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(not) subject to VAT (nem) ÁFA-köteles 

(reporting) entity (gazdálkodó) egység 

(zero) accounting value (nulla) számviteli érték 

, which is attached hereto and made a part hereof. , amely a jelen szerződés mellékletében található, s 
amely a jelen szerződés részét képezi. 

„as is” megtekintett állapotban; jelenlegi állapotában 

„with no industry, a nation is a one-armed giant” „ipar nélkül a nemzet félkarú óriás” 

1st electoral turn; 1st election round választási első forduló 

2nd electoral turn-round választási második forduló 

a call for tender tenderkiírás 

ability of understanding belátási képesség 

abnormal amounts of wasted materials nem szokásos mértékű anyagveszteség 

abnormal demand szokatlan kereslet 

abolish eltöröl 

abolish the tax adót eltöröl 

abolition megsemmisítés 

abruptly gyorsütemű 

abruptly hirtelen 

absent hiányzó 

absentee voting távollévők szavazása 

absentee voting certificate választási igazolás 

absolute majority abszolút többség 

absolute rate abszolút mérték 

absolute return abszolút hozam 

absolute supermajority abszolút többség 

abstention szavazástól való tartózkodás 

abstention from voting választástól való távolmaradás 

abstract kivonat 

abstract okirat rövid változata 

accelerated depreciation terven felüli értékcsökkenés 

accept a bid ajánlatot elfogad 

acceptance of goods termékek elfogadása 

accepted order elfogadott rendelés 

access to media sajtóhoz való hozzáférés 

accessibility beszerezhetőség 

accessible to the public nyilvánosság számára hozzáférhető 

accident insurance általános balesetbiztosítás (ÁBB) 

accident prevention balesetvédelem 

accidental or consequential damages véletlen vagy következményi károk 

according to personal law személyes joga szerint, személyes joga szerinti 

account beszámoló 

account számla  

account assignment kontírozás 

account for elszámol 

account for sg könyvel vmit 

accountability felelősség  

accountability elszámoltathatóság 

accountability of management vezetőség elszámoltathatósága 

accountable elszámoltatható 

accountancy  számvitel 
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accountancy  számvitel 

accountant könyvelő 

accountant  könyvelő  

accounting könyvelés 

accounting számviteli szakember  

accounting elszámolás  

accounting könyvelés  

accounting számvitel 

accounting számviteli munka  

accounting elszámolási időszak  

accounting and reporting by retirement benefit plans nyugdíjazási juttatási programok elszámolásai és 
beszámolása  

accounting currency type nyilvántartási devizanem 

accounting date elszámolás időpontja 

accounting estimate számviteli becslés  

accounting exchange rate nyilvántartási devizaárfolyam 

accounting for acquisitions akvizíciók elszámolása  

accounting for government grants and disclosure of 
government assistance 

állami támogatások elszámolása és az állami 
közreműködés közzététele  

accounting for inventories készletek elszámolása  

accounting for investments befektetések elszámolása  

accounting for investments in associates társult vállalkozásokban lévő befektetések elszámolása  

accounting for investments in subsidiaries in a parent’s 
separate financial statements 

leányvállalatokban lévő befektetések elszámolása az 
anyavállalat egyedi pénzügyi kimutatásaiban  

accounting for the constructive obligation accounting for 
uniting of interests 

vélelmezett kötelem elszámolása érdekeltségek 
egyesítésének elszámolása  

accounting income számviteli eredmény  

accounting mismatch féloldalas értékelés 

accounting model számviteli modell  

accounting period beszámolási időszak  

accounting policy számviteli politika  

accounting principle számviteli alapelv, számviteli elv 

accounting profit számviteli nyereség  

Accounting Rate of Return Számviteli profitráta  

accounting record számviteli adat  

accounting records számviteli nyilvántartások 

accounting records of the enterprise gazdálkodó számviteli nyilvántartásai  

accounting standard setting body számviteli standard alkotó testület  

accounting system számviteli rendszer  

accounting treatment elszámolási módszer  

accounting treatment számviteli eljárás  

accounting treatment számviteli kezelés  

accounting treatment of revenue bevételek számviteli kezelése  

accounts clerk könyvelői alkalmazott  

accounts of stewardship vagyonkezelési számlák  

accounts payable esedékes számla (kölcsön), követelések (vevők), 
kötelezettségek (szállítói) | tartozások 

Accounts Payable | Payables | Creditors Szállítók (szállítói kötelezettségek, szállítói állomány) 

accounts receivable behajtandó számla (hitel, kintlevőség) 

Accounts Receivable | Receivables | Debtors Követelések 

accreditation akkreditáció  

accredited investor akkreditált befektető 

accrual basis elhatárolási alap  

accrual basis eredményszemlélet  

accrual basis of accounting elhatárolás alapú számvitel  

accrual basis of accounting eredményszemléletű számvitel  

accrual basis of accounting elhatárolás alapú számvitel 

accrual of interest tőkésített kamat  

accrual of interest kamat elhatárolása  

mailto:forditas@1moment.hu
http://www.1moment.hu/


Pénzügyi angol fordítás: Csobay-Novák Tamás angol szakfordító > forditas@1moment.hu > www.1moment.hu 
 

accruals and deferrals időbeli elhatárolások  

Accrued assets | Prepayments Aktív időbeli elhatárolás  

accrued benefit method elhatárolt juttatási módszer  

accrued expense elhatárolt ráfordítás  

accrued expenses and deferred income passzív időbeli elhatárolások  

Accrued liabilities | Deferred payments Passzív időbeli elhatárolás  

accrued rights / liabilities szerzett jogok / kötelezettségek 

accumulate növel, kumulál felhalmoz 

accumulated halmozott 

accumulated (amortisation, interest, profit or loss) halmozott (amortizáció, kamat, nyereség vagy 
veszteség) 

accumulated depreciation halmozott értékcsökkenés halmozott értékcsökkenési 
leírás  

accumulated profit or loss halmozott nyereség vagy veszteség 

accumulating halmozódó 

accumulating compensated absences halmozódó fizetett távollétek  

accuracy megfelelőség, pontosság 

accuracy helytállóság 

accurate pontos 

achieve comparability összehasonlíthatóvá tesz 

acid test / quick ratio gyorsráta  

acknowledgement tudomásulvétel 

acknowledgement of receipt átvételi elismervény 

acquaint oneself with sg megismerkedik vmivel  

acquire beszerez, megszerez 

acquire or redeem the enterprise's shares gazdálkodó részvényeinek megszerzése vagy bevonása 

acquired entity felvásárolt egység 

acquired goodwill megszerzett goodwill 

acquired in a business combination üzleti kombináció keretében megszerzett 

acquiree felvásárolt 

acquirer felvásárló 

acquisition megszerzés, megvétel, akvizíció 

acquisition as part of a business combination üzleti kombináció során történő akvizíció 

acquisition by way of a government grant állami támogatás formájában történő akvizíció 

acquisition date akvizíció időpontja 

acquisition of an asset is ”recent” eszköz beszerzése  

acquisition of direct or  indirect ownership közvetlen vagy közvetett tulajdonszerzés 

acquisition price beszerzési ár 

acquisitions and disposals of  subsidiaries and other 
business  units  

„közelmúltbeli” leányvállalatok és egyéb üzleti egységek 
akvizíciója és kikerülése  

Act C of 1990 on Local Taxes 1990. évi C. törvény a helyi adókról 

Act C of 1995 on Customs Law, Customs Proceedings and 
Customs Administration 

1995. évi C. törvény a vámjogról, a vámeljárásról, 
valamint a vámigazgatásról (Vámtv.) 

Act CCXXXVII of 2013 on Credit Institutions and Financial 
Enterprises (CIFE) 

a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 
2013. évi CCXXXVII. Törvény 

Act CVII of 1996 On the Amendment of Act IV of 1991 on 
Furthering Employment and Provisions for the 
Unemployed 

1996. évi CVII. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és 
a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény 1991. évi IV. 
törvény módosításáról 

Act CXII of 1996 on Credit Institutions and Financial 
Enterprises 

1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi 
vállalkozásokról (Hpt.) 

Act CXII of 2011 on Informational Self-determination and 
Freedom of Information 

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési 
jogról és információszabadságról 

Act CXIII of 1996 on Home Savings and Loan Associations 1996. évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról 

Act CXIV of 1996 on the State Financial and Capital 
Market Supervisory Commission 

1996. évi CXIV. törvény az Állami Pénz- és Tőkepiaci 
Felügyeletről 

Act CXIX of 1995 on the Use of Name and Address 
Information Serving the Purpose of Research and Direct 
Marketing 

1995. évi CXIX. törvény kutatás és a közvetlen 
üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok 
kezeléséről szóló törvény 

Act CXL 2004 on the general rules of administrative 
proceedings  

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 
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and services 

Act CXV of 1996 on the Amendment of Act XVIII of 1991 
on Accounting 

1996. évi CXV. törvény a számvitelről szóló törvény 
1991. évi XVIII. törvény módosításáról 

Act CXVI of 1995 on the Amendment of Act LXXVIII of 
1991on Consumption Tax and Consumption Price Subsidy 

1995. évi CXVI. törvény a fogyasztási adóról és a 
fogyasztói árkiegészítésről szóló törvény 1991. évi 
LXXVIII. törvény módosításáról 

Act CXVII of 1995 on Personal Income Tax 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 
(Szja tv.) 

Act CXXIV of 1996 On the 1997 Budget of the Republic of 
Hungary 

1996. évi CXXIV. törvény a Magyar Köztársaság 1997. 
évi költségvetéséről 

Act CXXIX of 1996 on the Amendment of Act LX of 1991 
on the National Bank of Hungary 

1996. évi CXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról 
szóló törvény 1991. évi LX. törvény módosításáról 

Act CXXV of 1996 On the 1997 Budget of the Social 
Security Funds 

1996. évi CXXV. törvény a társadalombiztosítás pénzügyi 
alapjainak 1997. évi költségvetéséről 

Act CXXVI of 1996 On the use of a specified amount of 
personal income tax for public purposes in accordance 
with the taxpayer’s instruction 

1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó 
meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti 
közcélú felhasználásáról 

Act CXXXVI of 2007 on the Prevention and Impeding of 
Money Laundering and Terrorism Financing (AML Act) 

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló 2007. évi 
CXXXVI. törvény (Pmt.) 

Act I of 1992 on Cooperatives 1992. évi I. törvény a szövetkezetekről (Sztv.) 

Act I of 1996 on Radio and Television Broadcasting 1996. évi I. törvény a rádiózásról és televíziózásról 

Act II of 1975 on Social Security 1975. évi II. törvény a társadalombiztosításról, egységes 
szerkezetben a végrehajtására kiadott 89/1990. (V. 1.) 
MT rendelettel 

Act III of 1952 on the Code of Civil Procedure 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról (Pp.) 

Act IL of 1991 on Bankruptcy Proceedings, Liquidation 
Proceedings and Final Accounting 

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról, a felszámolási 
eljárásról és a végelszámolásról (Cst.) 

Act IV of 1957 on the General Rules of State 
Administration Procedures 

1957. évi IV. törvény az államigazgatási eljárás általános 
szabályairól (Áe.) 

Act IV of 1978 on the Criminal Code 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről 

Act IV of 1991 on Furthering Employment and Provisions 
for the Unemployed 

1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a 
munkanélküliek ellátásáról 

Act LIII of 1994 on Execution by Court 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról (Vht.) 

Act LVI of 1990 on the Remuneration, Reimbursement of 
Expenses and Allowances of Members of Parliament 

1990. évi LVI. törvény az országgyűlési képviselők 
tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és kedvezményeiről 

Act LVI of 1995 on Environmental Protection Product 
Charges and the Environmental Protection Product 
Charges of Certain Products 

1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, 
továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról 
(Kt.) 

Act LVII of 1996 on the Prohibition of Unfair and 
Restrictive Market Practices 

1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci 
magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról 

Act LVII of 1996 on the Prohibition of Unfair and 
Restrictive Market Practices 

1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci 
magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról 

Act LVIII of 1993 on the Regulation and Control of Excise, 
and Subcontract Distillation Spirits Tax 

1993. évi LVIII. törvény a jövedéki szabályozásról és 
ellenőrzésről, valamint a bérfőzési szeszadóról (Jszt.) 

Act LX of 1991 on the National Bank of Hungary 1991. évi LX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról (MNB 
tv.) 

Act LXIII of 1991 on Investment Funds 1991. évi LXIII. törvény a befektetési alapokról (Bat.) 

Act LXIII of 1992 on the protection of personal data and 
disclosure of data of public interest 

1992. évi LXIII. Törvény a személyes adatok védelméről 
és a közérdekű adatok nyilvánosságáról 

Act LXIII of 1992 on the Protection of Personal Data and 
the Publicity of Information of Public Interest 

1992. évi LXIII. törvény személyi adatok védelméről és a 
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény (Avtv.) 

Act LXIX of 1991 on Financial Institutions and the 
Activities of Financial Institutions 

1991. évi LXIX. törvény a pénzintézetekről és a 
pénzintézeti tevékenységről (Pit.) 

Act LXV of 1990 On Local Governments 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról 

Act LXVI of 1992 on Keeping Records on the Personal 
Data and Address of Citizens 

1992. évi LXVI. törvény polgárok személyi adatainak és 
lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény törvény 
(Nytv.) 

Act LXVI of 1995 on the Protection of Public Documents, 
Public Archives, Private Archive Materials 

1995. évi LXVI. törvény köziratokról, közlevéltárakról és 
a magánlevéltárakri anyag védelméről szóló törvény 
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Act LXXI of 1994 ON ARBITRATION 1994. évi LXXI. törvény a választott bíráskodásról (Vbt.) 

Act LXXIV of 1992  on Value Added Tax 1992. évi LXXIV. törvény az általános forgalmi adóról 
(ÁFA-t.) 

Act LXXIX of 1993 on Education 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 

Act LXXVII on the Subsidy and Support of Specialized 
Training 

1996. évi LXXVII. törvény a szakképzési hozzájárulásról 
és a szakképzés fejlesztésének támogatásáról 

Act LXXVIII of 1997 on the Formation and Protection of 
the Built Environment 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 

Act LXXX of 1993 on Higher Education 1993. évi LXXX. törvény a felsőoktatásról 

Act LXXX of 1996 on the Amendment of Act LXXIV of 1992 
on Value Added Tax 

1996. évi LXXX. törvény az általános forgalmi adóról 
szóló törvény 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról 

Act LXXXI of 1996 on Corporate Tax and Dividend Tax 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az 
osztalékadóról (Ta.) 

Act LXXXIII of 1992 on Certain Off-Budget State Funds 1992. évi LXXXIII. törvény egyes elkülönített állami 
pénzalapokról 

Act LXXXIII of 1996 on the Amendment of Act CXVII of 
1995 on Personal Income Tax 

1996. évi LXXXIII. törvény a személyi jövedelemadóról 
szóló törvény 1995. évi CXVII. törvény módosításáról 

Act LXXXIV of 1996 on the Amendment of Act LVIII of 
1993 on the Regulation and Control of Excise, and 
Subcontract Distillation Spirits Tax 

1996. évi LXXXIV. törvény a jövedéki szabályozásról és 
ellenőrzésről, valamint a bérfőzési szeszadóról szóló 
törvény 1993. évi LVIII. törvény módosításáról 

Act LXXXIX of 1992 on the System of Allocated and 
Appropriated Subsidies for Local Governments 

1992. évi LXXXIX. törvény a helyi önkormányzatok 
címzett és céltámogatási rendszeréről 

Act LXXXV of 1996 on the Amendment of Act XCIII of 
1990 on Duties and on Administrative Duties for the 
Issuance of a Certified Copy of Property Title 

1996. évi LXXXV. törvény az illetékekről szóló törvény 
1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a 
hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási 
díjáról 

Act LXXXV of 1996 on the Amendment of Act XCIII of 
1990 on Duties and on Administrative Duties for the 
Issuance of a Certified Copy of Property Title 

1996. évi LXXXV. törvény az illetékekről szóló 1990. évi 
XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles 
tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról 

Act LXXXVI of 1996 on the Amendment of Act XCI of 1990 
on the Rules of Taxation 

1996. évi LXXXVI. törvény az adózás rendjéről szóló 
törvény 1990. évi XCI. törvény módosításáról 

Act LXXXVII of 1996 on the Amendment of Act II of 1975 
on Social Security 

1996. évi LXXXVII. törvény a társadalombiztosításról 
szóló törvény 1975. évi II. törvény módosításáról 

Act on accounting Számviteli törvény 

Act on Business Associations gazdasági társaságokról szóló törvény (Gt.) 

Act on corporate income tax and dividend tax Tao tv. (1996. évi LXXXI. Törvény a társasági adóról és 
az osztalékadóról) 

Act on the rules of taxation Art.  

Act on VAT Áfa tv. 

 Act VI of 1988 On Economic Associations 1988. évi VI. törvény a gazdasági társaságokról (Gt.) 

Act VI of 1990  on the Offering of and Trading in 
Securities, and the Stock Exchange 

1990. évi VI. törvény egyes értékpapírok nyilvános 
forgalomba hozataláról és forgalmazásáról, valamint az 
értékpapírtőzsdéről (Épt.) 

Act XC of 1995 on Foods 1995. évi XC. törvény az élelmiszerekről 

Act XCII of 2003 on the Rules of Taxation (Art.) Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 

Act XCIII of 1990 on Duties 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről (Itv.) 

Act XCIII of 1993 on Labour Safety 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 

Act XCL of 1990 on the Rules of Taxation 1990. évi XCI. törvény az adózás rendjéről (Art.) 

Act XCV of 1995 on Foreign Exchange 1995. évi XCV. törvény a devizáról (Dtv.) 

Act XCVI of 1993 on Voluntary Mutual Insurance Funds 1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító 
Pénztárakról 

Act XCVI of 1995 on Insurance Companies and Insurance 
Activities 

1995. évi XCVI. törvény a biztosítóintézetekről és a 
biztosítási tevékenységről 

Act XI of 1987 on Legislation 1987. évi XI. törvény a jogalkotásról 

Act XL of 1995 on Public Procurements 1995. évi XL. törvény a közbeszerzésekről (Kbt.) 

Act XLIII of 1994 on the Hungarian Export-Import Bank 
Corporation and the Hungarian Export Credit Insurance 
Corporation 

1994. évi XLII. törvény a Magyar Export-Import Bank 
Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító 
Részvénytársaságról 

Act XLIV of 1992 on the Employees’ Part-Ownership 
Programme 

1992. évi XLIV. törvény a Munkavállalói Résztulajdonosi 
Programról 

mailto:forditas@1moment.hu
http://www.1moment.hu/


Pénzügyi angol fordítás: Csobay-Novák Tamás angol szakfordító > forditas@1moment.hu > www.1moment.hu 
 

Act XLVIII of 1993 on Mining 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról 

Act XLVIII of 1995 on the Amendment of Certain 
Economic Stablization Laws 

1995. évi XLVIII. törvény a gazdasági stabilizációt 
szolgáló egyes törvénymódosításokról 

Act XLVIII on Public Warehousing 1996. évi XLVIII. törvény a közraktározásról 

Act XVI of 1994 on Chambers of Economy 1994. évi XVI. törvény a gazdasági kamarákról 

Act XVIII of 1991 on Accounting 1991. évi XVIII. törvény a számvitelről (Szmt. vagy Szt.) 

Act XXI of 1996 on Regional Development and Regional 
Planning 

1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a 
területrendezésről 

Act XXII of 1992 On the Labour Code 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről (Mt.) 

Act XXIII of 1992 on the Legal Status of Civil Servants 1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról 
(Ktv.) 

Act XXV of 1991 on Partial Compensation for Damages 
unlawfully caused by the State to Properties owned by 
Citizens in the Interest of settling Ownership Relations 

1991. évi XXV. törvény a tulajdonviszonyok rendezése 
érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában 
igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról 

Act XXXIII of 1995 on the Protection of Inventions by 
patent 

1995 évi XXXIII tv. a találmányok szabadalmi oltalmáról 
(Szt.) 

Act XXXIV of 1991 on the Organization of Gambling 1991. évi XXXIV. törvény a szerencsejáték szervezéséről 

Act XXXIV of 1994 on the Police 1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről 

Act XXXIX of 1994 on the Commodity Exchange and 
Commodity Exchange Transactions 

1994. évi XXXIX. törvény az árutőzsdéről és az 
árutőzsdei ügyletekről 

Act XXXIX of 1995 on the Sale of State-Owned 
Entrepreneurial Assets 

1995. évi XXXIX. törvény az állam tulajdonában lévő 
vállalkozói vagyon értékesítéséről 

Act XXXVIII of 1989 on the State Audit Office 1989. évi XXXVIII. törvény az Állami Számvevőszékről 

Act XXXVIII of 1992 on the State Budget 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról (Áht.) 

Acting Director General megbízott főigazgató 

Acting Head of Division megbízott ágazatvezető 

acting partner beltag 

action for damages kártérítési per 

active inventory aktív készlet 

active market aktív piac  

active use aktív használat 

actively marketed activities aktívan forgalmazott tevékenységek 

activities aimed at obtaining knowledge ismeret megszerzésére irányuló tevékenységek 

activity planning akció tervezés 

actual tényleges, valóságos 

actual demand aktuális kereslet 

actual loss/damage felmerült, bizonyított (valós) veszteség, kár  

actual net cash flows aktuális nettó cash flow-k  

actual notice tényleges információ vmiről  

actual result tényleges eredmény  

actual value tényleges érték  

actuarial assumption aktuáriusi feltételezés  

actuarial gains and losses aktuáriusi nyereségek és veszteségek  

actuarial losses aktuáriusi veszteségek  

actuarial present value of promised retirement benefits ígért nyugdíjazási juttatások aktuáriusi jelenértéke  

actuarial reserve biztosításmatematikai tartalék  

actuarial valuation aktuáriusi értékelés  

actuarial valuation method aktuáriusi értékelési módszer  

actuary aktuárius  

ad spend reklámköltekezés 

Ad Valorem érték szerinti 

add növelő tételek | hozzáad  

added value hozzáadott érték 

addition növekedés, összeadás  

additional asset további eszköz  

additional comparative information további összehasonlító információk  

additional consideration járulékos ellenszolgáltatás | további megfontolások 

additional considerations for specific items további megfontolások specifikus elemekhez  

additional disclosure további közétett információ  

additional minimum liability további minimális kötelezettség  
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additional requirement kiegészítő feltétel 

additions növekedések | hozzáadások  

add-on equipment kapcsolódó berendezések 

address köszöntés 

adequacy megfelelés  

adequate attention megfelelő (elegendő) figyelem  

adherence to rules on documentation bizonylati fegyelem 

ad-hoc assignments eseti munka 

adjudicate a claim követelést megítél  

adjust helyesbít, hozzáigazít  

adjust for consolidation procedures konszolidációhoz korrigál  

adjusted depreciation charge helyesbített értékcsökkenési leírás  

adjusted weighted-average shares korrigált súlyozott átlagos részvények  

adjusting events módosító események  

adjusting events after the balance sheet date mérlegfordulónap utáni módosító események  

adjustment helyesbítés | hozzáigazítás | módosítás  

administering claims igénylések lebonyolítása  

administers its finances gazdálkodik 

administration igazgatás  

administration of finances gazdálkodás 

administrative expenses adminisztratív költségek | adminisztratív ráfordítások |  
igazgatási költségek | igazgatási ráfordítások  

administrative overheads igazgatási jellegű általános költségek  

admissibility alkalmazhatóság | elfogadhatóság | megengedhetőség  

admissible alkalmazható (bizonyíték) | elfogadható (bizonyíték) | 
megengedhető (bizonyíték)  

admission fees belépési díjak  

adopt átvesz valamit | bevezet vmit | egyetért valamivel | 
törvényt megszavaz 

adopt a resolution határozatot hoz 

adoption bevezetés | törvény megszavazása  

adoption of an accounting policy számviteli politika elfogadása  

adoption of an International Accounting Standard Nemzetközi Számviteli Standardb bevezetése, 
elfogadása  

adoption of new production processes új gyártási folyamatok bevezetése  

advance előleg | előlegez 

advance tax adóelőleg 

Advances Vevői előleg  

adverse ellentétes | szemben álló  

adverse economic consequences kedvezőtlen hatású gazdasági következmények  

adverse effect kedvezőtlen hatás  

adverse event kedvezőtlen hatású esemény  

adverse opinion ellenvélemény (elutasító vélemény)  

advertising commission(s) reklámozási jutalék(ok) 

advertising tax reklámadó  

advice note szállítólevél  

advise against lebeszél  

advisory board tanácsadó testület  

affair eset | ügy  

affect hatással van vmire  

affiliate társvállalat | kapcsolt vállalkozás 

affiliate kapcsolt vállalkozás 

affiliated company kapcsolt vállalkozás/felek 

affixed with an Apostille clause Apostille-záradékkal ellátott 

aforementioned fent említett  

after taxes adózás utáni 

after-sales service eladás utáni szolgáltatás | szerviz-szolgáltatás 

after-sales service of the product eladás utáni szolgáltatások  

after-tax amount adózott összeg  
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agency hivatal | ügynökség  

agency arrangements ügynöki megállapodások  

agency theory and auditing megbízás elmélet és könyvvizsgálat  

agency transactions ügynökségi tranzakciók  

agenda napirend  

agenda items napirendi pontok 

agent ügynök 

agent megbízott 

aggregate összesített  

aggregate amount of costs occurred felmerült költségek összevont összege  

aggregate benefit of incentives ösztönzők összesített haszna  

aggregate cost of incentives ösztönzők összesített költsége  

aggregate forecast összevont előrejelzés 

aggregate inventory management összevont készletgazdálkodás 

aggregate issue proceeds kibocsátásból származó teljes bevétel  

aggregate plan összevont terv 

aggregation összesítés | összevonás  

aggregation összevonás 

aggrieved party károsult fél, sértett fél, sérelmet elszenvedő fél 

AGM (annual general meeting) évi rendes közgyűlés  

agreed jóváhagyott | kölcsönösen megállapított  

agreed amount kialkudott összeg  

agreed price kialkudott ár  

agreed-upon procedures megállapodás szerinti eljárások  

agreed-upon procedures engagement megállapodás szerinti eljárásra szóló megbízás  

agreement egyezmény | megállapodás | szerződés  

agreement date megállapodás időpontja  

agreement in principle előszerződés  

agreement of assignment engedményezési szerződés 

agreement on shared use használat-megosztási megállapodás 

agricultural activity mezőgazdasági tevékenység  

agricultural and forest products mezőgazdasági és erdészeti termékek  

agricultural produce mezőgazdasági termék | mezőgazdasági termény  

agriculture-related definitions mezőgazdasággal kapcsolatos fogalmak  

air container szállítókonténer-légi közlekedésnél 

air waybill légifuvarlevél, légi fuvarlevél 

Airport Disaster Recovery Directorate Repülőtéri Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

all business combination valamennyi üzleti kombináció  

all changes in foreign exchange rates devizaárfolyamokban bekövetkező minden nemű 
változás  

all plans minden program  

all-in price teljes ár  

allocated szétosztott | felosztott  

allocated material hozzárendelt anyag 

allocation allokáció, leosztás 

allocation felosztás | szétosztás  

allocation formula felosztási forma | felosztási kulcs  

allocation of corporate assets társasági eszközök allokációja  

allocation of cost of acquisition akvizíció költségének felosztása  

allocation of ownership interests tulajdoni részesedések allokálása  

allotment kiosztási terület 

allow enged | haladékot ad | hozzájárul  

allowance járadék | tartalék (kár esetére)  

allowances in kind természetbeni juttatások 

allowed alternative treatment megengedett alternatív eljárás  

all-risk coverage mindenre kiterjedő biztosítás 

all-time requirement állandó elvárás, követelmény 

all-time stock állandó készlet 

alternate operation helyettesítő művelet 
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alternating political regime politikai váltógazdaság 

alternative audit procedures alternatív könyvvizsgálati eljárások  

alternative methods alternatív módszerek  

ambiguous félreérthető | homályos  

amend módosít  

amendment kiegészítés | módosítás  

amendment adopted módosítás elfogadva  

American share option amerikai részvény opció  

amicable jóhiszemű 

amortisation amortizáció | értékcsökkenés  

amortisation method amortizációs módszer  

amortisation period amortizációs időszak  

amortised cost amortizált bekerülési érték  

amortised cost of a financial asset or financial liability pénzügyi eszköz vagy pénzügyi kötelezettség amortizált 
bekerülési értéke  

amortization amortizáció 

amortization törlesztés 

amortization ratio eszközelhasználódási arány 

amount érték  

amount due fizetendő összeg  

amount of dividends osztalékösszeg  

amount of inventories készletek értéke  

amount of retentions visszatartások összege  

amount payable tartozás  

amount per share egy részvényre jutó érték  

amount recoverable megtérülő érték  

amounts of outstanding items kintlevőségek tételeinek összegei  

amounts owed járó összegek  

amounts recognised (in the balance sheet and income 
statement) 

megjelenített/kimutatott/elszámolt összegek (mérlegben 
és eredménykimutatásban)  

an enterprise abandons or withdraws from a plan gazdálkodó egy tervet felad vagy azt visszavonja  

analysis elemzés 

analysis elemzés  

analyst elemző 

analytical elemzési  

analytical procedures elemző eljárások  

ancillary services kiegészítő jellegű szolgáltatás  

and to one sole effect melyek mindegyike azonos joghatályú 

annotated jegyzetekkel ellátott | magyarázatokkal ellátott  

announcement of the plan terv bejelentése  

annual accounts éves beszámoló  

annual leave éves szabadság  

annual or perennial cropping egynyári és évelő növények termesztése  

Annual Percentage Rate (APR) Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 

annual periods éves időszakok  

annual report éves beszámoló, éves jelentés 

annual report éves jelentés | üzleti jelentés  

annual report éves beszámoló 

annualized annualizált, évesített 

annuitant járadékos  

annuities évjáradékok  

annuitisation évjáradékra váltás  

annuity évjáradék | örökjáradék  

Annuity Évjáradék  

Annuity method Költség-egyenértékes módszer  

annul érvénytelenít  

antedate előre datál  

anticipatory hedges előzetes fedezeti ügylet  

anti-competitive practices / behavior versenyellenes gyakorlat 
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Anti-Deficiency Act Hiányellenes törvény 

antidilution hígítással ellentétes hatás  

antidilutive hígítással ellentétes hatású  

Apostille Tanúsítvány 

apparent defect nyilvánvaló hiba  

appeal fellebbezés 

appeal ellenvetés | fellebbezés  

appearance személyes megjelenés 

appendix függelék | melléklet  

applicable alkalmazható (a gyakorlatban) | vonatkozó  

applicable tax rate vonatkozó adókulcs  

application kérvényezés | alkalmazás  

application controls alkalmazási ellenőrzések  

application controls in computer information systems alkalmazások kontrollja számítógépes információs 
rendszerekben  

application of requirements előírások alkalmazása  

application of research findings kutatási eredmények alkalmazása  

application of the ‘bottom-up’ and ‘top-down’ tests alulról felfelé és a felülről lefelé tesztek alkalmazása  

application of the equity method tőkemódszer alkalmazása  

application of the recognition and measurement rules megjelenítési és értékelési szabályok alkalmazása  

application supplement alkalmazásra vonatkozó kiegészítés  

apply alkalmaz | vonatkozik  

applying the recognition and measurement principles megjelenítési és értékelési alapelvek alkalmazása  

appointment of auditors könyvvizsgálók kinevezése  

appointment of the board of directors igazgatóság kinevezése  

apportion arányosan szétoszt  

apportionment felosztás (arányos)  

appraisal értékelés  

appraise értékel | felbecsül | megbecsül  

appreciation értékemelkedés | felértékelés  

appropriate listing megfelelő felsorolás  

appropriate percentage gross margin megfelelő bruttó haszonkulcs százalék  

appropriateness alkalmasság  

approval beleegyezés | jóváhagyás  

approve jóváhagy  

approve the terms of a contract szerződés feltételeit jóváhagyja  

approved demand jóváhagyott követelés 

approximation thereto közelítő becslés  

aptitude exam pályaalkalmassági vizsga 

aquaculture vízi kultúrák  

aquisition akvizíció, felvásárlás 

arbitrage arbitrázs 

arbitrageur arbitrazsőr 

arbitrary önkényes  

arbitration committee döntőbizottság 

archive irratárazni | irattár 

are deemed to meet this formal requirement teljesítik a formakényszer szabályát 

argue érvel | megindokol  

argument érvelés | indokolás  

arise felmerül | keletkezik  

arm’s length szokásos piaci feltételek szerinti  

arm’s length price szokásos piaci feltételek szerinti piaci ár  

arm’s length transaction szokásos piaci feltételek szerint lebonyolított ügylet  

ARPU= Average Revenue Per User egy előfizetőre jutó átlagos árbevétel 

arrange elrendez | megszervez  

arrange constituencies választókerületek meghatározása 

arrangement elrendezés  

arrangement fee hitelelbírálási díj 

arrangement of sg elrendezése vminek  
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arrears késedelem | lejárt tartozás  

arrival date beérkezés dátuma 

articles of association társasági szerződés  

articles of association társasági szerződés 

articles of incorporation alapító okirat | társasági szerződés  

as available a rendelkezésre bocsátottak szerint 

as hard copy nyomtatott formában 

as intended a kívántak szerint 

as security biztosítékként  

as soon as practicable a lehető leghamarabb 

as soon as reasonably practicable a gyakorlatilag lehetséges legrövidebb időn belül 

ascending numerical order emelkedő számsorrend  

ascertaining the system rendszer megállapítása  

ask eladási ajánlat 

asking price a jánlati ár 

aspect n ézőpont  

assemble to order rendelésre gyártás 

assembled product legyártott termék 

assembly gyűlés | összeállítás  

assembly lead time gyártási átfutási idő 

assertions állítások  

assertions in financial statements állítások pénzügyi kimutatásokban  

assess előír | értékel | felmér | felbecsül | megállapít  

assessing hedge effectiveness fedezeti hatékonyság értékelése  

assessment adómegállapítás 

assessment értékelés  

assessment of property vagyon felértékelés  

asset eszköz 

asset eszköz  

asset accounts eszköz-számlák  

asset allocation eszközallokáció 

Asset and Liability Management (ALM) Eszköz-forrás menedzsment 

asset ceiling eszközérték maximum  

asset class eszközosztály 

asset derecognition eszköz kivezetése  

asset exchange transactions eszközök cseréi  

asset liability management (ALM) eszköz-forrás menedzsment  

asset management vagyonkezelés  

asset management vagyonkezelés 

asset management company vagyonkezelő gazdasági társaság 

asset manager vagyonkezelő  

asset report vagyonkimutatás, eszközkimutatás 

asset to be constructed megépítendő eszköz  

asset value eszközérték 

asset value eszközérték 

assets eszközök 

assets eszközállomány 

assets acquired megvásárolt eszközök 

assets carried at fair value valós értéken nyilvántartott eszközök  

assets held by a long-term employee benefit fund hosszú lejáratú munkavállalói juttatási alap eszközei  

assets in course of construction beruházások  

assets invoiced in a foreign currency külföldi pénznemben számlázott eszközök  

assets pledged as security biztosítékként elzálogosított eszközök 

assets retired from active use aktív használatból kivont eszközök  

assets under construction beruházások  

assets under management kezelt vagyon 

assignee ngedményes | cesszió kedvezményezettje  

Assignee engedményezett 

assignment cedálás | engedményezés | kijelölt feladat  
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assignment of rights jogok átruházása  

assignor átadó | átruházó | cedáló | engedményező  

Assignor engedményező 

assistance to disabled voters testi fogyatékos szavazók segítése 

associate társvállalat  

associate(s) társult vállalkozás(ok)  

associated társult  

associated covenant kapcsolódó kikötés  

associates of the enterprise kapcsolt felek  

association szervezet  

assumption feltételezés  

assumption of debt tartozásátvállalás 

assumption of the guarantee garancia vállalása  

assumptions feltételezések 

assurance biztosítás  

assurance engagements bizonyosságot nyújtó megbízások  

assurance services bizonyosságot nyújtó szolgáltatások  

at first instance első fokon 

at inception kezdetben  

at law and in equity a jog és a méltányosság alapján 

at least 15 days prior legalább 15 nappal azt megelőzőleg 

at the time the sale is recognised értékesítés elszámolásakor  

attendance jelenlét | részvétel  

attendance sheet jelenléti ív 

attestation clause hitelesítési záradék  

attorney-client privileged information ügyvédi titok 

attribute sampling sajátosságok alapján történő mintavétel  

attributing benefit to periods of service juttatások szolgálati időszakokhoz való rendelése  

auction aukció 

audit könyvvizsgálat  

audit auditál, vizsgálatot végez 

audit automation könyvvizsgálat automatizálása  

audit committee számvizsgáló bizottság 

audit committees könyvvizsgálati bizottságok  

audit completion checklists könyvvizsgálat végrehajtási ellenőrzési lista  

audit evidence könyvvizsgálati bizonyíték  

audit firm könyvvizsgáló cég  

audit materiality könyvvizsgálati lényegesség  

audit of financial statements pénzügyi kimutatások könyvvizsgálata  

audit plan könyvvizsgálati terv  

audit process könyvvizsgálati folyamat  

audit program könyvvizsgálati program  

audit related services könyvvizsgálathoz kapcsolódó szolgáltatások  

audit report könyvvizsgálati jelentés  

audit reporting as a communication medium könyvvizsgálati jelentés mint a közlés eszköze  

audit risk könyvvizsgálati kockázat  

audit sampling könyvvizsgálati mintavétel  

audit software könyvvizsgálati szoftver  

audit working papers könyvvizsgálati munkapapírok  

audited auditált, hitelesített 

audited financial statements auditált pénzügyi kimutatások  

auditing standards könyvvizsgálati standardok  

auditor könyvvizsgáló  

auditor independence könyvvizsgálói függetlenség  

auditors’ reports könyvvizsgálói jelentés  

auditors’ responsibilities and liabilities könyvvizsgálók felelősségei és kötelezettségei  

auditors’ rights and duties könyvvizsgálók jogai és kötelességei  

austerity megszorítás 

authorisation engedélyezés | felhatalmazás| jóváhagyás| megbízás 
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authorise engedélyez  

authorise (financial statements for issue) engedélyezése (a pénzügyi kimutatásoknak 
közzétételre)  

authorised capital jóváhagyott alaptőke  

authorities (state) állami hatóságok  

authorized party meghatalmazott 

authorized to sign for cégjegyzésre jogosult 

automated storage/retrival system automatizált tároló/rakodó rendszer 

automatic identification automatikus azonosító 

automating procedures automatizálási folyamatok  

autopilot mechanism automata irányító rendszer  

availability of credit facility hitelkeret rendelkezésre állása 

available assets eszközellátottság 

available capacity rendelkezésre álló kapacitás 

available for sale értékesíthető 

available refunds rendelkezésre álló visszatérítések  

available stock rendelkezésre álló készlet 

available-for-sale financial assets értékesíthető pénzügyi eszközök  

average átlag 

average aggregate carrying átlagos összesített könyvszerinti  

average effective tax rate átlagos effektív adókulcs  

average price átlagár 

avoidance of a contract szerződés felbontása  

aware of tudomással bír  

Axt LXXVIII of 1991 on Consumption Tax and 
Consumption Price Subsidy 

1991. évi LXXVIII. törvény a fogyasztási adóról és a 
fogyasztói árkiegészítésről (Fat.) 

B2B = business to business üzleti, nagyfogyasztói 

back alátámaszt  

back haul visszfuvar 

back interest hátralékos kamat  

back order visszrendelés 

back tax/taxes adóhátralék  

back taxes adóhátralék 

backdate visszadatál  

backfire | cause a setback visszaüt 

background háttér | származás | tapasztalat  

backing up data biztonsági másolatok készítése  

backlog visszállás 

bad debt behajthatatlan követelés  

bad debt allowance kétes követelések leírása 

badwill negatív cégérték  

balance egyenleg  

balance (in transport) egyensúly (szállításnál) 

balance brought forward egyenlegáthozat | áthozott egyenleg  

balance carried forward  egyenlegátvitel | átvitt egyenleg  

balance of principal tőketartozás 

balance of trade külkereskedelmi mérleg 

balance sheet mérleg  

balance sheet vagyonmérleg 

Balance Sheet Számviteli mérleg  

balance sheet closing date mérleg zárás dátuma | mérleg záró időpontja  

balance sheet date mérlegfordulónap  

Balance Sheet Earnings Mérleg szerinti eredmény 

balance sheet liability method mérleg szerinti kötelezettség módszere  

balance sheet total | total assets mérlegfőösszeg 

balance sheet value mérlegérték 

balances with the central bank központi bankkal szembeni egyenlegek 

balancing operations műveletek összehangolása 

ballot; poll; vote szavazat 
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ballot-box szavazóurna 

ballot-paper szavazólap 

ballots cast leadott szavazat 

ballots cast leadott szavazatok 

bank bank 

bank acceptance guarantees banki elfogadványi garanciák  

bank account bankszámla  

bank borrowings bankoktól származó kölcsönfelvétel  

bank deposit bankbetét  

bank interest bankkamat  

bank loan bankhitel | bankkölcsön  

bank note bankjegy  

bank overdraft(s) banki folyószámlahitel(ek)  

bank reconciliations banki egyeztetések  

bank reports for audit purposes könyvvizsgálati célú banki jelentések  

bank reserves banki tartalékok  

bank statement banki egyenlegértesítő | banki kimutatás  

bank transfer bankátutalás  

Banker’s acceptance Elfogadványhitel  

banker’s order bankutalvány 

bankruptcy csőd 

bankruptcy csőd | fizetésképtelenség  

bankruptcy of a customer vevő csődje 

bankruptcy proceedings csődeljárás  

bankruptcy proceedings csődeljárás 

bar oszlop 

bar chart oszlopdiagram 

bar code vonalkód 

bar code symbol vonalkódjel 

bargain purchase jó vétel | előnyős vétel  

barge uszály 

barter transactions barter ügyletek  

base effect bázishatás 

base rate alapkamat 

based on alapul véve  

baseline alapterv 

basic earnings per share egy részvényre jutó eredmény alapértéke  

basic norm alapnorma 

Basic requirements alapkövetelmények 

basic structure of the goods flow termékáramlás alapstruktúrája 

basic treaty alapszerződés 

basic treaty alapszerződés 

basis kiindulási pont  

basis adjustment alap-módosítás  

basis for allocation felosztás alapja  

basis for conclusion(s) következtetés(ek) alapja  

basis for estimates becslések alapja  

basis of pricing árazás alapja  

basis point (bp) bázispont 

basis risk bázis kockázat 

batch tétel 

batch quantity tételnagyság 

BAU = Business As Usual a szokásos üzletmenet 

be in a debt eladósodott  

be in force hatályban van  

be inherent benne rejlik  

be offset nettósított  

be rebutted megcáfolt  

be settled by delivery szállítással kerül teljesítésre  
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bear market medvepiac 

bearer bond bemutatóra szóló kötvény  

bearer cheque bemutatóra szóló csekk  

bearer share bemutatóra szóló részvény 

become due esedékessé válik  

become estranged from each other elhidegülnek egymástól 

becomes operative hatálybalép  

before taxes adózás előtti 

belt conveyor szállítószalag 

benchmark benchmark, referencia-index 

benchmark mérés 

benchmark treatment javasolt eljárás | irányadó eljárás  

beneficial contracts előnyös szerződések  

beneficial interest haszonhúzói érdekeltség  

beneficial occupier haszonélvező  

beneficial owner haszonhúzó  

beneficial owner tényleges tulajdonos 

beneficial owner valódi tulajdonos | végső tulajdonos | haszonhúzó  

beneficial use haszonélvezet  

beneficiary haszonélvező  

beneficiary haszonélvező | kedvezményezett  

benefit előny | haszon | juttatás  

benefit and cost haszon és költség  

benefit method juttatási módszer  

benefit obligation juttatási kötelem  

benefit reserve fedezeti tartalék 

benefit to users felhasználóknak nyújtott előny  

benefit value haszonérték 

benefits are conditional on further service juttatások melyek függenek a további szolgálattól  

benefits of cash flow information cash flow információ előnyei  

best estimate legjobb becslés  

best evidence rule lehető legjobb bizonyíték szabálya  

best practice tudásbázis 

best value legjobb érték  

best-in-class | best-of-breed legkiválóbb | kategóriájukban legjobb | csúcsminőségű, 
csúcskategóriás 

bi-annually kétévente  

bias elfogultság | torzítás  

bid vételi ajánlat 

bid árajánlat 

bid bonds ajánlati garanciák | ajánlati kötvények  

bid price vételi ár  

bid-ask spread vételi (bid) és ajánlati (ask) ár közötti különbözet  

bilateral transport agreement kétoldalú szállítási egyezmény 

bill számla  

bill törvénymódosító javaslat 

bill and hold sales számlázott és megtartott értékesítés  

bill of costs költségszámla 

bill of exchange váltó  

Bill of exchange Idegen váltó  

bill of lading fuvarlevél  

bill of lading hajóraklevél 

bill of material anyagszámla 

billing számlázás  

billing számlázás 

bills for collection inkasszó  

bimodal semi-trailer bimodális kocsi 

bi-monthly kéthavonta  

bind köt  
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binding agreement kötelező érvényű megállapodás  

binding sale agreement kötelező érvényű adás-vételi szerződés  

binomial kéttagú  

biological asset biológiai eszköz  

biological transformation biológiai átalakulás  

blank cheque kitöltetlen csekk  

blanket rule gumiszabály  

block selection tömbszerű kiválasztás  

block tariff tömbtarifa 

blocked account zárolt számla 

blocked stock zárolt készlet 

blocks of equity instruments tőkeinstrumentumok pakettje  

blue chip blue chip 

blue-collar worker fizikai dolgozó 

board testület  

board meeting igazgatósági ülés  

Board Members Igazgatósági tagok 

board of directors igazgatótanács 

board of directors igazgatóság | igazgatótanács  

Board of Directors Igazgatóság 

board statement testület közleménye  

bodily injury személyi sérülés 

body szervezet | testület  

body corporate jogi személy 

body of opinion egyformán gondolkodó emberek csoportja  

bogus point of order ügyrendinek álcázott felszólalás 

boilerplate sztenderdizált szerződés  

Bollinger Band Bollinger szalag 

bona fide jóhiszeműen  

bona fide jóhiszemű 

bona fide offer jóhiszemű ajánlat | komoly ajánlat  

bona fide purchaser jóhiszemű vevő  

bond kötvény 

bond kötvény  

bond kötelezvény 

Bond Fedezett kötvény  

bonded kötvénnyel biztosított 

bonded goods vámőrizetben lévő áruk  

bonded warehouse vámszabad raktár, vámraktár 

bonded warehouse közraktár  

bonded warehouse vámraktár; közraktár; tranzitraktár 

bondholder kötvénytulajdonos  

bonds with subscription rights jegyzési jogot biztosító kötvény 

bondsman kezes  

bonus element jutalom elem  

bonus for innovator and other újítási és közreműködői díj  

bonus plan jutalmazási program  

book of contracts szerződések nyilvántartása  

book value könyv szerinti érték 

book value könyv szerinti érték  

book value | carrying amount könyv szerinti érték 

booking (in transport) előjegyzés, foglalás 

booking confirmation megrendelési elismervény 

bookkeeper / accountant könyvelő  

bookkeeping accounts könyvviteli elszámolás 

borrow kölcsön vesz 

borrow kölcsönt (hitelt) felvesz | kölcsönvesz  

borrower hitelfelvevő  

borrower hitelfelvevő, hiteligénylő 

mailto:forditas@1moment.hu
http://www.1moment.hu/


Pénzügyi angol fordítás: Csobay-Novák Tamás angol szakfordító > forditas@1moment.hu > www.1moment.hu 
 

borrowing costs hitelfelvételi költségek  

borrowing costs eligible for aktiválható hitelfelvételi költségek  

Borrowings | Interest bearing liabilities Kamatozó kötelezettségek  

borrowings of the enterprise gazdálkodó felvett kölcsönei  

bottleneck szűk keresztmetszet, hiánycikk 

bottom price legalacsonyabb ár  

bottom-up test alulról felfelé teszt  

box pallet raklap, paletta 

branch fiók | üzletág(azat)  

branch warehouse helyi raktár 

branches fióktelepek  

brand márka  

brand védjegy, márka 

brand name(s) márkanév(nevek)  

breach megsért | megszeg  

breach of confidence titoktartási kötelezettség megszegése  

breach of contract szerződésszegés  

break bulk gyűjtőáru felosztása 

break bulk cargo gyűjtőáru 

break down into lebont | részletez  

break even fedezeti pont  

breakage törés(kár)  

breakdown részletezés  

breakdown of marriage házasság megromlása 

break-even weight (in aircargo) fedezeti súly légi fuvarban 

briefing tájékoztatás (előzetes) 

bring forward áthozat | előrehoz (időben)  

broad in nature átfogó jellegűek  

broker bróker, üzletkötő 

broker alkusz, tőzsdeügynök 

brokerage firm brókercég 

brokerage house brókercég 

brownfield investment barnamezős beruházás 

Budapest Metropolitan Court as Court of Registration Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 

Budapest Police Headquarters Budapesti Rendőr-főkapitányság 

budget költségvetés 

budget költségvetés 

budget holder keretgazda 

budget plan gazdálkodási terv 

budgetary contribution költségvetési támogatás 

budgeted net cash flows tervezett nettó pénzáram  

budgeted writeoff tervszerű leírás 

budgeting pénzügyi tervezés; költségvetés-készítés 

buffer types puffer, készlettípus 

build cycles átállási ciklus 

building maintenance épület karbantartás  

building society lakástakarékpénztár  

built-up area beépített terület 

bulk cargo tömegáru; ömlesztett rakomány 

bull market bikapiac 

bundled service kapcsolt szolgáltatás 

burden of proof bizonyítási kötelezettség  

business ügy | üzleti tevékenység 

business activity üzleti tevékenység 

business chain üzleti lánc 

business combination üzleti kombináció 

business critical működési szempontból kritikus 

business cycle gazdasági ciklus 

business day munkanap 
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business entity gazdálkodó szervezet 

business logistics üzleti logisztika 

business model üzleti modell 

business name cégnév 

business objective üzleti cél 

business planning üzleti tervezés 

business process üzleti folyamat 

business process control folyamatkontrolling 

business rate helyi adó 

business report üzleti jelentés 

business requirements planning üzemi igény-tervezés 

business risk üzleti kockázat 

Business Rules Üzletszabályzat 

business sector iparág 

business segment üzleti szegmens  

business share üzletrész, üzleti részesedés 

business unit üzleti egység  

but for this Clause a jelen Pont hiányában 

buyer vásárló 

buyer takes title vevő az áru tulajdonosává válik 

buyer’s initial down payment vevő által adott előleg  

buyers’ market vásárlói piac 

buying decision vásárlói döntés 

buying power vásárlóerő 

buying segment beszerzési szegmens 

buyout kivásárlás 

by majority vote szótöbbséggel 

by mutual consent közös megegyezéssel 

by secret ballot titkos szavazással 

by way of business üzletszerűen 

by-election időközi választás 

by-election időközi választás 

by-election pótválasztás 

by-election pótválasztás 

by-product(s)  melléktermék(ek)  

c.i.f. (cost freight insurance) költség, biztosítás, szállítás  

c.o.d. (cash on delivery) fizetés kézbesítéskor  

c.o.d. (collect on delivery) fizetés kézbesítéskor  

c/o care vki gondjaira bízva  

cabotage kabotázs, partmenti kereskedelem 

cafeteria rugalmas, béren felüli juttatási rendszer  

calculation of value in use használati érték kiszámítása  

calendar year naptári év  

call 1. lehív 2. (opció esetén) vételi 

call lehívás  

call a special meeting rendkívüli közgyűlést összehívni 

call elections választás kitűzése 

call for entries pályázati kiírás 

call loan bármikor felmondható kölcsön  

call option vételi opció  

callable lehívható 

callable lehívható | visszavásárolható | felmondható  

called-up shared capital lehívott részvénytőke  

call-off quantity lehívandó mennyiség 

call-off, calloff lehívás 

call-out fee kiszállási díj 

cancel töröl | érvénytelenít | lemond  

cancel a cheque csekket érvénytelenít  

cancel a contract szerződést érvénytelenít  
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cancellation érvénytelenítés | lemondás  

cancellation of an agreement megállapodás felbontása  

cancellation penalty meghiúsulási kötbér 

candidate jelölt 

candidate jelölt  

candidate list jelöltlista 

candidate list (register) választási jelölőlista 

cap plafon (cap)  

capability képesség  

capability to change változás képessége  

capacity kapacitás  

capacity load raktér 

capacity management kapacitásgazdálkodás 

capacity planning kapacitás tervezés 

capacity requirement kapacitási igények 

capacity requirements planning kapacitási igények tervezés 

capacity to contract szerződéskötési képesség, ügyleti képesség 

capacity utilisation kapacitáskihasználás  

CAPEX beruházás 

CAPEX Department Beruházási osztály 

capex= capital expenditure (tőke)beruházás 

capital tőke  

capital adequacy tőkemegfelelés 

capital adequacy tőkemegfelelés  

capital adequacy ratio tőkemegfelelési mutató 

capital appreciation tőke felértékelődés  

capital asset pricing model tőke eszköz árazási modell  

capital budget beruházási költségterv  

capital budgeting beruházási költségvetés  

capital contribution tőkebefizetés  

capital contribution tax tőkeforgalmi adó  

capital deficit tőkehiány  

capital employed működő tőke 

capital expenditure beruházási kiadás  

capital expenditures forecast tőkeberuházási előrejelzés  

capital gain tőkenyereség  

capital gains tax vagyonnövekedési adó  

capital gains tax | income tax nyereségadó 

capital income tőkejövedelem 

capital increase, increase in capital tőkeemelés 

capital levy vagyonadó  

capital maintenance tőke megőrzése  

capital maintenance adjustment(s) tőke megőrzésével kapcsolatos kiigazítás(ok)  

capital market tőkepiac 

capital market tőkepiac  

capital market act tőkepiaci törvény  

capital paid in befizetett tőke  

capital project beruházási projektek | beruházási tervek  

capital protection tőkevédelem 

capital providers tőkét szolgáltatók  

capital raising tőkebevonás 

capital return tax osztalékadó  

capital stock alaptőke  

Capital Stock alaptőke, törzstőke  

capital structure tőke szerkezet  

capital surplus | capital reserves tőketartalék  

capital windfall effects tőkenyereségek hatása 

capital yields tax tőkehozam-adó  

capitalisation aktiválás  
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capitalisation borrowings kölcsönök | kölcsönösszeg  

capitalisation of borrowing costs hitelfelvételi költségek aktiválása  

capitalisation of interest kamat aktiválása  

capitalisation of losses veszteségek aktiválása  

capitalisation or bonus issue kapitalizáció vagy ingyenrészvények kibocsátása  

capitalise aktivál  

capitalised development costs aktivált fejlesztési költségek  

capitalised value aktivált érték  

capitalized charges aktivált beruházások 

caption fej(léc) | rovatcím  

carbon footprint szén-dioxid lábnyom, ökológiai lábnyom 

cardinal law sarkalatos törvény 

career prospects álláskilátások  

cargo rakomány, árurakomány 

cargo handling rakomány kezelés 

cargo type rakomány típus 

carriage szállítás  

carried at cost bekerülési értéken kimutatott  

carried back or forward vissza- vagy előrevihető  

carrier szállítmányozó  

carrier fuvarozó 

carrier’s liability fuvarozó kötelezettsége 

carry forward átvezet | előre vihető  

carry out an instruction végrehajt egy utasítást  

carry-back előző | visszamenőleg  

carryforward of tax losses negatív adóalapok továbbvitele  

carry-forward, carryforwards következő időszakra átvitt | átvezetés 

carrying amount könyvszerinti érték  

case eset | ügy  

case law álláspont | érvelés | esetjog  

case study esettanulmány 

case-by-case reporting obligation eseti beszámolási kötelem  

cash pénzeszköz  

cash advances and loans pénzelőlegek és kölcsönök  

cash and balances with the készpénz és a központi banknál  

cash and cash equivalents pénzeszközök és egyenértékesek 

cash basis pénzforgalmi alap  

cash basis of accounting pénzforgalmi számvitel  

cash budget pénz bevételi-kiadási terv  

cash contribution pénzeszköz hozzájárulás  

cash deposit pénzeszköz befizetés  

cash disbursement pénzeszköz-kifizetés  

cash discount készpénz fizetési engedmény 

cash dispenser pénzkiadó-automata  

cash dividend pénzeszköz osztalék  

cash equivalents pénzeszköz egyenértékesek 

cash flow készpénz-áramlás 

cash flow cash flow | pénzáramlás  

cash flow from operations működési cash flow 

cash flow hedge(s) cash flow fedezeti ügylet(ek)  

cash flow projections cash flow előrejelzések  

cash flow risk cash flow kockázat | pénzáramlási kockázat  

cash flow statement(s) | statement of cash flows cash flow kimutatás(ok)  

cash forecast készpénzterv 

cash generated from operations működésből származó pénzeszköz  

cash generating unit pénztermelő egység  

cash handling készpénzkezelés  

cash inflow pénz beáramlás  

cash loan agreement készpénzkölcsön szerződés 
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cash management pénzkezelés  

cash on delivery fizetés kézbesítéskor 

cash on delivery (in aircargo) utánvét; átvételkor fizetendő (légiszállításban) 

cash on delivery sales készpénzes értékesítések  

cash on hand készpénz | pénztár  

cash on hand pénztári készpénzállomány  

cash outflow pénz kiáramlás  

cash outflow pénzkiáramlás 

cash payments pénzkifizetések  

cash pooling kiskincstári rendszer (csoportos számlavezetés) 

cash price equivalent készpénzes árnak megfelelő (ellenérték)  

cash receipt(s) pénzbevétel(ek)  

cash register pénztárgép  

cash sale készpénzes eladás  

cash settled készpénzben rendezett  

cash surrender value készpénzes visszavásárlási érték  

cash withdrawal készpénzfelvétel  

cashbook pénztárkönyv  

cash-flow pénzáram, pénzeszköz-változás 

cash-flow statement pénzáramkimutatás 

cashier pénztáros  

cash-settled készpénzben rendezett  

casting votes szavazat leadása 

catastrophe bond katasztrófa esetére szóló kötvény  

catastrophe provisions katasztrófa tartalékok  

category osztály  

category of equity interest tőkerészesedés-kategória  

cause ok  

cedant direkt biztosító (viszontbiztosításba adó)  

cede cedál | engedményez  

ceiling price maximális ár | plafonár  

center of vital interest létérdek központja 

central bank központi bank, jegybank 

central bank vezetett számlák egyenlege  

central bank jegybank | központi bank  

Central Credit Information System (CCIS) Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) 

central warehouse központi (készáru)raktár 

centralized dispatching központosított diszpécserszolgálat 

centralized inventory control központosított készletellenőrzés 

centre of competence (Coc) kompetenciacentrum 

CEO (Chief Executive Officer) vezérigazgató 

ceremonial address díszbeszéd 

certain changes in state benefits állami juttatásokban bekövetkező bizonyos változások  

certificate bizonyítvány 

certificate of deposition (CD) folyószámla kimutatás | letéti bizonylat  

certificate of fiscal residence illetékesség igazolás 

certificate of good conduct | Certificate of No Criminal 
Record 

erkölcsi bizonyítvány 

certificate of incorporation cégbejegyzési kivonat  

certificate of incorporation cégkivonat 

certificate of origin származási bizonyítvány 

certificate of origin származási bizonyítvány 

certificate of registration bejegyzési igazolás  

certificate(s) of deposit letéti jegy(ek)  

certificated bankrupt csőd alól rehabilitáló igazolás  

certification body tanúsító szerv | minősítő szervezet | minősítő szerv 

certified hitelesített | igazolt  

certified accountant mérlegképes könyvelő 

certified annual accounts hitelesített éves beszámoló  
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certified carrier minősített fuvarozó 

certified company excerpt hiteles cégmásolat 

certified copy hiteles másolat  

certified public accountant hites könyvvizsgáló | okleveles könyvvizsgáló (USA-ban)  

certifier igazoló 

cessation megszűnés  

cessation of a biological asset’s life processes biológiai eszköz életfolyamatainak megszüntetése 

cessation of capitalisation aktiválás befejezése  

cession átruházás | cedálás | engedélyezés  

CFO (Chief Financial Officer) gazdasági ágazatvezető 

chain of stocks készletlánc 

chairman elnök  

chamber   kamara 

change hands gazdát cserél  

change in mentality szemléletváltás 

change in the classification minősítés megváltozása  

change of ownership tulajdonosváltás 

change of regime rendszerváltás 

changeover átállás  

change-over átállás 

change-over costs átállási költségek 

change-over time átállási idő 

changes in accounting estimates számviteli becslések változásai  

changes in accounting estimates and errors számviteli becslések változásai és hibák 

changes in accounting policies számviteli politika változásai  

changes in financial position pénzügyi helyzet alakulása  

changes in foreign exchange rates átváltási árfolyamok változásai  

changes in inventories of finished goods and work in 
progress 

késztermékek és befejezetlen termelés 
állományváltozása  

changes in medical costs egészségügyi költségek változásai  

changes in professional appointments szakmai megbízásokban bekövetkező változások 

changes in provisions változások a céltartalékokban  

changes in the income tax system nyereségadó rendszer változásai  

changes in the tax status adózási státuszban bekövetkező változások  

changing nature of internal audit belső audit változó természete  

changing regulatory framework változó jogszabályi keretek  

chapter fejezet  

charge kivet adót | díj | leírás | megterhel  

charge against elszámol vmivel szemben  

charge off leértékel | leír  

charge sale eladás hitelre  

chargeable megterhelendő  

charitable donations jótékonysági adományok  

chart of accounts számlatükör  

chartered accountant hites könyvvizsgáló, okleveles könyvvizsgáló  

charterer bérbevevő 

chattel mortgage zálog ingó tárgyakon és jogokon  

chattel mortgage ingó zálog 

check átnéz | átvizsgál | ellenőriz  

check against összehasonlít  

check digits kontrollszámjegyek  

check sample ellenőrzési minta | ellenőrzési vizsgálat 

check that an invoice is correct ellenőrzi a számlát 

checking accounts számlákat ellenőriz  

checklists ellenőrző lista  

cheque csekk  

chief accountant főkönyvelő  

chief associate főmunkatárs 

chief executive officer vezérigazgató  
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chief financial officer gazdasági igazgató  

chief financial officer (CFO) pénzügyi igazgató 

Chief Financial Officer (CFO) Pénzügyi Igazgató  

chief investment officer (CIO) befektetési igazgató 

chief operating officer (COO) operációs igazgató 

chronological order időrendi sorrend  

churn rate lemorzsolódás 

circuit court vidékre kiszálló bíróság 

circular debt körbetartozás 

circulation terjesztés  

circumstances körülmények  

circumstantial körülményektől függő  

circumstantial evidence közvetett bizonyíték  

civil code polgári törvénykönyv  

civil law polgári jog 

civil liability polgári felelősség  

claim igény | követelés | kárigény  

claim igény, követelés 

claim notice igénybejelentés 

claimant igényjogosult | igénylő  

claims management követeléskezelés 

clarify pontosít | tisztáz  

class osztály 

class A preference share „A” sorozatba tartozó elsőbbségi részvény 

class of accounts számlaosztály  

class of assets eszközök csoportja | eszközcsoport - a gazdálkodó 
működése szempontjából hasonló jellegű és 
rendeltetésű eszközök csoportja  

class of financial asset pénzügyi eszköz csoport 

class of property, plant and equipment ingatlanok, gépek és berendezések csoportja 

class of service szolgáltatás-csoport 

class of share részvényosztály  

classification besorolás | minősítés 

classification (in trade) osztályozás, minősítés (a kereskedelemben) 

classification of expenses by function forgalmi költség módszer (költségek funkció szerinti 
csoportosítása) 

classification of expenses by nature összköltség módszer (költségek költségnem szerinti 
csoportosítása) 

classification of financial instruments pénzügyi instrumentumok besorolása 

classification of foreign operations külföldi érdekeltségek minősítése  

classification of inventory készlet csoportosítása  

classification of multi-employer plans több munkáltatós programok minősítése 

classification of prior period operations előző időszak(ok) tevékenységeinek a besorolása 

classification yard rendező-pályaudvar 

classified information minősített információ  

classified materials handling rules titkos ügyirat kezelés (TÜK) 

classify osztályoz | minősít  

clause záradék  

clean Bill of Lading valódi hajóraklevél 

clean-up call mindet megvesz 

clear egyértelmű | érthető  

clear a cheque csekket számlán jóváír 

clear up rate felderítési arány 

clearance certificate vámkezelést igazoló okmány  

clearance fee elszámolási díj 

clearing klíring 

clearinghouse elszámolóház, klíringház 

clerical accuracy számszaki pontosság  

clerical error számolási hiba  
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clerk alkalmazott | tisztviselő  

click-wrap licence kattintással elfogadott licenc 

client megrendelő | ügyfél  

client risk ügyfélkockázat  

client screening ügyfélátvilágítás  

clientele klientúra | összes ügyfél  

clock card bélyegzőlap  

close zárás, zár 

close zárás  

close down bezár  

close members of the family közeli hozzátartozó  

close of business (COB) nyitvatartási idő vége 

close the accounts záróegyenleget készít  

closed-end zártvégű 

closing (price) záró(ár) 

closing balance záró egyenleg  

closing day határnap 

closing deferred tax liability záró halasztott adókötelezettség  

closing entry zárótétel  

closing market prices piaci záróárak 

closing obligation záró kötelem  

closing of an account ügyfél hitelezését megszünteti  

closing rate záró árfolyam  

closing remark zárszó 

closing remark záróbeszéd 

closing retained earnings záró felhalmozott eredmény  

closing stock zárókészlet 

closing stock záró készlet 

closing stock zárókészlet 

closure of a division részleg bezárása  

closure of site telephely bezárása 

co- Maker- Agreement közös gyártási megállapodás 

co-customership közös ügyfélkapcsolat 

code kód 

code of conduct nem hivatalos magatartási szabályok  

code of ethics etikai kódex  

Code of Practice Gyakorlati kódex 

Code of Procedures Ügyrend 

co-financing társfinanszírozás  

cogent eltérést meg nem engedő 

collateral zálog, fedezet 

collateral biztosíték | óvadék  

collateral certificate fedezetigazolás 

collateral contract mellék- (kísérő) szerződés  

collateral issue közvetett ügy | mellékes ügy  

collateral lending rate lombardkamatláb  

collateral security kölcsön biztosítéka  

collateralised (asset, borrowing) fedezettel biztosított (eszköz, tartozás)  

collation egyeztetés | eredeti és másolat egybevetése  

collect beszed  

collect a debt tartozást behajt  

collectability behajthatóság  

collectibility követelések behajthatósága  

collection gyűjtemény | inkasszó | pénzbeszedés | behajtás | 
beszedett pénz  

collection inkasszó 

collection flat rate behajtási költségátalány 

Collective Bargaining Agreement Kollektív Szerződés (KSZ) 

collective investment undertakings kollektív befektetési vállalkozások 
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collective marks gyűjtőnevek  

collective power együttes képesség  

collective redundancy | downsizing | mass layoffs csoportos létszámleépítés 

collective responsibility együttes felelősség  

collectivity of voters; electorate választópolgárok összessége 

collusion csalás | összebeszélés | összejátszás  

co-load (N) közös rakomány 

column oszlop  

combination (in aircargo) gyűjtőár (légi áruszállításban) 

combined code összesített kódex  

combined cycle power plant kombinált ciklusú erőmű 

combined instrument kombinált instrumentum  

combined transport kombinált szállítás 

combined transport bill of lading kombinált szállítás hajóraklevele 

combining and segmenting beruházási szerződések  

come into force hatályba lép  

comfort letter támogatólevél  

commencement kezdet  

commencement of capitalisation aktiválás megkezdése  

commencement of the lease term lízing futamidő kezdete  

commencing the implementation bevezetés elkezdése 

comment magyarázat | vélemény  

commentary kommentár 

commentary magyarázat  

commentator véleményező  

commercial kereskedelmi | üzleti  

commercial code kereskedelmi törvénykönyv  

commercial law kereskedelmi jog  

commercial paper kereskedelmi értékpapír | rövid lejáratú kötelezvény  

commercial product class kereskedelmi termékosztály 

commercial stock kereskedelmi készlet 

commercial substance kereskedelmi tartalom  

commercialization kereskedelmi forgalomba hozatal 

commission jutalék 

commission bizomány | komisszió| közvetítési díj| megbízás| 
megbízási díj| ügynöki díj 

commission charge bizományosi díj  

commission on the allotment of shares to a client ügyfél részére történt részvénykiosztás jutaléka  

commission sy to do sg megbíz vkit vmivel  

commission(s) jutalék(ok)  

commissioning beüzemelés, üzembehelyezés 

commissioning | order-picking komissiózás 

commitment elkötelezettség  

commitment charge rendelkezésre tartási díj  

commitment fees rendelkezésre tartási díj  

commitment lead time fizetési kötelezettség átfutási ideje 

commitment statement kötelezettségvállaló nyilatkozat 

committed reserves lekötött tartalék 

committee bizottság 

committee bizottság  

committee meeting bizottsági ülés  

committment fee kötelezettségvállalási díj 

commodities exchange árutőzsde 

commodity áru 

commodity tőzsdeáru  

commodity kereskedelmi áru 

commodity based contract árutőzsdei termékekre vonatkozó szerződés  

commodity box rate árudoboz arány (konténeres szállítás) 

commodity contracts árutőzsdei kontraktusok 
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commodity exchange árutőzsde  

commodity futures határidős árutőzsdei ügylet | vásárlás jövőbeli szállítási 
határidővel  

commodity futures határidős árutőzsdei ügylet 

commodity-indexed interest árutőzsdei termékhez-kötött kamat  

commodity-linked financial instruments tőzsdeárukkal kapcsolatos pénzügyi instrumentumok  

common classifications of inventories legáltalánosabb készlet-kategóriák 

common equity törzsrészvény 

common stock (US) közönséges részvény (USA)  

common stock | common share törzsrészvény 

communicate about beszél vmiről  

communication/implementation before balance sheet date bejelentés/végrehajtás a mérlegfordulónapot 
megelőzően 

communications hírközlés 

communications on internal control belső ellenőrzésről való kommunikáció  

commuting expenses munkába járással összefüggő terhek 

companies act társasági törvény  

companies law | law of business associations társasági jog, társasági törvény 

companies’ register c cégjegyzék  

company gazdasági társaság  

company law társasági jog  

company legislation gazdasági társaságokra vonatkozó jogszabályok  

company member társaság tulajdonosa  

company planning vállalati tervezés 

company reconstruction szanálás  

company without legal entity jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság 

company's annual report társaság éves jelentése | társaság üzleti jelentése  

comparability összehasonlíthatóság  

comparability összehasonlíthatóság 

comparability over time időbeni összehasonlíthatóság  

comparable interim period összehasonlító közbenső időszak  

comparative összehasonlító  

comparative balance sheet összehasonlító mérleg  

comparative figures összehasonlító adatok  

comparative information összehasonlító információk  

comparative statements összehasonlító kimutatások  

comparatives összehasonlító adatok  

compatibility összeegyeztethetőség  

compatibility kompatibilitás  

compatibility összeférhetőség 

compatible kompatibilis  

compensated absence fizetett távolmaradás  

compensated absence(s) fizetett távollét(ek)  

compensation kártérítés | kiegyenlítés | kompenzáció  

compensation for damage kártérítés megfizetése  

compensation for the impairment or loss of items tételek értékvesztésének vagy hiányának kompenzálása  

compensation package munkaviszonyban ígért juttatások (fizetés, nyugdíj stb.)  

compensatory damages reparatív kártérítés  

competence kompetencia  

competency alkalmasság | hatáskör  

competent alkalmas | jogilag képes  

competition verseny  

competition law versenyjog, versenyjogi 

competitive position versenyképességi helyzet 

competitor versenytárs 

compile összeállít (jelentést) 

complementary assets egymást kiegészítő eszközök  

complete kész | teljes 

complete set of financial statements éves beszámoló  
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complete the transition to digital broadcasting befejezi a digitális műsorszórásra való átállást 

completeness teljesség 

completeness convention teljesség elve  

completion befejezés | elkészítés 

completion date teljesítés időpontja 

completion statement teljesítési igazolás  

completion waiting time kiegészítő várakozási idő 

compliance megfelelés | megfelelőség | teljesítés 

Compliance and Internal Audit Department Ellenőrzési osztály 

compliance statement megfelelési nyilatkozat 

compliance tests megfelelési tesztek  

compliance with International Accounting Standards Nemzetközi Számviteli Standardoknak való megfelelés 

compliance with sg betartása vminek  

compliant vminek megfelelően 

comply with rules megfelel az előírásoknak  

comply with sg betart vmit (pl. törvényt)  

component alkotóelem | összetevő | komponens 

component alkotóelem, alkatrész 

components of cash and cash equivalents pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek összetevői 

components of cost bekerülési érték összetevői 

composite kompozit 

composition  proceeding kiegyezési eljárás | kényszeregyezség 

composition of estimates of future cash flows jövőbeni cash flow-k becslésének összetevői 

composition proceedings összehasonlító eljárás 

compound financial instruments összetett pénzügyi instrumentumok 

compound instrument összetett instrumentum 

compound interest kamatos kamat 

comprehensive átfogó 

comprehensive insurance átfogó biztosítás(több biztosítási esemény ellen) 

comprise tartalmaz 

compuer integrated manufacturing számítógépesített gyártás 

compulsory kötelező  

compulsory liquidation | winding-up kötelező felszámolás 

computation számítás  

computation of capitalised earnings value tőkésített hozamérték-számítás  

Computer Aided Facility Management, CAFM számítógépes létesítménygazdálkodás 

computer assisted audit techniques (CAAT(s)) számítógéppel támogatott könyvvizsgálati módszer(ek) 
(CAAT)  

computer based systems számítógép alapú rendszerek  

computer fraud számítógépes csalás  

computer information systems számítógépes információs rendszerek  

computers in the audit process számítógépek a könyvvizsgálati folyamatban  

conceal titkol  

concealment of assets fedezetelvonás  

concentration of (credit etc.) risk kockázat koncentrálódása (hitel stb.)  

concentrations of assets, liabilities and off balance sheet 
items 

eszközök, kötelezettségek és mérlegen kívüli tételek 
koncentrációja  

concept elv | vminek a lényege 

Conceptual Framework Koncepcionális keretelvek 

conceptual point of view elméleti szempont  

concern konszern | vállalkozás  

concession koncesszió  

concession operator koncessziót üzemeltető  

concession provider koncessziót szolgáltató  

concessionaire koncesszióba vevő (fél), koncessziós 

concessionaire engedményes 

conclude befejez | következtet  

conclude an agreement with someone megállapodást köt  

conclusion következtetés 
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conclusion következtetés 

conclusive bizonyító erejű | meggyőző  

concurrently with the execution of this Agreement a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg 

condemned elkobzott  

condensed tömörített  

condensed balance sheet tömörített (nem részletezett) mérleg  

conditions feltételek | körülmények  

conditions feltételek 

conditions of sales adásvétel feltételei  

conducive hasznos  

conduct magatartás  

conduct of election választás lebonyolítása 

confidence bizalom  

confidential titkos  

confidential report bizalmas jelentés  

confidentiality bizalom | diszkréció | titoktartás  

configuration (of a product) termékjellemzők 

configuration of the cash flows cash flow-k felépítése  

confirm megerősíteni  

confirmation lead time elismervény átfutási ideje 

conflict konfliktus  

conflict of interest(s) összeférhetetlenség  

conflict of laws jogok ütközése  

conflicting evidence egymásnak ellentmondó bizonyítékok  

conflicting interest statement összeférhetetlenségi nyilatkozat 

conflicts of interest érdekkonfliktusok  

conform to sg megfelel vminek  

conformity megfelelés  

conformity egyetértés 

congestion (in shipping) forgalmi torlódás (hajózásban) 

conjugal life életközösség 

connected list, copulative list kapcsolt lista 

connected list, copulative list választási listakapcsolás 

connected production structure reorganization fee kapcsolt termelésszerkezet-átalakítási díj 

consecutive folyamatos  

consequential amendment járulékos módosítás  

conservatism óvatosság  

conservatism or prudence convention óvatosság elve  

conservatorship cselekvőképességet kizáró gondnokság 

consider megfontol | mérlegel | figyelembe vesz  

consider sg insignificant lényegtelennek tart vmit  

consider sg significant lényegesnek tart vmit  

consider the terms of a contract szerződés feltételeit mérlegeli  

considerable judgement jelentős mérlegelés  

consideration ellenérték | megfontolás | meggondolás  

consideration of assets eszközök számításbavétele | eszközök ellenértéke  

consideration to be exchanged átadandó ellenérték  

consign átad  

consignation bizományba adás  

consignee bizományos  

consignee címzett, átvevő 

consignee assembly átvételre meghatalmazott 

consigner bizományba adó  

consignment bizományi áru | eladásra szánt áruszállítmány | 
szállítmány 

consignment fuvar, rakomány, szállítmány 

consignment instructions szállítási előírások 

consignment price bizományi ár  

consignment sales bizományi értékesítések  
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consignment stock konszignációs készlet 

consignor bizományba adó (megbízó)  

consignor feladó 

consist of sg áll vmiből  

consistency folytonosság | következetesség  

consistency következetesség 

consistency – different cost formulas for inventories következetesség – a készletek különböző bekerülési 
érték formulái  

consistency convention következetesség elve  

consistency of presentation bemutatás következetessége  

consistent ellentmondásmentes | összhangban álló  

consisting of X numbered pages … sorszámozott lapból álló 

consol konszolidált állami kötvény 

consolidate összevon  

consolidate gyűjteni, egyesíteni 

consolidated koszolidált 

consolidated and separate financial statements konszolidált és egyedi pénzügyi kimutatások 

consolidated balance sheet konszolidált mérleg  

consolidated financial statements konszolidált pénzügyi kimutatások  

consolidated group konszolidált csoport  

consolidated tax base összevont adóalap 

consolidation konszolidáció | konszolidálás  

consolidation – special purpose entities (SPE) konszolidálás – speciális célú gazdálkodók  

consolidation adjustments konszolidációs helyesbítések (módosítások)  

consolidation point gyűjtőpont 

consolidation principles konszolidációs alapelvek  

consolidation procedures konszolidálási eljárások  

consolidation purposes konszolidációs célok  

consolidation threshold konszolidációs küszöb  

consolidator gyűjtő (speditőr váll.) 

consortium konzorcium  

consortium  konzorcium, szindikátus 

constituency választókerület 

constitutional right alkotmányos jogok  

constraint kikötés 

constraints korlátok  

construction contract beruházási szerződés  

construction contracts összekapcsolása és tagolása  

construction in process/progress folyamatban lévő építés  

construction in progress befejezetlen beruházás  

constructive dividend vélelmezett osztalék  

constructive notice közismert tények ismerete  

constructive obligation vélelmezett kötelem  

consular endorsement konzuli felülhitelesítés 

consultancy firm tanácsadó cég  

consultancy service tanácsadási szolgáltatás  

consultant tanácsadó  

consultation tanácsadás  

consultation document szakértői bizonyítvány  

consulting tanácsadás  

consumables segédanyagok  

consumer advocacy group fogyasztóvédelmi csoport 

consumer credit fogyasztói hitel  

consumer discretionary stocks nem alapvető fogyasztási cikkeket előállító cégek 
papírjai 

consumer goods fogyasztási cikkek  

consumer goods ( in marketing) fogyasztói termék a marketingben 

consumer group (in marketing) fogyasztói csoport 

consumer price fogyasztói ár 
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consumer price index (CPI) fogyasztói árindex 

Consumer Price Index (CPI) Fogyasztói árindex 

consumer spending fogyasztó kiadásai  

consumption fogyasztás  

contact ismerős | kapcsolat  

container logistics konténeres logisztika 

container pool közös konténerpark 

container terminal konténer vég(cél-)állomás 

containerised konténerezett 

contaminated land szennyezett talaj  

contempt of court bíróság megsértése (angolszász fogalom) 

content tartalom  

content development tartalom létrehozása, tartalomfejlesztés 

content provider tartalomszolgáltató 

contest the result of the election választás eredményének megtámadása 

contested hearing szembenálló felek meghallgatása | szembesítés 

contested takeover ellenzett társaságfelvásárlás  

contingencies előre nem látott kiadások 

contingencies and commitments függő tételek és kötelezettségvállalások  

contingency függőség | függő tétel  

contingency reserve vésztartalék  

contingent függő  

contingent assets függő követelések  

contingent expenses függő kiadások  

contingent fee siker díj | függő díj  

contingent interest függő kamat  

contingent lease payments függő lízing díjak  

contingent liabilities függő kötelezettségek 

contingent rent függő bérleti díj  

contingent rental függő bérleti díj  

contingent settlement provision függő teljesítési rendelkezés  

contingent share agreement feltételes részvény- megállapodás  

contingently issuable shares feltételesen kibocsátandó részvények  

continuing franchise fees folyamatos franchise díjak  

continuing involvement folytatódó részvétel | folyamatos érdekeltség  

continuing managerial involvement folytatódó igazgatási jog  

continuing operation folytatódó tevékenység  

continuity convention folytonosság elve  

continuous folyamatos  

continuous flow production folyamatos termelési mód 

Continuous Improvement Process (CIP) Folyamatos fejlesztési folyamat 

Continuous Improvement Process (CIP) Folyamatos fejlesztési folyamat 

continuous process control folyamatos eljárás ellenőrzés 

continuous production (of a product) folyamatos termék előáll. 

continuous stocktaking folyamatos leltározás  

contra account ellenszámla  

contract kontraktus (tőzsdén), szerződés (hétköznapi életben) 

contract szerződés  

contract szerződés 

contract cost szerződéses költségek  

contract disclosures közzétételek a szerződésről  

contract revenue szerződéses bevételek  

Contracted Services Igénybe vett szolgáltatások 

contractor and a customer vállalkozó és megrendelő  

contracts that may be settled in (ordinary) shares or cash készpénzben részvényben (törzsrészvény) vagy 
teljesíthető szerződések  

contractual agreement szerződéses megállapodás  

contractual arrangement szerződéses megállapodás  

contractual cash flows szerződés szerinti cash flow-k  
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contractual date szerződés szerinti időpont  

contractual maturities szerződéses lejárat  

contractual obligation szerződéses kötelem  

contractual obligation szerződésbeli kötelezettség 

contractual or anticipated purchase price changes szerződésen alapuló vagy előrelátható beszerzési 
árváltozások  

contractual repayment period szerződés szerinti visszafizetési időszak  

contractual right szerződésben foglalt jog  

contractually szerződésszerűen  

contradiction ellentmondás  

contradictory evidence ellentmondó bizonyíték  

contribution vagyoni hozzájárulás 

contribution felszólalás 

contribution hozzájárulás  

contribution fedezet 

contribution in kind apport | természetbeni hozzájárulás  

contribution in kind, non-pecuniary contribution nem pénzbeli apport 

contributions margin fedezethányad 

contributor hozzájáruló  

control ellenőriz | ellenőrzés  

control vezérlés 

control ( in decision making) vezetés, irányítás (döntéshozatalban) 

control (of an asset) ellenőrzése (egy eszköznek) | eszköz feletti ellenőrzés  

control (of an enterprise) ellenőrzése (egy gazdálkodónak) | vállalkozás feletti 
ellenőrzés  

control agreement uralmi szerződés 

control environment ellenőrzési környezet  

control limits vezérlési, szabályozási határok 

control number ellenőrző szám  

control objectives ellenőrzési célok  

control procedures ellenőrzési eljárások  

control risk ellenőrzési kockázat  

control weakness e llenőrzés gyenge pontjai | ellenőrzési gyengeség  

controlled entity ellenőrzött gazdálkodó egység  

controller ellenőr, kontroller  

controlling kontrolling 

convenience goods napi fogyasztási cikkek 

convenience translation kényelmi átváltás  

convenient kényelmes  

convention eljárási mód | elv  

convention cost center költséghely  

convergence közelítés  

conversion átváltás | konverzió  

conversion of debt to equity tartozás átváltása tőkévé  

conversion of the obligation to equity kötelem tőkévé történő átalakítása  

conversion option átváltási opció  

convert sg into sg átalakít vmit vmivé 

convertible átváltható 

convertible átváltható  

convertible bond átváltható kötvény | részvényre konvertálható kötvény  

convertible bonds átváltoztatható kötvény 

convertible debt átváltható adósság  

convertible instruments átváltható instrumentum  

convertible into sg átváltható vmire  

convertible loan stock átváltható kötvény  

convertible preference share átváltható elsőbbségi részvény  

convertible securities átváltható értékpapírok  

convey átad  

conveyance tulajdonátruházás  
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conveyance átruházás 

conveyor futószalag 

cooperation obligation együttműködési kötelezettség 

cooperative szövetkezet  

co-owner társtulajdonos 

co-ownership közös tulajdon  

COP = Close Of Play napi zárás 

co-partner üzlettárs  

co-property közös tulajdon  

co-proprietor társtulajdonos  

copy másolat  

copy of specimen signature aláírási címpéldány másolata: 

copyright szerzői jog  

copyrights szerzői jogok  

core lényeg | mag  

core goodwill al apvető goodwill  

core inflation maginfláció 

co-representation right együttes képviseleti jog 

corporate társasági | vállalati  

corporate assets társasági eszközök  

corporate bonds v állalati kötvények  

corporate governance vállalati kormányzás | vállalatirányítás  

corporate governance vállalatirányítás , felelős vállalatirányítás 

corporate income tax társasági nyereség adó  

corporate income tax  társasági adó (TAO) 

corporate income tax base társasági adóalap 

corporate law társasági jog 

corporate objectives vállalati feladatok  

corporate personality jogi személy  

corporate planning vállalattervezés  

corporate profits társaság nyeresége  

corporate seat székhely  

corporate tax társasági adó 

corporation tőketársaság  

corporation tax társasági adó  

correction korrekció 

correction korrekció  

correction of a fundamental error alapvető hiba korrekciója  

correspond to sg megfelel vminek  

corresponding hozzá tartozó  

corresponding figures összehasonlító adatok | megfelelő adatok  

corridor folyosó  

corroborate alátámaszt | igazol  

cost bekerülési érték | költség 

cost accounting költséggazdálkodás | költségkalkuláció  

cost allocation költségfelosztás  

cost allocation költségfelosztás 

cost benefit comparison költség-haszon összevetésének elve  

cost center, cost centre költséghely 

cost constraint költségkorlát 

cost contribution accounting fedezetszámítás  

cost control költségellenőrzés  

cost cutback költségcsökkentés 

cost cutting költségcsökkentés 

cost driver vetítési alap (költségokozó) 

cost escalation clauses költségek növelhetőségét megengedő záradékok  

cost formula bekerülési érték formula  

cost method költség módszer | bekerülési érték módszer  

cost model bekerülési érték modell  
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cost of acquisition akvizíció költsége  

cost of an internally generated intangible asset saját előállítású immateriális eszköz bekerülési értéke  

cost of an investment beruházás bekerülési értéke  

cost of conversion átalakítás költsége  

cost of goods sold eladott áruk beszerzési értéke  

cost of goods sold (CoGS) eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ) 

cost of inventories készletek bekerülési értéke  

cost of living létfenntartási költségek  

cost of purchase beszerzés költsége  

cost of sales értékesítés közvetlen költségei | értékesítés önköltsége  

cost of sales method értékesítési költség módszer  

cost of site preparation telephely előkészítésének költsége  

cost plus contract költség alapú szerződés  

cost plus method költség alapú módszer  

cost price önköltségi ár  

cost price (of a product or service) beszerzési ár (termékre vagy szolgáltatásra) 

cost recovery approach bekerülési érték megtérülési megközelítés  

cost saving költségmegtakarítás  

cost settlement költségjóváírás 

cost unit egységköltség 

cost, insurance and freight (…named port of destination) költség, biztosítás és rakomány (a megnevezett 
rendeltetési helyre) 

cost-based measurement bekerülési érték alapú értékelés  

cost–benefit analysis (CBA) költség-haszon elemzés 

cost-effective gazdaságos | költséghatékony  

costing költségszámítás  

costs are incurred költségek felmerülnek  

costs incurred unevenly during the financial year pénzügyi év során rendszertelenül felmerülő költségek  

costs of an equity transaction tőketranzakció költségei  

costs of conversion átalakítás költségei  

costs of disposal elidegenítés költségei | kikerülés költsége  

costs of modifying existing software meglévő szoftver módosításának költségei  

costs of purchase beszerzés költségei  

costs of restructuring átszervezés költségei  

costs to sell értékesítéshez felmerülő költségek  

coterminous azonos időtartamú  

council tanács (testület)  

council of delegates küldöttek tanácsa 

counsellor tanácsos  

count beszámít  

counter leltározó  

counterbalancing ellentételező | kiegyenlítő  

counterclaim ellenkövetelés 

counterclaim viszontkereset 

counterparty másik fél  

counterparty risk partnerkockázat 

countersign ellenjegyez  

countervailing jelenlegi  

counting the votes szavazatszámlálás 

country of departeure indulási ország 

country of destination rendeltetési ország 

country of incorporation or residence bejegyzés vagy székhely országa  

country of origin származási ország 

county megye  

county chief cleck / metropolitan chief clerk főjegyző (megyei/fővárosi) 

courier service gyorsáru szállítás 

coursepack kísérő tananyag 

court bíróság  

court case peres ügy  
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court of registration cégbíróság  

covenant megállapodás | szerződés | kikötés  

covenants and agrees kötelezettséget vállal és elfogadja, hogy 

cover 1. zárás (pozícióé) 2. követés (elemző készít róla 
elemzést) 

cover biztosítás  

cover biztosíték 

cover note biztosítási kötvény  

coverage fedezet  

coverage lefedettség, ellátottság 

coverage reserve fedezeti tartalék 

covering letter kísérőlevél 

crash krach, összeomlás 

creates a deferred tax asset halasztott adókövetelést hoz létre 

creation of excessive provisions túlzott céltartalékképzés  

credit hitel  

Credit Követel  

credit account folyószámlakövetelés  

credit advice jóváírási értesítés 

credit application hitelkérelem 

credit balance követel-egyenleg 

credit bank hitelbank 

credit bureau hitelügynökség  

credit card hitelkártya  

credit card customers hitelkártya-ügyfelek 

credit column követelés  

credit derivative default product hitel derivatíva mulasztási termék 

credit entry követel könyvelés  

credit entry jóváírás 

credit exposures hitelezési kitettségek  

credit facilities hitel lehetőségek | hitelkonstrukciók 

credit guarantee registry hitelbiztosítéki nyilvántartás 

credit guarantee value hitelbiztosítéki érték 

credit institution hitelintézet 

credit institution law hitelintézeti törvény (HPT.)  

credit insurance contract hitel biztosítási szerződés 

credit limit hitelkorlát  

credit limit hitelkeret 

credit line hitelkeret | hitellimit 

credit memo/note jóváírási értesítés 

credit note jóváíró számla, jóváírás, jóváírási értesítés 

credit note fogyasztói hitellevél 

credit note jóváírás 

credit note jóváírási értesítő / értesítés, jóváíró számla 

credit note  jóváírási értesítés 

credit period hitelezési időszak 

credit rating hitelbesorolás, hitelminősítés 

credit rating hitelbesorolás | hitelképességi index 

credit rating agency hitelminősítő 

credit risk hitelkockázat  

credit risk mitigation hitelezésikockázat-mérséklés 

credit side követelési oldal  

credit spread hitelkamat eltérés | hitelképesség miatti 
kamatkülönbözet  

credit standing hitelképesség  

credit worthiness hitelképesség  

creditor hitelező  

creditors szállítók  

creditworthiness hitelképesség  
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criminal bankruptcy csalárd csőd  

criminal investigation bűnügyi eljárás 

criminal liability büntetőjogi felelősség  

crisis committee válságstáb 

criteria for recognising megjelenítés kritériumai  

critical path kritikus út 

critical remark kritikus megjegyzés 

critical to sg/sy rendkívül fontos vmi/vki számára  

cross a cheque csekket áthúz  

cross exchange rate keresztárfolyam 

cross referencing kereszthivatkozás  

cross trades ( in shipping) keresztkereskedelem (a hajózásban) 

cross-border capital raising határokon átnyúló tőkebefektetés | határokon átnyúló 
tőkeemelés 

cross-compliance kölcsönös megfeletetés 

cross-docked tárolás nélküli továbbszállítás 

crossed cheque keresztezett csekk (pénzre nem váltható csekk) 

cross-examination keresztkérdés-feltevés 

cross-reference kereszthivatkozás 

crude oil (nyers)olaj 

CTDs halmozott átszámítási különbözetek  

cubic metres köbméter  

culpable breach felróható szerződésszegés 

cultivating művelés  

cultural landscape kultúrtáj 

cumulative kummulált 

cumulative halmozott  

cumulative effect kumulatív hatás  

cumulative inflation rate halmozott inflációs ráta  

cumulative lead time kumulált átfutási idő 

cumulative MRP kumulált anyagigény tervezés 

cumulative preference dividend halmozódó elsőbbségi osztalék 

cumulative preferred stock kumulatív elsőbbségi részvények 

cumulative tax depreciation halmozott értékcsökkenés adózási szempontból 

cumulative translation differences halmozott átszámítási különbözetek 

curator hagyatéki gondnok 

cure period kijavítási határidő 

cure period orvoslási időszak, póthatáridő 

cured tobacco érlelt dohány  

currency deviza 

currency pénznem | valuta  

currency loan devizahitel 

currency pair devizapár 

currency risk árfolyamkockázat | devizakockázat 

currency transaction risk valutaátváltási kockázat 

currency translation valutaátváltás | deviza átszámítás 

currency translation differences átszámítási különbözetek 

currency units pénznem egységek  

current folyamatos | folyó | rövid lejáratú 

current account folyó fizetési mérleg 

current account folyószámla  

current account folyó fizetési mérleg 

current account deficit folyó fizetési mérleg hiánya 

current asset forgóeszköz  

current assets forgóeszközök 

current audit file (CAF) tárgyidőszaki könyvvizsgálati dosszié 

current cash sales price jelenlegi készpénzes értékesítési ár 

current cost jelenlegi érték 

current cost accounting jelenlegi érték elszámolás  
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current cost approach jelenlegi érték megközelítés  

current cost financial statements jelenlegi érték alapú pénzügyi kimutatások 

current interim period jelenlegi közbenső időszak 

current investment jelenlegi befektetés  

current liabilities folyó kötelezettségek | rövid lejáratú kötelezettségek  

current liabilities rövid lejáratú tartozások 

current market assessments jelenlegi piaci értékítélet 

current operations jelen időszakban folyó tevékenység 

current period amounts tárgyidőszakra vonatkozó összegek  

current portion of interest-bearing borrowings kamatozó kötelezettségek rövid lejáratú része  

current price napi ár  

Current ratio Likviditási mutató  

current rules jelenlegi/aktuális szabályok  

current service cost tárgyidőszaki szolgálat költsége 

current status jelenlegi állapot  

current tax tényleges adó  

current tax expense at 4 % 

current/non-current distinction rövid lejáratú/hosszú lejáratú megkülönböztetés | rövid 
lejáratú/nem rövid lejáratú megkülönböztetés  

curtail behatárol  

curtailment megszorítás  

curtailments and settlements megszorítások és rendezések 

cushions mentségek  

custodian letéteményes | letétkezelő | vagyonkezelő  

custodian bank letétkezelő bank 

custodianship letétkezelés  

custody letét | letéti kezelés  

customer vevő  

customer vevő, ügyfél 

customer account files vevőszámla-kartonok 

customer bill of material vevői anyagszámla 

Customer Care Department Vevőkapcsolati osztály 

customer group vevőcsoport 

customer list vevőlista  

customer of the audit report könyvvizsgálati jelentés felhasználói  

customer order processing rendelés-feldolgozási folyamat 

customer pick up ügyfél szállítja el 

customer service ügyfélszolgálat 

customer service level ügyfél-kiszolgálási színvonal 

customers in arrears hátralékos ügyfelek 

customized flow production személyre szabott folyamatos gyártás 

customs vám 

customs broker vámügynök 

customs broker vámügynökség 

customs brokerage vámügyintézés 

customs classifications system vámbesorolási rendszer 

customs clearance vámkezelés, vámolás 

customs clearance agent vámügyintéző 

customs duty vám  

customs goods classification vámárubesorolás 

customs union vámunió  

customs value vámérték 

cut hirtelen csökkenés  

cut costs költséget csökkent  

cut-off elkülönítés | fordulónapi elvágólagosság  

cut-off elhatárolás (beszámolási időszakoké)  

cut-off problems elhatárolási problémák 

cycle count készletek folyamatos/rendszeres leltárja  

cycle counting ciklus számlálás 
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cycle stock ciklusidő készlet 

cyclical ciklikus  

cyclical influence ciklikus hatás  

cyclical production ciklikus termelés 

cyclical stocks ciklikus részvények 

daily briefing napi sajtótájékoztató 

damage due to natural disasters elemi kár 

damageproof keypad vandálbiztos billentyűzet 

dangerous goods veszélyes áruk 

data accuracy adategyeztetés 

data pool adatállomány 

data privacy adatvédelem 

database dump adatbázis-mentés 

daytrade daytrade, napon belüli ügylet 

dead stock elfekvő készlet 

deadweight sajátsúly, önsúly 

dealer bróker, üzletkötő 

debenture Fedezet nélküli kötvény  

Debit Tartozik  

debit card betéti kártya 

debit note terhelési értesítés 

debit note terhelési értesítő 

debt idegen tőke 

debt instrument hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 

debtor adós 

debtors with foreign currency loans devizahitelesek 

debt-to-equity ratio (D/E) források aránya 

debut beindítás 

decentralized inventory control nem központosított készletellenőrzés 

declaration (proclamation) of electoral results választás eredményének kihirdetése 

declaration of the election to be invalid választás érvénytelennek nyilvánítása 

decoupling point position bérmentve a határra szállítva 

decree law törvényerejű rendelet 

Decree No. 149 of 2012 (XII. 28.) VM of the Ministry of 
Rural Development concerning the setting out of the 
territory of competence of district land offices 

149/2012. (XII. 28.) VM rendelet a járási földhivatalok 
illetékességi területeinek kijelöléséről 

Decree No. 15/1995 (PK.18.) MNB of the President of the 
National Bank of Hungary on Financial Institution Activities 
Pursued in Foreign Currencies, Gold, and in Forint with 
Foreigners 

15/1995. (PK.18) MNB a külföldi pénznemben, arannyal 
és külföldiekkel forintban végzett pénzintézeti 
tevékenységről 

Decree No. 24/1995 (XI. 22.) PM of the Minister of 
Finance on the Tax Administrative Identification of 
Invoices, Simplified Invoices, and Receipts, and the Use of 
Cash Registers and Taximeters Providing Receipts 

24/1995. (XI. 22.) PM rendelet a számla, egyszerűsített 
számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint 
a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter 
alkalmazásáról 

Decree No. 25/1991 (X. 16.) PM of the Minister of Finance 
on the Execution of Duties in Connection with Licensing, 
Running and Control of Certain Gambling Activities 

25/1991. (X. 16.) PM rendelet az egyes 
szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és 
ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról 

Decree No. 27/1996 (X. 16.) PM of the Minister of Finance 
on the Amendment of Decree No. 25/1991 (X. 16.) PM of 
the Minister of Finance on the Execution of Duties in 
Connection with Licensing, Running and Control of Certain 
Gambling Activities 

27/1996. (XII. 11.) PM rendelet az egyes 
szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és 
ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról 
szóló törvény, többször módosított és kiegészített 
25/1991. (X. 16.) PM rendelet módosításáról 

default nem-fizetés 

default hibás teljesítés, szerződésszegés 

default hearing | uncontested hearing valamely fél távolmaradása tárgyalástól 

default interest késedelmi kamat 

default penalty mulasztási bírság 

defensive stocks defenzív részvények 

deferred tax halasztott adó 

deficiency suretyship | conditional guarantee sortartó kezesség 
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deficit deficit, hiány 

deflation defláció 

defunct megszűnt (cég) 

del credere delkredere 

deleveraging tőkeáttétel csökkentése 

delinquent taxes adóhiány 

delisting kivezetés 

Deliverables Termékek 

Delivered Duty Paid (DDP) leszállítva vámfizetéssel 

delivered duty paid /DDF/ (…named place of destination) bérmentve a rendeltetési helyen elszámolva 

delivered duty unpaid (…named place of destination) bérmentve a rendeltetési helyen nem elszámolva 

delivered ex quay (duty paid)/EXQ/ (…named port of 
destination) 

bérmentve az érkezési kikötő rakpartjára lerakva 

delivered ex ship /EXS/ (…named port of destination) bérmentve az érkezési kikötőben a hajó fedélzetéig 

Delivery Teljesítés (szállítás)  

delivery  kiszállítás 

delivery by announcement hirdetményi kézbesítés 

delivery instructions szállítási előírások 

delivery lead time szállítás átfutási ideje 

delivery note szállítólevél 

delivery note szállítólevél 

delivery order szállítási utasítás 

delivery order szállítási megbízás 

delivery reliablity measurement szállítási megbízhatósági felmérés 

delivery status szállítási állapot 

delivery time szállítási idő 

demand kereslet 

demand kereslet 

demand filter keresleti szűrő 

demand for payment fizetési felszólítás 

demand management  kereslet irányítás 

demand note fizetési felszólítás | fizetési meghagyás 

demand promissory note megtekintésre szóló váltó 

demand uncertainty keresleti bizonytalanság 

dematerialized share dematerializált részvény 

denial of service attack (DoS) szolgáltatásmegtagadással járó támadás  

dependent demand  függő kereslet 

deposit betét 

depositary receipt letéti jegy 

depot (for containers) depó (tárolóhely) 

depreciated replacement value (DRC) értékcsökkentett pótlási költség (ÉPK) 

depreciation értékvesztés 

Depreciation Tárgyi eszközök amortizációja  

deprival value vállalkozás számára képviselt érték 

depth of penetration of the customer order vevői rendelés kielégítésének mélysége 

derecognition kivezetés 

derecognition kivezetés 

derecognize kivezet 

deregulated energy market liberalizált energiapiac 

derivative 1. (melléknév) derivatív, származtatott, származékos 2. 
(főnév) derivatíva, származtatott ügylet 

desinflation dezinfláció 

desk officer referens 

despatch reliability elindítási megbízhatóság 

detailed arrangements részletszabályok 

detailed scheduling  részletes ütemezés 

deterioration értékcsökkenés 

developed market fejlett piac 

development and production centre fejlesztési és termelési központ 
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development plan  fejlesztési terv 

die intestate végrendelet nélkül hal meg 

digital dividend digitális hozadék 

digital transmission digitális adatátvitel 

diluted higított 

diluted share bővített részvényenkénti hozam | felhígult részesedés 

dilution felhígulás 

dilution of trademarks védjegyek felhígulása 

diminution of the enjoyment of life életminőség csökkenése 

direct cost közvetlen költség  

direct costing közvetlen ráfordítás 

direct costs közvetlen költségek 

direct delivery közvetlen szállítás 

direct election (voting) közvetlen választás 

direct election (voting) közvetlen választás 

Direct suffrage közvetlen választójog 

direct suffrage közvetlen választójog 

direct supply közvetlen ellátás 

Director of Finance Pénzügyi vezető  

disbursement a pénzeszközök kifizetése 

disbursement folyósítás 

disbursing agent kifizető 

discharge kirakodás, kirakás, lerakás 

disclosure közzététel 

discontinuous demand megszakított kereslet 

discount diszkont 

discount factor diszkontfaktor 

discount rate / hurdle rate diszkontráta  

discounted cash flow diszkontált cash flow 

discounted payback Diszkontált megtérülési idő  

discrete manufacturing lépcsőzetes, szakaszos gyártás 

disengagement plan elszakadási terv 

disfranchisement választójog elvétele 

dispatch list feladólista 

disposable pallet eldobható raklap 

disposition of assets vagyontárgyak megoszlása 

disqualification kizárás 

disserviced demand nem kielégített kereslet 

dissolution végelszámolás 

distribution elosztás, forgalmazás 

distribution centre elosztó központ 

distribution channel elosztási csatorna 

distribution costs elosztási költségek 

distribution network structure elosztási hálózati felépítés 

distribution planning elosztástervezés 

distribution process elosztási folyamat 

distribution requirements planning elosztási igény tervezés 

distribution resource planning elosztási erőforrások tervezése 

distribution structure elosztási struktúra 

distribution warehouse elosztó raktár 

distributor elosztó, disztribútor 

district járás 

district court járásbíróság 

disturbance rendzavarás 

diversification diverzifikáció 

diversification több lábon állás 

diversification választékszélesítés, profilbővítés 

diversify diverzifikál 

diversion account elkülönített számla 
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divestiture, divestment befektetett összegek kivétele 

dividend osztalék 

dividend osztalék  

dividend advance osztalékelőleg 

dividend policy osztalékpolitika 

dividend yield osztlékhozam 

division ágazat 

division | spin-off, spinoff szétválás, kiválás 

division head ágazatvezető 

division of profits and losses eredményfelosztás 

divorce case, divorce lawsuit házassági bontóper 

document bizonylat 

document archive irattár 

door to door freight háztól házig rakomány 

double order point system kettős rendelési pontrendszer 

double taxation kettős adóztatás 

double-entry bookkeeping kettős könyvvitel 

downgrade leminősít, leminősítés 

downpayment önrész 

downside risk leértékelődési kockázat 

downstream operation lefeléáramló művelet 

downtime kimaradás, kiesés 

draft terms of merger egyesülési szerződés tervezete 

drag-along right magávalvonszolási jog 

draw up in the form of a notarial deed közjegyzői okiratba foglal 

drawing lots sorshúzás 

dual sourcing kettős forrásból való beszerzés 

due date lejárati időpont 

dunning letter fizetési felszólítás 

duration duráció (kötvény átlagos hátralévő futamideje) 

duty free zone vámszabad terület 

duty on gifts ajándékozási illeték 

duty on onerous transfer of property visszterhes vagyonátruházási illeték 

dynamic lot-sizing dinamikus tételnagyság meghatározás 

E day E nap 

early delivery | early performance előteljesítés 

early repayment / final payoff végtörlesztés 

earnings eredmény, nyereség 

Earnings after taxes | Net Income Adózott eredmény  

Earnings before Interest and Taxes (EBIT), Operating 
profit 

Üzemi eredmény  

Earnings before Interest and Taxes plus Depreciation and 
Amortisation (EBITDA) 

Üzemi pénzáram  

earnings before taxes adózás előtti eredmény 

Earnings before taxes Profit before taxes Adózás előtti eredmény  

easing lazítás 

economic batch quantity gazdaságos tételnagyság 

economic matches közgazdasági illeszkedések 

economic speed gazdaságos sebesség 

economic stock gazdaságos készlet 

economic trade-off gazdasági kölcsönhatás 

economies of scale méretgazdaságosság 

economies of scale méretgazdaságosság 

economy of scale gazdaságos termelési tételnagyság 

effective stock tényleges készlet 

efficiency hatásfok 

efficiency ratio eszközhatékonysági mutató, eszközhatékonyság 

elect választ 

electing body választó testület 
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election address kortesbeszéd 

election campaign választási kampány 

election mathematics választási matematika 

election observer választási megfigyelő 

election of electors elektorválasztás 

election of electors elektorválasztás 

election programme; platform választási program 

election speech kortesbeszéd 

election; voting választás 

electoral act választójogi törvény 

electoral action választás aktus 

electoral age limit választási korhatár 

electoral agents választási apparátus 

electoral arrangement választási egyezség 

electoral auditing board választást felülvizsgáló bizottság 

electoral authority választási hatóság (szerv) 

electoral campaign választási hadjárat 

electoral census választási cenzus 

electoral climate választás légköre 

electoral committee választási bizottság 

electoral complaint választási panasz 

electoral corruption választók megvesztegetése 

electoral court választási bíróság 

electoral defeat választási vereség 

electoral delict választási visszaélés 

electoral district (polling district) szavazókör (szavazókörzet) 

electoral fraud választási csalás 

electoral geography választási földrajz 

electoral jurisdiction választási bíráskodás 

electoral law választójog (tételes jog) 

electoral liberty választási szabadság 

electoral list választási lista 

electoral meeting, electoral rally választási gyűlés 

electoral notice választási hirdetmény 

electoral office választási iroda 

electoral official report választási jegyzőkönyv 

electoral period választási időszak 

electoral procedure választási eljárás 

electoral promise választási ígéret 

electoral reform választási reform 

electoral roll, register of voters választók jegyzéke 

electoral secret választási titok 

electoral system választási rendszer 

electoral threshold választási küszöb 

electoral training választási képzés 

electoral triumph választási győzelem 

electronic auction elektronikus árlejtés 

electronic data interchange (EDI) elektronikus adatcsere 

electronic data processing elektronikus adatfeldolgozás 

Electronic Procurement Portal (EPP) EBP = elektronikus beszerzési portál 

elements subject to royalty fees jogdíjas elemek 

elevator felvonó 

eligibility passzív választójog 

eligibility passzív választójog(választhatóság) 

eligible választható 

eligible votes leadható szavazatok 

embargo kiviteli tilalom, hajóvisszatartás 

emergency brake effect rendkívüli leállás hatása 

emerging market fejlődő piac 
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employee benefits | cafeteria plan „cafeteria” juttatások 

Employment Center Munkaügyi Központ 

encumbrancer jelzálogos hitelező 

endorsed felülhitelesített 

endorsement hátirat, forgatmány 

endorsement felülhitelesítés 

end-to-end processes, end to end processes ügyféltől-ügyfélig folyamatok 

end-to-end solution teljeskörű megoldás 

enquiry (in purchasing) ajánlatkérés (árubeszerzésnél) 

enter an appearance személyesen megjelen 

entrant pályázó [versenyen] 

entrant pályázó 

entry pályázat [versenyen] 

entry pályázat 

entry point belépési pont 

entry signal belépési jelzés 

entry work pályamunka [versenyen] 

environmental contribution környezetterhelési díj 

environmental contribution környezetterhelési díj 

environmental impact környezetterhelő hatás 

Environmental Management System (EMS) Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) 

environmental product fee környezetvédelmi termékdíj 

environmental product tax környezetvédelmi termékdíj 

epidemic failure sorozathiba 

equal suffrage egyenlő választójog 

equal suffrage egyenlő választójog 

equipment (in transport) üzemi berendezés, felszerelés 

equitable relief meghatározott magatartásra kötelezés iránti kereseti 
kérelem 

equity részvény 

equity saját tőke 

equity instruments tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok 

equity investment részesedés 

equity ratio tőkeerősségi mutató 

Equity Ratio tőkeellátottsági mutató 

equivalence megfeleltethetőség 

escrow account letéti számla 

escrow agent letéteményes 

escrow procedure letéti eljárás 

establishment telephely 

estimated becsült 

estimated time of arrival becsült érkezési idő 

ETA = Estimated Time of Arrival várható szállítási idő 

European Article Numbering Association Európai Cikkszámozási Szövetség 

European Pallet Pool Európai Raklap Szövetség 

event management rendezvényszervezés 

evolving case-law a kialakulóban lévő ítélkezési gyakorlat 

ex lege = by virtue of law a törvény erejénél fogva 

ex officio, automatically, officially hivatalból 

ex works(…named place) bérmentesítve az eladó telephelyéig (megnevezett 
helyre) 

ex-ante előzetes 

except as otherwise agreed a felek eltérő megállapodása hiányában 

except to the extent stated herein kivéve a jelen dokumentumban rögzítettek szerint 

excercise price opció lehívási ára 

excess insurance önrészbiztosítás 

Excessive Deficit Procedure túlzottdeficit-eljárás 

exchange gain árfolyamnyereség 

exchange loss árfolyamveszteség 
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exchange of toasts pohárköszöntők 

exchange rate cap árfolyamgát 

exchange rate cap scheme árfolyamgát intézménye 

excisable product jövedéki termék 

excise tax jövedéki adó 

exclusion, debarring kizárás 

ex-dividend date ex-dividend nap (az első nap, amikor az osztlékszelvény 
nélkül forog a részvény) 

execution végrehajtás 

execution lead time kivitelezés átfutási ideje 

executive officer vezető tisztségviselő 

exercise gyakorlás 

exercise the right to vote választójog gyakorlása 

exercise the right to vote választójog gyakorlása 

exit point kilépési pont 

exit signal kilépési jelzés 

expected demand várható kereslet 

expediteur feladó 

expeditor expeditőr 

expense ráfordítás 

expense report költségelszámolás 

expenses (in transport) kiadások (szállításban) 

exploratory talks puhatolózó tárgyalások 

explosion felbomlás,feloszlás, feloszlatás 

exponential exponenciális 

export kivitel, export 

export declaration kiviteli nyilatkozat 

ex-post utólagos 

extarnalities externáliák 

extension of the right to vote választójog kiterjesztése 

external customer külső vásárló/ügyfél 

external liabilities idegen források 

external manufacturer külső előállító/gyártó 

external setup time külső beállítási idő 

external supplier külső beszállító 

external transport külső szállítás 

extra costs többletköltségek 

extra service mellékszolgáltatás 

extraordinary general assembly rendkívüli közgyűlés 

fabrication gyártás 

facilites berendezések 

facility management (FM) létesítmény-gazdálkodás 

faction leader frakcióvezető 

factory delivery gyári szállítás 

factory stock gyári készlet 

factsheet adatlap 

failsafe üzembiztos 

failure meghibásodás 

fair igazságos (korrekt) 

fair valuation valós értékelés 

fair value valós érték 

fair value valós érték 

fair value less costs to sell értékesítési költséggel csökkentett valós érték 

fair value through profit and loss / other comrehensive 
income 

eredménnyel/egyéb átfogó eredménnyel szemben valós 
értéken értékelt 

faithful representation hű bemutatás / leképezés 

family termékcsalád 

farewell speech búcsúbeszéd 

fast mover gyorsan moz(ga)tó 
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fault log hibanapló, eseménynapló 

fault log retention hibanapló vezetés 

fault monitoring hibamegfigyelés 

faultfinding hibakeresés 

feature film egész estét betöltő játékfilm 

federated search services összevont  keresőszolgáltatások 

feed business takarmányipar 

feedback visszajelzés 

fees, costs and expenses properly incurred jogosan felmerülő díjak és költségek 

fiat money, fiat currency papírvaluta (nem beváltható papírpénz) 

fiduciary duty bizalmon alapuló kötelezettség 

field warehouse helyi (kihelyezett) raktár 

file for bankruptcy csődeljárást kér maga ellen 

final assembly schedule végső szerelési határidő 

final clause záró rendelkezések 

final construction drawing kiviteli terv, kivitelezési terv 

final result végleges eredmény 

final settlement proceedings végelszámolási eljárás 

Finance Division Gazdasági ágazat 

financial activation pénzügyi aktiválás 

financial activity tax (bank tax, bank levy) pénzügyi tevékenység adó (bankadó) 

financial document pénzügyi bizonylat 

financial overview pénzügyi gyorsjelentés 

financial position pénzügyi helyzet 

financial reporting pénzügyi beszámolás 

financial statements pénzügyi kimutatások 

financial transaction tax pénzügyi tranzakciós adó 

financially solid tőkeerős 

finder’s fee, broker’s fee közvetítői díj 

finised goods stock készáru készletek 

finished product késztermék 

finishing lead time befejezési átfutási idő 

firm order fix megbízás 

first applicant elsőrendű felperes 

first demand bank guarantee első felszólításra fizetendő bankgarancia 

first ranking pledge első ranghelyi zálogjog 

first vote első szavazat 

first vote első szavazat 

first-come-first-served rule  teljesítés a megrendelés sorrendjében szabály 

first-in, first-out FIFO 

first-instance tax authority elsőfokú adóhatóság 

fiscal policy fiskális v. gazdaságpolitika 

fitness exam munkalkalmassági vizsga 

fix an additional period of time for performance póthatáridőt szab a teljesítéshez 

Fixed assets | Non-current assets Befektetett eszközök  

fixed assets coverage ratio befektetett eszközök fedezete 

Fixed cost Fix költség  

fixed costs állandó költségek 

Fixed Financial Assets Befektetett Pénzügyi Eszközök 

fixed interval reorder system rögzített/állandó belső újrarendelési rendszer 

fixed location storage rögzített helyű raktározás 

fixed order quantity system állandó rendelési mennyiségi rendszer 

flash report gyorsjelentés 

flat pallet egység paletta 

flatcar pőrekocsi 

flattening laposodás, flattening 

fleet monitoring gépjárműpark felügyelet 

flexible manufacturing system rugalmas gyártási rendszer 

flight confirmation repülés visszaigazolás 
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floating order point csúsztatott rendelési pont 

floor parkett 

floor stock gyártás közbeni készlet 

flow (in goods movement reporting) áramlás árumozgási jelentésben 

flow chart folyamatábra 

flow of materials anyagáramlás 

follow-on financing további finanszírozás 

For and on behalf of:  Nevében és megbízásából: 

For good and valuable consideration Törvényes és méltányos ellenszolgáltatás ellenében 

for no consideration ellenérték nélkül 

force majeure idegen erő, vis major 

forced enterprise, necessity enterprise kényszervállalkozás 

forced entrepreneur, necessity entrepreneur kényszervállalkozó 

forecast 1. (főnév) előrejelzés 2. (ige) előrejelez 

forecast előrejelzés, prognózis (mint jelentés) 

forecast consumption fogyasztási előrejelzés 

forecast error előrejelzési hiba 

forecast horizont előrejelzési látóhatár 

forecast period előrejelzési periódus 

forecasting előrejelzés (mint tevékenység) 

forecasting method előrejelzési módszer 

foreclosure (el)árverezés 

foreign currency credit devizahitel 

foreign direct investment (FDI) külföldi közvetlen beruházások, közvetlen külföldről 
beáramló tőkebefektetés 

foreign exchange deviza 

foreign working capital külföldi működő tőke 

forex deviza 

forfeit deadline jogvesztő határidő 

fork lift truck - villástargonca 

form criteria alakszerűségek 

form requirement alakiság 

forty foot equivalent unit 40 láb értékű (konténer)egység 

forward 1. előremutató (pl. P/E) 2. forward ügylet 

forward scheduling határidő-kikötés 

forwarder szállítmányozó, speditőr 

forwarders certificate of receipt szállítólevél(átvételi elismervény) 

forwarding szállítmányozás 

forwarding agent speditőr 

forwarding agents comission szállítmányozói jutalék 

forwarding instruction szállítmányozói előírás 

forwarding order szállítmányozói utasítás 

foundation alapítvány 

founding capital alaptőke 

fragile törékeny 

fragmentary vote töredékszavazat 

framework contract keretszerződés 

franchise jogbérlet, jogbérleti 

franchise névhasználati megállapodás 

franchisee jogbérletbe vevő 

franchisor jogbérletbe adó 

fraudulent misrepresentation csalárd félrevezetés 

free alongside ship /FAS/ bérmente a hajó hosszoldalán 

free carrier (…named place)/FC/ bérmentve szállítva megnevezett helyre 

free float közkézhányad 

free from error nem tartalmaz hibát vagy hiányosságot 

free from VAT | exempt from VAT | not subject to taxation tárgyi adómentes 

free in and out bérmentve be és kirakva 

free in liner out szabadon vonalhajózással be és kirakva 
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free on board (…named port of shipment) bérmentve hajóba rakva 

free product delivery térítés nélküli termékátadás 

free stock szabad készlet 

free trade zone szabad kereskedelmi övezet 

free zone vámszabad terület 

freedom of expression véleménynyilvánítás 

Freedom of Information Act (FOIA) információs szabadságról szóló törvény 

freeport szabadkikötő 

freight rakomány 

freight consolidator fuvargyűjtő 

freight costs fuvatozási költségek 

freight forwarder rakomány szállítmányozó 

freight forwarding spedíció 

freight payer fuvardíj fizetője 

freight rate (előrefizetett) fuvardíj 

freight village logisztikai áruforgalmi központ 

fringe benefits béren kívüli juttatások 

from time to time in force az adott időben érvényben lévő 

FTE= Full-Time Employee teljes munkaidős alkalmazott 

fuel card üzemanyag-kártya 

full and unconditional liability teljes és feltétlen felelősség 

full legal aid teljes személyes költségmentesség 

full truck/trailer load teljes kocsirakomány 

fully paid-up share befizetett részvény 

functional currency funkcionális pénznem 

fund 1. alap 2. összeg 

fund management alapkezelés 

fund manager alapkezelő 

fund manager alapkezelő 

fund of funds alapok alapja 

fundamental analysis fundamentális elemzés 

fundamentals fundamentumok 

further invoicing átterhelés 

future value jövőérték 

futures futures (határidős ügylet) 

FX margin árfolyamrés 

garantueed fund garantált alap 

garden plot zártkert 

gateway (in transport) átadóhely szállításban 

Gearing leverage Áttétel  

General Business Rules Üzletszabályzat 

general cargo darabáru 

general cargo rate (in aircargo) darabáru díj (légiszállításban) 

general election általános választás 

general election általános választás 

general insurance | non-life insurance vagyonbiztosítás 

general ledger account főkönyvi számla 

general meeting közgyűlés 

general merchandise warehouse általános árucikk raktár 

general purpose általános célú 

general purpose container általános célú konténer 

general system of preferences certificate elsőbbségi engedélyek általános rendszere 

gerrymandering választókerületek újbóli beosztása 

go live éles üzembe áll 

going concern principle vállalkozás folytatásának elve 

go-live éles üzembe állítás 

goods áru 

goods accompanying document árukísérő dokumentum 

goods flow control system áruáramlás ellenőrzési rendszer 
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goods in transit úton lévő készlet 

goods movement reporting áru haladásáról való jelentés 

goods receipt notice áruátvételi bizonylat 

Governing Law Irányadó jog 

government budget államháztartás 

Government Control Office Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 

Government Decree 197/1996 (XII. 22) Korm. on the 
Characteristics of Preparing Annual Reports and the 
Accounting Obligations of Investment Enterprises 

197/1996. (XII. 22.) Korm. rend. a befektetési 
vállalkozások évesbeszámoló készítési és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól 

Government Decree 198/1996 Korm. on the 
Characteristics of Preparing Annual Reports and the 
Accounting Obligations of Credit Institutions and Financial 
Enterprises 

198/1996. (XII. 22.) Korm. rend. a hitelintézetek és a 
pénzügyi beszámoló készítési és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól 

Government Decree 206/1996 (XII. 23.) Korm. on the 
Amendment of Government Decree 98/1995 (VIII. 24.) 
Korm. on the Security Rules Related to the Production, 
Handling and Physical Destruction of Certain Securities 

206/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet az egyes 
értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai 
megsemmisítésének biztonsági szabályairól szóló 
törvény 98/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelet 
módosításáról 

Government Decree 213/1996 (XII. 23.) Korm. on the 
Activity of Travel Agents and Brokers 

213/1996 (XII. 23.) Korm. rend. az utazásszervező és -
közvetítő tevékenységről 

Government Decree 222/1996 (XII. 26.) Korm. on the 
Amendment of Government Decree 161/1995 (XII. 26.) 
Korm. on the Execution of Act XCV of 1995 on Foreign 
Exchange 

222/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet a devizáról szóló 
törvény 1995. évi XCV. törvény végrehajtásáról 
rendelkező 161/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet 
módosításáról 

Government Decree 239/1996 (XII.27.) Korm. on 
Establishing of the Lowest Compulsory Wage (Minimum 
Wage) 

239/1996. (XII. 27.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb 
munkabér (minimálbér) megállapításáról 

Government Decree 4/1997 (I. 22.) Korm. on the 
Operation of Shops and Conditions for Conducting 
Business on the Domestic Market 

4/1997.(I.22.) Korm. rend. az üzletek működéséről és 
belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről 

Government Decree No. 161/1995 (XII.26.) Korm. on the 
Execution of Act XCV of 1995 on Foreign Exchange 

161/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet a devizáról szóló 
törvény 1995. évi XCV. törvény végrehajtásáról 

Government Decree No. 98/1995 (VIII.24.) Korm. on the 
Security Rules Related to the Production, Handling and 
Physical Destruction of Certain Securities 

98/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelet az egyes 
értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai 
megsemmisítésének biztonsági szabályairól 

government offices of counties megyei kormányhivatalok 

government securitiy állampapír 

grace period türelmi idő 

gracious speech uralkodói beszéd 

Grant Contract Támogatási szerződés 

grant writing / grant writer pályázatíró / pályázatírás 

grantor of concession | concession granter koncesszióba adó (fél) 

gross bruttó 

gross domestic product (GDP) bruttó hazai össztermék, GDP 

gross margin, gross profit margin bruttó árrés, bruttó haszonkulcs 

gross misconduct súlyos kötelezettségszegés 

gross operating margin bruttó működési marzs 

Gross Present Value Bruttó Jelenérték  

gross up clause felbruttósítási záradék 

gross weight (in transport) bruttó súly 

grossing-up felbruttósítás 

grossly negligent súlyosan gondatlan 

group tax status csoportos adóalanyiság  

groupage centre (in roadcargo) gyűjtő központ (közúti szállításban) 

growth növekedés 

GTC (Good Till Cancelled) GTC, visszavonásig érvényes (VVÉ) 

guarantee of origin eredetigazolás 

guarantor | surety kezes 

guardianship affecting legal capacity cselekvőképességet érintő gondnokság 

handling service kezelési szolgáltatás 
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has been executed teljesedésbe ment 

haulage fuvarozás 

haulier fuvarozó 

have a quorum határozatképes (~ létszámban vannak jelen)  

Head of … Department osztályvezető 

head of claim kártérítési igény típusa 

head of store áruházvezető 

head of the electoral office választási irodavezető 

head office központ 

headcount létszám 

headcount létszám 

head-end fejállomás 

Health, Safety & Environment (HSE) Egészségvédelem, Biztonság és Környezetvédelem | 
egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi 

heating oil fűtőolaj 

heavy lift nehézáru 

hedge fedezni 

hedge fedezeti ügylet 

hedge fund hedge fund 

hedge fund fedezeti alap 

hedging fedezés 

hedging fedezeti ügylet 

hedging relationship kockázatcsökkentő kapcsolat 

helath care fund egészségpénztár 

help desk support ügyfélszolgálati támogatás 

helpdesk ügyfélszolgálat 

high power / high voltage erősáram (adóberendezésnél: nagy teljesítményű) 

high yield high yield (kockázatos, magas hozamú kötvények) 

highest and best use legjobb és legértékesebb hasznosítási forma 

hinterland holdudvar | hátország 

historic preservation műemlékvédelem 

historical cost bekerülési érték 

hold rakodótér 

hold point ellenőrzési pont 

holding company csúcscég, csúcsvállalat 

holding of election; conducting of election választás megtartása 

home equity loan szabadfelhasználású jelzáloghitel 

hot work magas hőmérséklettel járó munka 

house to house transport háztól házig szállítás 

hub (in transport) szállítmánymegosztó központ (szállításban) 

hub and spoke system csillagpontos elosztási rendszer 

huckepack kombinált szállítás 

Hungarian Authority for Consumer Protection Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 

Hungarian Bar Association Magyar Ügyvédi Kamara (MÜK) 

Hungarian Central Statistical Office Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 

Hungarian Competition Office Gazdasági Versenyhivatal 

Hungarian Energy and Public Utility Regulatory Authority Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 

Hungarian Financial Arbitration Board Pénzügyi Békéltető Testület  

Hungarian Hydrocarbon Stockpiling Association (HUSA) Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (MSZKSZ) 

Hungarian National Asset Management Inc. Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 

Hungarian National Authority for Data Protection and 
Freedom of Information 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Hungarian National Film Fund Nonprofit Private Share 
Company 

Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Hungarian National Film Fund Nonprofit Private Share 
Company 

Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. 

Hungarian Trade Licensing Office Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) 

idle capital | excess capital szabadon felhasználható tőke 

idle time állási idő 
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illiquid illikvid (korlátozottan forgalomképes) 

impact study | impact assessment hatástanulmány 

impartial pártatlan 

import behozatal 

import duties importvámok 

import licence behozatali engedély 

importer importőr 

in a retraceable manner visszakereshető módon 

in an arm’s length transaction szokásos piaci feltételek mellett 

in approval thereof helybenhagyólag 

in due time kellő időben 

in lieu of meeting közgyűlés mellőzésével 

in real terms reálértéken 

in real terms reálértéken 

in recognition of his professional achievements eredményes szakmai tevékenysége elismeréseként 

in transit úton lévő 

inability to vote; incapacity to vote, disfranchised választóképtelen 

inactive inventory passzív készlet 

inalienable elidegeníthetetlen 

inaugural address beiktatási beszéd 

inbound stockpoint bejövő készletpont 

incapacity for work keresőképtelenség 

incidental fluctuation alkalmi ingadozás 

income bevétel 

income gap jövedelemolló 

income statement eredménykimutatás 

income taxed separately / differentially külön adózó jövedelmek | elkülönülten adózó 
jövedelmek 

incoming cash document bevételi pénztárbizonylat 

incoming goods beérkező áru 

incoming goods inspection beérkező áru ellenőrzés 

incoming payment < > outgoing payment bevétel < > kiadás 

incompatibility összeférhetetlenség 

inconclusive election eredménytelen választás 

inconclusive election eredménytelen választás 

inconterms incoterms 

incorporated in a notarial deed közjegyzői okiratba foglalt 

incriminating testimony terhelő vallomás 

indemnification kártérítés, kárpótlás 

indemnification kármentesítés 

indemnify for claims kár alól mentesít 

indemnity költségátalány 

indemnity | obligation of acting as a guarantor helytállási kötelezettség, kártérítési kötelezettség 

independent candidate független jelölt 

independent candidate független jelölt 

independent demand független kereslet 

independent demand inventory system független kereslet készlet ellenőrző rendszer 

in-depth interview mélyinterjú 

index tracking indexkövető 

indicator indikátor, mutató 

indictment vádirat 

indirect cost közvetett költség  

indirect costs közvetett költségek 

indirect election közvetett (elektoros) választás 

indirect election közvetett (elektoros) választás 

indirect suffrage közvetett választójog 

indirect suffrage közvetett választójog 

individual candidate egyéni jelölt 

individual candidate egyéni jelölt 
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individual list egyéni lista 

individually identifiable personal information személyes beazonosításra alkalmas információk 

industrial property rights ipari tulajdonjogok 

industry regulators ~ szakmai felügyeletek 

inflation infláció 

inflation multiplier Inflációs szorzó  

information management információs irányítás 

information system információs rendszer 

infrastructure (in transport) infrastruktúra 

infringement procedure kötelezettségszegési eljárás 

in-house „házon belüli” (elvégzése feladatnak) 

inital order előrendelés 

initial margin alapletét 

initial measurement kezdeti értékelés 

initial public offering (IPO) IPO, elsődleges nyilvános forgalombahozatal 

Initial Public Offering (IPO) (Kezdeti) Nyilvános kibocsátás 

initial stock | opening stock nyitókészlet 

initial stock | opening stock nyitókészlet 

injunctive relief gyorsított bírósági beavatkozás 

innovation contribution innovációs járulék 

input/output analysis bejövő/kimenő elemzés 

input/output control bejövő/kimenő ellenőrzés 

insider bennfentes 

insolvency proceeding fizetésképtelenségi eljárás 

insolvency proceeding fizetésképtelenségi eljárás 

insource visszaszervez 

insourcing visszaszervezés 

inspection slip műbizonylat 

install (to) installálás 

installment törlesztő részlet 

instead of cash payment készpénz-befizetés kiváltása 

insurance certificate biztosítási igazolás 

insurance coverage biztosítási fedezet 

insurance policy biztosítási kötvény 

insurance policy biztosítási kötvény 

Intangible assets Immateriális javak 

integrated logistics support integrált logisztikai támogatás 

intensive obligation of cooperation fokozott együttműködési kötelezettség 

inter-company loan from parent to subsidiary tulajdonosi hitel 

interest 1. kamat 2. érdekeltség 

interest expenses kamatköltség  

interest income kamatbevétel 

Interest is payable at EURIBOR plus a margin determined 
on a three/six-month basis. 

A fizetendő kamat EURIBOR alapján három/hat hónapra 
vetített kamatfelárral. 

interest period kamatperiódus 

interest rate kamatláb 

interest rate cap cap típusú kamatopciós ügylet 

interface (össze)kapcsoló elem 

intergenerational equity nemzedékek közötti méltányosság 

intergovernmental kormányközi 

interim időközi 

interim period átmeneti időszak 

interim report időközi beszámoló, gyorsjelentés 

interim report közbeeső jelentés 

intermediate stock közbülső készlet 

intermodal transport két vagy több közlekedési ágat érintő szállítás 

intermodal transport equipment intermodális szállítási eszköz (pl. konténer) 

internal business cycle belső üzleti ciklus 

internal customer belső ügyfél 
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internal order belső rendelés 

Internal Rate of Return Belső megtérülési ráta  

internal receipt belső átvétel 

internal setup time belső összeállítási idő 

internal supplier belső szállító 

Internal Written Regulations (IWR) BIR  = belső írásos rendelkezések 

International Covenant on Civil and Political Rights A polgári és politikai jogok nemzetközi 
egyezségokmánya 

International Financial Reporting Standards (IFRS) Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Szabványok 

interoperation műveletek közötti idő 

intervention beavatkozás / kiszállás 

intestacy végrendelet hiánya 

intrinsic forecast belső előrejelzés 

intrinsic value belső érték 

invalid ballot érvénytelen szavazat 

invalid ballot érvénytelen szavazat 

inventory készletnyilvántartás 

inventory of assets vagyonleltár 

inventory shrinkange készlet természetes csökkenése 

inventory usage készlethasználat 

invest befektet 

investment befektetés 

investment beruházás 

investment bank befektetési bank 

investment banker befektetési bankár 

Investment Committee (IC) Beruházási Bizottság (BB) 

investment fund befektetési alap 

investment grade investment grade (befektetésre ajánlott) 

investment policy befektetési politika 

investment promotion funds beruházás-ösztönzési célelőirányzat (EKD)  

investment properties befektetési célú ingatlanok 

investment unit befektetési jegy 

investment value befektetési érték 

investor befektető 

invoice számla 

invoice approval számlaigazolás 

invoice approval person számlaigazoló 

invoice auditing számlaellenőrzés 

invoice auditor számlaellenőr 

invoice imaging számlakép 

invoice matching számlaegyeztetés 

invoice pad számlatömb 

invoicing function számlázási funkció 

invoicing on account részszámlázás / részszámlát írni 

inward handling áru-bevételezés 

irrevocable standby letter of credit visszavonhatatlan készenléti akkreditív 

is equivalent to … … valaminek feleltethető meg / megfeleltethető 

ISIN ISIN-kód, ISIN azonosító 

ISO freight container ISO-konténer 

issue cycle kibocsátási ciklus 

item tétel, ciklus 

item-by-item correspondence  mérlegtételenkénti megfeleltetés 

item-by-item valuation egyedi értékelés 

itemized billing részletes számla 

itinerary szállítási útvonal 

job description munkaköri leírás 

job losses munkahelyek elvesztése 

job lot gyártási tétel 

job profile munkaköri leírás 
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job shop production egyedi gyártás 

job status a megrendelés állása 

job title munkakör megnevezése 

joint and several guarantee készfizető kezesség 

joint and several liability egyetemleges felelősség 

joint electoral list választási közös lista 

joint litigant pertárs 

joint order közös megrendelés 

joint rate (in aircargo) közös tarifa 

joint replenishment közös feltöltés 

joint venture vegyesvállalat | vegyes vállalkozás 

jointly and severally liable egyetemlegesen felelősek 

journey form menetlevél (járműnél) 

judge the merits of a case érdemben elbírálni 

judicial review proceedings törvényességi felügyeleti eljárás 

judicial review proceedings törvényességi felügyeleti eljárás 

judicial separation | legal separation életközösség megszüntetése 

junk bond bóvli kötvény 

jurisprudence of interests (Interessenjurisprudenz) érdekkutató jogtudomány 

just-in-time megfelelő időben 

key figures legfontosabb mutatók 

key value drivers kulcsfontosságú értékvezérlők 

keymarking kulcsjelölés 

keynote address megnyitó beszéd 

keynote speech bevezető előadás, vitaindító 

kick-off kezdő- (amerikai fociban: kezdőrúgás) 

kit készlet (egy egységhez tartozó) 

Klebelsberg Institution Maintenance Centre Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

known all men by these premises a jelen okirat tanúsága szerint 

KPI= Key Performance Indicator teljesítménymutató 

label árucímke 

labor market munkaerőpiac 

labor-intensive magas élőmunkaerő-igényes 

lack of interest érdektelenség 

landscape architecture tájépítészet 

lapse elévül 

lapse elévül 

last recourse utolsó lehetőség | végső jogorvoslat 

Last Will and Testament végrendelkezés 

last-in, first- out LIFO 

late payment surcharge késedelmi pótlék 

laudatory address méltatás 

launch beindítás 

Law-Decree No. 18 of 1988 on Certificates of Deposit 1988. évi 18. törvényerejű rendelet a letéti jegyről 
(Ltvr.) 

Law-Decree No. 23 of 1989 on the Registration of 
Companies by the Court, and the Legal Supervision of 
Companies 

1989. évi 23. törvényerejű rendelet a bírósági 
cégnyilvántartásról és a cégek törvényességi 
felügyeletéről (Ctvr.) 

Law-Decree No. 28 of 1982 on Bonds 1982. évi 28. törvényerejű rendelet a kötvényről 

laying of foundation stone alapkőletétel 

layout elhelyezés, elhelyezkedés 

lead time átfutási idő 

lead time for inventory készlet átfutási idő 

leading candidate választási listavezető 

learning curve tanulási görbe 

lease bérlet 

leaseback visszabérlés 

leave without pay fizetés nélküli szabadság 

ledger statement, general ledger statement főkönyvi kivonat 
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legal continuity jogfolytonosság 

legal entity jogi személy, jogi személyiség (nem természetes 
személy) 

legal expenses perköltség 

legal notice jogi közlemény 

legal remedy jogorvoslat 

legal research jogi forráskutatás 

legal silver bullet jogi csodafegyver 

legal status jogállás 

legal tender törvényes fizetési eszköz 

legally appointed representative cégjegyzésre jogosult képviselő 

legally continuous jogfolytonos 

legislative body törvényhozó testület 

legitimacy procedure törvényességi eljárás 

legitimate expenses ~ igazolt költségek 

lend kölcsön ad, hitelez 

lender hitelező 

less than truck load gyűjtő áru (kocsirakománynál kevesebb) 

letter of amendment módosító indítvány 

letter of credit akkreditív, hitellevél 

Letter of Intent (LoI) szándéknyilatkozat 

level szint 

leverage tőkeáttétel 

liabilities kötelezettségek 

Liabilities Kötelezettségek | Források | Passzívák 

Liabilities and Equity Források (mint képlet egyik oldala) 

liability kötelezettség 

liability for defects kellékszavatosság 

liberal professions szabadfoglalkozásúak 

licence engedély, licenc 

license applicant pályázó (engedélyre) 

licensed materials engedélyköteles anyagok 

licensor engedélyező, engedélybirtokos 

life cycle assessment életciklus felbecsülés 

life cycle cost termék életciklus költség 

lifting of banking secrecy banktitok feloldása 

lift-on lift-off hajóba való vertikális berakodás 

limit order limitáras megbízás 

limitation period elévülési időszak 

Limited Partnership Betéti Társaság (Bt.) 

limiting operation lehatároló művelet 

line production szalagszerű termelés 

line time tételsor 

link kapcsolódás 

liquid assets likvid tőke 

liquidated damages szerződési kötbér 

liquidation likvidálás 

liquidation felszámolás  

liquidation proceedings (US) felszámolási eljárás 

liquidity likviditás 

liquidity likviditás, fizetőképesség  

liquidity premium likviditási prémium 

list price listaár, katalógusár 

listed tőzsdén jegyzett 

litigant parties peres felek 

load (in transport) rakomány 

load factor rakodási tényező 

load leveling rakomány szintezése 

load planning rakodás tervezése 
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load profile rakodás jellege 

loading lead time rakodási átfutási idő 

loading list rakomány lista 

loading location rakodási lista 

loading platform rámpa 

loading stock készletfeltöltés 

loading track rakodási útvonal 

loading unit rakományegység 

loan hitel 

loan hitel, kölcsön 

loan-to-value ratio hitelfedezeti ráta 

lobbyist kijáróember 

local business tax iparűzési adó 

Local Election Committee Helyi Választási Bizottság (HVB) 

Local Election Office HVI 

local self-government election önkormányzati választás 

local self-government elections, municipality elections önkormányzati választás 

location hely 

location (in transport) hely (adott útvonalon) 

lock-up, lockup zárolás (tőkéé) 

locus standi kereshetőségi jog 

logistics logisztika 

logistics channel logisztikai csatorna 

logistics costs logisztikai költségek 

logistics key performance indicators logisztikai teljesítmény jellemzők 

logistics manager logisztikai menedzser 

logistics support analysis logisztikai támogatás elemzés 

logistics unit logisztikai egység 

long long, vételi 

longstop date teljesítés legkésőbbi időpontja 

long-term hosszú lejáratú  

long-term equity investments | securities expressed at 
equity 

tartós részesedések 

loosening lazítás 

lorry teherautó 

loss veszteség 

Loss Carryforward Elhatárolt veszteség 

loss of assets vagyonvesztés 

loss of right to voting választójog elvesztése 

lossmaking operation veszteséges vállalkozás 

lot kötési egység 

lot for lot sorozatgyártás 

lot operation cycle time sorozatgyártási művelet ciklusideje 

lot splitting tétel szeparálás 

lot-sizing techniques sorozat méretezési technika 

low level code alacsony szintű kódolás 

low loader waggon alacsony rakszintű vagon 

lumpsum átalányösszeg 

magnitude of error hibanagyság 

maiden speech székfoglaló 

main cash register funds| principal account főpénztár 

main store központi üzlet/raktár 

maintenance karbantartás 

maintenance order tartásdíj kötelezettség 

maintenance repair and operating supplies karbantartási, javítási és működési támogatás 

major setback nagy érvágás 

majority szótöbbség 

majority election többségi elvű választás 

make a film adaptation for megfilmesít 
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make or by csináld vagy vedd 

make to order rendelésre gyártás 

make to stock készletre gyártás 

managed to come to a standstill sikerült nyugvópontra jutni 

management fee alapkezelési v. vagyonkezelési díj 

mandate mandátum 

Mandate of Delivery kézbesítési megbízás 

manifest (in transport) szállítási lista 

manufacturing lead time gyártási átfutási idő 

manufacturing process gyártási eljárás 

manufacturing resource planning gyártási erőforrás tervezés 

manufacturing throughput time gyártási átfutási idő 

marge marzs 

margin 1. marzs (pl. profitmarzs) 2. fedezet, letét 

margin hányad 

margin call fedezetpótlási felszólítás 

market piac 

market analysis piaci elemzés 

market capitalization tőzsdei v. piaci kapitalizáció 

market order piaci megbízás 

market penetration piac kiaknázása 

market research piackutatás 

market segmenting piaci szegmentálás 

market share piaci részesedés 

market supervisory fee piacfelügyeleti díj 

market timing piac időzítése 

market value forgalmi érték, piaci érték marketing 

market value forgalmi érték 

market value of capital employed kumulált befektett tőke 

marketable piacképes 

Marketable securities Értékpapírok  

marketing plan marketing terv 

marketing research marketing kutatás 

marketing-mix marketing mix 

marketing-mix istruments marketing mix eszközök 

mark-up, markup árrés, haszonkulcs 

mass merchandizing tömegeladás 

mass of debt banktömeg 

mass of debt banktömeg 

mass production tömegtermelés 

master copy eredeti példány 

master financial plan fő pénzügyi terv 

master manufacturing plan fő gyártási terv 

master marketing plan fő marketingterv 

master plan irányadó terv 

master production schedule irányadó termelési terv 

matching összemérés elve 

material anyag 

material  damage  insurance   anyagban keletkező kárra vonatkozó biztosítás 

material and immaterial damage vagyoni és nem vagyoni kár 

material cost anyagköltség  

material expenses anyagjellegű költségek 

material expenses invoice dologi számla 

material handling anyag kezelés 

material manager anyaggazdálkodási menedzser 

material order anyagrendelés 

material planner anyagtervező 

material procurement anyagbeszerzés 

material productivity anyagtermelékenység 
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material requirement anyagfeltételek 

material requirement planning anyagigény tervezése 

material storage anyagraktározás 

materiality lényegesség 

materiality test lényegességi vizsgálat 

materials management anyaggazdálkodás 

materials management anyaggazdálkodás 

matrimonial regime házassági életközösség 

matrix bill of material anyagszámla-mátrix 

Maturity / Term Lejárat  

maverick buying (rogue spending) kalóz-beszerzés (keretszerződésen kívüli beszerzés) 

maximum order quantity maximális rendelési mennyiség 

maximum stock maximum készlet 

means of transport szállítóeszköz 

measurement basis értékelési alap 

mediated services közvetített szolgáltatások 

medium-term planning középtávú tervezés 

meeting megbeszélés 

meeting megbeszélés 

member loan tagi kölcsön | tagi hitel 

memorandum of association társasági szerződés 

memorandum of understanding szándéknyilatkozat 

menace of voters választók fenyegetése 

merchandise invoice áruszámla 

merchandise receipt invoice árubeérkeztetési számla 

merchant kereskedő 

merchant haulage kereskedői szállítás 

merger összeolvadás 

mezzazine / junk bond bóvli kötvény  

milestone részhatáridő 

minimum order quantity minimális rendelési mennyiség 

minimum stock minimum készlet 

mining royalties bányajáradék 

Ministry of Public Administration and Justice Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 

min-max system min-max rendszer 

Minutes of Members’ Meeting Taggyűlési jegyzőkönyv 

missed sales elveszített értékesítés 

misuse of sg visszaélés valamivel 

mix forecast mix előrejelzés 

mixing of electoral lists  választási listavegyítés 

mode of transport szállítási mód 

modular system modul rendszer 

momentum momentum 

monetary monetáris 

monetary policy monetáris politika 

money market pénzpiac 

monopoly monopólium 

moral rights személyhez fűződő jogok 

more equitable burden sharing | equitable taxation közteherviselés 

mortgage jelzálog 

mortgagee jelzálogjogosult 

mortgagor vs. mortgagee zálogkötelezett vs. zálogjogosult 

mothballing ideiglenes leállítás 

motion of prosecution vádemelési javaslat 

move time továbbítási idő 

moveables ingóságok, ingó vagyonok 

movers and shakers | heavyweights | trendsetters véleményformálók 

moving annual average mozgatott éves átlag 

moving annual total mozgatott éves mennyiség 
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moving average mozgó átlag 

MRP = Manufacturing Resource Planning Anyagszükséglet-tervezés 

multi-agent többes ügynök 

multi-level bill of material többszintű anyagszámla 

multi-member constituency többmandátumos választókerület 

multi-member constituency többmandátumos választókerület 

multimodal transport multimodális szállítás 

multiple sourcing többforrásos beszerzés 

Multiple Voting Shares  többszöri szavazásra jogosító részvények 

Municipal Court of Budapest Fővárosi Bíróság 

mutual fund befektetési alap 

mutual funds önsegélyező pénztár 

NACE TEÁOR 

National Chief Directorate for Disaster Recovery Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

National Election Committee Országos Választási Bizottság (OVB) 

National Election Office OVI 

National Employment Fund (NFA) Nemzeti Foglalkoztatási Alapból (NFA)  

National Food Chain Safety Office Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 

National Memorial Commission Nemzeti Emlékezet Bizottsága 

National Tax and Customs Administration Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 

natural gas földgáz 

need date szükségleti időpont 

negligence figyelmetlenség, gondatlanság 

neither party may hold itself out as an … semelyik fél nem jogosult úgy megjeleníteni magát, … 

net asset value (NAV) nettó eszközérték 

Net Present Value Nettó Jelenérték  

net present value (NPV) nettó jelenérték 

net price nettó ár 

net realizable value nettó realizálható érték 

net requirements calculation nettó szükségletek kalkulációja 

Net Sales Revenues   Nettó árbevétel  

net weight nettósúly 

Net Working Capital Forgótőke  

network hálózat 

network implementation hálózat kiépítés 

network planning hálózat tervezés 

network planning system hálózattervező rendszer 

newly non-elected újbóli meg nem választott 

no circumstances exist that preclude… … nincs kizáró oka 

no interference by an observer megfigyelők be nem avatkozása 

No waiver Jogfeladás tilalma | Lemondás tilalma 

node csomópont 

nomination; designation választási jelölés 

non scheduled hours nem tervezett órák 

non-agenda speech napirenden kívül elhangzó beszéd 

non-cash means of payment készpénz-helyettesítő fizetési eszköz 

non-compensated product delivery térítésmentes termékátadás 

non-contractual delivery | non-contractual performance nem szerződésszerű teljesítés 

nondisclosure agreement titoktartási megállapodás 

non-infringement jogtisztaság 

non-performance risk nemteljesítési kockázat 

non-recurring expenditure (NRE) egyszeri költség 

non-refundable VAT nem visszaigényelhető ÁFA 

non-repayable assets received véglegesen átvett pénzeszközök, véglegesen kapott 
pénzeszközök 

non-resident private individual devizakülföldi természetes személy 

noon briefing déli sajtótájékoztató 

normal demand normál kereslet 

normal general cargo rate (in aircargo) normál átlagos rakomány-díjszabás 

mailto:forditas@1moment.hu
http://www.1moment.hu/


Pénzügyi angol fordítás: Csobay-Novák Tamás angol szakfordító > forditas@1moment.hu > www.1moment.hu 
 

not utilised vote nem hasznosult szavazat 

notarization közokiratba foglalás 

Notice of Drawdown Lehívási értesítő 

notify somebody of the completion of the work/project | 
send/file a Notification of Completion 

készre jelent 

novation megújítás 

null and void semmis 

obituary gyászbeszéd 

obituary halotti beszéd 

objection kifogás 

obligation of confidentiality titoktartási kötelezettség 

obligation of voting választási kötelezettség 

obligation to achieve a certain result eredménykötelem, eredménykötelezettség 

obligation to vote választási kényszer 

obsolescence elavulás 

obsolescence / technical depreciation erkölcsi elavulás, erkölcsi értékcsökkenés 

obsolescence risk elavulási kockázat 

obsolete stock elavult készlet 

obtainability beszerezhetőség 

occupancy permit használatbavételi engedély 

occupational health hazard munkahelyi egészségügyi kockázat 

OCO (one cancels the other) order OCO megbízás 

OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public 
Officials in International Business Transactions 

OECD Külföldi hivatalos személyek megvesztegetése 
elleni küzdelemről szóló egyezménye 

of his own choice saját választása szerint 

of legal age nagykorú 

offence against the person személy elleni bűncselekmény 

offer eladási ajánlat 

offer ajánlat, kínálat 

offer validity ajánlati kötöttség 

official card hatósági igazolvány 

offset beszámít, ellentételez 

offset account nyilvántartási ellenszámla 

offsetting beszámítás 

offsetting bruttó elszámolás 

off-the-record remark napirenden kívüli felszólalás 

off-the-shelf item polcos termék 

oligopoly oligopólium 

on a piecemeal basis egyenként 

on notice értesítés mellett 

on reasonable notice ésszerű értesítési idő mellett  

on-carriage bérmentesítve 

on-demand igény szerinti, ~ letölthető 

on-hand balance rendelkezésre álló készlet 

on-site (assistance) helyszíni (segítség) 

on-the-record remarks jegyzőkönyvnek szánt felszólalás 

open balloting (voting) nyílt választás 

open balloting (voting) nyílt választás 

open interest kötésállomány 

open order nyílt rendelés 

open-end nyíltvégű 

opening address köszöntés 

opening address nyitó beszéd 

opening stock nyitó készlet 

opening to the East (©  Jobbik) keleti nyitás (©  Jobbik) 

operating income működési bevétel 

operating losses működési veszteség 

operation művelet 

operation of law  jogszabályon alapuló 
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operation priority műveleti elsőbbség 

operation sequence műveleti rangsor 

operation time műveleti idő 

operations research operáció kutatás 

opex=operational expenditure működtetési költségek 

opportunity cost alternatív költség 

opportunity cost lehetőségköltség, haszonáldozat-költség 

opportunity cost lehetőségköltség 

opposing party ellenfél 

option opció 

option opciós ügylet 

option right elővételi jog 

oral explanation szóbeli magyarázat 

order megbízás 

order rendelés 

order acceptance rendeléselfogadás 

order acknowledgement bejövő rendelés visszaigazolása 

order cancellation rendelés törlése 

order change request rendelésmegváltoztatási kérelem 

order clearing rendelés tisztázása 

order confirmation rendelés visszaigazolás 

order control rendelés ellenőrzés 

order number rendelési szám 

Order of Merit of the Hungarian Republic, Officer's Cross a Magyar Köztársaság Érdemrendjének tisztikeresztje 

order of the elections választás rendje 

order picking truck rendeléskigyűjtő targonca 

order planning rendelés tervezése 

order point rendelési időpont 

order point system rendelési időpont rendszer 

order preparation lead time rendelés előkészítés átfutási ideje 

order quantity rendelési mennyiség 

order registration rendelés regisztráció 

order survey rendelés vizsgálat 

ordering megrendelés, mint cselekvés 

ordering category megrendelési kategória 

ordering frequency megrendelési frekvencia 

ordering interval megrendelési intervallum 

ordering procedure megrendelési rendszer 

ordering requisition megrendelési követelmény 

ordering rule megrendelési szabály 

Ordinary share | Common stock | Common share Törzsrészvény  

organisational unit szervezeti egység 

organization szervezet 

Organizational and Operational Guidelines Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) 

organizational unit szervezeti egység 

origin eredet 

original equipment manufacturer (OEM) eredeti alkatrész gyártó 

other comprehensive income egyéb átfogó eredmény 

other forms of emergency relief  rendkívüli jóvátétel egyéb formái 

other than any information that is in the public domain kivéve a nyilvánosan hozzáférhető információkat 

otherwise than merely for the purpose of bona fide 
solvent reconstruction or amalgamation  

és a felszámolás célja nem csupán a vállalat jóhiszemű, 
fizetőképes újjáalakítása vagy egy másik vállalattal 
történő egyesítése 

outbound stockpoint kimenő készletpont 

outgoing cash document kiadási pénztárbizonylat 

outgoing goods kimenő áru 

outlet üzlet, fiók 

outlier kiugró érték 

outlook kilátás, kilátások 
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out-of-pocket expenses készpénzkiadások 

outperform felülteljesít, jobban teljesít 

output handling kimenő áru kezelése 

outstanding claims fennálló követelések 

outstanding shares forgalomban lévő részvények 

overall amount | total allocation keretösszeg 

overall level of capital általános tőkeszint 

overbilling túlszámlázás 

overbought túlvett 

overcapacity fölös kapacitás 

overdelivery túlszállítás 

overdraft Folyószámlahitel  

over-indebtedness | debt overhang túlzott eladósodottság 

overload túlterhelés 

overpriced túlárazott 

overriding principle felülírási alapelv 

overriding public interest nyomós közérdek 

oversold túladott 

oversubscription túljegyzés 

overturn | strike down (a decision) megváltoztatni (ítéletet) 

overweight túlsúlyozás 

own funds önerő 

owner's equity | shareholders' equity | stockholders’ 
equity | net assets 

saját vagyon 

owners' statement tulajdonosi nyilatkozat 

ozone depleting substances ózonréteget lebontó anyagok 

P2P = procure to pay, purchase to pay beszerzéstől a fizetésig | beszerzéstől a kifizetésig 

package csomag, göngyöleg 

packaging csomagolás, kiszerelés 

packaging bill of material csomagolási anyagszámla 

packaging density csomagolási sűrűség 

packing instruction csomagolási előírás 

packing list csomaglista 

packing unit egységcsomag 

pallet raklap 

pallet rack raklaphalom/-rakás 

pallet truck villástargonca 

pallet unit egységraklap 

panel discussion pódiumbeszélgetés 

paperless purchasing papírnélküli vásárlás 

parallel planning párhuzamos tervezés 

parcel kisebb küldemény, postai csomag 

parent item fődarab 

parent/ component relationship alapító-alapított kapcsolat 

Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE) Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése 

parliamentary election parlamenti választás 

parliamentary election parlamenti választás 

parliamentary investigative committee parlamenti vizsgálóbizottság 

Parliamentary Single Member Constituency Election Office OEVI 

parliamentary speech parlamenti beszéd 

part rész(let) 

part delivery részletekben való szállítás 

part load részrakomány 

part period balancing részidőszak lezárása 

partial invoice részszámla 

participants bonus issue ingyenes kibocsátás  

Parties hereto aláíró Felek, szerződő Felek 

partition coefficient | distribution coefficient eloszlási hányados / megoszlási viszonyszám 

parts list darablista 
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party state pártállam, pártállami 

party to be served értesítendő fél 

pass off patent rights (passing off) szabadalmi jogok szolgai utánzása 

patronage | sponsorship mecenatúra 

pattern alakzat 

pattern recognition alakzat-felismerés 

payback calculation megtérülési számítás 

payback period megtérülési idő  

payee fizetési kedvezményezett, rendelvényes 

payload hasznos terhelés 

payment against documents fizetés dokumentumok ellenében 

payment allocation utalványozás 

payment allocator utalványozó 

payment milestone fizetési részteljesítés 

payment of principal tőketörlesztés 

payment schedule fizetési ütemezés 

payments receivable származó behajthatatlan követelések  

payout ratio kifizetési arány, kifizetési ráta 

payroll expenses bérköltségek 

peaceful enjoyment of his possessions javak tiszteletben tartása 

pegged requirement rögzített feltételek 

penalty kötbér 

pendency perfüggőség 

penetration degree telítettségi fok 

pension contributions nyugdíjjárulék 

pension fund nyugdíjpénztár 

pension plan nyugdíjpénztár 

people who are disfranchised because of certain reasons NESZA-választójoggal nem rendelkezők 

per share egy részvényre jutó 

percent of fill rendelkezésre állási fok 

performance certificate teljesítésigazolás 

performance indicator teljesítménymutató 

performance measurement teljesítmény mérés 

Performance Share Plan Teljesítményért járó részvényprogram 

perimeter defense határvédelem (internet) 

period korszak, időszak 

period order quantity időszakra szóló rendelési mennyiség 

periodic inventory időszakos készlet 

periodic ordering system időszakos rendelési rendszer 

periodic replenishment időszakos feltöltés 

perishable romlékony 

peristaltic transmission of information perisztaltikus információtovábbítás 

permanent address állandó lakóhely 

Permanent Court of Arbitration on Money and Capital 
Markets 

Pénz-és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság 

permit engedély (kiviteli) 

permitted assigns törvényes megbízottak 

perpetual copyright örökké tartó szerzői jog 

perpetual inventory folyamatos leltár 

perpetual license | perpetual licence (GB) örökké tartó használati engedély 

Perpetuity Örökjáradék  

person authorized to sign banking transactions banki aláíró (cégnél) 

person liable for tax adóköteles személy 

person with reduced capacity to work megváltozott munkaképességű személy 

personal assets ingó vagyontárgyak 

personal remark / statement személyes jellegű megjegyzés 

personal share névre szóló részvény 

personality right személyiségi jog 

Personnel Expenses | Staff Expenses Személyi jellegű ráfordítások 
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petty cash házipénztár 

petty cash házipénztár 

phase-out kifuttatás 

physical disribution fizikai áruelosztás 

physical disribution management fizikai áruelosztás kezelése 

physical evidence tárgyi bizonyíték 

physical stock fizikai készlet 

pick and pack fogd és vidd metódus 

pick order kivételes megrendelés 

pick up and delivery átvétel és kiszállítás 

picking kivétel, kivonás 

picking list kivételi lista 

piggyback transport kapcsolt szállítás 

pilferage kifosztás 

pilot plant próbaüzem 

pilot project próbaprojekt 

pipeline csővezeték 

pipeline (in general) csatorna, folyamat (általában) 

pipeline (in integral logistics) csatorna, folyamat (az integrált logisztikában) 

pipeline control folyamat ellenőrzés 

pipeline lead time folyamat átfutási idő 

pipeline section folyamat szakasz 

pipeline stock csatornában lévő készlet 

place of abode tartózkodási hely 

place of acceptance átvevőhely 

place of departure indulási hely 

placement elhelyezés 

plaintiff / petitioner  felperes / felperes [válóperben] 

plan terv 

plan of arrangement vállalati struktúra 

planned order tervezett rendelés 

planning application documentation építési engedélyezési tervdokumentáció 

planning batch tervezési tétel 

planning bill of material tervezési anyagszámla 

planning horizont tervezési horizont 

planning level tervezési szint 

planning model tervezési modell 

planning period tervezési időszak 

plant termelő üzem, komplexum 

Plant, property & equipment | Tangible assets Tárgyi eszközök  

platform pihenő 

platform (container) emelvény-konténer 

platform (in aircargo) berakodási emelvény 

plebiscite; referendum népszavazás 

pledged item zálogtárgy 

pledgee záloghitelező 

pledgee záloghitelező 

pledger zálogadós 

pledgor zálogkötelezett 

point and figure (P&F) P&F diagram 

point of order ügyrendi hozzászólás 

point of order ügyrendi javaslat 

point-of-sale eladáshelyi 

poka-yoka poka-yoka 

political infighting politikai belharc 

politically exposed person kiemelt közszereplő 

polling (election) day, ballot day választás napja 

polling-booth szavazófülke 

polling-place; polling-station szavazóhelyiség 
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pool tröszt, szindikátus 

popular initiative népi kezdeményezés 

porn tax pornóadó 

port kikötő 

portfolio manager portfólió menedzser 

postal payment order készpénzátutalási megbízás (sárga postai csekk) 

post-money valuation befektetés utáni cégértékelés 

power purchase agreement (PPA) energiabeszerzési megállapodás 

pre-election; primary election előválasztás 

pre-election; primary election előválasztás 

preferred equity elsőbbségi részvény 

Preferred stock  | Preferred share Elsőbbségi részvény  

pre-judgment interest, prejudgment interest ítélet megelőző kamat 

preliminary report előzetes jelentés 

preliminary results előzetes eredmény 

preliminary type approval előzetes típusengedély 

premium prémium 

pre-money valuation befektetés előtti cégértékelés 

prepaid charge (in aircargo) előrefizetett költség; bérmentesített 

preparation time előkészítési idő 

prepayment | redemption előtörlesztés 

prequalification előminősítés 

prequalification, pre-qualification előminősítés 

present sy with a fait accompli készhelyzet elé állít valakit 

present value jelenérték 

presentation bemutatás  

pre-tax margin árbevétel arányos jövedelmezőség 

pre-trial detention előzetes letartóztatás 

prevailing party pernyertes fél 

price ár, árfolyam 

price ár 

price agreement árról szóló megállapodás 

price index árindex 

price level adjusted (PLA) árszínvonal-változásokkal kiigazított 

pricing árazás 

pricing-in beárazás 

pricing-out kiárazódás 

primary delaer elsődleges forgalmazó 

primary location elsődleges telephely 

primary stake törzsbetét 

principal | client megbízó 

principal market elsődleges piac 

principal oustanding fennálló tőketartozás 

principal-protected tőkegarantált 

principle alapelv 

principle of direct effect közvetlen hatály elve 

principle of equal treatment egyenlő bánásmód elve 

prior right | precedence elsőbbségi jog 

priority of substance over form tartalom elsődlegessége a formával szemben 

priority order elsődleges rendelés 

priority planning elsődleges tervezés 

private annuity egyéni életjáradék 

private bank privát bank 

private equity magántőke 

private equity fund magántőkealap-kezelő 

Private Limited Company by Shares Zrt., Zártkörűen működő részvénytársaság 

private member's bill egyéni képviselői indítvány 

private warehouse magánraktár 

privileged and confidential titokvédelem alá eső / titkos 
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pro forma invoice proforma (jelképes) számla 

pro rata arányosan, valaminek az arányában 

Probate Court Hagyatéki Bíróság 

procedural eljárásjogi 

procedural stage eljárási szakasz 

procedure eljárás 

procedures eljárások leegyszerűsítése 

process flow production termelésáramlási folyamat 

process hours munkaóra 

process letter eljárási levél 

process list folyamat lista 

process planning folyamattervezés 

process time folyamat idő 

processing costs előállítás költségei 

processing unit (in logistics) kidolgozási egység 

procurement beszerzés 

procurement beszerzés, vásárlás 

procurement group beszerzési csoport 

procurement lead time beszerzési átfutási idő 

procurement order beszerzés rendelés 

procurement order processing time felvásárlási rendelés végrehajtási ideje 

procurement order progress control felvásárlási rendelés előmeneteli ellenőrzés 

procurement order registration felvásárlási rendelési regisztráció 

procurement parts list felvásárlási darablista 

procurement time beszerzési idő 

produce (to) termelés, előállítás 

product termék 

product allocation termék hozzárendelés 

product batch termék tétel(nagyság) 

product class termékosztály 

product definition termék meghatározás 

product group termékcsoport 

product group (in an organization) termékcsoport egy szervezetben 

product life cycle termék életciklus 

product life quantity termék élet mennyiség 

product mix termék mix 

product options catalog termék választék katalógus 

product oriented organization termékorientált szervezet 

product plan termékterv 

product quality termékminőség 

product range terméksor 

product specification termékjegyzék 

product structure termékszerkezet 

product tree termékfa 

product type terméktípus 

Product Use Rights Termékhasználati jogok  

product with zero invoicing value nulla számlaértékű termék 

production termelés 

production allocation gyártás elhelyezkedés 

production and inventory management termelés- és készletezés menedzsment 

production batch termelési tétel nagyság készlet 

production bill of material termelési anyagszámla 

production capacity termelési kapacitás 

production card termelési kártya 

production control termelésirányítás 

production costs termelési költségek 

production cycle termelési ciklus 

production group termelési csoport 

production lead time termelési átfutási idő 
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production level termelési szint 

production line szerelőszalag 

production module termelési modul 

production operation gyártási művelet 

production plan gyártási terv 

production preparation gyártás előkészítés 

production programme termelési program 

production rate termelési arány 

production reallocation termelés újraelosztás 

production reporting and status control gyártási jelentés és helyzet ellenőrzés 

production schedule gyártási ütemezés 

productivity termelékenység 

professional discipline önálló szakmai ág 

profit profit, nyereség 

Profit and Loss Statement, Income Statement eredménykimutatás 

profit center profitcentrum 

profit margin profitmarzs 

profitability Jövedelmezőség  

Profitability index Jövedelmezőségi index  

progress report előrehaladási jelentés 

progressive tax sávos adózás 

project projekt, program 

project planning projekttervezés 

promissory note ígérvény | saját váltó 

prompt azonnali 

prompt collection order azonnali beszedési megbízás 

property security supervision vagyonvédelmi távfelügyelet 

proportional election system arányos választási rendszer 

proportional election system arányos választási rendszer 

proposal előterjesztés 

proposal for decision határozati javaslat 

proprietary information szellemi tulajdonát képező információk 

proprietary rights szellemi tulajdonát képező jogok 

proscpectus tájékoztató (befektetési alapé) 

protected fund tőkevédett alap 

protection of classified information titokvédelem 

protective order titoktartásra utasító /titoktartást előíró (bírósági) végzés 

protocol of commissioning üzembehelyezési jegyzőkönyv 

provide leverage mozgásteret biztosít 

provision céltartalék 

provisional budget ideiglenes költségvetés 

provisioning céltartalékolás 

provisions céltartalékok 

proviso kikötés, megkötés, fenntartás 

proxy voting proxy szavazás 

prudence óvatosság 

public interest commitment közérdekű kötelezettségvállalás 

public interest entity (PIE) közérdekű intézmény, közérdeklődésre számot tartó 
jogalany 

public liability insurance általános felelősségbiztosítás 

public place | publicly owned land közterület 

public utility price cut | decrease in public utility charges rezsicsökkentés 

public warehouse közraktár 

Publicity Guidelines | Corporate Identity Documentation Arculati kézikönyv 

published charge (in aircargo) közzétett díjak 

pull system szívásos rendszer 

purchase vétel, beszerzés 

purchase agreement beszerzési tárgyalás; megállapodás 

purchase and make to order vétel és előállítás megrendelésre 
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purchase demand beszerzési igény (Beszerzési Megrendelés Igény, BMI) 

purchase order beszerzési rendelés 

purchase order megrendelő 

purchase order number beszerzési rendelési szám 

Purchase Order Request BMIg = Beszerzési-Megrendelési Igény 

purchase price allocation (PPA) vételárfelosztás 

purchase requisition beszerzési szükségletek 

Purchase Requisition BMR = beszerzési megrendelés 

purchased product beszerzett termék 

purchaser beszerző 

pure play tiszta profilú cég 

push system nyomásos rendszer 

put option put v. eladási opció 

put up for sale eladásra felkínál 

qualified majority minősített többség 

qualiti audit minőségi felülvizsgálat 

quality assurance minőségi biztosíték 

quality control minőség ellenőrzés 

quality management minőségi irányítás 

Quality Steering Committee (QSC) minőségügyi döntőbizottság 

quantitative kvantitatív 

quay rakpart 

question time azonnali kérdések és válaszok órája 

questions for oral answer szóbeli választ igénylő kérdések 

questions for written answer írásos választ igénylő kérdések 

queue sor 

queue ratio sorarány 

queue time várakozási idő 

quiet enjoyment békés használat (házirend) 

quotation árajánlat 

quotation expiration date árajánlat lejárati ideje 

R and D planning K+F tervezés 

R&D (Research and Development) K+F (Kutatás és Fejlesztés) 

rail car vasúti kocsi 

ramp rámpa (vasúti) 

rank rangsor 

Ratchet Adjustment Fokozatos kiigazítás 

rate (in general) arány, norma, mérték (általában) 

rate (in I/O control) tarifa 

rated capacity ütemezett kapacitás 

rating | credit standing | financial standing hitelképesség 

rationale létjogosultság 

raw material nyersanyag 

raw material nyersanyag 

real estate ingatlan 

real time valós idejű 

reasonable grounds ésszerű ok 

rebate skontó 

rebranding, re-branding arculatváltás 

receipt nyugta, elismervény 

receipt registration bejövő megrendelés 

receivables kintlévőségek 

receiving lead time átvétel átfutási ideje 

receiving stock bejövő készlet 

recognition megjelenítés  

recognize on the Income Statement eredményhatékonyan elszámolni 

recompense | smart money fájdalomdíj 

record date nyilvántartás napja 

recoverable amount megtérülő összeg 
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recoverable amount megtérülő érték 

recyclables újrahasznosítható 

redeem visszavált 

redelivery visszaszállítás 

redemption visszaváltás 

redemption fee megváltási díj 

reefer cargo romló áru 

re-election ismételt megválasztás 

re-eligibility újjáválaszthatóság 

refinance refinanszíroz, refinanszírozás 

refinancing kiváltás 

refrigerated warehose hűtött raktár 

regardless of their respective value értékhatártól függetlenül 

regie order saját számlás 

regie stock saját készlet 

Regional Election Committee TVB 

Regional Election Office TVI 

Register of Disfranchised Citizens NESZA-választójoggal nem rendelkezők 

registered office services székhelyszolgáltatás  

registrar anyakönyvvezető 

registration no. törzsszám 

Registry Court Cégbíróság 

registry system iktató rendszer 

regressed median helyzeti középérték 

regruopage átcsoportosítás 

regulated energy market közüzemi energiapiac 

reinsurance viszontbiztosítás 

reinvested earnings visszaforgatott nyereség 

reject rate selejthányad 

related party kapcsolt fél 

release of claims követelés-elengedés 

release of funds, release of budget forrásfeloldás 

reliability of delivery szállítási megbízhatóság 

relief (sought) kereseti kérelem 

remaining balance maradványérték 

remediation kijavítás 

remit feladatkör | küldetés | tárgykör 

removal visszahívás (tisztségből) 

removal of arsenic arzénmentesítés 

remove visszahív (tisztségből) 

reorder quantity utánrendelési mennyiség 

repeal | rescind hatályon kívül helyez 

repeat order ismételt rendelés 

repetitive manufacturing ismételt- / újragyártás 

replacement (in general) pótlás (általában) 

replacement market helyettesítő piac 

replenishment feltöltés 

replenishment lead time feltöltési átfutási idő 

replenishment period feltöltési periódus 

replenishment system feltöltési rendszer 

report jelentés, beszámoló 

reporting electoral results eredmények jelentése 

representations kötelező biztosítékok 

represents and warrants kijelenti és szavatolja 

repudiation  megtagadás, visszautasítás 

repudiatory breach alapvető szerződésszegés 

repurchase agreement repó megállapodás, repó 

requester ajánlatkérő 

Requesting Party Ajánlatkérő 
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requestor igénylő 

requirements szükségletek 

requirements calculation szükségletek számítása 

rerouting ( in aircargo) szállítmányátirányítás 

rescheduling újra ütemezés 

research elemzés 

research and development kutatás és fejlesztés 

reservation of rights jogfenntartó nyilatkozat 

reserve tartalék 

reserve (to) tartalékol, készenlétbe helyez 

reserve fund fedezeti alap (ny.pénztárnál) 

reserve price kikötött legalacsonyabb ár 

reserved stock tartalék készlet 

residence allowance lakhatási támogatás 

residency status illetőség 

resident private individual devizabelföldi természetes személy 

Residential project Építési beruházás 

residual value maradványérték 

resolution határozati javaslat 

resolutions for the uniformity of the law Közigazgatási jogegységi határozatok (Kje) 

resource requirements planning erőforrás igény tervezése 

resources erőforrások 

restriction korlátozás 

results of the election választás eredménye 

retail packing kiskereskedelmi csomagolás 

retailer kiskereskedő, viszonteladó 

Retained earnings | Retained profit Eredménytartalék  

retained order visszatartott rendelés 

retirement planning nyugdíjtervezés 

return hozam 

return cargo visszfuvar 

return merchandise visszaáru 

return objective hozamcél 

Return on Assets (ROA) Eszközarányos eredmény  

Return on Average Capital Employed (ROACE) A ROACE a befektetett tőkére jutó megtérülést mutatja 
(nyereség és kamatok összege osztva sajáttőke és a 
kötelezettségek átlagos értékével). 

Return on Equity (ROE) Tőkearányos eredmény  

Return on Investment (ROI) megtérülés 

reuse újrafelhasználás 

revaluation model átértékelési modell 

revaluation reserve értékelési tartalék 

revenue árbevétel 

revenue cash register document bevételi pénztár bizonylat 

revenue stream bevételi forrás 

reverse distribution reverz-disztribúció 

reverse logistics vissz(fordított) logisztika 

reversed impairment loss visszaírt értékvesztés 

review point felülvizsgálati pont 

revision of election results választás felülvizsgálata 

revolving credit kiegészülő/megújuló/rulírozó hitel 

RFI – Request for Information általános/tájékozódó ajánlatkérés 

RFQ – Request For Quotation árajánlatkérés 

right of acceleration felgyorsítási jog 

right of first refusal elővásárlási jog 

right of informational self-determination információs önrendelkezési jog 

right of prenotation of duties tárgyi illetékfeljegyzési jog 

right of prior use | prior user right előhasználati jog 

right of satisfaction kielégítési jog 
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right of set-off beszámítási jog 

right of voting; franchise választójogosultság 

right to adopt decrees rendeletalkotási jog 

rights representing assets vagyoni értékű jogok 

rights to assets and licenses vagyoni értékű jogok 

risk kockázat 

risk aversion kockázatkerülés 

risk disclaimer kockázatfeltáró nyilatkozat 

risk of collection of forced investment through claim követelés kényszerbefektetés érvényesítésének 
kockázata 

risk premium kockázati prémium 

risk weight kockázati súly 

risk-free kockázatmentes 

rival candidate ellenjelölt 

rival candidate ellenjelölt 

road train közúti szerelvény 

roaming /roving/itinerant conference vándorgyűlés 

ROE (return on equity) sajáttőke-arányos nyereség 

ROI analysis  megtérülési számítás 

roll call voting system név szerinti szavazás 

roll trailer RoRo utánfutó 

roll-call vote névsorolvasásos szavazás 

roller conveyor gördülő konvejor 

rolling road gördülő országút 

roll-on roll-off (RoRo) Ro-Ro, gördülő országút 

roll-over loan rulírozó hitel  

RoRo ramp Ro-Ro rámpa 

ROS (return on sales) forgalomarányos megtérülés 

round trip körút 

route útvonal 

route sheet menetlevél 

router útválasztó 

routing útvonal tervezés 

rules of procedure eljárásjog 

running time tényleges megmunkálási idő 

running-in beindítás 

running-in pattern beindítási folyamat 

rural tourism falusi turizmus 

rush order sürgősségi rendelés 

sacrifice value feláldozott érték 

saesonal analisys szezonális elemzés 

saesonal demand pattern szezonális kereslet szerkezet 

safety stock biztonsági készlet 

safety time biztonsági idő 

sale/purchase with retention of title vevői tulajdonjog fenntartással történő vétel 

sales bevétel 

sales értékesítés 

sales bonus forgalmi bónusz 

sales breakdown analisys értékesítés megoszlás elemzés 

sales costs értékesítési költségek 

sales level értékesítési szint 

sales pattern értékesítési modell 

sales plan értékesítési terv 

sales promotion értékesítés támogatás 

sales revenue (IFRS) árbevétel (IFRS) 

sales sector értékesítési szektor 

sales target értékesítési cél 

save as otherwise provided in the prior written consent of 
… 

ettől eltérni csak a … előzetes írásbeli engedélyével 
lehet 
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saving(s) megtakarítás(ok) 

scalable méretezhető 

schedule időbeosztás 

schedule (to) ütemezés 

scheduled delivery ütemezett, tervezett szállítás 

scheduled receipts ütemezett beérkezés 

scope tárgyi hatály 

scope hatókör 

Scope of Contract Szerződés tárgya 

scope of tasks | scope of duties feladatkör 

Scope of Work Munkavégzés hatásköre 

scrap hulladék, selejt 

screening szűrés 

scrutiny szavazatszedés 

sealed bid auction zárt ajánlatú árverés 

season szezon, idény 

seasonal component szezonális komponens 

seasonal correction szezonális korrekció 

seasonal demand szezonális kereslet 

seasonal effect szezonális hatás 

seasonal factor szezonális tényező 

seasonal fluctuation idényszerű ingadozás 

seasonal index szezonális index, mutató 

seasonal pattern szezonális folyamat 

seasonal percentage szezonális százalék 

seasonal sales pattern szezonális értékesítési folyamat 

seasonal stock szezonális készlet 

second defendant másodrendű alperes 

second sourcing másodlagos beszerzés 

second vote második szavazat 

second vote második szavazat 

second-instance court másodfokú bíróság 

second-instance tax authority másodfokú adóhatóság 

secret ballot titkos szavazás 

secret ballot titkos szavazás 

sector-specific special tax ágazati különadó 

securitization értékpapírosítás 

security értékpapír 

security arrangements biztonsági intézkedések 

security deposit óvadék, kaució 

seize zár alá vesz 

seizure zár alá vétel 

self-assessment önadózás 

self-audit allowance önellenőrzési pótlék 

self-financing önerő 

self-performance önálló erőből való teljesítés, saját teljesítés 

seller eladó 

sellers’ market eladók piaca- kereslet korlátos piac 

selling eladás 

selling price eladási ár 

semi- trailer nyerges félpótkocsi 

semi-finished product félkész termék 

sending of a Notification of Completion készre jelentés 

senior credit facility elsőbbségi hitelkeret 

sensitivity analysis érzékenység vizsgálat 

sentiment hangulat 

separate entity concept elkülönült gazdálkodó egység koncepciója 

sequencing rangsorolás 

server kiszolgáló 
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service szolgálat, szolgáltatás 

service charge | administrative fee kezelési díj (banknál) 

service department szerviz osztály 

service interruption üzemzavar 

service level szolgáltatási fok / szint 

Service Level Agreement (SLA) Szolgáltatási szintre vonatkozó szerződés 

service offering kínált szolgáltatások 

service outage / interruption / disruption üzemkimaradás 

service parts bill of material szolgáltatási részek anyagszámlája 

service parts demand szolgáltatási részkereslet 

serviceability használhatóság 

servicing szervizelés 

serving a prison sentence szabadságvesztés büntetését tölti 

settlement elszámolás 

settlement kiegyenlítés  

settlement clerk jegyző 

settlement of matrimonial property  házastársi vagyonközösség elszámolása 

settlement value kiegyenlítési érték 

set-up time be-, átállítási idő 

severance pay végkielégítés 

sevice bill szolgáltatási hajóraklevél 

sexual orientation szexuális irányultság 

shall be considered “works made for hire” megbízás alapján végzett tevékenységnek tekintendő 

shall use best efforts minden tőle telhetőt megtesz 

share 1. részvény 2. részesedés 

Share | Stock Részvény  

share capital jegyzett tőke 

share capital increase, increase in share capital törzstőke-emelés 

share capital reduction, reduction in share capital törzstőke-csökkentés 

share certificate részvénybizonylat 

share in profits nyereségrészesedés 

share portfolio részvénycsomag 

shareholder részvényes 

shareholder's equity saját tőke 

shares portfolio részvénycsomag 

shedding of non-core assets | assets shedding | divesture profiltisztítás 

shelf life polcon töltött időtartam 

shift with compensatory time csúsztatott műszak 

shipment küldemény, szállítmány 

shipment notice hajózási nyilatkozat 

shipper a hajórakomány feladója, postai feladó 

shipper’s letter of instruction ( in aircargo) feladói instrukciók (légi fuvarozásban) 

shipping documents szállítási dokumentumok 

shipping frequency szállítási gyakoriság 

shipping instruction szállítási előírások 

shipping order szállítási megbízás 

shop planning üzemi tervezés 

shopfitting bolt kialakítása, üzlet berendezése 

short short, rövidre eladás, eladási 

short covering short covering, short zárás 

short squeeze short squeeze 

short- term planning rövidtávú tervezés 

shortage deficit, hiány 

shortest process time rule minimális gyártási idő szabálya 

short-term Rövid lejáratú  

shrink-wrap licence zsugorfóliás licenc 

shuttle service ingajárat 

sick pay (US) | sickness benefit (GB) táppénz 

Sight deposit / Deposit in sight | Current deposit Látra szóló betét  
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silver ezüst 

similarity analysis hasonlóság-elemzés 

simple majority egyszerű többség 

simple moving average egyszerű mozgó átlag 

simple supermajority egyszerű többség 

simplification of international trade nemzetközi kereskedelmi 

simplified entrepreneurial tax (SET) egyszerűsített vállalkozói adó (EVA) 

simplified entrepreneurial tax and contribution regime EKHO (egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás) 

simulation szimuláció 

single administrative document egyedülálló igazgatási dokumentum 

Single Euro Payments Area (SEPA) Egységes Euró Pénzforgalmi Övezet (EEPÖ) 

single loan eseti hitel  

single point of contact (SPOC) központi kapcsolattartó 

single-entry bookkeeping egyszerű könyvvitel 

single-level bill of material egylépcsős anyagszámla 

single-member constituency egymandátumos választókerület 

single-member constituency egymandátumos választókerület 

sinking fund törlesztési alap 

SLA indicators megbízhatósági mutatók 

SLA policing megbízhatósági felügyelet 

SLA=Service Level Agreement szolgáltatásiszint-megállapodás (megbízhatósági 
vállalás) 

slack time rule holtidő szabály 

slow mover lassan mozgó 

slow moving stock lassan mozgó készlet 

small delivery kis szállítás 

small order kis rendelés 

smallest cost legkisebb költség  

smoothing folyamatos, zavartalan 

smoothing method folyamatos eljárás 

SMP= Significant Market Power jelentős piaci részesedés 

social public works szociális közmű 

social security disbursement agency társadalombiztosítási kifizetőhely 

software license agreement szoftverhasználati engedély 

sole incorporator önálló cégalapító 

soler proprietorship | entrepreneur | private enterprise | 
self-employed 

egyéni vállalkozás, egyéni vállalkozó 

South Stream Déli Áramlat 

special purpose vehicle (SPV) célvállalkozás | különleges célú vállalkozás 

specialist specialista 

specific performance hibátlan teljesítés | szerződés pontos teljesítése 

speculation spekuláció, találgatás 

spinoff kiválás 

spin-off leválasztás 

spinoff company (leválasztott) leányvállalat 

split részvénysplit, részvényfelosztás 

split delivery részletekben való szállítás 

split lot részáru, résztétel 

split order line részrendelési vonal 

split-up feldarabolás 

SPOC – Single Point of Contact egyszemélyes kapcsolattartó 

spoke (in transport) kiszállítási (raktár) 

spokesman's briefing szóvivői tájékoztató 

spot price azonnali ár 

spread betting spread kereskedés 

square off against sy ütközni, szembeszegülni vkivel 

stacking height rakodási magasság 

stacking waiting time rakodási várakozási idő 

staff loyalty bonus törzsgárda jutalom 
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stakeholder érdekhordozó, érdekelt 

stand for election, to put up for the election választási jelöltként fellép 

standard batch quantity szabványos tételnagyság 

standard cargo unit szabványos fuvaregység 

standard packing unit szabványos csomagolási egység 

standard pallet quantity szabványos raklapmennyiség 

standard product szabványos termék 

standard product with variants szabványtermék variációkkal 

standardization szabványosítás 

standards standardok 

standig order függőben lévő megrendelés 

state as per the place of work munkavégzés helye szerinti állam 

state budgetary entity államháztartási szervezet 

state debt to GDP ratio GDP arányos államadósság 

state finances államháztartás 

stateless person hontalan személy 

statement of work (SOW) feladatleírás 

statistical code statisztikai számjel 

statutes alapszabály 

statutory right of representation törvényes képviseleti jog 

steepening meredekebbé válás, steepening 

step-in közbelépés 

still vote szavazás nélküli választás 

still vote szavazás nélküli választás 

stochastic stochasztikus 

stochastic requirements calculation sztochasztikus feltételek kalkulációja 

stock részvény 

stock készlet, állomány 

stock accounting készletnyilvántartás 

stock analisys készletelemzés 

stock carrying costs készlettartási költségek 

stock control készlet ellenőrzés 

stock difference készletkülönbözet 

stock exchange tőzsde, részvénypiac 

stock in transit/ clearing úton lévő készlet 

stock investment készletbefektetés 

stock location system készlet-elhelyezési rendszer 

stock management készlet menedzsment 

stock market tőzsde, részvénypiac 

stock norm készletnorma 

stock on order rendelésszerinti készlet 

stock order készletrendelés 

stock point készlet pont 

stock policy készletpolitika 

stock position készlethelyzet 

stock site készlethely 

stock taking leltározás 

stock types készlettípusok 

stock value készletérték 

stockkeeping unit készlettartási egység 

stockless purchasing készletnélküli vásárlás 

stock-out készlethiány 

stock-out costs készlethiány költségei 

stock-out percentage készlethiány százaléka 

Stocks | Inventory Készletek  

stop order stop megbízás 

stop-loss stop loss 

storage tárolás, raktározás 

storage factor áru-elhelyezési faktor, mutató 
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storage plan áru-elhelyezési terv 

store bolt, tároló, raktár 

store áruház 

store stock raktári készlet 

stores requisition raktári nyilvántartás 

stranded costs meg nem téríthető költségek 

strategic goods stratégiai javak 

strategic planning stratégiai tervezés 

strategic stock stratégiai készlet 

strike price opció lehívási ára 

stripping (in materials handling) konténeres kirakodás anyagkezelésekor 

structured product struktúrált termék 

student loan diákhitel 

stuffing (in materials handling) konténerbe berakodás anyagkezeléskor 

subcontractor alvállalkozó 

subject to an obligation to achieve a certain result eredményköteles 

subject to case-by-case decision eseti döntéstől függően 

subject to consolidation összevonás alá eső 

subordinate beosztott 

Subordinate Voting Shares szavazásra jogosító alárendelt részvények 

subordinated liabilities hátrasorolt kötelezettségek 

subrogation jogátruházás 

subrogation megtérítési igény 

subscribe for shares részvényt jegyezni 

Subscribed Capital | Share Capital Jegyzett tőke | Részvénytőke 

subscription jegyzés 

subsequent measurement követő értékelés 

subsidiary leányvállalat 

subsidiary leányvállalat 

subsistence level létminimum 

substantive law anyagi jog 

substantive scope alanyi hatály 

subsystem alrendszer 

successor legislation jogfolytonos szabályozás 

sue for damages kártérítésért perel 

sufficit szufficit, többlet 

suffrage (aktív) választójog 

suffrage aktív választójog 

suffrage szavazati jog 

sunk costs elsüllyedt költségek 

super tax különadó 

superior közvetlenül fölé rendelt 

supervisory board felügyelő bizottság 

Supervisory Board felügyelőbizottság 

supplementary equity forrás kiegészítés 

supplier beszállító 

supplier lead time beszállítási átfutási idő 

supplier market research beszállítási piackutatás 

supplier measurement beszállítói felmérés 

Supplier Relationship Management Szállítói kapcsolatok kezelése 

supplier selection beszállító kiválasztás 

supply kínálat 

supply ellát, beszállít 

supply chain ellátási lánc 

Supply Chain Management (SCM) Ellátásilánc-menedzsment 

supply chain management (SCM)- ellátási lánc menedzsment 

supply scheduling beszállítási ütemezés 

supply warehouse készáru szállítói raktár 

surcharge (in transport) felár, pótilleték 
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surplus többlet 

surplus liquidity likviditási többlet 

surplus or shortage többlet vagy hiány 

surplus stock többletkészlet 

surplus votes nem hasznosult szavazat 

surrogate bidding megbízásos licitálás 

surtax pótadó 

survey felmérés, tanulmány 

surveyor véleményező, szakértő 

survival permit fennmaradási engedély 

sweep account átvezetési számla 

synchronized manufacturing összehangolt gyártás 

synergy szinergia 

system rendszer 

systematic risk rendszerkockázat 

systems integrator rendszerintegrátor 

T day T nap 

tag-along right becsatlakozási jog 

tail risk viszontbiztosítási kockázat 

take the wind out of one’s sails kifogni a szelet valaki vitorlájából 

takeover felvásárlás 

takeover target felvásárlási célpont 

talk előadás 

talking limits reagálási határ 

Tangible assets Tárgyi eszközök 

target stock célkészlet 

tariff tarifa, díjszabás 

tax adó 

tax assessment period adómegállapítási jog 

tax base adóalap 

tax benefit adókedvezmény 

tax card adókártya 

tax credit adójóváírás 

tax debts adótartozások 

tax declaration adóbevallás 

tax deductible amounts adóból elszámolható összegek 

tax deductible amounts for sports sponsorship sporttámogatás után elszámolható összeg 

tax difference adókülönbözet 

tax exemption adómentesség 

tax haven adóparadicsom, cégparadicsom 

tax liability adókötelezettség 

tax paid at source kifizető által levont adóelőleg 

tax penalty adóbírság 

tax rate adókulcs 

tax residence, tax residency adóilletőség, adózás szerinti lakhely 

tax return adóbevallás 

tax ruling feltételes adómegállapítás 

tax seal adójegy 

tax shield adópajzs 

tax stamp zárjegy 

tax subject adózó 

tax type adónem 

taxable | subject to tax | assessable adóköteles 

taxable entity adóalany 

taxative eltérést meg nem engedő 

tax-exempt transaction adómentes ügylet 

technical analysis technikai elemzés 

technical product documentation technikai termékdokumentáció 

technical sector műszaki szektor/részleg 
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technical store műszaki raktár, anyagraktár 

technical variants (of standard products) technikai variációk (szabványos termékeknél) 

tender opening session ajánlatbontási ülés 

tender return ajánlatbenyújtás 

term deposit lekötött betét  

terminal állomás, pályaudvar 

termination / cancellation with notice rendes felmondás 

termination / cancellation without notice rendkívüli felmondás 

Terms and Conditions Kondíciós lista 

terms of contest pályázati feltételek [versenyen] 

terms of delivery fuvarparitás, szállítási feltételek 

terms of freight fuvardíj feltételek 

The burden to evidence that … shall be with…  A bizonyítás terhe valakit terhel. 

The European Group of Valuers' Associations (TEGoVA) Állóeszköz-értékelők Európai Csoportja 

the meeting was called to order by… a taggyűlést hivatalosan megnyitotta… 

the original az eredeti példány 

The procedural law of this place shall apply where the 
Rules are silent. 

E hely eljárási joga érvényes, amennyiben a Szabályok 
ezt külön nem írják elő. 

the underlying assumptions … mögött húzódó feltételezések 

theoritical capacity elméleti kapacitás 

third party harmadik fél 

third party | non-member harmadik fél | kívülálló személy 

third party liability insurance for vehicles kötelező biztosítás (KGFB) 

third-party guarantee kezességvállalás 

This obligation shall survive the termination of this 
agreement. 

Ez a kötelezettség a szerződés megszűnését követően is 
fennmarad. 

thought leadership gondolati vezetés 

through no act or omission of X X-nek nem felróható okból 

throughput speed átfutási sebesség 

tick lépésköz 

tied insurance intermediary kapcsolt biztosítási közvetítő 

tied vote szavazategyenlőség 

tightening szigorítás 

time bucket időperiódus 

time elapsed eltelt idő 

time fence behatárolt időszak 

time phased order point időfüggő rendelési pont 

time phasing időzítés 

time series idősor 

time series analysis piaci előrejelzés (korábbi értékesítési adatok alapján) 

timeline ~ határidő 

timeliness időszerűség 

title transfer fee vagyonszerzési illeték, tulajdonszerzési illeték 

to all intents and purposes szemmel láthatólag 

To all whom these presents shall come A tisztelt címzettek szíves tájékoztatásául 

to date a mai napig 

to discount diszkontál  

to diversify több lábon állni 

to gain majority at the election választáson többséget szerez 

to go live élesbe megy 

to lose votes szavazatokat veszíteni 

to misuse sg visszaélni valamivel 

to obtain a seat mandátumot szerez 

to put up for the election, run as candidate választási jelöltként lép fel 

to set off beszámít 

to stem financial losses elejét venni pénzügyi veszteségnek 

To whom it may concern: Tisztelt Cím! 

toll bérmunkadíj 

toll manufacturing bérgyártás 
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tolling agreement bérmunka-megállapodás 

ton, tonnage tonna 

toolbox eszköztár 

top deck (pallet) fedőraklap 

total assets mérlegfőösszeg 

total cost of ownership bekerülési és üzemeltetési költség | tulajdonlási költség 

total float teljes kibocsátás 

total market összpiac 

total quality control teljes körű minőség ellenőrzés 

town planning urbanisztika 

township office járási hivatal 

tracking (in transport) helymeghatározás 

tracking and tracing hely- és időbeli keresés 

tracking error követési hiba 

trade kereskedelem 

trade (főnév) ügylet, üzlet, trade 

trade (ige) kereskedni 

trade document kereskedelmi dokumentum 

trade mark áruvédjegy, márka 

trade procedures kereskedelmi eljárások 

trade transaction kereskedelmi ügylet, művelet 

trademark holder védjegyjogosult 

trade-off átváltás 

trader kereskedő 

trading kereskedés 

traffic közlekedés, forgalom 

trailer utánfutó 

trailing 1. követő (pl. stop) 2. visszamutató (pl. P/E) 

tramp vessel vontatóhajó 

tranche részfolyósítás, fázis, részlet 

transaction tax tranzakciós illeték 

transaction type code mozgásnem kód 

transactional right of representation ügyleti képviseleti jogosultság 

transfer of undertakings vállalkozások tulajdonosváltásai 

Transfer Regulations Tulajdonosváltásra vonatkozó előírások 

transferee kedvezményezett | engedményes 

transhipment átrakás 

transit átmenő 

transit cargo átmenő áru 

transit international par route nemzetközi áruforgalom 

transit lead time szállítás átfutási ideje 

transport order szállítási megbízás 

transport planning szállítástervezés 

transport service szállítási szolgáltatás 

transport time szállítási idő 

travel allowance utazási költségtérítés 

Treasury Treasury (banké) 

Treasury and Risk Management Pénzügyi és kockázatkezelési osztály 

Treasury bill (T-bill) kincstárjegy 

Treasury bond (T-bond) államkötvény 

Treasury note (T-note) államkötvény 

Treasury Property Directorate Kincstári Vagyoni Igazgatóság 

Treasury share saját részvény 

trend 1. (főnév) trend 2. (ige) trendel, trendben mozog 

trend irányzat, tendencia 

trend correction irányzatkorrigálás 

trend level tendenciaszint 

trial kísérlet 

Tribunal of Budapest Region Budapest Környéki Törvényszék 
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trouble ticket handling hibajegykezelés 

troubleshooting hibaelhárítás 

truck (in road transport) teherautó (közúti fuvarozásban) 

truckload teherautó-rakomány 

true-up mechanism kiigazítási mechanizmus 

trunk (in transport) kapcsolat a központi raktárakkal 

trustee letétkezelő 

trustee-on-delivery kézbesítési megbízott | kézbesítési meghatalmazott 

truthfulness valódiság 

tuition fee tandíj 

turnout választási részvétel 

turnover forgalom 

turnover forgalom, megtérülés 

turnover rate of stock készlet megtérülési mutató 

TV news interview TV-riport, TV-interjú, TV-nyilatkozat 

twenty-eighty rule 20/80-as szabály 

two-thirds legislation kétharmados törvények 

two-way pallet kétirányú raklap 

type of equipment berendezés típusa 

UGC = user-generated content felhasználók által létrehozott tartalmak 

ultimate cash outflow végső készpénz kiáramlás  

ultimate controlling party végső ellenőrző fél  

ultimate owner végső tulajdonos  

umbrella term | catch-all term gyűjtőfogalom 

unaccompained transport kíséret nélküli szállítás 

unallocated overheads fel nem osztott általános költségek  

unallocated surplus fel nem osztott többlet  

unamortised nem amortizált  

unaudited information nem auditált információk  

unbiased elfogulatlan  

unbilled contract revenue ki nem számlázott szerződéses bevétel  

unbundle leválaszt  

uncertain event bizonytalan esemény 

uncertainty bizonytalanság  

uncertainty factor bizonytalansági tényező  

unclassified balance sheet nem részletezett mérleg  

uncollectibility behajthatatlanság 

uncollectible loans and advances behajthatatlan hitelek és kölcsönök  

uncollectible minimum lease minimális lízingfizetésekből  

uncollectible portion behajthatatlan rész  

unconditional feltétel nélküli  

unconditional government grant feltétel nélkül adott állami támogatás  

unconditional receivables and payables feltétel nélküli követelések és kötelezettségek 

unconfirmed meg nem erősített  

undefined / free kötetlen 

under contract szerződés szerint  

under control ellenőrzés alatt | kezében tart  

under options and sales contracts opciós vagy értékesítési szerződések keretében 

underdeveloped area elmaradott terület  

underload kihasználatlan raksúly/tér 

underlying mögöttes, underlying 

underlying assumptions mögöttes feltételezések  

underlying financial instrument mögöttes pénzügyi instrumentum  

underlying shipment szállítmány  

underlying variable mögöttes változó  

underperform alulteljesít, rosszabbul teljesít 

understandability érthetőség  

understated alulértékelt  

undertaking trials kísérleteket végez 

mailto:forditas@1moment.hu
http://www.1moment.hu/


Pénzügyi angol fordítás: Csobay-Novák Tamás angol szakfordító > forditas@1moment.hu > www.1moment.hu 
 

underutilized kihasználatlan 

undervalued alulértékelt  

underweight alulsúlyozás 

underwriter biztosítást kötő | jegyző  

underwriting fee ellenjegyzési díj  

underwriting year biztosítási év  

undisclosed nyilvánosságra nem hozott | rejtett 

undistributed fel nem osztott  

undistributed earnings fel nem osztott eredmény 

undiversifiable risk elválaszthatatlan kockázat 

undue cost or effort aránytalanul nagy költség vagy erőfeszítés 

undue fluctuation túlzott ingadozás 

unearned finance income meg nem szolgált pénzügyi bevétel 

unearned premiums meg nem szolgált díjak 

unearned revenue meg nem szolgált bevétel 

unemployment munkanélküliség 

unemployment benefit munkanélküli segély  

unencumbered tehermentes  

unexecuted contract végre nem hajtott szerződés 

unfair competition tisztességtelen verseny 

unfair competition tisztességtelen versenycselekmény 

unfair contract term tisztességtelen szerződéses feltétel  

unfulfilled conditions nem teljesített feltételek  

unfunded fedezetlen  

unguaranteed residual value nem garantált maradványérték  

unidentified payments azonosítatlan fizetések 

uniform accounting policies egységes számviteli politika  

unincorporated association be nem jegyzett társaság  

unincorporated business association jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 

Union Internationale des Chemnis de Fer Nemzetközi Vasúti Szövetség 

unique item különálló tétel 

unique standard product különálló szabványtermék 

unit cost darabköltség | egységköltség 

unit credit method egységnyi hitel módszer  

unit load egységrakomány 

unit load plan dimensions egységrakomány méretei 

unit of account mérési egység 

unit of production termelési egység 

unit production egyedi gyártás 

unit trust befektetési alap  

unit value egy egységre jutó érték 

United Nations Convention on Contracts for the 
International Sales of Goods 

az ENSZ által elfogadott „Nemzetközi árukereskedelmi 
szerződésekről szóló egyezmény” 

uniting of interests érdekeltségek egyesítése  

unitise egységcsomagolás 

unit-linked unit-linked, befektetéshez kötött életbiztosítás 

units of production termelési egységek 

universal material általános anyag 

universal mortgage egyetemleges jelzálogjog 

universal service egyetemes szolgáltatás 

universal suffrage általános választójog 

universal suffrage általános választójog 

unlawful acts törvénybe ütköző cselekedetek 

unlawful discrimination törvénybe ütköző megkülönböztetés 

unlawful electoral influence választás befolyásolása 

unless otherwise provided for by law amennyiben arról a törvény másképp nem rendelkezik 

unliquidated claim határozatlan követelés  

unloading location kirakási hely 

unpacking kicsomagolás  
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unprofitable nem jövedelmező  

unprovability bizonyíthatatlanság 

unqualified audit report korlátozás nélküli könyvvizsgálati jelentés 

unqualified auditor’s opinion korlátozás nélküli „tiszta” könyvvizsgálói vélemény 
(záradék) 

unquoted nem jegyzett 

unquoted equity instruments nem jegyzett tőkeinstrumentumok  

unrealized profit/loss nem realizált nyereség/veszteség 

unreasonably withheld indokolatlanul visszatartott 

unrecognised el nem számolt | meg nem jelenített | ki nem mutatott  

unrecognised financial instruments meg nem jelenített pénzügyi instrumentumok  

unrecorded liabilities nem könyvelt kötelezettségek  

unredeemed pledge kiváltatlan zálog  

unregistered nem bejegyzett  

unreliable megbízhatatlan  

unscheduled terven kívüli, rendkívüli  

unsecured debt biztosíték nélküli tartozás  

unsecured loan biztosíték nélküli kölcsön  

unsuccessful party pervesztes fél 

unsystematic risk nem rendszer kockázat, egyedi kockázat 

unused tax credits fel nem használt adójóváírások  

unused tax losses fel nem használt negatív adóalapok  

unusual and prior period items szokásosnak nem minősülő és az előző időszakra 
vonatkozó tételek  

unusual items szokásosnak nem minősülő tételek  

unwinding of the discount diszkont visszagörgetése | diszkont lebontása  

unwritten/verbal agreement nem írásos/szóbeli szerződés  

update napra kész állapotba hoz  

updating the disclosures közzétételek aktualizálása  

up-front cash payment kezdeti készpénzfizetés  

upgrade felminősít, felminősítés 

upgrading machine parts gépi alkatrészek feljavítása  

upon mutual consent egyező akarattal 

upon the payment of the consideration thereof … ellenértékének kifizetésekor 

upper price limit felső árhatár  

upside potential felértékelődési potenciál 

upstream transactions felfelé irányuló ügyletek  

up-to-date naprakész  

urgency list sürgősségi lista 

urgent and topical matters napirend előtti (sürgősségi vagy politikai aktualitású) 
felszólalás 

use of estimates becslések felhasználása  

use of provisions céltartalékok felhasználása  

useful life hasznos élettartam  

useful life hasznos élettartam 

useful life of an asset eszköz hasznos élettartama  

useful life of that asset adott eszköz hasznos élettartama  

usefulness hasznosság 

user of financial statements pénzügyi kimutatások felhasználója  

User Rights Assignment Felhasználói jogok kiosztása 

using the work of an expert szakértő munkájának igénybevétele  

usual payment terms szokásos fizetési feltételek  

utility infrastructure tax közműadó 

utility line tax vezetékadó 

utilization right igénybevételi jog 

utilize használ, kihasznál  

vacation szabadság  

valid érvényes | hatályos  

valid ballot érvényes szavazat 
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valid expectation jogos várakozás  

valid until recalled visszavonásig érvényes 

valuation értékelés, értékeltség 

valuation értékelés  

valuation date értékelés időpontja  

valuation difference értékelési különbözet  

valuation method értékelési módszer  

valuation of a business enterprise as a going concern vállalkozás folytatásának elvén nyugvó értékelés  

valuation of plan assets program eszközeinek értékelése  

valuation principles értékelési elvek  

valuation procedure értékelési eljárás  

valuation reserve értékelési tartalék 

valuation rules értékelési szabályok  

valuation technique értékelési technika  

value érték 

value added hozzáadott érték 

value added statement hozzáadott érték kimutatás  

value added tax (VAT) általános forgalmi adó (ÁFA) | értéktöbbletadó  

value adjustment értékhelyesbítés 

value chain értéklánc 

value date értéknap 

value density értéksűrűség 

value for money (VFM) értéket a pénzért (VFM)  

value imputation rule értékátvételi szabály 

value in use használati érték  

value in use használati érték 

value weighted selection érték alapján súlyozott kiválasztás  

variable változó  

variable cost változó költség  

variable costs változó költségek  

variable production overheads változó üzemi általános költségek  

variable yield változó hozam, nyereség 

variables sampling változók szerinti mintavétel  

variance eltérés | szórásnégyzet  

variants választék 

variation változtatás  

variation margin változó letét 

VAT exempt status alanyi adómentesség 

VAT neutrality ÁFA semlegesség 

vendor eladó  

venture capital kockázati tőke 

venture capital kockázati tőke 

venture capital funds kockázati tőkepénzek 

venturer közös vállalkozás tulajdonosa  

venue illetékesség (helyileg) | találkozási hely  

verbal agreement szóbeli megállapodás  

verifiability igazolhatóság 

verification hitelesítés | megerősítés  

verification igazolás 

verification clause hitelesítő (könyvvizsgálói) záradék  

vest jogosultság | megszolgál(ódik)  

vest in the buyer vevőre átszáll  

vested feltételen | megszolgált  

vested benefits megszolgált juttatások  

vested employee benefits megszolgált munkavállalói juttatások 

vesting megszolgálódó 

vesting conditions megszolgálási feltételek 

vesting date megszolgálás időpontja 

vesting period megszolgálási időszak 
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vesting requirements jogosulttá válás követelményei 

veterinary certificate állatorvosi igazolás 

viable alternatives lehetséges alternatívák  

video recordings videofelvételek 

Vienna Sales Convention on Contracts for the International 
Sale of Goods 

Áruk Nemzetközi Adásvételéről szóló Bécsi Vételi 
Konvenció  

violate megsért (törvényt, rendelkezést, szabályt stb.) 

violation megsértés  

virtually lényegileg  

virtually certain lényegileg biztos  

visual graphics grafikai arculat 

visual review system felülvizsgálati rendszer 

void érvénytelen | semmis 

volatile volatilis 

volatility volatilitás 

volume forgalom 

volume charge (in aircargo) terjedelmi díjszabás 

volume variance mennyiségi variancia/eltérés  

volume/weight ratio terjedelem/súly arány 

voluntary liquidation önkéntes végelszámolás 

voluntary private pension fund önkéntes nyugdíjpénztár  

voluntary redundancy önkéntes felmondás  

voluntary reinvestment önkéntes újra-befektetés 

vote counting board; vote counting committee; ballot-
counting committee 

szavazatszámláló bizottság 

voter választópolgár 

voting szavazás 

voting at home szavazás a lakáson 

voting by mail postai (levélbeni) szavazás 

voting by mail postai (levélbeni) szavazás  

voting on the basis of lists listás (lajstromos) választás 

voting on the basis of lists listás (lajstromos) választás 

voting right szavazati jog 

voting shares szavazó részvény 

voucher bizonylat | igazoló papír  

voucher átvételi jegy, utalvány 

voucher register bejövő számlakönyv 

voyage útvonal 

voyage number útvonal szám 

VPN = Virtual Private Network virtuális magánhálózat 

vulnerability sebezhetőség 

VWAP (Volume Weighted Average Price) VWAP, forgalommal súlyozott átlagár 

wage bér 

wage bér  

wages system bérrendszer  

waiting time várakozási idő 

waiting time at a service channel várakozási idő a szolgáltatási csatornában 

waiting time at polling station szavazóhelyiségben tartózkodás időtartama 

waived claim elengedett követelés 

waiver clause a szerződéstől való elállás jogának kikötése 

Waiver of Notice of Administration Hagyatéki értesítéséről való lemondás 

walk-through test adatfeldolgozást végigkövető teszt  

war risk háborús kockázat 

warehouse áruraktár | közraktár| raktár 

warehouse raktár, lerakat 

warehousing raktározás 

warrant opciós jegy | opciós utalvány | warrant  

warrant of attachment zár alá vétel elrendelése 

warrantor garanciát adó  
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warranty jótállás | kezesség | szavatosság  

warranty jótállás | biztosíték 

warranty deposit jótállási biztosíték 

warranty obligations jótállási kötelem  

warranty provision garanciális céltartalék  

wash sale látszat eladás  

waste hulladék 

waste disposal hulladék eltávolítása 

watching body törvényességi felügyelet  

water treatment vízkitermelés  

waybill vasúti fuvarlevél a feladásra 

wealth vagyon 

wealth gain investigation vagyonosodási vizsgálat 

wealth management vagyonkezelés 

wear and tear kopás és elhasználódás  

weather derivative időjárás-derivatíva  

weather derivative(s) időjárási származékos termék(ek)  

website costs weboldal költségei  

weekly radio address heti rádióbeszéd 

weight charge (in aircargo) súlydíj (légi fuvarozásnál) 

weighted súlyozott 

weighted average súlyozott átlag  

weighted average cost method súlyozott átlagos bekerülési érték módszer  

weighted average cost of capital súlyozott átlagos tőkeköltség  

weighted average cost of capital (WACC) átlagos tőkeköltség, WACC 

weighted average number of ordinary shares outstanding 
during the period 

időszak során forgalomban lévő törzsrészvények 
számának súlyozott átlaga 

weighting based on useful life hasznos élettartamon alapuló súlyozás  

weighting coeffcient súlyozási együttható 

welcome address üdvözlő beszéd / köszöntő 

wharf rakpart 

what-if analysis Mi történik,ha… elemzés 

where applicable adott esetben | amennyiben van ilyen | ha van 

Whereas Előzmények 

whole-life cost | life-cycle cost életciklus-költség 

wholesale nagykereskedés  

wholesaler nagykereskedő  

wholesaler nagykereskedő 

wholly or partly funded teljesen vagy részben fedezett  

wholly owned subsidiary teljes egészében (100%-ban) tulajdonolt leányvállalat  

wholly owned subsidiary százszázalékos tulajdonú leányvállalat 

wild card helyettesítő  karakter | szabad kártya 

wilful abandonment szándékos cserbenhagyás 

willing parties ügyleti szándékkal rendelkező felek  

willingness to pay fizetési hajlandóság 

win the right to vote választójog megszerzése 

wind grid szélerőmű-hálózat 

wind tower | wind farm  szélerőmű | szélerőmű-park 

wind up a company társaságot végelszámol  

winding up végelszámolás  

winding-up proceedings (UK) felszámolási eljárás 

with a high contribution ratio magas fedezettartalmú 

with a legal capacity | having a legal capacity jogképes 

with capital protection tőkevédett 

with due care jó gazda gondosságával 

with limited capacity korlátozottan cselekvőképes 

with no legal capacity cselekvőképtelen 

with retroactive effect visszaható hatállyal  

withdraw kivon, kivesz 
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withdraw a takeover bid társaság többségi részvényei megvételéről szóló ajánlat 
visszavonása  

withdraw sg visszavon valamit  

withdrawal pénzfelvétel | visszavonás  

withdrawal of deposits betétek visszavonása 

withdrawal of dividends osztalékkivétel 

withdrawal of registered capital through capital reduction tőkekivonással történő jegyzett tőkeleszállítás 

withdrawals visszahívás, bevonás 

withholding tax forrásadó | visszatartott adó  

withholding tax forrásadó 

withholding tax forrásadó 

within a peremptory term of … | forfeiture deadline|term 
of preclusion 

jogvesztő határidő 

without deliberation mérlegelési lehetőség nélkül 

without further notice külön értesítés nélkül 

without prejudice jogfenntartással | kötelezettség nélkül 

without prejudice to any other rights egyéb vonatkozó jogfenntartás mellett 

withouth damage to their state vmi állagsérelme nélkül (állagsérelem) 

witness point megfigyelési pont 

Witnesseth: Tekintettel arra, hogy 

women s suffrage nők választójoga 

women's suffrage nők választójoga 

work munka, munkák, munkálat, munkálatok 

work certificate munkaviszony igazolása  

work council üzemi tanács 

work in progress befejezetlen termelés  

work in progress folyamatban lévő … 

work issuing megbízás kibocsátás 

work issuing store készenlétbe helyező raktár 

work load munkaterhelés 

work performed by the enterprise and capitalised saját teljesítmények aktivált értéke  

work permit munkavállalási engedély 

work regime munkarend 

work safety / labour safety munkavédelem 

work station munkahely 

worker’s participation in management munkavállalói részvétel a vezetőségben  

workers’ representative munkavállalók képviselője  

work-for-hire megbízás alapján végzett tevékenység 

working capital működő tőke | nettó forgóeszközállomány  

working for a fee within the framework of some other type 
of legal relationship 

díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszony  

working papers munkaokmányok (munkapapírok)  

working stock működő készlet 

working time | working hours munkaidő 

work-in-progress stock folyamatban lévő készlet 

workstream munkafolyamat 

write off kivezet a könyvelésből | leírás  

write-down leírás  

write-down of inventories készletek értékvesztése | készletek leírása  

written agreement írásbeli megállapodás  

written option kiírt opció  

wrong or inappropriate treatment helytelen vagy nem megfelelő eljárás  

wrongful breach of obligations kötelezettségek vétkes megszegése 

wrongful delay felróható késedelem  

wrongful dismissal jogellenes elbocsátás 

wrongly helytelenül  

yardsticks támpontok  

year end üzleti év vége  

year-end bonuses év végi jutalmak  
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year-to-date év során eddig | év kezdetétől göngyölített  

yield hozam 

yield hozadék | hozam  

yield curve hozamgörbe 

yield-protected hozamgarantált 

zero coupon bond kamatszelvény nélküli kötvények  

zero inventories nulla készlet elv 

zero-coupon treasury bill diszkont-kincstárjegy (dkj) 

zero-rated 0%-os kulcs (ÁFA)  

zipper clause munkaszerződés munkaügyi vitát kizáró záradéka  

zone zóna, övezet 

zoning telekminősítés 
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