan munkanélküli
tartós munkanélküliség
Lotaringia
deficit
Lovech régió
diszkont légitársaság
alacsony jövedelem
alacsony fizetés
alacsony lakbér
Alsó-Ausztria
Kárpátaljai vajdaság
alsó osztály
Alsó-Normandia
Alsó-Szászország
Alsó-sziléziai vajdaság
Lublini vajdaság
kenőanyag
Lubuszi vajdaság
lucerna
Luxemburg
luxusipar
hiúz
Makaó
Makedónia
szerszámgép
gépi fordítás
munkagép
szerszámgépipar
makroökonómia
Madagaszkár
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Madeira
Mafia
Maghreb
magistrate
magnesium
magnetic medium
main acreage
maintain a reservation
maintenance
maintenance obligation
maintenance obligation
maize
maize oil
Major project
majority voting
majority voting system
making work pay
maladministration
Malawi
Malaysia
Maldives
Mali
malnutrition
malt
Malta
man
management
management accounting
management audit
management committee
management committee (EU)
Management Committee, EIB
management information system
management meeting
Management of Community resources
management of EU funds
management of migration flows
management of resources
management organisation
management planning
management report
management techniques
management training
manager
managing authority
Managing authority
managing director
manganese
manifesto

Madeira
maffia
Maghreb
bíró/ügyész
magnézium
mágneses adathordozó
fő művelési terület
(továbbra is) fenntartással él
karbantartás
tartási kötelezettség
tartási kötelezettség
kukorica
kukoricaolaj
jelentős projekt
többségi szavazás
többségi szavazási rendszer
munka kifizetődővé tétele
hivatali visszásság
Malawi
Malajzia
Maldív-szigetek
Mali
rosszul tápláltság
maláta
Málta
férfi
menedzsment
vállalati számvitel
a menedzsment ellenőrzése
irányító bizottság
irányítóbizottság (EU)
igazgatási bizottság, EIB
igazgatási információs rendszer
menedzsment értekezlet
közösségi források kezelése
EU pénzeszközeinek felhasználása
migrációs áramlások kezelése, igazgatása
erőforrás-gazdálkodás
menedzsment szervezet
menedzsmentstratégia
menedzsment jelentés
menedzsmenttechnikák
vezetőképzés
menedzser
irányító hatóság
Végrehajtó Hatóság
ügyvezető igazgató
mangán
manifesztum
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man-made disaster
man-made fibre
manpower
manpower needs
manpower planning
manual worker
manufactured feedingstuffs
manufactured goods
manuscript
Maoism
Maramures
Marches
margarine
marginalisation
Mariana Islands
Marijampolė county
marine ecosystem
marine environment
marine insurance
marine life
marine mammal
marine pollution
marital status
maritime area
maritime cabotage
maritime conference
maritime court
maritime law
maritime safety
maritime shipping
maritime surveillance
maritime transport
market
market access
market access
market analysis
market approval
market capitalisation
market conditions
market economy
market enlargement
market gardening
market intervention
market organisation
market planning
market prices
market protection
market pull
market research

ember okozta katasztrófa
szintetikus rostszál
munkaerő
munkaerőigény
humánerőforrás-tervezés
fizikai dolgozó
ipari takarmány
előállított termék
kézirat
maoizmus
Maramureș
Marche
margarin
szociális kirekesztés
Mariana-szigetek
Marijampolė
tengeri ökoszisztéma
tengeri környezet
tengeri szállítási biztosítás
a tenger élővilága
tengeri emlősök
tengerszennyezés
családi állapot
tengeri terület
tengeri kabotázs
tengeri konferencia
tengerjogi bíróság
tengerjogi szabályozás
tengeri közlekedésbiztonság
tengeri hajózás
tengeri felügyelet
tengeri szállítás
piac
piacra jutás
piacra jutás
piacelemzés
forgalombahozatali engedély
tőkepiaci érték
piaci feltételek
piacgazdaság
piacbővítés
zöldségkertészet
piaci intervenció
piaci rendtartás
piactervezés
piaci ár
piacvédelem
piaci igények
piackutatás
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market stabilisation
market studies and surveys
market supervision
market support
marketing
marketing restriction
marketing standard
marketing standard
marketing year
market-opening (liberalisation)
market-sharing agreement
marriage
marriage of convenience
marriage rate
married person
Marshall Islands
marsupial
Martinique
Marxism
Mashreq
mass communications
mass education
mass grave
mass media
mass production
mass sport

piacszabályozás
piackutatási tanulmányok és felmérések
piacfelügyelet
piactámogatás
forgalmazás
értékesítési korlátozás
forgalmazási előírás
forgalmazási előírás
gazdasági év
piacnyitás
piacfelosztási megállapodás
házasság
színlelt házasság
házasodási arány
házas személy
Marshall-szigetek
erszényesek
Martinique
marxizmus
Mashreq
tömegkommunikáció
tömegoktatás
tömegsír
tömegmédia
tömegtermelés

mass tourism
mass-consumption product
matched principal broking

tömegturizmus
tömegfogyasztási cikkek
egyidejű, ellentétes előjelű (egymást fedező)
közvetítői — vételi és eladási — ügyletek
állati eredetű anyag

material of animal origin
material scope

tömegsport

tárgyi hatály

materialization of the risk
materials technology
maternity benefit
maternity leave
mathematics
matrimonial law
matrimonial property regime

a biztosítási esemény bekövetkezte
anyagtechnológia
anyasági ellátás
szülési szabadság
matematika
házassági jog

matter of priority
Mauritania
Mauritius
maximum overall amount
maximum price
Mayotte
Mazovia province
MDG: Multidisciplinary Group on Organized

kiemelt fontosságú kérdés
Mauritánia
Mauritius
maximális keretösszeg
maximálár
Mayotte
Mazóviai vajdaság
MDG, szervezett bűnözéssel foglalkozó

házassági vagyonjogi viszonyok
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Crime
meal
means of agricultural production
means of communication
means of public conveyance
means of transport
Measure
measure having equivalent effect
measuring equipment
meat
meat processing industry
meat product
mechanical engineering
mechanical engineering sector
mechanical equipment
mechanical vibration
mechanisation
mechanisation of agriculture
Mecklenburg-Western Pomerania
MEDA: Euro - Mediterranean Partnership
media library
mediator
medical centre
medical computing
medical data
medical device
medical diagnosis
medical error
medical examination
medical institution
medical law
medical plant
medical report
medical research
medical science
medical specialisation
medical training
medicament
medicine
medieval history
Mediterranean agriculture
Mediterranean forest
Mediterranean region (EU)
Mediterranean Sea
Mediterranean third countries
medium-sized business
medium-sized holding
medium-sized industry
medium-sized town

multidiszciplináris csoport
gríz
mezőgazdasági termelési eszközök
kommunikációs eszköz
tömegközlekedési eszközzel történő szállítás
szállítóeszköz
Intézkedés
azonos hatású intézkedések
mérőberendezés
hús
húsfeldolgozó ipar
húskészítmény
gépészet
gépipari ágazat
gépi berendezés
mechanikus vibráció
gépesítés
mezőgazdaság gépesítése
Mecklenburg–Elő-Pomeránia
MEDA: Euro-Mediterrán Partnerség
médiakönyvtár
közvetítő
egészségügyi központ
orvosi informatika
orvosi adatok
orvosi és sebészeti műszerek
orvosi diagnózis
orvosi műhiba
orvosi felülvizsgálat
egészségügyi intézmény
orvosi jog
gyógynövény
orvosi szakvélemény
orvosi kutatás
orvostudomány
orvosi szakterület
orvosképzés
gyógyszer
orvoslás
középkortörténet
mediterrán mezőgazdaság
mediterrán erdő
mediterrán térség (EU)
Földközi-tenger
földközi-tengeri harmadik országok
középvállalkozás
közepes méretű gazdaság
középipar
közepes méretű város
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medium-term
medium-term
medium-term
medium-term
meeting
megalopolis
Mehedinti
Melanesia
Melilla
meltdown

credit
financial assistance
financing
forecast

member country
Member of Parliament
member of the Court of Auditors (EU)
member of the Court of Justice (EU)
member of the European Central Bank
Member of the European Parliament
Member State
member state, MS
Member States' contribution
Member States of the European Union
memorandum of understanding, MoU
mendicity
mental health
mental illness
mental stress
mentally disabled
mercenary
merchandising
merchant
merchant fleet
Mercosur
Mercosur countries
mercury
merger
merger control
merger control
Merger Treaty
meslin
metal by-product
metal coating
metal furniture
metal pollution
metal product
metal structure
metal waste
metallic ore
metalloid

középtávú hitel
középtávú pénzügyi támogatás
középtávú finanszírozás
középtávú előrejelzés
értekezlet
megalopolisz
Mehedinți
Melanézia
Melilla
zónaolvadás
tagország
parlamenti képviselő
a Számvevőszék tagja (EU)
a Bíróság tagja (EU)
az Európai Központi Bank tagja
az Európai Parlament képviselője
tagállam
tagállam
tagállami hozzájárulás
az Európai Unió tagállamai
egyetértési megállapodás, egyetértési
nyilatkozat, szándéknyilatkozat
nincstelenség
mentálhigiéné
elmebetegség
stressz
szellemi fogyatékos
zsoldos
merchandising
kereskedő
kereskedelmi flotta
Mercosur
Mercosur-államok
higany
vállalkozás egyesülése
vállalati fúziók ellenőrzése, fúziókontroll
vállalkozások összefonódásának ellenőrzése
egyesülési szerződés
kétszeres
fémgyártási melléktermék
fémbevonás
fémbútor
fémek okozta szennyezés
fémtermék
fémszerkezet
fémhulladék
fémérc
metalloid
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metallurgical industry
metals
metalwork
metalworking
meteorology
methanol
metrology
metropolis
Mexico
Mezzogiorno
micro-computer
microeconomics
microelectronics
micro-enterprise
microfinance
microform
microloan
Micronesia
microorganism
micro-technology
middle class
Middle East
middle management
Middle Norrland (Sweden)
Midi-Pyrenées
mid-term assessment report
mid-term asssessment
Mid-term review
Mid-Term Review, MTR
Mid-term verification
Midtjylland
midwife
migrant
migrant unemployment
migrant worker
migration
migration control
migration for settlement purposes
migration from the countryside to the town
migration policy
migratory movement
militarisation of space
militarism
military aircraft
military base
military cemetery
military cooperation
military court
military criminal law

fémipar
fém
lakatosmunka
fémmegmunkálás
meteorológia
metanol
metrológia
metropolis
Mexikó
Mezzogiorno
személyi számítógép
mikroökonómia
mikroelektronika
mikrovállalkozás
mikrofinanszírozás
mikroforma
mikrohitel
Mikronézia
mikroorganizmus
mikrotechnológia
középosztály
Közel-Kelet
középvezetés
Mellersta Norrland
Midi-Pyrénées
időközi értékelő jelentés
időközi kiértékelés
Közbenső felülvizsgálat
félidős értékelés
Közbenső igazolás
Midtjylland
szülésznő
migráns
migráns munkanélküliség
migráns munkavállaló
migráció
bevándorlási szabályozás
letelepedési célú migráció
vidékről városba történő migráció
migrációs politika
migrációs mozgás
a világűr militarizálása
militarizmus
katonai repülőgép
katonai bázis
katonai temető
katonai együttműködés
katonai bíróság
katonai büntetőjog
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military discipline
military equipment
military intervention
military law
military manoeuvres
military occupation
military personnel
military regime
military research
military sanctions
military science
military secret
military training
milk
milk by-product
milk fat
milk product
milk protein
milking machine
millet
mine action
miner
mineral compound
mineral oil
mineral prospecting
mineral resources
mineral water
mineralogy
minimum pay
minimum price
minimum stock
mining extraction
mining industry
mining of ore
mining operation
mining product
mining production
minister
ministerial meeting
ministerial responsibility
ministry
minority language
misappropriated
miscarriage of justice
miscellaneous industries
missed shot
missile
mission
misuse

katonai fegyelem
fegyverzet
katonai beavatkozás
hadijog
katonai hadművelet
katonai megszállás
katonai állomány
katonai diktatúra
katonai kutatás
katonai szankció
hadtudomány
hadititok
katonai kiképzés
tej
tejipari melléktermék
tejzsír
tejtermék
tejfehérje
fejőgép
köles
taposóaknák elleni küzdelem
bányász
szervetlen vegyület
ásványolaj
bányászati kutatás
ásványi nyersanyagok
ásványvíz
ásványtan
minimálbér
minimálár
minimális készlet
bányakitermelés
bányászat
ércbányászat
bányászati tevékenység
bányászati termék
bányászati termelés
miniszter
miniszteri találkozó
miniszteri felelősség
minisztérium
kisebbségi nyelv
jogellenesen használt
bírói tévedés
vegyesipar
hibázás
rakéta
célkitűzés is
visszaélés
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misuse of a right
mitigating circumstances
mixed agreement
mixed cropping
mixed economy
mixed farm
mixed marriage
mixed price
mixed tenure
mixed-ownership company
mnemonics
mobile phone
mode of production
mode of transport
mode of transport
model contract
model farm
modem
modern history
modernisation aid
modernisation of industry
molasses
Moldova
Molise
mollusc
Moluccas
molybdenum
Monaco
monarchist party
monetary agreement
Monetary Committee (EU)
monetary compensatory amount
monetary cooperation
monetary crisis
monetary integration
monetary policy
monetary relations
monetary support
monetary union
money
money laundering
money market
money stock
money supply
money-market liquidity
Mongolia
monitor
monitoring

joggal való visszaélés
enyhítő körülmények
vegyes megállapodás
vegyesművelés
vegyes gazdaság
vegyes gazdálkodást folytató mezőgazdasági
üzem
vegyes házasság
vegyes ár
részesművelés
vegyes tulajdonú gazdasági társaság
mnemonika
mobiltelefon
termelési mód
szállítási mód
közlekedési mód
szerződésminta
mintagazdaság
modem
újkortörténet
modernizációs támogatás
az ipar modernizálása
melasz
Moldovai Köztársaság
Molise
puhatestűek
Molukka-szigetek
molibdén
Monaco
monarchista párt
monetáris megállapodás
Monetáris Bizottság (EU)
pénzügyi kompenzációs összeg
monetáris együttműködés
monetáris válság
monetáris integráció
monetáris politika
monetáris kapcsolatok
monetáris támogatás
monetáris unió
pénz
pénzmosás
pénzpiac
pénzkészlet
pénzmennyiség
likviditás
Mongólia
felügyel is
figyelés (pénzügy) is
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Monitoring
Monitoring and Information Centre, MIC
Monitoring indicator
monkey
monocracy
monograph
monopoly
monopoly of information
monopsony
Montana region
Montenegro
monthly pay
Montserrat
monument
moonlighting
Moravia-Silesia
Morocco
mortality
mortgage
mortgage bank
most favoured nation
mother tongue
motherhood
mother's milk
motion for a resolution
motion of censure
motion of censure
motor car
motor fuel
motor spirit
motor vehicle
motor vehicle industry
motor vehicle insurance
motor vehicle pollution
motorway
mountain
mountain forest
mountain region
movement certificate
Mozambique
multiannual financial framework
multidisciplinary education
multifibre agreement
multilateral agreement
multilateral aid
Multilateral Investment Guarantee Agency
multilateral relations
multilateral surveillance
multilingual dictionary

monitoring, nyomonkövetés
Megfigyelő és Információs Központ
monitoring mutatószám
majom
monarchia
monográfia
monopólium
információs monopólium
monopszónia
Montana régió
Montenegró
havi munkabér
Montserrat
műemlék
feketemunka
Morávia-Szilézia
Marokkó
halandóság
jelzálog
jelzálogbank
legnagyobb kedvezmény elve
anyanyelv
anyaság
anyatej
állásfoglalási indítvány
bizalmatlansági indítvány (EP)
bizalmatlansági indítvány
autó
üzemanyag
bioalkohol
gépjármű
gépjárműipar
gépjármű-biztosítás
gépjárművek okozta szennyezés
autópálya
hegység
hegyi erdő
hegyvidéki térség
szállítási bizonyítvány
Mozambik
többéves pénzügyi keret
multidiszciplináris oktatás
multi-fibre megállapodás
többoldalú megállapodás
multilaterális segély
Multilaterális Beruházásbiztosítási Ügynökség
többoldalú kapcsolatok
többoldalú felügyelet
többnyelvű szótár
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multilingualism
multimedia
multimedia content
multinational enterprise
multinational force
multiparty system
multiple debtors

többnyelvűség
multimédia
multimédia tartalom
multinacionális vállalat
többnemzetiségű erők
többpártrendszer

multiple office holding
multiracial State
multiskilled worker
multi-storey dwelling
municipal police
municipality
Munster
Mures
museum
mushroom-growing
music
musical instrument
Muslim
mutual assistance
mutual assistance among farmers
mutual assistance scheme
mutual recognition principle
mythology
NAFTA
NAFTA countries
Namibia
nanotechnology
narcotic
national
national accounts
national agricultural policy
national budget
national city park
National Contact Point (NCP)
national currency
national day of mourning
National Development Plan
national economy
national election
National Employment Action Plan
national expenditure
national financing
national identity
national implementing measure
national income
national independence

mandátumok halmozása
többnemzetiségű állam
több képzettséggel rendelkező munkavállaló
többszintes ház
helyi rendőrség
község
Münster
Mureș
múzeum
gombatermesztés
zene
hangszer
muzulmán
kölcsönös segítségnyújtás
gazdálkodók kölcsönös segítségnyújtása
kölcsönös biztosító
kölcsönös elismerés elve
mitológia
NAFTA
NAFTA-országok
Namíbia
nanotechnológia
narkotikum
állampolgár
nemzeti számlák
nemzeti agrárpolitika
állami költségvetés
városi nemzeti park
nemzeti koordinátor (NCP)
nemzeti valuta
nemzeti gyásznap
Nemzeti Fejlesztési Terv
nemzetgazdaság
nemzeti választás
Nemzeti Foglalkoztatási Akcióterv
nemzeti kiadás
nemzeti finanszírozás
nemzeti identitás
nemzeti végrehajtási intézkedés
nemzeti jövedelem
nemzeti függetlenség

több kötelezett
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national law
national liberation movement
national library
national minority
national park
national parliament
national planning
national production
national school
national service
National Socialism
national sovereignty
national statistics
national tariff
national tax
national transport
national unification
nationalisation
nationalism
nationalist party
nationality
nationality of legal persons
NATO
NATO countries
natural child
natural disaster
natural fibre
natural food colouring
natural forest
natural gas
natural hazard
natural law
natural person
natural resources
natural rubber
naturalisation
nature reserve
Nauru
Navarre
navigation aid
navigational code
navy
Neamt
negotiable instrument
negotiated contract
negotiating remit
negotiation of an agreement (EU)
negotiation paper

nemzeti jog
nemzeti felszabadító mozgalom
nemzeti könyvtár
nemzeti kisebbség
nemzeti park
nemzeti parlament
állami tervezés
nemzeti termelés
rendészeti iskola
katonai szolgálat
nemzetiszocializmus
nemzeti szuverenitás
nemzeti statisztika
belföldi díjszabás
nemzeti adó
nemzeti közlekedés
nemzetegyesítés
államosítás
nacionalizmus
nacionalista párt
állampolgárság
jogi személyek honossága
NATO
NATO-országok
házasságon kívül született gyermek
természeti csapás
természetes rost
természetes élelmiszer-színezék
természetes erdő
földgáz
természeti veszélyek
természetjog
természetes személy
természeti erőforrások
természetes gumi
honosítás
természetvédelmi terület
Nauru
Navarra
navigációs segítség
hajózási törvény
haditengerészet
Neamț
forgatható értékpapír
szabadkézi vétel
tárgyalási mandátum
megállapodásra vonatkozó tárgyalás (EU)
tárgyalási dokumentum
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negotiation skills
neighbourhood police
Nepal
net contributor
net recipient
Netherlands
Netherlands Antilles
Netherlands OCT
network industries (such as transport,
telecommunications, postal services and energy
transport)
network meeting
network of distributed facilities
network of navigable waterways
network server
neurobiology
neurology
neutrality
New Caledonia
New Community Instrument
new economic order
new educational methods
new product
new religion
new technology
new town
new type of employment
New Zealand
new/newly independent states of the former
Soviet Union (NIS)
newly emerging
newly industrialised country
newspaper
Nicaragua
nickel
Niger
Nigeria
night work
Nimexe
NIS States: Newly Independent States
Nitra region
nitrogen
Niue
NMDI: national missile defence initiative
noise
noise level
noise pollution
noise protection
nomadism

tárgyalási készségek
szomszédságpolitika
Nepál
nettó befizető
nettó kedvezményezett
Hollandia
Holland Antillák
holland TOT
hálózatos ágazatok
hálózati értekezlet
osztott berendezések hálózata
hajóúthálózat
hálózati szerver
neurobiológia
ideggyógyászat
semlegesség
Új-Kaledónia
új közösségi eszköz
új gazdasági rend
új pedagógia
új termék
új vallás
új technológia
új város
új foglalkoztatási forma
Új-Zéland
szovjet utódállamok
kialakuló
újonnan iparosodott ország
újság
Nicaragua
nikkel
Niger
Nigéria
éjszakai munka
Nimexe
újonnan függetlenné vált államok
Nitra régiója
nitrogén
Niue
Nemzeti Rakétavédelmi Kezdeményezés
zaj
zajszint
zajszennyezés
zajvédelem
nomadizálás
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nomenclature
non practitioner
non-alcoholic beverage
non-alignment
non-associated country
non-attached
non-attached member
non-commercial sector
non-competition clause
non-compulsory expenditure
non-contributory benefit
non-contributory cash benefit
non-durable goods
non-essential elements of the law
non-European language
non-excise goods
non-ferrous metal
non-ferrous ore
non-flat product
non-formal education
non-government bill
non-governmental organisation
non-ionising radiation
non-legislative act (EU)
non-lethal weapon
non-marketing premium
non-metallic ore
non-paper
non-participating country
non-performance
non-personal tax
non-polluting vehicle
non-profit organisation
non-proliferation of arms
non-recoverable waste
non-refundable aid
non-secular State
non-standard employment
non-tariff barrier
non-violence
non-working population
non-woven fabric
Nord-Est (Romania)
Nordic Council
Nordic Council countries
Nordic Passport Union, NPU

nómenklatúra
nem praktizáló
alkoholmentes ital
el nem kötelezettség
nem társult ország
független (EP-képviselő)
független képviselő
nem kereskedelmi ágazat
versenytilalom
nem kötelező kiadások
nem járulékalapú ellátás
nem járulékalapú pénzbeli ellátás
nem tartós fogyasztási cikkek
jogszabályok nem alapvető rendelkezései
nem európai nyelv
nem jövedéki áruk, termékek
nemvasfém
nem vas fémérc
nem lapos termék
iskolarendszeren kívüli oktatás
képviselői törvényjavaslat
nem kormányzati szervezet
nem ionizáló sugárzás
nem jogalkotási aktus (EU)
nem halálos fegyver
értékesítés megszüntetésére nyújtott
jövedelemtámogatás
nem fémes érc
nem hivatalos dokumentum, informális
dokumentum
nem részt vevő tagállam
nem-teljesítés
tárgyi adó
környezetbarát jármű
nonprofit szervezet
fegyverek elterjedésének megakadályozása
nem hasznosítható hulladék
vissza nem térítendő segély
nem szekularizált állam
atipikus foglalkoztatás
nem tarifális akadály
erőszakmentesség
inaktív népesség
nem szövött áruk
Nord-Est (Románia)
Skandináv Tanács
az Északi Tanács országai
északi útlevélunió
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Nordjylland
Nord-Pas-de-Calais
Nord-Vest (Romania)
Norfolk Island
norm price
Norrbotten county
North Africa
North America
North Brabant
North East (England)
North Holland
North Korea
North Middle Sweden
North Rhine-Westphalia
North Sea
North West (England)
North-eastern Estonia
Northern Aegean
Northern Alföld
Northern Estonia
Northern Europe
Northern Hungary
Northern Ireland
Northern Mariana Islands
Northern Portugal
North-South relations
North-South trade
North-West Atlantic Fisheries Organisation
Norway
Norwegian Sea
notary
Notranjsko-kraška
nuclear accident
nuclear chemistry
nuclear energy
Nuclear Energy Agency
nuclear fission
nuclear fuel
nuclear fusion
nuclear industry
nuclear law
nuclear medicine
nuclear non-proliferation
nuclear
nuclear
nuclear
nuclear
nuclear

physics
policy
power station
reactor
research

Nordjylland
Nord-Pas-de-Calais
Nord-Vest (Románia)
Norfolk-sziget
szabványár
Norrbotten
Észak-Afrika
Észak-Amerika
Észak-Brabant
Északkelet-Anglia
Észak-Hollandia
Észak-Korea
Norra Mellansverige
Észak-Rajna–Vesztfália
Északi-tenger
Északnyugat-Anglia
Északkelet-Észtország
észak-égei régió
Észak-Alföld
Észak-Észtország
Észak-Európa
Észak-Magyarország
Észak-Írország
Északi-Mariana-szigetek
Észak-Portugália
Észak–Dél kapcsolatok
Észak–Dél kereskedelem
Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet
Norvégia
Norvég-tenger
közjegyző
Notranjsko-kraška
nukleáris baleset
nukleáris kémia
nukleáris energia
Atomenergia-ügynökség
atommaghasadás
nukleáris tüzelőanyag
magfúzió
nukleáris ipar
nukleáris jog
nukleáris medicina
nukleáris fegyverek elterjedésének
megakadályozása
magfizika
nukleáris politika
atomerőmű
atomreaktor
nukleáris kutatás
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nuclear safety
nuclear technology
nuclear test
nuclear war
nuclear weapon
nuisance
number of pupils
nursery school
nursing care
nursing staff
nut
nutrition
nutritional disease
nutritional needs
NUTS - Nomenclature of Territorial Statistical
Units
OAS countries
oats
Obalno-kraška
objections to an election result
Objective 1 region
observation
observe a minute’s silence in his memory

nukleáris biztonság
nukleáris technológia
nukleáris kísérlet
atomháború
nukleáris fegyver
ártalom
tanulólétszám
óvoda
betegápolás
ápolószemélyzet
diófélék
táplálkozás
táplálkozási betegség
tápanyagszükséglet
NUTS - Területi Statisztikai Egységek
Nomenklatúrája
OAS-országok
zab
Obalno-kraška
választási kifogás
első célkitűzés alá eső régió
megfigyelés

observer
obsolete technology
obstacle to development
occupational accident
occupational accident insurance
occupational disease
occupational health
occupational medicine
occupational migration
occupational mortality
occupational physiology
occupational psychology
occupational safety
occupational status
occupied territory
ocean
Oceania
oceanography
OCTA: Organised Crime Threat Assessment

megfigyelő
elavult technológia
fejlődési akadály
munkahelyi baleset
munkahelyi baleset-biztosítás
foglalkozási betegség
munkahelyi egészségvédelem
foglalkozás-egészségügy
szakmai migráció
foglalkozási halandóság
munkaélettan
munkapszichológia
munkahelyi biztonság
beosztás
megszállt terület
óceán
Óceánia
oceanográfia
szervezett bűnözésre vonatkozó
kockázatértékelés (OCTA)
OECD
OECD-országok
sütőipari minőségű (v. ö. kenyérgabona)
vágási melléktermék és belsőség
mérlegen kívüli ügylet

OECD
OECD countries
of bread making quality
offal
off-balance sheet contract

egyperces néma felállással adózik emlékének
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offence
offer price
office automation
office equipment
Office for Harmonisation in the Internal Market,
OHIM
Office for Harmonization in the Internal Market
Office for Official Publications of the European
Communities
Office of Immigration and Nationality
office supplies
office worker
official document
Official Journal
Official Journal of the European Communities
(OJ)
official language
official market
official seal
official statistics
official visit
offset
offsetting

büntetendő cselekmény
ajánlati ár
irodatechnika
irodai berendezés
Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek
és formatervezési minták)
Belső Piaci Harmonizációs Hivatal
Európai Közösségek Hivatalos Kiadványainak
Irodája
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
irodaellátás
irodai alkalmazott
hivatalos dokumentum
hivatalos lap

offshore drilling
offshore oil
offshore structure
offshoring
oil crop
oil industry
oil mill
oil pipeline
oil pollution
oil refining
oil seed rape
oil technology
oilfield
OJ C127 (Official Journal C Series)
OLAF (= Office Européen de lutte anti-fraude):
European Anti-Fraud Office
old-age benefit
older worker
oleaginous plant
oligarchy
oligopoly
oligopsony
olive
olive oil
olive-growing

tengeri fúrás
tengeri olaj
tengeri létesítmény
offshoring
olajnövény-kultúra
olajipar
olajmalom
olajvezeték
olajszennyezés
kőolaj-finomítás
repce
kőolaj-technológia
olajmező
HL C 127. szám (Hivatalos Lap C sorozat)
OLAF, Európai Csaláselleni Hivatal

az Európai Közösségek Hivatalos Lapja (OJ)
hivatalos nyelv
szabályozott piac
hivatalos pecsét
hivatalos statisztika
hivatalos látogatás
beszámít is
beszámítás

öregségi ellátás
idős munkavállaló
olajnövény
oligarchia
oligopólium
oligopszónia
olíva
olívaolaj
olívatermesztés
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Olomouc
Olt
Olympic games
Oman
ombudsman
on a commercial scale
on a personal note

Olomouc
Olt
olimpia
Omán
ombudsman
kereskedelmi mennyiségben

on duty time
on line data service
On Site Operational Coordination Centre, OSSOC

ügyeleti idő
online adatszolgáltatás
on-site (helyszíni) operatív koordinációs
központ
rendelkezésre állási idő
egyszemélyes háztartás
egy ablakos ügyintézőhely
egyszülős család
egypártrendszer
egyetlen gyermek
OPEC
OPEC-országok
szabad hozzáférésű közzététel
nyílt szavazás
nyitott pályázati felhívások
szabadpiac
nyílt koordinációs módszer
nyílt forráskódú szoftverek
nyitott egyetem
működési költség
működési eredmény
operációs rendszer
művelet
intézmények működése
működési kiadások
operatív kiadások (EU)
operatív program
operatív program
Operatív Program
vélemény
vélemény
vélemény (EU)
a Bizottság véleménye
a Tanács véleménye
a Számvevőszék véleménye
a Bíróság véleménye (EU)
közvélemény-kutatás
Opolei vajdaság
1 alternatív költség 2 hozamlehetőség
költsége 3 feláldozott haszon, feláldozott

on-call time
one person household
one stop shop
one-parent family
one-party system
only child
OPEC
OPEC countries
open access publishing
open ballot
open calls
open market
open method of coordination
open source software
open university
operating cost
operating result
operating system
Operation
operation of the Institutions
operational expenditure
operational expenditure (EU)
operational program
operational programme
Operational Programme
opinion
opinion
opinion (EU)
opinion of the Commission
opinion of the Council
opinion of the Court of Auditors
opinion of the Court of Justice (EU)
opinion poll
Opole province
opportunity cost

személyes megjegyzésként, személyesre
fordítva a szót
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opposition
opt out
optical character recognition
optical industry
optical medium
optics
opting out
opt-out clause
oral question
orchard
order for payment (demand/request for
payment)
ordinance
ordinary court of law
ordinary legislative procedure
ordre public, public policy
ore deposit
ore processing
organ transplant
organic acid
organic chemical
organic farming
organic fertiliser
organic law
organic pollution
organic product
organisation
organisation chart
Organisation for the Prohibition of Chemical
Weapons
Organisation of American States
Organisation of Arab Petroleum Exporting
Countries
organisation of elections
organisation of health care
organisation of production
organisation of professions
organisation of research
organisation of teaching
organisation of transport
organisation of work
organisational culture
organised crime
organized civil society
originating product
orphan
Orthodoxy

költség
másképp gondolkodó
eltekint, kimarad
optikai karakterfelismerés
optikai ipar
optikai adathordozó
optika
kívül maradás
opt-out záradék
szóbeli kérdés
gyümölcsös
fizetési meghagyás (fizetési felszólítás)
különrendelet
rendes bíráskodás
rendes jogalkotási eljárás
közrend
érclelőhely
ércfeldolgozás
szervátültetés
szerves sav
szerves vegyi anyag
biogazdálkodás
szerves trágya
szervezeti törvény
szerves szennyezés
biotermék
társaság
szervezeti diagram
Vegyifegyver-tilalmi Szervezet
Amerikai Államok Szervezete
Olajexportáló Arab Országok Szervezete
választások megszervezése
egészségügy megszervezése
a termelés szervezése
szakmai szerveződés
kutatásszervezés
oktatásszervezés
közlekedésszervezés
munkaszervezés
szervezeti kultúra
szervezett bűnözés
szervezett civil társadalom
származó termék
árva
ortodoxia
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OSCE
OSOR: one substance, one registration
Oulu
Outermost regions
outflow of capital
Outline Convention
outline law
out-patient care
outplacement
outsourcing
outsourcing
outturn of the budget
outward processing
over-exploitation of resources
overgrowing with weeds
overhead costs
overheads
Overijssel
overlapping of income
overpopulation
over-production
overseas countries and territories
overseas department (France)
overseas territory
over-the-counter drug
overtime
own consumption
own funds
own resources
own-account transport
owner farming
ownership
ownership
oxide
oxygen
ozone
Örebro county
Östergötland county
Pacific Islands Forum
Pacific Ocean
pacifism
packaged product
packaging
packaging product
paediatrics
paedophilia
paid leave

EBESZ
OSOR: „egy anyag, egy bejegyzés”
Oulou
távolabb fekvő területek
tőkekiáramlás
keretegyezmény
kerettörvény
járóbeteg-ellátás
outplacement
kiszerződtetés
tevékenységek kiszervezése
költségvetés végrehajtása, költségvetés
helyzetének alakulása
passzív feldolgozás
a források túlzott mértékű kiaknázása
elgyomosodás
rezsiköltségek
általános költségek
Overijssel
jövedelemfelhalmozódás
túlnépesedés
túltermelés
tengerentúli országok és területek
tengerentúli megyék (Franciaország)
tengerentúli területek
vény nélkül adható gyógyszer
túlóra
saját fogyasztás
szavatoló tőke
saját források
saját számlás fuvarozás
tulajdonosi művelés
tulajdonjog
tulajdonjog/birtoklás
oxid
oxigén
ózon
Örebro
Östergötland
Csendes-óceáni Szigetek Fóruma
Csendes-óceán
pacifizmus
csomagolt termék
csomagolás
csomagolóanyag
gyermekgyógyászat
pedofília
fizetett szabadság
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painting
paints and varnishes
Pakistan
Palau
Palestine Liberation Organisation
Palestine question
palliative care
palm nut
Panama
Panama Canal
panel rapporteur
panel report
Panevėžys county
papal act
paper
paper money
paperboard
Papua New Guinea
parabolic aerial
paraffin
Paraguay
paramedical profession
paramedical training
paramilitary force
parasitology
Pardubice
parent company
parental allowance
parental authority
parental child abduction
parental leave
parental responsibility
parking area
parliament
parliamentary allowance
parliamentary assembly
parliamentary chamber
parliamentary committee
parliamentary debate
parliamentary delegation
parliamentary diplomacy
parliamentary document
parliamentary election
parliamentary immunity
parliamentary inquiry
parliamentary library
parliamentary procedure
parliamentary question

festészet
festékek és lakkok
Pakisztán
Palau
Palesztin Felszabadítási Szervezet
palesztinkérdés
palliatív ellátás
pálmadió
Panama
Panama-csatorna-övezet
az értékelő bizottság vezetője
értékelő bizottsági jelentés
Panevėžys
pápai bulla
papír
papírpénz
karton
Pápua Új-Guinea
parabolaantenna
paraffin
Paraguay
paramedicinális szakma
paramedicinai képzés
félkatonai erők
parazitológia
Pardubice
anyavállalat
szülői támogatás
szülői jog
gyermek jogellenes elvitele szülő részéről,
szülői gyermekrablás
szülői szabadság
szülői felelősség
parkoló
parlament
képviselői tiszteletdíj
parlamenti közgyűlés
parlamenti kamara
parlamenti bizottság
parlamenti vita
parlamenti küldöttség
parlamenti diplomácia
parlamenti dokumentum
parlamenti választás
parlamenti mentesség
parlamenti vizsgálat
parlamenti könyvtár
parlamenti eljárás
parlamenti kérdés
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parliamentary rules of procedure
parliamentary scrutiny
parliamentary seat
parliamentary session
parliamentary sitting
parliamentary system
parliamentary vote
participating country
participation of women
participatory democracy
partly nationalised undertaking
partner search
Partner Service
partnership
Partnership
Partnership for Peace
part-time employment
part-time farming
party congress
party director
party financing
Party of European Socialists
party organisation
passage of a bill
passenger tariff
passport
pasta
pasteurisation
pasteurised milk
pastry-making
pasture fattening
patent
patent law
patents
patents licence
paternity leave
patient's rights
patriotic movement
patronage
pauperisation
pay
pay cut
pay freeze
pay policy
pay rise
pay scale
pay television
payable service
Paying authority

parlamenti eljárási szabályzat
parlamenti ellenőrzés
parlamenti hely
ülésszak
parlamenti ülés
parlamentáris rendszer
parlamenti szavazás
részt vevő tagállam
nők részvétele
részvételi demokrácia
közhasznú vállalkozás
partnerkeresés
partnerkereső szolgálat
közkereseti társaság
partnerség
Partnerség a békéért
részmunkaidős foglalkoztatás
részidős művelés
pártkongresszus
pártigazgató
pártok finanszírozása
Európai Szocialista Párt
pártszervezet
törvényjavaslat elfogadása
személyszállítási díjszabás
útlevél
száraztészta
pasztőrözés
pasztőrözött tej
cukrászat
legeltetéses állattartás
szabadalom
szabadalmi jog
szabadalmak
szabadalmi engedély
apasági távollét
betegjogok
hazafias mozgalom
mecenatúra
elszegényedés
díjazás
bércsökkentés
fizetések befagyasztása
bérpolitika
béremelés
bértábla
előfizetéses televízió
pénzért nyújtott szolgáltatás
Kifizető Hatóság
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payload
payment
payment appropriation
payment stages
payment, advance
payment, final
payments, periodic
Pazardzhik region
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
PCWG: Police Cooperation Working Group
peace
peace zone
peaceful co-existence
peaceful use of energy
peacekeeping
peak load
peasant class
peat
pedestrian
pedestrian zone
peer review
Peloponnese
penal code
penal institution
penalty
penitentiary staff
pension scheme
people’s capitalism
people's bank
people's democracy
per capita consumption
per capita distribution
percolation water
perennial vegetable
performance drugs
Performance reserve
performing arts
periodic penalty payment
periodical publication
peripheral
peripheral region
perishable goods
permanent crop
permanent representation to the EU
Permanent Representatives Committee
(COREPER)

terhelhetőség
fizetés
kifizetési előirányzat
a kifizetések ütemezése
előleg
zárókifizetés
időszaki kifizetések
Pazardzhik régió
PBT (perzisztens, tehát a természetben lassan
lebomló, az élő szervezetekben felhalmozódó
és mérgező)
PCWG, rendőrségi együttműködéssel
foglalkozó munkacsoport
béke
békés övezet
békés együttélés
az energia békés célú felhasználása
békefenntartás
csúcsterhelés
földművelők
tőzeg
gyalogos
gyalogos övezet
szakértői értékelés (EU), társértékelés
Peloponnészosz
büntető törvénykönyv
büntetés-végrehajtási intézet
büntetés
büntetés-végrehajtási személyzet
nyugdíjrendszer
népi kapitalizmus
népbank
népi demokrácia
egy főre jutó fogyasztás
egy főre jutó elosztás
csurgalékvíz
évelő zöldségek
teljesítménynövelő szerek
teljesítési tartalék
előadó-művészet
kényszerítő bírság
folyóirat
periféria
legkülső régió
romlandó áruk
állókultúra
EU melletti állandó képviselet
COREPER, Állandó Képviselők Bizottsága
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permissible maximum weight
Pernik region
person subject to criminal proceedings, person
charged with a criminal offence
personal accident insurance
personal data
personal development
personal effects
personal income tax
personal insurance
personal property
personal weapon
personalisation of power
personality
personnel administration
persons in work
Peru
pesticide
pesticide residue
pesticides industry
pet food
pet shop
petition
petrochemicals
petrodollar
petrol
petroleum
petroleum exploration
petroleum policy
petroleum product
petroleum production
petrology
PG: Project Group
pharmaceutical expenses
pharmaceutical industry
pharmaceutical legislation
pharmaceutical product
pharmacist
pharmacology
pharmacy
Philippines
philosophy
philosophy of law
philosophy of science
phosphate
phosphorus
photochemistry
photographic industry
photovoltaic cell

megengedett legnagyobb tömeg
Pernik régió
terhelt
baleset-biztosítás
személyes adatok
személyi fejlődés
személyes használati tárgyak
személyi jövedelemadó
személybiztosítás
személyes vagyontárgy
személyi fegyver
hatalom megszemélyesítése
személyiség
személyzetgazdálkodás
aktív foglalkoztatott népesség
Peru
peszticid
peszticid-szermaradék
peszticidipar
kisállateledel
kisállatkereskedés
petíció
petrolkémia
olajdollár
benzin
nyersolaj
kőolajkutatás
kőolaj-politika
kőolajtermék
kőolajtermelés
kőzettan
projektcsoport
gyógyszerköltségek
gyógyszeripar
gyógyszerjog
gyógyszerkészítmény
gyógyszerész
farmakológia
gyógyszertár
Fülöp-szigetek
filozófia
jogfilozófia
tudományfilozófia
foszfát
foszfor
fotokémia
fotóipar
napelem
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physical aggression
physical education
physical environment
physical process
physical sciences
physically disabled
Picardy
picture synthesis
piece work pay
Piedmont
pigmeat
pilot activity
Pilsen
pip fruit
pipeline transport
piping
piracy
Pitcairn Islands
plain
plan
Plan
planchette
plankton
planned economy
planning of the school year
plant breeding
plant disease
plant health control
plant health legislation
plant health product
plant health treatment
plant life
plant propagation
plant resources
plant taxonomy
plant variety right
plantation
plasma physics
plaster
plasticiser
plastics
plastics industry
plate
platinum
pleasure craft
plebiscite
plenary assembly (EESC)
Pleven region

fizikai támadás
testnevelés
fizikai környezet
fizikai eljárás
fizikai tudományok
testi fogyatékos
Picardie
képfeldolgozás
teljesítménybér
Piemonte
sertéshús
próbaüzem
Pilsen
maggyümölcs
csővezetéken történő szállítás
csőhálózat
kalózkodás
Pitcairn-szigetek
síkság
térkép
terv
planchette (dokumentumok uv-fluoreszcens
biztonsági eleme)
plankton
tervgazdaság
tanév
növénynemesítés
növénybetegség
növény-egészségügyi ellenőrzés
növény-egészségügyi jogszabályok
növény-egészségügyi termék
növény-egészségügyi kezelés
növényvilág
növényszaporítás
növényállomány
növénytaxonómia
növényfajta-oltalmi jog
ültetvény
plazmafizika
gipsz
plasztizálószer
műanyagok
műanyagipar
lemez
platina
kedvtelési célú hajó
plebiszcitum
plenáris ülés (EGSZB)
Pleven régió
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plot
Plovdiv region
plumbing equipment
pluralism in the media
plutonium
plywood
pneumatic machinery
pneumatic tyre
Podlachia province
Podravska
Poitou-Charentes
Poland
polar region
police
police checks
police cooperation
policies
policy domain
policy on agricultural structures
polishing and scouring preparations
political affiliation
political alternation
Political and Security Committee
Political and Security Committee, PSC (COPS)
political arbitration
political asylum
political behaviour
political centre
political club
political coalition
political cohabitation
political cooperation
political crisis
political culture
political discrimination
political executive
political geography
political group
political group (EP)
political ideology
political institution
political integration
political involvement
political kidnapping
political left
political majority
political militant
political minority
political morality

parcella
Plovdiv régió
szaniterek
médiapluralizmus
plutónium
lemezelt fatábla
pneumatikus munkagép
gumiabroncs
Podlaskie vajdaság
Podravska
Poitou-Charentes
Lengyelország
sarkvidék
rendőrség
rendőrségi ellenőrzés
rendőrségi együttműködés
politikák (EU)
politikai terület, a politika tartománya
agrárstruktúra-politika
tisztítószer
párttagság
politikai változás
Politikai és Biztonsági Bizottság
Politikai és Biztonsági Bizottság (Council)
politikai egyeztetés
politikai menedékjog
politikai magatartás
politikai centrum
politikai kör
politikai koalíció
politikai együttélés
politikai együttműködés
politikai válság
politikai kultúra
politikai megkülönböztetés
politikai vezetés
politikai földrajz
képviselőcsoport
képviselőcsoport (EP)
politikai ideológia
politikai intézmény
politikai integráció
politikai részvétel
politikai emberrablás
politikai baloldal
politikai többség
politikai aktivista
politikai kisebbség
politikai morál
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political motivation
political opposition
political parties
political philosophy
political power
political press
political prisoner
political programme
political propaganda
political reform
political refugee
political representation
political responsibility
political right
political rights
political science
political situation
political sociology
political split
political status
political system
political tendency
political unrest
political violence
politician
politics
polling station
pollutant
polluted area
polluter pays principle
pollution
pollution control
pollution control measures
pollution from agricultural sources
pollution from land-based sources
pollution from ships
pollution of waterways
polygamy
polymer
Polynesia
Pomerania
Pomurska
popular art
popular culture
popularising science
population census
population density
population dynamics
population forecast

politikai motiváció
politikai ellenzék
politikai párt
politikai filozófia
politikai hatalom
politikai sajtó
politikai fogoly
politikai program
politikai propaganda
politikai reform
politikai menekült
politikai képviselet
politikai felelősség
politikai jobboldal
politikai jogok
politológia
politikai helyzet
politikai szociológia
politikai megosztottság
politikai státus
politikai rendszer
politikai irányzat
politikai izgatás
politikai erőszak
politikus
politika
szavazóhelyiség
szennyező anyag
szennyezett terület
a szennyező fizet elve
környezetszennyezés
környezetszennyezés ellenőrzése
környezetszennyezés elleni küzdelem
mezőgazdaság okozta szennyezés
szárazföldi eredetű szennyezés
hajók okozta szennyezés
vízfolyások szennyezése
poligámia
polimer
Polinézia
Pomerániai vajdaság
Pomurska
populáris művészet
populáris kultúra
ismeretterjesztés
népszámlálás
népsűrűség
népességdinamika
demográfiai előrejelzés
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population growth
population of working age
population policy
population statistics
populism
pork-barrel politics
pornography
port administration
port traffic
ports policy
Portugal
Portuguese-speaking Africa
position
position of women
position paper
position risk
post office financial services
postal and telecommunications services
postal charges
postal service
postal vote
post-communism
postgraduate education
post-industrial economy
potash
potassium
potato
poultry
poultry farming
poultrymeat
poverty
powder metallurgy
powdered milk
power of assessment
power of attorney
power of decision
power of implementation
power of initiative
power of ratification
power plant
power to appoint
power to negotiate
powers of parliament
powers of the EP
powers of the institutions (EU)
PPP (= Public Private Partnership)
practitioner of alternative medicine

népességnövekedés
munkaképes korú népesség
népesedési politika
népességstatisztika
populizmus
kijáró politizálás, lobbizás helyi vagy
személyes érdekekért
pornográfia
kikötői igazgatás
kikötőforgalom
kikötőpolitika
Portugália
portugál nyelvű Afrika
álláspont
nők helyzete
tárgyalási álláspont (TÁP)
pozíció-kockázat
postai pénzügyi szolgáltatások
postai és távközlési szolgáltatások
postai díjszabás
postai szolgáltatás
levélben történő szavazás
posztkommunizmus
posztgraduális oktatás
posztindusztriális gazdaság
kálisók
kálium
burgonya
baromfi
baromfitenyésztés
baromfihús
szegénység
porkohászat
tejpor
mérlegelési jog
meghatalmazás
döntéshozatali hatáskör
végrehajtási jogkör
kezdeményezési jog
megerősítési jogkör
erőmű
kinevezési jog
tárgyalási felhatalmazás
a parlament hatásköre
az EP hatásköre
intézményi hatáskör (EU)
köz- és magánszféra együttműködése
alternatív gyógyász
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Prague
Prahova
pre-accession aid
pre-accession aid
pre-accession strategy
precautionary principle
precautionary principle
precious metal
precious stones
precision engineering
precision instrument
precompetitive
predatory pricing
pre-established rota
prefabrication
preferential agreement
preferential conditions
preferential price
preferential voting
prehistory
preliminary draft budget
preliminary draft EC budget
preliminary issue
prenormative
pre-packaging
Preparation
preparation for market
preparation of the proposal
prepared foodstuff
preparedness
pre-proposal check (of proposals)
pre-registration (of proposals)
pre-school education
prescription drug abuse
presentation of the goods to customs
preservative
preserved product
Presidency of the European Council
Presidency trio
president of an institution
President of the Commission
President of the EP
President of the European Council
President-designate
presidential election
presidential régime

Prága
Prahova
előcsatlakozási támogatás
előcsatlakozási támogatás
előcsatlakozási stratégia
elővigyázatosság elve
elővigyázatosság elve
nemesfém
drágakő
precíziós gépgyártás
finommechanikai műszer
piac közeli
felfaló árazás (dömpingár alkalmazása,
agresszív árpolitika)
előre meghatározott sorrend
előregyártás
preferenciális megállapodás
kedvezményes feltételek
preferenciális ár
preferenciális listás szavazás
őstörténet
előzetes költségvetési tervezet
előzetes EK-költségvetési tervezet
előzetes kérdés
jogi szabályozást megelőző (kutatás)
előrecsomagolás
(elő)készítés
termékcsomagolás és -kiszerelés
a pályázat elkészítése
előkészített élelmiszer
felkészültség
a pályázatok benyújtás előtti ellenőrzése
a pályázatok előzetes nyilvántartásba vétele
óvodai nevelés
gyógyszerekkel való visszaélés
áru vám elé állítása
tartósítószer
konzerv
az Európai Tanács elnöksége, elnökségi
mandátuma
elnökségi trió
intézmény elnöke
a Bizottság elnöke
az Európai Parlament elnöke
az Európai Tanács elnöke
elnökjelölt, a Bizottságnak a Tanács által
kijelölt leendő elnöke
elnökválasztás
prezidenciális rendszer
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Prešov region
press
press agency
press release
press release
press undertaking
pressure equipment
prevention of delinquency
prevention of overlapping benefits
prevention of pollution
price agreement
price control
price disparity
price fixed in advance
price fluctuation
price formation
price freeze
price increase
price index
price indexing
price list
price net of tax
price of agricultural produce
price of energy
price of farm land
price of land
price of securities
price reduction
price regulations
price stability
price support
price support mechanism
price-fixing cartel
prices
prices policy
primacy of EU law
primacy of the law
primary education
primary election
primary product
primary sector
primitive religion
principal contractor
Principality of Asturias
principle of additionality
principle of communitisation
principle of essentiality
principle of legal certainty
principle of proportionality

Prešov régiója
sajtó
sajtóügynökség
sajtóközlemény
sajtóközlemény
sajtóvállalkozás
nyomástartó berendezés
bűnözés elleni küzdelem
ellátások halmozódásának tilalma
környezetszennyezés megelőzése
ármegállapodás
árellenőrzés
árkülönbség
előre meghatározott ár
áringadozás
árképzés
árbefagyasztás
árnövekedés
árindex
árindexálás
árjegyzék
nettó ár
mezőgazdasági termékek ára
energiaár
földár
telekár
értékpapír-árfolyam
árcsökkenés
árszabályozás
árstabilitás
ártámogatás
ártámogatási mechanizmus
árrögzítő kartell
ár
árpolitika
az uniós jog elsőbbsége
a jog szupremáciája
alapfokú oktatás
előválasztás
alaptermék
elsődleges szektor
primitív vallás
fővállalkozó
Asztúriai Hercegség
addicionalitás elve
közösségiesítés elve
lényegesség elve
jogbiztonság elve
arányosság elve
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principle of subsidiarity
principles paper

szubszidiaritás elve

printer
printing
Priority
priority list
priority region
Priority regions
prison administration
prison system
prisoner
prisoner of war
prisoner work
private aid
private bank
private document
private ECU
private education
private forest
private insurance
private international law
private investment
private law
private limited company
private limited company, Ltd.
private means of transport
private media
private medical treatment
private property
private sector
private stock
private-sector liquidity
privatisation
privilege
privileged
privileges and immunities
probation decision
probation measure
probation period
probationary period
procedures for refusing entry
proceedings for failure to fulfil an obligation

nyomtató
nyomtatás
prioritás
rangsor
kiemelt régió
prioritást élvező régiók
börtönigazgatás
börtönrendszer
fogvatartott
hadifogoly
elítéltek foglalkoztatása
magánsegély
magánbank
magánokirat
magán ECU
magánoktatás
magánerdő
magánbiztosítás
nemzetközi magánjog
magánberuházás
magánjog
korlátolt felelősségű társaság
zártkörű részvénytársaság, Zrt.
egyéni közlekedés
magánmédia
magánorvoslás
magántulajdon
magánvállalkozás
magánkészletek
pénzügyi likviditás
privatizáció
kiváltság
kiemelt is
kiváltságok és mentességek
próbaidős intézkedés
próbaidő alatti kötelezettség
próbaidő
próbaidő
visszairányítás folyamata
tagállami mulasztás megállapítására irányuló
eljárás
ömlesztett sajt
élelmiszer-készítmény
feldolgozott élelmiszer
feldolgozóipar
személyes, személyi adatok kezelése (is,

processed cheese
processed food product
processed foodstuff
processing industry
processing of personal data

elvi dokumentum
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processing under customs control
producer co-responsibility
producer group
producer price
producer's liability
product design
product designation
product diversification
product life
product quality
product safety
product specialisation
production
production aid
production capacity
production control
production cost
production improvement
production planning
production policy
production quota
production refund
production standard
production statistics
production surplus
production target
production technique
productivity
professional army
professional association
professional career
professional ethics
professional experience
professional partnership
professional qualifications
professional secret
professional society
professional sport
profit
profit sharing
profitability
programme budgeting
Programme Committee
Programme complement
programme support measures
programmed learning
programmes industry
programme-specific

nemcsak adatfeldolgozás)
vámfelügyelet melletti feldolgozás
termelői társfelelősség
termelői csoport
termelői ár
termékfelelősség
terméktervezés
árucikkek megnevezése
a termelés diverzifikációja
termék élettartalma
termékminőség
termékbiztonság
termelési szakosítás
termelés
termelési támogatás
termelőkapacitás
gyártásellenőrzés
termelési költség
a termelés javítása
a termelés tervezése
termeléspolitika
termelési kvóta
termelési visszatérítés
termelési norma
termelési statisztikák
termelési többlet
termelési cél
termelési technika
termelékenység
hivatásos hadsereg
szakmai szövetség
szakmai karrier
szakmai etika
szakmai tapasztalat
munkaközösség
szakképesítés
szakmai titok
szakmai kamara
profi sport
nyereség
nyereségrészesedés
jövedelmezőség
költségvetés-tervezési rendszer
programbizottság
Programkiegészítő (dokumentum)
programtámogató intézkedések
számítógépes oktatás
műsoripar
program-specifikus
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programming

terrvezés (és programozás)

programming language
Programming period
progress report

programnyelv
Tervidőszak (Programozási időszak)

progress report
prohibited weapon
project administration
project commencement date
project duration
project evaluation
project management
project management
project meeting
project of European interest
project officer
project proposal
project technical advisor
project-by-project participation

fázisjelentés, projekt haladási jelentése
tiltott fegyver
projekt adminisztráció
a projekt kezdési időpontja
a projekt időtartama
projektelemzés
projektmenedzsment
projekt menedzsment
projekt értekezlet
az európai jelentőségű projekt
projektfelelős
pályázat (benyújtott pályázati anyag)
a projekt technikai tanácsadója
projekt-alapú részvétel
egyenlő lehetőségek megvalósításának
ösztönzése
a tudományos és technológiai kiválóság
ösztönzése
szakmai előmenetel
az innováció ösztönzése, serkentése
az Európa-gondolat előmozdítása
törvény kihirdetése
bizonyíték
fizetési bizonylat
propángáz
ingatlanfejlesztés
vagyonbiztosítás
ingatlan-bérbeadás
ingatlanpiac
ingatlanadó
arányos képviselet
pályázat
javaslat (EU)
pályázatellenőrzés
pályázatértékelés
pályázatosztályozás
pályázathivatkozási szám
a pályázatok rangsorolása
a pályázatértékelő bizottság vezetője
pályázati űrlapok
pályázó
technológiai hatástanulmányok
prostitúció

promoting equal opportunities
promoting scientific and technological excellence
promotion
promotion of innovation
promotion of the European idea
promulgation of a law
proof
proof of payment
propane gas
property development
property insurance
property leasing
property market
property tax
proportional representation
proposal
proposal (EU)
proposal check
proposal evaluation
proposal marking
proposal number
proposal ranking
proposal rapporteur
Proposal Submission Forms
proposer
prospective technological studies
prostitution

helyzetjelentés, időközi beszámoló
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protected area
protected species
protection of animal life
protection of animals
protection of communications
protection of freedoms
protection of minorities
protection of plant life
protection of privacy
protection of privacy
protection of shareholders
protectionism
protective clause
protective equipment
protein products
protestant church law
Protestantism
protocol
protocol
Protocol (EU)
protocol on sugar
protocol to an agreement
ProTool
prototype
Provence-Alpes-Côte d'Azur
provident fund
province
Province of Antwerp
Province of East Flanders
Province of Flemish Brabant
Province of Hainault
Province of Liège
Province of Limbourg
Province of Luxembourg
Province of Namur
Province of Walloon Brabant
Province of West Flanders
provision
provision of documents
provision of services
provisional twelfth
proximity to the market
proxy vote
Prum (Prüm) Convention
PSB: public service broadcaster
psychiatric confinement
psychiatric institution
psychiatry
psychoanalysis

védett terület
védett fajok
az állatvilág védelme
állatvédelem
kapcsolattartás védelme
szabadságok védelme
kisebbségek védelme
a növényvilág védelme
a magánélet védelme
a magánügyek védelme
társasági tagok védelme
protekcionizmus
védzáradék
védőfelszerelés
fehérjetermékek
protestáns egyházjog
protestantizmus
jegyzőkönyv (EU)
protokoll
jegyzőkönyv (EU)
cukorjegyzőkönyv
megállapodás jegyzőkönyve
elektronikus pályázati űrlapkitöltő szoftver
prototípus
Provence-Alpes-Côte d'Azur
nyugdíjalap
tartomány
Antwerpen tartomány
Kelet-Flandria tartomány
Flamand-Brabant tartomány
Hainaut tartomány
Liège tartomány
Belga-Limburg tartomány
Luxembourg tartomány
Namur tartomány
Vallon-Brabant tartomány
Nyugat-Flandria tartomány
céltartalék
dokumentumellátás
szolgáltatásnyújtás
ideiglenes tizenkettedek
piacközelség
meghatalmazott útján történő szavazás
prümi szerződés
közszolgálati adó, műsorszóró
elmegyógyintézetbe utalás
pszichiátriai intézmény
pszichiátria
pszichoanalízis
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psychological harassment
psychology
psychometric test
psychotropic substance
public accounting
public administration
public authorities
public authority
public awareness campaign
public bank
public borrowing
public building
public conduct of debates
public consultation
public contract
public contract
public debt
public economic law
public economy
public education
public expenditure
public finance
public finances
public financing
public financing
public health
public hearing
public holiday
public hygiene
public institution
public insurance
public interest entities
public international law
public investment
public law
public legal official
public library
public limited company
public limited company, plc.
public
public
public
public
public

morality
office
opinion
order
oversight

public policy
public policy, ordre public
public property

pszichikai zaklatás
pszichológia
pszichometrikus teszt
pszichotróp anyag
állami számvitel
közigazgatás
hatóságok
közjogi testület, hatóság
felvilágosító kampány
állami bank
állami kölcsönfelvétel
középület
ülések nyilvánossága
nyilvános konzultáció
közbeszerzés, közbeszerzési szerződés
közbeszerzési szerződés
államadósság
gazdaságirányítás joga
állami gazdálkodás
közoktatás
állami kiadások
államháztartás
költségvetés, államháztartás; állami pénzügyek
közfinanszírozás
állami finanszírozás
közegészség
nyilvános ülés
munkaszüneti nap
közegészségügy
közjogi intézmény
állami biztosítás
közérdekű vállalkozások
nemzetközi közjog
állami beruházás
közjog
igazságszolgáltatási alkalmazott
közkönyvtár
részvénytársaság
nyilvános (tőzsdére bevezetett)
részvénytársaság, Nyrt.
közerkölcs
közhivatal
közvélemény
közrend
1 állami felügyelet (pénzügy), 2 a nyilvánosság
ellenőrző szerepe (ált)
közpolitika
közrend
állami tulajdon

Jogi szakfordítás: Csobay-Novák Tamás angol szakfordító > euforditas@1moment.hu > www.1moment.hu

public
public
public
public
public
public
public
public
public
public
public

prosecution
prosecutor's department
relations
safety
sector
service
service
service employee
statement
stock
supply contract

public transport
public works
public works contract
publication
publication of a law
publication of accounts
publication of reports
publication of tariffs
Publications Office of the European Union
publicly owned forest
public-private partnership
publishable summaries
publisher
publishing
publishing deadline
publishing of prices
Puerto Rico
pulp and paper industry
pump
pupil
purchase
purchase price
purchasing habits
purchasing power
purchasing power parity
purpose limitation principle
push towing
put out to tender, call for tenders, call for
proposals
Qatar
quad meeting
Quaestor of the EP
qualified majority
qualified majority voting
qualitative analysis
quality control circle

közvádas eljárás
ügyészség
közönségkapcsolatok
közbiztonság
közvállalkozás
közüzemi szolgáltatás is
közszolgáltatás
közalkalmazott
nyilatkozat
állami készletek
áru beszerzésére irányuló közbeszerzési
szerződés
tömegközlekedés
közmunkák
építési beruházásra irányuló közbeszerzési
szerződés
közzététel
jogszabály kihirdetése
elszámolások nyilvánossága
jelentések közzététele
a díjszabás közzététele
Az Európai Unió Kiadóhivatala
állami erdő
állami-magán partnerség
nyilvánosságra hozható összefoglalók
kiadó
könyvkiadás
kiadási határidő
árak közzététele
Puerto Rico
cellulóz- és papíripar
pumpa
tanuló
vétel
vételár
vásárlói szokások
vásárlóerő
vásárlóerő-paritás
célhoz kötöttség elve
tolóhajózás
versenytárgyalást, pályázatot hirdet, pályázatot
ír ki, pályázati felhívást tesz közzé, pályáztat
Katar
négyoldalú találkozó
az EP quaestora
minősített többség
szavazás minősített többséggel
minőségi elemzés
minőség-ellenőrző kör
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quality control of agricultural products
quality control of industrial products
quality label
quality of life
quality of the environment
quality standard
quantitative analysis
quantitative restriction
quantity of fish landed
quasi-fiscal charge
quaternary sector
query
question put to a minister
question time
quorum
quote
R phrases (short for Risk Phrases)
rabbit
rabbit meat
rabies
racial conflict
racial discrimination
racism
radiation protection
radical party
radio equipment
radio telecommunications
radioactive effluent
radioactive materials
radioactive pollution
radioactive waste
radioactivity
radiobiology
rafting
rail network
rail transport
railway industry
railway station
railway tariff
rain-fed agriculture
Rapid Reaction Force
rapid reaction force
rapporteur
rare gas
rate of work
rate of yield (customs)
ratification of an agreement

mezőgazdasági termékek minőség-ellenőrzése
ipari termékek minőség-ellenőrzése
minőséget igazoló címke
életminőség
környezetminőség
minőségi előírás
mennyiségi elemzés
mennyiségi korlátozás
kifogott hal mennyisége
adó jellegű közteher
információs szektor
lekérdezés
interpelláció
kérdések órája
határozatképesség
idézet
R mondatok (veszélyes anyagok címkéjén
szereplő feliratok)
házinyúl
nyúlhús
veszettség
faji konfliktus
faji megkülönböztetés
rasszizmus
sugárvédelem
radikális párt
rádiókészülék
rádiós távközlés
radioaktív szennyvíz
radioaktív anyagok
radioaktív szennyezés
radioaktív hulladék
radioaktivitás
radiobiológia
faúsztatás
vasúthálózat
vasúti közlekedés
vasúti háttéripar
vasútállomás
vasúti fuvardíjszabás
csapadékra épülő mezőgazdaság
gyorsreagálású haderő
gyorsreagálású erők
előadó, jelentéstevő
nemesgáz
munkavégzés üteme
elszámolási kulcs
megállapodás megerősítése
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ratio
raw chemical industry
raw material
raw milk
raw sugar
Razgrad region
REACH register
REACH: Registration, Evaluation and
Authorization of Chemicals
reactor cooling system
reader (of proposal)
readmission/visa facilitation
real estate business
real estate credit
real estate market
real property
real-time
rearmament
reasons for travel
reassignment
rebate
rebel government
recast
receipt of proposals
receivable
receivership
recital
reclaimed land
recognition of a state
recognition of diplomas
recognition of studies
recognition of vocational training qualifications
recommendation
recommendation
recommendation (EU)
reconciliation of working and family life
reconstituted product
record
record library
recording
recording equipment
recording medium
recruitment
recycled product
recycling of capital

viszonyszám
kémiai alapanyagipar
nyersanyag
nyers tej
nyers cukor
Razgrad régió
REACH-nyilvántartás
REACH: vegyi anyagok regisztrációja
(nyilvántartásba vétele), értékelése és
engedélyezése
reaktorhűtés
pályázatértékelő külső szakértő
visszafogadás/vízumkönnyítés
ingatlanvállalkozás
ingatlanhitel
földpiac
ingatlantulajdon
valósidejű
újrafelfegyverkezés
az utazás, beutazás célja
áthelyezés
visszatérítés (Egyesült Királyságnak EU-tól,
mert nagy befizető, de mezőgazdasága
jelentéktelen)
forradalmi kormány
átdolgozás is
a pályázatok átvétele
kinnlevő
vagyon felszámolása
preambulum-bekezdés, hivatkozó rész
bekezdése
ismét hasznosítható földterület
állam elismerése
oklevelek elismerése
tanulmányok elismerése
szakképesítések elismerése
ajánlás
ajánlás
ajánlás (EU)
szakmai és magánélet összehangolása
sűrített alapanyagból készült termék
hanglemez
zeneműtár
felvétel
felvevőkészülék
adatrögzítő
személyzetfelvétel
újrahasznosított anyagból készült termék
tőke visszaforgatása
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recycling technology
Red Cross
Red Sea
red wine
redemption
redemption of public debt
redevelopment aid
redirection of production
rediscounting
redistribution of income
reduced price
reduction of gas emissions
reduction of sentence
reduction of working time
redundancy
reedbed

újrafelhasználási technológia
Vöröskereszt
Vörös-tenger
vörösbor
törlesztés
államadósság törlesztése
átalakulási támogatás
termelési áttérés
viszontleszámítolás
jövedelem-újraelosztás
kedvezményes ár
gázkibocsátás csökkentése
büntetés enyhítése
munkaidő-csökkentés
létszámcsökkentés gazdasági okokból

re-export
reference period
reference price
reference to the EC Court of Justice for a
preliminary ruling
referendum
referral
reflation
reflection period
reform of the CAP
refoulement
refrigerated product
refrigeration industry
refugee
refusal to bid
refusal to sell
region
region dependent on fishing
Region of Murcia
regional accounting
regional agency
regional aid
regional and local authorities
regional authority
regional budget
regional cooperation
regional culture
regional development
Regional development
Regional Development Plan
regional disparity
regional economy

újrakivitel
referencia-időszak
referenciaár

nádas

előzetes döntéshozatalra utalás (EK)
népszavazás
megkeresés, felkérés is
a gazdaság élénkítése
elmélkedési időszak (NL, F népszavazás után)
KAP-reform
visszairányítás (személyeké országhatárról)
hűtött termék
hűtőipar
menekült
ajánlat elutasítása
értékesítés megtagadása
régió
halászattól függő régió
murciai régió
regionális számlák
regionális képviselet
regionális támogatás
területi és helyi hatóságok
regionális hatóság
regionális költségvetés
regionális együttműködés
regionális kultúra
területfejlesztés
területfejlesztés
Regionális Fejlesztési Terv
regionális egyenlőtlenség
regionális gazdaság
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regional election
regional farm policy
regional finances
regional geography
regional government
regional integration
regional investment
regional language
regional law
regional market
regional parliament
regional planning
regional police
regional policy
regional security
regional State
regional statistics
regional transport
regionalisation
regionalisation of trade
regionalism
regionalist party
region-EU relationship
regions and communities of Belgium
regions of Austria
regions of Bulgaria
regions of Denmark
regions of Estonia
regions of Finland
regions of France
regions of Germany
regions of Greece
regions of Hungary
regions of Ireland
regions of Italy
regions of Latvia
regions of Lithuania
regions of Poland
regions of Portugal
regions of Romania
regions of Slovakia
regions of Slovenia
regions of Spain
regions of Sweden
regions of the Czech Republic
regions of the Netherlands
regions of the United Kingdom
Regions whose development is lagging behind
registered trademark

területi választás
regionális agrárpolitika
regionális pénzügyek
regionális földrajz
regionális kormányzat
regionális integráció
regionális beruházás
regionális nyelv
regionális jog
regionális piac
regionális parlament
regionális tervezés
regionális rendőrség
regionális politika
regionális biztonság
regionalizált állam
regionális statisztika
regionális közlekedés
regionalizáció
a kereskedelem regionalizálása
regionalizmus
regionális párt
régiók és az Európai Unió közötti kapcsolatok
Belgium régiói és közösségei
Ausztria régiói
Bulgária régiói
Dánia régiói
Észtország régiói
Finnország régiói
Franciaország régiói
Németország régiói
Görögország régiói
Magyarország régiói
Írország régiói
Olaszország régiói
Lettország régiói
Litvánia régiói
Lengyelország régiói
Portugália régiói
Románia régiói
Szlovákia régiói
Szlovénia régiói
Spanyolország régiói
Svédország régiói
a Cseh Köztársaság régiói
Hollandia régiói
az Egyesült Királyság régiói
fejlődésben lemaradó régiók
bejegyzett védjegy
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registration (of proposal)
registration of a company
registration of voters
registration tax
regulation
regulation
Regulation
regulation (EU)
regulation of agricultural production
regulation of investments
regulation of telecommunications
regulation of transactions
regulations for civil servants
regulatory committee (EU)
reimbursement of aid
re-import
reindeer
reinsurance
reintegration enterprise
re-integration into school
reintegration into working life
rejection decision
rejection of the budget
relations between the State and the regions
relations between the two German States
relationship
release of goods
release on licence
relief fund, contingency fund
religion
religious conflict
religious discrimination
religious fundamentalism
religious group
religious institution
religious sect
religious tourism
relocation, company relocation
remission of export duties
remit
remote sensing
removal order
remuneration of work
renewable energies
renewable energy
renewable resources
renewal of an agreement
rent regulations
rental business

nyilvántartásba vétel (a pályázaté)
társaság bejegyzése
választók nyilvántartásba vétele
regisztrációs adó
rendelet (EU)
rendelet
rendelet
rendelet (EU)
a mezőgazdasági termelés szabályozása
befektetési szabályok
távközlés-szabályozás
kereskedelmi szabályozás
köztisztviselők jogállására vonatkozó szabályok
szabályozási bizottság (EU)
támogatások visszatérítése
újrabehozatal
rénszarvas
viszontbiztosítás
reintegrációs vállalkozás
iskolai újrabeilleszkedés
munkába történő visszailleszkedés
elutasító döntés
a költségvetési tervezet elutasítása
az állam és a régiók kapcsolata
a két német állam közötti kapcsolatok
hozzátartozói viszony
áru kiadása
feltételes szabadságra bocsátás
segélypénztár
vallás
vallási konfliktus
vallási megkülönböztetés
vallási fundamentalizmus
vallási csoport
vallási intézmény
vallási szekta
vallási turizmus
vállalatáthelyezés
kiviteli vámok elengedése
hatáskör; megbízatás, mandátum
távérzékelés
kitoloncolási végzés
munkaviszonyból származó jövedelem
megújuló energiaforrások
megújuló energia
megújuló források
megállapodás megújítása
bérleti szabályozás
lízingvállalkozás
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reparcelling
repatriation grant
repatriation of capital
repeal
repentance
replacement of resources
replanting
report
reporting package
reporting period
reporting procedure
representative democracy
representative market price
representative price
representative rate
repression
reproductive health
reprography
reptile
republic
Republican Party
requisitioning of workers
rescheduling of public debt
research
research and development
research and technological development (RTD)
research and technological development (RTD)
projects
research area
research body
research budget
research expenditure (EU)
research method
research policy
research programme
research project
research report
research results
research staff
research theme
research training networks
reservation
reserve army
reserve currency
reserves
residence
residence permit
residence permit
residential area

birtokrendezés
hazatelepülési támogatás
tőke hazatelepítése
hatályon kívül helyezés
megbánás
források pótlása
újraültetés
jelentés
a jelentéseket tartalmazó csomag
jelentési időszak
jelentéskészítési eljárás
képviseleti demokrácia
irányadó piaci ár
reprezentatív ár
irányadó árfolyam
elnyomás
reprodukciós egészség
sokszorosítás
hüllő
köztársaság
republikánus párt
munkavállalók igénybevétele
államadósság átütemezése
kutatás
kutatás és fejlesztés
kutatás és műszaki fejlesztés
kutatási és technológiafejlesztési (KTF)
projektek
kutatási terület
kutatóintézet
kutatási költségvetés
kutatási kiadás (EU)
kutatási módszer
kutatáspolitika
kutatási program
kutatási projekt
kutatási jelentés
kutatási eredmények
kutatószemélyzet
kutatási téma
kutató-továbbképző hálózatok
helyfoglalás
tartalékos hadsereg
tartalékvaluta
tartalékok
lakóhely
tartózkodási engedély
tartózkodási engedély
lakóövezet
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residential mobility
resignation of the government
resin
resistance of materials
resolution
resolution
resolution (EU)
resolution of parliament
Resolution of the Council of the European Union
resolution of the European Council
resources of the sea
respiratory disease
response capacity
rest period
restoration of customs duties
restorative justice
restriction of liberty
restriction on competition
restrictive trade practice
restrictive-practice authorisation
restrictive-practice notification
result of the vote
retail outlet
retail price
retail selling
retail trade
retired person
retirement conditions
retroactivity of a law
return decision
return migration
Réunion
revaluation
revenue

lakóhelyi mobilitás
kormány lemondása
gyanta
anyagok ellenálló képessége
állásfoglalás (EU)
nemzetközi szervezet határozata
állásfoglalás (EU)
parlamenti határozat
az Európai Unió Tanácsának állásfoglalása
az Európai Tanács állásfoglalása
tengeri források
légzőszervi betegség
reagálóképesség (pl. intézményé)
pihenőidő
a vámtételek visszaállítása
helyreállító igazságszolgáltatás
szabadságkorlátozás
versenykorlátozás
versenykorlátozó megállapodás
versenykorlátozó magatartás engedélyezése
versenykorlátozó magatartás bejelentése
a szavazás eredménye
árusítóhely
kiskereskedelmi ár
kiskereskedelmi értékesítés
kiskereskedelem
nyugdíjas
nyugdíjazási feltételek
visszaható hatály
kiutasítási határozat
hazatelepülés
Réunion
átértékelés

revenue
reverse repurchase agreement
review clause
reviser
revision of an agreement
revision of financial perspectives
revision of the Treaty (EU)
Rhine Valley
Rhineland-Palatinate
Rhône-Alpes
rice
Riga
right in rem

bevétel
fordított visszavásárlási megállapodás
felülvizsgálati záradék
lektor (EU)
megállapodás felülvizsgálata
pénzügyi terv módosítása
szerződés felülvizsgálata (EU)
Rajna-völgy
Rajna-vidék-Pfalz
Rajna-Alpok
rizs
Riga

adó

dologi jog
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right of action
right of asylum
right of establishment
right of establishment
right of personal portrayal
right of pre-emption
right of reply
right of repossession
right of withdrawal
right to culture
right to demonstrate
right to development
right to education
right to health
right to housing
right to information
right to justice
right to physical integrity
right to stand for election
right to stopover
right to strike
right to vote
right to work
rights of access
rights of aliens
rights of civil servants
rights of minorities
rights of the defence
rights of the individual
Rio Group
Rioja
risk management
risk prevention
risk weighting
river tourism
road building
road cabotage
Road Map
road network
road safety
road services department
road traffic
road train

perképesség
menedékjog
letelepedési jog
letelepedési jog
a személyes képmáshoz fűződő jog
elővásárlási jog
válaszadás joga
bérbeadó felmondási joga
elállási jog
művelődéshez való jog
tüntetéshez való jog
fejlődéshez való jog
oktatáshoz való jog
egészséghez való jog
magánlakáshoz fűződő jog
információs szabadság
igazságszolgáltatáshoz való jog
személyi sértetlenséghez való jog
passzív választójog
útmegszakításhoz való jogosultság
sztrájkjog
aktív választójog
munkához való jog
láthatási jog
idegenjog
köztisztviselők jogai
kisebbségek jogai
védelemhez való jog
egyének jogai
Rió-csoport
Rioja
kockázatkezelés
kockázatmegelőzés
kockázat-súlyozás
belvízi turizmus
útépítés
közúti kabotázs
útiterv
közúthálózat
közúti közlekedésbiztonság
közutak
közúti forgalom

road transport
road transport tariff
roadmap
roadworthiness tests
robotics

közúti közlekedés
közúti fuvardíjszabás
ütemterv
időszakos műszaki vizsgálat
robottechnológia

járműszerelvény
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robotisation
rodent
rogue trader
roll-call vote
rolling stock
Roman law
Romania
room for manoeuvre
root crop
root vegetable
rosé wine
royalism
royalties
rubber industry
rule of law
rule under emergency powers
rule, rules
rules of procedure
ruling
ruling class
rural areas
rural community
rural development
Rural development
rural habitat
rural migration
rural population
rural region
rural settlement
rural sociology
rural tourism
Ruse region
Russia
Rwanda
rye
SAARC countries
Saarland
Saba
sacred text
safeguard clause
safety device
safety standard
Sahel
Saint Barthélemy
Saint Eustatius
Saint Helena
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saint Martin

robotizálás
rágcsáló
szélhámos kereskedő, csaló
név szerinti szavazás
vasúti járműpark
római jog
Románia
mozgástér (játéktér, szabadságfok)
kapásnövény
gyökérzöldség
rozé bor
royalizmus
(jog)díjak
gumiipar
jogállamiság
kormányzás rendkívüli állapot esetén
szabályzat
eljárási szabályzat
ítélet
uralkodó osztály
vidéki területek
vidéki közösség
vidékfejlesztés
vidékfejlesztés
vidéki lakóhely
vidéki migráció
agrárnépesség
vidéki térség
vidéki település
vidékszociológia
falusi turizmus
Ruse régió
Oroszország
Ruanda
rozs
SAARC-országok
Saar-vidék
Saba
szentírás
védzáradék
biztonsági berendezés
biztonsági előírás
Szahel
Saint-Barthélemy
Saint Eustatius
Szent Ilona
Saint Christopher és Nevis
Saint Lucia
Saint-Martin
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Saint Pierre and Miquelon
Saint Vincent and the Grenadines
Salaj
sale
sales agent
sales aid
sales occupation
sales promotion
sales representative
sales staff
salt
SALT Agreement
salted product
saltwater
Salzburg
Samoa
sample survey
sampling
San Marino
sanction (EU)
São Tomé and Príncipe
SAPARD: Special Accession Programme for
Agriculture and Rural Development
Sardinia
satellite
satellite communications
satellite navigation
satellite town
Satu Mare
Saudi Arabia
savings
savings bank
Savinjska
sawmill
Saxony
Saxony-Anhalt
scanner
scenario
Schengen Agreement
Schengen Executive Committee
Schengen Information System
Schleswig-Holstein
school abroad
school age
school attendance
school canteen
school environment
school fees
school inspection

Saint-Pierre és Miquelon
Saint Vincent és Grenadine-szigetek
Sălaj
értékesítés
értékesítési ügynök
értékesítési támogatás
kereskedelmi szakmák
eladásösztönzés
kereskedelmi képviselő
kereskedelmi személyzet
só
SALT-megállapodás
sózott termék
sós víz
Salzburg
Szamoa
mintavételes felmérés
mintavétel
San Marino
szankció (EU)
São Tomé and Príncipe
SAPARD: Speciális mezőgazdasági és
vidékfejlesztési csatlakozási program
Szardínia
szatellit
műholdas távközlés
műholdas navigáció
szatellitváros
Satu Mare
Szaúd-Arábia
megtakarítások
takarékpénztár
Savinjska
fűrészmalom
Szászország
Szászország-Anhalt
szkenner
forgatókönyv
Schengeni Megállapodás
Schengeni Végrehajtó Bizottság
Schengeni Információs Rendszer
Schleswig-Holstein
külföldön működő iskola
iskolaköteles kor
iskolalátogatás
iskolai menza
iskolai környezet
tandíj
szakfelügyelet
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school legislation
school life
school medicine
school results
school textbook
school transport
school-industry relations
schooling
schoolwork
school-working life relations
Scientific and Technical Research Committee
scientific apparatus
scientific calculation
scientific committee (EU)
scientific cooperation
scientific discovery
scientific education
scientific exchange
scientific library
scientific press
scientific profession
scientific progress
scientific report
scientific research
SCIFA: Strategic Committee on Immigration,
Frontiers and Asylum
scope of assistance
Scotland
screen
screen printing
scrutiny reservation
sculpture
sea
sea fish
sea fishing
sea-bed
seal
search
search engine
seasonal employment
seasonal migration
seasonal unemployment
seasonal worker
seat of Community institution
SEATO
SECI: Southeast European Cooperation Initiative
second ballot
second Lomé Convention

oktatási jogszabályok
iskolai élet
iskolaorvos
iskolai eredmények
tankönyv
iskolabusz
az iskola és a gazdasági élet kapcsolatai
iskoláztatás
iskolai munka
kapcsolat az iskola és a munka világa között
tudományos és műszaki kutatási bizottság
tudományos berendezés
tudományos számítás
tudományos bizottság (EU)
tudományos együttműködés
tudományos felfedezés
tudományos oktatás
tudományos ismeretek cseréje
tudományos könyvtár
tudományos kiadvány
tudományos hivatás
tudományos fejlődés
tudományos vélemény
tudományos kutatás
Bevándorlási, Határ- és Menekültügyi
Stratégiai Bizottság
a támogatások köre
Skócia
monitor
szitanyomás
vizsgálati fenntartás
szobrászat
tenger
tengeri hal
tengeri halászat
tengerfenék
fóka
házkutatás
keresőmotor
szezonális foglalkoztatás
időszakos migráció
szezonális munkanélküliség
idénymunkás
közösségi intézmény székhelye
SEATO
Délkelet-Európai Együttműködési
Kezdeményezés
választás második fordulója
II. Loméi Egyezmény
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second stage of EMU
Second World War
secondary education
secondary legislation
secondary residence
secondary sector
secret ballot
secret service
secret society
secretarial allowance
secretarial staff
secretariat of an Institution
Secretariat of the Pacific Community
Secretary General of an Institution
Secretary-General/High Representative, SG/HR
section
section
sectoral agreement
sectoral aid
sectoral planning
sectoral policies
secular education
secular State
secularity
securisation
securities
security feature
security of supply
security services
security thread
sedimentology
seed
seed capital
seed flax
seedling
seismic monitoring
seismology
seizure of goods
selection of pupils
selection of the proposal/proposal selection
selective dissemination of information
selective distribution agreement
self-defence
self-determination
self-employed entrepreneur
self-employed person
self-employment
self-financing

a GMU második szakasza
második világháború
középfokú oktatás
másodlagos jog
másodlagos lakóhely
ipari szektor
titkos szavazás
titkosszolgálat
titkos társaság
képviselői költségtérítés
titkársági személyzet
intézmény titkársága
Csendes-óceáni Közösség
intézmény főtitkár
főtitkár/főképviselő (Solana 2005)
szakasz (pl. rendeleté)
profilvas
ágazati megállapodás
ágazati támogatás
ágazati tervezés
ágazati politikák
nem felekezeti iskola
világi állam
világi jelleg
biztonságossá tétel
értékpapír
biztonsági elem
ellátás biztonsága
biztonsági szolgáltatások
biztonsági szál
szedimentológia
vetőmag
induló tőke
olajlen
magról nevelt növény
földrengés-monitoring
szeizmológia
lefoglalás
tanulók kiválasztása
a pályázat kiválasztása
szelektív információterjesztés
szelektív forgalmazási megállapodás
jogos védelem
önrendelkezés
önálló vállalkozó (nem egyéni vagy
önfoglalkoztató vállalkozó)
önálló foglalkozás
önálló vállalkozói tevékenység
önfinanszírozás
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self-financing basis (on a)
self-management
self-regulation
self-service store
self-sufficiency farming
self-sufficiency in energy
self-sufficiency in food
self-sufficiency rate
self-supply
selling at a loss
selling price
semi-manufactured goods
semi-metal
semi-public transport
semi-skilled worker
semi-soft cheese
Senegal
senior management
seniority
sensitive area
sensitive product
separated person
separation of powers
Serbia
Serbia and Montenegro
sericulture
servant (EU)
server uploading
service
service
service concession
service industry
service occupation
service of documents regulation
services company
services contract
services of general economic interest
services of general interest
services of general interest
sesame
set-aside

önfinanszírozásos alapon
munkavállalói irányítás
önszabályozás
önkiszolgáló
saját fogyasztásra történő termelés
energetikai függetlenség
élelmiszer-önellátás
önellátás mértéke
önellátás
veszteséges eladás
eladási ár
félkész áruk
félfém
állami és magánközlekedés
betanított munkás
féllágy sajt
Szenegál
felső vezetés
rangidős tisztviselő
érzékeny terület
érzékeny termék
külön élő személy
hatalommegosztás
Szerbia
Szerbia és Montenegró
selyemhernyó-tenyésztés
alkalmazott (EU)
szerver elérése
szolgálat (Bizottság mellett, Európai Unió) is
szolgáltatás
szolgáltatásnyújtási koncesszió
szolgáltatóipar
kiszolgálószemélyzet
kézbesítési rendelet
szolgáltató vállalat
szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés
általános gazdasági érdekű szolgáltatások
általános érdekű szolgáltatások
általános érdekű szolgáltatások
szezám

set-aside
settlement
settlement of disputes
settlement of disputes
settlement risk
settler, trustee, beneficiary

területpihentetés
elszámolás is
vitarendezés
a vitás kérdések rendezése
elszámolási kockázat

terület-pihentetés

alapító, vagyonkezelő, kedvezményezett
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severance pay
Severen tsentralen (Bulgaria)
Severoiztochen (Bulgaria)
Severozapaden (Bulgaria)
sewage sludge
sex education
sexual discrimination
sexual freedom
sexual harassment
sexual minority
sexual mutilation
sexual offence
sexual tourism
sexual violence
sexuality
sexually transmitted disease
Seychelles
shadow cabinet
shape-memory alloy
share
share capital
share farming
shareholder
shareholding
shea butter
sheep
sheepmeat
sheep's milk cheese
sheet
shell bank
shellfish farming
shift work
ship canal
shipbuilding
shipping policy
ship's flag
ship's passport
shootable
shooting list
shooting price
shopping centre
short/long position
shortage
shorter working week
short-term credit
short-term economic policy
short-term economic prospects
short-term financing
short-term forecast

végkielégítés
Severen tsentralen (Bulgária)
Severoiztochen (Bulgária)
Severozapaden (Bulgária)
szennyvíziszap
szexuális nevelés
nemi megkülönböztetés
nemi szabadság
szexuális zaklatás
nemi kisebbség
szexuális csonkítás
nemi erkölcs elleni bűncselekmény
szexturizmus
nemi erőszak
szexualitás
szexuálisan terjedő betegség
Seychelle-szigetek
árnyékkormány
alakemlékező ötvözet
részvény
társasági tőke
feles bérlet
részvényes
részesedés
shea vaj
juh
birkahús
juhsajt
pléh
fantombank
kagylótenyésztés
váltott műszakban végzett munka
hajózható csatorna
hajógyártás
tengeriközlekedés-politika
lobogó
hajóvezetői engedély
elejthető
lőjegyzék
kilövési díj
bevásárlóközpont
rövid/hosszú pozíció
áruhiány
csökkentett heti munkaidő
rövid lejáratú hitel
konjunktúrapolitika
konjunktúra
rövid távú finanszírozás
rövid távú előrejelzés
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short-time working
shot
Shumen region
Šiauliai county
Sibiu
Sicily
sick leave
SIEF: Substance Information Exchange Forum
Sierra Leone
signalling device
signature of an agreement
silent majority
Silesia province
Silistra region
silk
silo
silver
silviculture
simple majority
simplification of formalities
simplification of legislation
simulation
Singapore
Single Administrative Document, SAD (a 1988
document replacing the several import/export
forms and transit documents previously
necessary for drivers of commercial vehicles to
cross internal EC borders)
single audit
single buyer
single document
Single European Act
Single European Act, SEA
single European sky
single exchange-rate policy
single market
single monetary policy
single parent
single payment scheme
Single Payment Scheme, SPS

részleges foglalkoztatás
kilövés
Shumen régió
Šiauliai
Sibiu
Szicília
betegszabadság
SIEF, információ csere fórum az anyagokról
Sierra Leone
jelzőkészülék
megállapodás aláírása
csendes többség
Sziléziai vajdaság
Silistra régió
selyem
siló
ezüst
erdőművelés
egyszerű többség
vámalakiságok egyszerűsítése
jogszabályok egyszerűsítése
szimuláció
Szingapúr
Egységes Adminisztratív Okmány

Single programme
Single Programming Document

egységes program
egységes programozási dokumentum
egységes programozási dokumentum, vagy
egységes tervokmány
egy ablakos
egyfordulós választási rendszer
monokultúra
családi ház

Single programming document
single window
single-ballot system
single-crop farming
single-family housing

egységes könyvvizsgálat
kizárólagos vásárló
egységes vámokmány
Egységes Európai Okmány
Egységes Európai Okmány, EEO
egységes európai égbolt
egységes árfolyam-politika
egységes piac
egységes monetáris politika
nem házas szülő
egységes támogatási rendszer
egységes támogatási rendszer
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Sint Maarten
sisal
siting of power stations
size of business
Sjælland
Skåne county
skill obsolescence
skilled worker
skimmed milk
skimmed milk powder
skin disease
slaughter animal
slaughter of animals
slaughter premium
slaughtered poultry
slavery
Sliven region
Slovakia
Slovenia
sluice-gate price
slum
Småland and the islands (Sweden)
small and medium industries
small and medium-sized enterprises
small business
small industry
small isolated system
small retailer
small town
smallholding
smoked product
smoking
Smolyan region
social adjustment
social analysis
social assistance
social audit
social behaviour
social budget
social change
social class
social clause
social conflict
social cost
social court
social democracy
Social Democratic Party
social development

Sint Maarten
szizálkender
erőmű telephelye
vállalkozás mérete
Sjælland
Skåne
elavult szakma
szakmunkás
fölözött tej
sovány tejpor
bőrbetegség
vágóállat
állatok levágása
vágási támogatás
vágott baromfi
rabszolgaság
Sliven régió
Szlovákia
Szlovénia
zsilipár
nyomornegyed
Småland med Öarna
kis- és középipar
kis- és középvállalkozások
kisvállalkozás
kisipar
kis, szigetüzemben működő rendszer (villamos
energia)
kiskereskedés
kisváros
kisméretű mezőgazdasági üzem
füstölt termék
dohányzás
Smolyan régió
társadalmi adaptáció
társadalmi elemzés
szociális támogatás
szociális audit
társadalmi viselkedés
szociális költségvetés
társadalmi változás
társadalmi osztály
szociális záradék
társadalmi konfliktus
társadalmi költség
társadalombiztosítási bíráskodás
szociáldemokrácia
szociáldemokrata párt
társadalmi fejlődés
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social dialogue
social dialogue (EU)
social dumping
social economy
social exclusion
social facilities
social impact
social inclusion
social indicator
social inequality
social integration
social labelling
social legislation
social life
social medicine
social mobility
social movement
social norm
social pact
social participation
social partners
social policy
Social Policy Agreement (EU)
social problem
social rehabilitation
social rights
social role
social sciences
social security
social security contributions
social security fees, contributions
social security institutions
social security legislation
social services
social situation
social status
social structure
social survey
social transfers
social well-being
social work
social worker
socialism
Socialist International
Socialist Party
social-security benefit
social-security contribution
social-security harmonisation
socially disadvantaged class

szociális párbeszéd
szociális párbeszéd (EU)
szociális dömping
szociális gazdaság
szociális kirekesztés
szociális létesítmény
társadalmi hatás
társadalmi integráció
szociális indikátor
társadalmi egyenlőtlenség
társadalmi beilleszkedés
szociális címkézés
szociális jogszabályok
társadalmi élet
társadalom-orvostan
társadalmi mobilitás
társadalmi mozgalom
társadalmi norma
társadalmi megállapodás
társadalmi részvétel
szociális partnerek
szociálpolitika
szociálpolitikai megállapodás (EU)
társadalmi probléma
társadalmi rehabilitáció
szociális jogok
társadalmi szerep
társadalomtudományok
szociális biztonság
szociális biztonsági járulékok
társadalombiztosítási járulék
szociális biztonsági intézmények
társadalombiztosítási jog
szociális szolgáltatás
társadalmi helyzet
társadalmi státus
társadalmi struktúra
társadalomstatisztikai felmérés
társadalmi transzferek
társadalmi jólét
szociális munka
szociális munkás
szocializmus
szocialista internacionálé
szocialista párt
társadalombiztosítási juttatás
társadalombiztosítási járulék
társadalombiztosítás harmonizálása
hátrányos társadalmi helyzetű osztály
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sociocultural facilities
sociocultural group
socioeconomic conditions
sociology
sociology of education
sociology of law
socioprofessional category
sodium
Sofia City region
Sofia District region
soft cheese
soft energy
soft fruit
soft loan
soft technology
software
soil analysis
soil chemistry
soil conditioning
soil cultivation methods

szociokulturális létesítmény
szociokulturális csoport
társadalmi-gazdasági körülmények
szociológia
nevelésszociológia
jogszociológia
társadalmi-szakmai csoport
nátrium
Szófia város régiója
Szófia körzet régiója
lágy sajt
környezetkímélő energia
bogyós gyümölcs
kedvezményes hitel
soft technológia
szoftver
talajelemzés
talajkémia
talaj kondicionálása

soil improvement
soil pollution
soil preparation
soil protection
soil resources
soil science
soil type
solar architecture
solar collector
solar energy
solar energy end-use applications
solar photovoltaic system

talajjavítás
talajszennyezés
talaj-előkészítés
talajvédelem
földi erőforrás
talajtan
talajtípus
szoláris építészet
napkollektor
napenergia
napenergia-felhasználás

sole proprietorship
solidary
Solomon Islands
solvency ratio
solvent
Somalia
sorghum
SOS: security of supply

egyszemélyes társaság
ritk szolidáris, összetartó
Salamon-szigetek
szolvencia-mutató
oldószer
Szomália
cirok
ellátás-biztonság, (villamos) energiaellátás
biztonsága
helyes pénzügyi kezelés
megfelelő pénzügyi gazdálkodás
hangszigetelés
hangreprodukciós berendezés
segélyforrás

sound financial management
Sound financial management
sound insulation
sound reproduction equipment
source of aid

talajművelési módszerek

fotovillamos, fényelektromos rendszer
(naperőmű, napkollektor, napelem)
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source of information
source of law
South Africa
South America
South Asia
South Asian Association for Regional
Cooperation
South East (England)
South Holland
South Korea
South Sudan
South Sweden
South West (England)
South-East Asia
South-east Slovenia
Southern Aegean
Southern Africa
Southern African Customs Union
Southern African Development Community
Southern Alföld
Southern Bohemia
Southern Estonia
Southern Europe
Southern Finland
Southern Moravia
Southern Transdanubia
South-South cooperation
soya bean
soya bean oil
Södermanland county
space navigation
space policy
space property right
space research
space science
space station
space technology
space transport
space vehicle
space-based weapons
Spain
spare part
sparkling wine
speak with one voice
Speaker of Parliament
special chemicals
special drawing rights
special education

információforrás
jogforrás
Dél-Afrika
Dél-Amerika
Dél-Ázsia
Dél-ázsiai Regionális Együttműködési
Szövetség
Délkelet-Anglia
Dél-Hollandia
Dél-Korea
Dél-Szudán
Sydsverige
Délnyugat-Anglia
Délkelet-Ázsia
Délkelet-Szlovénia
dél-égei régió
Afrika déli része
Dél-afrikai Vámunió
Dél-afrikai Fejlesztési Közösség
Dél-Alföld
Dél-Bohémia
Dél-Észtország
Dél-Európa
Dél-Finnország
Dél-Morávia
Dél-Dunántúl
Dél–Dél együttműködés
szójabab
szójaolaj
Södermanland
űrutazás
űrpolitika
tulajdonjog az űrben
űrkutatás
űrtudomány
űrállomás
világűr-technológia
űrközlekedés
űrjármű
űrfegyver
Spanyolország
tartalék alkatrész
pezsgő
közös hangot üt meg, azonos hangnemben
beszél/nyilvánul meg
parlament elnöke
speciális kémia
különleges lehívási jogok
speciális oktatás
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special leave
special legislative procedure
special metal
special polymer
special procedure
special steels
special tax
specialisation agreement
specialisation of trade
specialised committee
special-status institution
specific programme
specification of tariff heading
spectrometry
speculative funds
speech
speed control
speed reading
spirits
Spodnjeposavska
spoils system
sponsorship
sport
sport fishing
sporting event
sports body
sports equipment
sports facilities
spot market
spreadsheet
Sri Lanka
Stabex
stabilisation and association agreement
Stability and Growth Pact, SGP
stability pact
stability programme
staff
staff assessment
staff regulations
staggering of holidays
stagnant water
stamp duty
stand as a candidate at elections
standage
standard
standard agreement health care

rendkívüli szabadság
különleges jogalkotási eljárás
különös fém
speciális polimer
különleges eljárás
különleges acél
különadó
szakosítási megállapodás
kereskedelem szakosodása
szakbizottság
különleges feladattal megbízott pénzügyi
intézmények
specifikus program
tarifális besorolás
spektrometria
spekulációs tőke
beszéd
sebességszabályozás
gyorsolvasás
szesz
Spodnjeposavska
jövedelmező közhivatalok kiosztása a győztes
párt emberei között, politikai zsákmányszerzés
szponzorálás
sport
sporthorgászat
sportesemény
sportszervezet
sportfelszerelés
sportlétesítmény
azonnali piac
táblázatkezelés
Srí Lanka
Stabex
stabilizációs és társulási megállapodás
stabilitási és növekedési paktum
stabilitási paktum
stabilitási program
személyzet
alkalmazottak értékelése
személyzeti szabályzat
szabadnapok elosztása
állóvíz
bélyegilleték
választáson jelöltként indul
parkolási díj
szabvány
társadalombiztosítási orvosi ellátás
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standard of living
standardisation
standardised accounting system
standardization
standby module
standing committee
standing committee (EU)
stands similar to the forest ecosystem

életszínvonal
szabványosítás
standard elszámolási rendszer
egységesítés; szabványosítás
készenléti modul
állandó bizottság
állandó bizottság (EU)

Stara Zagora region
starch
START agreement
start-up
State
State aid
State farm
State health service
State monopoly
state of emergency
State secret
State trading
stateless person
statement
statement of assurance, DAS (Déclaration
d'Assurance)
statement of opposition
state-owned land
stationing of forces
statistical method
statistics
status of Berlin
status of Jerusalem
status of the person elected
Statute for Members of the Parliament
statutory auditor
statutory power
statutory subrogation

Stara Zagora régió
keményítő
START-megállapodás
induló vállalkozás
állam
állami támogatás
állami gazdaság
állami egészségügyi szolgálat
állami monopólium
rendkívüli állapot
államtitok
állami kereskedelem
hontalan
bejelentés is
igazoló nyilatkozat (Számvevőszék)

steel
stem cell
stepfamily
sterilisation
sterilised milk
sticking point

acél
őssejt
mostohacsalád
sterilizálás
sterilizált tej

still wine
stimulant
stock

csendes bor
stimuláns
raktárkészlet

természetes erdőtársulásnak megfelelő
állományok

ellentmondás (bíróságon)
állami tulajdonú földterület
csapatok állomásoztatása
statisztikai módszer
statisztika
Berlin jogállása
Jeruzsálem jogállása
képviselői jogállás
a parlamenti képviselők jogállása
(tagállamban) bejegyzett könyvvizsgáló (cég)
rendeletalkotási jog
jogok és kötelezettségek jogszabályon alapuló
átszállása

bökkenő, akadály, nehézség
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stock exchange
stock-exchange listing
stock-exchange transaction
Stockholm
stock-index futures
stockpiling of weapons
stone
stone fruit
storage
storage capacity
storage cost
storage of food
storage of hydrocarbons
storage of waste
storage premium
strait
stranded costs
strategic defence
strategic management
strategic nuclear weapon
strategic reserves
stratospheric pollutant
stratospheric pollution
straw poll

értékpapírtőzsde
tőzsdei jegyzés
tőzsdei ügylet
Stockholm
határidős (tőzsdei) részvényindex-ügyletek
fegyverkészletezés
kő
csonthéjasok
raktározás
raktárkapacitás
raktározási költség
élelmiszer-tárolás
szénhidrogének raktározása
hulladék tárolása
tárolási támogatás
tengerszoros
átállási költség (villamos energia)
stratégiai védelem
stratégiai menedzsment
stratégiai atomfegyver
stratégiai tartalék
sztratoszferikus szennyezőanyag
sztratoszferikus szennyezés

street children
strike
strip
structural adjustment
structural expenditure
structural fluctuation
Structural Funds
Structural Funds
structural policy
structural unemployment
student
student mobility
student residence
study group
Styria
subcommittee (or section) (EESC)
subcontracting
subcontractor
subcontractors
subject
subject matter and scope
submarine
submission date
submission of proposals (proposal submission)

utcagyerek
sztrájk
szalag
strukturális kiigazítás
strukturális kiadás
strukturális változások
strukturális alapok
Strukturális Alapok
strukturális politika
strukturális munkanélküliség
hallgató
iskolai mobilitás
diákotthon
tanulmányozó csoport
Stájerország
albizottság (vagy szekció) (EGSZB)
alvállalkozásba adás
alvállalkozó
alvállalkozók
a rendelet tárgya is
tárgy és alkalmazási terület
tengeralattjáró
pályázatbenyújtási határidő
pályázatok benyújtása

szúrópróbaszerű közvélemény-kutatás
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sub-proletariat
subrogation
sub-Saharan Africa
subsidiarity
subsidiary
subsidiary budget
subsidised housing
subsistence economy
subsistence farming
subsistence farming
subsistence level income
substandard housing
substitute fuel
substitute product
subtropical zone
suburban area
suburban transport
succession of states
Suceava
suckler cow
sucrose
Sud — Muntenia (Romania)
Sudan
Sud-Est (Romania)
Sud-Vest Oltenia (Romania)
Suez Canal
sugar
sugar beet
sugar cane
sugar industry
sugar levy
sugar product
sugar refining
suicide
Sulawesi
sulphur
Sumatra
summarising
summary declaration
summary procedure
summertime
summit meeting
summitry
Sunday working
sunflower
sunflower seed oil

szubproletariátus
jogátruházás, törvényi engedményezés
szubszaharai Afrika
szubszidiaritás
leányvállalat
állami vállalatok költségvetése
szociális lakás
önellátó gazdálkodás
termelés saját szükségletre,
konyhakertészkedés, háztáji termesztés,
gazdálkodás
önfenntartó gazdálkodás
létminimum
komfort nélküli lakás
helyettesítő tüzelőanyag
helyettesítő termék
szubtrópusi öv
külváros
elővárosi közlekedés
államutódlás
Suceava
anyatehén
szacharóz
Sud — Muntenia (Románia)
Szudán
Sud-Est (Románia)
Sud-Vest Oltenia (Románia)
Szuezi-csatorna
cukor
cukorrépa
cukornád
cukoripar
cukorlefölözés
cukortermék
cukorfinomítás
öngyilkosság
Sulawesi
kén
Szumátra
összefoglalás
gyűjtő árunyilatkozat
gyorsított eljárás
nyári időszámítás
csúcstalálkozó
csúcstalálkozók rendszere, intézménye
(politikai kérdések rendezésére)
vasárnapi munka
napraforgó
napraforgóolaj
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sunset clause
sunset date
sunset industry
superconducting alloy
supermarket
supervisor
supervisory body
supervisory power
supplementary aid for products
supplementary budget
supplementary financing
supplementary income
supplementary pension
supplementary trade mechanism
supplier
supplies contract
supply
supply and demand
supply balance sheet
supply chain
support mechanism
support policy
support price
support tariff
supranationality
surface transport
surface water
surgeon
surgery
Surinam
surname
surplus stock
surrender
surrogate mother
surveillance
surveillance concerning imports
survivor's benefit
suspension of aid
suspension of customs duties
suspension of payments
suspension of sentence
sustainable agriculture
sustainable development
sustainable development
sustainable forest management
sustainable growth
sustainable mobility
sustainable mobility

megszüntetési záradék
türelmi idő lejárta, kifutási határidő
tönkremenő, csődbe jutó, kifutó, életciklusa
végére ért, leszálló ágba jutott iparág, szakma
szupravezető ötvözet
szupermarket
művezető
ellenőrző szerv
felügyeleti jogkör
kiegészítő terméktámogatás
pótköltségvetés
kiegészítő finanszírozás
kiegészítő jövedelem
kiegészítő nyugdíj
kiegészítő kereskedelmi mechanizmus
szállító
árubeszerzési szerződés
ellátás
kínálat és kereslet
ellátási mérleg
ellátólánc
támogatási mechanizmus
támogatási politika
támogatott ár
támogatott díjszabás
szupranacionalitás
felszíni szállítás
felszíni vizek
sebész
sebészet
Suriname
vezetéknév
többletkészlet
átadás (személyé másik országnak)
dajkaanya
őrizet
importfelügyelet
hozzátartozói nyugellátás
segély felfüggesztése
vámok felfüggesztése
kifizetések felfüggesztése
a büntetés végrehajtásának felfüggesztése
fenntartható mezőgazdaság
fenntartható fejlődés
fenntartható fejlődés
fenntartható erdőgazdálkodás
fenntartható növekedés
fenntartható mobilitás
fenntartható mobilitás
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swap arrangement
Swaziland
Sweden
sweetener
swine
Switzerland
SWOT analysis (Strengths-WeaknessesOpportunities-Threats)
Syddanmark
symbol of State
synthetic protein
synthetic rubber
Syria
syrup
Sysmin
systems interconnection
table wine
tactical nuclear weapon
Taiwan
Tajikistan
take on board

swap
Szváziföld
Svédország
édesítőszer
sertés
Svájc

takeover bid
take-up actions
take-up measures
tampering

nyilvános vételi ajánlat
felvezető akciók/üzemesítés
felvezető intézkedések/üzemesítés
hamisítás; manipuláció, illetéktelen
beavatkozás, szakszerűtlen bánásmód,
felnyitás, felbontás, szétszedés, szétszerelés
tartályhajó
tantál
Tanzánia
irányár
irányár
Targovishte régió
TARIC
vámtarifa-megállapodás
tarifális akadály
vámplafon
tarifális mentesség
vámtarifa-tárgyalás
vámtarifa-nómenklatúra
vámtarifa-politika
tarifális preferencia
vámkontingens
vámcsökkentés
díjövezet
feladat-vezető
feladat-teljesítési jelentés

tanker
tantalum
Tanzania
target price
target price
Targovishte region
Taric
tariff agreement
tariff barrier
tariff ceiling
tariff exemption
tariff negotiations
tariff nomenclature
tariff policy
tariff preference
tariff quota
tariff reduction
tariff zone
task leader
task report

Erősség-gyengeség-lehetőség-veszély elemzés
Syddanmark
állami jelkép
szintetikus fehérje
szintetikus gumi
Szíria
szirup
Sysmin
rendszerek összekapcsolása
asztali bor
harcászati nukleáris fegyver
Tajvan
Tádzsikisztán
elfogad, befogad, felkarol, magáévá tesz,
figyelembe vesz
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Tauragė county
tax
tax authorities
tax avoidance
tax collection
tax convention
tax debt write-off
tax evasion
tax exemption
tax harmonisation
tax incentive
tax inspection
tax law
tax offence
tax on capital
tax on consumption
tax on employment income
tax on income
tax on investment income
tax on oils and fats
tax on profits of self-employment
tax rebate
tax reform
tax relief
tax return
tax system
tax take
tax wedge on labour
taxable income
tax-free allowance
taxi
taxpayer
tea
teacher
teacher training
teaching
teaching curriculum
teaching materials
teaching method
teaching quality
teaching software
team work
technical annex
technical barrier
technical ceramics
technical committee
technical committee (EU)
technical cooperation
technical education

Tauragė
adó
adóhatóságok
adókikerülés
adóbeszedés
adóegyezmény
adótartozás elengedése
adókijátszás
adómentesség
adóharmonizáció
adóösztönzés
adóellenőrzés
adójog
adóbűncselekmény
vállalkozást terhelő vagyonadó
fogyasztási adó
bértömegadó
jövedelemadó
tőkenyereség-adó
olaj- és zsírilleték
önálló vállalkozók jövedelemadója
adó-visszatérítés
adóreform
adókedvezmény
adóbevallás
adórendszer
adóbevétel
munkát terhelő járulékok, bérterhek
adóköteles jövedelem
adómentes összeg
taxi
adófizető
tea
tanár
tanárképzés
tanítás
tanterv
oktatási anyag
oktatási módszer
az oktatás minősége
oktatóprogram
csapatmunka
szakmai melléklet
technikai akadály
műszaki kerámia
szakmai bizottság
szakmai bizottság (EU)
műszaki együttműködés
műszaki oktatás
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technical management
technical meeting
technical profession
technical regulations
technical report
technical rule
technical specification
technical standard
technological change
technological implementation group
technological independence
technological process
technology
technology assessment
technology park
technology transfer
telecommunications
telecommunications equipment
telecommunications industry
telecommunications policy
telegraph
telematics
telemedicine
Teleorman
telephone
telephone charges
Teletex
television
television equipment
teleworking
telex
Telšiai county
temperate forest
temperate zone
temporary admission
temporary admission
temporary agency work
temporary alien’s document
temporary employment
temporary employment agency
temporary layoff
temporary work agency
tenant farming
tendering
tenders published in annex to OJ
TEN-Ts (= Trans-European NetworksTransport): Trans-European Transport Networks
termination of a contract
termination of employment

szakmai menedzsment
szakmai értekezlet
műszaki szakma
műszaki szabályok
szakmai jelentés
műszaki szabály
műszaki előírás
műszaki szabvány
technológiai változás
technológiai megvalósítási csoport
technológiai függetlenség
technológiai folyamat
technológia
technológiaértékelés
műszaki park
technológiaátadás
távközlés
távközlési eszköz
telekommunikációs szektor
távközlés-politika
távirat
telematika
távgyógyászat
Teleorman
telefon
távközlési díjszabás
teletex
televízió
televíziókészülék
távmunka
telex
Telšiai
mérsékelt égövi erdő
mérsékelt övezet
ideiglenes behozatal
ideiglenes behozatal
ideiglenes ügynöki munka
külföldiek ideiglenes útiokmánya
ideiglenes foglalkoztatás
munkaerő-kölcsönző ügynökség
munkaidőcsökkentés
munkaerő-kölcsönző vállalkozás
haszonbérlői gazdálkodás
ajánlattétel
a HL mellékletében közzétett pályázatok
transzeurópai közlekedési hálózatok
szerződés megszüntetése
munkaviszony megszűnése
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termination of the project
terminology
terms for aid
terms of reference
terms of trade
terrace cropping
terrestrial ecosystem
territorial dispute
territorial enclave
territorial jurisdiction
territorial law
territorial waters
terrorism
terrorist financing
tertiary sector
test tube fertilisation
testing
text with EEA relevance

a projekt megszűnése/megszűntetése
terminológia
segély feltételei
1 hatáskör 2 feladat-meghatározás
külkereskedelmi cserearányok
teraszos művelés
földi ökoszisztéma
területi vita
területi enklávé
helyi bíráskodás
felségjog
felségvizek
terrorizmus
terrorizmus finanszírozása
szolgáltatási szektor
in vitro megtermékenyítés
vizsgálat

textile fibre
textile industry
textile machine
textile plant
textile product
texture agent
Thailand
that’s carried

textilrost
textilipar
textilgép
textilnövény
textiltermék
stabilizátor
Thaiföld

that’s rejected, defeated, falls, goes, disappears,
is lost
the European Parliament and the Commission
shall make regulations and issue directives, take
decisions, make recommendations or deliver
opinions
the EU's international role
The four Community Initiatives

elvetettük, elutasítottuk, elesik, kiesik

theft
thematic networks
thematic programme
theology
theory of marketing
therapeutic abortion
therapeutics
thermal discharge
thermal energy
thermal equipment
thermal insulation
thermal pollution

EGT vonatkozású szöveg

elfogadtuk

az Európai Parlament és a Bizottság
rendeleteket alkot és irányelveket bocsát ki,
határozatokat hoz, ajánlásokat tesz vagy
véleményt ad
az EU nemzetközi szerepe
A négy közösségi kezdeményezés (Interreg III,
Urban II, Leader+, Equal)
lopás
tematikus hálózatok
tematikus program
teológia
marketing
egészségügyi célú művi abortusz
terapeutika
hulladékhő
hőenergia
fűtőberendezés
hőszigetelés
hőszennyezés
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thermodynamics
thesaurus
thesis
Thessaly
thin sheet
think-tank
third country
third Lomé Convention
third stage of EMU
third-party insurance
threat to national security
threshold price
Thuringia
Tibetan question
ticket
tidal energy
tied sales outlet
time records
time share
time-sharing
timetable for EMU
timetabling (problem)

termodinamika
tezaurusz
szakdolgozat
Thesszália
vékony fólia
kutatóközpont, agytröszt
harmadik ország
III. Loméi Egyezmény
GMU harmadik szakasza
felelősségbiztosítás
az állam biztonságának veszélyeztetése
küszöbár
Türingia
tibeti kérdés
jegy
árapály-energia
kötött árusítóhely
munkaidő-nyilvántartás
üdülési jog; ingatlan időben megosztott
használati joga
időben megosztott használat
a GMU ütemezése
ütemezési, tervezési, időzítési, időrendi

Timis
Timor
tin
tinplate and cutlery industry
titanium
tobacco
tobacco industry
Togo
toilet article
Tokelau
Tokyo Round
toll
Tonga
tool industry
torture
total catch
tour de table

Timiș
Timor
ón
bádogipar és késgyártás
titán
dohány
dohányipar
Togo
piperecikk
Tokelau-szigetek
Tokiói Forduló
autópályadíj
Tonga
gépszerszám
kínzás
teljes fogás

tourism
tourism policy
tourism statistics
tourist exchange
tourist guide

turizmus
idegenforgalmi politika
idegenforgalmi statisztika
turistaforgalom
útikönyv

tour de table, körkérdés (valamennyi
delegátus részt vesz a megbeszélésen,
vitában)
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tourist infrastructure
tourist profession
tourist region
town
town and country planning
town planning
town traffic
town-country relationship
town-planning profession
town-planning regulations
town-planning scheme
toxic substance
toxicology
toy industry
toy library
trace element
traceability
tractor
tractor for semi-trailer
trade agreement
trade agreement (EU)
trade balance
trade by country
trade by group of countries
trade by product
trade cooperation
trade credit
trade dispute
trade event
Trade Expansion Act
trade in organs
trade information
trade intermediary
trade licence
trade policy
trade promotion
trade regulations
trade relations
trade restriction
trade statistics
trade union
trade union confederation
trade union election
trade union freedom
trade union rights
trade volume
tradeable emission permit
trademark
trademark law

idegenforgalmi infrastruktúra
idegenforgalmi szakma
idegenforgalmi régió
város
területszervezés
várostervezés
városi forgalom
kapcsolatok a város és a vidék között
várostervezési szakma
várostervezési szabályozás
városrendezési terv
toxikus anyag
toxikológia
játékipar
játéktár
nyomelem
nyomonkövethetőség
mezőgazdasági vontató
vontató félpótkocsihoz
kereskedelmi megállapodás
kereskedelmi megállapodás (EU)
kereskedelmi mérleg
országok szerinti kereskedelem
országcsoportok szerinti kereskedelem
termékek szerinti kereskedelem
kereskedelmi együttműködés
kereskedelmi hitel
kereskedelmi vita
kereskedelmi rendezvény
Trade Expansion Act
szervkereskedelem
kereskedelmi adat
közvetítő kereskedő
iparűzési engedély
kereskedelempolitika
kereskedelem ösztönzése
kereskedelmi rendelkezések
kereskedelmi kapcsolatok
kereskedelmi korlátozás
kereskedelmi statisztika
szakszervezet
szakszervezetek szövetsége
szakszervezeti választás
szakszervezeti szabadság
szakszervezeti jogok
kereskedelmi volumen
kibocsátáskereskedelmi engedély
védjegy
védjegyjog
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trading account
trading book
trading hours
trading margin
trading operation
trading volume
traditional fishing
traditional technology
traffic control
traffic offence
traffic regulations
traffic signs
trafficking in human beings
trafficking in persons
traineeship
training
training leave
training leave
tranquiliser
trans-European network
transfer of budget
transfer of businesses
transfer of competence
transfer of costs
transfer of farms
transfer of funds
transfer of pension rights
transfer of population
transfer of prisoners
transfer of property
transfer pricing
transfrontier pollution
transfrontier transport
transgenic animal
transgenic plant
transit
transit charge
transition economy
Transitional payment
transitional period (EU)
translation
Translation Centre (CdT)
Translation Centre for the Bodies of the
European Union
transliteration
transmission network
transmission network
transnational coordination
transnational corporation

eredménykimutatás
kereskedelmi könyv
nyitvatartási idő
kereskedelmi árrés
kereskedelmi forgalom
kereskedés volumene
hagyományos halászat
hagyományos technológia
forgalomirányítás
közlekedési szabályok megsértése
közlekedési szabályok
közlekedési jelzések
emberkereskedelem
emberkereskedelem
szakmai gyakorlat
továbbképzés, oktatás
tanulmányi szabadság
tanulmányi szabadság
nyugtató
transzeurópai hálózat
a költségvetési tételek átcsoportosítása
vállalkozási tevékenység áthelyezése
hatáskör-átruházás
a költségek átcsoportosítása
mezőgazdasági üzem átadása
a pénzügyi támogatások átutalása
nyugdíjjogosultság átruházása
áttelepülés
fogvatartottak átszállítása
tulajdonátruházás
transzferár
határon átnyúló környezetszennyezés
határon átnyúló forgalom
transzgenikus állatok
transzgenikus növények
átszállítás
tranzitdíj
átmeneti gazdaság
átmeneti kifizetés, közbenső kifizetés
átmeneti időszak (EU)
fordítás
Fordítóközpont
az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja
átírás
alaphálózat
adatátviteli hálózat
nemzetközi koordináció
transznacionális vállalkozás
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transparency
transparency in decision-making
transport accident
transport authorisation
transport capacity
transport company
transport document
transport economics
transport infrastructure
transport insurance
transport law
transport licence
transport lines
transport market
transport network
transport of animals
transport of dangerous goods
transport of patients
transport planning
transport policy
transport price
transport quota
transport regulations
transport safety
transport staff
transport statistics
transport under customs control
transport user
Transport, Telecommunications and Energy
Council (TTE)
transportation tariff
transposition
trauma
travel
travel agency
travel and subsistance
traveller
treasurer
Treasury
treasury bill
treaty
Treaty
Treaty of Amsterdam
Treaty of Lisbon
Treaty of Nice
Treaty on European Union
Treaty on the Functioning of the EU
tree

átláthatóság
döntéshozás átláthatósága
közlekedési baleset
fuvarozási engedély
szállítási kapacitás
közlekedési vállalat
fuvarokmány
közlekedésgazdaság
közlekedési infrastruktúra
fuvarbiztosítás
közlekedési jog
szállítói engedély
közlekedési útvonal
közlekedési piac
közlekedési hálózat
állatok szállítása
veszélyes anyagok szállítása
betegszállítás
a szállítás tervezése
közlekedéspolitika
fuvarozási díj
szállítási kontingens
közlekedéspolitikai szabályok
közlekedésbiztonság
szállítószemélyzet
közlekedésstatisztika
vámzárral történő szállítás
a közlekedésben részt vevők
Közlekedési, Távközlési és Energiaipari Tanács
(Council)
fuvardíjszabás
átültetés (a közösségi, illetve uniós jog nemzeti
jogba való átültetése)
trauma
utazás
utazási ügynökség
utazás és ellátás
utas
quaestor
államkincstár
kincstárjegy
szerződés
alapító szerződés
Amszterdami Szerződés
Lisszaboni Szerződés
Nizzai Szerződés
Szerződés az Európai Unióról
Szerződés az Európai Unió működéséről
fa
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Trenčín region
trends of opinion
Trentino-Alto Adige
trial (action)
trigger price
TRIMs
Trinidad and Tobago
tripartite conference
TRIPS
TRIPS Agreement: Agreement on Trade-Related
Aspects of Intellectual Property Rights
triticale
Trnava region
Troika (EU)
trophy scoring
tropical agriculture
tropical disease
tropical forest
tropical fruit
tropical plant
tropical wood
tropical zone
true and accurate picture
trust

Trenčín régiója
politikai mozgalom
Trentino-Alto Adige
kipróbálás
triggerár
TRIMS
Trinidad és Tobago
háromoldalú tanácskozás
TRIPS
TRIPS-megállapodás, Megállapodás a szellemi
tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól
tritikálé
Trnava régiója
trojka (EU)
trófeabírálat
trópusi mezőgazdaság
trópusi betegség
trópusi erdő
trópusi gyümölcs
trópusi növény
trópusi fa
trópusi övezet
valós és pontos kép

trust
trust and company service provider

tröszt
~ (fantomcégeket kölcsönzött székhellyel stb.
“legalizáló” vállalkozás)
vagyonkezelő társaság
cecelégy terjeszti az álomkórt
cső
Tulcea
volfrám
Tunézia
alagút
turbina
Törökország
Türkmenisztán
Turks- és Caicos-szigetek
kulcsrakész gyár
választói részvétel
forgalom
Toscana
Tuvalu

trust company
tse-tse fly transmits sleeping sickness
tube
Tulcea
tungsten
Tunisia
tunnel
turbine
Turkey
Turkmenistan
Turks and Caicos Islands
turnkey factory
turnout of voters
turnover
Tuscany
Tuvalu
twenty-foot equivalent unit, TEU
(expresses the container capacity of a vessel)
twinning
twinning

célvagyon is

húsz lábbal egyenértékű egység (kereken 6
méter hosszú szabványos konténer)
ikerintézményi együttműködés
testvérvárosi kapcsolat
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two-party system
two-wheeled vehicle
type of business
type of tenure
types of actions
Tyrol
Tyrrhenian Sea
Uganda
Ukraine
Ulster-Donegal
ultra-fine particle
Umbria
UN Centre for Regional Development
UN Commission
UN Conference
UN Conference on Environment and
Development
UN Conference on Trade and Development
UN convention
UN Development Programme
UN Environment Programme
UN
UN
UN
UN

Framework Convention on Climate Change
General Assembly
High Commissioner for Human Rights
Industrial Development Organisation

UN Institute for Disarmament Research
UN Institute for Training and Research
UN international covenant
UN International Drug Control Programme
UN International Research and Training Institute
for the Advancement of Women
UN Interregional Crime and Justice Research
Institute
UN Joint Logistics Centre
UN Population Fund
UN programmes and funds
UN regional commission
UN research and training institutes
UN Research Institute for Social Development
UN resolution
UN Secretariat
UN Secretary-General

kétpártrendszer
kétkerekű jármű
vállalkozás
használati viszony
akciótípusok
Tirol
Tirrén-tenger
Uganda
Ukrajna
Ulster-Donegal
ultrafinom részecske
Umbria
Egyesült Nemzetek Regionális Fejlesztési
Központja
UN Commission
UN Conference
az Egyesült Nemzetek konferenciája a
környezetről és a fejlődésről
az ENSZ kereskedelmi és fejlesztési
konferenciája
UN convention
az Egyesült Nemzetek Fejlesztési Programja
az Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi
Programja
az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye
UN General Assembly
az ENSZ emberi jogi főbiztosa
az ENSZ Iparfejlesztési Szervezete
Az Egyesült Nemzetek Leszerelési
Kutatóintézete
az ENSZ Továbbképző és Kutató Intézete
UN international covenant
az Egyesült Nemzetek Nemzetközi Kábítószerellenőrző Programja
Nemzetközi Kutató és Oktató Intézet a Nők
Előrehaladásáért
Az ENSZ Interregionális Bűnügyi
Kutatóintézete
ENSZ Egyesített Logisztikai Központja
az Egyesült Nemzetek Népesedési Alapja
az ENSZ programjai és alapjai
az ENSZ regionális bizottsága
az Egyesült Nemzetek kutatási és képzési
intézete
az Egyesült Nemzetek Szociális Fejlődéssel
Foglalkozó Kutatóintézete
UN resolution
az ENSZ Titkársága
az ENSZ főtitkára
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UN Security Council
UN specialised agency
UN Standing Committee
UN subsidiary body
UN technical commission
UN Trusteeship Council
UNAIDS
unanimity
unauthorised dumping
unbundling

uncultivated land
underdevelopment
underground economy
underground railway
underground storage of waste
underground transport
undernourishment
underpopulation
underproduction
underwater mineral resources
undisclosed partnership
unemployed person
unemployment
unemployment benefit
unemployment due to technical progress
unemployment insurance
Unesco
unfair dismissal
unfair terms of contract
UN-Habitat
UNHCR
unicameral system
Unicef
unification of Germany
uninominal voting system
unintentional crime
Union delegation
Union for Europe of the Nations
Union for the Mediterranean
union representative
unique identification code

az ENSZ Biztonsági Tanácsa
az ENSZ szakosított intézménye
az ENSZ Állandó Bizottsága
az ENSZ kiegészítő szerve
az ENSZ technikai bizottsága
az ENSZ Gyámsági Tanácsa
UNAIDS
egyhangúság
illegális hulladéklerakó
szétválasztás, unbundling (az energetikai
iparban tevékenykedő azon gazdasági
társaságok esetében, amelyek mind monopol-,
mind versenypiaci tevékenységben részt
vesznek, a monopol- és a versenypiaci
tevékenységeket illetve az engedélyköteles
tevékenységeket egymástól és más nem
engedélyköteles tevékenységektől legalább
számvitelileg el kell különíteni)
parlagon hagyott föld
elmaradottság
feketegazdaság
metró
föld alatti hulladéktárolás
föld alatti közlekedés
alultápláltság
alacsony népsűrűség
elégtelen termelés
a tengerfenék természeti kincsei
csendes társaság
munkanélküli
munkanélküliség
munkanélküli ellátás
a technikai fejlődés miatti munkanélküliség
munkanélküliségi biztosítás
UNESCO
jogellenes elbocsátás
tisztességtelen szerződési feltétel
UN-Habitat
UNHCR
egykamarás rendszer
Unicef
Németország egyesülése
egyéni választókerületi rendszer
gondatlanságból elkövetett bűncselekmény
az Unió küldöttsége
Unió a Nemzetek Európájáért
Unió a Mediterrán Térségért
szakszervezeti képviselő
egyedi azonosító kód
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Unisist
unit price
unitarian State
United Arab Emirates
United Kingdom
United Kingdom OCT
United Nations Charter
United Nations International Drug Control
Programme, UNDCP
United States
universal health coverage
Universal Postal Union
universal service
universal suffrage
Universalism
university
university library
university research
unlawful agreement
unmanned air vehicle, UAV
unmarried person
UNO
unpaid leave
unpaid work
UNRWA
unskilled worker
unsolicited electronic advertising
updating of skills
Upper Austria
upper class
Upper House
Upper Normandy
Upper Norrland (Sweden)
Uppsala county
uranium
Urban

urban
urban
urban
urban
urban
urban
urban
urban
urban
urban

area
centre
community
construction
economy
habitat
infrastructure
population
problem
renewal

UNISIST
egységár
unitárius állam
Egyesült Arab Emírségek
Egyesült Királyság
brit TOT
Egyesült Nemzetek Alapokmánya
ENSZ Nemzetközi Kábítószer-ellenőrzési
Programja, UNDCP
Egyesült Államok
általános egészségbiztosítás
Egyetemes Postaegyesület
egyetemes szolgáltatás
általános választójog
univerzalizmus
egyetem
egyetemi könyvtár
egyetemi kutatás
tiltott megállapodás
robotrepülő
nem házas személy
UNO
fizetés nélküli szabadság
nem fizetett munka
UNRWA
szakképzetlen munkás
nem kért elektronikus reklám
szakmai továbbképzés
Felső-Ausztria
felső osztály
felsőház
Felső-Normandia
Övre Norrland
Uppsala
urán
Urban (A négy közösségi kezdeményezés
egyike, amely a válsággal küzdő városok
gazdasági és társadalmi regenerálását
célozza.)
városi térség
városi agglomeráció
városi közösség
városépítészet
városgazdálkodás
városi lakóhely
városi infrastruktúra
városi népesség
várostervezési probléma
város-rekonstrukció
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urban road
urban sociology
urban transport
urbanisation
Uruguay
Uruguay Round
US Virgin Islands
use of aid
use of languages
use of outer space
use of research infrastructures
use of water
used goods
used oil
USSR
Ustí
usufruct
Utena county
utilised agricultural area
utility model
Utrecht
Uzbekistan
vacant seat
vaccination
vaccine
vacuum industry
Vâlcea
validation of expenditure
Valle d'Aosta
value added tax (VAT)
value of trade
vanadium
vandalism
Vanuatu
Varmia-Mazuria province
Värmland county
Varna region
Vaslui
Västerbotten county
Västernorrland county
Västmanland county
Västra Götaland county
VAT
VAT
VAT rate
VAT resource
veal
vegetable
vegetable butter

városi út
városszociológia
városi közlekedés
urbanizáció
Uruguay
Uruguayi Forduló
Amerikai Virgin-szigetek
segély felhasználása
nyelvhasználat
világűr használata
kutatási infrastruktúrák kihasználása
vízkészlet-hasznosítás
használt áru
fáradtolaj
SZSZKSZ
Ustí
haszonélvezet
Utena
mezőgazdasági hasznosítású terület
használati minta
Utrecht
Üzbegisztán
betöltetlen hely
vakcinálás
vakcina
szivattyúipar
Vâlcea
kiadások érvényesítése
Valle d'Aosta
hozzáadott-érték adó (ÁFA)
kereskedelmi érték
vanádium
vandalizmus
Vanuatu
Warmiai-mazúri vajdaság
Värmland
Várna régió
Vaslui
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
HÉA, hozzáadott érték-adó
hozzáadottérték-adó
HÉA-mérték
HÉA-forrás
borjúhús
zöldség
növényi vaj
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vegetable fats
vegetable juice
vegetable oil
vegetable product
vegetable protein
vehicle
vehicle documents
vehicle fleet
vehicle on rails
vehicle parts
vehicle registration
vehicle rental
vehicle tax
Veliko Tarnovo region
Veneto
Venezuela
venture capital
venture capital
verification
verification mark
vertical agreement
very short-term financing
vessel
Vest (Romania)
veterinarian
veterinary drug
veterinary inspection
veterinary legislation
veterinary medicine
veterinary product
veto
vice-president of an institution
Vice-President of the EP
victim
video cassette
video communications
video disc
video display unit work
video library
video surveillance
videophone conference
Videotex
Vidin region
Vidzeme
Vienna
Vietnam
Vilnius county
vineyard

növényi zsiradék
zöldséglé
növényi olaj
zöldségtermék
növényi fehérje
jármű
járműokmány
tehergépjárműpark
vasúti jármű
járműrészek
járműnyilvántartás
járműkölcsönzés
gépjárműadó
Veliko Tarnovo régió
Veneto
Venezuela
kockázati tőke
kockázati tőke
műszerek hitelesítése is
hitelesítést tanúsító jel (hitelesítési bélyeg,
plomba stb.)
vertikális megállapodás
nagyon rövid távú finanszírozás
hajó
Vest (Románia)
állatorvos
állatgyógyászati készítmény
állat-egészségügyi vizsgálat
állat-egészségügyi jogszabályok
állatorvos-tudomány
állatorvosi termék
vétó
az intézmény alelnöke
az Európai Parlament alelnöke
sértett
videokazetta
videokommunikáció
videolemez
képernyő előtti munkavégzés
videotár
videokamerás megfigyelőrendszer
videokonferencia
videotex
Vidin régió
Vidzeme
Bécs
Vietnam
Vilnius
szőlőültetvény
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vinification
violence
violence at school
virtual community
virtual library
virtual reality
visa free
visa free travel
Visa Information System, VIS
visa policy
visa requirement
visa shopping

Visegrad countries
vision of Europe
vision paper

borkészítés
erőszak
iskolai erőszak
virtuális közösség
virtuális könyvtár
virtuális valóság
vízummentes
vízummentesség
vízuminformációs rendszer
vízumpolitika
vízumkötelezettség, vízumkényszer
vízumkereskedelem, agyafúrt vízumszerzés,
kérelem benyújtása a legengedékenyebb
konzulátuson (Európai Unió külképviseletei
közül, ha – helytelenül – nem egységes
gyakorlatot követnek)
visegrádi országok
Európa jövője
elképzeléseket összegző dokumentum

visiting right
visual arts
vitamin
viticulture
vocational education
vocational guidance
vocational retraining
vocational training
Vojvodina
volcanic eruption
volcanology
voluntary military service
voluntary organisation
voluntary restraint
voluntary restraint agreement
voluntary work
Vorarlberg
vote
vote by delegation
vote on a text as a whole
votes cast
voting age
voting card, card

láthatási jog
vizuális művészet
vitamin
szőlőtermesztés
szakoktatás
pályaválasztási tanácsadás
szakmai átképzés
szakképzés
Vajdaság
vulkánkitörés
vulkanológia
önkéntes katonai szolgálat
önkéntes szervezet
önkorlátozás
önkorlátozási megállapodás
önkéntes munka
Vorarlberg
szavazás
szavazás képviselő útján
szavazás a szöveg egészéről
leadott szavazatok
választójogi korhatár

voting discipline
voting intentions
voting method
vPvB: Very Persistent, Very Bioaccumulative

szavazási fegyelem
választópolgárok akarata
választási módszer
igen perzisztens és az élő szervezetekben
nagymértékben felhalmozódó

szavazólap
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Vrancea
Vratza region
Vysočina
WAEMU countries
wage cost
wage determination
wage earner
wage indexing
wage moderation, restraint
wages for housework
Wales
Wallis and Futuna
Walloon region (Belgium)
wanted person
war
war crime
war damage
war economy
war of independence
war victim
warrant
Warsaw Pact countries
Warsaw Pact Organisation
warships
Wassenaar arrangement
wastage
waste
waste disposal
waste disposal
waste incineration
waste management
waste recycling
wastewater
water
water analysis
water consumption
Water Framework Directive, WFD
water
water
water
water
water
water
water
water
water

management
management in agriculture
pollutant
pollution
protection
requirements
resources
supply
treatment

Vrancea
Vratza régió
Vysočina
WAEMU-országok
bérköltség
bérmegállapítás
alkalmazott
munkabérek indexálása
bérnövekedés mérséklése, bérkiáramlás
visszafogása
háztartási munka díjazása
Wales
Wallis és Futuna
vallon régió
körözött személy
háború
háborús bűncselekmény
háborús kár
háborús gazdálkodás
függetlenségi háború
háborús áldozat
opciós utalvány is
a Varsói Szerződés országai
a Varsói Szerződés Szervezete
hadiflotta
Wassenaari Megállapodás
pazarlás
hulladék
hulladéklerakás, ártalmatlanítás, de
szemétszállítás is
hulladék ártalmatlanítása
szemétégetés
hulladékgazdálkodás
a hulladék anyagában történő hasznosítása
szennyvíz
víz
vízelemzés
vízfogyasztás
víz keretirányelv, VKI
vízgazdálkodás
mezőgazdasági vízkészlet-gazdálkodás
vízszennyező anyag
vízszennyezés
vízvédelem
vízigény
vízkészlet
vízellátás
vízkezelés
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watercourse
waterway transport
wave energy
waveband
wealth
wealth tax
weapon of mass destruction
weapons' destruction
web surfer
weekly rest period
weight and size
weights and measures
welfare
Welfare State
well-functioning
West Africa
West African Economic and Monetary Union
West Bank question
West Midlands
West Sweden
Western Balkans
Western Estonia
Western Europe
Western European Union
Western Finland
Western Greece
Western Macedonia
Western Pomerania province
Western Sahara
Western Transdanubia
wetlands

vízfolyás
vízi közlekedés
hullámenergia
hullámsáv
jólét
magánszemélyt terhelő vagyonadó
tömegpusztító fegyver
fegyverek megsemmisítése
internethasználó
heti pihenőidő
súly és méret
mértékek és tömegek
szociális segély
jóléti állam
működőképes, jól működő
Nyugat-Afrika
Nyugat-afrikai Gazdasági és Monetáris Unió
ciszjordániai kérdés
Nyugat-Midlands
Västsverige
Nyugat-Balkán
Nyugat-Észtország
Nyugat-Európa
Nyugat-európai Unió
Nyugat-Finnország
Nyugat-Görögország
Nyugat-Macedónia
Nyugat-pomerániai vajdaság
Nyugat-Szahara
Nyugat-Dunántúl

WEU countries
whale
wheat
whereas
whistleblower
white sugar
white wine
white-collar worker
whole milk
wholesale price
wholesale selling
wholesale trade
wholesale trading centre
widowed person
wild mammal
wildlife
wind energy

NYEU-országok
bálna
búza
mivel (preambulumban)
(közérdekű) bejelentő; besúgó, spicli
fehércukor
fehérbor
fehérgalléros munkavállaló
teljes tej
nagykereskedelmi ár
nagykereskedelmi értékesítés
nagykereskedelem
nagybani piac
özvegy
vadon élő emlősök
vadvilág
szélenergia

vizes élőhelyek
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wine
wine of superior quality
wire
wire transfer
withdrawal
withdrawal from an agreement
withdrawal from the market
withdrawal of candidacy
withdrawal price
without prejudice to the provisions of Article
2(2)
witness protection
wolf
woman
woman farmer
women's military service
women's movement
women's rights
wood fibre
wood for construction
wood industry
wood product
wood production
wood residue
wooded area
wool
word processing
work
work code
work contract
work of art
work permit
work productivity
Work Programme
work schedule
work study
worker (EU)
worker adaptability
worker consultation
worker information
worker participation
worker with disabilities
Workers International
workers' movement
workers' representation
workers' stock ownership
working capital
working class
working conditions

bor
minőségi bor
huzal
elektronikus átutalás
elállás (szerződéstől) is
megállapodás felmondása
piacról történő visszavonás
jelölt visszalépése
kivonási ár
a 2. cikk (2) bekezdésében foglaltak,
meghatározottak sérelme nélkül
tanúvédelem
farkas
nő
női gazdálkodó
női katonai szolgálat
nőmozgalom
nők jogai
farost
épületfa
faipar
fatermék
fakitermelés
fahulladék
fás terület
gyapjú
szövegszerkesztés
munka
a munka törvénykönyve
munkaszerződés
műalkotás
munkavállalási engedély
munkahatékonyság
munkaprogram
munkarend
munkatanulmány
munkavállaló (EU)
munkavállalók alkalmazkodóképessége
munkavállalói konzultáció
munkavállalók tájékoztatása
munkavállalói részvétel
fogyatékkal élő munkavállaló
munkásinternacionálé
munkásmozgalom
munkavállalói képviselet
munkavállalói részvénytulajdon
működőtőke
munkásosztály
munkakörülmények
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working environment
working life
working party
Working Party on Fundamental Rights and
Citizenship
Working Party on Migration and Expulsion
working poor
working population
working population engaged in agriculture
working time
workplace
works contract
works council
workshop
World Bank
world consumption
World Customs Organisation
world economy
World Food Programme
World Health Organisation
world history
World Intellectual Property Organisation
world market price
World Meteorological Organisation
world organisation
World Organisation for Animal Health
world population
world production
world stock
World Tourism Organisation
World Trade Organisation
worst-case scenario

munkakörnyezet
munka világa
munkacsoport (EU)
Alapjogok és Állampolgárság Munkacsoport

wounding
wrapping up
writing skills
written question
xenophobia
yam
Yambol region
Yaoundé Convention
yearbook
Yemen
yoghourt
Yorkshire and The Humber
young farmer
young person
young worker

sebzés
befejezés, lezárás
írásbeli készségek
írásbeli kérdés
xenofóbia
jamgyökér
Yambol régió
Yaoundéi Egyezmény
évkönyv
Jemen
joghurt
Yorkshire és Humberside
fiatal gazdálkodó
fiatal személy
fiatal munkavállaló

Migráció és Kiutasítás Munkacsoport
dolgozó szegények
aktív népesség
aktív mezőgazdasági népesség
munkaidő
munkahely
építési beruházásra irányuló szerződés
üzemi tanács
munkaértekezlet
Világbank
világfogyasztás
Vámigazgatások Világszervezete
világgazdaság
Világélelmezési Program
Egészségügyi Világszervezet
egyetemes történelem
a Szellemi Tulajdon Világszervezete
világpiaci ár
Meteorológiai Világszervezet
világszervezet
Állat-egészségügyi Világszervezet
a világ népessége
világtermelés
világkészlet
Turisztikai Világszervezet
Kereskedelmi Világszervezet
forgatókönyv a legrosszabb esetre,
eshetőségre
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youth detention centre
youth employment
youth exchange scheme
youth movement
youth policy
youth unemployment
youth violence
Yugoiztochen (Bulgaria)
Yugoslavia
Yugozapaden (Bulgaria)
Yuzhen tsentralen (Bulgaria)
Zambia
Zasavska
Zeeland
Zemgale
Žilina region
Zimbabwe
zinc
Zlín
zoo
zoology
zoonosis
zootechnics

javítóintézet
fiatalkorúak foglalkoztatása
fiatalok csereprogramja
ifjúsági mozgalom
ifjúságpolitika
fiatalok munkanélkülisége
fiatalkori erőszak
Yugoiztochen (Bulgária)
Jugoszlávia
Yugozapaden (Bulgária)
Yuzhen tsentralen (Bulgária)
Zambia
Zasavska
Zeeland
Zemgale
Žilina régiója
Zimbabwe
cink
Zlín
állatkert
állattan
zoonózis
állattenyésztési technológia
Hasznosnak találta? Ajánlja másoknak is!
EU jogi szótár: www.1moment.hu

Ha teheti, helyezze el az alábbi linket a honlapján vagy továbbítsa a webmesternek:
<a href="http://www.1moment.hu/EU_jogi_szotar_angol-magyar_magyar-angol.pdf">EU jogi angol szótár</a>

A szótár legfrissebb verziója (szerkeszthető és nyomtatható Word, ill. PDF formátumban)
megrendelhető itt: euforditas@1moment.hu
Források: © Európai Unió, 2014, http://eurovoc.europa.eu/
© Szerzői jogok fenntartva: Csobay-Novák Tamás

Magyar nyelvű hangosszótár:

www.dictzone.com/angol-magyar-szotar

Műszaki szakszótár:

www.dictionary.uw.hu

Ingyenes angol webfordító:

www.webforditas.hu

Legnagyobb angol hangosszótár: www.thefreedictionary.com
Jogi angol szótár:

www.1moment.hu/szotar.pdf

Pénzügyi és számviteli angol szótár: www.1moment.hu/Penzugyi_es_szamviteli_angol_szotar.pdf
Angol műszaki és gazdasági szótár: www.1moment.hu/Angol_muszaki_es_gazdasagi_szotar.pdf
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