
HU EN DE FR

77-ek csoportja Group of 77 Gruppe der 77 groupe des 77

AASM-országok AAMS countries AASM-Staaten pays de l'EAMA

a Bíróság ítélete (EU) judgment of the Court (EU) Urteil des Gerichtshofs (EU) arrêt de la Cour (UE)

a Bíróság tagja (EU) member of the Court of Justice (EU) Mitglied des Gerichtshofs (EU) membre de la Cour de justice (UE)

a Bíróság véleménye (EU) opinion of the Court of Justice (EU)

Stellungnahme des Gerichtshofs 

(EU) avis Cour de justice (UE)

a Bizottság elnöke President of the Commission Präsident der EG-Kommission président de la Commission

a Bizottság küldöttsége Commission Delegation Abordnung der Kommission délégation de la Commission

a Bizottság véleménye opinion of the Commission Stellungnahme der Kommission avis de la Commission

ABM-szerződés ABM Agreement ABM-Vertrag accord ABM

abortusz abortion Abtreibung avortement

Abruzzók Abruzzi Abruzzen Abruzzes

abszolút többség absolute majority absolute Mehrheit majorité absolue

a büntetés végrehajtásának felfüggesztése suspension of sentence Strafaussetzung suspension de peine

acél steel Stahl acier

a Cseh Köztársaság régiói regions of the Czech Republic

Regionen der Tschechischen 

Republik régions de la République tchèque

a Csendes-óceáni Közösség országa countries of the Pacific Community

Länder der Pazifischen 

Gemeinschaft pays de la Communauté du Pacifique

adatátvitel data transmission Datenübertragung transmission de données

adatátviteli hálózat transmission network Übertragungsnetz réseau de transmission

adatbázis database Datenbasis base de données

adatbázis-kezelő rendszer database management system Datenbankverwaltungssystem

système de gestion de base de 

données

adatfeldolgozás data processing Datenverarbeitung traitement des données

adatgyűjtés data collection Datenerhebung collecte de données

adathordozó information medium Informationsträger support d'information

adatrögzítés data recording Datenerfassung enregistrement des données

adatrögzítő recording medium Speichermedium support d'enregistrement

adatvédelem data protection Datensicherung protection des données

adatvédelmi jog data-processing law Datenrecht droit de l'informatique

addicionalitás elve principle of additionality zusätzlicher Charakter der Beihilfe principe d'additionnalité

a díjszabás közzététele publication of tariffs Bekanntgabe der Tarife publicité des tarifs

ADN-megállapodás ADN agreement ADN-Übereinkommen accord ADN

adó tax Steuer impôt

adóalap basis of tax assessment Besteuerungsgrundlage assiette de l'impôt
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adóbeszedés tax collection Steuererhebung collecte de l'impôt

adóbevallás tax return Steuererklärung déclaration d'impôt

adóbűncselekmény tax offence Steuerstraftat délit fiscal

adóegyezmény tax convention Steuerübereinkommen convention fiscale

adóellenőrzés tax inspection Steueraufsicht contrôle fiscal

adófizető taxpayer Steuerpflichtiger contribuable

adóharmonizáció tax harmonisation Steuerharmonisierung harmonisation fiscale

adóhatóságok tax authorities Steuerverwaltung administration fiscale

adó jellegű közteher quasi-fiscal charge steuerähnliche Abgabe parafiscalité

adójog tax law Steuerrecht droit fiscal

adókedvezmény tax relief Steuerabzug déduction fiscale

adókijátszás tax evasion Steuerhinterziehung fraude fiscale

adókikerülés tax avoidance Steuerausweichung évasion fiscale

adókivetési monopólium fiscal monopoly Steuermonopol monopole fiscal

adóköteles jövedelem taxable income steuerpflichtiges Einkommen revenu imposable

adomány donation Spende don

adományozó ország donor country Geberland pays donneur

adómentes összeg tax-free allowance Steuerfreibetrag franchise fiscale

adómentesség tax exemption Steuerbefreiung exonération fiscale

adóösztönzés tax incentive Steueranreiz stimulant fiscal

adóreform tax reform Steuerreform réforme fiscale

adórendszer tax system Steuerwesen fiscalité

adósság debt Geldschuld dette

adósságelengedés debt reduction Schuldennachlass allégement de la dette

adótartozás elengedése tax debt write-off Erlass einer Steuerschuld annulation de dette fiscale

adóterhek megoszlása distribution of the tax burden Steuerveranlagung répartition de l'impôt

adó-visszatérítés tax rebate Steuerrückzahlung remboursement fiscal

Adriai-tenger Adriatic Sea Adriatisches Meer mer Adriatique

ADR-megállapodás ADR agreement ADR-Übereinkommen accord ADR

aerodinamika aerodynamics Aerodynamik aérodynamique

aeroszol aerosol Aerosol aérosol

AETR-megállapodás AETR agreement AETR-Abkommen accord AETR

Afganisztán Afghanistan Afghanistan Afghanistan
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a fogyasztás felmérése consumer survey Verbrauchsforschung enquête de consommation

a fogyatékkal élők autonómiája independence of the disabled Selbstständigkeit von Behinderten autonomie des handicapés

a Folyami Hajózás Európai Uniója European Barge Union

Europäische Binnenschifffahrts-

Union

Union européenne de la navigation 

fluviale

a források értékelése evaluation of resources Schätzung der Ressourcen évaluation des ressources

a források túlzott mértékű kiaknázása over-exploitation of resources

übermäßige Nutzung der 

Ressourcen surexploitation des ressources

Afrika Africa Afrika Afrique

Afrika déli része Southern Africa südliches Afrika Afrique méridionale

Afrikai Fejlesztési Bank African Development Bank Afrikanische Entwicklungsbank Banque africaine de développement

Afrikai Igazságügyi és Emberi Jogi Bíróság African Court of Justice and Human Rights

African Court of Justice and Human 

Rights

Cour africaine de justice et des droits 

de l'homme

afrikai szervezet African organisation afrikanische Organisation organisation africaine

Afrikai Unió African Union Afrikanische Union Union africaine

Afrika szarva Horn of Africa Horn von Afrika Corne de l'Afrique

Afro-Mauritius Közös Szervezet

African and Mauritian Common 

Organisation

Gemeinsame afrikanisch-

mauritische Organisation

Organisation commune africaine et 

mauricienne

a fuvardíjszabás engedélyezése approval of tariffs

Genehmigung von 

Beförderungstarifen homologation des tarifs

ágazati megállapodás sectoral agreement sektorales Abkommen accord sectoriel

ágazati támogatás sectoral aid sektorale Beihilfe aide sectorielle

ágazati tervezés sectoral planning sektorielle Planung planification sectorielle

a gazdaság élénkítése reflation Ankurbelung der Wirtschaft relance économique

a gazdaság élénkülése economic take-off Take-off der Wirtschaft décollage économique

a Gazdasági Együttműködés Európai Szövetsége

European League for Economic 

Cooperation

Europäische Liga für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit

Ligue européenne de coopération 

économique

a gazdaság stabilizálása economic stabilisation Stabilisierung der Wirtschaft stabilisation économique

agglomeráció built-up area Ortschaft agglomération

a GMU első szakasza first stage of EMU erste Phase der WWU première phase de l'UEM

a GMU második szakasza second stage of EMU zweite Phase der WWU deuxième phase de l'UEM

a GMU ütemezése timetable for EMU Zeitplan der WWU calendrier de l'UEM

agrárbank agricultural bank Landwirtschaftsbank banque agricole

agrárélelmiszer-ipar agri-foodstuffs

Landwirtschafts- und 

Ernährungssektor agroalimentaire

agrárenergia agro-energy Agro-Energie agroénergie

agrárerdészet agroforestry Agro-Forstwirtschaft agroforesterie

agrárgazdaságtan agricultural economics Agrarwirtschaft économie agricole

agrárhitel agricultural credit Agrarkredit crédit agricole

agrárjog agrarian law Agrarrecht droit rural

agrár-környezetvédelmi terv agri-environmental plan Agrar-Umweltmaßnahmen plan agroenvironnemental
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agrárkutatás agronomic research Agrarforschung recherche agronomique

agrárnépesség rural population Landbevölkerung population rurale

agrárpolitika agricultural policy Agrarpolitik politique agricole

agrárreform agrarian reform Agrarreform réforme agraire

agrárstatisztika agricultural statistics Agrarstatistik statistique agricole

agrárstruktúra agricultural structure Agrarstruktur structure agricole

agrárstruktúra-politika policy on agricultural structures Agrarstrukturpolitik politique des structures agricoles

agrimonetáris politika agri-monetary policy Agrarwährungspolitik politique monétaire agricole

agroipar agro-industry Agro-Industrie agro-industrie

agronómia agronomy Agronomie agronomie

agyelszívás brain drain Brain Drain exode des compétences

a háború joga law of war Kriegsrecht droit de la guerre

a hajó és repülőgép személyzete crew Schiffs- und Flugpersonal personnel navigant

a hulladék anyagában történő hasznosítása waste recycling Abfallaufbereitung recyclage des déchets

AIDS AIDS AIDS sida

ajándék gift Schenkung donation

ajándéktárgy gift item Geschenkartikel article-cadeau

ajánlás recommendation Empfehlung recommandation

ajánlás (EU) recommendation (EU) Empfehlung (EU) recommandation (UE)

ajánlat elutasítása refusal to bid Ablehnung eines Angebots refus d'offre

ajánlati ár offer price Angebotspreis prix d'offre

ajánlattétel tendering Angebotseinreichung soumission d'offres

a jog szupremáciája primacy of the law Vorrang des Rechts primauté du droit

A Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfi

European Monitoring Centre for Drugs 

and Drug Addiction

Europäische Beobachtungsstelle 

für Drogen und Drogensucht

Observatoire européen des drogues 

et des toxicomanies

AKCS–EU-együttműködés ACP-EU relationship Beziehungen zwischen AKP und EU relation ACP-UE

AKCS–EU intézmény ACP-EU institution AKP-EU-Institution institution ACP-UE

AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés ACP-EU Joint Assembly Paritätische Versammlung AKP-EU Assemblée paritaire ACP-UE

AKCS–EU megállapodás ACP-EU Convention Abkommen AKP-EU convention ACP-UE

AKCS–EU Miniszterek Tanácsa ACP-EU Council of Ministers Ministerrat AKP-EU Conseil des ministres ACP-UE

AKCS–EU Nagykövetek Bizottsága ACP-EU Committee of Ambassadors Botschafterausschuss AKP-EU comité des ambassadeurs ACP-UE

AKCS–EU vegyes bizottság ACP-EU Joint Committee Paritätischer Ausschuss AKP-EU comité paritaire ACP-UE

AKCS-országok ACP countries AKP-Staaten pays ACP

a keleti blokk országai Eastern Bloc countries Ostblockländer pays de l'Est
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a kereskedelem liberalizálása liberalisation of trade Liberalisierung des Handels libération des échanges

a kereskedelem regionalizálása regionalisation of trade Regionalisierung des Handels régionalisation des échanges

a két német állam közötti kapcsolatok relations between the two German States innerdeutsche Beziehungen relation interallemande

a kivitel diverzifikálása diversification of exports Diversifizierung der Ausfuhren diversification des exportations

a kommunikáció ellenőrzése control of communications Kommunikationskontrolle contrôle de la communication

a költségvetés elfogadása adoption of the budget Annahme des Haushaltsplans adoption du budget

a költségvetés finanszírozása budget financing Finanzierung des Haushalts financement du budget

a költségvetési tervezet elutasítása rejection of the budget Ablehnung des Haushaltsplans rejet du budget

a költségvetés megállapítása drawing up of the budget Aufstellung des Haushaltsplans établissement du budget

a környezet romlása degradation of the environment Umweltverschlechterung dégradation de l'environnement

a közlekedésben részt vevők transport user Verkehrsteilnehmer usager des transports

a Közösségen belüli közlekedési főútvonal Community trunk route

Verkehrsachse innerhalb der 

Gemeinschaft axe communautaire

a közösségi érdek kinyilvánítása declaration of Community interest EG-Gemeinnützigkeitserklärung déclaration d'intérêt communautaire

aktiválási ár activating price Auslösungspreis prix de déclenchement

aktív feldolgozás inward processing aktive Veredelung perfectionnement actif

aktív foglalkoztatott népesség persons in work erwerbstätige Bevölkerung population active occupée

aktív mezőgazdasági népesség

working population engaged in 

agriculture

landwirtschaftliche 

Erwerbsbevölkerung population active agricole

aktív népesség working population Erwerbsbevölkerung population active

aktív választójog right to vote aktives Wahlrecht droit de vote

a kultúra előmozdítása cultural promotion Werbung für Kulturveranstaltung promotion culturelle

a Kulturális Együttműködés Tanácsa Council for Cultural Cooperation Rat für kulturelle Zusammenarbeit Conseil de coopération culturelle

akusztika acoustics Akustik acoustique

akvakultúra aquaculture Aquakultur aquiculture

alacsony fizetés low pay Niedriglohn bas salaire

alacsony jövedelem low income niedriges Einkommen faible revenu

alacsony lakbér low rent niedrige Miete loyer modéré

alacsony népsűrűség underpopulation Untervölkerung sous-peuplement

ALADI ALADI ALADI ALADI

ALADI-országok ALADI countries ALADI-Staaten pays de l'ALADI

alagcsövezés drainage Entwässerung drainage

alagút tunnel Tunnelbau tunnel

alakemlékező ötvözet shape-memory alloy Memory-Legierung alliage à mémoire

a La Manche csatornán keresztül történő 

összeköttetés cross-channel connection Verbindung über den Ärmelkanal liaison trans-Manche
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Åland Åland Ålandinseln Îles Åland

alapár basic price Grundpreis prix de base

alapfokú oktatás primary education Primarstufe enseignement primaire

alapítvány foundation Stiftung fondation

alapkutatás basic research Grundlagenforschung recherche fondamentale

alapoktatás basic education Elementarunterricht éducation de base

alaptermék primary product Grundstoff produit de base

alapvető szükségletek basic needs Grundbedürfnisse besoins fondamentaux

Alba Alba Alba Alba

Albánia Albania Albanien Albanie

áldozatok segítése help for victims Opferhilfe aide aux victimes

Alentejo Alentejo Alentejo Alentejo

alfabetizáció elimination of illiteracy Alphabetisierung alphabétisation

alga algae Alge algue

Algarve Algarve Algarve Algarve

Algéria Algeria Algerien Algérie

alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz adaptation to climate change Anpassung an den Klimawandel

adaptation au changement 

climatique

alkalmazott wage earner Arbeitnehmer salarié

alkalmazott (EU) servant (EU) Bediensteter (EU) agent (UE)

alkalmazottak értékelése staff assessment Personalbeurteilung appréciation du personnel

alkalmazotti kereset action by staff

Verwaltungsbeschwerde der 

Bediensteten recours du personnel

alkalmazott kutatás applied research angewandte Forschung recherche appliquée

alkalmazott számítástechnika computer applications angewandte Informatik informatique appliquée

alkalmazott tudományok applied sciences angewandte Wissenschaften sciences appliquées

alkalmi foglalkoztatás casual employment fallweise geleistete Aushilfsarbeit travail occasionnel

alkohol alcohol Alkohol alcool

alkoholizmus alcoholism Alkoholismus alcoolisme

alkoholmentes ital non-alcoholic beverage alkoholfreies Getränk boisson non alcoolisée

alkoholtartalmú ital alcoholic beverage alkoholisches Getränk boisson alcoolisée

alkotmány constitution Verfassung constitution

alkotmánybíróság constitutional court Verfassungsgerichtsbarkeit juridiction constitutionnelle

alkotmány felülvizsgálata constitutional revision Verfassungsänderung révision de la constitution

alkotmányjog constitutional law Verfassungsrecht droit constitutionnel
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alkotmányos monarchia constitutional monarchy parlamentarische Monarchie monarchie parlementaire

alkotmányosság vizsgálata control of constitutionality

Kontrolle der 

Verfassungsmäßigkeit contrôle de constitutionnalité

alkusz broker Warenmakler courtier

állam State Staat État

államadósság public debt öffentliche Schuld dette publique

államadósság átütemezése rescheduling of public debt Konsolidierung der Schuld consolidation de la dette

államadósság törlesztése redemption of public debt öffentlicher Schuldendienst amortissement de la dette

államcsíny coup d'état Staatsstreich coup d'État

állam elismerése recognition of a state Anerkennung als Staat reconnaissance d'État

állam és egyház kapcsolata church-State relations Beziehung Kirche/Staat relation Église-État

államfő head of State Staatschef chef d'État

államháztartás public finance öffentliche Finanzen finances publiques

állami árrögzítés assessment of prices staatliche Preisfestsetzung taxation des prix

állami bank public bank öffentlich-rechtliche Bank banque publique

állami beruházás public investment öffentliche Investition investissement public

állami biztosítás public insurance öffentlich-rechtliche Versicherung assurance publique

állami egészségügyi szolgálat State health service staatliche Gesundheitsbehörde service national de santé

állami erdő publicly owned forest Staatswald forêt domaniale

állami és magánközlekedés semi-public transport halböffentlicher Verkehr transport semi-collectif

állami finanszírozás public financing öffentliche Finanzierung financement public

állami gazdálkodás public economy öffentliche Wirtschaft économie publique

állami gazdaság State farm staatlicher Landwirtschaftsbetrieb exploitation agricole d'État

állami jelkép symbol of State Staatssymbol symbole de l'État

állami kényszer government violence staatliche Gewalt violence d'État

állami kereskedelem State trading Staatshandel commerce d'État

állami készletek public stock öffentliches Lager stock public

állami kiadások public expenditure öffentliche Ausgabe dépense publique

állami kölcsönfelvétel public borrowing öffentliche Anleihe emprunt public

állami költségvetés national budget Staatshaushalt budget de l'État

állami-magán partnerség public-private partnership öffentlich-private Partnerschaft partenariat public-privé

állami monopólium State monopoly Staatsmonopol monopole d'État

állami számvitel public accounting öffentliches Rechnungswesen comptabilité publique

állami támogatás State aid staatliche Beihilfe aide de l'État
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állami támogatások felügyelete control of State aid Kontrolle der staatlichen Beihilfen contrôle des aides d'État

állami tervezés national planning staatliche Planung planification nationale

állami tulajdon public property öffentliches Eigentum propriété publique

állami tulajdonú földterület state-owned land staatseigenes Land terre domaniale

állami vállalatok költségvetése subsidiary budget

Haushaltsplan der Unternehmen 

im Staatsbesitz budget annexe

Állami Vállalkozások Európai Központja

European Centre of Enterprises with 

Public Participation

Europäische Zentrale der 

öffentlichen Wirtschaft

Centre européen de l'entreprise 

publique

államkincstár Treasury Staatskasse trésor

államok joga law of states Recht der Staaten droit des États

államosítás nationalisation Verstaatlichung nationalisation

állampolgár national Staatsangehöriger ressortissant

állampolgár és hatóság viszonya citizen-authority relations Beziehungen Verwaltung/Bürger relation administration-administré

állampolgári kötelezettségek citizen's duties Bürgerpflichten devoirs du citoyen

állampolgári nevelés civics Gemeinschaftskunde instruction civique

állampolgárság nationality Staatsangehörigkeit nationalité

állampolgárság alapján történő megkülönböztetés discrimination on the basis of nationality

Diskriminierung aus Gründen der 

Staatsangehörigkeit

discrimination basée sur la 

nationalité

államszövetség confederal State Staatenbund État confédéral

államtitok State secret Staatsgeheimnis secret d'État

államutódlás succession of states Staatensukzession succession d'États

állandó bizottság standing committee ständiger Ausschuss commission permanente

állandó bizottság (EU) standing committee (EU) Ständiger Ausschuss (EU) comité permanent (UE)

állandó lakóhely legal domicile gesetzlicher Wohnsitz domicile légal

állásfoglalás (EU) resolution (EU) Entschließung (EU) résolution (UE)

álláskeresés job application Stellengesuch demande d'emploi

állatállomány livestock Viehbestand cheptel

állatállomány átállítása herd conversion Umstellung des Viehbestands reconversion de troupeau

állatbemutató animal show Tierschau spectacle d'animaux

állatbetegség animal disease Tierkrankheit maladie animale

állategészségügy animal health Gesundheit der Tiere santé animale

állat-egészségügyi jogszabályok veterinary legislation Veterinärrecht législation vétérinaire

Állat-egészségügyi Világszervezet World Organisation for Animal Health

Weltorganisation für 

Tiergesundheit

Organisation mondiale de la santé 

animale

állat-egészségügyi vizsgálat veterinary inspection tierärztliche Überwachung inspection vétérinaire

állatgyógyászati készítmény veterinary drug Tierarzneimittel médicament vétérinaire

állati bőr animal skin Tierhaut peau d'animal
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állati eredetű anyag material of animal origin tierische Substanz matière d'origine animale

állati fehérje animal protein tierisches Eiweiß protéine animale

állati leukózis animal leucosis Tierleukose leucose animale

állati olaj animal oil tierisches Öl huile animale

állati takarmány animal feedingstuffs Futtermittel aliment du bétail

állati termék animal product tierisches Erzeugnis produit animal

állati tuberkolózis animal tuberculosis Tiertuberkulose tuberculose animale

állati zsírok animal fats tierisches Fett corps gras animal

állatjárvány animal plague Tierpest peste animale

állatjólét animal welfare Wohlbefinden der Tiere bien-être des animaux

állatkert zoo Zoologischer Garten jardin zoologique

állatkísérlet animal experimentation Versuch am Tier expérimentation animale

állatnemesítés animal breeding Tierzucht reproduction animale

állatok levágása slaughter of animals Schlachtung abattage d'animaux

állatok szállítása transport of animals Tiertransport transport d'animaux

állatorvos veterinarian Tierarzt vétérinaire

állatorvosi termék veterinary product tiermedizinisches Erzeugnis produit vétérinaire

állatorvos-tudomány veterinary medicine Tiermedizin médecine vétérinaire

állattan zoology Zoologie zoologie

állattartás livestock farming Viehhaltung élevage

állattenyésztés animal production tierische Erzeugung production animale

állattenyésztési technológia zootechnics Zootechnik zootechnie

állatvédelem protection of animals Tierschutz protection des animaux

állatvilág animal life Tierwelt faune

allergia allergy Allergie allergie

állókultúra permanent crop Dauerkultur culture permanente

állóvíz stagnant water stehendes Gewässer eau stagnante

almabor cider Apfelwein cidre

alpesi régió Alpine Region Alpenraum région alpine

Alsó-Ausztria Lower Austria Niederösterreich Basse-Autriche

Alsó-Normandia Lower Normandy Basse-Normandie Basse-Normandie

alsó osztály lower class Unterschicht classe inférieure

Alsó-Szászország Lower Saxony Niedersachsen Basse-Saxe
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Alsó-sziléziai vajdaság Lower Silesia province Woiwodschaft Niederschlesien voïévodie de Basse-Silésie

általános egészségbiztosítás universal health coverage Einwohnerkrankenversicherung couverture maladie universelle

általános érdekű szolgáltatások services of general interest gemeinwohlorientierte Leistungen service d'intérêt général

általános gépgyártás general mechanical engineering allgemeiner Maschinenbau mécanique générale

általános jogi alapelv general legal principle allgemeiner Rechtsgrundsatz principe général du droit

általános költségek overheads Gemeinkosten frais généraux

általános költségvetés general budget Gesamthaushaltsplan budget général

általános költségvetés (EU) general budget (EU) Gesamthaushaltsplan (EU) budget général (UE)

általános könyvelés financial accounting allgemeine Buchhaltung comptabilité générale

általános oktatás general education allgemein bildender Unterricht enseignement général

általános orvostan general medicine Allgemeinmedizin médecine générale

általános preferenciák generalised preferences allgemeine Präferenzen préférences généralisées

általános választójog universal suffrage allgemeines Wahlrecht suffrage universel

alternatív büntetés alternative sentence Ersatzstrafe peine de substitution

alternatív gyógyász practitioner of alternative medicine nicht anerkannter Heilberuf profession médicale parallèle

alternatív gyógyászat alternative medicine alternative Medizin médecine douce

alternatív mezőgazdasági termelés alternative agricultural production alternative Agrarproduktion production agricole alternative

alternatív vitarendezés alternative dispute resolution

allternative Verfahren zur 

Streitbeilegung

modes alternatifs de résolution des 

conflits

alultápláltság undernourishment Unterernährung sous-alimentation

alumínium aluminium Aluminium aluminium

alvállalkozásba adás subcontracting

Weitervergabe an 

Nachunternehmer sous-traitance

Alytus Alytus county Alytus district d’Alytus

a magánélet védelme protection of privacy Schutz der Privatsphäre protection de la vie privée

a menedzsment ellenőrzése management audit Wirtschaftlichkeitskontrolle contrôle de gestion

Amerika America Amerika Amérique

Amerikai Államok Szervezete Organisation of American States

Organisation amerikanischer 

Staaten Organisation des États américains

Amerikai Szamoa American Samoa Amerikanisch-Samoa Samoa américaines

amerikai szervezet American organisation amerikanische Organisation organisation américaine

Amerikai Virgin-szigetek US Virgin Islands Amerikanische Jungferninseln Îles Vierges américaines

Amerika-közi Emberi Jogi Bíróság Inter-American Court of Human Rights

Interamerikanischer Gerichtshof 

für Menschenrechte

Cour interaméricaine des droits de 

l'homme

Amerika-közi Fejlesztési Bank Inter-American Development Bank

Interamerikanische 

Entwicklungsbank

Banque interaméricaine de 

développement

a mérleg nyelvét jelentő párt hinge party Pendelpartei parti charnière

a mezőgazdaság és a kereskedelem kapcsolata agriculture-trade relationship Beziehung Landwirtschaft/Handel rapport agriculture-commerce
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a mezőgazdaság és az ipar kapcsolata agriculture-industry relationship

Beziehung 

Landwirtschaft/Industrie rapport agriculture-industrie

a mezőgazdasági termelés szabályozása regulation of agricultural production Lenkung der Agrarproduktion

réglementation de la production 

agricole

a mezőgazdasági üzem vezetője head of agricultural holding landwirtschaftlicher Betriebsleiter chef d'exploitation agricole

Amnesty International Amnesty International Amnesty International Amnesty International

amorf anyagok amorphous materials amorpher Werkstoff matériau amorphe

amortizáció amortisation Abschreibung amortissement

Amszterdami Szerződés Treaty of Amsterdam Vertrag von Amsterdam traité d'Amsterdam

a munka törvénykönyve work code Arbeitsgesetzbuch code du travail

analitikai kémia analytical chemistry analytische Chemie chimie analytique

anarchizmus anarchism Anarchismus anarchisme

anatómia anatomy Anatomie anatomie

Andalúzia Andalusia Andalusien Andalousie

Andok-csoport Andean Community Andengemeinschaft Communauté andine

Andok-csoport országai Andean Community countries Staaten der Andengemeinschaft pays de la Communauté andine

Andok Parlament Andean Parliament Andenparlament Parlement andin

Andorra Andorra Andorra Andorre

A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete European Institute for Gender Equality

Europäisches Institut für 

Gleichstellungsfragen

Institut européen pour l’égalité entre 

les hommes et les femmes

a népesség földrajzi megoszlása

geographical distribution of the 

population

geografische Verteilung der 

Bevölkerung

répartition géographique de la 

population

a népesség összetétele composition of the population Bevölkerungsaufbau composition de la population

Anglia England England Angleterre

anglikanizmus Anglicanism Anglikanismus anglicanisme

Angola Angola Angola Angola

angol nyelvű Afrika English-speaking Africa englischsprachiges Afrika Afrique anglophone

Anguilla Anguilla Anguilla Anguilla

anhidrid anhydride Anhydrid anhydride

a növényvilág védelme protection of plant life Schutz der Pflanzenwelt protection de la flore

antibiotikum antibiotic Antibiotikum antibiotique

Antigua és Barbuda Antigua and Barbuda Antigua und Barbuda Antigua-et-Barbuda

antimon antimony Antimon antimoine

antirasszista mozgalom anti-racist movement Antirassismusbewegung mouvement contre le racisme

antiszemitizmus anti-semitism Antisemitismus antisémitisme

Antwerpen tartomány Province of Antwerp Provinz Antwerpen province d'Anvers

anya- és gyermekvédelem care of mothers and infants Fürsorge für Mutter und Kind protection maternelle et infantile
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anyagok ellenálló képessége resistance of materials Materialfestigkeit résistance des matériaux

anyagtechnológia materials technology Materialtechnologie technologie des matériaux

anyakönyv civil register Standesamtsregister registre d'état civil

anyanyelv mother tongue Muttersprache langue maternelle

anyaság motherhood Mutterschaft maternité

anyasági ellátás maternity benefit Mutterschaftsgeld allocation de maternité

anyatehén suckler cow Mutterkuh vache allaitante

anyatej mother's milk Muttermilch lait maternel

anyavállalat parent company Muttergesellschaft société mère

ANZUS Anzus ANZUS ANZUS

ANZUS-országok Anzus countries ANZUS-Staaten pays de l'ANZUS

a parlament hatásköre powers of parliament Zuständigkeit des Parlaments compétence du Parlement

a parlamenti képviselők jogállása Statute for Members of the Parliament Abgeordnetenstatut statut des parlementaires

apartheid apartheid Apartheid apartheid

apasági távollét paternity leave Vaterschaftsurlaub congé de paternité

APEC-országok APEC countries APEC-Staaten pays de l'APEC

aperitif aperitif Aperitif apéritif

a piac liberalizációja liberalisation of the market Liberalisierung des Marktes libéralisation du marché

ápolószemélyzet nursing staff Krankenpflegepersonal personnel infirmier

Apulia Apulia Apulien Pouilles

Aquitánia Aquitaine Aquitanien Aquitaine

ár prices Preis prix

arab–afrikai együttműködés Arab-African cooperation

arabisch-afrikanische 

Zusammenarbeit coopération arabo-africaine

Arab Közös Piac Arab Common Market Arabischer Gemeinsamer Markt Marché commun arabe

Arab Liga Arab League Arabische Liga Ligue arabe

Arab Maghreb Unió Arab Maghreb Union Union des Arabischen Maghreb Union du Maghreb arabe

arab szervezet Arab organisation arabische Organisation organisation arabe

Arad Arad Arad Arad

Aragónia Aragon Aragonien Aragon

árak közzététele publishing of prices Veröffentlichung der Preise publicité des prix

áramellátás electricity supply Stromversorgung distribution de l'électricité

arany gold Gold or

arany-deviza standard gold-exchange standard Golddevisenstandard étalon de change-or
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arányos képviselet proportional representation Verhältniswahl représentation proportionnelle

arányosság elve principle of proportionality Grundsatz der Verhältnismäßigkeit principe de proportionnalité

aranystandard gold standard Goldstandard étalon-or

árapály-energia tidal energy Gezeitenenergie énergie marémotrice

aratógép harvester Erntemaschine machine de récolte

árbefagyasztás price freeze Preisstopp blocage des prix

arbitrázs arbitrage Arbitrage arbitrage financier

árcsökkenés price reduction Preisrückgang baisse des prix

a Régiók Bizottságának véleménye CoR opinion Stellungnahme AdR avis CdR

árellenőrzés price control Preisüberwachung contrôle des prix

árfolyam exchange rate Wechselkurs taux de change

árfolyamparitás exchange parity Währungsparität parité des changes

árfolyam-szabályozás exchange control Devisenkontrolle contrôle des changes

Argentína Argentina Argentinien Argentine

Argeș Arges Arges Arges

árharmonizáció harmonisation of prices Angleichung der Preise harmonisation des prix

árindex price index Preisindex indice des prix

árindexálás price indexing Preisindexierung indexation des prix

áringadozás price fluctuation Preisschwankung fluctuation des prix

árjegyzék price list Preistafel barème de prix

árképzés price formation Preisbildung formation des prix

árkülönbség price disparity Preisunterschied disparité de prix

ármegállapodás price agreement Preisabsprache accord de prix

árnövekedés price increase Preissteigerung augmentation des prix

árnyékkormány shadow cabinet Schattenkabinett cabinet fantôme

aroma flavouring Geschmacksstoff aromatisant

aromanövény aromatic plant Duftpflanze plante aromatique

árpa barley Gerste orge

árpolitika prices policy Preispolitik politique des prix

árrés bracket price Preisspanne prix à fourchette

árrögzítés fixing of prices Preisfestsetzung fixation des prix

árstabilitás price stability Preisstabilität stabilité des prix

árszabályozás price regulations Preisregulierung réglementation des prix
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ártalom nuisance Schadensfaktor nuisance

ártámogatás price support Preisstützung soutien des prix

áruátrakodás handling Umschlag von Gütern manutention

Aruba Aruba Aruba Aruba

árubeszerzési szerződés supplies contract Lieferauftrag marché de fournitures

árucikkek megnevezése product designation Benennung des Produkts dénomination du produit

áruhiány shortage Mangel pénurie

áruk és szolgáltatások goods and services Güter und Dienstleistungen biens et services

áruk szabad mozgása free movement of goods freier Warenverkehr libre circulation des marchandises

árumegállapodás commodity agreement Grundstoffabkommen accord sur les produits de base

árupiac commodities market Grundstoffmarkt marché des produits de base

Arushai Egyezmény Arusha Convention Abkommen von Arusha convention d'Arusha

árusító automata automatic vending machine Verkaufsautomat distributeur automatique

árusítóhely retail outlet Verkaufsstelle point de vente

áruszállítás carriage of goods Güterverkehr transport de marchandises

árutőzsde commodities exchange Warenbörse bourse de marchandises

árva orphan Waise orphelin

árverés auction sale Versteigerung vente aux enchères

árvíz flood Überschwemmung inondation

ASEAN ASEAN ASEAN ANASE

ASEAN-országok ASEAN countries ASEAN-Staaten pays de l'ANASE

ásványi nyersanyagok mineral resources verfügbare Böden ressource minérale

ásványolaj mineral oil Mineralöl huile minérale

ásványtan mineralogy Mineralogie minéralogie

ásványvíz mineral water Mineralwasser eau minérale

a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén 

alapuló térség area of freedom, security and justice

Raum der Freiheit, der Sicherheit 

und des Rechts espace de liberté, sécurité et justice

a szabványok harmonizációja harmonisation of standards Angleichung der Normen harmonisation des normes

a szállítás tervezése transport planning Transportplanung planification des transports

aszály drought Dürre sécheresse

a Számvevőszék tagja (EU) member of the Court of Auditors (EU) Mitglied des Rechnungshofs (EU) membre de la Cour des comptes (UE)

a Számvevőszék véleménye opinion of the Court of Auditors

Stellungnahme Europäischer 

Rechnungshof avis Cour des comptes

a szavazás eredménye result of the vote Abstimmungsergebnis résultat du vote

a Szellemi Tulajdon Világszervezete World Intellectual Property Organisation

Weltorganisation für geistiges 

Eigentum

Organisation mondiale de la 

propriété intellectuelle
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a személyes képmáshoz fűződő jog right of personal portrayal Recht am eigenen Bild droit à l'image

a személyi szabadság megsértése illegal restraint Freiheitsberaubung séquestration de personnes

a szennyezés mértéke degree of pollution Belastungsgrad degré de pollution

a szennyező fizet elve polluter pays principle Verursacherprinzip principe pollueur-payeur

aszimmetrikus háború asymmetric warfare asymetrischer Krieg guerre asymétrique

asztali bor table wine Tafelwein vin de table

asztalosmunka joinery Schreinerei menuiserie

asztronautika astronautics Navigation von Raumschiffen astronautique

asztronómia astronomy Astronomie astronomie

Asztúriai Hercegség Principality of Asturias Fürstentum Asturien Principauté des Asturies

a tagok kinevezése appointment of members Ernennung der Mitglieder nomination des membres

átalakulási támogatás redevelopment aid Umstellungsbeihilfe aide à la reconversion

átalányadó flat-rate tax Pauschalsteuer impôt forfaitaire

a Tanács véleménye opinion of the Council Stellungnahme des Rates avis du Conseil

a technikai fejlődés miatti munkanélküliség unemployment due to technical progress

technologisch bedingte 

Arbeitslosigkeit chômage technologique

ateizmus atheism Atheismus athéisme

a tenger élővilága marine life Meereslebewesen espèce marine

a tengerfenék hasznosítása exploitation of the sea-bed Nutzung des Meeresbodens exploitation des fonds marins

a tengerfenék természeti kincsei underwater mineral resources Meeresbodenschätze ressource minérale sous-marine

a termelés diverzifikációja product diversification Diversifizierung der Produktion diversification de la production

a termelés elosztása distribution of production Verteilung der Produktion répartition de la production

a termelés helye location of production

landwirtschaftlicher 

Produktionsstandort localisation de la production

a termelés javítása production improvement Produktionsverbesserung amélioration de la production

a termelés növekedése increase in production Produktionssteigerung accroissement de production

a termelés szervezése organisation of production Organisation der Produktion organisation de la production

a termelés tervezése production planning Produktionsplanung planification de la production

átértékelés revaluation Aufwertung réévaluation

áthelyezés reassignment berufliche Versetzung réaffectation professionnelle

atipikus foglalkoztatás non-standard employment atypische Beschäftigung travail atypique

átírás transliteration Transliteration translittération

átlagár average price Durchschnittspreis prix moyen

atlanti ív Atlantic Arc Atlantischer Bogen Arc atlantique

Atlanti-óceán Atlantic Ocean Atlantischer Ozean océan Atlantique
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atlasz atlas Atlas atlas

átmeneti gazdaság transition economy

Wirtschaft in einer 

Übergangsphase économie en transition

átmeneti időszak (EU) transitional period (EU) Übergangszeit (EU) période de transition (UE)

atmoszféra atmosphere Atmosphäre atmosphère

atom atom Atom atome

Atomenergia-ügynökség Nuclear Energy Agency Kernenergie-Agentur Agence pour l'énergie nucléaire

atomerőmű nuclear power station Kernkraftwerk centrale nucléaire

atomfegyvermentes övezet létrehozása creation of nuclear-free zones nukleare Abrüstung dénucléarisation

atomháború nuclear war Atomkrieg guerre nucléaire

atommaghasadás nuclear fission Kernspaltung fission nucléaire

atomreaktor nuclear reactor Kernreaktor réacteur nucléaire

a törvényhozói és a végrehajtói hatalom kapcsolata legislative-executive relations Beziehung Legislative/Exekutive relation législatif-exécutif

ATP-megállapodás ATP Agreement ATP-Abkommen accord ATP

átszállítás transit Durchgangsverkehr transit

áttelepülés transfer of population Umsiedlung transfert de population

Attika Attica Attika Attique

átutalás credit transfer Überweisung virement

átváltási arányok conversion rate Umrechnungskurs taux de conversion

audiokazetta audio cassette Kassette cassette audio

audiovizuális dokumentum audiovisual document audiovisuelles Dokument document audiovisuel

audiovizuális eszköz audiovisual equipment Audio- und Videogerät matériel audiovisuel

audiovizuális kalózkodás audiovisual piracy audiovisuelle Piraterie piratage audiovisuel

audiovizuális koprodukció audiovisual co-production audiovisuelle Koproduktion coproduction audiovisuelle

audiovizuális politika audiovisual communications policy Politik im audiovisuellen Bereich politique de l'audiovisuel

audiovizuális program audiovisual programme audiovisuelles Programm programme audiovisuel

audiovizuális szektor audiovisual industry

Industrie der audiovisuellen 

Medien industrie de l'audiovisuel

audiovizuális termék audiovisual production audiovisuelle Produktion production audiovisuelle

Ausztrália Australia Australien Australie

Ausztria Austria Österreich Autriche

Ausztria régiói regions of Austria Regionen Österreichs régions de l'Autriche

autó motor car Automobil automobile

autóbusz bus Omnibus autobus

autóbusz-pályaudvar bus station Autobusbahnhof gare routière
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automatizálás automation Automatisierung automatisation

autonómia autonomy Autonomie autonomie

autonomista párt autonomist party autonomistische Partei parti autonomiste

autonóm közösség autonomous community autonome Körperschaft communauté autonome

autópálya motorway Autobahn autoroute

autópályadíj toll Verkehrsgebühr péage

autoritárius rendszer authoritarian regime autoritäres Regime régime autoritaire

Auvergne Auvergne Auvergne Auvergne

a vállalkozás korszerűsítése company modernisation Betriebsmodernisierung modernisation de l'entreprise

a vállalkozás növekedése company growth

Steigerung der 

Unternehmenstätigkeiten croissance de l'entreprise

a vámtételek visszaállítása restoration of customs duties Wiedereinsetzung der Zollsätze rétablissement des droits de douane

a Varsói Szerződés országai Warsaw Pact countries Staaten des Warschauer Pakts pays du Pacte de Varsovie

a Varsói Szerződés Szervezete Warsaw Pact Organisation Warschauer Vertrags-Organisation organisation du traité de Varsovie

a vezető iparosodott országok csoportja group of leading industrialised countries

Gruppe der am stärksten 

industrialisierten Länder

Groupe des pays les plus 

industrialisés

a világ népessége world population Weltbevölkerung population mondiale

a világűr militarizálása militarisation of space Militarisierung des Weltraums militarisation de l'espace

az állam biztonságának veszélyeztetése threat to national security Gefährdung der Staatssicherheit atteinte à la sûreté de l'État

az állam és a régiók kapcsolata

relations between the State and the 

regions Beziehungen Staat/Region relation État-région

az állam felelőssége liability of the State Haftung des Staates responsabilité de l'État

az állatvilág védelme protection of animal life Schutz der Tierwelt protection de la faune

az Arab Gazdasági Egység Tanácsa Council of Arab Economic Unity

Rat für Arabische Wirtschaftliche 

Einheit Conseil de l'unité économique arabe

az Arab Közös Piac országai Arab Common Market countries

Staaten des Arabischen 

Gemeinsamen Markts pays du Marché commun arabe

az Arab Liga országai Arab League countries Staaten der Arabischen Liga pays de la Ligue arabe

azbeszt asbestos Asbest amiante

az Egyesült Királyság régiói regions of the United Kingdom

Regionen des Vereinigten 

Königreichs régions du Royaume-Uni

az Egyesült Nemzetek Fejlesztési Programja UN Development Programme

Entwicklungsprogramm der 

Vereinten Nationen

Programme des Nations unies pour 

le développement

az Egyesült Nemzetek konferenciája a környezetről és 

a fejlődésről

UN Conference on Environment and 

Development

Konferenz der Vereinten Nationen 

über Umwelt und Entwicklung

Conférence des Nations unies sur 

l'environnement et le 

développement

az Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi Programja UN Environment Programme

Umweltprogramm der Vereinten 

Nationen

Programme des Nations unies pour 

l'environnement

az Egyesült Nemzetek kutatási és képzési intézete UN research and training institutes

Institut für Ausbildung und 

Forschung (Vereinte Nationen)

Instituts de recherche et de 

formation ONU

Az Egyesült Nemzetek Leszerelési Kutatóintézete UN Institute for Disarmament Research

Institut der Vereinten Nationen für 

Abrüstungsforschung

Institut des Nations unies pour la 

recherche sur le désarmement

az Egyesült Nemzetek Nemzetközi Kábítószer-

ellenőrző Programja

UN International Drug Control 

Programme

Drogenkontrollprogramm der 

Vereinten Nationen

Programme des Nations unies pour 

le contrôle international des drogues

az Egyesült Nemzetek Népesedési Alapja UN Population Fund

Bevölkerungsfonds der Vereinten 

Nationen

Fonds des Nations unies pour la 

population

az Egyesült Nemzetek Szociális Fejlődéssel Foglalkozó 

Kutatóintézete

UN Research Institute for Social 

Development

Forschungsinstitut der Vereinten 

Nationen für soziale Entwicklung

Institut de recherche des Nations 

unies pour le développement social

Gyors fordításra van szüksége? Kérje árajánlatunkat: 06 70 332 4905 | info@1x1forditoiroda.hu

1x1 Fordítóiroda

www.1x1forditoiroda.hu



az Ember és a Népek Jogainak Afrikai Chartája

African Charter on Human and Peoples' 

Rights

Afrikanische Charta der 

Menschenrechte und Rechte der 

Völker

charte africaine des droits de 

l'homme et des peuples

az energia békés célú felhasználása peaceful use of energy friedliche Nutzung von Energie utilisation pacifique d'énergie

az ENSZ Állandó Bizottsága UN Standing Committee Ständiger Ausschuss UNO comité permanent ONU

az ENSZ Biztonsági Tanácsa UN Security Council Sicherheitsrat UNO Conseil de sécurité ONU

az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye

UN Framework Convention on Climate 

Change

Rahmenübereinkommen der 

Vereinten Nationen über 

Klimaänderungen

Convention-cadre des Nations unies 

sur les changements climatiques

az ENSZ emberi jogi főbiztosa UN High Commissioner for Human Rights

Hoher Kommissar für 

Menschenrechte

Haut-commissaire aux droits de 

l'homme

az ENSZ főtitkára UN Secretary-General

Generalsekretär der Vereinten 

Nationen Secrétaire général de l'ONU

az ENSZ Gyámsági Tanácsa UN Trusteeship Council Treuhandrat UNO Conseil de tutelle ONU

Az ENSZ Interregionális Bűnügyi Kutatóintézete

UN Interregional Crime and Justice 

Research Institute

Interregionales Forschungsinstitut 

der Vereinten Nationen für 

Kriminalität und Rechtspflege

Institut interrégional de recherche 

des Nations unies sur la criminalité 

et la justice

az ENSZ Iparfejlesztési Szervezete UN Industrial Development Organisation

Organisation der Vereinten 

Nationen für industrielle 

Entwicklung

Organisation des Nations unies pour 

le développement industriel

az ENSZ kereskedelmi és fejlesztési konferenciája

UN Conference on Trade and 

Development

Handels- und 

Entwicklungskonferenz der 

Vereinten Nationen

Conférence des Nations unies sur le 

commerce et le développement

az ENSZ kiegészítő szerve UN subsidiary body Nebenorgan UNO organe subsidiaire ONU

az ENSZ programjai és alapjai UN programmes and funds Programme und Fonds der VN programmes et fonds de l'ONU

az ENSZ regionális bizottsága UN regional commission Regionalkommission UNO commission régionale ONU

az ENSZ szakosított intézménye UN specialised agency Sonderorganisation der VN institution spécialisée de l'ONU

az ENSZ technikai bizottsága UN technical commission Technische Kommission UNO commission technique ONU

az ENSZ Titkársága UN Secretariat Sekretariat der Vereinten Nationen Secrétariat de l'ONU

az ENSZ Továbbképző és Kutató Intézete UN Institute for Training and Research

Ausbildungs- und 

Forschungsinstitut der Vereinten 

Nationen

Institut des Nations unies pour la 

formation et la recherche

az EP elnöksége Bureau of the EP

Präsidium des Europäischen 

Parlaments bureau du PE

az EP hatásköre powers of the EP Zuständigkeit des EP compétence du PE

az EP quaestora Quaestor of the EP Quästor EP questeur PE

Azerbajdzsán Azerbaijan Aserbaidschan Azerbaïdjan

az eredeti művészeti alkotás szerzőjét megillető 

újraeladási jog artist's resale right

Folgerecht des Urhebers des 

Originals eines Kunstwerkes droit de suite

az Északi Tanács országai Nordic Council countries Staaten des Nordischen Rates pays du Conseil nordique

az EU Hivatalos Lapja EU Official Journal Amtsblatt EU Journal officiel UE

az EU katonai missziója EU military mission Militärmission der EU mission militaire de l'UE

az EU Katonai Törzse EU Military Staff Militärstab der EU État-major de l'UE

az EU kibocsátáskereskedelmi rendszere EU Emissions Trading Scheme EU-Emissionshandelssystem

Mécanisme UE d'échange de droits 

d'émission

az EU nemzetközi szerepe the EU's international role internationale Rolle der Union rôle international de l'UE

az EU rendőri missziója EU police mission Polizeimission der EU mission de police de l'UE

az Európa-gondolat előmozdítása promotion of the European idea Verbreitung des Europagedankens promotion de l'idée européenne

az európai építmény története history of Europe

Geschichte des europäischen 

Einigungswerks histoire de l'Europe

az európai jelentőségű projekt project of European interest

Projekt von europäischem 

Interesse projet d'intérêt européen
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az Európai Központi Bank tagja member of the European Central Bank

Mitglied der Europäischen 

Zentralbank

membre de la Banque centrale 

européenne

Az Európai Központi Bank véleménye European Central Bank opinion

Stellungnahme der Europäischen 

Zentralbank

avis de la Banque centrale 

européenne

az európai ombudsmanhoz fordulás appeal to the European Ombudsman

Inanspruchnahme des 

Europäischen Bürgerbeauftragten recours au médiateur européen

az Európai Parlament alelnöke Vice-President of the EP Vizepräsident EP vice-président PE

az Európai Parlament elnöke President of the EP Präsident EP président PE

Az Európai Parlamenti Kutatási és Dokumentációs 

Központ

European Centre for Parliamentary 

Research and Documentation

Europäisches Zentrum für 

Parlamentarische Wissenschaft 

und Dokumentation

Centre européen de recherche et de 

documentation parlementaires

az Európai Parlament képviselője Member of the European Parliament europäischer Abgeordneter parlementaire européen

az Európai Tanács állásfoglalása resolution of the European Council

Entschließung des Europäischen 

Rates résolution du Conseil européen

az Európai Tanács elnöke President of the European Council Präsident des Europäischen Rates président du Conseil européen

az Európai Unió alapjogi chartája EU Charter of Fundamental Rights

Grundrechtscharta der 

Europäischen Union

charte des droits fondamentaux de 

l'Union européenne

az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége

European Union Agency for Fundamental 

Rights

Agentur der Europäischen Union 

für Grundrechte

Agence des droits fondamentaux de 

l'Union européenne

az Európai Unió Bírósága Court of Justice of the European Union

Gerichtshof der Europäischen 

Union

Cour de justice de l'Union 

européenne

az Európai Unió Biztonságpolitikai Kutatóintézete

European Union Institute for Security 

Studies

Institut der Europäischen Union für 

Sicherheitsstudien

Institut d'études de sécurité de 

l'Union européenne

az Európai Unió érdekeit sértő csalás fraud against the EU Betrug zu Lasten der EU fraude contre l'UE

az Európai Unió helyzete EU situation Lage der Europäischen Union situation de l'Union européenne

az Európai Unió Katonai Bizottsága EU Military Committee EU-Militärausschuss Comité militaire de l'UE

Az Európai Unió Kiadóhivatala Publications Office of the European Union

Amt für Veröffentlichungen der 

Europäischen Union

Office des publications de l’Union 

européenne

az Európai Unió külső határa external border of the EU Außengrenze der EU frontière extérieure de l'UE

az Európai Unió mélyítése deepening of the European Union Vertiefung der Europäischen Union

approfondissement de l'Union 

européenne

az Európai Unió Műholdközpontja European Union Satellite Centre

Satellitenzentrum der 

Europäischen Union

Centre satellitaire de l'Union 

européenne

az Európai Unió regionális politikája EU regional policy EU-Regionalpolitik politique régionale de l'UE

az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja

Translation Centre for the Bodies of the 

European Union

Übersetzungszentrum für die 

Einrichtungen der Europäischen 

Union

Centre de traduction des organes de 

l'Union européenne

az Európai Unió Tanácsa Council of the European Union Rat der Europäischen Union Conseil de l'Union européenne

az Európai Unió Tanácsának állásfoglalása

Resolution of the Council of the European 

Union

Entschließung des Rates der 

Europäischen Union

résolution du Conseil de l'Union 

européenne

az Európai Unió Tanácsának bizottsága EU Council committee

Ausschuss des Rates der 

Europäischen Union

comité du Conseil de l'Union 

européenne

az Európai Unió Tanácsának elnöksége EU Council Presidency

Vorsitz des Rates der Europäischen 

Union

présidence du Conseil de l'Union 

européenne

az Európa Tanács alapja Council of Europe fund Fonds des Europarates fonds du Conseil de l'Europe

az Európa Tanács tagországai Council of Europe countries Staaten des Europarates pays du Conseil de l'Europe

az EU versenypolitikája EU competition policy EU-Wettbewerbspolitik politique de la concurrence de l'UE

az információ centralizálása centralisation of information Zentralisierung von Informationen centralisation de l'information

az intézmény alelnöke vice-president of an institution Vizepräsident einer Institution vice-président d'une institution

az ipar modernizálása modernisation of industry Modernisierung der Industrie modernisation industrielle

az iskola és a gazdasági élet kapcsolatai school-industry relations Beziehung Schule/Industrie relation école-industrie
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az oktatás demokratizálása democratisation of education

Demokratisierung des 

Bildungswesens démocratisation de l'éducation

az oktatás minősége teaching quality Qualität des Unterrichts qualité de l'enseignement

azonnali piac spot market Kassamarkt marché au comptant

azonos hatású díjak charge having equivalent effect Abgabe gleicher Wirkung taxe d'effet équivalent

azonos hatású intézkedések measure having equivalent effect Maßnahme gleicher Wirkung mesure d'effet équivalent

Azori-szigetek Azores Azoren Açores

az Országgyűlés Hivatala bureau of parliament Parlamentspräsidium bureau du Parlement

az UNESCO Nemzetközi Oktatási Irodája International Bureau of Education Internationales Bildungsbüro Bureau international d'éducation

az Unió belső határa internal border of the EU Binnengrenze der EU frontière intérieure de l'UE

az Unió bővítése enlargement of the Union

Erweiterung der Europäischen 

Union

élargissement de l'Union 

européenne

az Unió hatásköre EU competence Zuständigkeit der EU compétence de l'UE

az Unió küldöttsége Union delegation Delegation der Union délégation de l'Union

az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője

High Representative of the Union for 

Foreign Affairs and Security Policy

Hoher Vertreter der Union für die 

Außen- und Sicherheitspolitik

haut représentant de l'Union pour 

les affaires étrangères et la politique 

de sécurité

az uniós jog elsőbbsége primacy of EU law Vorrang des EU-Rechts primauté du droit de l'UE

az uniós jog megsértése infringement of EU law Verstoß gegen EU-Recht violation du droit de l'UE

az uniós költségvetés elkészítése drawing up of the EU budget

Aufstellung des Haushaltsplans der 

EU établissement du budget de l'UE

az uniós költségvetés finanszírozása financing of the EU budget Finanzierung des EU-Haushalts financement du budget de l'UE

az utazás időtartama length of journey Beförderungsdauer durée du transport

Ázsia Asia Asien Asie

Ázsiai–csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés Asia–Pacific economic cooperation

Asiatisch-Pazifische 

Wirtschaftszusammenarbeit

Coopération économique Asie-

Pacifique

Ázsiai és Csendes-óceáni Fejlesztési Központ Asian and Pacific Development Centre

Zentrum für die Entwicklung Asiens 

und des pazifischen Raums

Centre de développement pour l'Asie 

et le Pacifique

Ázsiai és Csendes-óceáni Képviselők Szövetsége Asian-Pacific Parliamentarians' Union

Parlamentarische Union Asiens 

und des Pazifik

Union de parlementaires de l'Asie et 

du Pacifique

Ázsiai és Csendes-óceáni Tanács Asian and Pacific Council Asiatisch-Pazifischer Rat Conseil de l'Asie et du Pacifique

Ázsiai Fejlesztési Bank Asian Development Bank Asiatische Entwicklungsbank Banque asiatique de développement

ázsiai szervezet Asian organisation asiatische Organisation organisation asiatique

Ázsiai Termelékenységi Szervezet Asian Productivity Organisation

Asiatische Organisation für 

Produktivität

Organisation asiatique de 

productivité

Băcau Bacau Bacau Bacau

Baden-Württemberg Baden-Württemberg Baden-Württemberg Bade-Wurtemberg

bádogipar és késgyártás tinplate and cutlery industry

Spenglerei und 

Schneidwarenherstellung ferblanterie coutellerie

Bahama-szigetek Bahamas Bahamas Bahamas

Bahrein Bahrain Bahrain Bahreïn

Bajorország Bavaria Bayern Bavière

Baleár-szigetek Balearic Islands Balearische Inseln Îles Baléares
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baleset-biztosítás personal accident insurance Unfallversicherung assurance accident

baleset-megelőzés accident prevention Unfallverhütung prévention des accidents

Bali Bali Bali Bali

ballisztikus rakéta ballistic missile ballistische Rakete missile balistique

bálna whale Wal baleine

baloldali radikalizmus leftism Linksradikalismus gauchisme

balti államok Baltic States baltische Staaten pays Baltes

Balti-tenger Baltic Sea Ostsee mer Baltique

Balti-tengeri Államok Tanácsa Council of the Baltic Sea States Ostseerat Conseil des États de la mer Baltique

Banglades Bangladesh Bangladesch Bangladesh

bank bank Bank banque

bankfelügyelet banking supervision Bankenaufsicht contrôle bancaire

banki betét bank deposit Bankeinlage dépôt bancaire

banki díjak bank charges Bankgebühr frais bancaires

banki tevékenység banking Bankgeschäft activité bancaire

bankjog law of banking Bankrecht droit bancaire

bankpolitika banking policy Bankpolitik politique bancaire

bankrendszer banking system Banksystem système bancaire

bankszakma banking profession Beruf im Bankwesen profession de la banque

bankszámlapénz deposit money Giralgeld monnaie scripturale

banktitok banking secrecy Bankgeheimnis secret bancaire

Banská Bystrica régiója Banská Bystrica region Region Banská Bystrica région de Banská Bystrica

bányakitermelés mining extraction bergbauliche Förderung extraction minière

bányász miner Bergarbeiter mineur (ouvrier)

bányászat mining industry Bergbau industrie minière

bányászati kutatás mineral prospecting Schürfung prospection minière

bányászati termék mining product bergbauliches Erzeugnis produit minier

bányászati termelés mining production Erzproduktion production minière

bányászati tevékenység mining operation Bergwerksbetrieb exploitation minière

Barbados Barbados Barbados Barbade

bárka barge Lastkahn péniche

barnaszén lignite Braunkohle lignite

baromfi poultry Geflügel volaille
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baromfihús poultrymeat Geflügelfleisch viande de volaille

baromfitenyésztés poultry farming Geflügelzucht aviculture

barter barter Tauschhandel troc

Basilicata Basilicata Basilicata Basilicate

Baszkföld Basque Country Baskenland Pays basque

bauxit bauxite Bauxit bauxite

beavatkozás interference Einmischung ingérence

bébiétel baby food Kindernahrung aliment pour enfant

Bécs Vienna Wien Vienne

befektetési jövedelem investment income Kapitaleinkünfte revenu d'investissement

befektetési politika investment policy Investitionspolitik politique d'investissement

befektetési szabályok regulation of investments Investitionsvorschrift réglementation des investissements

befektetési támogatás investment aid Investitionsbeihilfe aide à l'investissement

befektetési társaság investment company Kapitalanlagegesellschaft société d'investissement

Befektetési Viták Rendezésének Nemzetközi 

Központja

International Centre for Settlement of 

Investment Disputes

Internationales Zentrum zur 

Beilegung von 

Investitionsstreitigkeiten

Centre international pour le 

règlement des différends relatifs aux 

investissements

behozatal import Einfuhr importation

behozatal (EU) import (EU) Einfuhr (EU) importation (UE)

behozatali engedély import licence Einfuhrlizenz licence d'importation

behozatali korlátozás import restriction Einfuhrbeschränkung restriction à l'importation

bejegyzett védjegy registered trademark eingetragenes Warenzeichen marque déposée

béke peace Friede paix

békefenntartás peacekeeping Erhaltung des Friedens maintien de la paix

békés együttélés peaceful co-existence friedliche Koexistenz coexistence pacifique

békés övezet peace zone Friedenszone zone de paix

béketeremtés establishment of peace Herbeiführung des Friedens instauration de la paix

Belarusz Belarus Belarus Biélorussie

belföldi díjszabás national tariff Inlandstarif tarif intérieur

belföldi közlekedés inland transport Binnentransport transport intérieur

Belga-Limburg tartomány Province of Limbourg Provinz Limburg province du Limbourg

Belga–luxemburgi Gazdasági Unió Belgo-Luxembourg Economic Union

Belgisch-Luxemburgische 

Wirtschaftsunion

Union économique belgo-

luxembourgeoise

Belgium Belgium Belgien Belgique

Belgium közösségei Belgian communities Gemeinschaften Belgiens communautés de Belgique

Belgium régiói és közösségei regions and communities of Belgium

Regionen und Gemeinschaften 

Belgiens régions et communautés de Belgique
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Belize Belize Belize Belize

belkereskedelem domestic trade Binnenhandel commerce intérieur

belpolitika domestic policy Innenpolitik politique intérieure

belső migráció internal migration Binnenwanderung migration intérieure

Belső Piaci Harmonizációs Hivatal

Office for Harmonization in the Internal 

Market

Harmonisierungsamt für den 

Binnenmarkt

Office de l'harmonisation dans le 

marché intérieur

belterjes állattartás indoor livestock farming Stallhaltung stabulation

belterjes állattenyésztés intensive livestock farming intensive Viehhaltung élevage intensif

belterjes gazdálkodás intensive farming intensive Landwirtschaft agriculture intensive

belügyi együttműködés cooperation in home affairs

Zusammenarbeit in inneren 

Angelegenheiten

coopération dans les affaires 

intérieures

belvizek inland waters Binnengewässer eaux intérieures

belvízi hajóflotta inland waterway fleet Binnenschiffsflotte flotte fluviale

belvízi hajózás inland waterway shipping Fluss-Schifffahrt navigation fluviale

belvízi közlekedés inland waterway transport Binnenschiffsverkehr transport par voie navigable

belvízi turizmus river tourism Flusstourismus tourisme fluvial

belvízi út inland waterway Binnenwasserstraße voie d'eau intérieure

bélyegilleték stamp duty Stempelsteuer droits de timbre

Benelux Benelux Benelux Benelux

Benelux államok Benelux countries Benelux-Staaten pays du Benelux

Benin Benin Benin Bénin

bennfentes kereskedelem insider trading Insidergeschäft délit d'initiés

benzin petrol Benzin essence

beosztás occupational status beruflicher Status statut professionnel

bérbeadó felmondási joga right of repossession

Kündigungsrecht wegen 

Eigenbedarf droit de reprise

bércsökkentés pay cut Lohnkürzung réduction des salaires

béremelés pay rise Aufbesserung der Löhne revalorisation des salaires

berillium beryllium Beryllium béryllium

bérköltség wage cost Lohnkosten coût salarial

bérlet hiring Vermietung location

bérletbe adás chartering Charterung affrètement

bérlet időtartama length of lease Mietdauer durée du bail

bérleti szabályozás rent regulations Mietordnung réglementation des loyers

bérleti szerződés lease Mietvertrag bail

Berlin Berlin Berlin Berlin
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Berlin jogállása status of Berlin Berlin-Status statut de Berlin

bérmegállapítás wage determination Lohnfestsetzung fixation du salaire

Bermuda Bermuda Bermuda Bermudes

bérpolitika pay policy Lohnpolitik politique des salaires

bértábla pay scale Lohnskala échelle des salaires

bértömegadó tax on employment income Lohnsummensteuer impôt sur les salaires

beruházás investment Investition investissement

beruházási bank investment bank Investitionsbank banque d'investissement

beruházási hitel investment loan Investitionskredit crédit d'investissement

beruházási költség investment cost Anlagekosten coût d'investissement

beruházási projekt investment project Investitionsvorhaben projet d'investissement

beruházásösztönzés investment promotion Investitionsförderung promotion des investissements

beruházásvédelem investment protection Investitionsschutz garantie des investissements

besugárzás irradiation Bestrahlung irradiation

besugárzott élelmiszer irradiated product bestrahltes Lebensmittel produit irradié

besugárzott tüzelőanyag irradiated fuel bestrahlter Brennstoff combustible irradié

beszéd speech Rede discours

beszerzési ár delivered price Einstandspreis prix rendu

beszerzői csoport buying group Einkaufsgemeinschaft groupement d'achat

betakarítás harvest Ernte récolte

betanított munkás semi-skilled worker angelernter Arbeiter ouvrier spécialisé

betegápolás nursing care Krankenpflege soins infirmiers

betegjogok patient's rights Patientenrechte droits du malade

betegség illness Krankheit maladie

betegséghordozó disease vector Krankheitsüberträger vecteur de maladie

betegségmegelőzés disease prevention Krankheitsvorbeugung prévention des maladies

betegszabadság sick leave Krankheitsurlaub congé de maladie

betegszállítás transport of patients Krankentransport transport de malades

betéti társaság limited partnership Kommanditgesellschaft société en commandite

beton concrete Beton béton

betöltetlen hely vacant seat frei gewordener Sitz siège vacant

BEUC BEUC BEUC BEUC

bevándorlás immigration Einwanderung immigration
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bevándorlási szabályozás migration control Migrationskontrolle contrôle des migrations

bevásárlóközpont shopping centre Einkaufszentrum centre commercial

bevétel revenue Einnahme recette

Bhután Bhutan Bhutan Bhoutan

bibliográfia bibliography Bibliografie bibliographie

Bihor Bihor Bihor Bihor

bika bull Bulle taureau

bioalkohol motor spirit Alkoholkraftstoff alcool carburant

bioanyagok biomaterials biologischer Werkstoff biomatériau

biodiverzitás biodiversity biologische Vielfalt biodiversité

bioeljárás bioprocess biologisches Verfahren bioprocédé

bioenergia bioenergy Bioenergie bioénergie

bioetika bio-ethics Bioethik bioéthique

biogáz biogas Biogas biogaz

biogazdálkodás organic farming biologische Landwirtschaft agriculture biologique

bioipar bio-industry Bioindustrie bio-industrie

biokémia biochemistry Biochemie biochimie

bioklimatológia bioclimatology Bioklimatologie bioclimatologie

biokonverzió bioconversion Biokonversion bioconversion

biológia biology Biologie biologie

biológiai előírások biological standard biologische Norm norme biologique

biológiai fegyver biological weapon biologische Waffe arme biologique

biológiai lebonthatóság biodegradability biologische Abbaubarkeit biodégradabilité

biomassza biomass Biomasse biomasse

biometria biometrics Biometrik biométrie

bioszféra biosphere Biosphäre biosphère

biotechnológia biotechnology Biotechnologie biotechnologie

biotermék organic product

Erzeugnis der biologischen 

Landwirtschaft produit biologique

biotóp biotope Biotop biotope

bioüzemanyag biofuel Biokraftstoff biocarburant

bipolarizáció bipolarisation Bipolarisierung bipolarisation

bíráskodás courts and tribunals Gerichtsbarkeit juridiction

birkahús sheepmeat Schaffleisch viande ovine
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bíró judge Richter juge

bíró/ügyész magistrate Richter/Staatsanwalt magistrat

bírói hatalom judicial power richterliche Gewalt pouvoir judiciaire

bírói tévedés miscarriage of justice Justizirrtum erreur judiciaire

bírói végzés injunction gerichtliche Anordnung injonction

Bíróság (EU) Court of Justice (EU) Gerichtshof (EU) Cour de justice (UE)

bíróság által elrendelt szakértői szakvélemény expert's report ordered by a court

gerichtlich angeordnetes 

Gutachten expertise judiciaire

bíróság függetlensége independence of the judiciary Unabhängigkeit der Justiz indépendance de la justice

bírósági eljárás judicial proceedings Gerichtsverfahren procédure judiciaire

bírósági eljárás büntetőügyekben legal process gerichtliche Verfolgung poursuite judiciaire

bírósági eljáráshoz való jog access to the courts Zugang zur Rechtspflege accès à la justice

bírósági felülvizsgálat judicial review Normenkontrolle contrôle juridictionnel

bírósági hatáskör jurisdiction ratione materiae sachliche Zuständigkeit compétence d'attribution

bírósági tárgyalás legal hearing gerichtliche Anhörung audience judiciaire

bírósági ügyhátralék backlog of court cases Rückstand der Gerichte arriéré judiciaire

bírósági végrehajtó bailiff Gerichtsvollzieher huissier

bírósági vizsgálat judicial inquiry gerichtliche Untersuchung enquête judiciaire

bíróságok illetékessége jurisdiction gerichtliche Zuständigkeit compétence juridictionnelle

birtokrendezés reparcelling Flurbereinigung remembrement

birtokszerkezet átalakítása land restructuring Verbesserung der Flächenstruktur aménagement foncier

Bissau-Guinea Guinea-Bissau Guinea-Bissau Guinée-Bissau

Bistrita-Năsăud Bistrita-Nasaud Bistrita-Nasaud Bistrita-Nasaud

bitumenes anyagok bituminous materials bituminöses Material matériau bitumineux

bivalyhús buffalo meat Büffelfleisch viande de buffle

bizalmatlansági indítvány motion of censure Misstrauensantrag motion de censure

bizalmi szavazás confidence motion Vertrauensfrage question de confiance

bizmut bismuth Wismut bismuth

bizományos commission agent Kommissionär commissionnaire

bizonyíték proof Rechtsbeweis preuve

bizottság (EU) committee (EU) Ausschuss (EU) comité (UE)

Bizottsághoz benyújtott panasz complaint to the Commission Beschwerde an die Kommission plainte à la Commission

bizottsági jelentés committee report Ausschussbericht rapport de commission

biztonsági berendezés safety device Sicherheitsvorrichtung dispositif de sécurité
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biztonsági előírás safety standard Sicherheitsnorm norme de sécurité

biztonsági szolgáltatások security services Sicherheit und Bewachung sécurité et gardiennage

biztosítás insurance Versicherung assurance

biztosítási díj insurance premium Versicherungsprämie prime d'assurance

biztosítási jog insurance law Versicherungsrecht droit des assurances

biztosítási összeg insurance indemnity Versicherungsleistung indemnité d'assurance

biztosítási szakma insurance occupation Beruf im Versicherungswesen profession des assurances

biztosítási szerződés insurance contract Versicherungsvertrag contrat d'assurance

biztosíték guarantee Sicherheit garantie

biztosítótársaság insurance company Versicherungsgesellschaft compagnie d'assurances

biztos munkahely job security Beschäftigungssicherheit sécurité de l'emploi

Blagoevgrad régió Blagoevgrad region Region Blagoevgrad région de Blagoevgrad

Blekinge Blekinge county Blekinge Blekinge

blog blog Blog blog

bogyós gyümölcs soft fruit Beerenfrucht fruit à baie

Bolívia Bolivia Bolivien Bolivie

Bolzano autonóm tartomány Autonomous Province of Bolzano autonome Provinz Bozen province autonome de Bolzano

bombavető bomber Bombenflugzeug bombardier

Bonaire Bonaire Bonaire Bonaire

Bonaire, Saint-Eustache és Saba szigetek Bonaire, Saint Eustatius and Saba Bonaire, St. Eustatius und Saba Bonaire, Saint-Eustache et Saba

bor wine Wein vin

bor cukrozása chaptalisation Weinzuckerung chaptalisation

boreális erdő boreal forest boreale Waldgesellschaften forêt boréale

borjú calf Kalb veau

borjúhús veal Kalbfleisch viande de veau

borkészítés vinification Weinbereitung vinification

Borneó Borneo Borneo Bornéo

Bosznia és Hercegovina Bosnia and Herzegovina Bosnien und Herzegowina Bosnie-Herzégovine

botanika botany Botanik botanique

Botoșani Botosani Botosani Botosani

Botswana Botswana Botsuana Botswana

böngésző browser Browser logiciel de navigation

börtönigazgatás prison administration

Verwaltung einer 

Justizvollzugsanstalt administration pénitentiaire
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börtönrendszer prison system Haftordnung régime pénitentiaire

bőr leather Leder cuir

bőrbetegség skin disease Hautkrankheit maladie de la peau

bőrdíszmű- és kesztyűipar

fancy leather goods and glove-making 

industry

Lederwaren- und 

Handschuhindustrie maroquinerie ganterie

bőripar leather industry Lederindustrie industrie du cuir

bővítőkártya expansion card Erweiterungsplatine carte d'extension

Brăila Braila Braila Braila

Brandenburg Brandenburg Brandenburg Brandebourg

Brașov Brasov Brasov Brasov

Bratislava régiója Bratislava region Region Bratislava région de Bratislava

Brazília Brazil Brasilien Brésil

Bréma Bremen Bremen Brême

Bretagne Brittany Bretagne Bretagne

Bretton Woods-i megállapodás Bretton Woods Agreement Abkommen von Bretton Woods accord de Bretton Woods

Brit Antarktiszi Terület British Antarctic Territory

Britisches Territorium in der 

Antarktis

territoire britannique de 

l'Antarctique

Brit Indiai-óceáni Terület British Indian Ocean Territory

Britisches Territorium im Indischen 

Ozean

territoire britannique de l'océan 

Indien

Brit Nyugat-India British West Indies Britische Antillen Antilles anglaises

brit TOT United Kingdom OCT ÜLG des Vereinigten Königreichs PTOM du Royaume-Uni

Brit Virgin-szigetek British Virgin Islands die Britischen Jungferninseln Îles Vierges britanniques

bróm bromine Brom brome

brucellózis brucellosis Brucellose brucellose

Brunei Brunei Brunei Darussalam Brunei

bruttó hazai termék gross domestic product Bruttoinlandsprodukt produit intérieur brut

bruttó nemzeti termék gross national product Bruttosozialprodukt produit national brut

bruttó regionális termék gross regional product Bruttoregionalprodukt produit régional brut

brüsszeli régió Brussels region Region Brüssel-Hauptstadt Région de Bruxelles-Capitale

buddhista Buddhist Buddhist bouddhiste

buddhista jog Buddhist law buddhistisches Recht droit bouddhique

buddhizmus Buddhism Buddhismus bouddhisme

Bukarest — Ilfov Bucharest — Ilfov Bukarest — Ilfov Bucarest — Ilfov

Bulgária Bulgaria Bulgarien Bulgarie

Bulgária régiói regions of Bulgaria Regionen Bulgariens régions de la Bulgarie

Burgasz régió Burgas region Region Burgas région de Bourgas
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Burgenland Burgenland Burgenland Burgenland

burgonya potato Kartoffel pomme de terre

Burgundia Burgundy Burgund Bourgogne

Burkina Fasó-i Köztársaság Burkina Faso Burkina Faso Burkina

Burma/Mianmar Burma/Myanmar Birma/Myanmar Birmanie/Myanmar

Burundi Burundi Burundi Burundi

BusinessEurope BusinessEurope BusinessEurope Businesseurope

bután butane Butan butane

bútoripar furniture industry Möbelindustrie industrie du meuble

búza wheat Weizen blé

Buzău Buzau Buzau Buzau

büntetendő cselekmény offence strafbare Handlung infraction

büntetés penalty Strafmaßnahme sanction pénale

büntetés elévülése barring of penalties by limitation Strafvollstreckungsverjährung prescription de peine

büntetés enyhítése reduction of sentence Strafminderung allégement de peine

büntetés végrehajtása carrying out of sentence Vollziehung der Strafe exécution de la peine

büntetés-végrehajtási intézet penal institution Justizvollzugsanstalt établissement pénitentiaire

büntetés-végrehajtási jog law relating to prisons Strafvollzugsrecht droit pénitentiaire

büntetés-végrehajtási személyzet penitentiary staff Strafvollzugspersonal personnel pénitentiaire

büntetlenség impunity Straflosigkeit impunité

büntetőbíróság criminal court Strafgerichtsbarkeit juridiction pénale

büntetőeljárás criminal procedure Strafverfahren procédure pénale

büntetőjog criminal law Strafrecht droit pénal

büntetőjogi felelősség criminal liability strafrechtliche Verantwortlichkeit responsabilité pénale

büntető törvénykönyv penal code Strafgesetzbuch code pénal

büntetőügyekben folytatott uniós igazságügyi 

együttműködés

judicial cooperation in criminal matters in 

the EU

justizielle Zusammenarbeit in 

Strafsachen (EU) coopération judiciaire pénale (UE)

bűnismétlés delinquency Straffälligkeit délinquance

bűnözés crime Kriminalität criminalité

bűnözés elleni küzdelem prevention of delinquency Eindämmung der Kriminalität lutte contre la délinquance

bűnrészesség complicity Mittäterschaft complicité

bűnügyi nyilvántartás criminal record Strafregister casier judiciaire

bűnügyi rendőrség criminal investigation department Kriminalpolizei police judiciaire

bűnüldözés fight against crime Verbrechensbekämpfung lutte contre le crime
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bűnvádi eljárás criminal proceedings Strafrechtsklage action en matière pénale

CACM-országok CACM countries MCAC-Staaten pays du MCCA

CAEU-országok CAEU countries CAEU-Staaten pays du CUEA

Calabria Calabria Kalabrien Calabre

Călărași Calarasi Calarasi Calarasi

Campania Campania Kampanien Campanie

Cara-Severin Caras-Severin Caras-Severin Caras-Severin

Caricom Caricom Caricom Caricom

Caricom-országok Caricom countries Caricom-Staaten pays du Caricom

cash-flow cash flow Cashflow cash flow

CD-meghajtó disc drive Wiedergabegerät lecteur de disques

CEDEFOP Cedefop Cedefop Cedefop

CEFTA CEFTA CEFTA ALECE

CEFTA-országok CEFTA countries CEFTA-Staaten pays de l'ALECE

cégérték goodwill Firmenwert fonds de commerce

cégnév business name Firmenbezeichnung raison sociale

cellulóz cellulose Zellulose cellulose

cellulóz- és papíripar pulp and paper industry Halbstoff- und Papierindustrie industrie de pâte et papier

céltartalék provision Betriebsrücklage réserve comptable

CEMAC-országok CAEMC countries CEMAC-Staaten pays de la CEMAC

cement cement Zement ciment

CENELEC Cenelec Cenelec Cenelec

Centru (Románia) Centru (Romania) Centru (Rumänien) Roumanie du Centre

cenzúra censorship Zensur censure

CEPT CEPT CEPT CEPT

CERN CERN CERN CERN

Ceuta Ceuta Ceuta Ceuta

Ceuta és Melilla Ceuta and Melilla Ceuta und Melilla Ceuta et Melilla

champagne champagne Champagner champagne

Champagne-Ardennes Champagne-Ardenne Champagne-Ardennes Champagne-Ardenne

Chile Chile Chile Chili

Chiroptera Chiroptera Chiroptera Chiroptera

cif-ár cif price cif-Preis prix CAF
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ciklikus ingadozás cyclical fluctuation Konjunkturwelle fluctuation conjoncturelle

címkézés labelling Etikettierung étiquetage

cink zinc Zink zinc

cipőipar footwear industry Schuhindustrie industrie de la chaussure

Ciprus Cyprus Zypern Chypre

cirok sorghum Sorghum sorgho

ciszjordániai kérdés West Bank question Westjordanland-Frage question de la Cisjordanie

citológia cytology Zytologie cytologie

citrusfélék citrus fruit Zitrusfrucht agrume

CIV-egyezmény CIV Convention CIV-Übereinkommen convention CIV

civilizáció civilisation Zivilisation civilisation

civil társadalom civil society Zivilgesellschaft société civile

Cluj Cluj Cluj Cluj

Colombo-terv Colombo Plan Colombo-Plan Plan de Colombo

Comore-szigetek Comoros Komoren Comores

Connaught Connacht Connacht Connacht

Constanța Constanta Constanta Constanta

Contadora-csoport Contadora Group Contadora-Gruppe Groupe de Contadora

Cook-szigetek Cook Islands Cookinseln Îles Cook

Coreper Coreper AStV Coreper

corpus juris (EU) corpus juris (EU) Corpus Juris (EU) corpus juris (UE)

COSAC COSAC COSAC COSAC

COST COST COST COST

Costa Rica Costa Rica Costa Rica Costa Rica

Cotonou-i Megállapodás Cotonou Agreement Übereinkommen von Cotonou accord de Cotonou

Covasna Covasna Covasna Covasna

cukor sugar Zucker sucre

cukorfinomítás sugar refining Zuckerraffination raffinage du sucre

cukoripar sugar industry Zuckerindustrie industrie du sucre

cukorjegyzőkönyv protocol on sugar Zuckerprotokoll protocole sucre

cukorlefölözés sugar levy Zuckerabgabe cotisation sucre

cukornád sugar cane Zuckerrohr canne à sucre

cukorrépa sugar beet Zuckerrübe betterave sucrière
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cukortermék sugar product Zuckererzeugnis produit à base de sucre

cukrászat pastry-making Konditorei pâtisserie

Curaçao Curaçao Curaçao Curaçao

Csád Chad Tschad Tchad

család family Familie famille

családfenntartó breadwinner Ernährer der Familie soutien de famille

családfő head of household Haushaltsvorstand chef de ménage

családi állapot marital status Familienstand situation de famille

családi ellátás family benefit Familienleistung prestation familiale

családi gazdálkodás family farming

landwirtschaftlicher 

Familienbetrieb exploitation familiale agricole

családi gazdaság housekeeping economy Hauswirtschaft économie domestique

családi ház single-family housing Einfamilienhaus logement individuel

családi költségvetés household budget Familienbudget budget familial

családi migráció family migration Familienwanderung migration familiale

családi összetartás family solidarity Familiensolidarität solidarité familiale

családi vállalkozás family business Familienunternehmen entreprise familiale

családjog family law Familienrecht droit de la famille

családon belüli erőszak domestic violence häusliche Gewalt violence domestique

családpolitika family policy Familienpolitik politique familiale

családtervezés family planning Familienplanung planification de la famille

családvédelem family protection Schutz der Familie protection de la famille

csalás fraud Betrug fraude

csapágyazás bearing mechanische Lager roulement

csapatmunka team work Teamarbeit travail d'équipe

csapatok állomásoztatása stationing of forces Truppenstationierung stationnement des forces

csatlakozás az Európai Unióhoz accession to the European Union Beitritt zur Europäischen Union adhésion à l'Union européenne

csatlakozás egy megállapodáshoz accession to an agreement Abkommensbeitritt adhésion à un accord

csatlakozási kritériumok accession criteria Beitrittskriterien critère d'adhésion

csatlakozási tárgyalások accession negotiations Beitrittsverhandlungen négociation d'adhésion

csatlakozó övezet contiguous zone Anschlusszone zone contiguë

Csatorna-szigetek Channel Islands Kanalinseln îles Anglo-Normandes

csavargyártás bolt and screw industry Bolzen- und Schraubenherstellung boulonnerie visserie

csecsemőhalandóság infant mortality Säuglingssterblichkeit mortalité infantile
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Csecsenföld kérdése Chechen question Tschetschenien-Frage question de la Tchétchénie

Cseh Köztársaság Czech Republic die Tschechische Republik République tchèque

Csehszlovákia Czechoslovakia Tschechoslowakei Tchécoslovaquie

csekk cheque Scheck chèque

cselekvési program action programme Aktionsprogramm programme d'action

cselekvőképesség capacity to exercise rights Handlungsfähigkeit capacité d'exercice

csemeteerdő coppiced woodland Niederwald forêt de taillis

csendes bor still wine Stillwein vin tranquille

Csendes-óceán Pacific Ocean Pazifischer Ozean océan Pacifique

Csendes-óceáni Közösség Secretariat of the Pacific Community

Sekretariat der Pazifik-

Gemeinschaft

secrétariat de la Communauté du 

Pacifique

Csendes-óceáni Szigetek Fóruma Pacific Islands Forum Südpazifisches Forum Forum des îles du Pacifique

csendes társaság undisclosed partnership stille Gesellschaft société en participation

csendes többség silent majority schweigende Mehrheit majorité silencieuse

cserbenhagyásos gázolás hit-and-run Fahrerflucht délit de fuite

cserekereskedelem countertrade Kompensationshandel échange compensé

csomagolás packaging Verpackung emballage

csomagolóanyag packaging product Verpackungsartikel produit d'emballage

csomagolt termék packaged product verpacktes Erzeugnis produit conditionné

csonthéjasok stone fruit Steinobst fruit à noyau

csoportos utazás group travel Gruppenreise voyage en groupe

csökkentett heti munkaidő shorter working week

Reduzierung der 

Wochenarbeitstage contraction de la semaine

cső tube Rohr tube

csőd bankruptcy Konkurs faillite

csődeljárás composition gerichtliches Vergleichsverfahren règlement judiciaire

csőhálózat piping Rohre tuyauterie

csővezetéken történő szállítás pipeline transport Transport über Rohr transport par conduite

csúcstalálkozó summit meeting Gipfeltreffen réunion au sommet

csúcstechnológiás ipar advanced technology industry hoch entwickelte Industrie industrie de pointe

csurgalékvíz percolation water Sickerwasser eau d'infiltration

dajkaanya surrogate mother Leihmutter mère porteuse

Dalarna Dalarna county Dalarna Dalécarlie

Dâmbovița Dâmbovita Dâmbovita Dâmbovita

Dánia Denmark Dänemark Danemark
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Dánia régiói regions of Denmark Regionen Dänemarks régions du Danemark

dara groat Grobgrieß gruau

decentralizáció decentralisation Dezentralisierung décentralisation

deficit loss Defizit déficit

defláció deflation Deflation déflation

dehidratálás dehydration Wasserentzug déshydratation

dehidratált termék desiccated product dehydriertes Lebensmittel produit déshydraté

dekolonizáció decolonisation Entkolonisierung décolonisation

dekoncentráció devolution Dekonzentration déconcentration

dekorációs árucikk decorative item Ziergegenstand article de décoration

Dél-Afrika South Africa Südafrika Afrique du Sud

Dél-afrikai Fejlesztési Közösség

Southern African Development 

Community

Entwicklungsgemeinschaft des 

Südlichen Afrika

Communauté de développement de 

l'Afrique australe

Dél-afrikai Vámunió Southern African Customs Union Südafrikanische Zollunion Union douanière d'Afrique australe

Dél-Alföld Southern Alföld Süd-Alföld Alföld méridional

Dél-Amerika South America Südamerika Amérique du Sud

Dél-Ázsia South Asia Südasien Asie du Sud

Dél-ázsiai Regionális Együttműködési Szövetség

South Asian Association for Regional 

Cooperation

Südasiatische Assoziation für 

regionale Zusammenarbeit

Association sud-asiatique de 

coopération régionale

Dél-Bohémia Southern Bohemia Südböhmen Bohême du Sud

Dél–Dél együttműködés South-South cooperation Süd-Süd-Zusammenarbeit coopération Sud-Sud

Dél-Dunántúl Southern Transdanubia südliches Transdanubien Transdanubie méridionale

dél-égei régió Southern Aegean Südägais Égée méridionale

Dél-Észtország Southern Estonia Südestland Estonie du Sud

Dél-Európa Southern Europe Südeuropa Europe méridionale

delfin dolphin Delfin dauphin

Dél-Finnország Southern Finland Südfinnland Finlande méridionale

Dél-Hollandia South Holland Südholland Hollande-Méridionale

deliberatív demokrácia deliberative democracy deliberative Demokratie démocratie délibérative

Déli-Jeges-tenger Antarctic Ocean Südpolarmeer océan Antarctique

Déli-sark Antarctica Antarktis Antarctique

Délkelet-Anglia South East (England) Südostengland Angleterre du Sud-Est

Délkelet-Ázsia South-East Asia Südostasien Asie du Sud-Est

Délkelet-Szlovénia South-east Slovenia Südostslowenien Slovénie du Sud-Est

Dél-Korea South Korea Südkorea Corée du Sud
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Dél-Morávia Southern Moravia Südmähren Moravie du Sud

Délnyugat-Anglia South West (England) Südwestengland Angleterre du Sud-Ouest

Dél-Szudán South Sudan Südsudan Soudan du Sud

demilitarizált övezet demilitarised zone entmilitarisierte Zone zone démilitarisée

demográfia demography Demografie démographie

demográfiai elemzés demographic analysis demografische Analyse analyse démographique

demográfiai előrejelzés population forecast Bevölkerungsprognose prévision démographique

demokrácia democracy Demokratie démocratie

demokráciadeficit democratic deficit Demokratiedefizit déficit démocratique

demokrata párt Democratic Party demokratische Partei parti démocrate

demokratizálódás democratisation Demokratisierung démocratisation

denaturálás denaturing Denaturierung dénaturation

depolitizáltság depoliticisation Entpolitisierung dépolitisation

deportált deportee Deportierter déporté

dereguláció deregulation

Aufhebung wirtschaftlicher 

Reglementierungen déréglementation

deviza foreign currency Devisen devise

devizakorlátozás exchange restriction devisenrechtliche Beschränkung restriction des changes

devizapiac foreign exchange market Devisenmarkt marché des changes

devizapolitika exchange policy Devisenpolitik politique des changes

devizatartalék foreign-exchange reserves Devisenreserve réserve de change

devizaügylet exchange transaction Devisengeschäft opération de change

dezinformáció disinformation Desinformation désinformation

diabétesz diabetes Diabetes diabète

diákotthon student residence Studentenheim résidence d'étudiant

diaszpóra diaspora Diaspora diaspora

diétás élelmiszer dietary product diätetisches Lebensmittel produit diététique

digitális archiválás digital archiving digitale Archivierung archivage numérique

digitális bizonyíték digital evidence digitaler Beweis preuve informatique

digitális kompetencia digital literacy Digitale Kultur culture numérique

digitális megosztottság digital divide digitale Kluft fossé numérique

digitális technológia digital technology digitale Technologie technologie numérique

digitalizálás digitisation Digitalisierung numérisation

díjazás pay Lohn und Gehalt salaire
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díjövezet tariff zone Tarifzone zone tarifaire

diktatúra dictatorship Diktatur dictature

Dillon-forduló Dillon Round Dillon-Runde négociation Dillon

diófélék nut Schalenfrucht fruit à coque

diplomáciai hivatal diplomatic profession diplomatischer Dienst profession diplomatique

diplomáciai jegyzőkönyv diplomatic protocol diplomatisches Protokoll protocole diplomatique

diplomáciai kapcsolatok diplomatic relations diplomatische Beziehungen relation diplomatique

diplomáciai képviselet diplomatic representation diplomatische Vertretung représentation diplomatique

diplomáciai mentesség diplomatic immunity diplomatische Immunität immunité diplomatique

diplomáciai védelem diplomatic protection diplomatischer Schutz protection diplomatique

diszkontáruház discount store Discountgeschäft magasin discount

diszkont légitársaság low cost airline Billigfluggesellschaft compagnie aérienne à bas prix

diszkrecionális jogkör discretionary power Ermessensbefugnis pouvoir discrétionnaire

diszkriminatív ár discriminatory price diskriminierender Preis prix discriminatoire

dízelmotor diesel engine Dieselmotor moteur diesel

dízelüzemanyag diesel fuel Dieselkraftstoff gazole

DNS DNA DNS ADN

Dobrich régió Dobrich region Region Dobrich région de Dobrich

dohai forduló Doha Round Doha-Runde négociation de Doha

dohány tobacco Tabak tabac

dohányipar tobacco industry Tabakindustrie industrie du tabac

dohányzás smoking Nikotinsucht tabagisme

dokumentáció documentation Dokumentation documentation

dokumentációs eszköz documentary tool Dokumentationswerkzeug outil documentaire

dokumentációs központ documentation centre Dokumentationsstelle centre de documentation

dokumentációs rendszer information service Dokumentationssystem système documentaire

dokumentum document Dokument document

dokumentum adatrögzítése documentary reference recording Dokumentenerfassung enregistrement documentaire

dokumentumbeszerzés document acquisition Dokumentenerwerb acquisition documentaire

dokumentumellátás provision of documents Dokumentenlieferung fourniture de document

dokumentumindexelés document indexing Dokumentenindexierung indexation documentaire

dokumentumkezelés document management Dokumentenmanagement gestion de document

dokumentumok visszakeresése document retrieval dokumentarische Recherche recherche documentaire
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dokumentumtárolás document storage Speicherung von Dokumenten stockage documentaire

dolgozó szegények working poor arbeitende Arme travailleur pauvre

Dolj Dolj Dolj Dolj

Dominika Dominica Dominica Dominique

Dominikai Köztársaság Dominican Republic die Dominikanische Republik République dominicaine

dömping dumping Dumping dumping

dömpingellenes intézkedések anti-dumping measure Antidumpingmaßnahme mesure antidumping

dömpingellenes jogszabályok anti-dumping legislation Antidumpinggesetzgebung législation antidumping

dömpingellenes vám anti-dumping duty Antidumpingzoll droits antidumping

döntéshozás átláthatósága transparency in decision-making

Transparenz des 

Entscheidungsprozesses

transparence du processus 

décisionnel

döntéshozatali hatáskör power of decision Entscheidungsbefugnis pouvoir de décision

döntéshozó szerv decision-making body Entscheidungsgremium organe de décision

drágakő precious stones Edelstein pierre précieuse

Drenthe Drenthe Drente Drenthe

drogfüggőség drug addiction Rauschgiftsucht toxicomanie

durumbúza durum wheat Hartweizen blé dur

Dzsibuti Djibouti Dschibuti Djibouti

EAC-országok EAC countries OAG-Staaten pays de la CAE

EADI EADI EADI EADI

EAEK-ajánlás EAEC recommendation Empfehlung EAG recommandation CEEA

EAEK-határozat EAEC Decision Entscheidung EAG décision CEEA

EAEK-irányelv EAEC Directive Richtlinie EAG directive CEEA

EAEK-rendelet EAEC Regulation Verordnung EAG règlement CEEA

EAEK-Szerződés EAEC Treaty EAG-Vertrag traité CEEA

EBB-kölcsön EIB loan EIB-Darlehen prêt BEI

EBESZ OSCE OSZE OSCE

EBRD EBRD EBWE BERD

ECHO ECHO ECHO ECHO

ECOFIN Ecofin Ecofin Ecofin

ECOSOC Ecosoc Ecosoc Ecosoc

ECOWAS-országok Ecowas countries ECOWAS-Staaten pays de la Cedeao

ECU Ecu Ecu écu

Ecuador Ecuador Ecuador Équateur
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édesipar confectionery Süßwarenindustrie confiserie

édesipari termék confectionery product Süßware produit de confiserie

édesítőszer sweetener Süßungsmittel édulcorant

édesvíz freshwater Süßwasser eau douce

édesvízi hal freshwater fish Süßwasserfisch poisson d'eau douce

édesvízi halászat freshwater fishing Süßwasserfischerei pêche en eau douce

EFA EDF EEF FED

EFICS EFICS EFICS EFICS

EFTA EFTA EFTA AELE

EFTA-Bíróság EFTA Court EFTA-Gerichtshof Cour AELE

EFTA-országok EFTA countries EFTA-Staaten pays de l'AELE

Égei-szigetek Aegean Islands Ägäische Inseln îles de la mer Égée

Égei-tenger Aegean Sea Ägäisches Meer mer Égée

egészségbiztosítás health insurance Krankenversicherung assurance maladie

egészségbiztosítási kártya health card Gesundheitspass carte de santé

egészséghez való jog right to health Recht auf Gesundheit droit à la santé

egészségnevelés health education Gesundheitserziehung éducation sanitaire

egészségügyi bizonyítvány health certificate Gesundheitszeugnis certificat sanitaire

egészségügyi célú művi abortusz therapeutic abortion indizierte Abtreibung avortement thérapeutique

egészségügyi ellátás health care Gesundheitsversorgung soins de santé

egészségügyi ellenőrzés health control Gesundheitsüberwachung contrôle sanitaire

egészségügyi intézmény medical institution Krankenanstalt établissement hospitalier

egészségügyi jogszabályok health legislation Gesundheitsrecht législation sanitaire

egészségügyi kiadások health expenditure Gesundheitsausgabe dépense de santé

egészségügyi kockázat health risk Gesundheitsrisiko risque sanitaire

egészségügyi költségek health costs Gesundheitskosten coût de la santé

egészségügyi központ medical centre medizinisches Zentrum centre médical

egészségügyi politika health policy Gesundheitspolitik politique de la santé

egészségügyi rendszer health care system Gesundheitssystem système de santé

egészségügyi segély health aid Hilfe im Gesundheitswesen aide sanitaire

egészségügyi statisztika health statistics Gesundheitsstatistik statistique de la santé

egészségügyi szakma health care profession medizinischer Beruf profession de la santé

egészségügyi szolgáltatás health service Gesundheitsdienst service de santé
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Egészségügyi Világszervezet World Health Organisation Weltgesundheitsorganisation Organisation mondiale de la santé

egészségügy megszervezése organisation of health care Gesundheitsorganisation organisation de la santé

éghajlat climate Klima climat

éghajlati övezet climatic zone Klimazone zone climatique

éghajlattan climatology Klimatologie climatologie

éghajlatváltozás climate change Klimaveränderung changement climatique

éghajlatváltozási politika climate change policy Klimaschutzpolitik

politique en matière de changement 

climatique

éghajlatváltozással foglalkozó kormányközi 

munkacsoport

Intergovernmental Panel on Climate 

Change

Zwischenstaatliche 

Sachverständigengruppe für 

Klimaänderungen

Groupe d'experts 

intergouvernemental sur l'évolution 

du climat

EGK-Szerződés EEC Treaty EWG-Vertrag traité CEE

EGT-intézmény EEA joint institution EWR-Institution institution commune EEE

EGT Parlamenti Vegyes Bizottság EEA joint parliamentary committee

Gemeinsamer parlamentarischer 

EWR-Ausschuss Comité parlementaire conjoint EEE

EGT Tanács EEA Council EWR-Rat Conseil de l'EEE

EGT Tanácsadó Vegyes Bizottság EEA Joint Consultative Committee

Gemeinsamer beratender EWR-

Ausschuss Comité consultatif conjoint EEE

EGT-Vegyesbizottság EEA Joint Committee Gemeinsamer EWR-Ausschuss Comité conjoint EEE

egyedi rendelet decree Dekret décret

egyének jogai rights of the individual Recht des Einzelnen droit de l'individu

egyéni közlekedés private means of transport Individualverkehr transport individuel

egyéni választókerületi rendszer uninominal voting system Wahl in Einmandatswahlkreisen scrutin uninominal

Egyenlítői-Guinea Equatorial Guinea Äquatorialguinea Guinée équatoriale

egyenlítői öv equatorial zone Äquatorgebiet zone équatoriale

egyenlő bánásmód equal treatment Gleichbehandlung égalité de traitement

egyenlő díjazás equal pay Gleichheit des Arbeitsentgelts égalité de rémunération

egyesülési szabadság freedom of association Vereinigungsfreiheit liberté d'association

egyesülési szerződés Merger Treaty Fusionsvertrag traité de fusion

egyesület association Vereinigung association

Egyesült Államok United States die Vereinigte Staaten États-Unis

Egyesült Arab Emírségek United Arab Emirates die Vereinigte Arabische Emirate Émirats arabes unis

Egyesült Királyság United Kingdom das Vereinigte Königreich Royaume-Uni

Egyesült Nemzetek Alapokmánya United Nations Charter Charta der Vereinten Nationen charte des Nations unies

Egyesült Nemzetek Regionális Fejlesztési Központja UN Centre for Regional Development

Zentrum der Vereinten Nationen 

für Regionalentwicklung

Centre des Nations unies pour le 

développement régional

egyetem university Universität université

Egyetemes Postaegyesület Universal Postal Union Weltpostverein Union postale universelle

egyetemes szolgáltatás universal service Universaldienst service universel
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egyetemes történelem world history Weltgeschichte histoire universelle

egyetemi könyvtár university library Universitätsbibliothek bibliothèque universitaire

egyetemi kutatás university research Hochschulforschung recherche universitaire

egyetértési eljárás consent procedure Verfahren der Zustimmung procédure d'approbation

egyetlen gyermek only child Einzelkind enfant unique

egyeztetőbizottsági eljárás

conciliation procedure (part of codecision 

procedure) Schlichtungsverfahren procédure de conciliation

egyeztető eljárás conciliation procedure Konzertierungsverfahren procédure de concertation

egyfordulós választási rendszer single-ballot system Wahl mit einem Wahlgang scrutin à un tour

egy főre jutó elosztás per capita distribution Verteilung pro Kopf répartition par habitant

egy főre jutó fogyasztás per capita consumption Pro-Kopf-Verbrauch consommation par tête

egyhangúság unanimity Einstimmigkeit unanimité

Egyiptom Egypt Ägypten Égypte

egykamarás rendszer unicameral system Einkammersystem monocamérisme

egypártrendszer one-party system Einparteiensystem régime de parti unique

egységár unit price Preis je Einheit prix unitaire

egységes árfolyam-politika single exchange-rate policy einheitliche Wechselkurspolitik politique de changes unique

Egységes Európai Okmány Single European Act Einheitliche Europäische Akte Acte unique européen

egységes monetáris politika single monetary policy einheitliche Währungspolitik politique monétaire unique

egységes piac single market Binnenmarkt EU marché unique

egységes támogatási rendszer single payment scheme Betriebsprämienregelung régime de paiement unique

egységes vámokmány single document einheitliches Zollpapier document unique

egyszemélyes háztartás one person household allein stehende Person personne seule

egyszemélyes társaság sole proprietorship Einzelunternehmen entreprise individuelle

egyszerű többség simple majority einfache Mehrheit majorité simple

egyszülős család one-parent family Familie mit einem Elternteil famille monoparentale

együttbiztosítás co-insurance Mitversicherung coassurance

együttdöntési eljárás codecision procedure Mitentscheidungsverfahren procédure de codécision

együttélés cohabitation freie Partnerschaft union libre

együttes álláspont common position gemeinschaftliche Position position commune

együttes fellépés joint action gemeinsames Handeln action commune

együttműködés az oktatás területén cooperation in the field of education

Zusammenarbeit im 

Bildungswesen coopération en éducation

együttműködési eljárás cooperation procedure Kooperationsverfahren procédure de coopération

együttműködési megállapodás cooperation agreement Kooperationsabkommen accord de coopération
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együttműködési megállapodás (EU) cooperation agreement (EU) Kooperationsabkommen (EU) accord de coopération (UE)

együttműködési politika cooperation policy Politik der Zusammenarbeit politique de coopération

éhség hunger Hunger faim

éhségsztrájk hunger strike Hungerstreik grève de la faim

éjszakai munka night work Nachtarbeit travail de nuit

EK-ajánlás EC recommendation Empfehlung EG recommandation CE

EK-csatlakozási szerződés EC Accession Treaty Beitrittsvertrag EG traité d'adhésion CE

EK-határozat EC Decision Entscheidung EG décision CE

EK-irányelv EC Directive Richtlinie EG directive CE

EK megfelelőségi jelölés EC conformity marking EG-Konformitätszeichen marquage CE de conformité

e-kormányzat electronic government elektronische Verwaltung administration électronique

EK-rendelet EC Regulation Verordnung der Gemeinschaft règlement CE

EK semmisségi kereset action for annulment of an EC decision EG-Nichtigkeitsklage recours en annulation CE

ékszer- és aranyáru jewellery and goldsmith's articles

Schmuck- und 

Goldwarenerzeugung bijouterie orfèvrerie

EK-vélemény EC opinion Stellungnahme EG avis CE

eladási ár selling price Verkaufspreis prix de vente

eladásösztönzés sales promotion Absatzförderung promotion commerciale

eladósodás indebtedness Verschuldung endettement

elavult szakma skill obsolescence überholte Berufsqualifikationen qualification obsolète

elavult technológia obsolete technology veraltete Technologie technologie obsolète

elbánásból való kizárás (EU) exclusion from treatment (EU) Ausschluss von der EU-Behandlung exclusion du traitement (UE)

elbocsátás dismissal Entlassung licenciement

Elefántcsontpart Côte d'Ivoire Côte d’Ivoire Côte d'Ivoire

elégtelen termelés underproduction Unterproduktion production déficitaire

elektori testület electorate Wählerschaft électorat

elektrokémia electrochemistry Elektrochemie électrochimie

elektromágneses berendezés electro-magnetic equipment elektromagnetisches Material matériel électromagnétique

elektromágneses interferencia electromagnetic interference elektromagnetische Schadwirkung nuisance électromagnétique

elektrometallurgia electrometallurgy Elektrometallurgie électrométallurgie

elektromos akkumulátor electricity storage device elektrischer Akkumulator accumulateur électrique

elektromos alkatrész electronic component elektronisches Bauteil composant électronique

elektromos berendezések electrical equipment Elektromaterial matériel électrique

elektromos eljárás electrical process Elektroverfahren procédé électrique
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elektromos energia electrical energy elektrische Energie énergie électrique

elektromos eszköz electronic device elektronisches Gerät appareil électronique

elektromos felszerelés electronic equipment Elektronikausrüstung équipement électronique

elektromos gépezet electric machinery Elektromaschine machine électrique

elektromos jármű electric vehicle Elektrofahrzeug véhicule électrique

elektromos vezeték electric cable Elektrokabel câble électrique

elektronika electronics Elektronik électronique

elektronikai ipar electronics industry elektronische Industrie industrie électronique

elektronikus aláírás electronic signature elektronische Signatur signature électronique

elektronikus banki szolgáltatás electronic banking automatisierte Bankdienstleistung bancatique

elektronikus dokumentum electronic document elektronisches Dokument document électronique

elektronikus dokumentumkezelés electronic document management

elektronische 

Dokumentenverwaltung gestion électronique des documents

elektronikus hulladék electronic waste Elektronikschrott déchet électronique

elektronikus játék automatic game automatisiertes Spiel jeu automatique

elektronikus kereskedelem electronic commerce elektronischer Geschäftsverkehr commerce électronique

elektronikus kiadás electronic publishing elektronische Publikation édition électronique

elektronikus levél electronic mail elektronische Post courrier électronique

elektronikus pénz electronic funds transfer elektronisches Geld monnaie électronique

elektronikus szavazás electronic voting elektronische Abstimmung vote électronique

elektrotechnika electrotechnology Elektrotechnik électrotechnique

elektrotechnikai ipar electrical engineering elektrotechnische Industrie industrie électrotechnique

élelmiszer foodstuff Nahrungsmittel produit alimentaire

élelmiszer-adalékanyag food additive Lebensmittelzusatzstoff additif alimentaire

élelmiszerár food price Nahrungsmittelpreis prix alimentaire

élelmiszer-biztonság food safety Lebensmittelsicherheit sécurité alimentaire

élelmiszer-előírás food standard Lebensmittelnorm norme alimentaire

élelmiszer-feldolgozás food processing Lebensmittelverarbeitung transformation alimentaire

élelmiszer-felügyelet food inspection Lebensmittelüberwachung inspection des aliments

élelmiszer-fogyasztás food consumption Nahrungsmittelverbrauch consommation alimentaire

élelmiszerforrások food resources Nahrungsmittelressourcen ressource alimentaire

élelmiszergyártás food production Nahrungsmittelerzeugung production alimentaire

élelmiszer-helyettesítő food substitute Ersatzlebensmittel succédané d'aliment

élelmiszerhiány food shortage Nahrungsmittelknappheit pénurie alimentaire
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élelmiszer-higiénia food hygiene Ernährungshygiene hygiène alimentaire

élelmiszeripar food industry Lebensmittelindustrie industrie alimentaire

élelmiszerjog foodstuffs legislation Lebensmittelrecht législation alimentaire

élelmiszer-kémia food chemistry Lebensmittelchemie chimie alimentaire

élelmiszer-készítmény processed food product zubereitetes Lebensmittel produit alimentaire complexe

élelmiszerköltség food expenditure Ausgabe für Ernährung dépense alimentaire

élelmiszer-önellátás self-sufficiency in food

Unabhängigkeit in der 

Nahrungsmittelversorgung indépendance alimentaire

élelmiszer-politika food policy Ernährungspolitik politique alimentaire

élelmiszersegély food aid Nahrungsmittelhilfe aide alimentaire

élelmiszer-szennyezés food contamination Nahrungsmittelverseuchung pollution des aliments

élelmiszer-tárolás storage of food Lebensmittellagerung stockage des aliments

élelmiszer-tartósítás food preserving Lebensmittelkonservierung conservation des aliments

élelmiszer-technológia food technology Lebensmitteltechnologie technologie alimentaire

Élelmiszerügyi és Állat-egészségügyi Hivatal Food and Veterinary Office Lebensmittel- und Veterinäramt Office alimentaire et vétérinaire

elemi részecske fundamental particle Elementarteilchen particule élémentaire

életbiztosítás life assurance Lebensversicherung assurance vie

életkor szerinti megkülönböztetés age discrimination

Diskriminierung aufgrund des 

Alters discrimination fondée sur l'âge

életkörülmények living conditions Lebensbedingungen condition de vie

életminőség quality of life Lebensqualität qualité de la vie

életrajz biography Biografie biographie

életszínvonal standard of living Lebensstandard niveau de vie

élettudományok life sciences biologische Naturwissenschaften sciences de la vie

elévülés limitation of legal proceedings Verfolgungsverjährung prescription d'action

elhagyott gyermek abandoned child ausgesetztes Kind enfant abandonné

elítéltek foglalkoztatása prisoner work Häftlingsarbeit travail du détenu

eljárási költségek legal expenses Gerichtskosten frais de justice

eljárási szabályzat rules of procedure Betriebsordnung règlement intérieur

ellátás supply Versorgung approvisionnement

ellátás biztonsága security of supply Sicherung der Versorgung sécurité d'approvisionnement

ellátási mérleg supply balance sheet Versorgungsbilanz bilan d'approvisionnement

ellenőrzés audit Rechnungsprüfung audit

ellenőrző szerv supervisory body Kontrollorgan instance de contrôle

ellenszolgáltatás fejében végzett fuvarozás carriage for hire or reward gewerblicher Verkehr transport pour compte de tiers
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ellenzéki vezető leader of the opposition Oppositionsführer chef de l'opposition

elmaradottság underdevelopment Unterentwicklung sous-développement

elmebetegség mental illness Geisteskrankheit maladie mentale

elmegyógyintézetbe utalás psychiatric confinement

Einweisung in eine 

Nervenheilanstalt internement psychiatrique

elnapolás adjournment Vertagung ajournement

el nem kötelezettség non-alignment Blockfreiheit non-alignement

elnökök értekezlete conference of presidents Konferenz der Vorsitzenden conférence des présidents

elnökségi trió Presidency trio Dreiervorsitz trio de Présidences

elnökválasztás presidential election Präsidentschaftswahl élection présidentielle

elnyomás repression Repression répression

elosztó kereskedelem distributive trades Vertrieb distribution commerciale

előadó-művészet performing arts Darstellende Künste arts du spectacle

élő állat live animal lebendes Tier animal sur pied

előállított termék manufactured goods Fertigerzeugnis produit manufacturé

élő baromfi live poultry Lebendgeflügel volaille vivante

előcsatlakozási stratégia pre-accession strategy Strategie der Beitrittsvorbereitung stratégie de préadhésion

előcsatlakozási támogatás pre-accession aid Heranführungshilfe aide de préadhésion

előfizetéses televízió pay television Pay-TV télévision payante

élőhely habitat Wohnmilieu habitat

előirányzatok átcsoportosítása carry-over of appropriations Mittelübertragung report de crédit

előkészített élelmiszer prepared foodstuff verzehrfertiges Lebensmittel aliment préparé

előleg advance Vorschuss der Staatskasse avance de trésorerie

előlegfizetés advance payment Vorauszahlung paiement à l'avance

élő növény living plant lebende Pflanze plante vivante

élő nyelv living language lebende Sprache langue vivante

előnyugdíjazás early retirement vorgezogener Ruhestand retraite anticipée

előrecsomagolás pre-packaging verkaufsfertige Abfüllung préconditionnement

előregyártás prefabrication Fertigbauweise préfabrication

előrehozott választás early election vorgezogene Wahl élection anticipée

előre meghatározott ár price fixed in advance im Voraus festgesetzter Preis prix fixé à l'avance

előszavazás advance voting Stimmabgabe im Voraus vote par anticipation

előválasztás primary election Primärwahl élection primaire

elővárosi közlekedés suburban transport Vorortbeförderung transport suburbain
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elővásárlási jog right of pre-emption Vorkaufsrecht droit de préemption

élő végrendelet living will medizinisches Testament testament de vie

elővigyázatosság elve precautionary principle Vorsorgeprinzip principe de précaution

előzetes döntéshozatalra utalás (EK)

reference to the EC Court of Justice for a 

preliminary ruling Vorlage zur Vorabentscheidung EG renvoi préjudiciel CE

előzetes EK-költségvetési tervezet preliminary draft EC budget EG-Haushaltsvorentwurf avant-projet de budget (CE)

előzetes kérdés preliminary issue Vorfrage question préjudicielle

előzetes költségvetési tervezet preliminary draft budget Vorentwurf des Haushaltsplans avant-projet de budget

előzetes letartóztatás detention before trial Untersuchungshaft détention provisoire

elrettentés deterrent Abschreckung dissuasion

elsivatagosodás desertification Desertifikation désertification

elsődleges szektor primary sector primärer Sektor secteur primaire

első munkahely first job erstmalige Beschäftigung premier emploi

elsősegély first aid Erste Hilfe premiers secours

első világháború First World War Erster Weltkrieg Première Guerre mondiale

elszámolási rendszer accounting system Kontenrahmen système de comptabilité

elszámolások nyilvánossága publication of accounts Veröffentlichung der Konten publicité des comptes

elszegényedés pauperisation Verarmung paupérisation

elszigetelődési politika isolationism Isolationismus isolationnisme

eltartott dependant Familienunterhalt charge de famille

eltérés az uniós jogtól derogation from EU law Abweichung vom EU-Recht dérogation au droit de l'UE

eltérési indikátor divergence indicator Abweichungsindikator indicateur de divergence

eltűnés erőszakos körülmények között forced disappearance gewaltsames Verschwinden disparition forcée

elvált személy divorced person geschiedene Person personne divorcée

Elzász Alsace Elsass Alsace

emancipáció emancipation Volljährigkeitserklärung émancipation

emberen végzett kísérlet experiment on humans Versuch am Menschen expérimentation humaine

emberi jogi charta charter on human rights Charta der Menschenrechte charte des droits de l'homme

emberi jogi mozgalom human rights movement Menschenrechtsbewegung

mouvement pour les droits de 

l'homme

emberi jogok human rights Menschenrechte droits de l'homme

Emberi Jogok Európai Bírósága European Court of Human Rights

Europäischer Gerichtshof für 

Menschenrechte

Cour européenne des droits de 

l'homme

Emberi Jogok Európai Egyezménye European Convention on Human Rights

Europäische 

Menschenrechtskonvention

convention européenne des droits 

de l’homme

emberi kapcsolatok human relations zwischenmenschliche Beziehungen relations humaines

emberiség elleni bűncselekmény crime against humanity

Verbrechen gegen die 

Menschlichkeit crime contre l'humanité
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emberi táplálkozás human nutrition menschliche Ernährung alimentation humaine

emberkereskedelem trafficking in persons Menschenhandel trafic de personnes

emberklónozás human cloning Klonen von Menschen clonage humain

ember okozta katasztrófa man-made disaster

von Menschen verursachte 

Katastrophe désastre d'origine humaine

emberölés homicide Tötung homicide

embrió és magzat embryo and foetus Embryo und Fetus embryon et fœtus

emelőszerkezet hoisting equipment Hebezeug matériel de levage

emésztőrendszeri betegség gastrointestinal disease

Erkrankung des 

Verdauungssystems maladie du système digestif

EMGA EAGF EGFL FEAGA

emigráns kormány government-in-exile Exilregierung gouvernement en exil

Emilia-Romagna Emilia-Romagna Emilia-Romagna Émilie-Romagne

EMOGA EAGGF EAGFL FEOGA

EMOGA Garanciarészleg EAGGF Guarantee Section EAGFL-Garantie FEOGA-Garantie

EMOGA Orientációs Részleg EAGGF Guidance Section EAGFL-Ausrichtung FEOGA-Orientation

EMR árfolyam-mechanizmus EMS exchange-rate mechanism EWS-Wechselkursmechanismus mécanisme de change SME

emulgeátor food emulsifier Lebensmittelemulgator émulsifiant alimentaire

EMVA EAFRD ELER Feader

enciklopédia encyclopaedia Enzyklopädie encyclopédie

endemikus betegség endemic disease endemische Krankheit maladie endémique

energetikai függetlenség self-sufficiency in energy

Unabhängigkeit in der 

Energieversorgung indépendance énergétique

energetikai hasznosítás energy recovery Energierückgewinnung récupération de l'énergie

energiaár price of energy Energiepreis prix de l'énergie

energiaátalakítás energy conversion Energieumwandlung conversion de l'énergie

energiaellátás energy supply Energieversorgung approvisionnement énergétique

energiaelosztás energy distribution Energieverteilung distribution d'énergie

energiafelhasználás energy use Energienutzung utilisation de l'énergie

energiafogyasztás energy consumption Energieverbrauch consommation d'énergie

energiaforrások energy resources Energiequellen ressource énergétique

energiaforrások diverzifikálása energy diversification

Diversifizierung der 

Energieversorgung diversification énergétique

energiahálózat energy grid Energienetz réseau énergétique

energiahatékonyság energy efficiency energetischer Wirkungsgrad rendement énergétique

energiahordozó energy-generating product Energieträger produit énergétique

energiaigény energy demand Energiebedarf demande énergétique
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energiaipar energy industry Energiewirtschaft industrie énergétique

energiajog energy law Energierecht droit de l'énergie

energiakínálat available energy Energieangebot offre énergétique

energiakutatás energy research Energieforschung recherche énergétique

energia-lelőhely energy site Energiestandort localisation de l'énergie

energiamegtakarítás energy saving Energieeinsparung économie d'énergie

energiamérleg energy audit Energiebilanz bilan énergétique

energianövény energy crop Anbau von Energiepflanzen culture énergétique

energiapolitika energy policy Energiepolitik politique énergétique

Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége

Agency for the Cooperation of Energy 

Regulators

Agentur für die Zusammenarbeit 

der Energieregulierungsbehörden

Agence de coopération des 

régulateurs de l’énergie

energiaszállítás energy transport Energietransport transport d'énergie

energiatárolás energy storage Energiespeicherung stockage de l'énergie

energiatechnológia energy technology Energietechnologie technologie énergétique

energiatermelés energy production Energieerzeugung production d'énergie

energiaügyi együttműködés energy cooperation Energiezusammenarbeit coopération énergétique

energiaválság energy crisis Energiekrise crise de l'énergie

engedélyezett fogás authorised catch zulässige Gesamtfangmenge capture autorisée

engedélyezett költségvetési előirányzat budget authorisation Haushaltsermächtigung autorisation budgétaire

engedély nélküli építkezés illegal building nicht bewilligtes Gebäude construction illégale

engedményes concessionaire Vertragshändler concessionnaire

enyhítő körülmények mitigating circumstances mildernder Umstand circonstance atténuante

enzim enzyme Enzym enzyme

EP-állásfoglalás EP resolution Entschließung EP résolution PE

EP-bizottság EP Committee Ausschuss EP commission PE

EP-hozzájárulás EP assent zustimmende Stellungnahme PE avis conforme du PE

epidémia epidemic Epidemie épidémie

epidemiológia epidemiology Epidemiologie épidémiologie

Epírosz Epirus Epirus Épire

építési beruházásra irányuló szerződés works contract Bauauftrag marché de travaux

építési engedély building permit Baugenehmigung permis de construire

építési jogszabályok building regulations Bauordnung réglementation de la construction

építési költségek construction costs Baukosten coût de la construction

építési munkagép construction equipment Baumaschinen matériel de construction
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építési politika construction policy Baupolitik politique de la construction

építési támogatás building subsidy Förderung von Baumaßnahmen aide à la construction

építési terület building plot Baugelände terrain à bâtir

építéstechnika building technique Bautechnik technique de construction

építészet architecture Baukunst architecture

építészeti örökség architectural heritage architektonisches Erbe patrimoine architectural

építőanyagok building materials Baustoffe matériau de construction

építőipar building industry Bauindustrie industrie du bâtiment

építőlap building slab Bauplatte panneau de construction

EP-küldöttség EP delegation Delegation EP délégation PE

EPSO EPSO EPSO EPSO

épület building Gebäude bâtiment

épületbiztonság building safety Sicherheit von Gebäuden sécurité des bâtiments

épületfa wood for construction Bauholz bois de construction

épületszerelvény building services Gebäudeausrüstung équipement du bâtiment

épületszigetelés building insulation Gebäudeisolierung isolation de bâtiment

EP-vélemény EP opinion Stellungnahme EP avis PE

ércbányászat mining of ore Erzbergbau exploitation du minerai

ércfeldolgozás ore processing Erzaufbereitung traitement du minerai

érclelőhely ore deposit Erzlagerstätte gisement de minerai

érdekcsoport interest group Interessengruppe groupe d'intérêt

érdekkonfliktus conflict of interest Interessenkonflikt conflit d'intérêt

erdész forest ranger Forstaufseher garde forestier

erdészeti érdekcsoport forestry group

forstwirtschaftlicher 

Zusammenschluss groupement forestier

erdészeti jogszabályok forestry legislation Forstgesetzgebung législation forestière

erdészeti kutatás forestry research Waldforschung recherche forestière

erdészeti politika forestry policy Forstpolitik politique forestière

erdészeti statisztika forestry statistics Statistik über die Forstwirtschaft statistique forestière

erdészeti tulajdon forestry property Waldeigentum propriété forestière

erdő forest Wald forêt

erdőfejlesztés forestry development Anbau des Waldes aménagement forestier

erdőgazdálkodás forestry economics Waldwirtschaft économie forestière

erdőgazdaság forestry holding Holzgewinnung exploitation forestière
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erdőirtás deforestation Abholzung déboisement

erdőművelés silviculture Waldbau sylviculture

erdőtanúsítás forest certification forstwirtschaftliche Zertifizierung certification forestière

erdőtelepítés afforestation Aufforstung boisement

erdőültetvény forest plantation angelegter Wald forêt plantée

erdővédelem forest conservation Waldschutz protection de la forêt

eredetmegjelölés designation of origin Ursprungsbezeichnung appellation d'origine

eredménykimutatás trading account Betriebskonto compte d'exploitation

ergonómia ergonomics Ergonomie ergonomie

Eritrea Eritrea Eritrea Érythrée

erózió erosion Erosion érosion

erőforrás-gazdálkodás management of resources Bewirtschaftung der Ressourcen gestion des ressources

erőforrások elosztása allocation of resources Mittelgewährung allocation des ressources

erőfölény dominant position marktbeherrschende Stellung position dominante

erőmű power plant Kraftwerk station énergétique

erőmű telephelye siting of power stations Kraftwerksstandort implantation de centrale

erőművek leszerelése decommissioning of power stations Kraftwerksstilllegung déclassement de centrale

erőszak violence Gewalt violence

erőszakmentesség non-violence Gewaltlosigkeit non-violence

erszényesek marsupial Beuteltier marsupial

értékelés assessment Leistungskontrolle contrôle des connaissances

értékelési módszer evaluation method Bewertungsverfahren méthode d'évaluation

értékesítés sale Verkauf vente

értékesítési korlátozás marketing restriction Vermarktungsbeschränkung limitation de commercialisation

értékesítési támogatás sales aid Absatzbeihilfe aide à l'écoulement

értékesítési ügynök sales agent Alleinvertreter dépositaire

értékesítés megszüntetésére nyújtott 

jövedelemtámogatás non-marketing premium Nichtvermarktungsprämie prime à la non-commercialisation

értékesítés megtagadása refusal to sell Verkaufsverweigerung refus de vente

értekezletek levezetése conduct of meetings Sitzungsvorsitz conduite de réunion

értéknövekedési adó capital gains tax Wertzuwachssteuer impôt sur la plus-value

értékpapír securities Wertpapier valeur mobilière

értékpapír-árfolyam price of securities Wertpapierkurs cours des valeurs

értékpapírjog law on negotiable instruments Devisenrecht droit cambiaire
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értékpapír-kibocsátás issue of securities Emission von Wertpapieren émission de valeurs

értékpapírtőzsde stock exchange Wertpapierbörse Bourse des valeurs

értelmiség intellectual Intelligenzschicht intellectuel

érvénytelen szavazólap invalid ballot paper ungültiger Stimmzettel vote nul

érzékeny termék sensitive product empfindliche Ware produit sensible

érzékeny terület sensitive area empfindliche Zone zone sensible

eseti bizottság ad hoc committee Ad-hoc-Ausschuss commission ad hoc

esetjog case-law Rechtsprechung jurisprudence

esettanulmány case study Fallstudie étude de cas

ESZAK ECSC EGKS CECA

Észak-Afrika North Africa Nordafrika Afrique du Nord

ESZAK-ajánlás ECSC recommendation Empfehlung EGKS recommandation CECA

Észak-Alföld Northern Alföld Nord-Alföld Alföld septentrional

ESZAK általános határozat ECSC general Decision allgemeine Entscheidung EGKS décision générale CECA

Észak-Amerika North America Nordamerika Amérique du Nord

Észak-Brabant North Brabant Nordbrabant Brabant-Septentrional

Észak–Dél kapcsolatok North-South relations Nord-Süd-Beziehungen relation Nord-Sud

Észak–Dél kereskedelem North-South trade Nord-Süd-Handel commerce Nord-Sud

észak-égei régió Northern Aegean Nordägäis Égée septentrionale

ESZAK egyedi határozat ECSC individual Decision individuelle Entscheidung EGKS décision individuelle CECA

Észak-Észtország Northern Estonia Nordestland Estonie du Nord

Észak-Európa Northern Europe Nordeuropa Europe du Nord

Észak-Hollandia North Holland Nordholland Hollande-Septentrionale

Északi-Mariana-szigetek Northern Mariana Islands die Nördlichen Marianen Îles Mariannes du Nord

Észak-Írország Northern Ireland Nordirland Irlande du Nord

Északi-sark Arctic Arktis Arctique

Északi-tenger North Sea Nordsee mer du Nord

ESZAK-járulék ECSC levy EGKS-Umlage prélèvement CECA

Északkelet-Anglia North East (England) Nordostengland Angleterre du Nord-Est

Északkelet-Észtország North-eastern Estonia Nordostestland Estonie du Nord-Est

Észak-Korea North Korea Nordkorea Corée du Nord

ESZAK-kölcsön ECSC loan EGKS-Darlehen prêt CECA

Észak-Magyarország Northern Hungary Nordungarn Hongrie septentrionale
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ESZAK működési költségvetés ECSC operating budget Funktionshaushaltsplan EGKS budget opérationnel CECA

Északnyugat-Anglia North West (England) Nordwestengland Angleterre du Nord-Ouest

Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet

North-West Atlantic Fisheries 

Organisation

Organisation für die Fischerei im 

Nordwestatlantik

Organisation des pêches de 

l'Atlantique Nord-Ouest

Észak-Portugália Northern Portugal Nordportugal Portugal du Nord

Észak-Rajna–Vesztfália North Rhine-Westphalia Nordrhein-Westfalen Rhénanie du Nord-Westphalie

ESZAK-segély ECSC aid EGKS-Beihilfe aide CECA

ESZAK-Szerződés ECSC Treaty EGKS-Vertrag traité CECA

ESZAK-vélemény ECSC opinion Stellungnahme EGKS avis CECA

Észtország Estonia Estland Estonie

Észtország régiói regions of Estonia Regionen Estlands régions de l'Estonie

etanol ethanol Ethanol éthanol

ételmérgezés food poisoning Nahrungsmittelvergiftung intoxication alimentaire

etika ethics Ethik éthique

Etiópia Ethiopia Äthiopien Éthiopie

étkezési gabona food cereals

Getreide für die menschliche 

Ernährung céréale alimentaire

étkezési zsír food fat Speisefett graisse alimentaire

étkeztetés catering Kantinenverpflegung restauration collective

etnikai csoport ethnic group ethnische Gruppe groupe ethnique

etnikai konfliktus ethnic conflict Nationalitätenstreit conflit interethnique

etnikai megkülönböztetés ethnic discrimination ethnische Diskriminierung discrimination ethnique

etnikai tisztogatás ethnic cleansing ethnische Säuberung purification ethnique

etnográfia ethnography Ethnografie ethnographie

etnológia ethnology Ethnologie ethnologie

étrend-kiegészítő food supplement Nahrungsergänzungsmittel complément alimentaire

ETSI ETSI ETSI ETSI

EU csatlakozási szerződés EU Accession Treaty EU-Beitrittsvertrag traité d'adhésion (UE)

eugenika eugenics Eugenik eugénique

EU-intézmény EU institution Gemeinschaftsorgan institution de l'Union européenne

EU-jog - nemzetközi jog) EU law - international law EU-Recht - Internationales Recht droit de l'UE-droit international

EU-kapcsolatok EU relations Beziehungen der Union relation de l'Union européenne

EU melletti állandó képviselet permanent representation to the EU

Ständige Vertretung beim Rat der 

EU

représentation permanente auprès 

de l'UE

EU-NATO együttműködés EU-NATO cooperation Zusammenarbeit EU-NATO coopération UE-OTAN

Euratom EAEC EAG CEEA
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Euratom Ellátási Ügynökség Euratom Supply Agency Euratom-Versorgungsagentur

Agence d’approvisionnement 

d’Euratom

Euratom-kölcsön Euratom loan Euratom-Darlehen prêt Euratom

Euratom közös vállalkozás EAEC Joint Undertaking gemeinsames Unternehmen (EAG) entreprise commune (CEEA)

Euratom-vélemény EAEC opinion Stellungnahme EAG avis CEEA

Eureka Eureka Eureka Eureka

EU rendőrségi együttműködés EU police cooperation polizeiliche Zusammenarbeit (EU) coopération policière (UE)

EURES EURES EURES EURES

EURIBOR Euribor Euribor Euribor

euro euro Euro euro

Euro-atlanti Partnerségi Tanács Euro-Atlantic Partnership Council

Euro-Atlantischer 

Partnerschaftsrat

Conseil de partenariat euro-

atlantique

Eurocontrol Eurocontrol Eurocontrol Eurocontrol

euro-csoport (euro-övezet) Eurogroup (euro area) Eurogroup (Euro-Zone) Eurogroupe (zone euro)

euro-deviza Eurocurrency Euro-Währung eurodevise

euro-dollár Eurodollar Euro-Dollar eurodollar

Eurofound Eurofound Eurofound Eurofound

Eurogroup (NATO) Eurogroup (NATO) Eurogroup (NATO) Eurogroupe (OTAN)

euro-hitel Eurocredit Euro-Kredit eurocrédit

Eurojust Eurojust Eurojust Eurojust

eurokommunizmus Eurocommunism Eurokommunismus eurocommunisme

euro-kötvény Eurobond Euro-Emission euro-émission

euromissile Euro-missile Eurorakete euromissile

euro-övezet euro area Euro-Zone zone euro

Európa Europe Europa Europe

Európa-ellenes mozgalom anti-European movement Bewegung gegen Europa mouvement contre l'Europe

Európa-hadtest Eurocorps Europäisches Armeekorps Corps européen

európai adatvédelmi biztos European Data Protection Supervisor

Europäischer 

Datenschutzbeauftragter

Contrôleur européen de la 

protection des données

európai adóügyi együttműködés European tax cooperation

steuerliche Zusammenarbeit in 

Europa coopération fiscale européenne

európai alkotmány European Constitution Europäische Verfassung constitution européenne

európai–arab együttműködés Euro-Arab cooperation

europäisch-arabische 

Zusammenarbeit coopération euro-arabe

Európai Atomenergia-társaság European Atomic Energy Society

Europäische 

Atomenergiegesellschaft

Société européenne d'énergie 

atomique

európai audiovizuális térség European audiovisual area europäischer audiovisueller Raum espace audiovisuel européen

Európai Beruházási Alap European Investment Fund Europäischer Investitionsfonds Fonds européen d'investissement

Európai Beruházási Bank European Investment Bank Europäische Investitionsbank

Banque européenne 

d'investissement
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Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi 

Központ

European Centre for Disease Prevention 

and Control

Europäisches Zentrum für die 

Prävention und die Kontrolle von 

Krankheiten

Centre européen de prévention et de 

contrôle des maladies

Európai Bizottság European Commission Europäische Kommission Commission européenne

európai biztonság European security europäische Sicherheit sécurité européenne

európai biztos European Commissioner Europäischer Kommissar commissaire européen

európai charta European charter europäische Charta charte européenne

Európai Csalás Elleni Hivatal European Anti-fraud Office

Europäisches Amt für 

Betrugsbekämpfung Office européen de lutte antifraude

Európai Egyetemi Intézet European University Institute Europäisches Hochschulinstitut Institut universitaire européen

európai egyezmény European convention Europäische Konvention convention européenne

európai együttműködés European cooperation Europäische Zusammenarbeit coopération européenne

Európai Együttműködési Szövetség European Association for Cooperation

Europäische Vereinigung für 

Kooperation

Association européenne pour la 

coopération

Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság European Food Safety Authority

Europäische Behörde für 

Lebensmittelsicherheit

Autorité européenne de sécurité des 

aliments

európai elfogatóparancs European arrest warrant europäischer Haftbefehl mandat d'arrêt européen

európai elszámolási rendszer European accounting system europäischer Kontenrahmen système européen de comptabilité

Európai Energia Charta European Energy Charter Europäische Energiecharta charte européenne de l'énergie

Európai Erdészeti Intézet European Forest Institute Europäisches Forstinstitut Institut européen de la forêt

európai erdészeti politika European forestry policy

Strategie der Europäischen Union 

für die Forstwirtschaft politique européenne de la forêt

európai fegyverzetpolitika European arms policy europäische Rüstungspolitik politique européenne d'armement

Európai Fizetési Unió European Payments Union Europäische Zahlungsunion Union européenne des paiements

európai foglalkoztatási stratégia European Employment Strategy

europäische 

Beschäftigungsstrategie stratégie européenne pour l'emploi

európai fogyasztóvédelmi központok hálózata European Consumer Centres Network

Netz der europäischen 

Verbraucherzentren

réseau des centres européens des 

consommateurs

Európai Gazdasági Egyesülés European Economic Interest Grouping

europäische wirtschaftliche 

Interessenvereinigung

groupement européen d'intérêt 

économique

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

European Economic and Social 

Committee

Europäischer Wirtschafts- und 

Sozialausschuss

Comité économique et social 

européen

Európai Gazdasági Térség European Economic Area Europäischer Wirtschaftsraum Espace économique européen

Europai Globalizacios Alkalmazkodasi Alap European Globalisation Adjustment Fund

Der Europäische Fonds für die 

Anpassung an die Globalisierung

Fonds européen d'ajustement à la 

mondialisation

Európai GNSS Ügynökség European GNSS Agency Agentur für das Europäische GNSS Agence du GNSS européen

Európai Gyógyszerügynökség European Medicines Agency Europäische Arzneimittel-Agentur

Agence européenne des 

médicaments

Európai Halászati Alap European fisheries fund Europäischer Fischereifonds Fonds européen pour la pêche

Európai Halászati Ellenőrző Hivatal European Fisheries Control Agency

Europäische 

Fischereiaufsichtsagentur

Agence européenne de contrôle des 

pêches

Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség

European Network and Information 

Security Agency

Europäische Agentur für Netz- und 

Informationssicherheit

Agence européenne chargée de la 

sécurité des réseaux et de 

l'information

európai identitás European identity europäische Identität identité européenne

Európai Innovációs és Technológiai Intézet

European Institute of Innovation and 

Technology

Europäisches Innovations- und 

Technologieinstitut

Institut européen d’innovation et de 

technologie

európai integráció European integration Europäische Integration intégration européenne

európai ipari térség European industrial area europäischer Industrieraum espace industriel européen
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európai iskola European school Europäische Schule école européenne

európai jobboldal Euroright Eurorechte eurodroite

európai jogállás European legal status europäischer Rechtsstatus statut juridique européen

európai jogi térség European legal area europäischer Rechtsraum espace judiciaire européen

Európai Képzési Alapítvány European Training Foundation

Europäische Stiftung für 

Berufsbildung

Fondation européenne pour la 

formation

európai konferencia European conference europäische Konferenz conférence européenne

Európai Környezetvédelmi Ügynökség European Environment Agency Europäische Umweltagentur

Agence européenne pour 

l'environnement

Európai Közigazgatási Intézet

European Institute of Public 

Administration

Europäisches Institut für 

öffentliche Verwaltung

Institut européen d'administration 

publique

európai közlekedési miniszterek konferenciája

European Conference of Ministers of 

Transport

Europäische Konferenz der 

Verkehrsminister

Conférence européenne des 

ministres des transports

Európai Közösség European Community Europäische Gemeinschaft Communauté européenne

Európai Közösségek European Communities Europäische Gemeinschaften Communautés européennes

Európai Központi Bank European Central Bank Europäische Zentralbank Banque centrale européenne

európai közszolgálat European civil service Europäischer öffentlicher Dienst fonction publique européenne

európai kulturális esemény European cultural event europäische Kulturveranstaltung manifestation culturelle européenne

Európai Külügyi Szolgálat European External Action Service Europäischer Auswärtiger Dienst

Service européen pour l’action 

extérieure

Európai leszerelési konferencia Conference on Disarmament in Europe

Konferenz für vertrauensbildende 

Maßnahmen und Abrüstung in 

Europa

Conférence sur le désarmement en 

Europe

európai magánjog European private law europäisches Privatrecht droit privé européen

Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal European Asylum Support Office

Europäisches Unterstützungsbüro 

für Asylfragen

Bureau européen d’appui en matière 

d’asile

európai mezőgazdasági modell European agricultural model europäisches Agrarmodell modèle agricole européen

Európai Monetáris Alap European Monetary Fund Europäischer Währungsfonds Fonds monétaire européen

Európai Monetáris Együttműködési Alap European Monetary Cooperation Fund

Europäischer Fonds für 

währungspolitische 

Zusammenarbeit

Fonds européen de coopération 

monétaire

Európai Monetáris Intézet European Monetary Institute Europäisches Währungsinstitut Institut monétaire européen

Európai Monetáris Megállapodás European Monetary Agreement Europäisches Währungsabkommen accord monétaire européen

Európai Monetáris Rendszer European Monetary System Europäisches Währungssystem système monétaire européen

európai mozgalom European Movement europäische Bewegung mouvement européen

Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi 

Ügynökség

European Agency for Safety and Health at 

Work

Europäische Agentur für Sicherheit 

und Gesundheitsschutz am 

Arbeitsplatz

Agence européenne pour la sécurité 

et la santé au travail

Európai Műsorszórók Szövetsége European Broadcasting Union

Union der europäischen 

Rundfunkorganisationen

Union européenne de radio-

télévision

európai növekedési kezdeményezés European growth initiative

Initiative für das Wachstum in 

Europa initiative de croissance européenne

európai nyelv European language europäische Sprache langue européenne

európai ombudsman European Ombudsman Europäischer Bürgerbeauftragter Médiateur européen

Európai Önkormányzatok és Régiók Tanácsa

Council of European Municipalities and 

Regions

Rat der Gemeinden und Regionen 

Europas

Conseil des communes et régions 

d'Europe

Európai Parlament European Parliament Europäisches Parlament Parlement européen

európai párt European party europäische Partei parti européen
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Európai Polgári Repülési Konferencia European Civil Aviation Conference Europäische Zivilluftfahrtkonferenz

Conférence européenne de l'aviation 

civile

európai polgárság European citizenship europäische Staatsbürgerschaft citoyenneté européenne

európai politikai együttműködés European political cooperation

Europäische Politische 

Zusammenarbeit coopération politique européenne

európai politikai unió European Political Union Europäische Politische Union Union politique européenne

európai régió European Region europäische Region région européenne

Európai Regionális Fejlesztési Alap European Regional Development Fund

Europäischer Fonds für regionale 

Entwicklung

Fonds européen de développement 

régional

Európai Rendőrtiszti Főiskola European Police College Europäische Polizeiakademie Collège européen de police

Európai Repülésbiztonsági Ügynökség European Aviation Safety Agency

Europäische Agentur für 

Flugsicherheit

Agence européenne de la sécurité 

aérienne

európai részvénytársaság European company europäische Gesellschaft société européenne

Európai Szabadalmi Hivatal European Patent Office Europäisches Patentamt Office européen des brevets

európai szabadalom European patent europäisches Patent brevet européen

európai szabvány European standard europäische Norm norme européenne

Európai Szabványügyi Bizottság European Committee for Standardisation

Europäisches Komitee für 

Normung Comité européen de normalisation

európai szabványügyi szervezet European standardisation body

Europäische 

Normungsorganisation

organisme européen de 

normalisation

Európai Szakszervezetek Szövetsége European Trade Union Confederation Europäischer Gewerkschaftsbund

Confédération européenne des 

syndicats

Európai Szakszervezeti Intézet European Trade Union Institute

Europäisches 

Gewerkschaftsinstitut Institut syndical européen

Európai Számvevőszék European Court of Auditors Europäischer Rechnungshof Cour des comptes européenne

európai szervezet European organisation europäische Organisation organisation européenne

európai szerződések European treaties Europäische Verträge traités européens

európai szimbólum European symbol europäisches Symbol symbole européen

Európai Szociális Alap European Social Fund Europäischer Sozialfonds Fonds social européen

Európai Szociális Charta European Social Charter Europäische Sozialcharta charte sociale européenne

európai szociális költségvetés European social budget europäisches Sozialbudget budget social européen

európai szociális térség European social area europäischer Sozialraum espace social européen

európai szociálpolitika European social policy europäische Sozialpolitik politique sociale européenne

Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási 

Eszköz

European Neighbourhood and 

Partnership Instrument

Europäisches Nachbarschafts- und 

Partnerschaftsinstrument

Instrument européen de voisinage et 

de partenariat

Európai Szomszédságpolitika European neighbourhood policy Europäische Nachbarschaftspolitik politique européenne de voisinage

európai szövetkezet European cooperative europäische Genossenschaft coopérative européenne

európai szövetség European association europäische Vereinigung association européenne

Európai Tanács European Council Europäischer Rat Conseil européen

európai társulási megállapodás European Association Agreement

europäisches 

Assoziierungsabkommen accord européen d'association

európai televízió European television europaweites Fernsehen télévision européenne

Európai Tengerbiztonsági Ügynökség European Maritime Safety Agency

Europäische Agentur für die 

Sicherheit des Seeverkehrs

Agence européenne pour la sécurité 

maritime
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európai tisztviselő European official europäischer Beamter fonctionnaire européen

Európai Újjáépítési Ügynökség European Agency for Reconstruction

Europäische Agentur für den 

Wiederaufbau

Agence européenne pour la 

reconstruction

Európai Unió European Union Europäische Union Union européenne

európai uniós tagság European Union membership

Mitgliedschaft in der Europäischen 

Union appartenance à l'Union européenne

európai útlevél European passport europäischer Reisepass passeport européen

Európai Üzemi Tanács European Works Council Europäischer Betriebsrat comité d'entreprise européen

Európai Űrügynökség European Space Agency Europäische Weltraumorganisation Agence spatiale européenne

európai választás European election europäische Wahl élection européenne

európai választási rendszer European electoral system Europäisches Wahlsystem système électoral européen

európai vállalkozás European undertaking europäisches Unternehmen entreprise européenne

európai valuta European currency Europäische Währung monnaie européenne

Európai Vasúti Ügynökség European Railway Agency Europäische Eisenbahnagentur Agence ferroviaire européenne

európai védelmi politika European defence policy europäische Verteidigungspolitik politique européenne de défense

Európai Védelmi Ügynökség European Defence Agency Europäische Verteidigungsagentur Agence européenne de défense

európai védjegy European trademark europäische Marke marque européenne

Európai Vegyianyag-ügynökség European Chemicals Agency Europäische Chemikalienagentur

Agence européenne des produits 

chimiques

európai vezetői engedély European driving licence europäischer Führerschein permis de conduire européen

európaizálódás europeanisation Europäisierung européanisation

Európa jövője vision of Europe Vision Europas vision de l'Europe

Európa Tanács Council of Europe Europarat Conseil de l'Europe

euro-piac Euromarket Euro-Geldmarkt euromarché

Europol Europol Europol Europol

Eurostat Eurostat Eurostat Eurostat

euroszkepticizmus euroscepticism Euroskepsis euroscepticisme

Eurydice Eurydice Eurydice Eurydice

EU-tagállam EU Member State Mitgliedstaat der EU État membre UE

EU-tagállam állampolgára EU national EU-Bürger ressortissant de l'UE

eutanázia euthanasia Euthanasie euthanasie

EUTELSAT Eutelsat Eutelsat Eutelsat

eutrofizáció eutrophication Eutrophierung eutrophisation

évelő zöldségek perennial vegetable ausdauerndes Gemüse légume vivace

éves jelentés annual report Tätigkeitsbericht rapport d'activité

évkönyv yearbook Jahrbuch annuaire
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exportadó export tax Ausfuhrabgabe taxe à l'exportation

exportár export price Ausfuhrpreis prix à l'exportation

exportbevétel export revenue Ausfuhrerlös recette d'exportation

exportbiztosítás export credit insurance Ausfuhrversicherung assurance à l'exportation

exportfelügyelet export monitoring Überwachung der Ausfuhren contrôle des exportations

exportfinanszírozás export financing Finanzierung der Ausfuhren financement des exportations

exporthitel export credit Ausfuhrkredit crédit à l'exportation

exportipar export industry Exportindustrie industrie exportatrice

exportlefölözés export levy Abschöpfung bei der Ausfuhr prélèvement à l'exportation

exportpolitika export policy Ausfuhrpolitik politique des exportations

exportszubvenció export subsidy Ausfuhrsubvention subvention à l'exportation

exporttámogatás export aid Ausfuhrbeihilfe aide à l'exportation

export-visszatérítés export refund Erstattung bei der Ausfuhr restitution à l'exportation

extranet extranet Extranet extranet

extraterritoriális hatály extraterritorial jurisdiction extraterritoriale Gerichtsbarkeit compétence extraterritoriale

extraterritorialitás extra-territoriality Exterritorialität exterritorialité

Extremadura Extremadura Estremadura Estrémadure

ezüst silver Silber argent

fa tree Baum arbre

fagyasztás freezing Gefrieren congélation

fagyasztott termék frozen product gefrorenes Lebensmittel produit congelé

fahulladék wood residue Holzabfall résidu du bois

faipar wood industry Holzindustrie industrie du bois

faji konfliktus racial conflict Rassenkonflikt conflit racial

faji megkülönböztetés racial discrimination Rassendiskriminierung discrimination raciale

fajonkénti fogás catch by species Fangmenge nach Arten capture par espèce

fakitermelés wood production Holzerzeugung production de bois

FÁK-országok CIS countries GUS-Staaten pays de la CEI

Falkland-szigetek Falkland Islands Falklandinseln Îles Falkland

falusi turizmus rural tourism

Fremdenverkehr in ländlichen 

Gebieten tourisme rural

FAO FAO FAO FAO

fáradtolaj used oil Altöl huile usagée

farkas wolf Wolf loup
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farmakológia pharmacology Pharmakologie pharmacologie

farost wood fibre Holzfaser fibre de bois

fasizmus Fascism Faschismus fascisme

fás terület wooded area Waldfläche surface boisée

faszén charcoal Holzkohle charbon de bois

fatermék wood product Holzprodukt produit du bois

fatermesztés arboriculture Baumzucht arboriculture

faúsztatás rafting Flößerei flottage

fegyelmi büntetés administrative penalty Disziplinarmaßnahme sanction administrative

fegyelmi eljárás disciplinary proceedings Disziplinarverfahren procédure disciplinaire

fegyverek elterjedésének megakadályozása non-proliferation of arms Nichtverbreitung von Waffen non-prolifération des armements

fegyverek megsemmisítése weapons' destruction Waffenvernichtung destruction des armes

fegyverellátás arms supply Versorgung mit Waffen approvisionnement en armes

fegyveres erők armed forces Armee armée

fegyvergyártás arms industry Rüstungsindustrie industrie de l'armement

fegyverkereskedelem arms trade Waffenhandel commerce des armes

fegyverkészletezés stockpiling of weapons Waffenlagerung stockage d'armes

fegyverrendszerek összehangolása harmonisation of weapons Anpassung der Waffensysteme harmonisation des armements

fegyverzet military equipment Bewaffnung armement

fegyverzet-ellenőrzés arms control Rüstungskontrolle contrôle des armements

fegyverzeti politika arms policy Rüstungspolitik politique de l'armement

fegyverzetkorlátozás arms limitation Rüstungsbegrenzung limitation des armements

fehérbor white wine Weißwein vin blanc

fehércukor white sugar Weißzucker sucre blanc

fehérgalléros munkavállaló white-collar worker Angestellter employé

fehérjetermékek protein products Eiweißerzeugnis produit protéique

fejlesztési bank development bank Entwicklungsbank banque de développement

fejlesztési politika development policy Entwicklungspolitik politique de développement

fejlesztési segély development aid Entwicklungshilfe aide au développement

Fejlesztési Segítségnyújtási Bizottság Development Assistance Committee Komitee für Entwicklungshilfe Comité d'aide au développement

fejlesztési tanácsadó development worker Entwicklungshelfer coopérant

fejlesztési terv development plan Entwicklungsplan plan de développement

fejlődéshez való jog right to development

Recht auf wirtschaftliche 

Entfaltung droit au développement
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fejlődési akadály obstacle to development Entwicklungshindernis obstacle au développement

fejlődési potenciál development potential Entwicklungspotenzial potentiel de développement

fejlődő országok developing countries Entwicklungsland pays en développement

fejlődő régió development region Entwicklungsgebiet région de développement

fejőgép milking machine Melkmaschine machine à traire

fejvadászat head-hunting Abwerben von Arbeitskräften débauchage

feketegazdaság underground economy Untergrundwirtschaft économie souterraine

feketemunka moonlighting Schwarzarbeit travail au noir

feketemunkás clandestine worker Schwarzarbeiter travailleur clandestin

Fekete-tenger Black Sea Schwarzes Meer mer Noire

felár additional duty Preisaufschlag supplément tarifaire

feldolgozóipar processing industry verarbeitende Industrie industrie de transformation

feldolgozott élelmiszer processed foodstuff behandeltes Lebensmittel aliment transformé

felekezeti oktatás denominational education Konfessionsschule enseignement confessionnel

felelősség liability Haftung responsabilité

felelősségbiztosítás third-party insurance Haftpflichtversicherung assurance responsabilité civile

feles bérlet share farming Teilpacht métayage

félfém semi-metal Halbmetall semi-métal

felhatalmazáson alapuló határozat delegated decision delegierter Beschluss décision déléguée

felhatalmazáson alapuló irányelv delegated directive delegierte Richtlinie directive déléguée

felhatalmazáson alapuló jogalkotás delegated legislation

übertragene 

Gesetzgebungsbefugnis législation déléguée

felhatalmazáson alapuló rendelet delegated regulation delegierte Verordnung règlement délégué

félkatonai erők paramilitary force paramilitärische Einheit force paramilitaire

félkész áruk semi-manufactured goods Halberzeugnis produit semi-manufacturé

féllágy sajt semi-soft cheese Schnittkäse fromage à pâte demi-dure

fellebbezés appeal Rechtsmittel voie de recours

fellebbezés közigazgatási szervnél appeal to an administrative authority Verwaltungsbeschwerde recours administratif

fellebbviteli bíróság higher court letztinstanzliche Gerichtsbarkeit juridiction supérieure

felnőtt adult Erwachsener adulte

felnőttoktatás adult education Erwachsenenbildung éducation des adultes

felségjog territorial law Hoheitsrecht droit territorial

felségvizek territorial waters Hoheitsgewässer eaux territoriales

Felső-Ausztria Upper Austria Oberösterreich Haute-Autriche
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felsőház Upper House Zweite Kammer deuxième chambre

Felső-Normandia Upper Normandy Haute-Normandie Haute-Normandie

felsőoktatás higher education Hochschulausbildung enseignement supérieur

felső osztály upper class Oberschicht classe supérieure

felső vezetés senior management höhere Führungskraft cadre supérieur

felszerelési költség equipment cost Ausrüstungskosten coût d'équipement

felszíni szállítás surface transport

Beförderung zu Wasser und zu 

Lande transport de surface

felszíni vizek surface water Oberflächenwasser eau superficielle

feltételes elítélés conditional discharge offener Strafvollzug semi-liberté

feltételes szabadságra bocsátás release on licence bedingte Haftentlassung libération conditionnelle

felügyeleti jogkör supervisory power Kontrollbefugnis pouvoir de contrôle

felvétel recording beschriebenes Speichermedium support enregistré

felvételi versenyvizsga administrative competition Auswahlverfahren concours administratif

felvevőkészülék recording equipment Aufnahmegerät appareil d'enregistrement

felvilágosító kampány public awareness campaign Sensibilisierung der Öffentlichkeit sensibilisation du public

felvonó lift Aufzug ascenseur

fém metals Metall métal

fémbevonás metal coating Metallbeschichtung revêtement des métaux

fémbútor metal furniture Metallmobiliar mobilier métallique

fémek okozta szennyezés metal pollution Umweltvergiftung durch Metalle pollution par les métaux

fémérc metallic ore metallisches Erz minerai métallique

fémgyártási melléktermék metal by-product Metallnebenerzeugnis sous-produit métallique

fémhulladék metal waste Metallabfall déchet métallique

fémipar metallurgical industry Metallindustrie industrie métallurgique

fémmegmunkálás metalworking Metallverarbeitung travail des métaux

fémrúd ingot Barren lingot

fémszerkezet metal structure Stahlbau construction métallique

fémtermék metal product Metallerzeugnis produit métallique

fenntartható erdőgazdálkodás sustainable forest management nachhaltige Forstwirtschaft sylviculture durable

fenntartható fejlődés sustainable development dauerhafte Entwicklung développement durable

fenntartható mezőgazdaság sustainable agriculture nachhaltige Landwirtschaft agriculture durable

fenntartható mobilitás sustainable mobility nachhaltige Mobilität mobilité durable

férfi man Mann homme
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fermentált tej fermented milk fermentierte Milch lait fermenté

Feröer-szigetek Faeroe Islands Färöer Îles Féroé

ferroötvözet ferro-alloy Ferrolegierung ferro-alliage

fertőző betegség infectious disease Infektionskrankheit maladie infectieuse

festék dyestuff Farbstoff colorant

festékek és lakkok paints and varnishes Farbe und Lack peinture et vernis

festékipar dyestuffs industry Farbstoffindustrie industrie des colorants

festészet painting Malerei peinture

fiatal gazdálkodó young farmer junger Landwirt jeune exploitant agricole

fiatalkori bűnözés juvenile delinquency Jugendkriminalität délinquance juvénile

fiatalkori erőszak youth violence Jugendgewalt violence des jeunes

fiatalkorúak bírósága juvenile court Jugendgerichtsbarkeit juridiction pour mineurs

fiatalkorúak büntetőjogi felelőssége criminal responsibility of minors

strafrechtliche Verantwortlichkeit 

von Minderjährigen responsabilité pénale des mineurs

fiatalkorúak foglalkoztatása youth employment Arbeit von Jugendlichen travail des jeunes

fiatal munkavállaló young worker junger Arbeitnehmer jeune travailleur

fiatalok csereprogramja youth exchange scheme Jugendaustausch échange de jeunes

fiatalok elégedetlensége disaffection of young people Unbehagen der Jugend malaise de la jeunesse

fiatalok munkanélkülisége youth unemployment Jugendarbeitslosigkeit chômage des jeunes

fiatal személy young person junger Mensch jeune

Fidzsi-szigetek Fiji Fidschi Fidji

filmgyártás film production Kinoproduktion production cinématographique

filmipar film industry Filmindustrie industrie cinématographique

filmművészet cinema Filmkunst cinéma

filozófia philosophy Philosophie philosophie

finanszírozás financing Finanzierung financement

finanszírozási módszer financing method Finanzierungsart mode de financement

finanszírozási politika financing policy Finanzierungspolitik politique de financement

finanszírozási szint financing level Interventionssatz taux d'intervention

finanszírozási terv financing plan Finanzierungsplan plan de financement

finanszírozás koordinálása coordination of financing Koordinierung der Finanzierungen coordination des financements

Finnország Finland Finnland Finlande

Finnország régiói regions of Finland Regionen Finnlands régions de la Finlande

finommechanikai műszer precision instrument Präzisionsgerät appareil de précision
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fióktelep branch Zweigniederlassung succursale

fiskális politika fiscal policy Steuerpolitik politique fiscale

fizetés payment Zahlung paiement

fizetések befagyasztása pay freeze Lohnstopp blocage des salaires

fizetési határidő deadline for payment Zahlungsfrist délai de paiement

fizetési mérleg balance of payments Zahlungsbilanz balance des paiements

fizetési mérleg hiánya balance-of-payments deficit passive Bilanz balance déficitaire

fizetés nélküli szabadság unpaid leave unbezahlter Urlaub congé sans solde

fizetett szabadság paid leave bezahlter Urlaub congé payé

fizetőképesség financial solvency Zahlungsfähigkeit solvabilité financière

fizikai dolgozó manual worker Handarbeiter travailleur manuel

fizikai eljárás physical process physikalisches Verfahren procédé physique

fizikai környezet physical environment natürliche Umwelt environnement physique

fizikai támadás physical aggression Angriff auf Leib und Leben agression physique

fizikai tudományok physical sciences exakte Naturwissenschaften sciences physiques

Flamand-Brabant tartomány Province of Flemish Brabant Provinz Flämisch-Brabant province de Brabant flamand

flamand közösség Flemish Community flämische Gemeinschaft Communauté flamande

flamand régió Flanders (Belgium) flämische Region Région flamande

Flevoland Flevoland Flevoland Flevoland

fluor fluorine Fluor fluor

fogamzásgátlás contraception Empfängnisverhütung contraception

fogási kvóta catch quota Fangquote quota de pêche

fogási terület catch area Fanggebiet zone de capture

foglalkozás-egészségügy occupational medicine Arbeitsmedizin médecine du travail

foglalkozási betegség occupational disease Berufskrankheit maladie professionnelle

foglalkozási halandóság occupational mortality Berufssterblichkeit mortalité professionnelle

foglalkoztatási bizottság (EU) Employment Committee (EU) Beschäftigungsausschuss (EU) comité de l'emploi (UE)

foglalkoztatási statisztika employment statistics Arbeitsmarktstatistik statistique de l'emploi

foglalkoztatási struktúra employment structure Beschäftigungsstruktur structure de l'emploi

foglalkoztatási szolgálat employment service Arbeitsvermittlungsstelle service d'emploi

foglalkoztatási támogatás employment aid Beschäftigungsbeihilfe aide à l'emploi

foglalkoztatáspolitika employment policy Beschäftigungspolitik politique de l'emploi

foglalkoztatottak szerinti elosztás distribution per employed person Verteilung pro Beschäftigtem répartition par personne occupée
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fogorvos dentist Zahnarzt dentiste

fogorvostan dental medicine Zahnmedizin médecine dentaire

fogvatartott prisoner Häftling détenu

fogvatartottak átszállítása transfer of prisoners Häftlingsverlegung transfèrement de détenus

fogyasztás consumption Verbrauch consommation

fogyasztási adó tax on consumption Verbrauchssteuer impôt sur la consommation

fogyasztási cikkek consumer goods Verbrauchsgut bien de consommation

fogyasztási kiadás consumption expenditure Verbrauchsausgabe dépense de consommation

fogyasztási tej drinking milk Trinkmilch lait boisson

fogyasztó consumer Verbraucher consommateur

fogyasztói ár consumer price Verbraucherpreis prix à la consommation

fogyasztói hitel consumer credit Verbraucherkredit crédit à la consommation

fogyasztói kereslet consumer demand Verbrauchernachfrage demande de consommation

fogyasztói magatartás consumer behaviour Verbraucherverhalten comportement du consommateur

fogyasztói mozgalom consumer movement Verbraucherbewegung mouvement de consommateurs

fogyasztói szövetkezet consumer cooperative Konsumgenossenschaft coopérative de consommation

fogyasztói tájékoztatás consumer information Verbraucherinformation information du consommateur

fogyasztói társadalom consumer society Konsumgesellschaft société de consommation

fogyasztók motivációja consumer motivation Motivation des Verbrauchers motivation du consommateur

fogyasztóvédelem consumer protection Verbraucherschutz protection du consommateur

fogyasztóvédelmi politika consumer policy Verbraucherpolitik politique des consommateurs

fogyatékkal élők biztosítása disability insurance Invaliditätsversicherung assurance d'invalidité

fogyatékkal élők ellátása care of the disabled Betreuung von Pflegebedürftigen soins aux invalides

fogyatékkal élők integrációja integration of the disabled soziale Integration der Behinderten intégration des handicapés

fogyatékkal élők számára szolgáló létesítmények facilities for the disabled Hilfsmittel für Behinderte facilités pour handicapés

fogyatékkal élő munkavállaló worker with disabilities behinderter Arbeitnehmer travailleur handicapé

fogyatékkal élő személy disabled person Behinderter handicapé

fogyatékosság alapján történő megkülönböztetés discrimination based on disability

Diskriminierung aufgrund von 

Behinderung

discrimination fondée sur un 

handicap

fóka seal Robbe phoque

fóliás növénytermesztés cultivation under plastic Folienanbau plasticulture

folyamatos munkarend continuous working day durchgehende Arbeitszeit journée continue

folyamatos szakmai továbbképzés continuing vocational training ständige berufliche Weiterbildung formation professionnelle continue

folyamatos tanulás continuing education Fortbildung éducation permanente
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folyamatos termelés continuous production laufende Produktion production continue

folyóirat periodical publication periodische Veröffentlichung revue périodique

fordítás translation Übersetzen traduction

forgalmazás marketing Vermarktung commercialisation

forgalmazási előírás marketing standard Vermarktungsnorm norme de commercialisation

forgalmazási költség distribution cost Vertriebskosten coût de distribution

forgalom turnover Umsatz chiffre d'affaires

forgalombahozatali engedély market approval Verkaufserlaubnis autorisation de vente

forgalomirányítás traffic control Überwachung des Verkehrs contrôle de la circulation

forgatható értékpapír negotiable instrument Wechsel titre de crédit

forgószél cyclone Wirbelsturm cyclone

formanyomtatvány form Formular formulaire

formatervezési minták és modellek designs and models Muster und Modell dessin et modèle

forradalmi kormány rebel government Revolutionsregierung gouvernement insurrectionnel

forrásadó deduction at source Quellensteuer retenue à la source

forrásmegőrzés conservation of resources Erhaltung der Ressourcen conservation des ressources

források kiaknázása exploitation of resources Nutzung der Ressourcen exploitation des ressources

források kimerülése exhaustion of resources Erschöpfung der Ressourcen épuisement des ressources

források pótlása replacement of resources Ersetzung von Ressourcen remplacement des ressources

fórum forum Forum forum

fosszilis tüzelőanyag fossil fuel fossiler Brennstoff combustible fossile

foszfát phosphate Phosphat phosphate

foszfor phosphorus Phosphor phosphore

fotóipar photographic industry fotografische Industrie industrie photographique

fotokémia photochemistry Fotochemie photochimie

föderalizmus federalism Föderalismus fédéralisme

föld alatti hulladéktárolás underground storage of waste unterirdische Abfalllagerung stockage souterrain des déchets

föld alatti közlekedés underground transport unterirdischer Transport transport souterrain

földár price of farm land Bodenpreis prix de la terre agricole

földbank land bank banque foncière banque foncière

földgáz natural gas Erdgas gaz naturel

földgázmező gas field Erdgas-Lagerstätte gisement de gaz

földhasználat allocation of land Verwendung des Bodens affectation des terres
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földhaszonbérlet farm lease Landpachtvertrag bail rural

földi erőforrás soil resources Bodenbestand ressource en sol

földi kiszolgálás ground handling Bodenabfertigungsdienste assistance en escale

földimogyoró groundnut Erdnuss arachide

földi ökoszisztéma terrestrial ecosystem terrestrisches Ökosystem écosystème terrestre

földi személyzet ground staff Bodenpersonal personnel au sol

Földközi-tenger Mediterranean Sea Mittelmeer mer Méditerranée

földközi-tengeri harmadik országok Mediterranean third countries

Mittelmeeranrainerstaaten ohne 

EG-Staaten pays tiers méditerranéens

földmobilitás land mobility Bodenmobilität mobilité foncière

földművelők peasant class Bauerntum classe paysanne

földpiac real estate market Grundstücksmarkt marché foncier

földpolitika land policies Bodenpolitik politique foncière

földrajzi eloszlás geographical distribution räumliche Verteilung répartition géographique

földrajzi mobilitás geographical mobility räumliche Mobilität mobilité géographique

földreform land reform Bodenreform réforme foncière

földrengés earthquake Erdbeben séisme

földrengés-monitoring seismic monitoring Erdbebenwarnung prévention antisismique

földterület művelés alá vonása clearing of land Urbarmachung défrichement

földterület termelékenysége land productivity Flächenproduktivität productivité des terres

földtudományok earth sciences Geowissenschaften sciences de la terre

földtulajdon land and buildings Grundeigentum propriété foncière

földtulajdoni rendszer landholding system Bodenordnung régime du sol

földút country road Feldweg voie rurale

fölözött tej skimmed milk Magermilch lait écrémé

fő művelési terület main acreage landwirtschaftliche Hauptfläche surface principale

főváros capital city Hauptstadt capitale

Franche-Comté Franche-Comté Franche-Comté Franche-Comté

franchise franchising Franchising franchisage

Francia Déli és Antarktiszi Területek French Southern and Antarctic Territories

Französische Süd- und 

Antarktisgebiete

Terres australes et antarctiques 

françaises

Francia Guyana French Guiana Französisch-Guayana Guyane française

Francia Közösség French-speaking Community französische Gemeinschaft Communauté française

francia nyelvű Afrika French-speaking Africa französischsprachiges Afrika Afrique francophone

Francia Nyugat-India French West Indies Französische Antillen Antilles françaises
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Franciaország France Frankreich France

Franciaország régiói regions of France Regionen Frankreichs régions de la France

Franciaország tengerentúli megyéje és régiója French overseas department and region

Französisches Übersee-

Departement und Region

département et région d’outre-mer 

(France)

Francia Polinézia French Polynesia Französisch-Polynesien Polynésie française

Francia tengerentúli közösség French overseas collectivity Französische Übersee-Körperschaft collectivité d’outre-mer (France)

Friesland Friesland Friesland Frise

friss gyümölcs fresh fruit Frischobst fruit frais

friss hal fresh fish Frischfisch poisson frais

friss hús fresh meat Frischfleisch viande fraîche

friss sajt fresh cheese Frischkäse fromage frais

friss termék fresh product Frischprodukt produit frais

friss zöldség fresh vegetable Frischgemüse légume frais

Friuli-Venezia Giulia Friuli-Venezia Giulia Friaul-Julisch-Venetien Frioul-Vénétie Julienne

Frontex Frontex Frontex Frontex

fúrás drilling Bohrung forage

fúróberendezés drilling equipment Tiefbohrgeräte und -anlagen matériel de forage

futószalag mellett végzett munka assembly line work Fließbandarbeit travail à la chaîne

fuvarbiztosítás transport insurance Transportversicherung assurance transport

fuvardíj freight rate Fracht fret

fuvardíjszabás transportation tariff Beförderungstarif tarif de transport

fuvarokmány transport document Transportdokument document de transport

fuvarozás delivery Lieferung livraison

fuvarozási díj transport price Beförderungsentgelt prix de transport

fuvarozási engedély transport authorisation Transportgenehmigung autorisation de transport

Független Államok Közössége Commonwealth of Independent States

Gemeinschaft Unabhängiger 

Staaten

Communauté des États 

indépendants

független képviselő non-attached member fraktionsloser Abgeordneter non-inscrit

függetlenségi háború war of independence Unabhängigkeitskrieg guerre d'indépendance

függetlenségi mozgalom autonomous movement Autonomiebewegung mouvement autonomiste

függő terület dependent territory abhängiges Gebiet territoire non autonome

Fülöp-szigetek Philippines die Philippinen Philippines

fürdésre alkalmas víz bathing water Badegewässer eau de baignade

füstgáz combustion gases Abgas gaz de combustion

füstölt termék smoked product geräuchertes Lebensmittel produit fumé
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fűrészmalom sawmill Sägewerk scierie

fűtés heating Heizung chauffage

fűtőberendezés thermal equipment heiztechnische Ausrüstung équipement thermique

fűtőolaj fuel oil Heizöl fioul

Gabon Gabon Gabun Gabon

gabonafélék cereals Getreide céréale

gabonakészítmény cereal product Getreideerzeugnis produit à base de céréales

gabonaliszt cereal flour Getreidemehl farine de céréale

gabonapehely cereal flakes Getreideflocken flocon de céréale

gabonapótló cereal substitute Ersatz von Futtergetreide substitut céréalier

gabonatermesztés cereal-growing Getreidebau culture céréalière

Gabrovo régió Gabrovo region Region Gabrovo région de Gabrovo

Galápagos-szigetek Galapagos Islands Galapagosinseln Îles Galapagos

Galați Galati Galati Galati

Galícia Galicia Galicien Galice

Gambia Gambia Gambia Gambie

garanciaküszöb guarantee threshold Garantieschwelle seuil de garantie

garantált ár guaranteed price garantierter Preis prix garanti

garantált jövedelem guaranteed income Einkommensgarantie garantie de revenu

garantált minimálár guaranteed minimum price garantierter Mindestpreis prix minimal garanti

gasohol gasohol Gasohol carburol

gasztronómiai szakma catering profession Beruf im Gaststättengewerbe profession de la restauration

GATS GATS GATS GATS

GATT GATT GATT GATT

Gävleborg Gävleborg county Gävleborg Gävleborg

gáz gas Gas gaz

gazdálkodásból származó jövedelem farmers' income

landwirtschaftliches 

Unternehmereinkommen revenu de l'exploitant agricole

gazdálkodási rendszer farming system

landwirtschaftliches 

Betriebssystem système d'exploitation agricole

gazdálkodók kölcsönös segítségnyújtása mutual assistance among farmers landwirtschaftliche Betriebshilfe entraide agricole

gazdaság economy Wirtschaft économie

gazdaságföldrajz economic geography Wirtschaftsgeografie géographie économique

gazdasági aggregátum economic aggregate Wirtschaftsaggregat agrégat économique

gazdasági átalakulás economic conversion Umstellung der Wirtschaft conversion économique
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gazdasági bűncselekmény economic offence Wirtschaftsstraftat délit économique

gazdasági ciklus economic cycle Konjunkturzyklus cycle économique

gazdasági egyenlőtlenség economic disparity wirtschaftliche Disparität disparité économique

gazdasági egyesülés Economic Interest Grouping

wirtschaftliche 

Interessengemeinschaft groupement d'intérêt économique

gazdasági együttműködés economic cooperation wirtschaftliche Zusammenarbeit coopération économique

gazdasági együttműködési megállapodás complementarity agreement Ergänzungsabkommen accord de complémentarité

gazdasági előrejelzés economic forecasting Wirtschaftsprognose prévision économique

gazdasági érték economic value wirtschaftlicher Wert valeur économique

gazdasági és monetáris unió Economic and Monetary Union Wirtschafts- und Währungsunion union économique et monétaire

gazdasági és társadalmi kohézió economic and social cohesion

wirtschaftlicher und sozialer 

Zusammenhalt cohésion économique et sociale

gazdasági év marketing year Landwirtschaftsjahr campagne agricole

gazdasági fejlődés economic development wirtschaftliche Entwicklung développement économique

gazdasági fellendülés economic recovery konjunkturelle Erholung reprise économique

gazdasági felmérés economic survey wirtschaftsstatistische Erhebung enquête économique

gazdasági feltételek economic conditions Wirtschaftsverhältnisse condition économique

gazdasági források economic resources wirtschaftliche Ressourcen ressource économique

gazdasági függetlenség economic independence wirtschaftliche Unabhängigkeit indépendance économique

gazdasági helyzet economic situation Wirtschaftslage situation économique

gazdasági hírszerzés economic intelligence Wirtschaftsinformation intelligence économique

gazdasági infrastruktúra economic infrastructure wirtschaftliche Infrastruktur infrastructure économique

gazdasági ingadozás economic fluctuation Wirtschaftsschwankung fluctuation économique

gazdasági integráció economic integration wirtschaftliche Integration intégration économique

gazdasági jogok economic rights wirtschaftliche Rechte droits économiques

gazdasági kapcsolatok economic relations Wirtschaftsbeziehungen relation économique

gazdasági koncentráció economic concentration

Konzentration wirtschaftlicher 

Macht concentration économique

gazdasági konvergencia economic convergence wirtschaftliche Konvergenz convergence économique

gazdasági következmény economic consequence wirtschaftliche Auswirkung conséquence économique

gazdasági liberalizmus economic liberalism Wirtschaftsliberalismus libéralisme économique

gazdasági megállapodás economic agreement Wirtschaftsabkommen accord économique

gazdasági megkülönböztetés economic discrimination wirtschaftliche Diskriminierung discrimination économique

gazdasági modell economic model Wirtschaftsmodell modèle économique

gazdasági mutató economic indicator Wirtschaftsindikator indicateur économique

gazdasági növekedés economic growth Wirtschaftswachstum croissance économique
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gazdasági park business park Gewerbegebiet parc d’activités économiques

gazdasági prioritás economic priority wirtschaftliche Priorität priorité économique

gazdaságirányítás joga public economic law Wirtschaftsverwaltungsrecht droit public économique

gazdasági recesszió economic recession Rezession récession économique

gazdasági reform economic reform Wirtschaftsreform réforme économique

gazdasági régió economic region Wirtschaftsraum région économique

gazdasági rendszer economic system Wirtschaftsordnung régime économique

gazdasági segély economic aid Wirtschaftshilfe aide économique

gazdasági stagnálás economic stagnation Stagnation der Wirtschaft stagnation économique

gazdasági statisztika economic statistics Wirtschaftsstatistik statistique économique

gazdasági szankció economic sanctions Wirtschaftssanktion sanction économique

gazdasági szektor economic sector Wirtschaftsbereich secteur économique

gazdasági szerkezet economic structure Wirtschaftsstruktur structure économique

gazdasági szerkezetváltás economic transition wirtschaftliche Umstrukturierung transition économique

gazdasági támogatás economic support wirtschaftliche Stützung soutien économique

gazdasági tervezés economic planning Wirtschaftsplanung planification économique

gazdasági tevékenység economic activity Wirtschaftstätigkeit activité économique

gazdasági újjáépítés economic reconstruction wirtschaftlicher Wiederaufbau reconstruction économique

gazdasági unió economic union Wirtschaftsunion union économique

gazdaságpolitika economic policy Wirtschaftspolitik politique économique

gázfogyasztó készülék gas appliance Gasgerät appareil à gaz

gázipar gas industry Gewinnung von Erdgas industrie du gaz

gázkibocsátás csökkentése reduction of gas emissions

Verringerung der Emissionen von 

Treibhausgasen réduction des émissions de gaz

gázvezeték gas pipeline Gasfernleitung gazoduc

gázszolgáltatás gas supply Gasversorgung distribution du gaz

GCC-országok GCC countries Staaten des Golf-Kooperationsrats pays du CCG

Geldern Gelderland Geldern Gueldre

generációs ellentét conflict of generations Generationenkonflikt conflit de génération

generikus gyógyszer generic drug generisches Arzneimittel médicament générique

genetika genetics Genetik génétique

géntechnológia genetic engineering Gentechnologie génie génétique

géntechnológiával módosított szervezet genetically modified organism genetisch veränderter Organismus organisme génétiquement modifié

geodézia geodesy Geodäsie géodésie
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geofizika geophysics Geophysik géophysique

geofizikai környezet geophysical environment geophysikalische Umwelt milieu géophysique

geográfia geography Geografie géographie

geokémia geochemistry Geochemie géochimie

geológia geology Geologie géologie

geomorfológia geomorphology Geomorphologie géomorphologie

geopolitika geopolitics Geopolitik géopolitique

geotermikus energia geothermal energy geothermische Energie énergie géothermique

gépesítés mechanisation Mechanisierung mécanisation

gépészet mechanical engineering mechanische Industrie industrie mécanique

gépi berendezés mechanical equipment mechanische Geräte und Anlagen matériel mécanique

gépi fordítás machine translation automatische Übersetzung traduction automatique

gépjármű motor vehicle Kraftfahrzeug véhicule à moteur

gépjárműadó vehicle tax Kraftfahrzeugsteuer taxe sur les véhicules

gépjármű-biztosítás motor vehicle insurance Kraftfahrzeugversicherung assurance automobile

gépjárműipar motor vehicle industry Kraftfahrzeugindustrie industrie automobile

gépjárművek okozta szennyezés motor vehicle pollution Verschmutzung durch das Auto pollution automobile

gépszerszám tool industry Maschinenwerkzeug outillage

gerontológia gerontology Gerontologie gérontologie

Ghána Ghana Ghana Ghana

Gibraltár Gibraltar Gibraltar Gibraltar

gipsz plaster Gips plâtre

Giurgiu Giurgiu Giurgiu Giurgiu

globális felmelegedés global warming globale Erwärmung réchauffement climatique

globalizáció globalisation Globalisierung mondialisation

globalizációellenes mozgalom antiglobalisation movement Anti-Globalisierungsbewegung mouvement altermondialiste

glükóz glucose Glukose glucose

GMU harmadik szakasza third stage of EMU dritte Phase der WWU troisième phase de l'UEM

GMU-politikák összehangolása coordination of EMU policies Koordinierung der WWU-Politiken coordination des politiques UEM

GNP alapú hozzájárulás GNP contribution BSP-bezogene Einnahmequelle contribution PNB

gombatermesztés mushroom-growing Pilzzucht myciculture

gondatlanságból elkövetett bűncselekmény unintentional crime fahrlässige Straftat délit non intentionnel

gondolatszabadság freedom of opinion Meinungsfreiheit liberté d'opinion
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gondozási támogatás care allowance Pflegegeld allocation de soins

Gorenjska Gorenjska Gorenjska Gorenjska

Goriška Goriška Goriška Goriška

Gorj Gorj Gorj Gorj

Gotland Gotland county Gotland Gotland

Görögország Greece Griechenland Grèce

Görögország régiói regions of Greece Regionen Griechenlands régions de la Grèce

grafikus illusztráció graphic illustration Abbildung illustration graphique

Grenada Grenada Grenada Grenade

gríz meal Feingrieß semoule

Groningen Groningen Groningen Groningue

Grönland Greenland Grönland Groenland

Grúzia Georgia Georgien Géorgie

GSZB-vélemény ESC opinion Stellungnahme EWSA avis CESE

Guadeloupe Guadeloupe Guadeloupe Guadeloupe

Guam Guam Guam Guam

Guatemala Guatemala Guatemala Guatemala

Guernsey Guernsey Guernsey Guernesey

Guinea Guinea Guinea Guinée

gumiabroncs pneumatic tyre Bereifung pneumatique

gumiipar rubber industry Gummiindustrie industrie du caoutchouc

gumós zöldség bulb vegetable Knollengemüse légume à bulbe

Guyana Guyana Guyana Guyana

gyalogos pedestrian Fußgänger piéton

gyalogos övezet pedestrian zone Fußgängerzone zone piétonnière

gyalogság elleni fegyver anti-personnel weapon Anti-Personen-Waffe arme antipersonnel

gyámság guardianship Vormundschaft tutelle

gyanta resin Harz résine

gyapjú wool Wolle laine

gyapot cotton Baumwolle coton

gyártásellenőrzés production control Produktionskontrolle contrôle de production

gyermek child Kind enfant

gyermekgondozás child care Kinderbetreuung garde d'enfants
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gyermekgyógyászat paediatrics Pädiatrie pédiatrie

gyermek jogai children's rights Rechte des Kindes droits de l'enfant

gyermekkönyvtár children's library Jugendbücherei bibliothèque pour la jeunesse

gyermekmunka child labour Kinderarbeit travail des enfants

gyermekpornográfia child pornography Kinderpornografie pornographie enfantine

gyermekvédelem child protection Jugendschutz protection de l'enfance

gyógynövény medical plant Arzneipflanze plante médicinale

gyógyszer medicament Medikament médicament

gyógyszerekkel való visszaélés prescription drug abuse Medikamentenabhängigkeit dépendance aux médicaments

gyógyszerész pharmacist Apotheker pharmacien

gyógyszerfelügyelet drug surveillance Arzneimittelüberwachung surveillance des médicaments

gyógyszeripar pharmaceutical industry pharmazeutische Industrie industrie pharmaceutique

gyógyszerjog pharmaceutical legislation Arzneimittelrecht législation pharmaceutique

gyógyszerkészítmény pharmaceutical product pharmazeutisches Erzeugnis produit pharmaceutique

gyógyszerköltségek pharmaceutical expenses Arzneikosten frais pharmaceutiques

gyógyszernómenklatúra drugs classification pharmazeutische Nomenklatur nomenclature pharmaceutique

gyógyszertár pharmacy Apotheke pharmacie

gyomirtó szer herbicide Herbizid herbicide

gyomnövény harmful plant pflanzlicher Schädling plante nuisible

gyorsforgalmi út expressway Schnellstraße voie express

gyorsított eljárás summary procedure einstweilige Verfügung référé

gyorsolvasás speed reading Schnelllesen méthode de lecture rapide

gyorsreagálású erők rapid reaction force Schnelleingreiftruppe force de réaction rapide

gyökérzöldség root vegetable Wurzelgemüse légume à racine

gyújtófegyver incendiary weapon Brandwaffe arme incendiaire

gyúlékony termék inflammable product feuergefährlicher Stoff produit inflammable

gyülekezési jog freedom of assembly Versammlungsfreiheit liberté de réunion

gyümölcs fruit Obst fruit

gyümölcslé fruit juice Fruchtsaft jus de fruit

gyümölcsös orchard Obstfläche verger

gyümölcstermék fruit product Obsterzeugnis produit à base de fruits

gyümölcstermesztés fruit-growing Obstbau culture fruitière

gyümölcszöldség fruit vegetable Fruchtgemüse légume à fruit
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háború war Krieg guerre

háborús áldozat war victim Kriegsopfer victime de guerre

háborús bűncselekmény war crime Kriegsverbrechen crime de guerre

háborús gazdálkodás war economy Kriegswirtschaft économie de guerre

háborús kár war damage Kriegsschaden dommage de guerre

haderőcsökkentés force reduction Abbau der Streitkräfte réduction des forces

hadiflotta warships Kriegsflotte force navale

hadifogoly prisoner of war Kriegsgefangener prisonnier de guerre

hadijog military law Militärrecht droit militaire

haditengerészet navy Kriegsmarine marine militaire

hadititok military secret militärisches Geheimnis secret militaire

hadtudomány military science Militärwissenschaft science militaire

hagyományos fegyver conventional weapon konventionelle Waffe arme conventionnelle

hagyományos halászat traditional fishing handwerkliche Fischerei pêche traditionnelle

hagyományos technológia traditional technology herkömmliche Technologie technologie traditionnelle

Hainaut tartomány Province of Hainault Provinz Hennegau province du Hainaut

Haiti Haiti Haiti Haïti

hajdina buckwheat Buchweizen sarrasin

haj- és szépségápolás hairdressing and beauty care Haar- und Schönheitspflege coiffure et soins esthétiques

hajléktalanság homelessness Obdachloser sans-abri

hajó vessel Wasserfahrzeug bateau

hajógyártás shipbuilding Schiffbau construction navale

hajók okozta szennyezés pollution from ships Verunreinigung durch Schiffe pollution par les navires

hajón szállítható bárka barge carrier ship Leichterträgerschiff navire porte-barge

hajóúthálózat network of navigable waterways Wasserstraßennetz réseau navigable

hajóvezetői engedély ship's passport Schiffspatent permis de navigation

hajózási törvény navigational code Schifffahrtsgesetzgebung code de navigation

hajózás szabadsága freedom of navigation Freiheit der Schifffahrt liberté de navigation

hajózható csatorna ship canal Seekanal canal maritime

hal fish Fisch poisson

halál death Tod mort

halálbüntetés death penalty Todesstrafe peine de mort

haláleseti juttatás death grant Sterbegeld allocation de décès
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halállomány védelme conservation of fish stocks Erhaltung der Fischbestände conservation des pêches

halandóság mortality Sterblichkeit mortalité

halász fisherman Fischer pêcheur

halászati ágazat fishing industry Fischereiwesen industrie de la pêche

halászati ellenőrzés fishing controls Fangkontrolle contrôle des pêches

halászati előírások fishing regulations Fischereiordnung réglementation de la pêche

halászati engedély fishing permit Fischereischein permis de pêche

halászati erőforrások fishery resources Fischereiressourcen ressource halieutique

halászati idény fishing season Fangzeit période de pêche

halászati jog fishing rights Fischereirecht droit de pêche

halászati jogosítvány fishing licence Fischereilizenz licence de pêche

halászati kikötő fishing port Fischereihafen port de pêche

halászati kutatás fishery research Fischereiforschung recherche halieutique

halászati megállapodás fishing agreement Fischereiabkommen accord de pêche

halászati politika fisheries policy Fischereipolitik politique de la pêche

halászati statisztika fishing statistics Fischereistatistik statistique des pêches

halászati struktúra fisheries structure Fischereistrukturen structure de pêche

halászati termék fishery product Fischereierzeugnis produit de la pêche

halászati termelés fishery produce Produktion aus Aquakulturen production aquicole

halászati terület fishing area Fischereizone zone de pêche

halászattól függő régió region dependent on fishing vom Fischfang abhängiges Gebiet région dépendante de la pêche

halászflotta fishing fleet Fischereiflotte flotte de pêche

halászhajó fishing vessel Fischereifahrzeug bateau de pêche

halászháló fishing net Fischernetz filet de pêche

halászterület fishing grounds Fanggrund lieu de pêche

halbetegségek fish disease Fischkrankheit maladie des poissons

halfogás catch of fish Fischfang capture de poissons

halgazdálkodás fishery management Fischereiverwaltung gestion des pêches

Halland Halland county Halland Halland

hallgató student Student étudiant

halogén halogen Halogen halogène

halolaj fish oil Fischöl huile de poisson

hálózati szerver network server Netz-Server serveur de réseau
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haltenyésztés fish farming Fischzucht pisciculture

haltermék fish product Fischerzeugnis produit à base de poisson

Hamburg Hamburg Hamburg Hambourg

hamisítás industrial counterfeiting Nachahmung contrefaçon

hanglemez record Schallplatte disque

hangreprodukciós berendezés sound reproduction equipment Tonwiedergabegerät appareil de reproduction du son

hangszer musical instrument Musikinstrument instrument de musique

hangszigetelés sound insulation Schalldämmung isolation phonique

hanyatló ipari térség declining industrial region

Industriegebiet mit rückläufiger 

Wirtschaftsentwicklung région industrielle en déclin

harcászati nukleáris fegyver tactical nuclear weapon taktische Kernwaffe arme nucléaire tactique

harci helikopter combat helicopter Kampfhubschrauber hélicoptère de combat

harci jármű combat vehicle Kampffahrzeug véhicule de combat

harci repülőgép fighter aircraft Kampfflugzeug avion de combat

Harghita Harghita Harghita Harghita

harmadik ország third country Drittland pays tiers

harmonizációs jogszabály harmonisation law harmonisierender Rechtsakt loi d'harmonisation

háromoldalú tanácskozás tripartite conference Dreierkonferenz conférence tripartite

hasított test carcase Tierkörper carcasse

Haskovo régió Haskovo region Region Haskovo région de Haskovo

használati viszony type of tenure Bewirtschaftungsform faire-valoir

használt áru used goods Gebrauchtgegenstand bien d'occasion

haszonállat farm animal landwirtschaftliches Nutztier animal de ferme

haszonbér farm rent Pachtpreis prix du fermage

haszonbérlői gazdálkodás tenant farming Pacht fermage

haszonélvezet usufruct Nießbrauch usufruit

haszongépjármű commercial vehicle Nutzfahrzeug véhicule utilitaire

hatalomkoncentráció concentration of powers Machtkonzentration concentration des pouvoirs

hatalommal való visszaélés abuse of power Amtsmissbrauch abus de pouvoir

hatalommegosztás separation of powers Gewaltentrennung séparation des pouvoirs

hatalom megszemélyesítése personalisation of power Personifizierung der Macht personnalisation du pouvoir

hatályon kívül helyezés repeal Aufhebung abrogation

határ frontier Grenze frontière

határellenőrzés border control Grenzkontrolle contrôle à la frontière
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határháború border war Grenzkrieg guerre de frontière

határidős piac futures market Terminmarkt marché à terme

határ menti ingázó frontier worker Grenzgänger travailleur frontalier

határ menti migráció frontier migration grenzüberschreitende Wanderung migration frontalière

határ menti régió frontier region Grenzgebiet région frontalière

határokon átnyúló együttműködés cross-border cooperation

grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit coopération transfrontalière

határon átnyúló adatáramlás cross-frontier data flow

grenzüberschreitender 

Datenverkehr flux transfrontière de données

határon átnyúló forgalom transfrontier transport Grenzverkehr transport transfrontalier

határon átnyúló környezetszennyezés transfrontier pollution

grenzüberschreitende 

Umweltbelastung pollution transfrontière

határozat decision Entscheidung décision

határozat (EU) decision (EU) Beschluss (EU) décision (UE)

határozathozatal decision-making Beschlussfassung prise de décision

határozatképesség quorum Beschlussfähigkeit quorum

határparitásos ár free-at-frontier price Preis frei Grenze prix franco frontière

hatáskör-átruházás transfer of competence Kompetenzübertragung transfert de compétence

hatáskör delegálása delegation of power Übertragung von Befugnissen délégation de pouvoir

hatásköri összeütközés conflict of powers politischer Kompetenzstreit conflit de compétences

hatáskörmegosztás division of powers Kompetenzverteilung répartition des compétences

hatástanulmány impact study Wirkungsstudie étude d'impact

hátországba történő szállítás hinterland transport Transport ins Hinterland transport dans l'arrière-pays

hatóságok public authorities Staatsorgane pouvoirs publics

hátrányos helyzetűeknek nyújtott támogatás aid to disadvantaged groups Hilfe für sozial Benachteiligte aide aux défavorisés

hátrányos helyzetű mezőgazdasági térség less-favoured agricultural area

benachteiligtes 

landwirtschaftliches Gebiet zone agricole défavorisée

hátrányos helyzetű városi térség deprived urban area benachteiligter Stadtbezirk zone urbaine défavorisée

hátrányos társadalmi helyzetű osztály socially disadvantaged class sozial benachteiligte Klasse catégorie sociale défavorisée

Havannai Charta Havana Charter Havanna-Charta charte de La Havane

havi munkabér monthly pay monatliche Lohnzahlung mensualisation

Hawaii Hawaii Hawaii Hawaï

hazafias mozgalom patriotic movement patriotische Bewegung mouvement patriotique

hazai fogyasztás domestic consumption Inlandsverbrauch consommation intérieure

hazai piac domestic market Inlandsmarkt marché intérieur

hazai termék domestic product Sozialprodukt produit national

házaló kereskedelem door-to-door selling Verkauf von Haus zu Haus vente à domicile
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házasodási arány marriage rate Heiratshäufigkeit nuptialité

házasság marriage Eheschließung mariage

házasság felbontása divorce Ehescheidung divorce

házassági jog matrimonial law Eherecht droit matrimonial

házasságon kívül született gyermek natural child nicht eheliches Kind enfant naturel

házas személy married person verheiratete Person personne mariée

hazatelepülés return migration Rückwanderung migration de retour

hazatelepülési támogatás repatriation grant Rückkehrbeihilfe aide au retour

háziállat domestic animal Haustier animal domestique

házinyúl rabbit Kaninchen lapin

házkutatás search Durchsuchung perquisition

háztartás household Privathaushalt ménage

háztartásbeli housewife Hausfrau femme au foyer

háztartási cikk household article Haushaltsartikel article ménager

háztartási elektromos készülék household electrical appliance Elektrohaushaltsgerät appareil électrodomestique

háztartási hulladék domestic waste Hausmüll déchet ménager

háztartási munka díjazása wages for housework Hausfrauengehalt salaire ménager

háztartások fogyasztása household consumption Verbrauch der privaten Haushalte consommation des ménages

háztartások jövedelme household income Einkommen der privaten Haushalte revenu des ménages

HÉA-forrás VAT resource

Steueraufkommen aus 

Mehrwertsteuer ressource TVA

HÉA-mérték VAT rate MwSt.-Satz taux de TVA

héber jog Hebrew law hebräisches Recht droit hébraïque

hegyi erdő mountain forest Bergwald forêt de montagne

hegység mountain Gebirge montagne

hegyvidéki gazdálkodás hill farming Landwirtschaft in Berggebieten agriculture de montagne

hegyvidéki térség mountain region Berggebiet région de montagne

hektáronkénti támogatás aid per hectare Hektarbeihilfe aide à l'hectare

helikopter helicopter Hubschrauber hélicoptère

helyettesítő termék substitute product Substitutionserzeugnis produit de remplacement

helyettesítő tüzelőanyag substitute fuel Substitutionsbrennstoff combustible de remplacement

helyfoglalás reservation Reservierung réservation

helyi adó local tax örtliche Steuer impôt local

helyi bíráskodás territorial jurisdiction örtliche Zuständigkeit compétence territoriale
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Helyi és Regionális Önkormányzatok Európai 

Kongresszusa

Congress of Local and Regional 

Authorities of Europe

Kongress der Gemeinden und 

Regionen Europas

Congrès des pouvoirs locaux et 

régionaux de l'Europe

helyi foglalkoztatási kezdeményezés local employment initiative örtliche Arbeitsplatzinitiative initiative locale d'emploi

helyi hálózat local area network lokales Netz réseau local

helyi hatóság local authority kommunale Gebietskörperschaft collectivité locale

helyi jogalkotás local legislation lokale Gesetzgebung législation locale

helyi jogszolgáltatás local access to the law bürgernahe Justiz justice de proximité

helyi költségvetés local budget Gemeindebudget budget local

helyi környezetszennyezés local pollution lokale Umweltschädigung pollution locale

helyi média local media lokales Massenmedium média local

helyi önkormányzat local government Gemeindeverwaltung administration locale

helyi önkormányzati szövetség association of local authorities Gemeindeverband groupement de collectivités

helyi pénzügyek local authority finances Gemeindefinanzen finances locales

helyi rendőrség municipal police Gemeindepolizei police locale

helyi választások local election Lokalwahl élection locale

helyreállító igazságszolgáltatás restorative justice opferorientierte Justiz justice réparatrice

Hessen Hesse Hessen Hesse

heti pihenőidő weekly rest period wöchentliche Ruhezeit repos hebdomadaire

hibás termék defective product mangelhaftes Produkt produit défectueux

híd bridge Brückenbauwerk pont

hidegháború cold war kalter Krieg guerre froide

hideg övezet frigid zone Kaltzone zone froide

hidraulikus energia hydraulic energy Wasserkraft énergie hydraulique

hidraulikus gépi berendezés hydraulic machinery hydraulische Maschine machine hydraulique

hidroelektromos energia hydroelectric power hydroelektrische Energie énergie hydroélectrique

hidroelektromos fejlesztés hydroelectric development hydroelektrische Anlage aménagement hydroélectrique

hidrogén hydrogen Wasserstoff hydrogène

hidrogéngyártás hydrogen production Wasserstofferzeugung production d'hydrogène

hidrogeológia hydrogeology Hydrogeologie hydrogéologie

hidrokultúrás termesztés hydroponics bodenunabhängige Kultur culture sans terre

hidrológia hydrology Hydrologie hydrologie

higany mercury Quecksilber mercure

himnusz anthem Hymne hymne

hindu Hindu Hindu hindouiste
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hinduizmus Hinduism Hinduismus hindouisme

hindu jog Hindu law hinduistisches Recht droit hindouiste

hipermédiumok hypermedia Hypermedia hypermédia

hipertext hypertext Hypertext hypertexte

hirdetmény display Aushang affichage

hisztológia histology Histologie histologie

hitel credit Kredit crédit

hitelbiztosítás credit insurance Kreditversicherung assurance-crédit

hitelezési politika credit policy Kreditpolitik politique du crédit

hitelfelvételi költség cost of borrowing Kreditkosten coût du crédit

hitelgarancia credit guarantee Kreditgarantie garantie de crédit

hitelintézet credit institution Kreditinstitut établissement de crédit

hitelkorlátozás credit control Begrenzung des Kreditvolumens encadrement du crédit

hitelre történő értékesítés credit sale Kreditverkauf vente à crédit

hitelszövetkezet credit union Kreditgenossenschaft coopérative de crédit

hiúz lynx Luchs lynx

hivatalos dokumentum official document amtliches Dokument document officiel

hivatalos lap Official Journal Amtsblatt journal officiel

hivatalos látogatás official visit Staatsbesuch visite officielle

hivatalos nyelv official language Amtssprache langue officielle

hivatalos pecsét official seal Dienstsiegel cachet officiel

hivatalos statisztika official statistics amtliche Statistik statistique officielle

hivatásos hadsereg professional army Berufsarmee armée de métier

hizlalás fattening Mast engraissement

holding holding company Holding holding

Holland Antillák Netherlands Antilles Niederländische Antillen Antilles néerlandaises

Hollandia Netherlands die Niederlande Pays-Bas

Hollandia régiói regions of the Netherlands Regionen der Niederlande régions des Pays-Bas

holland TOT Netherlands OCT ÜLG der Niederlande PTOM des Pays-Bas

homeopátiás termék homeopathic product homöopathisches Erzeugnis produit homéopathique

homogenizált tej homogenised milk homogenisierte Milch lait homogénéisé

Honduras Honduras Honduras Honduras

Hongkong Hong Kong Hongkong Hong Kong
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honosítás naturalisation Einbürgerung naturalisation

hontalan stateless person Staatenloser apatride

HOPE FIFG FIAF IFOP

hordképesség carrying capacity Ladefähigkeit capacité de chargement

horizontális megállapodás horizontal agreement horizontaler Zusammenschluss entente horizontale

hormon hormone Hormon hormone

hormonális betegség endocrine disease endokrine Erkrankung maladie endocrinienne

Horvátország Croatia Kroatien Croatie

hospitalizáció hospitalisation Krankenhausaufnahme hospitalisation

hosszú lejáratú hitel long-term credit langfristiger Kredit crédit à long terme

hosszú távú előrejelzés long-term forecast langfristige Prognose prévision à long terme

hosszú távú finanszírozás long-term financing langfristige Finanzierung financement à long terme

Hovedstaden Hovedstaden Hovedstaden Hovedstaden

hozzáadott érték added value Wertschöpfung valeur ajoutée

hozzáadottérték-adó VAT MwSt. TVA

hozzátartozói nyugellátás survivor's benefit Leistung für Hinterbliebene prestation aux survivants

hozzátartozói viszony relationship Verwandtschaft parenté

hőálló anyagok heat-resisting materials feuerfestes Material matériau réfractaire

hőenergia thermal energy Wärmeenergie énergie thermique

hőszennyezés thermal pollution Wärmebelastung pollution thermique

hőszigetelés thermal insulation Wärmedämmung isolation thermique

hőszivattyú heat pump Wärmepumpe pompe à chaleur

Hradec Králové Hradec Králové Hradec Králové Hradec Králové

huliganizmus hooliganism Hooliganismus houliganisme

hulladék waste Abfall déchet

hulladék ártalmatlanítása waste disposal Abfallbeseitigung élimination des déchets

hulladékexport export of waste Ausfuhr von Abfällen exportation des déchets

hulladékgazdálkodás waste management Abfallwirtschaft gestion des déchets

hulladékhő thermal discharge Abwärme rejet thermique

hulladéklerakás dumping of waste Verklappen von Abfallstoffen immersion de déchets

hulladék tárolása storage of waste Abfalllagerung stockage des déchets

hullámenergia wave energy Wellenenergie énergie des vagues

hullámsáv waveband Wellenbereich bande de fréquences
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humánerőforrás-tervezés manpower planning Beschäftigungsplanung planification de la main-d'œuvre

humángeográfia human geography Humangeografie géographie humaine

humanitárius segély humanitarian aid humanitäre Hilfe aide humanitaire

Hunedoara Hunedoara Hunedoara Hunedoara

hús meat Fleisch viande

húsfeldolgozó ipar meat processing industry Fleischindustrie industrie de la viande

húskészítmény meat product Fleischerzeugnis produit carné

húsmarhatenyésztésre való áttérés conversion to beef production

Umstellung von Milch- auf 

Fleischerzeugung reconversion lait-viande

Huszonnégyek Csoportja Group of Twenty-Four Gruppe der Vierundzwanzig groupe des Vingt-quatre

huzal wire Draht fil

hüllő reptile Reptil reptile

hüvelyes zöldségek leguminous vegetable Hülsenfrucht légumineuse

hűtlen kezelés breach of trust Veruntreuung abus de confiance

hűtött termék refrigerated product gekühltes Lebensmittel produit réfrigéré

hűtőház cold store Kühlanlage installation frigorifique

hűtőipar refrigeration industry Kälteindustrie industrie du froid

I. Loméi Egyezmény first Lomé Convention Abkommen von Lomé I convention de Lomé I

Ialomița Ialomita Ialomita Ialomita

Iași Iasi Iasi Iasi

IATA IATA IATA IATA

idegenforgalmi infrastruktúra tourist infrastructure touristische Infrastruktur infrastructure touristique

idegenforgalmi politika tourism policy Fremdenverkehrspolitik politique du tourisme

idegenforgalmi régió tourist region touristisches Gebiet région touristique

idegenforgalmi statisztika tourism statistics Reiseverkehrsstatistik statistique du tourisme

idegenforgalmi szakma tourist profession Fremdenverkehrsberuf profession du tourisme

idegenforgalom foreign tourism ausländischer Tourismus tourisme étranger

idegenjog rights of aliens Ausländerrecht droit des étrangers

idegen nyelv foreign language Fremdsprache langue étrangère

ideggyógyászat neurology Neurologie neurologie

idegrendszeri megbetegedés disease of the nervous system Erkrankung des Nervensystems maladie du système nerveux

ideiglenes behozatal temporary admission vorübergehende Einfuhr admission temporaire

ideiglenes foglalkoztatás temporary employment Zeitarbeit travail temporaire

ideiglenes megállapodás (EU) interim agreement (EU) Vorläufiges Abkommen (EU) accord intérimaire (UE)
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ideiglenes tizenkettedek provisional twelfth vorläufiges Zwölftel douzième provisoire

idénymunkás seasonal worker Saisonarbeiter travailleur saisonnier

idézet quote Zitat citation

időben megosztott használat time-sharing Mehrfacheigentum multipropriété

időközi választás by-election Nachwahl élection partielle

idősek ellátása care for the elderly Altenpflege soins aux personnes âgées

időskorúak eltartása dependence of elderly persons

Abhängigkeit der älteren 

Menschen dépendance des personnes âgées

idős munkavállaló older worker älterer Arbeitnehmer travailleur âgé

idős személy elderly person älterer Mensch personne âgée

időszakos migráció seasonal migration Saisonwanderung migration saisonnière

időszakos műszaki vizsgálat roadworthiness tests technische Überwachung contrôle technique

ifjúsági mozgalom youth movement Jugendbewegung mouvement de jeunes

ifjúságpolitika youth policy Jugendpolitik politique de la jeunesse

IFLA IFLA IFLA IFLA

igavonó állat draught animal Zugtier animal de trait

igazgatási autonómia administrative autonomy Verwaltungsautonomie autonomie administrative

igazgatási információs rendszer management information system Management-Informationssystem système d'information de gestion

igazgatási kiadás (EU) administrative expenditure (EU) Verwaltungsausgabe (EU) dépense de fonctionnement (UE)

igazgatási kiadások administrative expenditure Verwaltungsausgabe dépense de fonctionnement

igazgatási székhely administration headquarters Sitz der Verwaltung siège de l'administration publique

igazgatási személyzet administrative personnel Verwaltungsberuf profession administrative

igazgatástudomány administrative science Verwaltungswissenschaft science administrative

igazgatótanács board of directors Verwaltungsrat conseil d'administration

igazságszolgáltatáshoz való jog right to justice Anspruch auf rechtliches Gehör droit à la justice

igazságszolgáltatási alkalmazott public legal official Urkundsbeamter officier ministériel

igazságszolgáltatási reform judicial reform Justizreform réforme judiciaire

igazságszolgáltatási rendszer legal system Gerichtsverfassung système judiciaire

igazságügyi együttműködés judicial cooperation

Zusammenarbeit der 

Justizbehörden coopération judiciaire

II. Loméi Egyezmény second Lomé Convention Abkommen von Lomé II convention de Lomé II

III. Loméi Egyezmény third Lomé Convention Abkommen von Lomé III convention de Lomé III

Ile de France Ile-de-France Ile de France Île-de-France

illegális abortusz illegal abortion illegale Abtreibung avortement illégal

illegális hulladéklerakó unauthorised dumping wilde Deponie décharge sauvage
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illegális migráció illegal migration illegale Zuwanderung migration illégale

illóolaj essential oil ätherisches Öl huile essentielle

immunológia immunology Immunologie immunologie

imperializmus imperialism Imperialismus impérialisme

importadó import tax Einfuhrabgabe taxe à l'importation

importár import price Einfuhrpreis prix à l'importation

importfelügyelet surveillance concerning imports Einfuhrüberwachung surveillance à l'importation

importhelyettesítés import substitution Ersetzung von Einfuhren remplacement des importations

importhitel import credit Einfuhrkredit crédit à l'importation

importilleték import levy Abschöpfung bei der Einfuhr prélèvement à l'importation

importmonopólium import monopoly Einfuhrmonopol monopole d'importation

importpolitika import policy Einfuhrpolitik politique des importations

import-visszatérítés import refund Erstattung bei der Einfuhr restitution à l'importation

inaktív népesség non-working population Nichterwerbsbevölkerung population non active

incoterms incoterms Incoterms Incoterms

India India Indien Inde

Indiai-óceán Indian Ocean Indischer Ozean océan Indien

indítóberendezés launch facility Startgerät installation de lancement

indítórakéta launch vehicle Trägerrakete lanceur spatial

Indonézia Indonesia Indonesien Indonésie

indulási támogatás installation allowance Einrichtungsbeihilfe indemnité d'installation

induló tőke seed capital Startkapital capital d'amorçage

induló vállalkozás start-up Start-up-Unternehmen jeune pousse

infláció inflation Inflation inflation

információ information Information information

információcsere information transfer Informationsaustausch échange d'information

információelemzés information analysis Informationsanalyse analyse de l'information

információfeldolgozás information processing Informationsverarbeitung traitement de l'information

információfelhasználó information user Informationsnutzer utilisateur d'information

információforrás source of information Informationsquelle source d'information

információkhoz való hozzáférés access to information Informationszugang accès à l'information

információ kiszolgáltatása disclosure of information Datenübermittlung communication des données

információk megismerése consultation of information Abruf von Information consultation d'information
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információs ágazat information industry Informationsindustrie industrie de l'information

információs hálózat information network Informationsnetz réseau d'information

információs monopólium monopoly of information Informationsmonopol monopole de l'information

információs politika information policy Informationspolitik politique de l'information

információs rendszer information system Informationssystem système d'information

információs szabadság right to information Informationsfreiheit droit à l'information

információs szakma information profession Beruf in der Informationsbranche profession de l'information

információs szektor quaternary sector quartärer Sektor secteur quaternaire

információs sztráda information highway Datenautobahn autoroute de l'information

információs társadalom information society Informationsgesellschaft société de l'information

információtárolás information storage Datenspeicherung mémorisation des données

információtechnológia information technology Informationstechnologie technologie de l'information

információterjesztés dissemination of information Informationsverbreitung diffusion de l'information

információtudomány information science Informationswissenschaft science de l'information

informatika computer systems Informatik und Datenverarbeitung informatique

informatika alkalmazása information technology applications Informatikanwendung application de l'informatique

informatikai ágazat information technology industry Datenverarbeitungsindustrie industrie informatique

informatikai hatás impact of information technology Auswirkung der Informatik impact de l'informatique

informatikai szakma information technology profession Informatikberuf profession de l'informatique

infrastruktúra-használati díj charges for use of infrastructure Nutzungstarif tarification de l'infrastructure

ingadozási sáv fluctuation margin Bandbreite marge de fluctuation

ingatlanadó property tax Grundsteuer impôt foncier

ingatlan-bérbeadás property leasing Immobilienvermietung location immobilière

ingatlanfejlesztés property development Bauträger promotion immobilière

ingatlanhitel real estate credit Realkredit crédit immobilier

ingatlan-nyilvántartás land register Kataster cadastre

ingatlanpiac property market Immobilienmarkt marché immobilier

ingatlanspekuláció building speculation Bodenspekulation spéculation immobilière

ingatlanszerzés acquisition of property Eigentumserwerb acquisition de la propriété

ingatlantulajdon real property

Eigentum an unbeweglichen 

Sachen propriété immobilière

ingatlanvállalkozás real estate business Immobiliengesellschaft entreprise immobilière

ingázás commuting Pendelwanderung migration alternante

ingyenes oktatás free education Schulgeldfreiheit enseignement gratuit
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ingyenes orvosi ellátás free medical care

unentgeltliche medizinische 

Versorgung gratuité des soins

ingyenes szolgáltatás free service unentgeltliche Dienstleistung service gratuit

innováció innovation Innovation innovation

innovációk elterjedése diffusion of innovations Innovationsverbreitung diffusion des innovations

input-output elemzés input-output analysis Input-Output-Analyse analyse d'entrée-sortie

instant termék instant product Instantlebensmittel produit instantané

integrált fejlesztés integrated development integrierte Entwicklung développement intégré

integrált fejlesztési program integrated development programme

integriertes 

Entwicklungsprogramm

programme de développement 

intégré

integrált kereskedelem integrated trade integrierter Handel commerce intégré

integrált mediterrán program Integrated Mediterranean Programmes

integriertes Programm für die 

Mittelmeergebiete programme intégré méditerranéen

intelligens közlekedési rendszer intelligent transport system intelligentes Verkehrssystem système de transport intelligent

interaktív hálózat interactive network interaktives Netz réseau interactif

interaktivitás interactivity Merkmal der Interaktivität interactivité

interaktív videotex interactive videotex interaktiver Videotex vidéographie interactive

interkontinentális közlekedés intercontinental transport interkontinentaler Transport transport intercontinental

interkontinentális rakéta intercontinental missile Interkontinentalrakete missile intercontinental

internátus boarding school Internat internat scolaire

internet Internet Internet Internet

internetcím Internet address Internetadresse adresse internet

internethasználó web surfer Internetbenutzer internaute

internetoldal Internet site Website site internet

internetszolgáltató Internet access provider Internet-Provider fournisseur d'accès

interparlamentáris kapcsolatok interparliamentary relations

interparlamentarische 

Beziehungen relation interparlementaire

Interparlamentáris Unió Interparliamentary Union Interparlamentarische Union Union interparlementaire

interpelláció question put to a minister Interpellation interpellation parlementaire

Interpol Interpol Interpol Interpol

intervenciós ár intervention price Interventionspreis prix d'intervention

intervenciós felvásárlás intervention buying Interventionsankauf achat d'intervention

intervenciós hivatal intervention agency Interventionsstelle organisme d'intervention

intervenciós készlet intervention stock Interventionsbestände stock d'intervention

intervenciós politika intervention policy Interventionspolitik politique d'intervention

intézmények igazgatása administration of the Institutions Verwaltung der Institution administration de l'institution

intézmények működése operation of the Institutions Arbeitsweise der Organe fonctionnement institutionnel
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intézmény elnöke president of an institution Präsident einer Institution président d'une institution

intézmény főtitkár Secretary General of an Institution Generalsekretär einer Institution secrétaire général d'une institution

intézmény hatásköre competence of the institution institutionelle Zuständigkeit compétence institutionnelle

intézményi egyensúly (EU) institutional balance (EU) Institutionelles Gleichgewicht (EU) équilibre institutionnel (UE)

intézményi együttműködés institutional cooperation institutionelle Zusammenarbeit coopération institutionnelle

intézményi hatáskör (EU) powers of the institutions (EU) Institutionelle Zuständigkeit (EU) compétence institutionnelle (UE)

intézményi megállapodás institutional agreement institutionelles Abkommen accord institutionnel

intézményi reform institutional reform institutionelle Reform réforme institutionnelle

intézményi szerkezet institutional structure institutionelle Struktur structure institutionnelle

intézményi tevékenység institutional activity Bestehen der Institution vie institutionnelle

intézményközi együttműködés interinstitutional cooperation (EU)

Interinstitutionelle 

Zusammenarbeit (EU)

coopération interinstitutionnelle 

(UE)

intézményközi kapcsolatok interinstitutional relations interinstitutionelle Beziehungen relation interinstitutionnelle

intézményközi kapcsolatok (EU) interinstitutional relations (EU)

Interinstitutionelle Beziehungen 

(EU) relation interinstitutionnelle (UE)

intézményközi megállapodás interinstitutional agreement interinstitutionelle Vereinbarung accord interinstitutionnel (UE)

intézmény titkársága secretariat of an Institution Sekretariat einer Institution secrétariat d'une institution

intranet intranet Intranet intranet

in vitro megtermékenyítés test tube fertilisation In-vitro-Befruchtung fécondation in vitro

ionizáló sugárzás ionising radiation ionisierende Strahlung rayonnement ionisant

Ión-szigetek Ionian Islands Ionische Inseln Îles ioniennes

iparbank finance house Industriekreditbank banque industrielle

ipar finanszírozása industrial financing Finanzierung der Industrie financement de l'industrie

ipari ár industrial price Industriepreis prix industriel

ipari átállás industrial conversion Umstellung der Industrie conversion industrielle

ipari baleset industrial accident Industrieunfall accident industriel

ipari befektetés industrial investment Industrieinvestition investissement industriel

ipari berendezés industrial equipment Industrieausrüstung équipement industriel

ipari együttműködés industrial cooperation industrielle Zusammenarbeit coopération industrielle

ipari elektromos gépek industrial electric machinery industrielle Elektromaschine machine électrique industrielle

ipari épület industrial building Industriegebäude bâtiment industriel

ipari és kereskedelmi kamara chamber of commerce and industry Industrie- und Handelskammer chambre de commerce et d'industrie

ipari és kutatási kapcsolatok industry-research relations Beziehung Industrie/Forschung relation industrie-recherche

ipari fejlődés industrial development industrielle Entwicklung développement industriel

ipari feldolgozás industrial manufacturing industrielle Fertigung fabrication industrielle
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ipari fogyasztás intermediate consumption Industrieverbrauch consommation industrielle

ipari forradalom industrial revolution industrielle Revolution révolution industrielle

ipari gazdaság industrial economy Industriewirtschaft économie industrielle

ipari halászat industrial fishing Fischerei mit Fabrikschiffen pêche industrielle

ipari hitel industrial credit Industriedarlehen crédit industriel

ipari hulladék industrial waste Industrieabfall déchet industriel

ipari informatika industrial data processing Datenverarbeitung in der Industrie informatique industrielle

ipari infrastruktúra industrial infrastructure Industrieinfrastruktur infrastructure industrielle

ipari integráció industrial integration industrielle Integration intégration industrielle

ipari kémia industrial chemistry Industriechemie chimie industrielle

ipari kémkedés industrial espionage Industriespionage espionnage industriel

ipari kutatás industrial research Industrieforschung recherche industrielle

ipari növény industrial plant industriell angebaute Pflanze plante industrielle

ipari növénytermesztés agro-industrial cropping industrieller Anbau culture industrielle

ipari projekt industrial project Industrievorhaben projet industriel

ipari reorganizáció industrial reorganisation Neuordnung der Industrie réorganisation industrielle

ipari robot industrial robot Industrieroboter robot industriel

ipari szabadövezet industrial free zone industrielle Freizone zone franche industrielle

ipari szektor secondary sector sekundärer Sektor secteur secondaire

ipari szennyezés industrial pollution industrielle Verschmutzung pollution industrielle

ipari szerkezetátalakítás industrial restructuring Umstrukturierung der Industrie restructuration industrielle

ipari takarmány manufactured feedingstuffs Produkt der Futtermittelindustrie aliment industriel

ipari támogatás aid to industry Industriebeihilfe aide à l'industrie

ipari termék industrial product Industrieerzeugnis produit industriel

ipari termékek minőség-ellenőrzése quality control of industrial products

Qualitätsprüfung von 

Industrieerzeugnissen

contrôle de qualité des produits 

industriels

ipari termelés industrial production Industrieproduktion production industrielle

ipari térség industrial region Industrieregion région industrielle

ipari terület industrial plot Industriegelände terrain industriel

ipari tervezés industrial planning Industrieplanung planification industrielle

ipari titok industrial secret Industriegeheimnis secret industriel

ipari tőke industrial capital Industriekapital capital industriel

ipari tulajdon industrial property gewerbliches Eigentum propriété industrielle

ipari vállalkozás industrial enterprise Industrieunternehmen entreprise industrielle
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ipari veszély industrial hazard Industriegefahren risque industriel

ipari zsír industrial fat technisches Fett graisse industrielle

iparkoncentráció industrial concentration Industriekonzentration concentration industrielle

iparközi kapcsolatok inter-industrial relations Verflechtung zwischen Industrien relation interindustrielle

iparosítás industrialisation Industrialisierung industrialisation

iparosodott ország industrialised country Industrieland pays industrialisé

iparpolitika industrial policy Industriepolitik politique industrielle

iparstatisztika industrial statistics Industriestatistik statistique industrielle

iparszerkezet industrial structures Industriestruktur structure industrielle

ipartelepítés location of industry Industrieansiedlung implantation industrielle

iparűzési adó business tax Gewerbesteuer taxe professionnelle

iparűzési engedély trade licence Handelslizenz licence commerciale

iparűzési szabadság freedom of trade Handelsfreiheit liberté du commerce

Irak Iraq Irak Iraq

Irán Iran Iran Iran

irányadó ár guide price Orientierungspreis prix d'orientation

irányadó árfolyam representative rate repräsentativer Kurs taux représentatif

irányadó piaci ár representative market price repräsentativer Marktpreis prix représentatif de marché

irányár target price Richtpreis prix indicatif

irányelv directive Richtlinie directive

irányelv (EU) directive (EU) Richtlinie (EU) directive (UE)

irányítóbizottság (EU) management committee (EU) Verwaltungsausschuss (EU) comité de gestion (UE)

irányított gazdaság controlled economy gelenkte Wirtschaft économie dirigée

irányított lövedék guided missile Lenkflugkörper missile guidé

írásbeli kérdés written question schriftliche Anfrage question écrite

írásbeli készségek writing skills

Gewandtheit im schriftlichen 

Ausdruck pratique de rédaction

írástudatlanság illiteracy Analphabetismus analphabétisme

Irian Jaya Irian Jaya Irian Jaya Papouasie occidentale

irodaellátás office supplies Büroartikel fourniture de bureau

irodai alkalmazott office worker Büroangestellter employé de bureau

irodai berendezés office equipment Büromaschine machine de bureau

irodalmi és művészeti tulajdon literary and artistic property

literarisches und künstlerisches 

Eigentum propriété littéraire et artistique

irodalmi pálya literary profession literarischer Beruf profession littéraire
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irodatechnika office automation Büroautomation bureautique

Írország Ireland Irland Irlande

Írország régiói regions of Ireland Regionen Irlands régions de l'Irlande

Ír-tenger Irish Sea Irische See mer d'Irlande

iskolabusz school transport Schulbusdienst transport scolaire

iskolahálózat distribution of schools Schuldichte carte scolaire

iskolai beilleszkedés adjustment to school Schulanpassung adaptation scolaire

iskolai élet school life schulisches Leben vie scolaire

iskolai eredmények school results schulische Leistung résultat scolaire

iskolai erőszak violence at school Gewalt in der Schule violence à l'école

iskolai környezet school environment schulische Umgebung milieu scolaire

iskolai lemorzsolódás dropout vorzeitiger Schulabgang abandon scolaire

iskolai menza school canteen Schulkantine cantine scolaire

iskolai mobilitás student mobility schulische Mobilität mobilité scolaire

iskolai munka schoolwork schulisches Arbeiten travail scolaire

iskolai újrabeilleszkedés re-integration into school schulische Wiedereingliederung réinsertion scolaire

iskolaköteles kor school age schulpflichtiges Alter âge scolaire

iskolalátogatás school attendance Unterrichtsbesuch fréquentation scolaire

iskolaorvos school medicine schulärztliche Versorgung médecine scolaire

iskolarendszeren kívüli oktatás non-formal education außerschulische Bildung éducation non formelle

iskoláztatás schooling Einschulung scolarisation

ismeretterjesztés popularising science

Popularisierung wissenschaftlicher 

Erkenntnisse vulgarisation scientifique

ismét hasznosítható földterület reclaimed land Neuland terre récupérée

ISO ISO ISO ISO

iszlám Islam Islam islam

iszlám állam Islamic State islamischer Staat État islamique

iszlám jog Islamic law muslimisches Recht droit musulman

italgyártás beverage industry Getränkeindustrie industrie des boissons

italok beverage Getränk boisson

ítélet ruling Urteil jugement

ítélet végrehajtása enforcement of ruling Urteilsvollstreckung voie d'exécution

ítélkezési gyakorlat (EU) case law (EU) Rechtsprechung (EU) jurisprudence (UE)

IV. Loméi Egyezmény fourth Lomé Convention Abkommen von Lomé IV convention de Lomé IV
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ivóvíz drinking water Trinkwasser eau potable

ízesített bor flavoured wine aromatisierter Wein vin aromatisé

ízesítő condiment Würze condiment

Izland Iceland Island Islande

izoglükóz isoglucose Isoglukose isoglucose

Izrael Israel Israel Israël

Jamaicai Köztársaság Jamaica Jamaika Jamaïque

jamgyökér yam Jamswurzel igname

Jämtland Jämtland county Jämtland Jämtland

Japán Japan Japan Japon

jármű vehicle Fahrzeug véhicule

járműkölcsönzés vehicle rental Fahrzeugvermietung location de véhicule

járműnyilvántartás vehicle registration Zulassung des Fahrzeugs immatriculation de véhicule

járműokmány vehicle documents Fahrzeugpapier papier du véhicule

járműrészek vehicle parts Fahrzeugausrüstung équipement de véhicule

járművezető-oktatás driving instruction Verkehrserziehung enseignement de la conduite

járulékos halfogás by-catch zusätzliche Fangmenge capture accessoire

játék gaming Spiel jeux

játékipar toy industry Spielwarenindustrie industrie du jouet

játékszervezés gaming establishment Spielunternehmen établissement de jeux

játéktár toy library Ludothek ludothèque

Jáva Java Java Java

javak elosztása distribution of wealth Vermögensverteilung répartition des richesses

javaslat (EU) proposal (EU) Vorschlag (EU) proposition (UE)

javítóintézet youth detention centre

Erziehungsanstalt für straffällige 

Jugendliche centre d'éducation surveillée

javítóintézeti nevelés education of young offenders Erziehungsaufsicht éducation surveillée

jég ice Eis glace

Jeges-tenger Arctic Ocean Nordpolarmeer océan Arctique

jégtörő icebreaker Eisbrecher brise-glace

jegy ticket Beförderungsausweis titre de transport

jegyzőkönyv (EU) Protocol (EU) Protocoll (EU) protocole (UE)

jelentés report Bericht rapport

jelölt candidate Kandidat candidat
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jelöltállítás bejelentése announcement of candidacy Anmeldung einer Kandidatur déclaration de candidature

jelölt visszalépése withdrawal of candidacy Kandidaturverzicht désistement

jelzálog mortgage Hypothek hypothèque

jelzálogbank mortgage bank Hypothekenbank caisse hypothécaire

jelzőkészülék signalling device

Signal- und 

Beleuchtungseinrichtung dispositif de signalisation

Jemen Yemen Jemen Yémen

Jersey Jersey  Jersey Jersey

Jeruzsálem jogállása status of Jerusalem Jerusalem-Status statut de Jérusalem

jód iodine Jod iode

jogalap legal basis Rechtsgrundlage base juridique

jogalkotási aktus (EU) legislative act (EU) Rechtsakt (EU) acte législatif (UE)

jogalkotási program (EU) legislative programme (EU) Gesetzgebungsprogramm (EU) programme législatif (UE)

jogalkotói hatalom legislative power gesetzgebende Gewalt pouvoir législatif

jogállamiság rule of law Rechtsstaat État de droit

jogállás legal status Rechtsstellung statut juridique

jogbiztonság elve principle of legal certainty Grundsatz der Rechtssicherheit principe de sécurité juridique

jogellenes elbocsátás unfair dismissal ungerechtfertigte Entlassung licenciement abusif

jogértelmezés interpretation of the law Auslegung des Rechts interprétation du droit

jog- és ügyleti képesség legal capacity Rechts- und Geschäftsfähigkeit capacité juridique

jogfilozófia philosophy of law Rechtsphilosophie philosophie du droit

jogforrás source of law Rechtsquelle source du droit

jogfosztás deprivation of rights Aberkennung von Rechten privation de droits

joggal való visszaélés misuse of a right Rechtsmissbrauch abus de droit

joghatósági összeütközés conflict of jurisdiction Kompetenzkonflikt conflit de juridictions

joghurt yoghourt Jogurt yaourt

jogi doktrína legal doctrine Rechtslehre doctrine juridique

jogi együttműködés legal cooperation Zusammenarbeit in Rechtsfragen coopération juridique

jogi informatika legal data processing Rechtsinformatik informatique juridique

jogi kommentár commentary on a law Gesetzeskommentar commentaire de loi

jogi metodológia legal methodology juristische Methodologie méthodologie juridique

jogi szakma legal profession Organ der Rechtspflege profession judiciaire

jogi személy legal person juristische Person personne morale

jogi személyek honossága nationality of legal persons

Staatsangehörigkeit einer 

juristischen Person nationalité des personnes morales
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jogképesség capacity to have rights and obligations Rechtsfähigkeit capacité de jouissance

jogok élvezete enjoyment of rights Genuss der Rechte jouissance des droits

jogosultsági feltételek eligibility criteria Förderkriterium critère d'éligibilité

jogos védelem self-defence Notwehr légitime défense

jogsértési eljárás (EU) infringement procedure (EU) Vertragsverletzungsverfahren (EU) procédure d'infraction (UE)

jogszabályban meghatározott munkaidő legal working time gesetzliche Arbeitszeit durée légale du travail

jogszabály kihirdetése publication of a law Veröffentlichung des Gesetzes publication de la loi

jogszabályok egyszerűsítése simplification of legislation

Vereinfachung der 

Rechtsvorschriften simplification législative

jogszabályok közelítése approximation of laws

Angleichung der 

Rechtsvorschriften rapprochement des législations

jogszabályszerkesztés legislative drafting Gesetzesformulierung rédaction législative

jogszociológia sociology of law Rechtssoziologie sociologie du droit

jogtanácsos legal adviser Rechtsbeistand conseiller juridique

jogtörténet history of law Rechtsgeschichte histoire du droit

jogtudomány legal science Rechtswissenschaft science juridique

Joint European Torus Joint European Torus Joint European Torus Joint European Torus

jólét wealth Reichtum richesse

jóléti állam Welfare State Wohlfahrtsstaat État providence

Jón-tenger Ionian Sea Ionisches Meer mer Ionienne

Jordánia Jordan Jordanien Jordanie

jóváhagyás approval Musterzulassung homologation

Jönköping Jönköping county Jönköping Jönköping

jövedéki adó excise duty spezielle Verbrauchssteuer accise

jövedelem income Einkommen revenu

jövedelemadó tax on income Einkommensteuer impôt sur le revenu

jövedelemelosztás distribution of income Einkommensverteilung répartition du revenu

jövedelemfelhalmozódás overlapping of income Doppelverdienst cumul de revenus

jövedelempolitika incomes policy Einkommenspolitik politique des revenus

jövedelem-újraelosztás redistribution of income Einkommensumverteilung redistribution du revenu

jövedelmek stabilizációja income stabilisation Stabilisierung der Einkommen stabilisation des revenus

jövedelmezőség profitability Rentabilität rentabilité

jövőtanulmányok forward studies sehr langfristige Prognose prospective

judaizmus Judaism Judentum judaïsme

Jugoszlávia Yugoslavia Jugoslawien Yougoslavie
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juh sheep Schaf ovin

juhsajt sheep's milk cheese Schafskäse fromage de brebis

juta jute Jute jute

jutalom bonus payment Gehaltsprämie prime de salaire

juttatások és költségtérítések allowances and expenses

Aufwandsentschädigung und 

Spesen indemnité et frais

kábelen történő szállítás cable transport Transport über Kabel transport par câble

kábelszolgáltató cable distribution Kabelfernsehen télédistribution

kadmium cadmium Kadmium cadmium

kagylótenyésztés shellfish farming Weichtierzucht conchyliculture

Kajmán-szigetek Cayman Islands Kaimaninseln Îles Caïmans

kakaó cocoa Kakao cacao

kalcium calcium Kalzium calcium

kalinyingrádi kérdés Kaliningrad question Kaliningrad-Frage question de Kaliningrad

kálisók potash Pottasche potasse

kálium potassium Kalium potassium

Kalmar Kalmar county Kalmar Kalmar

kalózkodás piracy Seeräuberei piraterie

kamat interest Zins intérêt

kamatmentes hitel free credit zinsloser Kredit crédit gratuit

kamattámogatás interest rate subsidy Zinszuschuss bonification d'intérêt

Kambodzsa Cambodia Kambodscha Cambodge

Kamerun Cameroon Kamerun Cameroun

kampányfinanszírozás election financing Wahlkampffinanzierung financement électoral

Kanada Canada Kanada Canada

Kanári-szigetek Canary Islands Kanarische Inseln Canaries

kánonjog canon law kanonisches Recht droit canonique

Kantábria Cantabria Kantabrien Cantabrie

kapásnövény root crop Hackfrucht plante sarclée

kapcsolat az iskola és a munka világa között school-working life relations Beziehung Schule/Berufsleben relation école-vie professionnelle

kapcsolatok a város és a vidék között town-country relationship Stadt-Land-Verhältnis relation ville-campagne

kapcsolattartás védelme protection of communications

Brief-, Post- und 

Fernmeldegeheimnis protection des communications

kapok kapok Kapok kapok

KAP-reform reform of the CAP Reform der GAP réforme de la PAC
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kár damage Schaden dommage

karbantartás maintenance Instandhaltung entretien

kárbiztosítás indemnity insurance Schadenversicherung assurance dommages

kardiovaszkuláris betegség cardiovascular disease Herz-Kreislauf-Erkrankung maladie cardio-vasculaire

Kardzhali régió Kardzhali region Region Kardzhali région de Kardjali

káresemény insurance claim Schadensfall sinistre

Karibi Államok Társulása Association of Caribbean States Assoziation karibischer Staaten Association des États des Caraïbes

Karibi Fejlesztési Bank Caribbean Development Bank Karibische Entwicklungsbank

Banque de développement des 

Caraïbes

Karib-szigetek Caribbean Islands Westindische Inseln Caraïbes

Karintia Carinthia Kärnten Carinthie

Karlovy Vary Karlovy Vary Karlovy Vary Karlovy Vary

Karolina-szigetek Caroline Islands Karolinen Îles Carolines

Kárpátaljai vajdaság Lower Carpathians province Woiwodschaft Karpatenvorland voïévodie des Basses-Carpates

kártalanítás indemnification Entschädigung indemnisation

kartell cartel Kartell cartel

kartelljog control of restrictive practices Kartellgesetzgebung réglementation des ententes

kártérítés damages Schadenersatz dommages et intérêts

kártérítés iránti kereset civil liability proceedings Haftungsklage action en responsabilité

kartográfia cartography Kartografie cartographie

karton paperboard Pappe carton

kasmír kérdés Kashmir question Kaschmir-Frage question du Cachemire

Kaszpi-tenger Caspian Sea Kaspisches Meer mer Caspienne

Kasztília és León Castile-Leon Kastilien-Leon Castille et León

Kasztília-La Mancha Castile-La Mancha Kastilien-La Mancha Castille-La Manche

katalogizálás cataloguing Katalogisierung catalogage

katalógus catalogue Katalog catalogue

Katalónia Catalonia Katalonien Catalogne

Katar Qatar Katar Qatar

katasztrófa áldozatainak segélyezése aid to disaster victims Katastrophenhilfe aide aux sinistrés

katasztrófa sújtotta terület disaster area Katastrophengebiet zone sinistrée

katolicizmus Catholicism Katholizismus catholicisme

katonai állomány military personnel Angehörige der Streitkräfte personnel militaire

katonai bázis military base militärischer Stützpunkt base militaire
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katonai beavatkozás military intervention militärischer Eingriff intervention militaire

katonai bíróság military court Militärgerichtsbarkeit juridiction militaire

katonai büntetőjog military criminal law Militärstrafrecht droit pénal militaire

katonai diktatúra military regime Militärregime régime militaire

katonai együttműködés military cooperation militärische Zusammenarbeit coopération militaire

katonai fegyelem military discipline militärische Disziplin discipline militaire

katonai hadművelet military manoeuvres militärische Manöver manœuvres militaires

katonai kiképzés military training militärische Übung entraînement militaire

katonai kutatás military research militärische Forschung recherche militaire

katonai megszállás military occupation militärische Besetzung occupation militaire

katonai repülőgép military aircraft Militärflugzeuge aviation militaire

katonai szankció military sanctions Militärsanktion sanction militaire

katonai szolgálat national service Wehrdienst service national

katonai temető military cemetery Militärfriedhof cimetière militaire

katonaviselt ex-serviceman ehemaliger Kriegsteilnehmer ancien combattant

kaukázusi államok Caucasus countries Kaukasusländer pays du Caucase

Kaunas Kaunas county Kaunas district de Kaunas

kávé coffee Kaffee café

Kazahsztán Kazakhstan Kasachstan Kazakhstan

kazán boiler Kessel chaudière

KEBVP ESDP ESVP PESD

kecske goat Ziege caprin

kecskehús goatmeat Ziegenfleisch viande caprine

kecskesajt goats’ milk cheese Ziegenkäse fromage de chèvre

kedvezményes ár reduced price reduzierter Preis prix réduit

kedvezményes áron történő értékesítés discount sale Verkauf mit Preisnachlass vente au rabais

kedvtelési célú hajó pleasure craft Vergnügungsboot bâtiment de plaisance

kegyetlen, embertelen, megalázó bánásmód cruel and degrading treatment

grausame und erniedrigende 

Behandlung traitement cruel et dégradant

kékgalléros munkavállaló blue-collar worker Arbeiter ouvrier

kéksajt blue-veined cheese Käse mit Schimmelbildung im Teig fromage à pâte persillée

kekszgyár biscuit factory Keksfabrik biscuiterie

Kelet-Afrika East Africa Ostafrika Afrique orientale

Kelet-afrikai Közösség East African Community Ostafrikanische Gemeinschaft Communauté d'Afrique de l'Est
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Kelet-Anglia East of England Ostengland Angleterre de l'Est

Kelet- és Dél-afrikai Közös Piac

Common Market for Eastern and 

Southern Africa

Gemeinsamer Markt für das 

östliche und südliche Afrika

Marché commun de l'Afrique 

orientale et australe

Kelet-Finnország Eastern Finland Ostfinnland Finlande orientale

Kelet-Flandria tartomány Province of East Flanders Provinz Ostflandern province de Flandre orientale

Kelet-Macedónia és Trákia Eastern Macedonia and Thrace Ostmakedonien und Thrakien Macédoine orientale et Thrace

Kelet-Midlands East Midlands östliches Mittelengland Midlands de l'Est

Kelet–Nyugat kapcsolatok East-West relations Ost-West-Beziehungen relation Est-Ouest

Kelet–Nyugat kereskedelem East-West trade Ost-West-Handel commerce Est-Ouest

Kelet-Timor East Timor Timor-Leste Timor-Oriental

kemence furnace Ofen four

kemény energia hard energy harte Energie énergie dure

keményítő starch Stärke amidon

kemény sajt hard cheese Hartkäse fromage à pâte dure

kémia chemistry Chemie chimie

kémiai alapanyagipar raw chemical industry chemische Grundstoffindustrie industrie chimique de base

kémiai alkohol chemical alcohol chemischer Alkohol alcool chimique

kémiai elem chemical element chemisches Element élément chimique

kémiai eljárás chemical process chemisches Verfahren procédé chimique

kémiai só chemical salt chemisches Salz sel chimique

kémiai vegyület chemical compound chemische Verbindung composé chimique

kémkedés espionage Spionage espionnage

kemping camping Camping camping

kén sulphur Schwefel soufre

kender hemp Hanf chanvre

Kennedy Forduló Kennedy Round Kennedy-Runde négociation Kennedy

kenőanyag lubricants Schmiermittel lubrifiant

Kenya Kenya Kenia Kenya

kenyér bread Brot pain

kenyérgabona cereals of bread-making quality Brotgetreide céréale panifiable

kenyérgyártás bread-making Brotherstellung panification

kényszerházasság forced marriage Zwangsheirat mariage forcé

kényszerítő bírság periodic penalty payment Zwangsstrafe astreinte

kényszermigráció forced migration Zwangswanderung migration forcée
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kényszerű takarékosság compulsory saving Zwangssparen épargne forcée

képernyő előtti munkavégzés video display unit work Bildschirmarbeit travail à l'écran

képfeldolgozás picture synthesis Bildsynthese image de synthèse

képviseleti demokrácia representative democracy repräsentative Demokratie démocratie représentative

képviselőcsoport political group Fraktion groupe politique

képviselőcsoport (EP) political group (EP) Fraktion (EP) groupe politique (PE)

képviselőház directly-elected chamber direkt gewählte Kammer chambre directement élue

képviselői jogállás status of the person elected Abgeordnetenrechte statut de l'élu

képviselői költségtérítés secretarial allowance

Unkostenpauschale des 

Sekretariats indemnité de secrétariat

képviselői mandátum elective office Wahlmandat mandat électif

képviselői tiszteletdíj parliamentary allowance Diäten indemnité parlementaire

képviselői törvényjavaslat non-government bill

Gesetzesvorlage von 

Abgeordneten proposition de loi

képviselők gazdasági érdekeltségei financial interests of members Kapitaleinkünfte der Abgeordneten intérêt financier des membres

képzési támogatás assistance in training Hilfe im Ausbildungswesen assistance en formation

kerámia ceramics Keramik céramique

kérdések órája question time Fragestunde heure des questions

kerékpár- és motorkerékpár-gyártás cycle and motorcycle industry Zweiradindustrie cycle et motocycle

kerékpárút cycle track Radweg piste cyclable

kereset legal action Klage vor Gericht action en justice

keresethez fűződő jogi érdek interest in bringing an action Rechtsschutzinteresse intérêt pour agir

kereskedelem egymást kiegészítő jellege complementarity of trade Komplementarität des Handels complémentarité des échanges

kereskedelem ösztönzése trade promotion Förderung des Handels promotion des échanges

kereskedelempolitika trade policy Handelspolitik politique commerciale

kereskedelem szakosodása specialisation of trade Spezialisierung des Handels spécialisation des échanges

kereskedelmi adat trade information Handelsinformation information commerciale

kereskedelmi árrés trading margin Handelsspanne marge commerciale

kereskedelmi bank commercial bank Geschäftsbank banque commerciale

kereskedelmi bíróság commercial court Handelsgerichtsbarkeit juridiction commerciale

kereskedelmi célú gazdálkodás commercial farming verkaufsorientierte Landwirtschaft agriculture commerciale

kereskedelmi együttműködés trade cooperation handelspolitische Zusammenarbeit coopération commerciale

kereskedelmi érték value of trade Handelswert valeur de l'échange

kereskedelmi flotta merchant fleet Handelsflotte flotte marchande

kereskedelmi forgalom trading operation Handelsverkehr échange commercial
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kereskedelmi hitel trade credit Handelskredit crédit commercial

kereskedelmi jog commercial law Handelsrecht droit commercial

kereskedelmi kapcsolatok trade relations Handelsbeziehungen relation commerciale

kereskedelmi képviselő sales representative Handelsvertreter représentant de commerce

kereskedelmi kódex commercial code Handelsgesetz code de commerce

kereskedelmi korlátozás trade restriction Handelsbeschränkung restriction aux échanges

kereskedelmi média commercial media kommerzielles Massenmedium média commercial

kereskedelmi megállapodás trade agreement Handelsabkommen accord commercial

kereskedelmi megállapodás (EU) trade agreement (EU) Handelsabkommen (EU) accord commercial (UE)

kereskedelmi mérleg trade balance Handelsbilanz balance commerciale

kereskedelmi oktatás commercial education kaufmännisches Schulwesen enseignement commercial

kereskedelmi rendelkezések trade regulations Handelsregelung réglementation commerciale

kereskedelmi rendezvény trade event Handelsveranstaltung manifestation commerciale

kereskedelmi statisztika trade statistics Handelsstatistik statistique commerciale

kereskedelmi szabályozás regulation of transactions Steuerung des Handelsverkehrs régulation des transactions

kereskedelmi szakmák sales occupation kaufmännischer Beruf profession commerciale

kereskedelmi személyzet sales staff Verkaufspersonal personnel de la vente

kereskedelmi szerződés commercial contract Handelsvertrag contrat commercial

kereskedelmi társaság firm governed by commercial law Handelsgesellschaft société commerciale

kereskedelmi ügylet commercial transaction Handelsgeschäft acte de commerce

kereskedelmi választottbíráskodás commercial arbitration Handelsschiedsgerichtsbarkeit arbitrage commercial

kereskedelmi vállalkozás distribution business Handelsunternehmen entreprise commerciale

Kereskedelmi Világszervezet World Trade Organisation Welthandelsorganisation Organisation mondiale du commerce

kereskedelmi vita trade dispute Handelsstreit différend commercial

kereskedelmi volumen trade volume Handelsvolumen volume des échanges

kereskedés volumene trading volume Umfang der Transaktionen volume des transactions

kereskedő merchant Händler négociant

keresőképtelenség incapacity for work Arbeitsunfähigkeit incapacité de travail

keresőmotor search engine Suchmaschine moteur de recherche

keresztény Christian Christ chrétien

kereszténydemokrata párt Christian Democratic Party christlich-demokratische Partei parti démocrate-chrétien

kereszténység Christianity Christentum christianisme

kerethatározat framework decision Rahmenbeschluss décision-cadre
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keretmegállapodás framework agreement Rahmenabkommen accord-cadre

kerettörvény outline law Rahmengesetz loi-cadre

kertészet horticulture Gartenbau horticulture

kertészetre való áttérés conversion to horticulture Umstellung auf Gartenbau reconversion à l'horticulture

kétfordulós választási rendszer double-ballot voting system Wahl mit zwei Wahlgängen scrutin à deux tours

kétkamarás rendszer bicameral system Zweikammersystem bicamérisme

kétkerekű jármű two-wheeled vehicle Zweiradfahrzeug véhicule à deux roues

két munkahely fenntartása holding of two jobs Doppelbeschäftigung double occupation

kétnyelvűség bilingualism Zweisprachigkeit bilinguisme

kétoldalú kapcsolatok bilateral relations bilaterale Beziehungen relation bilatérale

kétoldalú megállapodás bilateral agreement bilaterales Abkommen accord bilatéral

kétoldalú segély bilateral aid bilaterale Hilfe aide bilatérale

kétpártrendszer two-party system Zweiparteiensystem bipartisme

kétszeres meslin Mengkorn méteil

kettős adóztatás double taxation Doppelbesteuerung double imposition

kettős állampolgárság dual nationality doppelte Staatsangehörigkeit double nationalité

kettős felhasználású áru dual-use good

Produkt mit doppeltem 

Verwendungszweck bien à double usage

kettős felhasználású technológia dual-use technology

Technologie mit doppeltem 

Verwendungszweck technologie duale

kevésbé fejlett térség less-favoured region benachteiligtes Gebiet région défavorisée

kezdeményezési jog power of initiative Initiativrecht pouvoir d'initiative

kézikönyv guide Handbuch guide

kézirat manuscript Handschrift manuscrit

kéziszerszám hand tool Werkzeug für Heimwerker outil de bricolage

kézműipar handicrafts Handwerk artisanat

kézműipari termelés craft production handwerkliche Produktion production artisanale

kézműves craftsman Handwerker artisan

kézműves vállalkozás craft business Handwerksbetrieb entreprise artisanale

KGST Comecon Comecon Comecon

KGST-országok Comecon countries Comecon-Staaten pays du Comecon

kiadás expenditure Ausgabe dépense

kiadási határidő publishing deadline Erscheinungsfrist délai d'édition

kiadások érvényesítése validation of expenditure Feststellung der Ausgaben liquidation des dépenses

kiadatás extradition Auslieferung extradition
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kiadó publisher Verlag maison d'édition

kiadványcsere exchange of publications Austausch von Veröffentlichungen échange de publications

kibernetika cybernetics Kybernetik cybernétique

kibocsátáskereskedelem emission trading Emissionshandel échange de droits d'émission

kibocsátáskereskedelmi engedély tradeable emission permit

verhandelbare 

Umweltverschmutzungsgenehmigu

ng permis de pollution négociable

kicsontozott hús boned meat entbeintes Fleisch viande désossée

kiegészítő finanszírozás supplementary financing ergänzende Finanzierung financement complémentaire

kiegészítő források additional resources zusätzliche Mittel ressources additionnelles

kiegészítő jövedelem supplementary income Nebeneinkommen revenu complémentaire

kiegészítő juttatás additional benefit Ergänzungsleistung allocation complémentaire

kiegészítő kereskedelmi mechanizmus supplementary trade mechanism ergänzender Mechanismus

mécanisme complémentaire aux 

échanges

kiegészítő nyugdíj supplementary pension Zusatzrente retraite complémentaire

kiegészítő terméktámogatás supplementary aid for products

ergänzende produktbezogene 

Beihilfe aide complémentaire aux produits

kiegyenlítő díj countervailing charge Ausgleichsabgabe taxe compensatoire

kiemelt régió priority region wirtschaftliches Fördergebiet région prioritaire

kifizetések felfüggesztése suspension of payments Zahlungseinstellung cessation de paiement

kifizetési előirányzat payment appropriation Zahlungsermächtigung crédit de paiement

kifogásolás challenge Ablehnung récusation

kifogott hal mennyisége quantity of fish landed angelandete Fangmenge quantité débarquée

kikötőberendezés harbour installation Hafenanlage installation portuaire

kikötőforgalom port traffic Hafenverkehr trafic portuaire

kikötői igazgatás port administration Hafenverwaltung administration portuaire

kikötőpolitika ports policy Hafenpolitik politique portuaire

kilakoltatás expulsion from housing Ausweisung aus einer Wohnung expulsion d'un logement

Kína China China Chine

kínálat és kereslet supply and demand Angebot und Nachfrage offre et demande

kincstárjegy treasury bill Schatzanweisung bon du Trésor

kinevezés appointment of staff Ernennung nomination du personnel

kinevezési jog power to appoint Nominierungsbefugnis pouvoir de nomination

kínzás torture Folter torture

Kiotói Jegyzőkönyv Kyoto Protocol Kyoto Protocol Protocole de Kyoto

Kirgizisztán Kyrgyzstan Kirgisistan Kirghizstan

Kiribati Kiribati Kiribati Kiribati
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kisajátítás expropriation Enteignung expropriation

kisállateledel pet food Nahrung für Kleinhaustiere aliment pour animal de compagnie

kisállatkereskedés pet shop Handel mit Tieren commerce des animaux

Kis-Antillák Lesser Antilles Kleine Antillen Petites Antilles

kisebbségek jogai rights of minorities Minderheitenrecht droits des minorités

kisebbségek védelme protection of minorities Minderheitenschutz protection des minorités

kisebbségi nyelv minority language Minderheitssprache langue minoritaire

kisegítő családtag family worker

mitarbeitender 

Familienangehöriger main-d'œuvre familiale

kisegítő házastárs assisting spouse mithelfender Ehepartner conjoint aidant

kísérleti gazdaság experimental farm

landwirtschaftliche 

Versuchsanstalt station expérimentale

kis- és középipar small and medium industries Klein- und mittlere Industrie petites et moyennes industries

kis- és középvállalkozások small and medium-sized enterprises kleine und mittlere Unternehmen petites et moyennes entreprises

kisipar small industry Kleinindustrie petite industrie

kiskereskedelem retail trade Einzelhandel commerce de détail

kiskereskedelmi ár retail price Einzelhandelspreis prix de détail

kiskereskedelmi értékesítés retail selling Einzelverkauf vente au détail

kiskereskedés small retailer Kleinhandel petit commerce

kiskorúság infancy Minderjährigkeit minorité civile

Kis-Lengyelország Little Poland province Woiwodschaft Kleinpolen voïévodie de Petite-Pologne

kisméretű mezőgazdasági üzem smallholding landwirtschaftlicher Kleinbetrieb petite exploitation

kisvállalkozás small business Kleinunternehmen petite entreprise

kisváros small town Kleinstadt petite ville

kiszolgálószemélyzet service occupation Dienstpersonal personnel de service

kitöltetlen szavazólap blank ballot paper leerer Stimmzettel vote blanc

kitüntetés honour ehrende Auszeichnung distinction honorifique

kiutasítás deportation Ausweisung expulsion

kivágási támogatás grubbing premium Rodungsprämie prime à l'arrachage

kiváltság privilege Privilegien des Abgeordneten privilège

kivándorlás emigration Auswanderung émigration

kivitel export Ausfuhr exportation

kivitel (EU) export (EU) Ausfuhr (EU) exportation (UE)

kiviteli engedély export licence Ausfuhrlizenz licence d'exportation

kiviteli korlátozás export restriction Ausfuhrbeschränkung restriction à l'exportation
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kiviteli vámeljárás export customs procedure Ausfuhrzollverfahren régime douanier d'exportation

kiviteli vámok elengedése remission of export duties Abgabenerlass bei der Ausfuhr remise à l'exportation

kivonási ár withdrawal price Rücknahmepreis prix de retrait

kizárólagos beszerzési megállapodás exclusive purchasing agreement exklusiver Einkauf achat exclusif

kizárólagos forgalmazási megállapodás exclusive distribution agreement Alleinvertrieb distribution exclusive

kizárólagos gazdasági övezet exclusive economic zone ausschließliche Wirtschaftszone zone économique exclusive

KKBP CFSP GASP PESC

Klaipėda Klaipeda county Klaipėda district de Klaipeda

klíringmegállapodás clearing agreement Verrechnungsabkommen accord de compensation

klónozás cloning Klonen clonage

klór chlorine Chlor chlore

know-how know-how Know-how savoir-faire

kobalt cobalt Kobalt cobalt

kockázati fedezet insured risk Risikodeckung risque couvert

kockázati tőke venture capital Risikokapital capitaux à risque

kockázatmegelőzés risk prevention Verhütung von Gefahren prévention des risques

kódolás coding Kodierung codage

Kohéziós Alap Cohesion Fund Kohäsionsfonds Fonds de cohésion

koksz coke Koks coke

kollektív elbocsátás collective dismissal Massenentlassung licenciement collectif

kollektivizált gazdaság collectivised economy Gemeinwirtschaft économie collective

kollektivizmus collectivism Kollektivismus collectivisme

kollektív szerződés collective agreement Tarifvertrag convention collective

kollektív tárgyalások collective bargaining Tarifverhandlung négociation collective

kollektív tevékenységek collective activities Vereinsleben vie associative

kolonializmus colonialism Kolonialismus colonialisme

Kolumbia Colombia Kolumbien Colombie

Kombinált Nómenklatúra Combined Nomenclature Kombinierte Nomenklatur nomenclature combinée

kombinált szállítás combined transport kombinierter Transport transport combiné

komfort nélküli lakás substandard housing

gesundheitsschädliche 

Wohnverhältnisse logement insalubre

komitológia comitology Ausschussangelegenheiten comitologie

komló hops Hopfen houblon

kommunalizmus communalism Kommunalismus communautarisme
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kommunikációs eszköz means of communication Kommunikationsmittel moyen de communication

kommunikációs ipar communications industry Kommunikationsindustrie industrie de la communication

kommunikációs készségek communication skills Redegewandtheit pratique de communication

kommunikációs politika communications policy Kommunikationspolitik politique de la communication

kommunikációs rendszer communications systems Kommunikationssystem système de communication

kommunikációs szakma communications profession

Beruf in der 

Kommunikationsbranche profession de la communication

kommunista párt Communist Party kommunistische Partei parti communiste

kommunizmus Communism Kommunismus communisme

kompenzációs finanszírozás compensatory financing Ausgleichsfinanzierung financement compensatoire

komphajó ferryboat Fähre ferry-boat

kompozit anyag composite materials Verbundmaterial matériau composite

koncentrációs tábor concentration camp Konzentrationslager camp de concentration

konferenciakötet conference proceedings Kongressakte acte de congrès

konfliktusmegelőzés conflict prevention Konfliktprävention prévention des conflits

konglomerátum conglomerate Mischkonzern conglomérat

Kongó Congo Kongo Congo

Kongói Demokratikus Köztársaság Democratic Republic of the Congo die Demokratische Republik Kongo République démocratique du Congo

konjunktúra short-term economic prospects Konjunktur conjoncture économique

konjunkturális munkanélküliség cyclical unemployment konjunkturelle Arbeitslosigkeit chômage conjoncturel

konjunktúrapolitika short-term economic policy Konjunkturpolitik politique conjoncturelle

konjunktúrától függő készlet economic contingency stock konjunkturelle Lagerbestände stock conjoncturel

konszolidált éves beszámoló consolidated account konsolidiertes Konto compte consolidé

konténer container Container conteneur

kontinentális talapzat continental shelf Festlandsockel plateau continental

konvergenciakritérium convergence criteria Konvergenzkriterium critère de convergence

konyhakert kitchen garden Haus- und Nutzgarten jardin familial

konzerv preserved product Konservenerzeugnis produit en conserve

konzervativizmus conservatism Konservatismus conservatisme

konzervatív párt Conservative Party konservative Partei parti conservateur

konzorcium consortium Konsortium consortium

konzulátus consulate Konsulat consulat

konzultációs eljárás consultation procedure Konsultationsverfahren procédure de consultation

korai gyermekkor early childhood frühe Kindheit petite enfance
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korai zöldség és gyümölcs early fruit and vegetables Frühobst und Frühgemüse primeur

kórházi hulladék hospital waste krankenhausspezifischer Abfall déchet hospitalier

kórházi költségek hospital expenses Krankenhauskosten frais d'hospitalisation

korlátolt felelősségű társaság private limited company

Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung société à responsabilité limitée

korlátozott terjesztés limited circulation eingeschränkte Verbreitung diffusion restreinte

kormány government Regierung gouvernement

kormány által előterjesztett törvényjavaslat government bill Gesetzesvorlage der Regierung projet de loi

kormányátalakítás cabinet reshuffle Regierungsumbildung remaniement ministériel

kormányberendezés driving mechanism Lenkvorrichtung dispositif de conduite

kormányfő head of government Regierungschef chef de gouvernement

kormányközi egyezmény (EU) Intergovernmental Convention (EU)

Zwischenstaatliches Abkommen 

(EU)

convention intergouvernementale 

(UE)

kormányközi jogi eszköz intergovernmental legal instrument

zwischenstaatliches 

Rechtsinstrument

instrument juridique 

intergouvernemental

kormányközi konferencia (EU) intergovernmental conference (EU) Regierungskonferenz (EU)

conférence intergouvernementale 

(UE)

kormány lemondása resignation of the government Rücktritt der Regierung démission du gouvernement

kormánynyilatkozat government statement Regierungserklärung déclaration du gouvernement

kormányprogram government programme Regierungsprogramm programme de gouvernement

kormányzás governance Governance gouvernance

kormányzás rendkívüli állapot esetén rule under emergency powers Ausnahmezustand état d'exception

kormányzati jogkör executive competence Zuständigkeit der Exekutive compétence de l'exécutif

kormányzati politika government policy Regierungspolitik politique gouvernementale

kormegoszlás distribution by age Altersgliederung répartition par âge

kóros játékszenvedély gambling addiction Spielsucht addiction au jeu

Koroška Koroška Koroška Koroška

korporativizmus corporatism Zunftwesen corporatisme

korrekciós költségvetés amending budget Berichtigungshaushaltsplan budget rectificatif

korrózió corrosion Korrosion corrosion

korrupció corruption Korruption corruption

korszerű anyagok advanced materials fortgeschrittener Werkstoff matériau avancé

Korzika Corsica Korsika Corse

Košice régiója Košice region Region Košice région de Košice

Koszovó Kosovo Kosovo Kosovo

koszovói kérdés Kosovo question Kosovo-Frage question du Kosovo

kotrás dredging Baggern dragage
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kozmetikai ipar cosmetics industry Erzeugung von Kosmetika industrie cosmétique

kozmetikai termék cosmetic product kosmetisches Erzeugnis produit cosmétique

kozmológia cosmology Kosmologie cosmologie

kölcsön loan Darlehen prêt

kölcsönfelvétel borrowing Anleihe emprunt

kölcsönös biztosító mutual assistance scheme

Sozialversicherung auf 

Gegenseitigkeit mutualité sociale

kölcsönös elismerés elve mutual recognition principle

Grundsatz der gegenseitigen 

Anerkennung principe de reconnaissance mutuelle

kölcsönös gazdasági függőség economic interdependence wirtschaftliche Verflechtung interdépendance économique

kölcsönös segítségnyújtás mutual assistance gegenseitige Unterstützung assistance mutuelle

köles millet Hirse millet

költségelemzés cost analysis Kostenanalyse analyse des coûts

költség-haszon elemzés cost-benefit analysis Kosten-Nutzen-Analyse analyse coût-bénéfice

költséghatékonysági elemzés cost-effectiveness analysis Kosten-Wirksamkeits-Analyse analyse coût-efficacité

költségmentesen a hajó fedélzetére free-on-board price Preis frei an Bord prix franco de bord

költségmentesség legal aid Prozesskostenhilfe aide judiciaire

költségszámítás costing Kostenrechnung calcul des coûts

költségvetés budget Haushaltsplan budget

költségvetésbe történő belefoglalás inclusion in the budget Aufnahme in den Haushaltsplan budgétisation

költségvetésen kívüli kiadások extra-budgetary expenditure

Ausgabe außerhalb des 

Haushaltsplans dépense hors budget

költségvetési becslés budget estimate Haushaltsansatz prévision budgétaire

költségvetési egyediség budgetary specification sachliche Spezialität des Budgets spécialité budgétaire

költségvetési egyensúly budgetary equilibrium Haushaltsausgleich équilibre budgétaire

költségvetési együttműködés budgetary cooperation

Zusammenarbeit in 

Haushaltsfragen collaboration budgétaire

költségvetési eljárás budgetary procedure Haushaltsverfahren procédure budgétaire

költségvetési ellenőrzés budgetary control Haushaltskontrolle contrôle budgétaire

költségvetési előirányzat budget appropriation Haushaltsmittelansatz crédit budgétaire

költségvetési év financial year Haushaltsjahr exercice budgétaire

költségvetési fegyelem (EU) budgetary discipline (EU) Haushaltsdisziplin (EU) discipline budgétaire (UE)

költségvetési források budgetary resources Haushaltsmittel ressources budgétaires

költségvetési hatáskör budgetary power Haushaltsbefugnis pouvoir budgétaire

költségvetési hiány budget deficit Haushaltsdefizit déficit budgétaire

költségvetési javaslat budgetary assessment Haushaltsvoranschlag évaluation budgétaire

költségvetési kiadás budgetary expenditure Haushaltsausgabe dépense budgétaire
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költségvetési mentesítés budgetary discharge Haushaltsentlastung décharge du budget

költségvetési módosítás budgetary amendment Änderung des Haushaltsplans modification budgétaire

költségvetési nómenklatúra budgetary classification Eingliederungsplan nomenclature budgétaire

költségvetési politika budget policy Haushaltspolitik politique budgétaire

költségvetési rendelet financial regulation Haushaltsordnung règlement financier

költségvetési stabilizáló budgetary stabiliser Haushaltsstabilisator stabilisateur budgétaire

költségvetési tartalék (EU) budgetary reserve (EU) Haushaltsrücklage (EU) réserve budgétaire (UE)

költségvetési tervezet draft budget Entwurf des Haushaltsplans projet de budget

költségvetési tervezet (EU) draft budget (EU) Entwurf des Haushaltsplans (EU) projet de budget (UE)

költségvetési törvény finance act Haushaltsgesetz loi de finances

költségvetési volumen budget volume Haushaltsvolumen masse budgétaire

költségvetés-tervezési rendszer programme budgeting Budgeting-System choix budgétaire

költségvetés végrehajtása implementation of the budget Ausführung des Haushaltsplans exécution du budget

könnyűipar light industry Leichtindustrie industrie légère

könyvelési tétel accounting entry Verbuchung imputation comptable

könyvelő accountant Buchhalter comptable

könyvesbolt bookshop Buchhandlung librairie

könyvkereskedelem book trade Buchindustrie industrie du livre

könyvkiadás publishing Verlagswesen édition

könyvtár library Bibliothek bibliothèque

könyvvizsgálat auditing Buchprüfung vérification des comptes

környezetbarát jármű non-polluting vehicle schadstoffarmes Fahrzeug véhicule non polluant

környezet elleni bűncselekmények environmental offence Umweltdelikt délit environnemental

környezetgazdaság environmental economics Umweltwirtschaft économie de l'environnement

környezeti felelősség environmental liability Haftung für Umweltschäden

responsabilité des dommages 

environnementaux

környezeti hatás environmental impact Auswirkung auf die Umwelt impact sur l'environnement

környezeti megszorítások alá eső mezőgazdasági 

térség

agricultural area with environmental 

restrictions

Gebiet mit aus Gründen des 

Naturschutzes eingeschränkter 

landwirtschaftlicher Nutzung

zone agricole avec contrainte 

environnementale

környezeti mutató environmental indicator Umweltindikator indicateur environnemental

környezetkímélő energia soft energy sanfte Energie énergie douce

környezetminőség quality of the environment Umweltqualität qualité de l'environnement

környezetszennyezés pollution Umweltbelastung pollution

környezetszennyezésből származó költségek cost of pollution Kosten der Umweltbelastungen coût de la pollution

környezetszennyezés elleni küzdelem pollution control measures

Bekämpfung der 

Umweltbelastungen lutte contre la pollution
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környezetszennyezés ellenőrzése pollution control Kontrolle der Umweltbelastungen contrôle de la pollution

környezetszennyezés megelőzése prevention of pollution

Verhütung von 

Umweltbelastungen prévention de la pollution

környezetszennyező termék betétdíja deposit on a polluting product

Pfanderhebung auf 

umweltbelastende Produkte consignation de produit polluant

környezettudatos nevelés environmental education Umwelterziehung éducation à l'environnement

környezetvédelem environmental protection Umweltschutz protection de l'environnement

környezetvédelmi adó environmental tax Umweltabgabe redevance environnementale

környezetvédelmi együttműködés environmental cooperation umweltpolitische Zusammenarbeit coopération environnementale

környezetvédelmi ellenőrzés environmental monitoring Umweltüberwachung surveillance de l'environnement

környezetvédelmi előírás environmental standard Umweltnorm norme environnementale

környezetvédelmi gazdasági eszköz

economic instrument for the 

environment

Wirtschaftsinstrument für die 

Umwelt

instrument économique pour 

l'environnement

környezetvédelmi jog environmental law Umweltrecht droit de l'environnement

környezetvédelmi kutatás environmental research Umweltforschung recherche sur l'environnement

környezetvédelmi mozgalom ecology movement ökologische Bewegung mouvement écologiste

környezetvédelmi politika environmental policy Umweltpolitik politique de l'environnement

környezetvédelmi statisztika environmental statistics Umweltstatistik statistique de l'environnement

körrendelet circular Rundschreiben circulaire

kötelespéldány legal deposit amtliche Hinterlegung dépôt légal

kötelezettségvállalás kiadásokra commitment of expenditure Mittelbindung engagement des dépenses

kötelező biztosítás compulsory insurance Pflichtversicherung assurance obligatoire

kötelező kiadások compulsory expenditure obligatorische Ausgabe dépense obligatoire

kötelező oktatás compulsory education Schulpflicht enseignement obligatoire

kötelező szavazás compulsory voting gesetzliche Wahlpflicht vote obligatoire

kötelmi jog law of obligations Schuldrecht droit des obligations

kötött árusítóhely tied sales outlet Verkaufskontor comptoir de vente

kötött és hurkolt áru knitted and crocheted goods Wirk- und Strickwarenindustrie bonneterie

kötvény bond Schuldverschreibung obligation financière

követelés claim Schuldforderung créance

közalkalmazott public service employee

Angestellter der öffentlichen 

Versorgungsbetriebe employé des services publics

közalkalmazotti szervezet civil servants’ union Beamtenvereinigung syndicat de fonctionnaires

közbeszerzési szerződés public contract öffentlicher Auftrag marché public

közbeszerzési szerződés odaítélése award of contract öffentliche Auftragsvergabe adjudication de marché

közbiztonság public safety öffentliche Sicherheit sécurité publique

közegészség public health Volksgesundheit santé publique
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közegészségügy public hygiene öffentliche Gesundheitspflege hygiène publique

Közel-Kelet Middle East Naher und Mittlerer Osten Proche et Moyen-Orient

Közép-Afrika Central Africa Zentralafrika Afrique centrale

Közép-afrikai Államok Gazdasági Közössége

Economic Community of Central African 

States

Wirtschaftsgemeinschaft 

zentralafrikanischer Staaten

Communauté économique des États 

de l'Afrique centrale

Közép-afrikai Gazdasági és Monetáris Közösség

Central African Economic and Monetary 

Community

Zentralafrikanische Wirtschafts- 

und Währungsgemeinschaft

Communauté économique et 

monétaire de l'Afrique centrale

Közép-afrikai Köztársaság Central African Republic die Zentralafrikanische Republik République centrafricaine

Közép-Amerika Central America Zentralamerika Amérique centrale

Közép-amerikai Gazdasági Integrációs Bank

Central American Bank for Economic 

Integration

Zentralamerikanische Bank für 

wirtschaftliche Integration

Banque centraméricaine 

d'intégration économique

Közép-amerikai Integrációs Rendszer Central American Integration System

zentralamerikanisches 

Integrationssystem

Système d'intégration de l'Amérique 

centrale

Közép-amerikai Közös Piac Central American Common Market

Zentralamerikanischer 

Gemeinsamer Markt Marché commun centraméricain

Közép-amerikai Parlament Central American Parliament Zentralamerikanisches Parlament Parlement centraméricain

középárfolyam central rate Leitkurs taux pivot

Közép-Ázsia Central Asia Zentralasien Asie centrale

Közép-Bohémia Central Bohemia Mittelböhmen Bohême centrale

Közép-Dunántúl Central Transdanubia Zentraltransdanubien Transdanubie centrale

Közép- és Kelet-Európa Eastern Europe Mittel- und Osteuropa Europe centrale et orientale

közép- és kelet-európai országok Central and Eastern European Countries mittel- und osteuropäische Länder pays d'Europe centrale et orientale

közepes méretű gazdaság medium-sized holding landwirtschaftlicher Mittelbetrieb moyenne exploitation

közepes méretű város medium-sized town Mittelstadt ville moyenne

Közép-Észtország Central Estonia Mittelestland Estonie centrale

középfokú oktatás secondary education Sekundarstufe enseignement secondaire

Közép-Franciaország Centre (France) Centre (Frankreich) région du Centre

Közép-Görögország Central Greece Mittelgriechenland Grèce centrale

középipar medium-sized industry mittlere Industrie industrie moyenne

középkortörténet medieval history Geschichte des Mittelalters histoire médiévale

Közép-Macedónia Central Macedonia Zentralmakedonien Macédoine centrale

Közép-Magyarország Central Hungary Mittelungarn Hongrie centrale

középosztály middle class Mittelschicht classe moyenne

Közép-Portugália Central Portugal Zentralportugal Portugal du Centre

Közép-Szlovénia Central Slovenia Zentralslowenien Slovénie centrale

középtávú előrejelzés medium-term forecast mittelfristige Prognose prévision à moyen terme

középtávú finanszírozás medium-term financing mittelfristige Finanzierung financement à moyen terme

középtávú hitel medium-term credit mittelfristiger Kredit crédit à moyen terme
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középtávú pénzügyi támogatás medium-term financial assistance finanzieller Beistand concours financier

középület public building öffentliches Gebäude bâtiment public

középvállalkozás medium-sized business mittleres Unternehmen moyenne entreprise

középvezetés middle management mittlere Führungskraft cadre moyen

közerkölcs public morality gute Sitten moralité publique

közgazdasági elemzés economic analysis Wirtschaftsanalyse analyse économique

közgazdaságtan economics Wirtschaftswissenschaft science économique

közhasznú vállalkozás partly nationalised undertaking gemeinnütziges Unternehmen entreprise d'intérêt collectif

közhivatal public office öffentliches Amt charge publique

közhivataloktól való elzárás exclusion from public-sector employment Berufsverbot interdiction professionnelle

közigazgatás public administration öffentliche Verwaltung administration publique

közigazgatás átláthatósága administrative transparency Verwaltungstransparenz transparence administrative

közigazgatási alaki követelmények administrative formalities Verwaltungsformalität formalité administrative

közigazgatási bíróság administrative court Verwaltungsgerichtsbarkeit juridiction administrative

közigazgatási bírósághoz benyújtott kereset

action brought before an administrative 

court Klage vor dem Verwaltungsgericht recours contentieux administratif

közigazgatási egység administrative unit Verwaltungsgliederung découpage administratif

közigazgatási együttműködés administrative cooperation

Zusammenarbeit der 

Verwaltungen coopération administrative

közigazgatási eljárás administrative procedure Verwaltungsgerichtsverfahren procédure administrative

közigazgatási ellenőrzés administrative control Verwaltungskontrolle contrôle administratif

közigazgatási felelősség administrative responsibility Verantwortlichkeit der Verwaltung responsabilité administrative

közigazgatási felügyelet administrative supervision verwaltungsmäßige Zuordnung tutelle administrative

közigazgatási határozat administrative order Verwaltungsverordnung arrêté

közigazgatási hatáskör administrative powers

Zuständigkeit der 

Verwaltungsgerichte compétence administrative

közigazgatási intézkedés administrative measure Verwaltungsmaßnahme acte administratif

közigazgatási jog administrative law Verwaltungsrecht droit administratif

közigazgatási kódex administrative code Verwaltungsregeln code administratif

közigazgatási reform administrative reform Verwaltungsreform réforme administrative

közigazgatási szerv felelősségének megállapítása 

iránti kereset

action to establish liability on the part of 

an administration Amtshaftungsklage

recours en responsabilité 

administrative

közigazgatási szerződés administrative contract verwaltungsrechtlicher Vertrag contrat administratif

közigazgatás szervezete administrative structures Verwaltungsorganisation organisation administrative

közjegyző notary Notar notaire

közjog public law öffentliches Recht droit public

közjogi intézmény public institution öffentlich-rechtliche Einrichtung établissement public
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közkereseti társaság partnership offene Handelsgesellschaft société de personnes

közkönyvtár public library öffentliche Bibliothek bibliothèque publique

közlekedésbiztonság transport safety Transportsicherheit sécurité des transports

közlekedésgazdaság transport economics Transportwirtschaft économie des transports

közlekedési baleset transport accident Unfall beim Transport accident de transport

közlekedési hálózat transport network Beförderungsnetz réseau de transport

közlekedési infrastruktúra transport infrastructure Transportinfrastruktur infrastructure de transport

közlekedési jelzések traffic signs Verkehrszeichengebung signalisation

közlekedési jog transport law Transportrecht droit des transports

közlekedési mód mode of transport Beförderungsart mode de transport

közlekedési piac transport market Transportmarkt marché du transport

közlekedési szabályok traffic regulations Verkehrsvorschriften réglementation de la circulation

közlekedési szabályok megsértése traffic offence

Verstoß gegen die 

Straßenverkehrsordnung infraction au code de la route

közlekedési terület destination of transport Verkehrsraum localisation du transport

közlekedési útvonal transport lines Beförderungslinie ligne de transport

közlekedési vállalat transport company Transportunternehmen entreprise de transport

közlekedéspolitika transport policy Transportpolitik politique des transports

közlekedéspolitikai szabályok transport regulations verkehrspolitische Regelung réglementation du transport

közlekedésstatisztika transport statistics Verkehrsstatistik statistique des transports

közlekedésszervezés organisation of transport Organisation des Verkehrs organisation des transports

közmegítélés image Image image de marque

közmunkák public works öffentliches Bauwesen travaux publics

közoktatás public education öffentliches Schulwesen enseignement public

közönséges búza common wheat Weichweizen blé tendre

közönségkapcsolatok public relations Publicrelations relations publiques

közös agrárpolitika common agricultural policy Gemeinsame Agrarpolitik politique agricole commune

közös alap common fund gemeinsamer Fonds fonds commun

közös árpolitika common price policy gemeinsame Preispolitik politique commune des prix

közös érdek collective interest öffentliches Interesse intérêt collectif

közös európai vállalkozás European Joint Undertaking

europäisches 

Gemeinschaftsunternehmen entreprise commune européenne

közös gazdálkodás group farming

landwirtschaftliche 

Betriebsgemeinschaft agriculture de groupe

közös halászati politika common fisheries policy gemeinsame Fischereipolitik politique commune de la pêche

közös kereskedelempolitika common commercial policy gemeinsame Handelspolitik politique commerciale commune
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közös kikötőpolitika common ports policy gemeinschaftliche Hafenpolitik politique portuaire commune

közös közlekedéspolitika common transport policy gemeinsame Transportpolitik politique commune des transports

Közös Kutatóközpont Joint Research Centre Gemeinsame Forschungsstelle Centre commun de recherche

közös leányvállalat joint subsidiary gemeinsame Tochtergesellschaft filiale commune

közös piac common market Gemeinsamer Markt marché commun

közös piacszervezés common organisation of markets gemeinsame Marktorganisation organisation commune de marché

közös referenciakeret Common Frame of Reference Gemeinsamer Referenzrahmen cadre commun de référence

közösségi adó Community tax Gemeinschaftsteuer impôt communautaire

közösségi árutovábbítás Community transit

gemeinschaftliches 

Versandverfahren transit communautaire

Közösségi charta a munkavállalók alapvető szociális 

jogairól

Community Charter of the Fundamental 

Social Rights of Workers

Gemeinschaftscharta der sozialen 

Grundrechte der Arbeitnehmer

charte communautaire des droits 

sociaux fondamentaux des 

travailleurs

közösségiesítés elve principle of communitisation Grundsatz der Vergemeinschaftung principe de communautarisation

közösségi földterület common land Gemeindeland bien communal

közösségi halászat Community fisheries Fischerei der Gemeinschaft pêche communautaire

közösségi hivatal Community body EG-Behörde organisme communautaire

közösségi intézmény felelősségének megállapítása 

iránti kereset EC action to establish liability EG-Amtshaftungsklage recours en responsabilité CE

közösségi intézmény székhelye seat of Community institution Sitz der Institution siège de l'institution

közösségi készletek Community stock Lagerbestände der Gemeinschaft stock communautaire

közösségi kölcsön Community loan Gemeinschaftsdarlehen prêt communautaire

közösségi költségvetés Community budget Haushaltsplan der Gemeinschaft budget communautaire

közösségi létesítmények community facilities Gemeinschaftseinrichtung équipement collectif

közösségi migráció Community migration

innergemeinschaftliche 

Wanderung migration communautaire

közösségi módszer Community method Gemeinschaftsmethode méthode communautaire

Közösségi Növényfajta-hivatal Community Plant Variety Office Gemeinschaftliches Sortenamt

Office communautaire des variétés 

végétales

közösségi preferencia Community preference Gemeinschaftspräferenz préférence communautaire

közösségi támogatási keretterv Community support framework gemeinschaftliches Förderkonzept cadre communautaire d'appui

közösségi tanúsítás Community certification gemeinschaftliche Zertifizierung certification communautaire

közösségi vívmányok Community acquis Besitzstand der Gemeinschaft acquis communautaire

közös stratégia common strategy Gemeinsame Strategie stratégie commune

közös tulajdon joint ownership Miteigentum copropriété

közös vállalkozás joint venture gemeinsames Unternehmen entreprise commune

Közös Vámtarifa common customs tariff Gemeinsamer Zolltarif tarif douanier commun

közös vámtarifa-politika common tariff policy gemeinsame Zolltarifpolitik politique tarifaire commune

közös végrehajtás joint implementation Gemeinsame Umsetzung mise en oeuvre conjointe
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közpolitika public policy öffentliche Politik politique publique

központi bank central bank Zentralbank banque centrale

Központi Bankok Európai Rendszere European System of Central Banks Europäisches Zentralbanksystem

Système européen de banques 

centrales

központi kormányzat central government Zentralverwaltung administration centrale

közrend public order öffentliche Ordnung ordre public

köztársaság republic Republik république

köztisztviselő civil servant Beamter fonctionnaire

köztisztviselők jogai rights of civil servants Beamtenrechte droits du fonctionnaire

köztisztviselők jogállására vonatkozó szabályok regulations for civil servants Beamtenstatut statut du fonctionnaire

köztisztviselő kötelezettségei duties of civil servants Beamtenpflichten devoirs du fonctionnaire

közutak road services department Straßen und Wege voirie

közúthálózat road network Straßennetz réseau routier

közúti forgalom road traffic Straßenverkehr circulation routière

közúti fuvardíjszabás road transport tariff Straßentarif tarif routier

közúti kabotázs road cabotage Straßenkabotage cabotage routier

közúti közlekedés road transport Transport über Straße transport routier

közúti közlekedésbiztonság road safety Sicherheit im Straßenverkehr sécurité routière

közúti közlekedés szabályai highway code Straßenverkehrsordnung code de la route

közüzem institution of public utility gemeinnützige Anstalt établissement d'utilité publique

közvádas eljárás public prosecution Strafverfolgung action publique

közvállalkozás public sector öffentliches Unternehmen entreprise publique

közvélemény public opinion öffentliche Meinung opinion publique

közvélemény-kutatás opinion poll Meinungsumfrage sondage d'opinion

közvetett adó indirect tax indirekte Steuer impôt indirect

közvetett választás indirect election indirekte Wahl élection indirecte

közvetítő mediator Mittler médiateur

közvetítő kereskedő trade intermediary Zwischenhändler intermédiaire commercial

közvetítő technológia intermediate technology vermittelnde Technologie technologie intermédiaire

közvetlen adó direct tax direkte Steuer impôt direct

közvetlen alkalmazhatóság direct applicability unmittelbare Anwendbarkeit applicabilité directe

közvetlen beruházás direct investment Direktinvestition investissement direct

közvetlen demokrácia direct democracy direkte Demokratie démocratie directe

közvetlen értékesítés direct selling Direktverkauf vente directe
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közvetlen költség direct cost direkte Kosten coût direct

közzététel publication Veröffentlichung publication

község municipality Gemeinde commune

közszolgálat civil service öffentlicher Dienst fonction publique

Közszolgálati Törvényszék Civil Service Tribunal Gericht für den öffentlichen Dienst Tribunal de la fonction publique

közszolgáltatás public service öffentliche Dienststelle service public

kő stone Stein pierre

kőolaj crude oil Rohöl pétrole brut

kőolaj-finomítás oil refining Erdölraffination raffinage du pétrole

kőolajkutatás petroleum exploration Erdölsuche exploration pétrolière

kőolaj-politika petroleum policy Erdölpolitik politique pétrolière

kőolaj-technológia oil technology Erdöltechnologie technologie pétrolière

kőolajtermék petroleum product Erdölerzeugnis produit pétrolier

kőolajtermelés petroleum production Erdölproduktion production de pétrole

kőszén coal Kohle charbon

kőzettan petrology Petrologie pétrologie

Kréta Crete Kreta Crète

kriminológia criminology Kriminologie criminologie

kriptográfia cryptography Verschlüsselung cryptographie

króm chromium Chrom chrome

krónikus betegség chronic illness chronische Krankheit maladie chronique

Kronoberg Kronoberg county Kronoberg Kronoberg

Kuba Cuba Kuba Cuba

Kujáviai-pomerániai vajdaság Kuyavia-Pomerania province Woiwodschaft Kujawien-Pommern voïévodie de Cujavie-Poméranie

kukorica maize Mais maïs

kukoricaolaj maize oil Maisöl huile de maïs

kulcsrakész gyár turnkey factory schlüsselfertige Fabrik usine clé en main

kultúra culture Kultur culture

kulturális asszimilálás acculturation Akkulturation acculturation

kulturális díj cultural prize Kulturpreis prix culturel

kulturális együttműködés cultural cooperation kulturelle Zusammenarbeit coopération culturelle

kulturális esemény cultural event kulturelle Veranstaltung manifestation culturelle

kulturális földrajz cultural geography Kulturgeografie géographie culturelle
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kulturális identitás cultural identity kulturelle Identität identité culturelle

kulturális ipar culture industry Kulturindustrie industrie culturelle

kulturális javak cultural object Kulturgut bien culturel

kulturális kapcsolatok cultural relations kulturelle Beziehungen relation culturelle

kulturális különbség cultural difference kultureller Unterschied différence culturelle

kulturális mentesség cultural exception kulturelle Ausnahme exception culturelle

kulturális mozgalom cultural movement Kulturbewegung mouvement culturel

kulturális örökség cultural heritage kulturelles Erbe patrimoine culturel

kulturális pluralizmus cultural pluralism kulturelle Vielfalt pluralisme culturel

kulturális szervezet cultural organisation Kulturverband organisation culturelle

kulturális turizmus cultural tourism Kultureller Tourismus tourisme culturel

kultúra terjesztése dissemination of culture Kulturverbreitung diffusion de la culture

kultúrpolitika cultural policy Kulturpolitik politique culturelle

kurdisztáni kérdés Kurdistan question Kurdistan-Frage question du Kurdistan

Kurzeme Kurzeme Kurzeme Kurzeme

kutatás research Forschung recherche

kutatás és fejlesztés research and development Forschung und Entwicklung recherche et développement

kutatási eredmények research results Forschungsergebnis résultat de recherche

kutatási és fejlesztési keretprogram

Framework Programme for Research and 

Development

Rahmenprogramm für Forschung 

und Entwicklung

programme-cadre de recherche et 

développement

kutatási jelentés research report Forschungsbericht rapport de recherche

kutatási kiadás (EU) research expenditure (EU) Forschungsausgabe (EU) dépense de recherche (UE)

kutatási költségvetés research budget Forschungsetat budget de la recherche

kutatási módszer research method Forschungsmethode méthode de recherche

kutatási program research programme Forschungsprogramm programme de recherche

kutatási projekt research project Forschungsvorhaben projet de recherche

kutatáspolitika research policy Forschungspolitik politique de la recherche

kutatásszervezés organisation of research Organisation der Forschung organisation de la recherche

kutatóintézet research body Forschungsstelle organisme de recherche

kutatószemélyzet research staff Forschungspersonal personnel de la recherche

Kuvait Kuwait Kuwait Koweït

külföldi adósság external debt Auslandsschuld dette extérieure

külföldi állampolgár foreign national ausländischer Staatsangehöriger ressortissant étranger

külföldi befektetés foreign investment ausländische Investition investissement étranger
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külföldiek beutazása admission of aliens Einreise von Ausländern admission des étrangers

külföldiek oktatása education of foreigners Ausländerbildung éducation des étrangers

külföldi hallgató foreign student ausländischer Student étudiant étranger

külföldi képviselet agency abroad Auslandsvertretung agence à l'étranger

külföldi segély foreign aid Auslandshilfe aide à l'étranger

külföldi tőke foreign capital Auslandskapital capitaux étrangers

külföldi vállalkozás foreign enterprise ausländisches Unternehmen entreprise étrangère

külföldön állomásozó haderők forces abroad im Ausland stationierte Streitkräfte force à l'étranger

külföldön működő iskola school abroad Auslandsschule école à l'étranger

külföldön történő befektetés investment abroad Auslandsinvestition investissement à l'étranger

külföldre kirendelt munkavállaló expatriate worker Arbeitnehmer im Auslandsdienst travailleur expatrié

külkereskedelem foreign trade Außenhandel commerce extérieur

külkereskedelmi cserearányok terms of trade Terms of Trade terme de l'échange

különadó special tax außergewöhnliche Abgabe impôt exceptionnel

különbíróság court having special jurisdiction Sondergerichte juridiction d'exception

külön élő személy separated person getrennt lebende Person personne séparée

különleges acél special steels Sonderstähle aciers spéciaux

különleges eljárás special procedure Sonderverfahren procédure spéciale

különleges feladattal megbízott pénzügyi 

intézmények special-status institution Finanzinstitut mit Sonderaufgaben établissement à statut spécial

különleges jogalkotási eljárás special legislative procedure

Besonderes 

Gesetzgebungsverfahren procédure législative spéciale

különleges lehívási jogok special drawing rights Sonderziehungsrechte droits de tirage spéciaux

különös fém special metal Spezialmetall métal spécial

különrendelet ordinance Ordonnance ordonnance

különválás judicial separation gerichtliche Trennung séparation judiciaire

külpolitika foreign policy Außenpolitik politique extérieure

külső hatáskör (EU) external competence (EU) Externe Zuständigkeit (EU) compétence externe (UE)

külső piac foreign market Außenmarkt marché extérieur

külterjes állattartás free-range farming Bodenhaltung élevage au sol

külterjes gazdálkodás extensive farming extensive Landwirtschaft agriculture extensive

külváros suburban area Stadtrandgebiet zone suburbaine

küszöbár threshold price Schwellenpreis prix de seuil

küzdelem a munkanélküliség ellen fight against unemployment Bekämpfung der Arbeitslosigkeit lutte contre le chômage

KVT-vám CCT duties Zollsatz des GZT droits du TDC
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Kyustendil régió Kyustendil region Region Kyustendil région de Kiustendil

lágy sajt soft cheese Weichkäse fromage à pâte molle

lakásfelújítás improvement of housing Verbesserung des Wohnmilieus amélioration du logement

lakáspolitika housing policy Wohnungspolitik politique du logement

lakásszövetkezet housing cooperative Wohngenossenschaft coopérative de logement

lakásszükséglet housing need Wohnungsbedarf besoin de logement

lakásügy housing Unterkunft logement

lakásügyi jogszabályok housing law Wohnungsrecht droit du logement

lakatosmunka metalwork Metallbau menuiserie métallique

lakhatási támogatás housing allocation Wohnungszuteilung attribution de logement

lakóhely residence Wohnsitz résidence

lakóhelyi mobilitás residential mobility wechselnder Aufenthaltsort mobilité résidentielle

lakókocsi camping vehicle Campingfahrzeug véhicule de camping

lakóövezet residential area Wohngebiet zone d'habitation

lakosság evakuálása evacuation of the population Evakuierung der Bevölkerung évacuation de la population

laktóz lactose Laktose lactose

La Manche csatorna English Channel Ärmelkanal Manche

Languedoc-Roussillon Languedoc-Roussillon Languedoc-Roussillon Languedoc-Roussillon

Laosz Laos Laos Laos

lapos termék flat product Flacherzeugnis produit plat

Lappföld Lapland Lappland Laponie

Latgale Latgale Latgale Latgale

láthatási jog rights of access Besuchsrecht droit de visite

láthatatlan kereskedelmi mérleg invisible trade balance Dienstleistungsbilanz balance des invisibles

Latin-Amerika Latin America Lateinamerika Amérique latine

Latin-amerikai Gazdasági Rendszer Latin American Economic System

Lateinamerikanisches 

Wirtschaftssystem

Système économique latino-

américain

Latin-amerikai Integrációs Intézet Institute for Latin American Integration

Institut für die Integration 

Lateinamerikas

Institut pour l'intégration de 

l'Amérique latine

Latin-amerikai Parlament Latin American Parliament Lateinamerikanisches Parlament Parlement latino-américain

Latin-amerikai Szervezet Latin American organisation lateinamerikanische Organisation organisation latino-américaine

Lazio Latium Latium Latium

leadott szavazatok votes cast abgegebene gültige Stimme suffrage exprimé

leányvállalat subsidiary Tochtergesellschaft filiale

lebegő árfolyam floating rate flexibler Wechselkurs taux flottant
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leértékelés devaluation Abwertung dévaluation

lefoglalás seizure of goods Pfändung saisie de biens

legelő grassland Grünland surface en herbe

legeltetéses állattartás pasture fattening Weidemast embouche

légierő air force Luftwaffe armée de l'air

légi felségjog freedom of the skies Lufthoheit liberté aérienne

légiflotta aircraft fleet Luftverkehrsflotte flotte aérienne

légiforgalmi irányítás air traffic control Luftverkehrskontrolle contrôle aérien

légi forgalom air traffic Luftverkehr circulation aérienne

légi fuvardíjszabás air freight rate Luftbeförderungstarif tarif aérien

légijog air law Luftrecht droit aérien

légi közlekedés air transport Beförderung auf dem Luftweg transport aérien

légi közlekedésbiztonság air safety Sicherheit im Luftverkehr sécurité aérienne

légiközlekedési kabotázs air cabotage Luftkabotage cabotage aérien

légitársaság airline Fluglinie ligne aérienne

legitimitás legitimacy Legitimität légitimité

legkevésbé fejlett országok least-developed country weniger entwickeltes Land pays moins développé

légkondicionálás air conditioning Klimatisierung climatisation

légköri viszonyok atmospheric conditions atmosphärische Verhältnisse conditions atmosphériques

legkülső régió peripheral region Randgebiet région périphérique

legnagyobb kedvezmény elve most favoured nation Meistbegünstigung nation la plus favorisée

légpárnás vízi járművek air-cushion vehicle Luftkissenfahrzeug véhicule à coussin d'air

légszennyezés atmospheric pollution Luftverunreinigung pollution atmosphérique

légszennyező anyag atmospheric pollutant luftverunreinigender Stoff polluant atmosphérique

légtér air space Luftraum espace aérien

legújabb kori történelem contemporary history Geschichte der Gegenwart histoire contemporaine

légzőszervi betegség respiratory disease Erkrankung der Atemwege maladie des voies respiratoires

Leinster Leinster Leinster Leinster

lelkiismereti záradék conscience clause Gewissensklausel clause de conscience

lemez plate Platte plat

lemezelt fatábla plywood Sperrholz contreplaqué

len flax Flachs lin

Lengyelország Poland Polen Pologne
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Lengyelország régiói regions of Poland Regionen Polens régions de la Pologne

lepárlás distillation Destillation distillation

Lesotho Lesotho Lesotho Lesotho

leszámítolás discounting Diskont escompte

leszámítolási kamatláb discount rate Diskontsatz taux d'escompte

leszármazás descendant biologische Abstammung filiation

leszerelés disarmament Abrüstung désarmement

letartóztatás arrest Festnahme arrestation

letelepedési célú migráció migration for settlement purposes Kolonisierungswanderung migration de peuplement

letelepedési jog right of establishment Niederlassungsrecht droit d'établissement

létminimum subsistence level income Existenzminimum revenu minimal d'existence

letöltés downloading Fernladen von Programmen téléchargement

létszámcsökkentés gazdasági okokból redundancy

Entlassung aus wirtschaftlichem 

Grund licenciement économique

létszámleépítés job cuts Stellenabbau suppression d'emploi

Lettország Latvia Lettland Lettonie

Lettország régiói regions of Latvia Regionen Lettlands régions de la Lettonie

levélben történő szavazás postal vote Briefwahl vote par correspondance

leveles zöldség leaf vegetable Blattgemüse légume à feuille

levelezés correspondence Korrespondenz correspondance

levéltár archives Archiv archives

levélvesztés defoliation Entlaubung défoliation

lézerfegyver laser weapon Laserwaffe arme à laser

lézerfizika laser physics Laserphysik physique des lasers

Libanon Lebanon Libanon Liban

liberális párt Liberal Party liberale Partei parti libéral

liberalizmus Liberalism Liberalismus libéralisme

Liberec Liberec Liberec Liberec

Libéria Liberia Liberia Liberia

Líbia Libya Libyen Libye

Liechtenstein Liechtenstein Liechtenstein Liechtenstein

Liège tartomány Province of Liège Provinz Lüttich province de Liège

Liguria Liguria Ligurien Ligurie

Ligur-tenger Ligurian Sea Ligurisches Meer mer de Ligurie
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likőr liqueur Likör liqueur

likviditás money-market liquidity Liquidität liquidité monétaire

likviditás védelme liquidity control Liquiditätskontrolle contrôle de liquidité

Limburg Limburg Limburg (Niederlande) Limbourg

Limousin Limousin Limousin Limousin

liofilizálás freeze-drying Gefriertrocknung lyophilisation

liofilizált termék freeze-dried product gefriergetrocknetes Lebensmittel produit lyophilisé

Lisszabon és a Tejo völgye Lisbon and the Tagus Valley Lissabon und Tal des Tejo Lisbonne et vallée du Tage

Lisszaboni Szerződés Treaty of Lisbon Vertrag von Lissabon traité de Lisbonne

listás választási rendszer list voting system Listenwahl scrutin de liste

Litvánia Lithuania Litauen Lituanie

Litvánia régiói regions of Lithuania Regionen Litauens régions de la Lituanie

lízing hire purchase Mietkauf location-vente

lízingvállalkozás rental business Leasingunternehmen entreprise de location

lobogó ship's flag Schiffsflagge pavillon de navire

Lódźi vajdaság Lodz province Woiwodschaft Lodz voïévodie de Lodz

lófélék equidae Einhufer équidé

logisztika logistics Materialverwaltung gestion du matériel

lóhere clover Klee trèfle

lóhús horsemeat Pferdefleisch viande chevaline

Loire-vidék Loire Region Pays de la Loire Pays de la Loire

Lombardia Lombardy Lombardei Lombardie

lombhullató fa deciduous tree Laubbaum arbre feuillu

Loméi Egyezmény Lomé Convention Abkommen von Lomé convention de Lomé

London London London Londres

lopás theft Diebstahl vol

Lotaringia Lorraine Lothringen Lorraine

Lovech régió Lovech region Region Lovech région de Lovech

lőfegyverek és lőszerek firearms and munitions Feuerwaffe arme à feu et munitions

Lublini vajdaság Lublin province Woiwodschaft Lublin voïévodie de Lublin

Lubuszi vajdaság Lubus province Woiwodschaft Lebus voïévodie de Lubus

lucerna lucerne Luzerne luzerne

Luxembourg tartomány Province of Luxembourg Provinz Luxemburg province de Luxembourg
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Luxemburg Luxembourg Luxemburg Luxembourg

luxusipar luxury products industry Luxusgüterindustrie industrie des produits de luxe

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság Former Yugoslav Republic of Macedonia

die ehemalige jugoslawische 

Republik Mazedonien

ancienne République yougoslave de 

Macédoine

Madagaszkár Madagascar Madagaskar Madagascar

madár bird Vogel oiseau

madárinfluenza avian influenza Vogelgrippe grippe aviaire

Madeira Madeira Madeira Madère

madridi közösség Community of Madrid autonome Gemeinschaft Madrid communauté de Madrid

maffia Mafia Mafia mafia

magánbank private bank Privatbank banque privée

magánberuházás private investment private Investition investissement privé

magánbiztosítás private insurance Privatversicherung assurance privée

magán ECU private ECU privater ECU écu privé

magánerdő private forest Privatwald forêt privée

magánjog private law Privatrecht droit privé

magánkészletek private stock privates Lager stock privé

magánlakáshoz fűződő jog right to housing Recht auf eine Wohnung droit au logement

magánlakás sérthetetlensége breach of domicile Unverletzlichkeit der Wohnung inviolabilité du domicile

magánmédia private media privates Massenmedium média privé

magánoktatás private education Privatschulwesen enseignement privé

magánorvoslás private medical treatment Privatmedizin médecine privée

magánsegély private aid private Hilfe aide privée

magánszemély fellebbezése appeals by private individuals Klage von Einzelpersonen recours des particuliers

magánszemélyt terhelő vagyonadó wealth tax Besteuerung privaten Vermögens impôt sur la fortune

magántulajdon private property Privateigentum propriété privée

magánvállalkozás private sector privates Unternehmen entreprise privée

magas- és mélyépítés civil engineering Bauingenieurwesen génie civil

magatartási kódex code of conduct Verhaltenskodex code de conduite

magfizika nuclear physics Kernphysik physique nucléaire

magfúzió nuclear fusion Kernfusion fusion nucléaire

maggyümölcs pip fruit Kernobst fruit à pépins

Maghreb Maghreb Maghreb Maghreb

mágneses adathordozó magnetic medium magnetischer Informationsträger support magnétique
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magnézium magnesium Magnesium magnésium

magról nevelt növény seedling Pflanzgut plant

Magyarország Hungary Ungarn Hongrie

Magyarország régiói regions of Hungary Regionen Ungarns régions de la Hongrie

majom monkey Affe singe

Makaó Macao Macau Macao

Makedónia Macedonia Makedonien Macédoine

makroökonómia macroeconomics Makroökonomie macroéconomie

Malajzia Malaysia Malaysia Malaisie

maláta malt Malz malt

Malawi Malawi Malawi Malawi

Maldív-szigetek Maldives Malediven Maldives

Mali Mali Mali Mali

malomipar flour milling Müllerei minoterie

Málta Malta Malta Malte

mandátumok elosztása allocation of seats Sitzverteilung répartition des sièges

mandátumok halmozása multiple office holding Mandatshäufung cumul de mandats

mandátumszerzési küszöb allocation clause Sperrklausel clause de répartition

mangán manganese Mangan manganèse

manifesztum manifesto Manifest manifeste

manióka cassava Manihot manioc

Man-sziget Isle of Man Isle of Man île de Man

maoizmus Maoism Maoismus maoïsme

Maramureș Maramures Maramures Maramures

Marche Marches Marken Marches

margarin margarine Margarine margarine

marhahús beef Rindfleisch viande bovine

Mariana-szigetek Mariana Islands Marianen îles Mariannes

Marijampolė Marijampolė county Marijampolė district de Marijampole

márkanév brand name Handelsmarke marque commerciale

marketing theory of marketing Marketing mercatique

Marokkó Morocco Marokko Maroc

Marshall-szigetek Marshall Islands Marshallinseln Îles Marshall
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Martinique Martinique Martinique Martinique

marxizmus Marxism Marxismus marxisme

Mashreq Mashreq Maschrik Machrek

máskéntgondolkodás dissidence Abspaltung dissidence

másképp gondolkodó opposition Andersdenkender opposant d'opinion

második világháború Second World War Zweiter Weltkrieg Seconde Guerre mondiale

másodlagos jog secondary legislation abgeleitetes Recht droit dérivé

másodlagos lakóhely secondary residence zweiter Wohnsitz résidence secondaire

matematika mathematics Mathematik mathématiques

Mauritánia Mauritania Mauretanien Mauritanie

Mauritius Mauritius Mauritius Maurice

maximálár maximum price Höchstpreis prix maximal

Mayotte Mayotte Mayotte Mayotte

Mazóviai vajdaság Mazovia province Woiwodschaft Masowien voïévodie de Mazovie

mecenatúra patronage Mäzenatentum mécénat

mechanikus vibráció mechanical vibration mechanische Erschütterung vibration mécanique

Mecklenburg–Elő-Pomeránia Mecklenburg-Western Pomerania Mecklenburg-Vorpommern

Mecklembourg-Poméranie 

occidentale

médiakönyvtár media library Mediathek médiathèque

médiapluralizmus pluralism in the media Medienpluralismus pluralisme des médias

mediterrán erdő Mediterranean forest mediterrane Waldgesellschaften forêt méditerranéenne

mediterrán mezőgazdaság Mediterranean agriculture

Landwirtschaft des 

Mittelmeerraumes agriculture méditerranéenne

mediterrán térség (EU) Mediterranean region (EU) Mittelmeerraum (EU) région méditerranéenne (UE)

medve bear Bär ours

megállapodás (EU) agreement (EU) Abkommen (EU) accord (UE)

megállapodás aláírása signature of an agreement Unterzeichnung eines Abkommens signature d'accord

megállapodás felmondása withdrawal from an agreement Kündigung eines Abkommens dénonciation d'accord

megállapodás felülvizsgálata revision of an agreement Abkommensrevision révision d'accord

megállapodás jegyzőkönyve protocol to an agreement Protokoll zu einem Abkommen protocole d'accord

megállapodás megerősítése ratification of an agreement Ratifizierung eines Abkommens ratification d'accord

megállapodás megújítása renewal of an agreement Verlängerung eines Abkommens reconduction d'accord

megállapodás pénzügyi ellentételezése financial compensation of an agreement Gegenleistung für ein Abkommen contrepartie d'accord

megállapodásra vonatkozó tárgyalás (EU) negotiation of an agreement (EU) Aushandlung von Abkommen (EU) négociation d'accord (UE)

megalopolisz megalopolis Megalopolis mégalopole
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megbánás repentance Kronzeuge repenti

megélhetési költségek cost of living Lebenshaltungskosten coût de la vie

megemlékezés commemoration Gedächtnisfeier commémoration

megengedett kibocsátás emission allowance Emissionsberechtigung quota d'émission

megengedett uniós kibocsátás EU emission allowance EU-Emissionszertifikate droits d'émissions UE

megengedhetőség admissibility Zulässigkeit des Verfahrens recevabilité

megerősítési jogkör power of ratification Ratifizierungsbefugnis pouvoir de ratification

megerősített együttműködés enhanced cooperation verstärkte Zusammenarbeit coopération renforcée

megfigyelés observation Beobachtung observation

megfigyelő observer Beobachter observateur

meghatalmazás power of attorney Vollmacht mandat

meghatalmazott útján történő szavazás proxy vote

Stimmabgabe durch 

Bevollmächtigten vote par procuration

megkülönböztetésellenes intézkedések anti-discriminatory measure Kampf gegen die Diskriminierung lutte contre la discrimination

megosztott munkavállalás job sharing Jobsharing travail partagé

megsemmisítési kereset action for annulment Anfechtungsklage recours en annulation

megszállt terület occupied territory besetztes Gebiet territoire occupé

megszorító politika austerity policy Sparpolitik politique d'austérité

megtakarítások savings Ersparnis épargne

megújuló energia renewable energy erneuerbare Energie énergie renouvelable

megújuló források renewable resources erneuerbare Ressourcen ressource renouvelable

megvalósíthatósági tanulmány feasibility study Durchführbarkeitsstudie étude de faisabilité

megye county Grafschaft comté

megye (Franciaország) department (France) Departement département

Mehedinți Mehedinti Mehedinti Mehedinti

méhészet apiculture Bienenzucht apiculture

Melanézia Melanesia Melanesien Mélanésie

melasz molasses Melasse mélasse

Melilla Melilla Melilla Melilla

melléktermék by-product Nebenerzeugnis sous-produit

Mellersta Norrland Middle Norrland (Sweden) Mittel-Norrland Norrland central

mélyfagyasztás deep-freezing Tiefgefrieren surgélation

mélyfagyasztott termék deep-frozen product tiefgefrorenes Lebensmittel produit surgelé

mélytengeri halászat deep-sea fishing Hochseefischerei pêche en haute mer
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menedékjog right of asylum Asylrecht droit d'asile

menedzser manager leitender Verwaltungsangestellter cadre administratif

menedzsment management Management gestion

menedzsmentstratégia management planning Management by Objectives gestion prévisionnelle

menedzsmenttechnikák management techniques Managementtechnik technique de gestion

menekült refugee Flüchtling réfugié

mennyiségi elemzés quantitative analysis quantitative Analyse analyse quantitative

mennyiségi korlátozás quantitative restriction mengenmäßige Beschränkung restriction quantitative

mentálhigiéné mental health psychische Gesundheit santé mentale

merchandising merchandising Merchandising marchandisage

Mercosur Mercosur Mercosur Mercosur

Mercosur-államok Mercosur countries Mercosur-Staaten pays du Mercosur

méretgazdaságosság economies of scale

Kostenersparnis durch 

Großserienfertigung économie d'échelle

mérleg balance sheet Bilanz bilan

mérlegelemzés balance-sheet analysis Bilanzanalyse analyse des bilans

mérlegelési jog power of assessment Beurteilungsspielraum pouvoir d'appréciation

mérnök engineer Ingenieur ingénieur

mérőberendezés measuring equipment Messgerät appareil de mesure

mérsékelt égövi erdő temperate forest

Waldgesellschaften gemäßigter 

Klimazonen forêt tempérée

mérsékelt övezet temperate zone gemäßigte Zone zone tempérée

mértékek és tömegek weights and measures Maße und Gewichte poids et mesures

mesterséges élelmiszer-színezék artificial food colouring künstlicher Lebensmittelfarbstoff colorant alimentaire artificiel

mesterséges intelligencia artificial intelligence künstliche Intelligenz intelligence artificielle

mesterséges megtermékenyítés artificial reproduction künstliche Fortpflanzung procréation artificielle

mesterséges termékenyítés artificial insemination künstliche Besamung insémination artificielle

metalloid metalloid Metalloid métalloïde

metanol methanol Methanol méthanol

meteorológia meteorology Meteorologie météorologie

Meteorológiai Világszervezet World Meteorological Organisation Weltorganisation für Meteorologie

Organisation météorologique 

mondiale

metró underground railway Untergrundbahn métro

metrológia metrology Metrologie métrologie

metropolis metropolis Metropole métropole

Mexikó Mexico Mexiko Mexique
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méz honey Honig miel

mezőgazdaság gépesítése mechanisation of agriculture Mechanisierung der Landwirtschaft mécanisation agricole

mezőgazdasági adatszolgáltatási űrlap farm return landwirtschaftlicher Betriebsbogen fiche d'exploitation agricole

mezőgazdasági ár farm prices Agrarpreis prix agricole

mezőgazdasági ártámogatás farm price support Agrarpreisstützung soutien des prix agricoles

mezőgazdasági bizottság (EU) EU agriculture committee Agrarausschuss (EU) comité agricole (UE)

mezőgazdasági biztosítás agricultural insurance landwirtschaftliche Versicherung assurance agricole

mezőgazdasági együttműködés cooperation on agriculture

Zusammenarbeit im Bereich der 

Landwirtschaft coopération agricole

mezőgazdasági épület agricultural building Wirtschaftsgebäude bâtiment agricole

mezőgazdasági érdekképviselet agricultural sector representative body

landwirtschaftliche 

Interessenvertretung

organisme de représentation 

agricole

mezőgazdasági eszköz agricultural implement landwirtschaftliches Gerät outil agricole

mezőgazdasági fejlesztési terv farm development plan Agrarentwicklungsplan plan de développement agricole

mezőgazdasági felszerelés agricultural equipment landwirtschaftliche Ausrüstung équipement agricole

mezőgazdasági földterület agricultural land landwirtschaftliche Nutzfläche terre agricole

mezőgazdasági gazdálkodó farmer Landwirt exploitant agricole

mezőgazdasági gép agricultural machinery Landmaschine machine agricole

mezőgazdasági hasznosítású terület utilised agricultural area landwirtschaftlich genutzte Fläche superficie agricole utilisée

mezőgazdasági háztartás farm household landwirtschaftlicher Haushalt ménage agricole

mezőgazdasági helyzet agricultural situation Lage der Landwirtschaft situation de l'agriculture

mezőgazdasági hulladék agricultural waste landwirtschaftlicher Abfall déchet agricole

mezőgazdasági ingatlan agricultural real estate

landwirtschaftliches 

Grundeigentum propriété foncière agricole

mezőgazdasági jármű agricultural vehicle landwirtschaftliches Fahrzeug véhicule agricole

mezőgazdasági jövedelem farm income landwirtschaftliches Einkommen revenu de l'exploitation agricole

mezőgazdasági katasztrófa agricultural disaster landwirtschaftliche Katastrophe calamité agricole

mezőgazdasági kereskedelem agricultural trade Handel mit Agrarerzeugnissen échange agricole

mezőgazdasági kiadás agricultural expenditure Agrarausgabe dépense agricole

mezőgazdasági kvóta agricultural quota

landwirtschaftliche 

Quotenregelung quota agricole

mezőgazdasági lefölözés agricultural levy Agrarabschöpfung prélèvement agricole

mezőgazdasági melléktermék agricultural by-product

landwirtschaftliches 

Nebenerzeugnis sous-produit agricole

mezőgazdasági munkaerő agricultural labour force landwirtschaftliche Arbeitskraft main-d'œuvre agricole

mezőgazdasági oktatás agricultural education Landwirtschaftsschule enseignement agricole

mezőgazdasági orientáció agricultural guidance Ausrichtung der Landwirtschaft orientation agricole

mezőgazdasági összeírás agricultural census landwirtschaftliche Erhebung recensement agricole
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mezőgazdasági piac agricultural market Agrarmarkt marché agricole

mezőgazdasági projekt farming project landwirtschaftliches Projekt projet agricole

mezőgazdasági régió agricultural region landwirtschaftliches Gebiet région agricole

mezőgazdasági számlák economic accounts for agriculture Gesamtrechnung des Agrarsektors comptabilité économique agricole

mezőgazdasági számviteli információs hálózat farm accountancy data network

Informationsnetz 

landwirtschaftlicher 

Buchführungen

réseau d’information comptable 

agricole

mezőgazdasági szektor farming sector Agrarsektor secteur agricole

mezőgazdasági szövetkezet agricultural cooperative

landwirtschaftliche 

Genossenschaft coopérative agricole

mezőgazdasági támogatás aid to agriculture Agrarbeihilfe aide à l'agriculture

mezőgazdasági tanácsadás agricultural advisory services landwirtschaftliche Beratung vulgarisation agricole

mezőgazdasági tanácsadó agricultural adviser landwirtschaftlicher Berater conseiller agricole

mezőgazdasági teljesítmény agricultural performance

landwirtschaftliches 

Betriebsergebnis résultat de l'exploitation agricole

mezőgazdasági termék agricultural product landwirtschaftliches Erzeugnis produit agricole

mezőgazdasági termékek alternatív felhasználása alternative use of agricultural products

alternative Verwendung von 

Agrarprodukten

utilisation alternative de produit 

agricole

mezőgazdasági termékek ára price of agricultural produce Preis für Agrarprodukte prix des produits agricoles

mezőgazdasági termékek minőség-ellenőrzése quality control of agricultural products

Qualitätskontrolle bei 

landwirtschaftlichen Erzeugnissen

contrôle qualitatif des produits 

agricoles

mezőgazdasági terméknómenklatúra agricultural product nomenclature Verzeichnis der Agrarerzeugnisse nomenclature des produits agricoles

mezőgazdasági termelékenység agricultural productivity landwirtschaftliche Produktivität productivité agricole

mezőgazdasági termelés agricultural production landwirtschaftliche Erzeugung production agricole

mezőgazdasági termelési eszközök means of agricultural production landwirtschaftliches Betriebsmittel moyen de production agricole

mezőgazdasági termelési politika agricultural production policy Agrarproduktionspolitik politique de la production agricole

mezőgazdasági tevékenység megszüntetése cessation of farming

Stilllegung landwirtschaftlicher 

Betriebe cessation d'exploitation agricole

mezőgazdasági többlet agricultural surplus Agrarüberschuss excédent agricole

mezőgazdasági üzem agricultural holding landwirtschaftlicher Betrieb exploitation agricole

mezőgazdasági üzem átadása transfer of farms

Weiterführung landwirtschaftlicher 

Betriebe succession de l'exploitation agricole

mezőgazdasági üzemek modernizációja farm modernisation

Modernisierung 

landwirtschaftlicher Betriebe

modernisation de l'exploitation 

agricole

mezőgazdasági üzemek összefogása grouping of farms

Zusammenschluss in der 

Landwirtschaft groupement d'exploitations

mezőgazdasági üzem területe area of holding landwirtschaftliche Betriebsfläche surface d'exploitation

mezőgazdasági vízkészlet-gazdálkodás water management in agriculture landwirtschaftlicher Wasserbau aménagement hydroagricole

mezőgazdasági vontató tractor landwirtschaftliche Zugmaschine tracteur

mezőgazdaság okozta szennyezés pollution from agricultural sources

Verunreinigung durch die 

Landwirtschaft pollution par l'agriculture

Mezzogiorno Mezzogiorno Mezzogiorno Mezzogiorno

Midi-Pyrénées Midi-Pyrenées Midi-Pyrénées Midi-Pyrénées

Midtjylland Midtjylland Midtjylland Midtjylland
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migráció migration Wanderung migration

migrációs mozgás migratory movement Wanderungsstrom courant migratoire

migrációs politika migration policy Migrationspolitik politique migratoire

migráns migrant Zuwanderer migrant

migráns munkanélküliség migrant unemployment

Arbeitslosigkeit von 

Wanderarbeitnehmern chômage de migrant

migráns munkavállaló migrant worker Wanderarbeitnehmer travailleur migrant

migráns nő female migrant weiblicher Wanderarbeitnehmer femme migrante

migránsok beilleszkedése integration of migrants Integration der Zuwanderer intégration des migrants

migráns szülő gyermeke child of migrant Zuwandererkind enfant de migrant

mikroelektronika microelectronics Mikroelektronik microélectronique

mikrofinanszírozás microfinance Mikrofinanzierung microfinance

mikroforma microform Mikroform microforme

mikrohitel microloan Mikrokredit microcrédit

Mikronézia Micronesia Mikronesien Micronésie

Mikronéziai Szövetségi Államok Federated States of Micronesia

die Föderierten Staaten von 

Mikronesien États fédérés de Micronésie

mikroorganizmus microorganism Mikroorganismus micro-organisme

mikroökonómia microeconomics Mikroökonomie microéconomie

mikrovállalkozás micro-enterprise Kleinstunternehmen microentreprise

militarizmus militarism Militarismus militarisme

minimálár minimum price Mindestpreis prix minimal

minimálbér minimum pay Mindestlohn salaire minimal

minimális készlet minimum stock Mindestlagerbestände stock minimal

miniszter minister Minister ministre

miniszterek tanácsa Council of Ministers Ministerrat Conseil des ministres

miniszteri felelősség ministerial responsibility Ministerverantwortlichkeit responsabilité ministérielle

miniszteri találkozó ministerial meeting Ministertagung réunion des ministres

minisztérium ministry Ministerium ministère

minőség-ellenőrző kör quality control circle Qualitätszirkel cercle de qualité

minőséget igazoló címke quality label Gütezeichen label de qualité

minőségi bor wine of superior quality Qualitätswein vin de qualité supérieure

minőségi elemzés qualitative analysis qualitative Analyse analyse qualitative

minőségi előírás quality standard Qualitätsnorm norme de qualité

minősített többség qualified majority qualifizierte Mehrheit majorité qualifiée
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mintagazdaság model farm landwirtschaftlicher Musterbetrieb ferme pilote

mintavétel sampling Stichprobenverfahren échantillonnage

mintavételes felmérés sample survey Stichprobenuntersuchung sondage

mitológia mythology Mythologie mythologie

mnemonika mnemonics Memotechnik méthode mnémotechnique

mobiltelefon mobile phone Mobiltelefon téléphone mobile

modem modem Modem modem

modernizációs támogatás modernisation aid Modernisierungsbeihilfe aide à la modernisation

módosítás amendment Änderungsantrag amendement

mogyoróolaj groundnut oil Erdnussöl huile d'arachide

Moldovai Köztársaság Moldova die Republik Moldau Moldova

molibdén molybdenum Molybdän molybdène

Molise Molise Molise Molise

Molukka-szigetek Moluccas Molukken Moluques

Monaco Monaco Monaco Monaco

monarchia monocracy Monokratie monocratie

monarchista párt monarchist party Monarchistenpartei parti monarchiste

Monetáris Bizottság (EU) Monetary Committee (EU) Währungsausschuss (EU) comité monétaire (UE)

monetáris együttműködés monetary cooperation

währungspolitische 

Zusammenarbeit coopération monétaire

monetáris integráció monetary integration Währungsintegration intégration monétaire

monetáris intervenciós mechanizmus exchange-rate mechanism

währungspolitischer 

Interventionsmechanismus mécanisme d'intervention monétaire

monetáris kapcsolatok monetary relations Währungsbeziehungen relation monétaire

monetáris megállapodás monetary agreement Währungsabkommen accord monétaire

monetáris politika monetary policy Geld- und Kreditpolitik politique monétaire

monetáris támogatás monetary support Währungsbeistand soutien monétaire

monetáris unió monetary union Währungsunion union monétaire

monetáris válság monetary crisis Währungskrise crise monétaire

Mongólia Mongolia die Mongolei Mongolie

monitor screen Bildschirm écran

monográfia monograph Monografie monographie

monokultúra single-crop farming Monokultur monoculture

monopólium monopoly Monopol monopole

monopszónia monopsony Nachfragemonopol monopole d'achat
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Montana régió Montana region Region Montana région de Montana

Montenegró Montenegro Montenegro Monténégro

Montserrat Montserrat Montserrat Montserrat

Morávia-Szilézia Moravia-Silesia Mährisch Schlesien Moravie-Silésie

mostohacsalád stepfamily Patchwork-Familie famille recomposée

motor engine Motor moteur

Mozambik Mozambique Mosambik Mozambique

mozgás szabadsága freedom of movement Freizügigkeit liberté de circulation

mulasztás megállapítása iránti kereset action for failure to act Untätigkeitsklage recours en carence

multidiszciplináris oktatás multidisciplinary education fächerübergreifender Unterricht enseignement pluridisciplinaire

multi-fibre megállapodás multifibre agreement Allfaserabkommen accord multifibres

Multilaterális Beruházásbiztosítási Ügynökség

Multilateral Investment Guarantee 

Agency

multilaterale Investitions-Garantie-

Agentur

Agence multilatérale de garantie des 

investissements

multilaterális segély multilateral aid multilaterale Hilfe aide multilatérale

multimédia multimedia Multimedia multimédia

multinacionális vállalat multinational enterprise multinationales Unternehmen entreprise multinationale

munka work Arbeit travail

munkaadó employer Arbeitgeber employeur

munkaadói szervezet employers' organisation Arbeitgeberverband organisation patronale

munkaadók szövetsége employers' confederation Gesamtverband der Arbeitgeber confédération patronale

munkába történő visszailleszkedés reintegration into working life berufliche Wiedereingliederung réinsertion professionnelle

munkabérek indexálása wage indexing Lohnindexierung indexation des salaires

munkaélettan occupational physiology Arbeitsphysiologie physiologie du travail

munkaelosztás allocation of work Arbeitsaufteilung répartition du travail

munkaerő labour force Arbeitskräfte main-d'œuvre

munkaerőhiány labour shortage Mangel an Arbeitskräften pénurie de main-d'oeuvre

munkaerőigény manpower needs Arbeitskräftebedarf besoin de main-d'œuvre

munkaerő-kölcsönző ügynökség temporary employment agency Unternehmen für Zeitarbeit entreprise de travail intérimaire

munkaerő mobilitása labour mobility Mobilität der Arbeitskräfte mobilité de la main-d'œuvre

munkaerőpiac labour market Arbeitsmarkt marché du travail

munkafelügyelet labour inspectorate Gewerbeaufsicht inspection du travail

munkagép machinery Maschine machine

munkahatékonyság work productivity Arbeitsproduktivität productivité du travail

munkahely workplace Arbeitsstätte lieu de travail
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munkahelyek megtartása job preservation Erhaltung von Arbeitsplätzen maintien de l'emploi

munkahelyi baleset occupational accident Arbeitsunfall accident du travail

munkahelyi baleset-biztosítás occupational accident insurance Arbeitsunfallversicherung assurance accident de travail

munkahelyi biztonság occupational safety Arbeitssicherheit sécurité du travail

munkahelyi egészségvédelem occupational health Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz santé au travail

munkahelyi képzés in-service training Ausbildung am Arbeitsplatz formation en cours d'emploi

munkahelyi üresedés job vacancy Stellenangebot offre d'emploi

munkahelyteremtés job creation Schaffung von Arbeitsplätzen création d'emploi

munkahelyváltás change of job Umwandlung von Arbeitsplätzen conversion d'emploi

munkához való jog right to work Recht auf Arbeit droit au travail

munkaidő working time Arbeitszeit durée du travail

munkaidő beosztása arrangement of working time Arbeitszeitgestaltung aménagement du temps de travail

munkaidőcsökkentés temporary layoff

betrieblich bedingte 

Arbeitslosigkeit chômage technique

munkaidő-csökkentés reduction of working time Arbeitszeitverkürzung réduction du temps de travail

munkajog labour law Arbeitsrecht droit du travail

munkaképes korú népesség population of working age

Bevölkerung im erwerbsfähigen 

Alter population en âge de travailler

munkakör job description Stellenbeschreibung description d'emploi

munkakörnyezet working environment Arbeitsumgebung milieu de travail

munkakörülmények working conditions Arbeitsbedingungen condition de travail

munkakörülmények humanizálása humanisation of work Humanisierung der Arbeitswelt humanisation du travail

munkaközösség professional partnership Gemeinschaftspraxis société civile professionnelle

munkanélküli unemployed person Arbeitsloser chômeur

munkanélküliség unemployment Arbeitslosigkeit chômage

munkanélküliségi biztosítás unemployment insurance Arbeitslosenversicherung assurance chômage

munkapszichológia occupational psychology Arbeitspsychologie psychologie du travail

munkarend work schedule Arbeitszeitregelung horaire de travail

munkásinternacionálé Workers International Arbeiterinternationale internationale ouvrière

munkáskizárás lockout Aussperrung lockout

munkásmozgalom workers' movement Arbeiterbewegung mouvement ouvrier

munkásosztály working class Arbeiterschaft classe ouvrière

munkáspárt Labour Party Arbeiterpartei parti travailliste

munkaszervezés organisation of work Arbeitsorganisation organisation du travail

munkaszerződés work contract Arbeitsvertrag contrat de travail
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munkaszociológia industrial sociology Arbeitssoziologie sociologie du travail

munkaszüneti nap public holiday gesetzlicher Feiertag jour férié

munkatanulmány work study Arbeitsstudie étude du travail

munkaügyi bíróság labour tribunal Arbeitsgerichtsbarkeit juridiction du travail

munkaügyi előírások labour standard Arbeitsnorm norme de travail

munkaügyi kapcsolatok labour relations

Beziehungen zwischen den 

Sozialpartnern relation du travail

munkaügyi vita labour dispute Arbeitskampf conflit du travail

munkavállalás job access Zugang zur Beschäftigung accès à l'emploi

munkavállalási engedély work permit Arbeitserlaubnis permis de travail

munkavállaló (EU) worker (EU) Arbeitnehmer (EU) travailleur (UE)

munkavállalói irányítás self-management Selbstverwaltung autogestion

munkavállalói képviselet workers' representation Personalvertretung représentation du personnel

munkavállalói konzultáció worker consultation Anhörung der Arbeitnehmer consultation des travailleurs

munkavállalói részvénytulajdon workers' stock ownership Belegschaftsaktien actionnariat ouvrier

munkavállalói részvétel worker participation Beteiligung der Arbeitnehmer participation des travailleurs

munkavállalók alkalmazkodóképessége worker adaptability

Anpassungsfähigkeit der 

Arbeitskraft adaptabilité du travailleur

munkavállalók igénybevétele requisitioning of workers Arbeitsverpflichtung réquisition des travailleurs

munkavállalók szabad mozgása free movement of workers Freizügigkeit der Arbeitnehmer libre circulation des travailleurs

munkavállalók tájékoztatása worker information Unterrichtung der Arbeitnehmer information des travailleurs

munkával való elégedettség job satisfaction Zufriedenheit am Arbeitsplatz satisfaction au travail

munkavégzés üteme rate of work Arbeitstempo cadence de travail

munka világa working life Arbeitsleben vie professionnelle

munkaviszonyból származó jövedelem remuneration of work Arbeitsentgelt rémunération du travail

munkaviszony megszűnése termination of employment

Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses cessation d'emploi

murciai régió Region of Murcia Region Murcia Région de Murcie

Mureș Mures Mures Mures

múzeum museum Museum musée

muzulmán Muslim Muslim musulman

Münster Munster Munster Munster

műalkotás work of art Kunstwerk œuvre d'art

műanyagipar plastics industry Kunststoffindustrie industrie des matières plastiques

műanyagok plastics Kunststoff matière plastique

műemlék monument Monument monument
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műholdas navigáció satellite navigation Satellitennavigation navigation par satellite

műholdas távközlés satellite communications Kommunikation über Satellit communication par satellite

műkincs-kereskedelem art trade Kunsthandel commerce de l'art

működési eredmény operating result Betriebsergebnis résultat d'exploitation

működési kiadások operational expenditure operationelle Ausgabe dépense opérationnelle

működési költség operating cost Betriebsbereitschaftskosten coût de fonctionnement

működőtőke working capital Betriebsmittel fonds de roulement

műsoripar programmes industry Programmindustrie industrie des programmes

műszaki együttműködés technical cooperation technische Zusammenarbeit coopération technique

műszaki előírás technical specification technische Beschreibung spécification technique

műszaki kerámia technical ceramics technische Keramik céramique technique

műszaki oktatás technical education technischer Unterricht enseignement technique

műszaki park technology park Technologiepark parc technologique

műszaki szabály technical rule technische Vorschrift règlement technique

műszaki szabályok technical regulations technische Regelungen réglementation technique

műszaki szabvány technical standard technische Norm norme technique

műszaki szakma technical profession technischer Beruf profession technique

műtrágya chemical fertiliser chemischer Dünger engrais chimique

műtrágyaipar fertiliser industry Düngemittelindustrie industrie des engrais

művelési rendszer cultivation system Anbausystem système de culture

művelési technológia cultivation techniques Anbautechnik technique culturale

művelődéshez való jog right to culture Recht auf Kultur droit à la culture

művészetek arts Kunst arts

művészeti alkotómunka artistic creation künstlerisches Schaffen création artistique

művészeti oktatás art education Kunsterziehung éducation artistique

művészpálya artistic profession künstlerischer Beruf profession artistique

művezető supervisor Meister agent de maîtrise

nacionalista párt nationalist party nationalistische Partei parti nationaliste

nacionalizmus nationalism Nationalismus nationalisme

nádcukor cane sugar Rohrzucker sucre de canne

NAFTA NAFTA NAFTA ALENA

NAFTA-országok NAFTA countries NAFTA-Staaten pays de l'ALENA

Nagy-Antillák Greater Antilles Große Antillen Grandes Antilles
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nagybani piac wholesale trading centre zentraler Großmarkt marché d'intérêt national

nagycsalád large family kinderreiche Familie famille nombreuse

nagy képfelbontású televízió high-definition television hochauflösendes Fernsehen télévision à haute définition

nagykereskedelem wholesale trade Großhandel commerce de gros

nagykereskedelmi ár wholesale price Großhandelspreis prix de gros

nagykereskedelmi értékesítés wholesale selling En-gros-Verkauf vente en gros

nagykorúság age of majority Volljährigkeit majorité civile

nagykövetség embassy Botschaft ambassade

Nagy-Lengyelország Greater Poland province Woiwodschaft Großpolen voïévodie de Grande-Pologne

Nagy-Maghreb Great Maghreb Großer Maghreb Grand Maghreb

nagyméretű mezőgazdasági üzem large holding landwirtschaftlicher Großbetrieb grande exploitation

nagyon rövid távú finanszírozás very short-term financing sehr kurzfristige Finanzierung financement à très court terme

nagy sebességű közlekedés high-speed transport Hochgeschwindigkeitsverkehr transport à grande vitesse

nagyszabású építkezés large-scale construction öffentliche Großbauvorhaben grands travaux

nagyvállalkozás large business Großunternehmen grande entreprise

Namíbia Namibia Namibia Namibie

Namur tartomány Province of Namur Provinz Namur province de Namur

nanotechnológia nanotechnology Nanotechnik nanotechnologie

napelem photovoltaic cell Solarzelle photopile

napenergia solar energy Sonnenenergie énergie solaire

napenergia-felhasználás solar energy end-use applications Anwendung der Sonnenenergie application solaire

napirend agenda Tagesordnung ordre du jour

napkollektor solar collector Sonnenkollektor collecteur solaire

napraforgó sunflower Sonnenblume tournesol

napraforgóolaj sunflower seed oil Sonnenblumenöl huile de tournesol

narkotikum narcotic Betäubungsmittel stupéfiant

NATO NATO NATO OTAN

NATO-országok NATO countries NATO-Staaten pays de l'OTAN

nátrium sodium Natrium sodium

Nauru Nauru Nauru Nauru

Navarra Navarre Navarra Navarre

navigációs segítség navigation aid Navigationsausrüstung aide à la navigation

Neamț Neamt Neamt Neamt
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nedves öv humid zone Feuchtzone zone humide

nehézfém heavy metal Schwermetall métal lourd

nehézipar heavy industry Schwerindustrie industrie lourde

nehézolaj heavy oil Schweröl huile lourde

nehézségekkel küzdő vállalkozás company in difficulties Unternehmen in Schwierigkeiten entreprise en difficulté

nem bér jellegű jövedelem income in addition to normal pay Nichtlohneinkommen revenu non salarial

nemesfém precious metal Edelmetall métal précieux

nemesgáz rare gas Edelgas gaz rare

Németajkú Közösség German-speaking Community deutschsprachige Gemeinschaft Communauté germanophone

Német Demokratikus Köztársaság German Democratic Republic Deutsche Demokratische Republik Allemagne RD

Németország Germany Deutschland Allemagne

Németország egyesülése unification of Germany Vereinigung Deutschlands unification de l'Allemagne

Németország régiói regions of Germany Regionen Deutschlands régions de l'Allemagne

nem európai nyelv non-European language außereuropäische Sprache langue non européenne

nem felekezeti iskola secular education

konfessionell nicht gebundene 

Schule enseignement laïc

nem fémes érc non-metallic ore Nichterz minerai non métallique

nem fizetett munka unpaid work unentgeltliche Tätigkeit travail non rémunéré

nem halálos fegyver non-lethal weapon nicht tödliche Waffen arme non létale

nem hasznosítható hulladék non-recoverable waste nicht verwertbarer Abfall déchet non récupérable

nem házas személy unmarried person unverheiratete Person célibataire

nem házas szülő single parent unverheirateter Elternteil parent célibataire

nemi erkölcs elleni bűncselekmény sexual offence Sexualdelikt délit sexuel

nemi erőszak sexual violence sexuelle Gewalt violence sexuelle

nemi kisebbség sexual minority sexuelle Minderheit minorité sexuelle

nemi megkülönböztetés sexual discrimination sexuelle Diskriminierung discrimination sexuelle

nemi megoszlás distribution by sex Gliederung nach Geschlecht répartition par sexe

nem ionizáló sugárzás non-ionising radiation nicht ionisierende Strahlung rayonnement non ionisant

nemi szabadság sexual freedom sexuelle Freiheit liberté sexuelle

nem járulékalapú ellátás non-contributory benefit beitragslose Sozialleistung prestation non contributive

nem jogalkotási aktus (EU) non-legislative act (EU)

Rechtsakt ohne Gesetzescharakter 

(EU) acte non législatif (UE)

nem kereskedelmi ágazat non-commercial sector Nichtmarktsektor secteur non marchand

nem kért elektronikus reklám unsolicited electronic advertising

unverlangt zugesandte Werbung 

per E-Mail publicité électronique non sollicitée

nem kormányzati szervezet non-governmental organisation Nichtregierungsorganisation organisation non gouvernementale
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nem kötelező kiadások non-compulsory expenditure nichtobligatorische Ausgabe dépense non obligatoire

nem lapos termék non-flat product Runderzeugnis produit non plat

nem részt vevő tagállam non-participating country nicht teilnehmender Mitgliedstaat pays non participant

nem szekularizált állam non-secular State Staat mit Staatsreligion État confessionnel

nem szövött áruk non-woven fabric Vliesstoff textile non tissé

nem tarifális akadály non-tariff barrier nichttarifäres Handelshemmnis entrave non tarifaire

nem társult ország non-associated country nicht assoziiertes Land pays non associé

nem tartós fogyasztási cikkek non-durable goods kurzlebiges Gebrauchsgut bien non durable

nemvasfém non-ferrous metal NE-Metall métal non ferreux

nem vas fémérc non-ferrous ore NE-Erz minerai non ferreux

nemzetegyesítés national unification nationale Einigung unification nationale

nemzetgazdaság national economy Volkswirtschaft économie nationale

nemzeti adó national tax Bundessteuer impôt national

nemzeti agrárpolitika national agricultural policy nationale Agrarpolitik politique agricole nationale

nemzeti felszabadító mozgalom national liberation movement nationale Befreiungsbewegung mouvement de libération nationale

nemzeti finanszírozás national financing einzelstaatliche Finanzierung financement national

nemzeti függetlenség national independence nationale Unabhängigkeit indépendance nationale

nemzeti gyásznap national day of mourning Volkstrauertag journée de deuil national

nemzeti identitás national identity nationale Identität identité nationale

nemzeti jog national law nationales Recht droit national

nemzeti jövedelem national income Volkseinkommen revenu national

nemzeti kiadás national expenditure Staatsausgabe dépense nationale

nemzeti kisebbség national minority nationale Minderheit minorité nationale

nemzeti könyvtár national library Staatsbibliothek bibliothèque nationale

nemzeti közlekedés national transport nationaler Transport transport national

nemzeti örökségvédelem heritage protection Schutz des kulturellen Erbes protection du patrimoine

nemzeti park national park Nationalpark parc national

nemzeti parlament national parliament nationales Parlament parlement national

nemzeti statisztika national statistics nationale Statistik statistique nationale

nemzeti számlák national accounts

volkswirtschaftliche 

Gesamtrechnungen comptabilité nationale

nemzetiszocializmus National Socialism Nationalsozialismus national-socialisme

nemzeti szuverenitás national sovereignty Staatssouveränität souveraineté nationale

Nemzeti Termelékenységi Központok Európai 

Szervezete

European Association of National 

Productivity Centres

European Association of National 

Productivity Centres

Association européenne des centres 

nationaux de productivité
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nemzeti termelés national production Inlandsproduktion production nationale

nemzeti választás national election nationale Wahl élection nationale

nemzeti valuta national currency Landeswährung monnaie nationale

nemzeti végrehajtási intézkedés national implementing measure

einzelstaatliche 

Durchführungsmaßnahme mesure nationale d'exécution

nemzetközi adójog international tax law internationales Steuerrecht droit fiscal international

Nemzetközi Atomenergia-ügynökség International Atomic Energy Agency

Internationale Atomenergie-

Organisation

Agence internationale de l'énergie 

atomique

nemzetközi beruházás international investment internationale Investition investissement international

Nemzetközi Bíróság International Court of Justice Internationaler Gerichtshof Cour internationale de justice

nemzetközi biztonság international security internationale Sicherheit sécurité internationale

Nemzetközi Büntetőbíróság International Criminal Court Internationaler Strafgerichtshof Cour pénale internationale

nemzetközi büntetőjog international criminal law internationales Strafrecht droit pénal international

Nemzetközi Büntetőtörvényszék International Criminal Tribunal

Internationales 

Kriegsverbrechertribunal Tribunal pénal international

nemzetközi charta international charter internationale Charta charte internationale

nemzetközi deviza international currency internationale Währung monnaie internationale

nemzetközi díjszabás international tariff Auslandstarif tarif international

Nemzetközi Dokumentációs Szövetség

International Federation for 

Documentation

Internationale Vereinigung für 

Dokumentation

Fédération internationale de 

documentation

nemzetközi egyesülés international merger

grenzüberschreitende 

Unternehmensfusion fusion internationale

nemzetközi egyezmény international convention internationale Konvention convention internationale

nemzetközi együttműködés international cooperation internationale Zusammenarbeit coopération internationale

nemzetközi emberi jogok international human rights law internationales humanitäres Recht droit humanitaire international

Nemzetközi Energiaügynökség International Energy Agency Internationale Energie-Agentur Agence internationale de l'énergie

Nemzetközi Fejlesztési Társulás International Development Association

Internationale 

Entwicklungsorganisation

Association internationale de 

développement

nemzetközi felelősség international responsibility

völkerrechtliche 

Verantwortlichkeit responsabilité internationale

Nemzetközi Fizetések Bankja Bank for International Settlements

Bank für internationalen 

Zahlungsausgleich

Banque des règlements 

internationaux

nemzetközi fizetési műveletek international payment internationaler Zahlungsverkehr paiement international

nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga international economic law internationales Wirtschaftsrecht droit international économique

Nemzetközi Génsebészeti és Biotechnológiai Központ

International Centre for Genetic 

Engineering and Biotechnology

Internationales Zentrum für 

Gentechnik und Biotechnologie

Centre international de génie 

génétique et de biotechnologie

nemzetközi hitel international credit internationaler Kredit crédit international

nemzetközi igazságszolgáltatás international court internationale Gerichtsbarkeit juridiction internationale

nemzetközi iskola international school internationale Schule école internationale

nemzetközi jog international law internationales Recht droit international

nemzetközi jogi okmány international instrument internationales Vertragswerk instrument international

nemzetközi jog-nemzeti jog international law - national law

internationales 

Recht/innerstaatliches Recht droit international-droit interne
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Nemzetközi Kábítószer-ellenőrző Szerv International Narcotics Control Board

Internationales Suchtstoff-

Kontrollamt

Organe international de contrôle des 

stupéfiants

nemzetközi kapcsolatok international relations internationale Beziehungen relation internationale

nemzetközi kartell international cartel internationales Kartell entente internationale

nemzetközi kérdés international issue internationale Frage question internationale

nemzetközi kereskedelem international trade internationaler Handel commerce international

nemzetközi kereskedelmi jog international trade law internationales Handelsrecht droit commercial international

Nemzetközi Kereskedelmi Központ International Trade Centre Internationales Handelszentrum Centre du commerce international

nemzetközi kereskedelmi választottbíráskodás international commercial arbitration

internationale 

Handelschiedsgerichtsbarkeit arbitrage commercial international

nemzetközi konferencia international conference internationale Konferenz conférence internationale

nemzetközi konfliktus international conflict internationaler Konflikt conflit international

nemzetközi kölcsön international loan internationale Anleihe emprunt international

nemzetközi közjog public international law Völkerrecht droit international public

nemzetközi közlekedés international transport grenzüberschreitender Transport transport international

nemzetközi közúti árufuvarozás international road transport internationaler Güterkraftverkehr transport international routier

nemzetközi közszolgálat international civil service internationaler öffentlicher Dienst fonction publique internationale

Nemzetközi Kutató és Oktató Intézet a Nők 

Előrehaladásáért

UN International Research and Training 

Institute for the Advancement of Women

Internationales Forschungs- und 

Ausbildungsinstitut zur Förderung 

der Frau

Institut international de recherche et 

de formation pour la promotion de 

la femme

nemzetközi likviditás international liquidity internationale Liquidität liquidité internationale

nemzetközi magánjog private international law internationales Privatrecht droit international privé

nemzetközi megállapodás international agreement internationales Abkommen accord international

Nemzetközi Mezőgazdasági Fejlesztési Alap

International Fund for Agricultural 

Development

Internationaler Fonds für 

landwirtschaftliche Entwicklung

Fonds international de 

développement agricole

Nemzetközi Migrációs Szervezet International Organisation for Migration

Internationale Organisation für 

Migration

Organisation internationale pour les 

migrations

nemzetközi monetáris rendszer international monetary system Internationales Währungssystem système monétaire international

nemzetközi munkajog international labour law internationales Arbeitsrecht droit international du travail

nemzetközi munkamegosztás international division of labour internationale Arbeitsteilung division internationale du travail

Nemzetközi Munkaügyi Hivatal International Labour Office Internationales Arbeitsamt Bureau international du travail

Nemzetközi Munkaügyi Konferencia International Labour Conference Internationale Arbeitskonferenz Conférence internationale du travail

Nemzetközi Munkaügyi Szervezet International Labour Organisation Internationale Arbeitsorganisation

Organisation internationale du 

travail

Nemzetközi Oktatásügyi Tervező Intézet

International Institute for Educational 

Planning

Internationales Institut für 

Bildungsplanung

Institut international de planification 

de l'éducation

nemzetközi önkéntes international voluntary worker freiwilliger Entwicklungshelfer volontaire international

nemzetközi örökbefogadás international adoption internationale Adoption adoption internationale

nemzetközi pénzügyek international finance internationale Finanzen finances internationales

Nemzetközi Pénzügyi Társaság International Finance Corporation Internationale Finanz-Corporation Société financière internationale

nemzetközi piac international market internationaler Markt marché international
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Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet International Civil Aviation Organisation

Internationale Zivilluftfahrt-

Organisation

Organisation de l'aviation civile 

internationale

nemzetközi segítségnyújtás international aid internationale Hilfe aide internationale

nemzetközi statisztika international statistics internationale Statistik statistique internationale

nemzetközi szabvány international standard internationale Norm norme internationale

nemzetközi szankciók international sanctions internationale Sanktion sanction internationale

nemzetközi szervezet international organisation internationale Organisation organisation internationale

nemzetközi szervezetből történő kizárás

exclusion from an international 

organisation

Ausschluss aus einer 

internationalen Organisation

exclusion d'une organisation 

internationale

nemzetközi szervezet határozata resolution Entschließung résolution

nemzetközi szervezet kibővítése

enlargement of an international 

organisation

Erweiterung einer internationalen 

Organisation

élargissement d'une organisation 

internationale

nemzetközi találkozó international meeting internationales Treffen réunion internationale

nemzetközi tárgyalások international negotiations internationale Verhandlungen négociation internationale

Nemzetközi Társadalombiztosítási Szövetség International Social Security Association

Internationale Vereinigung für 

soziale Sicherheit

Association internationale de la 

sécurité sociale

Nemzetközi Távközlési Egyesület International Telecommunication Union Internationale Fernmelde-Union

Union internationale des 

télécommunications

Nemzetközi Tengerészeti Szervezet International Maritime Organisation

Internationale Seeschifffahrts-

Organisation Organisation maritime internationale

nemzetközi tisztviselő international civil servant internationaler Beamter fonctionnaire international

Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank

International Bank for Reconstruction and 

Development

Internationale Bank für 

Wiederaufbau und Entwicklung

Banque internationale pour la 

reconstruction et le développement

nemzetközi ügyek international affairs internationale Politik politique internationale

nemzetközi választottbíráskodás international arbitration

internationale 

Schiedsgerichtsbarkeit arbitrage international

Nemzetközi Valutaalap International Monetary Fund Internationaler Währungsfonds Fonds monétaire international

nemzetközi verseny international competition internationaler Wettbewerb concurrence internationale

nemzetközi vita international dispute völkerrechtliche Streitigkeit différend international

nemzetközi vizek international waters internationale Gewässer eaux internationales

nemzetközi vízi út international waterway internationale Wasserstraße voie d'eau internationale

Nemzetközösség Commonwealth Commonwealth Commonwealth

Nepál Nepal Nepal Népal

népbank people's bank Volksbank banque populaire

népesedési politika population policy Bevölkerungspolitik politique démographique

népességcsökkenés depopulation Entvölkerung dépopulation

népességdinamika population dynamics Bevölkerungsentwicklung dynamique de la population

népességelöregedés ageing of the population Überalterung der Bevölkerung vieillissement démographique

népességmegújulás generation renewal Geburtenbilanz remplacement des générations

népességnövekedés population growth Bevölkerungswachstum accroissement de population

népesség összpontosulása concentration of the population Bevölkerungskonzentration concentration de la population
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népességstatisztika population statistics Bevölkerungsstatistik statistique démographique

népi demokrácia people's democracy Volksdemokratie démocratie populaire

népsűrűség population density Bevölkerungsdichte densité de population

népszámlálás population census Volkszählung recensement de population

népszavazás referendum Referendum référendum

nettó ár price net of tax Preis ohne Steuer prix hors taxe

nettó befizető net contributor Nettozahler contributeur net

nettó kedvezményezett net recipient Nettobegünstigter bénéficiaire net

neurobiológia neurobiology Neurobiologie neurobiologie

nevelésszociológia sociology of education Erziehungssoziologie sociologie de l'éducation

név szerinti szavazás roll-call vote namentliche Abstimmung vote par appel nominal

Nicaragua Nicaragua Nicaragua Nicaragua

Niger Niger Niger Niger

Nigéria Nigeria Nigeria Nigeria

nikkel nickel Nickel nickel

Nimexe Nimexe Nimexe Nimexe

nincstelenség mendicity Bettelei mendicité

Nitra régiója Nitra region Region Nitra région de Nitra

nitrogén nitrogen Stickstoff azote

Niue Niue Niue Niue

Nizzai Szerződés Treaty of Nice Vertrag von Nizza traité de Nice

nomadizálás nomadism Nomadentum nomadisme

nómenklatúra nomenclature Systematik nomenclature

nonprofit szervezet non-profit organisation Gesellschaft ohne Gewinnzweck société sans but lucratif

Nord-Est (Románia) Nord-Est (Romania) Nord-Est (Rumänien) Roumanie du Nord-Est

Nordjylland Nordjylland Nordjylland Nordjylland

Nord-Pas-de-Calais Nord-Pas-de-Calais Nord-Pas-de-Calais Nord-Pas-de-Calais

Nord-Vest (Románia) Nord-Vest (Romania) Nord-Vest (Rumänien) Roumanie du Nord-Ouest

Norfolk-sziget Norfolk Island Norfolkinsel Île Norfolk

Norra Mellansverige North Middle Sweden Nord-Mittelschweden Suède du Centre-Nord

Norrbotten Norrbotten county Norrbotten Norrbotten

Norvégia Norway Norwegen Norvège

Norvég-tenger Norwegian Sea Norwegensee mer de Norvège
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Notranjsko-kraška Notranjsko-kraška Notranjsko-kraška Notranjsko-kraška

növekedés súlypontja growth point Wachstumsschwerpunkt pôle de croissance

növényállomány plant resources Pflanzenbestand ressource végétale

növénybetegség plant disease Pflanzenkrankheit maladie végétale

növény-egészségügyi ellenőrzés plant health control Pflanzenschutzkontrolle contrôle phytosanitaire

növény-egészségügyi jogszabályok plant health legislation Pflanzenschutzrecht législation phytosanitaire

növény-egészségügyi kezelés plant health treatment Pflanzenschutzverfahren traitement phytosanitaire

növény-egészségügyi termék plant health product Pflanzenschutzmittel produit phytosanitaire

növényfajta-oltalmi jog plant variety right Pflanzensorte obtention végétale

növényi fehérje vegetable protein pflanzliches Eiweiß protéine végétale

növényi kultúrák megsemmisítése destruction of crops Zerstörung von Pflanzenkulturen destruction des cultures

növényi kultúra megőrzése crop maintenance Pflanzenpflege entretien des cultures

növényi olaj vegetable oil pflanzliches Öl huile végétale

növényi vaj vegetable butter Pflanzenbutter beurre végétal

növényi zsiradék vegetable fats pflanzliches Fett corps gras végétal

növénynemesítés plant breeding Verbesserung der Pflanzen amélioration des plantes

növényszaporítás plant propagation Pflanzenvermehrung reproduction végétale

növénytaxonómia plant taxonomy Klassifikation der Pflanzen classification des végétaux

növénytermesztés crop production pflanzliche Erzeugung production végétale

növényvilág plant life Pflanzenwelt flore

nő woman Frau femme

nőgyógyászat gynaecology Gynäkologie gynécologie

női gazdálkodó woman farmer Bäuerin agricultrice

női katonai szolgálat women's military service Wehrdienst für Frauen service féminin

női munka female work Frauenarbeit travail féminin

női munkanélküliség female unemployment Frauenarbeitslosigkeit chômage des femmes

női munkavállaló female worker weibliche Arbeitskraft main-d'œuvre féminine

nők és férfiak közötti egyenlőség equality between men and women Gleichheit von Mann und Frau égalité homme-femme

nők helyzete position of women Lage der Frauen condition féminine

nők jogai women's rights Rechte der Frau droits de la femme

nők részvétele participation of women Beteiligung der Frauen participation des femmes

nőmozgalom women's movement Frauenbewegung mouvement de femmes

nukleáris baleset nuclear accident nuklearer Unfall accident nucléaire
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nukleáris biztonság nuclear safety nukleare Sicherheit sécurité nucléaire

nukleáris energia nuclear energy Kernenergie énergie nucléaire

nukleáris fegyver nuclear weapon Kernwaffe arme nucléaire

nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozása nuclear non-proliferation Nichtverbreitung von Kernwaffen non-prolifération nucléaire

nukleáris ipar nuclear industry Atomindustrie industrie nucléaire

nukleáris jog nuclear law Atomrecht droit nucléaire

nukleáris kémia nuclear chemistry Nuklearchemie chimie nucléaire

nukleáris kísérlet nuclear test Kernwaffenversuch essai nucléaire

nukleáris kutatás nuclear research Kernforschung recherche nucléaire

nukleáris medicina nuclear medicine Nuklearmedizin médecine nucléaire

nukleáris politika nuclear policy Kernenergiepolitik politique nucléaire

nukleáris technológia nuclear technology Kerntechnologie technologie nucléaire

nukleáris tüzelőanyag nuclear fuel Kernbrennstoff combustible nucléaire

nyári időszámítás summertime Sommerzeit heure d'été

nyelv language Sprache langage

nyelvészet linguistics Sprachwissenschaft linguistique

nyelvhasználat use of languages Sprachregelung emploi des langues

nyelvi csoport linguistic group sprachliche Gruppe groupe linguistique

nyelvi megkülönböztetés linguistic discrimination sprachliche Diskriminierung discrimination linguistique

nyelvoktatás language teaching Sprachunterricht enseignement des langues

nyelvpolitika language policy Sprachpolitik politique linguistique

nyereség profit Gewinn bénéfice

nyereségrészesedés profit sharing Gewinnbeteiligung der Belegschaft intéressement des travailleurs

nyersanyag raw material Rohstoff matière première

nyersanyagár commodity price Rohstoffpreis prix des produits de base

nyers cukor raw sugar Rohzucker sucre brut

nyersolaj petroleum Erdöl pétrole

nyers tej raw milk Rohmilch lait cru

NYEU-országok WEU countries WEU-Staaten pays de l'UEO

nyilatkozat public statement öffentliche Erklärung déclaration publique

nyílt forráskódú szoftverek open source software Freie Software logiciel libre

nyílt koordinációs módszer open method of coordination offene Koordinierungsmethode méthode ouverte de coordination

nyílt szavazás open ballot öffentliche Wahl vote public
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nyilvános konzultáció public consultation öffentliche Konsultation consultation publique

nyilvános ülés public hearing öffentliche Anhörung audition publique

nyilvános vételi ajánlat takeover bid öffentliches Übernahmeangebot offre publique d'achat

nyitott egyetem open university offene Universität université ouverte

nyitvatartási idő trading hours Ladenöffnungszeiten horaire d'ouverture du commerce

nyomástartó berendezés pressure equipment Druckbehälter équipement sous pression

nyomelem trace element Spurenelement oligoélément

nyomonkövethetőség traceability Rückverfolgbarkeit traçabilité

nyomornegyed slum Elendsviertel bidonville

nyomtatás printing Druckerei imprimerie

nyomtató printer Drucker imprimante

Nyugat-Afrika West Africa Westafrika Afrique occidentale

Nyugat-afrikai Államok Gazdasági Közössége

Economic Community of West African 

States

Wirtschaftsgemeinschaft 

westafrikanischer Staaten

Communauté économique des États 

de l'Afrique de l'Ouest

Nyugat-afrikai Gazdasági és Monetáris Unió

West African Economic and Monetary 

Union

Westafrikanische Wirtschafts- und 

Währungsunion

Union économique et monétaire 

ouest-africaine

Nyugat-Balkán Western Balkans Westlicher Balkan Balkans occidentaux

Nyugat-Dunántúl Western Transdanubia westliches Transdanubien Transdanubie occidentale

Nyugat-Észtország Western Estonia Westestland Estonie occidentale

Nyugat-Európa Western Europe Westeuropa Europe occidentale

Nyugat-európai Unió Western European Union Westeuropäische Union Union de l'Europe occidentale

Nyugat-Finnország Western Finland Westfinnland Finlande occidentale

Nyugat-Flandria tartomány Province of West Flanders Provinz Westflandern province de Flandre occidentale

Nyugat-Görögország Western Greece Westgriechenland Grèce occidentale

Nyugat-Macedónia Western Macedonia Westmakedonien Macédoine occidentale

Nyugat-Midlands West Midlands westliches Mittelengland Midlands de l'Ouest

Nyugat-pomerániai vajdaság Western Pomerania province Woiwodschaft Westpommern voïévodie de Poméranie occidentale

Nyugat-Szahara Western Sahara Westsahara Sahara occidental

nyugdíjas retired person Altersrentner personne retraitée

nyugdíjazási feltételek retirement conditions Bedingungen für den Ruhestand condition de la retraite

nyugdíjjogosultság átruházása transfer of pension rights Übertragung des Rentenanspruchs transfert de droit à pension

nyugdíjrendszer pension scheme Altersversicherung assurance vieillesse

nyugtató tranquiliser Tranquilizer tranquillisant

nyúlhús rabbit meat Kaninchenfleisch viande de lapin

OAS-országok OAS countries OAS-Staaten pays de l'OEA
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Obalno-kraška Obalno-kraška Obalno-kraška Obalno-kraška

óceán ocean Ozean océan

Óceánia Oceania Ozeanien Océanie

oceanográfia oceanography Ozeanografie océanographie

OECD OECD OECD OCDE

OECD-országok OECD countries OECD-Staaten pays de l'OCDE

offshoring offshoring Verlagerung délocalisation

okirathamisítás forgery of documents Urkundenfälschung faux en écriture

oklevél diploma schulischer Abschluss diplôme

oklevelek egyenértékűsége equivalence of diplomas Gleichwertigkeit der Zeugnisse équivalence des diplômes

oklevelek elismerése recognition of diplomas Anerkennung der Zeugnisse reconnaissance des diplômes

okmányos meghitelezés documentary credit Dokumenten-Akkreditiv crédit documentaire

ókortörténet ancient history

Geschichte des klassischen 

Altertums histoire ancienne

okozati elemzés analysis of causes Ursachenanalyse analyse des causes

oktatás education Bildung éducation

oktatásba való bejutás access to education Zugang zur Bildung accès à l'éducation

oktatáshoz való jog right to education Recht auf Bildung droit à l'éducation

oktatási anyag teaching materials Unterrichtsmaterial matériel d'enseignement

oktatási csereprogram educational exchange Austausch im Bildungswesen échange scolaire

oktatási igazgatás educational administration Verwaltung der Lehranstalt administration de l'enseignement

oktatási intézmény educational institution Lehranstalt établissement d'enseignement

oktatási jogszabályok school legislation Schulrecht législation scolaire

oktatási költség education costs Bildungskosten coût de l'éducation

oktatási költségvetés education budget Bildungshaushalt budget de l'enseignement

oktatási módszer teaching method pädagogische Methode méthode pédagogique

oktatási reform educational reform Bildungsreform réforme de l'enseignement

oktatási rendszer educational system Schulsystem système d'enseignement

oktatási szint level of education Stufe des Bildungssystems niveau d'enseignement

oktatási tanácsadás educational guidance Schülerberatung orientation scolaire

oktatáspolitika education policy Bildungspolitik politique de l'éducation

oktatásstatisztika education statistics Erziehungsstatistik statistique de l'éducation

oktatás szabadsága academic freedom Freiheit der Lehre liberté de l'enseignement

oktatásszervezés organisation of teaching

Organisation des 

Unterrichtswesens organisation de l'enseignement
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oktatástervezés educational planning Bildungsplanung planification de l'éducation

oktatóprogram teaching software Lernsoftware didacticiel

olajdollár petrodollar Petrodollar pétrodollar

olaj- és zsírilleték tax on oils and fats Verbraucherabgabe auf Fette taxe sur les matières grasses

Olajexportáló Arab Országok Szervezete

Organisation of Arab Petroleum Exporting 

Countries

Organisation der arabischen Erdöl 

exportierenden Länder

Organisation des pays arabes 

exportateurs de pétrole

olajipar oil industry Erdölindustrie industrie pétrolière

olajkitermelés extraction of oil Erdölförderung extraction du pétrole

olajlen seed flax Öllein lin oléagineux

olajmalom oil mill Ölmühle huilerie

olajmező oilfield Erdöl-Lagerstätte gisement de pétrole

olajnövény oleaginous plant Ölpflanze plante oléagineuse

olajnövény-kultúra oil crop Anbau von Ölpflanzen culture oléagineuse

olajszennyezés oil pollution

Umweltverschmutzung durch 

Kohlenwasserstoffe pollution par les hydrocarbures

olajvezeték oil pipeline Ölfernleitung oléoduc

Olaszország Italy Italien Italie

Olaszország régiói regions of Italy Regionen Italiens régions de l'Italie

olcsó lobogó flag of convenience Billigflagge pavillon de complaisance

oldószer solvent Lösungsmittel solvant

oligarchia oligarchy Oligarchie oligarchie

oligopólium oligopoly Oligopol oligopole

oligopszónia oligopsony Oligopson oligopsone

olimpia Olympic games Olympische Spiele jeux Olympiques

olíva olive Olive olive

olívaolaj olive oil Olivenöl huile d'olive

olívatermesztés olive-growing Ölpflanzenbau oléiculture

ólmozatlan benzin lead-free petrol bleifreies Benzin essence sans plomb

ólom lead Blei plomb

Olomouc Olomouc Olomouc Olomouc

Olt Olt Olt Olt

Omán Oman Oman Oman

ón tin Zinn étain

online adatszolgáltatás on line data service Hostbetreiber centre serveur

OPEC OPEC OPEC OPEP
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OPEC-országok OPEC countries OPEC-Staaten pays de l'OPEP

operációs rendszer operating system Betriebssystem système d'exploitation

operatív kiadások (EU) operational expenditure (EU) operationelle Ausgabe (EU) dépense opérationnelle (UE)

operatív program operational programme operationelles Programm programme opérationnel

Opolei vajdaság Opole province Woiwodschaft Oppeln voïévodie d'Opole

optika optics Optik optique

optikai adathordozó optical medium optischer Datenträger support optique

optikai ipar optical industry optische Industrie industrie optique

optikai karakterfelismerés optical character recognition optische Zeichenerkennung

reconnaissance optique de 

caractères

opt-out záradék opt-out clause Opt-out-Klausel clause d'exemption

órabér hourly wage Stundenlohn salaire horaire

óraipar clock and watch industry Uhrenindustrie industrie horlogère

Oroszország Russia die Russische Föderation Russie

országcsoportok szerinti kereskedelem trade by group of countries Handel nach Ländergruppen échange par groupe de pays

országok szerinti kereskedelem trade by country Handel nach Ländern échange par pays

ortodoxia Orthodoxy orthodoxe Kirche orthodoxie

orvos doctor Arzt médecin

orvosi adatok medical data medizinische Daten données médicales

orvosi diagnózis medical diagnosis medizinische Diagnose diagnostic médical

orvosi és sebészeti műszerek medical device medizintechnische Ausrüstung matériel médical

orvosi felülvizsgálat medical examination medizinische Untersuchung examen médical

orvosi informatika medical computing Datenverarbeitung in der Medizin informatique médicale

orvosi jog medical law Medizinrecht droit médical

orvosi kutatás medical research medizinische Forschung recherche médicale

orvosi műhiba medical error ärztlicher Behandlungsfehler erreur médicale

orvosi szakterület medical specialisation medizinisches Fachgebiet spécialité médicale

orvosi szakvélemény medical report medizinisches Gutachten expertise médicale

orvosképzés medical training medizinischer Unterricht enseignement médical

orvoslás medicine Medizin médecine

orvostudomány medical science medizinische Wissenschaften sciences médicales

osztályharc class struggle Klassenkampf lutte des classes

osztályozás classification Klassifikation classification

otthoni ápolás home care häusliche Krankenpflege soins à domicile
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otthoni baleset accident in the home Unfall im Haushalt accident domestique

otthoni munka home working Heimarbeit travail à domicile

otthoni segítségnyújtás home help Haushaltshilfe aide ménagère

otthoni számítástechnika home computing

Datenverarbeitung im privaten 

Bereich informatique domestique

otthoni tanulás home education Privatunterricht éducation à domicile

Oulou Oulu Oulu Oulu

outplacement outplacement Eingliederungshilfe aide au reclassement

Overijssel Overijssel Overijssel Overijssel

óvoda nursery school Vorschule école maternelle

óvodai nevelés pre-school education vorschulische Erziehung éducation préscolaire

oxid oxide Oxid oxyde

oxigén oxygen Sauerstoff oxygène

ózon ozone Ozon ozone

Öböl-menti Együttműködési Tanács Gulf Cooperation Council Golf-Kooperationsrat Conseil de coopération du Golfe

Öböl-országok Gulf States Golfstaaten pays du Golfe

ökocímke eco-label EG-Umweltzeichen label écologique

ökológia ecology Ökologie écologie

ökológiai egyensúly ecological balance ökologisches Gleichgewicht équilibre écologique

ökologizmus ecologism Umweltbewegung écologisme

ökonometria econometrics Ökonometrie économétrie

ökoszisztéma ecosystem Ökosystem écosystème

ökoturizmus ecological tourism Ökotourismus tourisme écologique

ökör beef animal Ochse bœuf

ömlesztett áru bulk product unverpacktes Erzeugnis produit en vrac

ömlesztett sajt processed cheese Schmelzkäse fromage fondu

önálló foglalkozás self-employed person selbstständiger Beruf profession indépendante

önálló kiskereskedés independent retailer selbstständiger Handel commerce indépendant

önálló vállalkozói tevékenység self-employment selbstständige Tätigkeit activité non salariée

önálló vállalkozók jövedelemadója tax on profits of self-employment Ertragssteuer impôt sur les bénéfices

önellátás self-supply Selbstversorgung autoapprovisionnement

önellátás mértéke self-sufficiency rate Selbstversorgungsgrad taux d'autoapprovisionnement

önellátó gazdálkodás subsistence economy Subsistenzwirtschaft économie de subsistance

önfenntartó gazdálkodás subsistence farming Subsistenzbetrieb agriculture de subsistance
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önfinanszírozás self-financing Selbstfinanzierung autofinancement

öngyilkosság suicide Freitod suicide

önkéntes katonai szolgálat voluntary military service freiwilliger Wehrdienst service volontaire

önkéntes munka voluntary work ehrenamtliche Tätigkeit bénévolat

önkéntes szervezet voluntary organisation Wohlfahrtsverband organisation bénévole

önkényes eltávozás failure to report for duty

unerlaubtes Entfernen von der 

Truppe insoumission

önkiszolgáló self-service store Selbstbedienung libre-service

önkorlátozás voluntary restraint Selbstbeschränkung autolimitation

önkorlátozási megállapodás voluntary restraint agreement Begrenzungsabkommen accord de limitation

önkormányzati képviselő locally elected representative lokaler Mandatsträger élu local

önkormányzati társulás joint authority kommunaler Zweckverband syndicat de communes

önköltségi ár cost price Selbstkostenpreis prix de revient

önrendelkezés self-determination Selbstbestimmung autodétermination

önrendelkezési jog freedom of self-determination Recht auf Selbstbestimmung libre disposition de soi-même

önszabályozás self-regulation

Selbstkontrolle auf freiwilliger 

Basis autoréglementation

öntöttvas cast-iron Gusseisen fonte

öntözés irrigation Bewässerung irrigation

öntözéses művelés irrigated agriculture bewässerte Kulturen culture irriguée

Örebro Örebro county Örebro Örebro

örménykérdés Armenian question Armenien-Frage question arménienne

Örményország Armenia Armenien Arménie

örökbefogadás adoption of a child Adoption adoption d'enfant

örökbefogadási jog adoption law Adoptionsrecht droit d'adoption

örökbe fogadott gyermek adopted child adoptiertes Kind enfant adopté

öröklés inheritance Erbschaft héritage

öröklési jog law of succession Erbrecht droit successoral

Összamerikai Szabadkereskedelmi Övezet Free Trade Area of the Americas Amerikanische Freihandelszone

zone de libre-échange des 

Amériques

összeférhetetlenség incompatibility Inkompatibilität incompatibilité

összefoglalás summarising Zusammenfassung condensation

összehangolt gazdasági cselekvés concerted economic action konzertierte Wirtschaft économie concertée

összehasonlító elemzés comparative analysis vergleichender Test analyse comparative

összehasonlító jog comparative law Rechtsvergleichung droit comparé

összehasonlító oktatás comparative education

vergleichende 

Erziehungswissenschaft éducation comparée
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összehasonlító reklám comparative advertising vergleichende Werbung publicité comparative

összehasonlító tanulmány comparative study vergleichende Studie étude comparative

Östergötland Östergötland county Östergötland Östergötland

Östra Mellansverige East Middle Sweden östliches Mittelschweden Suède du Centre-Est

ösztöndíj education grant Ausbildungsbeihilfe allocation d'étude

ötvözet alloy Legierung alliage

Övre Norrland Upper Norrland (Sweden) oberes Norrland Norrland septentrional

özvegy widowed person verwitwete Person personne veuve

őrizet surveillance Polizeigewahrsam garde à vue

őshonos népesség indigenous population Urbevölkerung population autochtone

ősnyomtatvány incunabula Inkunabel incunable

őssejt stem cell Stammzelle cellule souche

őstörténet prehistory Vorgeschichte préhistoire

pacifizmus pacifism Pazifismus pacifisme

padlóburkoló anyagok floor coverings Bodenbelag revêtement de sol

Pakisztán Pakistan Pakistan Pakistan

palackos bor bottled wine Flaschenwein vin en bouteille

palackozás bottling Abfüllung embouteillage

Palau Palau Palau Palaos

Palesztina autonóm területei autonomous territories of Palestine autonome Gebiete Palästinas territoires autonomes de Palestine

Palesztin Felszabadítási Szervezet Palestine Liberation Organisation

Palästinensische 

Befreiungsorganisation

Organisation de libération de la 

Palestine

palesztinkérdés Palestine question Palästina-Frage question de la Palestine

palliatív ellátás palliative care Palliativmedizin soins palliatifs

pálmadió palm nut Palmnuss noix de palme

pályaválasztási tanácsadás vocational guidance Berufsberatung orientation professionnelle

pályázati felhívás invitation to tender Ausschreibung appel d'offres

Panama Panama Panama Panama

Panama-csatorna-övezet Panama Canal Panamakanal canal de Panamá

Panevėžys Panevėžys county Panevėžys district de Panevezys

pápai bulla papal act Pontifikalakt acte pontifical

papír paper Papier papier

papírpénz paper money Papiergeld monnaie fiduciaire

papság clergy Klerus clergé
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Pápua Új-Guinea Papua New Guinea Papua-Neuguinea Papouasie - Nouvelle-Guinée

parabolaantenna parabolic aerial Parabolantenne antenne parabolique

parafa cork Kork liège

paraffin paraffin Paraffin paraffine

Paraguay Paraguay Paraguay Paraguay

paramedicinai képzés paramedical training Unterricht für arztähnliche Berufe enseignement paramédical

paramedicinális szakma paramedical profession nicht ärztlicher Heilberuf profession paramédicale

parasztmozgalom farmers' movement Bauernbewegung mouvement paysan

parazitológia parasitology Parasitologie parasitologie

parcella plot Parzelle parcelle

parcellázás dividing up of land Parzellierung lotissement

Pardubice Pardubice Pardubice Pardubice

parkolási díj standage Parkgebühr prix de stationnement

parkoló parking area Parkplatz aire de stationnement

parlagon hagyott föld uncultivated land Ödland terre inculte

parlament parliament Parlament parlement

parlament alelnöke Deputy Speaker of Parliament Vizepräsident des Parlaments vice-président du Parlement

parlamentáris rendszer parliamentary system parlamentarisches System régime parlementaire

parlament elnöke Speaker of Parliament Präsident des Parlaments président du Parlement

parlamenten kívüli párt extra-parliamentary party außerparlamentarische Partei parti extraparlementaire

parlament feloszlatása dissolution of parliament Auflösung des Parlaments dissolution du Parlement

parlamenti bizottság parliamentary committee parlamentarischer Ausschuss commission parlementaire

parlamenti bizottság összetétele

composition of a parliamentary 

committee

Zusammensetzung eines 

parlamentarischen Ausschusses

composition d'une commission 

parlementaire

parlamenti diplomácia parliamentary diplomacy parlamentarische Diplomatie diplomatie parlementaire

parlamenti dokumentum parliamentary document Parlamentsdokument document parlementaire

parlamenti eljárás parliamentary procedure parlamentarisches Verfahren procédure parlementaire

parlamenti eljárási szabályzat parliamentary rules of procedure Geschäftsordnung des Parlaments règlement du Parlement

parlamenti ellenőrzés parliamentary scrutiny parlamentarische Kontrolle contrôle parlementaire

parlamenti határozat resolution of parliament Entschließung des Parlaments résolution du Parlement

parlamenti hely parliamentary seat Parlamentssitz siège parlementaire

parlamenti kamara parliamentary chamber Parlamentskammer chambre parlementaire

parlamenti képviselő Member of Parliament Parlamentarier parlementaire

parlamenti kérdés parliamentary question parlamentarische Anfrage question parlementaire
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parlamenti könyvtár parliamentary library Parlamentsbibliothek bibliothèque parlementaire

parlamenti közgyűlés parliamentary assembly parlamentarische Versammlung assemblée parlementaire

parlamenti küldöttség parliamentary delegation Parlamentsdelegation délégation parlementaire

parlamenti mentesség parliamentary immunity parlamentarische Immunität immunité parlementaire

parlamenti szavazás parliamentary vote parlamentarische Abstimmung vote parlementaire

parlamenti ülés parliamentary sitting Parlamentssitzung séance parlementaire

parlamenti választás parliamentary election Parlamentswahl élection parlementaire

parlamenti vita parliamentary debate Parlamentsdebatte débat parlementaire

parlamenti vizsgálat parliamentary inquiry parlamentarische Untersuchung enquête parlementaire

parlamentközi együttműködés inter-parliamentary cooperation

interparlamentarische 

Zusammenarbeit coopération interparlementaire

parlamentközi küldöttség interparliamentary delegation interparlamentarische Delegation délégation interparlementaire

parlament összetétele composition of parliament Zusammensetzung des Parlaments composition du Parlement

pártalapítás formation of a party Parteigründung constitution d'un parti

parthoz közeli tengerfenék inshore grounds küstennaher Meeresboden fond côtier

pártkongresszus party congress Parteitag congrès d'un parti

part menti halászat inshore fishing Küstenfischerei pêche côtière

Partnerség a békéért Partnership for Peace Partnerschaft für den Frieden Partenariat pour la paix

pártok finanszírozása party financing Parteienfinanzierung financement des partis

partszennyezés coastal pollution Küstenverschmutzung pollution des côtes

pártszervezet party organisation Parteiorganisation organisation des partis

párttagság political affiliation Parteimitgliedschaft affiliation politique

partvédelem coastal protection Schutz der Küste protection du littoral

partvidék littoral Küstenstreifen littoral

passzív feldolgozás outward processing passive Veredelung perfectionnement passif

passzív választójog right to stand for election passives Wahlrecht éligibilité

pasztőrözés pasteurisation Pasteurisieren pasteurisation

pasztőrözött tej pasteurised milk pasteurisierte Milch lait pasteurisé

Pazardzhik régió Pazardzhik region Region Pazardzhik région de Pazardjik

pazarlás wastage Verschwendung gaspillage

pazarlás elleni küzdelem fight against wastage

Maßnahmen gegen 

Verschwendung lutte contre le gaspillage

pedofília paedophilia Pädophilie pédophilie

pékség bakery Bäckerei boulangerie

Peloponnészosz Peloponnese Peloponnes Péloponnèse
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pénz money Geld monnaie

pénzbüntetés fine Geldstrafe amende

pénzért nyújtott szolgáltatás payable service Dienstleistung gegen Entgelt service payant

pénzhamisítás counterfeiting Falschmünzerei faux monnayage

pénzkibocsátás issuing of currency Notenemission émission monétaire

pénzmennyiség money supply Geldvolumen masse monétaire

pénzmosás money laundering Geldwäsche blanchiment d'argent

pénzpiac money market Geldmarkt marché monétaire

pénzügyi autonómia financial autonomy Finanzautonomie autonomie financière

pénzügyi bíráskodás fiscal court Finanzgerichtsbarkeit juridiction fiscale

pénzügyi együttműködés financial cooperation finanzielle Zusammenarbeit coopération financière

pénzügyi elemzés financial analysis Finanzanalyse analyse financière

pénzügyi ellenőrzés financial control Finanzkontrolle contrôle financier

pénzügyi helyzet financial situation Finanzlage situation financière

pénzügyi instrumentum financial instrument Finanzinstrument instrument financier

pénzügyi intervenció financial intervention finanzielle Intervention intervention financière

pénzügyi intézmény financial institution Finanzinstitution institution financière

pénzügyi irányítás financial management Finanzgebaren gestion financière

pénzügyi jegyzőkönyv financial protocol Finanzprotokoll protocole financier

pénzügyi kiegyenlítés financial equalisation Finanzausgleich péréquation financière

pénzügyi kompenzációs összeg monetary compensatory amount Währungsausgleichsbetrag montant compensatoire monétaire

pénzügyi likviditás private-sector liquidity Geldversorgung disponibilité monétaire

pénzügyi megállapodás financial agreement Finanzabkommen accord financier

pénzügyi piac financial market Finanzmarkt marché financier

pénzügyi politika financial policy Finanzpolitik politique financière

pénzügyi segély financial aid Finanzhilfe aide financière

pénzügyi statisztika financial statistics Finanzstatistik statistique financière

pénzügyi szabályozás financial legislation Finanzbestimmung réglementation financière

pénzügyi szakma financial occupation Beruf im Finanzgewerbe profession financière

pénzügyi szolgáltatások financial services Finanzdienstleistungen services financiers

pénzügyi szükségletek financial requirements Finanzbedarf besoin financier

pénzügyi terv financial perspectives Finanzielle Vorausschau perspectives financières

pénzügyi terv elfogadása adaptation of financial perspectives

Anpassung der Finanziellen 

Vorausschau

adaptation des perspectives 

financières
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pénzügyi tervezés financial planning Finanzplanung planification financière

pénzügyi terv módosítása revision of financial perspectives

Änderung der Finanziellen 

Vorausschau révision des perspectives financières

pénzügyi tranzakció financial transaction Kapitaltransaktion transaction financière

pénzügyi veszteség financial loss finanzieller Verlust perte financière

periféria peripheral Peripherieeinheit unité périphérique

perképesség right of action Aktivlegitimation droit d'agir en justice

Pernik régió Pernik region Region Pernik région de Pernik

Peru Peru Peru Pérou

peszticid pesticide Pestizid pesticide

peszticidipar pesticides industry Pestizidindustrie industrie des pesticides

peszticid-szermaradék pesticide residue Pestizidrückstände résidu de pesticide

petíció petition Petition pétition

petrolkémia petrochemicals Petrochemie pétrochimie

pezsgő sparkling wine Schaumwein vin mousseux

piac market Markt marché

piacbővítés market enlargement Markterweiterung élargissement du marché

piacfelosztási megállapodás market-sharing agreement Marktaufteilung répartition de marché

piacfelügyelet market supervision Marktüberwachung surveillance du marché

piacgazdaság market economy Marktwirtschaft économie de marché

piaci ár market prices Marktpreis prix de marché

piaci intervenció market intervention Marktintervention intervention sur le marché

piaci rendtartás market organisation Marktordnung organisation du marché

piackutatás market research Marktforschung étude de marché

piacra jutás market access Marktzugang accès au marché

piacról történő visszavonás withdrawal from the market Rücknahme aus dem Markt retrait du marché

piactámogatás market support Marktstützung soutien du marché

piactervezés market planning Marktplanung planification du marché

piacvédelem market protection Marktsicherung protection du marché

piacszabályozás market stabilisation Marktregulierung régularisation du marché

Picardie Picardy Picardie Picardie

Piemonte Piedmont Piemont Piémont

pihenőidő rest period Ruhezeit temps de repos

Pilsen Pilsen Pilsen Pilsen
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piperecikk toilet article Toilettenartikel article de toilette

Pitcairn-szigetek Pitcairn Islands Pitcairn Pitcairn

plankton plankton Plankton plancton

plasztikai sebészet aesthetic surgery Schönheitschirurgie chirurgie esthétique

plasztizálószer plasticiser Weichmacher plastifiant

platina platinum Platin platine

plazmafizika plasma physics Plasmaphysik physique du plasma

plebiszcitum plebiscite Plebiszit plébiscite

pléh sheet Blech tôle

Pleven régió Pleven region Region Pleven région de Pleven

Plovdiv régió Plovdiv region Region Plovdiv région de Plovdiv

plutónium plutonium Plutonium plutonium

pneumatikus munkagép pneumatic machinery pneumatische Maschine machine pneumatique

Podlaskie vajdaság Podlachia province Woiwodschaft Podlachien voïévodie de Podlachie

Podravska Podravska Podravska Podravska

Poitou-Charentes Poitou-Charentes Poitou-Charentes Poitou-Charentes

polgárháború civil war Bürgerkrieg guerre civile

polgári áldozat civilian victim Opfer unter der Zivilbevölkerung victime civile

polgári alkalmazott civilian personnel Zivilbedienstete personnel civil

polgári eljárás civil procedure Zivilprozess procédure civile

polgári engedetlenség civil disobedience ziviler Ungehorsam désobéissance civile

polgári jog civil law Bürgerliches Recht droit civil

polgári jogi felelősség civil liability zivilrechtliche Haftung responsabilité civile

polgári jogi igény érvényesítésére szolgáló kereset associated action for damages Zivilklage action civile

polgári jogi kereset civil proceedings zivilrechtliche Klage action en matière civile

polgári jogi társaság company constituted under civil law

Gesellschaft des bürgerlichen 

Rechts société de droit civil

polgári jogok civil rights staatsbürgerliche Rechte droits civiques

polgári légi közlekedés civil aviation Zivilluftfahrt aviation civile

polgári szolgálat alternative service Zivildienst service civil

polgári törvénykönyv civil code Zivilgesetzbuch code civil

polgári ügyekben eljáró bíróság court of civil jurisdiction Zivilgerichtsbarkeit juridiction civile

polgári ügyekben folytatott uniós igazságügyi 

együttműködés

judicial cooperation in civil matters in the 

EU

justizielle Zusammenarbeit der EU 

in Zivilsachen coopération judiciaire civile (UE)

polgári védelem civil defence Zivilschutz protection civile
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polgárok Európája citizens' Europe Europa der Bürger Europe des citoyens

poligámia polygamy Polygamie polygamie

polimer polymer Polymer polymère

Polinézia Polynesia Polynesien Polynésie

politika politics Politik politique

politikai aktivista political militant aktives Parteimitglied militant politique

politikai baloldal political left politische Linke gauche politique

politikai centrum political centre politisches Zentrum centre politique

politikai egyeztetés political arbitration politische Schlichtung arbitrage politique

politikai együttélés political cohabitation politische Kohabitation cohabitation politique

politikai együttműködés political cooperation politische Zusammenarbeit coopération politique

politikai ellenzék political opposition politische Opposition opposition politique

politikai emberrablás political kidnapping politische Entführung enlèvement politique

politikai erőszak political violence politische Gewalt violence politique

Politikai és Biztonsági Bizottság Political and Security Committee

Politisches und 

Sicherheitspolitisches Komitee Comité politique et de sécurité

politikai felelősség political responsibility politische Verantwortung responsabilité politique

politikai filozófia political philosophy politische Philosophie philosophie politique

politikai fogoly political prisoner politischer Gefangener prisonnier politique

politikai földrajz political geography politische Geografie géographie politique

politikai hatalom political power politische Befugnis pouvoir politique

politikai helyzet political situation politische Lage situation politique

politikai ideológia political ideology politische Ideologie idéologie politique

politikai integráció political integration politische Integration intégration politique

politikai intézmény political institution politische Institution institution politique

politikai irányzat political tendency politische Richtung tendance politique

politikai izgatás political unrest politische Agitation agitation politique

politikai jobboldal political right politische Rechte droite politique

politikai jogok political rights politische Grundrechte droits politiques

politikai képviselet political representation politische Vertretung représentation politique

politikai kisebbség political minority politische Minderheit minorité politique

politikai koalíció political coalition politisches Bündnis coalition politique

politikai kör political club politischer Zirkel club politique

politikai kultúra political culture politische Kultur culture politique
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politikai magatartás political behaviour politisches Verhalten comportement politique

politikai megkülönböztetés political discrimination politische Diskriminierung discrimination politique

politikai megosztottság political split politische Spaltung scission politique

politikai menedékjog political asylum politisches Asyl asile politique

politikai menekült political refugee politischer Flüchtling réfugié politique

politikai morál political morality politische Moral moralité de la vie politique

politikai motiváció political motivation politische Motivation motivation politique

politikai mozgalom trends of opinion politische Bewegung mouvement d'opinion

politikai párt political parties politische Parteien partis politiques

politikai program political programme politisches Programm programme politique

politikai propaganda political propaganda politische Propaganda propagande politique

politikai reform political reform politische Reform réforme politique

politikai rendszer political system Regierungssystem régime politique

politikai rendszer megváltozása change of political system Änderung des politischen Systems changement de régime politique

politikai részvétel political involvement politische Mitbestimmung participation politique

politikai sajtó political press politische Presse presse politique

politikai státus political status politischer Status statut politique

politikai szociológia political sociology politische Soziologie sociologie politique

politikai többség political majority politische Mehrheit majorité politique

politikai válság political crisis politische Krise crise politique

politikai változás political alternation politischer Wechsel alternance politique

politikai vezetés political executive Parteivorstand bureau politique

politikák közelítése approximation of policies Annäherung der Politiken rapprochement des politiques

politikus politician Politiker homme politique

politológia political science politische Wissenschaft science politique

Pomerániai vajdaság Pomerania Woiwodschaft Pommern voïévodie de Poméranie

Pomurska Pomurska Pomurska Pomurska

populáris kultúra popular culture Volksbrauchtum culture populaire

populáris művészet popular art Volkskunst art populaire

populizmus populism Populismus populisme

porkohászat powder metallurgy Pulvermetallurgie métallurgie des poudres

pornográfia pornography Pornografie pornographie

Portugália Portugal Portugal Portugal
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Portugália régiói regions of Portugal Regionen Portugals régions du Portugal

portugál nyelvű Afrika Portuguese-speaking Africa portugiesischsprachiges Afrika Afrique lusophone

postai díjszabás postal charges Posttarif tarif postal

postai és távközlési szolgáltatások postal and telecommunications services Post- und Fernmeldewesen postes et télécommunications

postai pénzügyi szolgáltatások post office financial services Postgelddienste services financiers de la poste

postai szolgáltatás postal service Postdienst service postal

posztgraduális oktatás postgraduate education postakademische Ausbildung enseignement postuniversitaire

posztindusztriális gazdaság post-industrial economy postindustrielle Wirtschaft économie postindustrielle

posztkommunizmus post-communism Postkommunismus postcommunisme

pótköltségvetés supplementary budget Nachtragshaushaltsplan budget supplémentaire

póttag alternate stellvertretendes Mitglied suppléant

Prága Prague Prag Prague

Prahova Prahova Prahova Prahova

precíziós gépgyártás precision engineering Feinmechanik mécanique de précision

preferenciális ár preferential price Präferenzpreis prix préférentiel

preferenciális listás szavazás preferential voting Vorzugsstimme vote préférentiel

preferenciális megállapodás preferential agreement Präferenzabkommen accord préférentiel

prémes állat fur-bearing animal Pelztier animal à fourrure

préselt fa bonded wood verdichtetes Holz bois aggloméré

Prešov régiója Prešov region Region Prešov région de Prešov

prezidenciális rendszer presidential régime Präsidentialregime régime présidentiel

primitív vallás primitive religion Naturreligion religion primitive

privatizáció privatisation Privatisierung privatisation

próbaidő probationary period Probezeit période de stage

profilvas section Profil profilé

profi sport professional sport Berufssport sport professionnel

programnyelv programming language Programmiersprache langage de programmation

programok szabad mozgása free movement of programmes freie Verbreitung von Programmen libre circulation des programmes

projektelemzés project evaluation Projektanalyse évaluation de projet

projektmenedzsment project management Durchführung eines Projektes exécution de projet

propángáz propane gas Propan propane

prostitúció prostitution Prostitution prostitution

protekcionizmus protectionism Protektionismus protectionnisme
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protestáns egyházjog protestant church law protestantisches Kirchenrecht droit ecclésial protestant

protestantizmus Protestantism Protestantismus protestantisme

protokoll protocol Protokoll protocole

prototípus prototype Prototyp prototype

Provence-Alpes-Côte d'Azur Provence-Alpes-Côte d'Azur Provence-Alpes-Côte d'Azur Provence-Alpes-Côte d'Azur

pszichiátria psychiatry Psychiatrie psychiatrie

pszichiátriai intézmény psychiatric institution Nervenheilanstalt établissement psychiatrique

pszichikai zaklatás psychological harassment Psychoterror harcèlement moral

pszichoanalízis psychoanalysis Psychoanalyse psychanalyse

pszichológia psychology Psychologie psychologie

pszichometrikus teszt psychometric test psychometrischer Test test psychométrique

pszichotróp anyag psychotropic substance Psychopharmakon substance psychotrope

Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico Porto Rico

puhatestűek mollusc Weichtiere mollusque

pumpa pump Pumpe pompe

quaestor treasurer Parlamentsdirektor questeur

rabszolgaság slavery Sklaverei esclavage

radikális párt radical party radikale Partei parti radical

radioaktív anyagok radioactive materials radioaktiver Stoff matière radioactive

radioaktív hulladék radioactive waste radioaktiver Abfall déchet radioactif

radioaktivitás radioactivity Radioaktivität radioactivité

radioaktív szennyezés radioactive pollution radioaktive Verseuchung pollution radioactive

radioaktív szennyvíz radioactive effluent radioaktives Abwasser effluent radioactif

radiobiológia radiobiology Radiobiologie radiobiologie

rádiókészülék radio equipment Rundfunksender und -empfänger appareil de radio

rádiós távközlés radio telecommunications drahtlose Nachrichtenübermittlung télécommunication sans fil

ragadós száj- és körömfájás foot-and-mouth disease Maul- und Klauenseuche fièvre aphteuse

rágalmazás defamation Verleumdung diffamation

ragasztóanyag adhesive Klebstoff adhésif

rágcsáló rodent Nagetier rongeur

Rajna-Alpok Rhône-Alpes Rhône-Alpes Rhône-Alpes

Rajnai Hajózási Központi Bizottság

Central Commission for Navigation on the 

Rhine

Zentralkommission für die 

Rheinschifffahrt

Commission centrale pour la 

navigation du Rhin

Rajna-vidék-Pfalz Rhineland-Palatinate Rheinland-Pfalz Rhénanie-Palatinat
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Rajna-völgy Rhine Valley Rheintal bassin rhénan

rák cancer Krebs cancer

rakéta missile Rakete missile

rakétaelhárítás anti-missile defence Raketenabwehr défense antimissile

rákféle crustacean Krebstier crustacé

rákkeltő anyag carcinogenic substance krebserzeugender Stoff substance cancérigène

rakomány load Ladung chargement

raktárkapacitás storage capacity Lagerkapazität capacité de stockage

raktárkészlet stock Lager stock

raktározás storage Lagerung stockage

raktározási költség storage cost Lagerkosten coût de stockage

ráktenyésztés crustacean farming Krebstierzucht élevage de crustacés

rangidős tisztviselő seniority Dienstalter ancienneté

rasszizmus racism Rassismus racisme

Razgrad régió Razgrad region Region Razgrad région de Razgrad

reaktorhűtés reactor cooling system Reaktorkühlung refroidissement du réacteur

referenciaár reference price Referenzpreis prix de référence

régészet archaeology Archäologie archéologie

régió region Region région

Régiók Bizottsága Committee of the Regions Ausschuss der Regionen Comité des régions

régiók és az Európai Unió közötti kapcsolatok region-EU relationship

Beziehungen zwischen den 

Regionen und der Europäischen 

Union relation région-Union européenne

regionális agrárpolitika regional farm policy regionale Agrarpolitik politique agricole régionale

regionális beruházás regional investment regionale Investition investissement régional

regionális biztonság regional security

Sicherheit einer geografischen 

Region sécurité régionale

regionális egyenlőtlenség regional disparity regionales Gefälle disparité régionale

regionális együttműködés regional cooperation regionale Zusammenarbeit coopération régionale

regionális földrajz regional geography Regionalgeografie géographie régionale

regionális gazdaság regional economy regionale Wirtschaft économie régionale

regionális hatóság regional authority regionale Gebietskörperschaft collectivité régionale

regionális integráció regional integration regionale Integration intégration régionale

regionális jog regional law Landesrecht droit régional

regionális képviselet regional agency Gebietsvertretung agence régionale

regionális kormányzat regional government Regionalverwaltung administration régionale
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regionális költségvetés regional budget Regionalhaushalt budget régional

regionális közlekedés regional transport regionaler Transport transport régional

regionális kultúra regional culture Regionalkultur culture régionale

regionális nyelv regional language Regionalsprache langue régionale

regionális parlament regional parliament regionales Parlament parlement régional

regionális párt regionalist party regionalistische Partei parti régionaliste

regionális pénzügyek regional finances Länderfinanzen finances régionales

regionális piac regional market regionaler Markt marché régional

regionális politika regional policy Regionalpolitik politique régionale

regionális rendőrség regional police Regionalpolizei police régionale

regionális statisztika regional statistics Regionalstatistik statistique régionale

regionális számlák regional accounting regionale Gesamtrechnung comptabilité régionale

regionális támogatás regional aid regionale Beihilfe aide régionale

regionális tervezés regional planning regionale Planung planification régionale

regionalizáció regionalisation Regionalisierung régionalisation

regionalizált állam regional State

Staatsform der regionalen 

Autonomie État régional

regionalizmus regionalism Regionalismus régionalisme

regisztrációs adó registration tax Grunderwerbssteuer droit d'enregistrement

regisztrált élettársi jogviszony civil union eingetragene Partnerschaft union civile

reintegrációs vállalkozás reintegration enterprise Eingliederungsunternehmen entreprise d'insertion

rejtett munkanélküliség hidden unemployment verdeckte Arbeitslosigkeit chômage déguisé

reklám advertising Werbung publicité

reklámhatás impact of advertising Werbewirksamkeit impact publicitaire

reklámköltségvetés advertising budget Werbeetat budget publicitaire

rendelet regulation Verordnung règlement

rendelet (EU) regulation (EU) Verordnung (EU) règlement (UE)

rendeletalkotási jog statutory power Verordnungsbefugnis pouvoir réglementaire

rendelkezésre álló energiaforrások available energy resources verfügbare Energiemenge disponibilité énergétique

rendes bíráskodás ordinary court of law ordentliche Gerichtsbarkeit juridiction judiciaire

rendes jogalkotási eljárás ordinary legislative procedure

Ordentliches 

Gesetzgebungsverfahren procédure législative ordinaire

rendészeti iskola national school nationale Schule école nationale

rendkívüli állapot state of emergency Notstand état d'urgence

rendkívüli költségvetés extraordinary budget außerordentlicher Haushaltsplan budget extraordinaire
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rendkívüli szabadság special leave Sonderurlaub congé spécial

rendőrség police Polizei police

rendőrségi együttműködés police cooperation polizeiliche Zusammenarbeit coopération policière

rendőrségi ellenőrzés police checks Polizeikontrolle contrôle de police

rendszerek összekapcsolása systems interconnection Systemverbund interconnexion de systèmes

rendszeres munkahelyi távollét absenteeism Fernbleiben von der Arbeit absentéisme

rénszarvas reindeer Ren renne

répacukor beet sugar Rübenzucker sucre de betterave

repce oil seed rape Raps colza

repertórium directory Verzeichnis répertoire

reprezentatív ár representative price Repräsentativpreis prix représentatif

reprodukciós egészség reproductive health Fortpflanzungsgesundheit santé génésique

republikánus párt Republican Party republikanische Partei parti républicain

repülőbenzin aviation fuel Kerosin carburant d'aviation

repülőgép aircraft Flugzeug avion

repülőgép-anyahajó aircraft carrier Flugzeugträger porte-avions

repülőgépipar aeronautical industry Luftfahrtindustrie industrie aéronautique

repülőtér airport Flughafen aéroport

részesedés shareholding Beteiligung participation

részesművelés mixed tenure gemischte Bewirtschaftung faire-valoir mixte

részidős művelés part-time farming

landwirtschaftlicher 

Nebenerwerbsbetrieb agriculture à temps partiel

részleges foglalkoztatás short-time working Kurzarbeit chômage partiel

részmunkaidős foglalkoztatás part-time employment Teilzeitarbeit travail à temps partiel

részt vevő tagállam participating country Euro-Teilnehmerkreis pays participant

részvény share Aktie action financière

részvényes shareholder Aktionär actionnaire

részvénytársaság public limited company Aktiengesellschaft société anonyme

részvétel a vállalati döntéshozatalban co-determination Mitbestimmung cogestion

részvételi demokrácia participatory democracy partizipative Demokratie démocratie participative

Réunion Réunion Réunion la Réunion

réz copper Kupfer cuivre

ricinus castor bean Rizinus ricin

Riga Riga Riga Riga
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Rió-csoport Rio Group Rio-Gruppe Groupe de Rio

Rioja Rioja La Rioja Rioja

rizs rice Reis riz

robbanóanyag explosive Sprengstoff explosif

robotizálás robotisation Robotereinsatz robotisation

robottechnológia robotics Robotertechnik robotique

roma gypsy Sinti und Roma gitan

római jog Roman law Römisches Recht droit romain

Románia Romania Rumänien Roumanie

Románia régiói regions of Romania Regionen Rumäniens régions de la Roumanie

romlandó áruk perishable goods verderbliches Lebensmittel denrée périssable

rosszul tápláltság malnutrition Fehlernährung malnutrition

rovar insect Insekt insecte

rovarok elleni küzdelem fight against insects Insektenbekämpfung lutte contre les insectes

rovarölő szer insecticide Insektizid insecticide

royalizmus royalism Königtum royalisme

rozé bor rosé wine Roséwein vin rosé

rozs rye Roggen seigle

rögzített ár imposed price Festpreis prix imposé

rövidáru-kereskedés haberdashery Kurzwaren mercerie

rövidítésszótár dictionary of abbreviations Abkürzungswörterbuch dictionnaire d'abréviations

rövid lejáratú hitel short-term credit kurzfristiger Kredit crédit à court terme

rövid távú előrejelzés short-term forecast kurzfristige Prognose prévision à court terme

rövid távú finanszírozás short-term financing kurzfristige Finanzierung financement à court terme

Ruanda Rwanda Ruanda Rwanda

rúd bar Stab barre

rugalmas foglalkoztatás labour flexibility flexible Arbeitsbedingungen flexibilité du travail

rugalmas munkaidő flexible working hours gleitende Arbeitszeit horaire variable

ruhaipar clothing industry Bekleidungsindustrie industrie du vêtement

ruházat clothing Kleidung vêtement

Ruse régió Ruse region Region Ruse région de Ruse

SAARC-országok SAARC countries SAARC-Staaten pays de l'ASACR

Saar-vidék Saarland Saarland Sarre
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Saba Saba Saba Saba

Saint-Barthélemy Saint Barthélemy St. Barthélemy Saint-Barthélemy

Saint Christopher és Nevis Saint Kitts and Nevis St. Kitts und Nevis Saint-Christophe-et-Nevis

Saint Eustatius Saint Eustatius St. Eustatius Saint-Eustache

Saint Lucia Saint Lucia St. Lucia Sainte-Lucie

Saint-Martin Saint Martin St. Martin Saint-Martin

Saint-Pierre és Miquelon Saint Pierre and Miquelon St. Pierre und Miquelon Saint-Pierre-et-Miquelon

Saint Vincent és Grenadine-szigetek Saint Vincent and the Grenadines St. Vincent und die Grenadinen Saint-Vincent-et-les-Grenadines

saját fogyasztás own consumption Eigenverbrauch autoconsommation

saját fogyasztásra történő termelés self-sufficiency farming Eigenbedarfskultur culture vivrière

saját források own resources eigene Mittel ressources propres

saját számlás fuvarozás own-account transport Werkverkehr transport pour compte propre

sajt cheese Käse fromage

sajtgyár cheese factory Käserei fromagerie

sajtó press Presse presse

sajtóközlemény press release Pressekommuniqué communiqué de presse

sajtószabadság freedom of the press Pressefreiheit liberté de la presse

sajtóügynökség press agency Presseagentur agence de presse

sajtóvállalkozás press undertaking Presseunternehmen entreprise de presse

Sălaj Salaj Salaj Salaj

Salamon-szigetek Solomon Islands die Salomonen Îles Salomon

SALT-megállapodás SALT Agreement SALT-Abkommen accord SALT

Salvador El Salvador El Salvador El Salvador

Salzburg Salzburg Salzburg Salzbourg

San Marino San Marino San Marino Saint-Marin

São Tomé and Príncipe São Tomé and Príncipe São Tomé und Príncipe Sao Tomé-et-Principe

sarkvidék polar region Polargebiet région polaire

Satu Mare Satu Mare Satu Mare Satu Mare

sav acid Säure acide

savas eső acid rain saurer Regen pluie acide

savasodás acidification Versauerung acidification

Savinjska Savinjska Savinjska Savinjska

Schengeni Információs Rendszer Schengen Information System Schengen-Informationssystem système d'information Schengen
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Schengeni Megállapodás Schengen Agreement Schengener Abkommen accord de Schengen

Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein

SEATO SEATO SEATO OTASE

sebességszabályozás speed control Geschwindigkeitsregelung réglementation de la vitesse

sebész surgeon Chirurg chirurgien

sebészet surgery Chirurgie chirurgie

segédanyag adjuvant Behandlungsstoff adjuvant

segédmunkás auxiliary worker Hilfskraft travailleur auxiliaire

segélyértékelés aid evaluation Bewertung der Hilfe évaluation de l'aide

segély felfüggesztése suspension of aid Aussetzung der Hilfe suspension de l'aide

segély felhasználása use of aid Verwendung der Hilfe utilisation de l'aide

segély feltételei terms for aid

Voraussetzung für die 

Beihilfegewährung condition de l'aide

segély finanszírozása financing of aid Finanzierung der Hilfe financement de l'aide

segélyforrás source of aid Ursprung der Hilfe source de l'aide

segély jogosultja aid recipient Empfänger der Hilfe bénéficiaire de l'aide

segély koordinálása coordination of aid Koordinierung der Beihilfen coordination des aides

segély menekültek részére aid to refugees Flüchtlingshilfe aide aux réfugiés

segélypolitika aid policy Beihilfepolitik politique d'aide

segélyprogram aid programme Hilfsprogramm programme d'aide

segélyrendszer aid system Beihilferegelung régime d'aide

segély szétosztása distribution of aid Verteilung der Hilfe répartition de l'aide

SELA-országok LAES countries SELA-Staaten pays du SELA

selyem silk Seide soie

selyemhernyó-tenyésztés sericulture Seidenraupenzucht sériciculture

semlegesség neutrality Neutralität neutralité

sertés swine Schwein porcin

sertéshús pigmeat Schweinefleisch viande porcine

sértett victim Opfer victime

Severen tsentralen (Bulgária) Severen tsentralen (Bulgaria) Severen tsentralen (Bulgarien) Severen tsentralen (Bulgarie)

Severoiztochen (Bulgária) Severoiztochen (Bulgaria) Severoiztochen (Bulgarien) Severoiztochen (Bulgarie)

Severozapaden (Bulgária) Severozapaden (Bulgaria) Severozapaden (Bulgarien) Severozapaden (Bulgarie)

Seychelle-szigetek Seychelles Seychellen Seychelles

Shumen régió Shumen region Region Shumen région de Shumen
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Šiauliai Šiauliai county Šiauliai district de Siauliai

Sibiu Sibiu Sibiu Sibiu

SICA-országok CAIS countries SICA-Staaten pays du SICA

Sierra Leone Sierra Leone Sierra Leone Sierra Leone

síkság plain Ebene plaine

Silistra régió Silistra region Region Silistra région de Silistra

siló silo Silo silo

Sint Maarten Sint Maarten Sint Maarten Sint-Maarten

sivatag desert Wüstenbildung désert

Sjælland Sjælland Sjælland Sjaelland

Skandináv Tanács Nordic Council Nordischer Rat Conseil nordique

Skåne Skåne county Schonen Scanie

Skócia Scotland Schottland Écosse

Sliven régió Sliven region Region Sliven région de Sliven

Småland med Öarna Småland and the islands (Sweden) Småland mit Inseln Småland et îles

Smolyan régió Smolyan region Region Smolyan région de Smolian

só salt Salz sel

soft technológia soft technology sanfte Technologie technologie douce

sógorság family by marriage Schwägerschaft famille par alliance

sokszorosítás reprography Reproduktion reprographie

sós víz saltwater Salzwasser eau salée

sovány tejpor skimmed milk powder Magermilchpulver lait écrémé en poudre

sózott termék salted product eingesalzenes Lebensmittel produit salé

Södermanland Södermanland county Södermanland Södermanland

sör beer Bier bière

Spanyolország Spain Spanien Espagne

Spanyolország régiói regions of Spain Regionen Spaniens régions de l'Espagne

speciális kémia special chemicals Parachemie parachimie

speciális oktatás special education Sondererziehung éducation spéciale

speciális polimer special polymer Spezialpolymer polymère spécial

spektrometria spectrometry Spektrometrie spectrométrie

spekulációs tőke speculative funds Spekulationskapital capitaux spéculatifs

Spodnjeposavska Spodnjeposavska Spodnjeposavska Spodnjeposavska
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sport sport Sport sport

sportesemény sporting event Sportveranstaltung manifestation sportive

sportfelszerelés sports equipment Sportartikel article de sport

sporthorgászat sport fishing Sportangeln pêche sportive

sportlétesítmény sports facilities Sporteinrichtung équipement sportif

sportszervezet sports body Sportverband organisation sportive

Srí Lanka Sri Lanka Sri Lanka Sri Lanka

Stabex Stabex Stabex Stabex

stabilitási paktum stability pact Stabilitätspakt pacte de stabilité

stabilitási program stability programme Stabilitätsprogramm programme de stabilité

stabilizációs és társulási megállapodás stabilisation and association agreement

Stabilisierungs- und 

Assoziierungsabkommen

accord de stabilisation et 

d'association

stabilizátor texture agent Strukturfestiger agent de texture

Stájerország Styria Steiermark Styrie

standard elszámolási rendszer standardised accounting system vereinheitlichter Kontenrahmen système normalisé de comptabilité

Stara Zagora régió Stara Zagora region Region Stara Zagora région de Stara Zagora

START-megállapodás START agreement START-Abkommen accord START

statisztika statistics Statistik statistique

statisztikai módszer statistical method statistische Methode méthode statistique

sterilizálás sterilisation Sterilisation stérilisation

sterilizált tej sterilised milk sterilisierte Milch lait stérilisé

stimuláns stimulant Anregungsmittel stimulant

Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm

stratégiai atomfegyver strategic nuclear weapon strategische Kernwaffe arme nucléaire stratégique

stratégiai tartalék strategic reserves strategische Lagerhaltung réserve stratégique

stratégiai védelem strategic defence strategische Verteidigung défense stratégique

stressz mental stress Stress tension mentale

strukturális alapok Structural Funds Strukturfonds Fonds structurel

strukturális kiadás structural expenditure Strukturausgabe dépense structurelle

strukturális kiigazítás structural adjustment Strukturanpassung ajustement structurel

strukturális munkanélküliség structural unemployment strukturelle Arbeitslosigkeit chômage structurel

strukturális politika structural policy Strukturpolitik politique structurelle

strukturális változások structural fluctuation Änderung der Wirtschaftsstruktur fluctuation structurelle

Suceava Suceava Suceava Suceava
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Sud-Est (Románia) Sud-Est (Romania) Sud-Est (Rumänien) Roumanie du Sud-Est

Sud — Muntenia (Románia) Sud — Muntenia (Romania) Sud Muntenia (Rumänien) Roumanie du Sud — Muntenia

Sud-Vest Oltenia (Románia) Sud-Vest Oltenia (Romania) Sud-Vest Oltenia (Rumänien) Roumanie du Sud-Ouest Oltenia

sugárforrás apparatus based on the use of rays Strahlengerät appareil à radiations

sugárvédelem radiation protection Strahlenschutz radioprotection

sugárzás broadcasting Hörfunk radiodiffusion

Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi

súly és méret weight and size Gewichte und Abmessungen poids et dimensions

súlyosbító körülmények aggravating circumstances erschwerender Tatumstand circonstance aggravante

Suriname Surinam Suriname Suriname

sürgősségi orvosi ellátás emergency medical treatment Notfallmedizin médecine d'urgence

sürgősségi segély emergency aid Soforthilfe aide d'urgence

sűrített alapanyagból készült termék reconstituted product rekombiniertes Lebensmittel produit reconstitué

sűrített élelmiszer concentrated product Nahrungsmittelkonzentrat produit concentré

sűrített tej concentrated milk Kondensmilch lait concentré

Svájc Switzerland die Schweiz Suisse

Svédország Sweden Schweden Suède

Svédország régiói regions of Sweden Regionen Schwedens régions de la Suède

swap swap arrangement Swap crédit croisé

Swietokrzyski vajdaság Holy Cross province Woiwodschaft Heiligkreuz voïévodie de Sainte-Croix

Syddanmark Syddanmark Syddanmark Syddanmark

Sydsverige South Sweden Südschweden Suède méridionale

Sysmin Sysmin Sysmin Sysmin

szabadalmi engedély patents licence Patentlizenz licence de brevet

szabadalmi jog patent law Patentrecht droit des brevets

szabadalom patent Patent brevet

szabad ár free price freier Preis prix libre

szabadfoglalkozású liberal profession freier Beruf profession libérale

szabad forgalom free circulation freier Verkehr libre pratique

szabad hozzáférésű közzététel open access publishing Offen zugängliche Veröffentlichung édition en libre accès

szabadidő leisure Freizeit loisir

szabadidőpark leisure park Freizeitpark parc de loisirs

szabadkereskedelmi megállapodás free-trade agreement Freihandelsabkommen accord de libre-échange
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szabadkereskedelmi övezet free-trade area Freihandelszone zone de libre-échange

szabadkézi vétel negotiated contract freihändige Vergabe marché de gré à gré

szabadnapok elosztása staggering of holidays Staffelung der Ferientermine étalement des vacances

szabadpiac open market freier Devisenmarkt marché libre

szabadságelvonás imprisonment Inhaftierung emprisonnement

szabadságkorlátozás restriction of liberty Freiheitsbeschränkung restriction de liberté

szabadságok védelme protection of freedoms Schutz der Grundrechte protection des libertés

szabadságolás politikai tevékenység folytatása 

céljából leave for political activities

Beurlaubung wegen politischer 

Betätigung congé politique

szabad verseny free competition freier Wettbewerb libre concurrence

szabályozási bizottság (EU) regulatory committee (EU) Regelungsausschuss (EU) comité de réglementation (UE)

szabályozott piac official market geregelter Devisenmarkt marché réglementé

szabálysértés administrative offence Verwaltungsvergehen infraction administrative

szabvány standard Norm norme

szabványár norm price Zielpreis prix d'objectif

szabványosítás standardisation Normung normalisation

szacharóz sucrose Saccharose saccharose

Szahel Sahel Sahel Sahel

Szahel-szaharai Államok Közössége Community of Sahel-Saharan States

Gemeinschaft der Sahel-Sahara-

Staaten

Communauté des États sahélo-

sahariens

szakbizottság specialised committee Fachausschuss commission spécialisée

szakdolgozat thesis Hochschulschrift thèse

szakfelügyelet school inspection Schulaufsicht inspection scolaire

szakképesítés professional qualifications berufliche Eignung qualification professionnelle

szakképesítések elismerése

recognition of vocational training 

qualifications

Anerkennung der beruflichen 

Befähigungsnachweise

reconnaissance des qualifications 

professionnelles

szakképzés vocational training berufliche Bildung formation professionnelle

szakképzetlen munkás unskilled worker Hilfsarbeiter manœuvre

szakmába történő bejutás access to a profession Zugang zum Beruf accès à la profession

szakmai átképzés vocational retraining berufliche Umschulung reconversion professionnelle

szakmai beilleszkedés integration into employment

Eingliederung in den 

Arbeitsprozess insertion professionnelle

szakmai bizottság (EU) technical committee (EU) Technischer Ausschuss (EU) comité technique (UE)

szakmai előmenetel promotion Beförderung promotion professionnelle

szakmai etika professional ethics Berufsethos déontologie professionnelle

szakmai gyakorlat traineeship Berufspraktikum stage de formation

szakmai kamara professional society Berufskammer ordre professionnel
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szakmai karrier professional career beruflicher Werdegang carrière professionnelle

szakmai képzés apprenticeship Lehre apprentissage professionnel

szakmai migráció occupational migration

Wanderung aus beruflichen 

Gründen migration professionnelle

szakmai mobilitás job mobility berufliche Mobilität mobilité professionnelle

szakmai szerveződés organisation of professions Organisierung des Berufsstandes organisation de la profession

szakmai szövetség professional association Berufsverband association professionnelle

szakmai tapasztalat professional experience Berufserfahrung expérience professionnelle

szakmai titok professional secret Berufsgeheimnis secret professionnel

szakmai továbbképzés updating of skills berufliche Weiterbildung recyclage professionnel

szakmaközi megállapodás interprofessional agreement Branchenvereinbarung accord interprofessionnel

szakmunkás skilled worker Facharbeiter ouvrier qualifié

szakmunkástanuló apprentice Auszubildender apprenti

szakoktatás vocational education berufsbildender Unterricht enseignement professionnel

szakosítási megállapodás specialisation agreement Spezialisierungsvereinbarung accord de spécialisation

szakszervezet trade union Gewerkschaft syndicat

Szakszervezetek Nemzetközi Szövetsége International Trade Union Confederation

Internationaler 

Gewerkschaftsbund

Confédération syndicale 

internationale

szakszervezetek szövetsége trade union confederation Gewerkschaftsbund confédération syndicale

szakszervezeti jogok trade union rights Gewerkschaftsrechte droits syndicaux

szakszervezeti képviselő union representative Gewerkschaftsvertreter représentant syndical

szakszervezeti szabadság trade union freedom

Freiheit des gewerkschaftlichen 

Zusammenschlusses liberté syndicale

szakszervezeti választás trade union election gewerkschaftliche Wahl élection syndicale

szalag strip Band bande

szalagon gyártás assembly line production Fließbandproduktion production à la chaîne

szálerdő high forest Hochwald forêt de haute futaie

szállítási bizonyítvány movement certificate Warenverkehrsbescheinigung certificat de circulation

szállítási kapacitás transport capacity Beförderungskapazität capacité de transport

szállítási kontingens transport quota Beförderungsquote quota de transport

szállítási szerződés contract of carriage Beförderungsvertrag contrat de transport

szállítmányozó carrier Transportunternehmer transporteur

szállító supplier Lieferant fournisseur

szállítóeszköz means of transport Beförderungsmittel moyen de transport

szállítói engedély transport licence Transportgewerbeschein licence de transport

szállítószemélyzet transport staff Beförderungspersonal personnel des transports
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szállodaipar hotel industry Beherbergungsgewerbe industrie hôtelière

szállodai szakma hotel profession Hotelfach profession de l'hôtellerie

szalonna lard Schmalz saindoux

számítógép computer Computer ordinateur

számítógép-berendezés computer equipment Datenverarbeitungsanlage équipement informatique

számítógépes bűnözés computer crime Computerkriminalität criminalité informatique

számítógépes dokumentáció information storage and retrieval

dokumentarische 

Datenverarbeitung informatique documentaire

számítógépes gyártás computer assisted manufacturing computergestützte Fertigung fabrication assistée par ordinateur

számítógépes hálózat computer network Informatiknetz réseau informatique

számítógépes kalózkodás computer piracy Computer-Piraterie piratage informatique

számítógépes kiadás computer assisted publishing rechnergestützte Publikation publication assistée par ordinateur

számítógépes oktatás programmed learning automatisierter Unterricht enseignement automatisé

számítógépes rendszer computer system Datenverarbeitungssystem système informatique

számítógépes terminál computer terminal EDV-Terminal terminal informatique

számítógépes tervezés computer assisted design computergestützter Entwurf conception assistée par ordinateur

számítógépes ügyfélszolgálat help desk Benutzerunterstützung support à l'utilisateur

számítógépes vírus computer virus Computervirus virus informatique

számítógép-használó information technology user EDV-Benutzer utilisateur de l'informatique

számítóközpont computer centre Rechenzentrum centre de calcul

számla account Konto compte

számlázás invoicing Fakturierung facturation

Szamoa Samoa Samoa Samoa

számosállat-egység livestock unit Vieheinheit unité de bétail

számvitel accounting Buchführung comptabilité

szaniterek plumbing equipment Sanitäreinrichtung installation sanitaire

szankció (EU) sanction (EU) Sanktion (EU) sanction (UE)

szántóterület arable land Ackerland terre labourable

szárazföldi eredetű szennyezés pollution from land-based sources Verschmutzung vom Lande aus pollution tellurique

szárazföldi hadsereg land forces Heer armée de terre

szárazföldi közlekedés land transport Landverkehr transport terrestre

szárazgazdálkodás dry farming Trockenfeldbau aridoculture

száraz öv arid zone Trockenzone zone aride

száraztészta pasta Teigware pâte alimentaire
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Szardínia Sardinia Sardinien Sardaigne

szárított termék dried product gedörrtes Lebensmittel produit séché

származási bizonyítvány certificate of origin Ursprungszeugnis certificat d'origine

származó termék originating product Ursprungserzeugnis produit originaire

szarvasfélék cervidae Familie der Cervidae cervidé

szarvasmarha cattle Rind bovin

szarvasmarhák szivacsos agyvelőbántalma BSE bovine spongiform encephalopathy

bovine spongiforme 

Enzephalopathie encéphalopathie spongiforme bovine

Szászország Saxony Sachsen Saxe

Szászország-Anhalt Saxony-Anhalt Sachsen-Anhalt Saxe-Anhalt

szatellit satellite Satellit satellite

szatellitváros satellite town Satellitenstadt ville satellite

Szaúd-Arábia Saudi Arabia Saudi-Arabien Arabie saoudite

szavazás vote Stimmabgabe vote

szavazás a szöveg egészéről vote on a text as a whole Gesamtabstimmung vote bloqué

szavazási fegyelem voting discipline Fraktionszwang discipline de vote

szavazás indoklása explanation of voting Erklärung zur Abstimmung déclaration de vote

szavazás képviselő útján vote by delegation Stimmabgabe durch Vertreter vote par délégation

szavazateloszlás distribution of votes Stimmenverteilung répartition des votes

szavazatszámlálás counting of the votes Stimmenzählung décompte des voix

szavazóhelyiség polling station Wahllokal bureau de vote

szavazólap ballot paper Stimmzettel bulletin de vote

szedimentológia sedimentology Sedimentologie sédimentologie

szegénység poverty Armut pauvreté

szeizmológia seismology Seismik sismologie

székhely head office Unternehmenssitz siège social

szelektív forgalmazási megállapodás selective distribution agreement selektiver Vertrieb distribution sélective

szelektív információterjesztés selective dissemination of information selektive Informationsverbreitung diffusion sélective d'information

szélenergia wind energy Windenergie énergie éolienne

szellemi fogyatékos mentally disabled geistig Behinderter handicapé mental

szellemi tőke intellectual capital geistiges Kapital capital intellectuel

szellemi tulajdon intellectual property geistiges Eigentum propriété intellectuelle

szélsőbal extreme left extreme Linke extrême-gauche

szélsőjobb extreme right extreme Rechte extrême-droite

Gyors fordításra van szüksége? Kérje árajánlatunkat: 06 70 332 4905 | info@1x1forditoiroda.hu

1x1 Fordítóiroda

www.1x1forditoiroda.hu



szélsőség extremism Extremismus extrémisme

szélsőséges párt extremist party extremistische Partei parti extrémiste

szembetegség eye disease Augenkrankheit maladie oculaire

személyazonossági okmány identity document Ausweis document d'identité

személybiztosítás personal insurance Personenversicherung assurance des personnes

személyek szabad mozgása free movement of persons freier Personenverkehr libre circulation des personnes

személy elleni bűncselekmény crime against individuals Verbrechen gegen Personen crime contre les personnes

személyes adatok personal data persönliche Daten données personnelles

személyes használati tárgyak personal effects persönliche Habe bien personnel

személyes vagyontárgy personal property Eigentum an beweglichen Sachen propriété mobilière

személyi állapot civil status Personenstand état civil

személyi csőd civil bankruptcy Zivilkonkurs faillite civile

személyi fegyver personal weapon Privatwaffe arme personnelle

személyi fejlődés personal development persönliche Entwicklung développement personnel

személyi jövedelemadó personal income tax Steuer natürlicher Personen impôt des personnes physiques

személyiség personality Persönlichkeit personnalité

személyi sértetlenséghez való jog right to physical integrity

Recht auf körperliche 

Unversehrtheit droit à l'intégrité physique

személyi számítógép micro-computer Personal Computer micro-ordinateur

személyszállítás carriage of passengers Personenverkehr transport de voyageurs

személyszállítási díjszabás passenger tariff Personentarif tarif voyageur

személyzet staff Personal personnel

személyzetfelvétel recruitment Einstellung recrutement

személyzetgazdálkodás personnel administration Personalverwaltung administration du personnel

személyzeti szabályzat staff regulations Personalstatut statut du personnel

szemétégetés waste incineration Müllverbrennung incinération des déchets

szén carbon Kohlenstoff carbone

szénbányászat coal mining Kohlenabbau charbonnage

szénbányászati politika coalmining policy Kohlepolitik politique charbonnière

szénbázisú vegyipar coal by-products industry Kohlechemie carbochimie

szén-dioxid-leválasztás és -tárolás   carbon capture and storage

Kohlenstoffabscheidung und -

speicherung

captage et stockage du dioxyde de 

carbone

Szenegál Senegal Senegal Sénégal

szénfeldolgozás coal processing Kohleaufbereitung traitement du charbon

szénhidrogén hydrocarbon Kohlenwasserstoff hydrocarbure
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szénhidrogének raktározása storage of hydrocarbons

Speicherung von 

Kohlenwasserstoffen stockage des hydrocarbures

szénipar coal industry Kohlenbergbau industrie charbonnière

szennyezéscsökkentő eszköz anti-pollution device Reinhaltungsvorrichtung dispositif antipollution

szennyezett terület polluted area verseuchtes Gebiet zone polluée

szennyező anyag pollutant Schadstoff polluant

szennyeződésmentesítés decontamination Entseuchung assainissement

szennyvíz wastewater Abwasser eau usée

szennyvíziszap sewage sludge Klärschlamm boue d'épuration

szénsavas ital aerated drink kohlensäurehaltiges Getränk boisson gazeuse

Szent Ilona Saint Helena St. Helena Sainte-Hélène

szentírás sacred text Heilige Schrift texte sacré

Szentszék Holy See Heiliger Stuhl Saint-Siège

szépirodalom literature Literatur littérature

szépművészetek fine arts schöne Künste beaux-arts

Szerbia Serbia Serbien Serbie

Szerbia és Montenegró Serbia and Montenegro Serbien und Montenegro Serbie-et-Monténégro

szerencsejáték game of chance Glücksspiel jeu de hasard

szerkezet engineering structure Straßen- und Brückenbau ouvrage d'art

szerkezetátalakítási támogatás aid for restructuring Umstrukturierungsbeihilfe aide à la restructuration

szerszámgép machine tool Werkzeugmaschine machine-outil

szerszámgépipar machine-tool industry Werkzeugmaschinenindustrie industrie de la machine-outil

szervátültetés organ transplant Organverpflanzung transplantation d'organes

szerves sav organic acid organische Säure acide organique

szerves szennyezés organic pollution organische Verunreinigung pollution organique

szerves trágya organic fertiliser organischer Dünger engrais organique

szerves vegyi anyag organic chemical organisches chemisches Erzeugnis produit chimique organique

szervetlen sav inorganic acid anorganische Säure acide inorganique

szervetlen vegyi anyag inorganic chemical product

anorganisches chemisches 

Erzeugnis produit chimique inorganique

szervetlen vegyület mineral compound anorganische Verbindung composé minéral

szervezeti diagram organisation chart Organigramm organigramme

szervezeti kultúra organisational culture Organisationskultur culture organisationnelle

szervezeti törvény organic law Organisationsgesetz loi organique

szervezett bűnözés organised crime organisiertes Verbrechen criminalité organisée
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szervezett utazás inclusive tour Pauschalreise voyage à forfait

szervkereskedelem trade in organs Organhandel commerce d'organes

szerzett jogok established right erworbener Anspruch droit acquis

szerződés contract Vertrag des bürgerlichen Rechts contrat

Szerződés az Európai Unió működéséről Treaty on the Functioning of the EU

Vertrag über die Arbeitsweise der 

EU traité sur le fonctionnement de l'UE

Szerződés az Európai Unióról Treaty on European Union

Vertrag über die Europäische 

Union traité sur l'Union européenne

szerződéses alkalmazottak contract staff Zeitvertragsbedienstete personnel contractuel

szerződéses felelősség contractual liability vertragliche Haftung responsabilité contractuelle

szerződéses gazdálkodás contract farming Vertragslandwirtschaft agriculture contractuelle

szerződés felülvizsgálata (EU) revision of the Treaty (EU) Vertragsänderung (EU) révision de traité (UE)

szerződési feltétel contract terms Vertragsklausel clause contractuelle

szerződés megszüntetése termination of a contract Kündigung eines Vertrags résiliation de contrat

szerzői jog copyright Urheberrecht droit d'auteur

szesz spirits Branntwein eau-de-vie

szeszezett bor fortified wine gespriteter Wein vin fortifié

szexturizmus sexual tourism Sextourismus tourisme sexuel

szexuálisan terjedő betegség sexually transmitted disease sexuell übertragbare Krankheit maladie sexuellement transmissible

szexuális beállítottság szerinti megkülönböztetés

discrimination on the basis of sexual 

orientation

Diskriminierung aufgrund der 

sexuellen Orientierung

discrimination fondée sur 

l'orientation sexuelle

szexuális csonkítás sexual mutilation sexuelle Verstümmelung mutilation sexuelle

szexuális nevelés sex education Sexualerziehung éducation sexuelle

szexuális zaklatás sexual harassment sexuelle Belästigung harcèlement sexuel

szexualitás sexuality Sexualität sexualité

szezám sesame Sesam sésame

szezonális foglalkoztatás seasonal employment Saisonarbeit travail saisonnier

szezonális munkanélküliség seasonal unemployment Saisonarbeitslosigkeit chômage saisonnier

Szicília Sicily Sizilien Sicile

sziget island Insel île

szigetcsoport archipelago Archipel archipel

szigetelőanyag insulator Isolierstoff isolant

szigeti régió island region Inselgebiet région insulaire

szilárd szennyezőanyag dust Staub poussière

Sziléziai vajdaság Silesia province Woiwodschaft Schlesien voïévodie de Silésie

szimuláció simulation Simulation simulation
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színezőanyag food colouring Lebensmittelfarbstoff colorant alimentaire

Szingapúr Singapore Singapur Singapour

színlelt házasság marriage of convenience Scheinehe mariage de complaisance

szintetikus fehérje synthetic protein Eiweiß-Substitut protéine de synthèse

szintetikus gumi synthetic rubber synthetischer Kautschuk caoutchouc synthétique

szintetikus rostszál man-made fibre Synthesefaser textile synthétique

Szíria Syria Syrien Syrie

szirup syrup Sirup sirop

szivattyúipar vacuum industry Vakuumindustrie industrie du vide

szizálkender sisal Sisal sisal

szkenner scanner Scanner scanner

Szlovákia Slovakia Slowakei Slovaquie

Szlovákia régiói regions of Slovakia Regionen der Slowakei régions de la Slovaquie

Szlovénia Slovenia Slowenien Slovénie

Szlovénia régiói regions of Slovenia Regionen Sloweniens régions de la Slovénie

szóbeli kérdés oral question mündliche Anfrage question orale

szobrászat sculpture Bildhauerei sculpture

szociáldemokrácia social democracy Sozialdemokratie social-démocratie

szociáldemokrata párt Social Democratic Party sozialdemokratische Partei parti social-démocrate

szociális alapú munkahelyi távollét leave on social grounds Urlaub aus sozialen Gründen congé social

szociális audit social audit Sozialbilanz bilan social

szociális biztonság social security soziale Sicherheit sécurité sociale

szociális címkézés social labelling Sozialgütesiegel label social

szociális dömping social dumping Sozialdumping dumping social

szociális gazdaság social economy Sozialwirtschaft économie sociale

szociális indikátor social indicator Sozialindikator indicateur social

szociális jogok social rights soziale Rechte droits sociaux

szociális jogszabályok social legislation Sozialrecht droit social

szociális kirekesztés marginalisation soziale Ausgrenzung exclusion sociale

szociális költségvetés social budget Sozialbudget budget social

szociális lakás subsidised housing Sozialwohnung logement social

szociális létesítmény social facilities Sozialeinrichtung équipement social

szociális munka social work Sozialarbeit travail social
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szociális munkás social worker Sozialarbeiter travailleur social

szociális párbeszéd social dialogue sozialer Dialog dialogue social

szociális párbeszéd (EU) social dialogue (EU) Sozialer Dialog (EU) dialogue social (UE)

szociális partnerek social partners Sozialpartner partenaire social

szociális segély welfare Sozialhilfe aide sociale

szociális szolgáltatás social services Sozialamt service social

szocialista internacionálé Socialist International Sozialistische Internationale internationale socialiste

szociális támogatás social assistance Sozialfürsorge assistance sociale

szocialista párt Socialist Party sozialistische Partei parti socialiste

szociális záradék social clause Sozialklausel clause sociale

szocializmus socialism Sozialismus socialisme

szociálpolitika social policy Sozialpolitik politique sociale

szociálpolitikai megállapodás (EU) Social Policy Agreement (EU)

Abkommen über die Sozialpolitik 

(EU) accord social (UE)

szociokulturális csoport sociocultural group soziokulturelle Gruppe groupe socio-culturel

szociokulturális létesítmény sociocultural facilities soziokulturelle Einrichtung équipement socioculturel

szociológia sociology Soziologie sociologie

Szófia körzet régiója Sofia District region Region Sofia-Bezirk région du District de Sofia

Szófia város régiója Sofia City region Region Sofia Stadt région de la Ville de Sofia

szoftver software Software logiciel

szójabab soya bean Soja soja

szójaolaj soya bean oil Sojaöl huile de soja

szokásjog customary law Gewohnheitsrecht droit coutumier

szokások és hagyományok customs and traditions Sitten und Gebräuche coutumes et traditions

szoláris építészet solar architecture Solararchitektur architecture solaire

szólásszabadság freedom of expression Redefreiheit liberté d'expression

szolgálat megtagadása conscientious objection Kriegsdienstverweigerung objection de conscience

szolgalmi jog easement Grunddienstbarkeiten servitude

szolgáltatás service Dienstleistung service

szolgáltatási szektor tertiary sector tertiärer Sektor secteur tertiaire

szolgáltatásnyújtás provision of services Erbringung von Dienstleistungen prestation de services

szolgáltatásnyújtási koncesszió service concession Dienstleistungskonzession concession de services

szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés services contract Dienstleistungsmarkt marché de services

szolgáltatásnyújtás szabadsága freedom to provide services freier Dienstleistungsverkehr libre prestation de services
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szolgáltatóipar service industry Dienstleistungsgewerbe industrie des services

szolgáltató vállalat services company Dienstleistungsunternehmen société de services

Szomália Somalia Somalia Somalie

szomszédságpolitika neighbourhood police bürgernahe Polizei police de proximité

szótár dictionary Wörterbuch dictionnaire

szövegszerkesztés word processing Textverarbeitung traitement de texte

szövetkezet cooperative Genossenschaft coopérative

szövetkezeti gazdaság collective farm landwirtschaftliches Kollektiv ferme collective

szövetkezeti hitelintézet cooperative bank Genossenschaftsbank banque coopérative

szövetkezeti mozgalom associative movement Genossenschaftsbewegung mouvement associatif

szövetségi állam federal State Bundesstaat État fédéral

szövetségi parlament federal chamber Bundesparlament chambre fédérale

szövetségi tagállam Federation State Gliedstaat État fédéré

szőlő grape Traube raisin

szőlőtermesztés viticulture Weinbau viticulture

szőlőültetvény vineyard Rebfläche vignoble

szőnyeg carpet Teppich tapis

szőrme- és szűcsipar hides and furskins industry Pelz- und Fellindustrie pelleterie

szponzorálás sponsorship Sponsoring parrainage

SZSZKSZ USSR UdSSR URSS

sztrájk strike Streik grève

sztrájkjog right to strike Streikrecht droit de grève

sztratoszferikus szennyezés stratospheric pollution Verunreinigung der Stratosphäre pollution stratosphérique

sztratoszferikus szennyezőanyag stratospheric pollutant

die Stratosphäre verschmutzende 

Substanz polluant stratosphérique

szubproletariátus sub-proletariat Lumpenproletariat sous-prolétariat

szubszaharai Afrika sub-Saharan Africa Subsahara-Afrika Afrique subsaharienne

szubszidiaritás elve principle of subsidiarity Subsidiaritätsprinzip principe de subsidiarité

szubtrópusi öv subtropical zone subtropische Zone zone subtropicale

szubvencióellenes eljárás anti-subsidy proceeding Antisubventionsverfahren procédure antisubvention

Szudán Sudan Sudan Soudan

Szuezi-csatorna Suez Canal Suezkanal canal de Suez

Szumátra Sumatra Sumatra Sumatra

szupermarket supermarket Laden mit großer Verkaufsfläche magasin à grande surface
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szupranacionalitás supranationality Überstaatlichkeit supranationalité

szupravezető ötvözet superconducting alloy supraleitfähige Legierung alliage supraconducteur

szükséges szavazatarány electoral quota Wahlquotient quotient électoral

szülési szabadság maternity leave Mutterschaftsurlaub congé de maternité

szülésznő midwife Hebamme sage-femme

születési arány births Geburtenhäufigkeit natalité

születéskor várható élettartam life expectancy Lebenserwartung espérance de vie

születésszabályozás birth control Geburtenkontrolle régulation des naissances

születésszabályozási politika birth policy Geburtenpolitik politique de natalité

szülői felelősség parental responsibility elterliche Haftung responsabilité parentale

szülői felügyeleti jog custody Sorgerecht droit de garde

szülői jog parental authority elterliche Gewalt autorité parentale

szülői szabadság parental leave Erziehungsurlaub congé parental

szülői támogatás parental allowance Elternbeihilfe allocation parentale

szürke irodalom grey literature graue Literatur littérature grise

Szváziföld Swaziland Swasiland Swaziland

táblázatkezelés spreadsheet Tabellenkalkulationsprogramm tableur

Tádzsikisztán Tajikistan Tadschikistan Tadjikistan

tagállami hatáskör competence of the Member States Zuständigkeit der Mitgliedstaaten compétence des États membres

tagállami hozzájárulás Member States' contribution Beitrag der Mitgliedstaaten contribution des États membres

tagállami mulasztás megállapítása iránti kereset action for failure to fulfil an obligation Klage wegen Vertragsverletzung recours en manquement

tagország member country Mitgliedsland pays membre

tájbor local wine Landwein vin de pays

tájékoztatáshoz való jog law relating to information Informationsrecht droit de l'information

tájékoztatási iroda information centre Informationsbüro bureau d'information

Tajvan Taiwan Taiwan Taïwan

takarékpénztár savings bank Sparkasse caisse d'épargne

takarmány fodder pflanzliche Futtermittel fourrage

takarmánygabona fodder cereals Futtergetreide céréale fourragère

takarmánynövény fodder plant Futterpflanze plante fourragère

takarmánynövény-termesztés fodder-growing Futterbau culture fourragère

takarmányozás animal nutrition Tierernährung alimentation animale

takarmányrépa fodder beet Futterrübe betterave fourragère
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talajelemzés soil analysis Bodenanalyse analyse du sol

talaj-előkészítés soil preparation Bodenbearbeitung préparation du sol

talajjavítás soil improvement Bodenverbesserung amélioration du sol

talajkémia soil chemistry Bodenchemie chimie du sol

talaj kondicionálása soil conditioning Bodendüngung amendement du sol

talajok és kőzetek earths and stones Steine und Erden terres et pierres

talajszennyezés soil pollution Bodenverseuchung pollution du sol

talajtan soil science Bodenkunde science des sols

talajtípus soil type Bodentypen type de sol

talajvédelem soil protection Bodenschutz protection du sol

talajvíz groundwater Grundwasser eau souterraine

találmány invention Erfindung invention

támogatási mechanizmus support mechanism Beistandsmechanismus mécanisme de soutien

támogatási politika support policy Stützungspolitik politique de soutien

támogatások visszatérítése reimbursement of aid Erstattung der Beihilfen remboursement des aides

támogatásra jogosult régió eligible region förderungswürdige Region région éligible

támogatott ár support price Stützpreis prix de soutien

támogatott díjszabás support tariff Unterstützungstarif tarif de soutien

tanácsadás és véleményezés consultancy Beratung und Begutachtung conseil et expertise

tanácsadó bizottság (EU) advisory committee (EU) Beratender Ausschuss (EU) comité consultatif (UE)

tanácsi formáció Council configuration Zusammensetzung des Rates formation du Conseil

tanár teacher Lehrkraft enseignant

tanárképzés teacher training Lehrerbildung formation des enseignants

tandíj school fees Kosten des Schulbesuchs frais de scolarité

tanév planning of the school year schulischer Zeitplan calendrier scolaire

tanítás teaching Unterrichtswesen enseignement

tankönyv school textbook Schulbuch manuel scolaire

tantál tantalum Tantal tantale

tanterv teaching curriculum Unterrichtsprogramm programme d'enseignement

tanulás learning Wissenserwerb acquisition des connaissances

tanulási módszer learning technique Lernmethode méthode d'apprentissage

tanulási zavarok backwardness at school Zurückbleiben in der Schule retard scolaire

tanulmányi szabadság training leave Bildungsurlaub congé formation
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tanulmányok elismerése recognition of studies

Anrechnung der Schul- und 

Studienzeit reconnaissance des études

tanulmányok időtartama length of studies Ausbildungsdauer durée des études

tanuló pupil Schüler élève

tanulók kiválasztása selection of pupils Schülerauslese sélection des élèves

tanulólétszám number of pupils Schülerzahl effectif scolaire

tanúvallomás evidence Zeugenaussage témoignage

tanúvédelem witness protection Zeugenschutz protection des témoins

Tanzánia Tanzania die Vereinigte Republik Tansania Tanzanie

tápanyagszükséglet nutritional needs Nahrungsbedarf besoin alimentaire

táplálkozás nutrition Ernährung nutrition

táplálkozási betegség nutritional disease Ernährungskrankheit maladie de la nutrition

táplálkozási szokások eating habits Ernährungsgewohnheit habitude alimentaire

taposóaknák elleni küzdelem mine action Minenbekämpfung lutte antimines

Targovishte régió Targovishte region Region Targovishte région de Targovishte

tárgyalási felhatalmazás power to negotiate Verhandlungsbefugnis pouvoir de négociation

tárgyalási készségek negotiation skills Verhandlungsgeschick pratique de négociation

tárgyi adó non-personal tax Realsteuer impôt réel

TARIC Taric TARIC TARIC

tarifális akadály tariff barrier tarifäres Handelshemmnis entrave tarifaire

tarifális besorolás specification of tariff heading Aufgliederung des Zolltarifs spécialisation tarifaire

tarifális mentesség tariff exemption Zollbefreiung exemption tarifaire

tarifális preferencia tariff preference Präferenzzoll tarif préférentiel

tarifatáblázat bracket rate Margentarif tarif à fourchette

tárolási támogatás storage premium Lagerhaltungsbeihilfe prime de stockage

társadalmi adaptáció social adjustment soziale Anpassung adaptation sociale

társadalmi beilleszkedés social integration soziale Integration intégration sociale

társadalmi egyenlőtlenség social inequality soziale Ungleichheit inégalité sociale

társadalmi elemzés social analysis gesellschaftliche Analyse analyse sociale

társadalmi élet social life Leben in der Gesellschaft vie sociale

társadalmi fejlődés social development soziale Entwicklung développement social

társadalmi-gazdasági körülmények socioeconomic conditions sozioökonomische Verhältnisse condition socio-économique

társadalmi hatás social impact soziale Auswirkungen impact social

társadalmi helyzet social situation soziale Lage situation sociale
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társadalmi jólét social well-being Gemeinwohl bien-être social

társadalmi konfliktus social conflict sozialer Konflikt conflit social

társadalmi költség social cost Sozialkosten coût social

társadalmi megállapodás social pact Sozialpakt pacte social

társadalmi mobilitás social mobility soziale Mobilität mobilité sociale

társadalmi mozgalom social movement soziale Bewegung mouvement social

társadalmi norma social norm soziale Norm norme sociale

társadalmi osztály social class soziale Schicht classe sociale

társadalmi probléma social problem soziales Problem problème social

társadalmi rehabilitáció social rehabilitation soziale Wiedereingliederung réinsertion sociale

társadalmi részvétel social participation Teilnahme am sozialen Leben participation sociale

társadalmi státus social status sozialer Status statut social

társadalmi struktúra social structure Sozialstruktur structure sociale

társadalmi-szakmai csoport socioprofessional category sozioprofessionelle Gruppe catégorie socioprofessionnelle

társadalmi szerep social role soziale Rolle rôle social

társadalmi transzferek social transfers Sozialtransfers transferts sociaux

társadalmi változás social change sozialer Wandel changement social

társadalmi viselkedés social behaviour Sozialverhalten comportement social

társadalombiztosítás harmonizálása social-security harmonisation

Harmonisierung der 

Sozialversicherung harmonisation des sécurités sociales

társadalombiztosítási bíráskodás social court Sozialgerichtsbarkeit juridiction sociale

társadalombiztosítási járulék social-security contribution Sozialbeitrag cotisation sociale

társadalombiztosítási jog social security legislation Sozialversicherungsrecht droit de la sécurité sociale

társadalombiztosítási juttatás social-security benefit Sozialleistung prestation sociale

társadalombiztosítási orvosi ellátás standard agreement health care Kassenarztsystem médecine conventionnée

társadalom-orvostan social medicine Sozialmedizin médecine sociale

társadalomstatisztikai felmérés social survey sozialstatistische Erhebung enquête sociale

társadalomtudományok social sciences Sozialwissenschaften sciences sociales

társaság organisation Gesellschaft société

társaság alapítása incorporation Gesellschaftsgründung constitution de société

társaság bejegyzése registration of a company Eintragung ins Handelsregister immatriculation de société

társasági adó corporation tax Körperschaftssteuer impôt sur les sociétés

társasági jog company law Gesellschaftsrecht droit des sociétés

társasági tag company member Gesellschafter associé
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társasági tagok védelme protection of shareholders Gesellschafterschutz protection des associés

társasági tőke share capital Gesellschaftskapital capital social

társfinanszírozás co-financing Mitfinanzierung cofinancement

társulási megállapodás association agreement Assoziierungsabkommen accord d'association

társulási megállapodás (EU) association agreement (EU) Assoziationsabkommen (EU) accord d'association (UE)

társulási tanács (EU) Association Council (EU) Assoziationsrat (EU) conseil d'association (UE)

társulásos kiskereskedelem affiliated retailing angegliederter Handel commerce associé

társult ország associated country assoziiertes Land pays associé

tartalék alkatrész spare part Ersatzteil pièce détachée

tartalékok reserves Vorrat réserves

tartalékos hadsereg reserve army Reservistenarmee armée de réserve

tartalékvaluta reserve currency Reservewährung monnaie de réserve

tartályhajó tanker Tanker bateau-citerne

tartási kötelezettség maintenance obligation Unterhaltspflicht obligation alimentaire

tartomány province Provinz province

tartós fogyasztási cikkek durable goods langlebiges Gebrauchsgut bien durable

tartósítóipar cannery Konservenfabrik conserverie

tartósítószer preservative Konservierungsstoff agent de conservation

tartós munkanélküliség long-term unemployment Langzeitarbeitslosigkeit chômage de longue durée

tartózkodás abstentionism Wahlenthaltung abstentionnisme

tartózkodási engedély residence permit Aufenthaltsrecht droit de séjour

Tauragė Tauragė county Tauragė district de Taurage

távértékesítés distance selling Versandhandel vente à distance

távérzékelés remote sensing Fernerkundung télédétection

távgyógyászat telemedicine Telemedizin télémédecine

távirat telegraph Telegrammdienst télégraphe

távközlés telecommunications Telekommunikation télécommunication

távközlési díjszabás telephone charges Telekommunikationstarif tarif des communications

távközlési eszköz telecommunications equipment Fernmeldegerät matériel de télécommunication

távközlés-politika telecommunications policy Telekommunikationspolitik politique de la télécommunication

távközlés-szabályozás regulation of telecommunications

Regelung im 

Telekommunikationswesen

réglementation des 

télécommunications

távmunka teleworking Fernarbeit travail à distance

távoktatás distance learning Fernunterricht enseignement à distance

Gyors fordításra van szüksége? Kérje árajánlatunkat: 06 70 332 4905 | info@1x1forditoiroda.hu

1x1 Fordítóiroda

www.1x1forditoiroda.hu



Távol-Kelet Far East Ferner Osten Extrême-Orient

taxi taxi Taxi taxi

tea tea Tee thé

technikai akadály technical barrier technisches Handelshemmnis entrave technique

technológia technology Technologie technologie

technológiaátadás technology transfer Technologietransfer transfert de technologie

technológiaértékelés technology assessment Technologiebewertung évaluation technologique

technológiai folyamat technological process technologisches Verfahren procédé technologique

technológiai függetlenség technological independence technologische Unabhängigkeit indépendance technologique

technológiai hatástanulmányok prospective technological studies technologische Zukunftsforschung prospective technologique

technológiai változás technological change technologischer Wandel changement technologique

technológia kiválasztása choice of technology Wahl einer Technologie choix de technologie

tégla brick Ziegel brique

tehén cow Kuh vache

tehénsajt cows’ milk cheese Kuhkäse fromage de vache

tehergépjármű large vehicle Großraumtransporter véhicule gros porteur

tehergépjárműpark vehicle fleet Kraftfahrzeugbestand parc automobile

teherszállító hajó cargo vessel Frachtschiff navire de charge

tej milk Milch lait

tejelő tehén dairy cow Milchkuh vache laitière

tejes jégkrém dairy ice cream Speiseeis crème glacée

tejfehérje milk protein Milcheiweiß protéine du lait

tejgazdaság dairy farm Milchviehbetrieb exploitation laitière

tejipar dairy industry Milchindustrie industrie laitière

tejipari melléktermék milk by-product Milchnebenerzeugnis sous-produit du lait

tejpor powdered milk Milchpulver lait en poudre

tejszín cream Rahm crème

tejtermék milk product Milcherzeugnis produit laitier

tejtermelés dairy production Milcherzeugung production laitière

tejzsír milk fat Milchfett matière grasse du lait

telefax facsimile Telekopie télécopie

telefon telephone Telefon téléphone

telekár price of land Grundstückspreis prix du terrain
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telekommunikációs szektor telecommunications industry Telekommunikationsindustrie industrie des télécommunications

telematika telematics Telematik télématique

Teleorman Teleorman Teleorman Teleorman

telephely establishment Niederlassung établissement

teletex Teletex Teletex télétex

teletext broadcast videography Fernsehtext vidéographie diffusée

televízió television Fernsehen télévision

televíziókészülék television equipment Fernsehgerät appareil de télévision

telex telex Telexdienst télex

teljes fogás total catch Gesamtfangmenge capture totale

teljes foglalkoztatottság full employment Vollbeschäftigung plein-emploi

teljesítménybér piece work pay Leistungslohn salaire au rendement

teljesítményértékelés benchmarking Benchmarking étalonnage des performances

teljesítménynövelő szerek performance drugs Doping dopage

teljes körű felmérés census Zählung recensement

teljes munkaidőben történő foglalkoztatás full-time employment Vollzeitarbeit travail à plein-temps

teljes tej whole milk Vollmilch lait entier

Telšiai Telšiai county Telšiai district de Telsiai

temető cemetery Friedhof cimetière

templom church Kirche église

tengelyterhelés axle weight Achslast charge à l'essieu

tenger sea Meer mer

tengeralattjáró submarine Unterseeboot sous-marin

tengerek kihasználása exploitation of the seas Nutzung der Meere exploitation des mers

tengerek szabadsága freedom of the seas Freiheit der Meere liberté des mers

tengerentúli megyék (Franciaország) overseas department (France) überseeisches Departement département d'outre-mer

tengerentúli országok és területek overseas countries and territories überseeische Länder und Gebiete pays et territoires d'outre-mer

tengerentúli területek overseas territory überseeisches Gebiet territoire d'outre-mer

tengerfenék sea-bed Meeresboden fond marin

tengeri emlősök marine mammal Meeressäugetier mammifère marin

tengeri felügyelet maritime surveillance Überwachung der Meere surveillance maritime

tengeri források resources of the sea Meeresschätze ressource de la mer

tengeri fúrás offshore drilling Offshore-Bohrung forage en mer
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tengeri hajózás maritime shipping Seeschifffahrt navigation maritime

tengeri hal sea fish Seefisch poisson de mer

tengeri halászat sea fishing Seefischerei pêche maritime

tengeri kabotázs maritime cabotage Küstenschifffahrt cabotage maritime

tengeri konferencia maritime conference Seekonferenz conférence maritime

tengeri környezet marine environment Meeresumwelt milieu marin

tengeri közlekedésbiztonság maritime safety Sicherheit der Meere sécurité maritime

tengeriközlekedés-politika shipping policy Meerespolitik politique maritime

tengeri létesítmény offshore structure Offshore-Anlage installation en mer

tengeri olaj offshore oil Schelföl pétrole marin

tengeri ökoszisztéma marine ecosystem Ökosystem Meer écosystème marin

tengeri szállítás maritime transport Beförderung auf dem Seeweg transport maritime

tengeri szállítási biztosítás marine insurance Seetransportversicherung assurance maritime

tengeri terület maritime area maritimer Raum espace maritime

tengerjog law of the sea Seerecht droit de la mer

tengerjogi bíróság maritime court Seerechtszuständigkeit juridiction maritime

tengerjogi szabályozás maritime law Seeschifffahrtsrecht droit maritime

tengeröböl gulf Golf golfe

tengerparti régió coastal region Küstengebiet région côtière

tengerszennyezés marine pollution Meeresverschmutzung pollution marine

tengerszoros strait Meerenge détroit

tenyészállat breeding animal Zuchttier animal reproducteur

tenyészreaktor breeder reactor Brutreaktor surrégénérateur

tényfeltáró küldetés fact-finding mission Untersuchungskommission mission d'enquête

teológia theology Theologie théologie

terapeutika therapeutics Therapeutik thérapeutique

teraszos művelés terrace cropping Terrassenanbau culture en terrasse

tereptanulmány field research Vor-Ort-Untersuchung recherche sur le terrain

terhelhetőség payload Nutzlast charge utile

térinformatikai rendszer geographical information system geografisches Informationssystem système d'information géographique

terjesztő distributor Vertriebshändler distributeur commercial

térkép plan Karte plan

termékbevezetés launching of a product Einführung eines Produkts lancement d'un produit
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termékbiztonság product safety Sicherheit des Produkts sécurité du produit

termékcsomagolás és -kiszerelés preparation for market

Produktverpackung und -

aufmachung conditionnement

termékek szerinti kereskedelem trade by product Handel nach Erzeugnissen échange par produits

termék élettartalma product life Lebensdauer eines Produkts durée de vie du produit

termékenység fertility Gebärhäufigkeit fécondité

termékfelelősség producer's liability Herstellerhaftung responsabilité du producteur

termékminőség product quality Warenqualität qualité du produit

terméktervezés product design Produktgestaltung conception de produit

termelékenység productivity Produktivität productivité

termelés production Produktion production

termelés alóli kivont földterület abandoned land Sozialbrache terre abandonnée

termelési áttérés redirection of production

landwirtschaftliche 

Produktionsumstellung reconversion productive

termelési cél production target Produktionsziel objectif de production

termelési javak intermediate goods Produktionsgut bien de production

termelési költség production cost Produktionskosten coût de production

termelési kvóta production quota Produktionsquote quota de production

termelési mód mode of production Art der Erzeugung mode de production

termelési norma production standard Fertigungsstandard norme de production

termelési statisztikák production statistics Produktionsstatistik statistique de production

termelési szakosítás product specialisation Spezialisierung der Produktion spécialisation de la production

termelési támogatás production aid Produktionsbeihilfe aide à la production

termelési technika production technique Produktionstechnik technique de production

termelési tényező factor of production Produktionsfaktor facteur de production

termelési többlet production surplus Produktionsüberschuss excédent de production

termelési visszatérítés production refund Erstattung bei der Erzeugung restitution à la production

termeléspolitika production policy Produktionspolitik politique de production

termelői ár producer price Erzeugerpreis prix à la production

termelői csoport producer group Erzeugergemeinschaft groupement de producteurs

termelői társfelelősség producer co-responsibility Mitverantwortung der Erzeuger coresponsabilité des producteurs

termelőkapacitás production capacity Produktionskapazität capacité de production

terményveszteség crop losses Missernte perte de récolte

terméshozam crop yield landwirtschaftlicher Ertrag rendement agricole

természetbeni juttatás fringe benefit zusätzliche Gegenleistung avantage accessoire
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természetbeni segély aid in kind Naturalhilfe aide en nature

természetes élelmiszer-színezék natural food colouring natürlicher Lebensmittelfarbstoff colorant alimentaire naturel

természetes erdő natural forest Naturwald forêt naturelle

természetes gumi natural rubber Naturkautschuk caoutchouc naturel

természetes rost natural fibre Naturfaser textile naturel

természetes személy natural person natürliche Person personne physique

természeti csapás natural disaster Naturkatastrophe désastre naturel

természeti erőforrások natural resources natürliche Ressourcen ressource naturelle

természeti környezet megőrzése countryside conservation Landschaftsschutz protection du paysage

természeti veszélyek natural hazard Naturgefahren risque naturel

természetjog natural law Naturrecht droit naturel

természetvédelmi terület nature reserve Naturschutzgebiet réserve naturelle

terminológia terminology Terminologie terminologie

termodinamika thermodynamics Thermodynamik thermodynamique

terrorizmus terrorism Terrorismus terrorisme

területfejlesztés regional development regionale Entwicklung développement régional

területhasználat land use Bodennutzung utilisation des terres

területi enklávé territorial enclave Territorialenklave enclave territoriale

területi és helyi hatóságok regional and local authorities Gebietskörperschaft collectivité territoriale

területi választás regional election Regionalwahl élection régionale

területi vita territorial dispute Gebietsanspruch contentieux territorial

területpihentetés set-aside Flächenstilllegung gel des terres

területrendezés area management Raumordnung gestion de l'espace

területszervezés town and country planning Raumplanung aménagement du territoire

tervgazdaság planned economy Planwirtschaft économie planifiée

testi fogyatékos physically disabled Körperbehinderter handicapé physique

testnevelés physical education Leibeserziehung éducation physique

testvérvárosi kapcsolat twinning Städtepartnerschaft jumelage

tevékenységek kiszervezése outsourcing Auslagerung externalisation

textilgép textile machine Textilmaschine machine textile

textilipar textile industry Textilindustrie industrie textile

textilnövény textile plant Textilpflanze plante textile

textilrost textile fibre Textilfaser fibre textile
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textiltermék textile product Textilerzeugnis produit textile

tezaurusz thesaurus Thesaurus thésaurus

Thaiföld Thailand Thailand Thaïlande

Thesszália Thessaly Thessalien Thessalie

tibeti kérdés Tibetan question Tibetfrage question du Tibet

tiltott fegyver prohibited weapon verbotene Waffe arme prohibée

tiltott kereskedelem illicit trade unerlaubter Handel trafic illicite

tiltott megállapodás unlawful agreement verbotenes Kartell entente illicite

Timiș Timis Timis Timis

Timor Timor Timor Timor

Tirol Tyrol Tirol Tyrol

Tirrén-tenger Tyrrhenian Sea Tyrrhenisches Meer mer Tyrrhénienne

tiszta fejlesztési mechanizmus clean development mechanism

Mechanismus für die 

umweltverträgliche Entwicklung

mécanisme pour un développement 

propre

tiszta technológia clean technology saubere Technologie technologie propre

tisztességes kereskedelem fair trade fairer Handel commerce équitable

tisztességes turizmus equitable tourism fairer Tourismus tourisme équitable

tisztességtelen reklám advertising malpractice unlautere Werbung publicité abusive

tisztességtelen szerződési feltétel unfair terms of contract Missbrauchsklausel clause abusive

tisztítóipar cleaning industry Reinigung blanchisserie

tisztítószer polishing and scouring preparations Reinigungsmittel produit d'entretien

titán titanium Titan titane

titkársági személyzet secretarial staff Sekretariatspersonal personnel de secrétariat

titkos szavazás secret ballot geheime Wahl vote secret

titkosszolgálat secret service Geheimdienst service secret

titkos társaság secret society Geheimbund société secrète

titoktartás confidentiality Vertraulichkeit confidentialité

Tízek csoportja Group of Ten Zehnerklub groupe des Dix

tó lake See lac

Togo Togo Togo Togo

tojás egg Ei œuf

tojástermék egg product Eierzeugnis ovoproduit

tojóbaromfi laying poultry Legegeflügel volaille pondeuse

Tokelau-szigetek Tokelau Tokelau Tokelau
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Tokiói Forduló Tokyo Round Tokio-Runde négociation de Tokyo

tolmácsolás interpreting Dolmetschen interprétation

tolóhajózás push towing Schubschifffahrt poussage

Tonga Tonga Tonga Tonga

torkolat estuary Mündungsgebiet estuaire

Toscana Tuscany Toskana Toscane

toxikológia toxicology Toxikologie toxicologie

toxikus anyag toxic substance Giftstoff substance toxique

több képzettséggel rendelkező munkavállaló multiskilled worker polyvalente Arbeitskraft travailleur polyvalent

többletkészlet surplus stock überhöhte Lagerbestände stock excédentaire

többnemzetiségű állam multiracial State Vielvölkerstaat État multiethnique

többnemzetiségű erők multinational force multinationale Truppe force multinationale

többnyelvűség multilingualism Mehrsprachigkeit multilinguisme

többnyelvű szótár multilingual dictionary mehrsprachiges Wörterbuch dictionnaire multilingue

többoldalú felügyelet multilateral surveillance multilaterale Überwachung surveillance multilatérale

többoldalú kapcsolatok multilateral relations multilaterale Beziehungen relation multilatérale

többoldalú megállapodás multilateral agreement multilaterales Abkommen accord multilatéral

többpártrendszer multiparty system Mehrparteiensystem multipartisme

többségi szavazás majority voting Stimmenmehrheit majorité de vote

többségi szavazási rendszer majority voting system Mehrheitswahl scrutin majoritaire

többszintes ház multi-storey dwelling Mehrfamilienhaus logement collectif

többszörös nyugdíjjogosultság cumulative pension entitlement Rentenhäufung cumul de pensions

tömbpolitika East-West policy Blockpolitik politique des blocs

tömegfogyasztási cikkek mass-consumption product Massenbedarfsgut produit de grande consommation

tömegkommunikáció mass communications Massenkommunikation communication de masse

tömegközlekedés public transport Massenbeförderung transport en commun

tömegközlekedési eszközzel történő szállítás means of public conveyance

Beförderung mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln transport public

tömegmédia mass media Massenmedium moyen de communication de masse

tömegoktatás mass education Massenerziehung éducation de masse

tömegpusztító fegyver weapon of mass destruction Massenvernichtungsmittel arme de destruction massive

tömegtermelés mass production Massenproduktion production de masse

tömegturizmus mass tourism Massentourismus tourisme de masse

törlesztés redemption Rückzahlung remboursement
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Törökország Turkey die Türkei Turquie

történelmi emlékhely historic site historische Stätte site historique

történelmi személyiség historical figure Geschichtliche Persönlichkeit personnalité historique

történeti áttekintés historical account chronologische Entwicklung historique

történeti földrajz historical geography historische Geografie géographie historique

történettudomány history Geschichtswissenschaft histoire

törvény legal rule Gesetz loi

törvényalkotás legislation Gesetzgebung législation

törvényalkotási eljárás legislative procedure Gesetzgebungsverfahren procédure législative

törvények alkalmazása application of the law Anwendung des Gesetzes application de la loi

törvény elfogadása adoption of a law by vote Annahme des Gesetzes adoption de la loi

törvény előtti egyenlőség equality before the law Gleichheit vor dem Gesetz égalité devant la loi

törvényesség legality Legalität légalité

törvényhozási időszak legislative period Legislaturperiode législature

törvényjavaslat elfogadása passage of a bill Verabschiedung des Gesetzes vote de la loi

törvénykezdeményezés legislative initiative Gesetzesinitiative initiative législative

törvény kihirdetése promulgation of a law Ausfertigung des Gesetzes promulgation de la loi

törvénykönyv legal code Gesetzbuch code juridique

törvénymódosítás amendment of a law Gesetzesänderung révision de la loi

Törvényszék (EU) General Court (EU) Gericht (EU) Tribunal (UE)

törvényszéki orvostan forensic medicine Gerichtsmedizin médecine légale

tőkeátutalás capital transfer Kapitaltransfer transfert de capitaux

tőkebefektetés investment transaction Kapitalanlage placement de capitaux

tőkeegyesítő társaság company with share capital Kapitalgesellschaft société de capitaux

tőkeemelés capital increase Kapitalerhöhung augmentation de capital

tőkeérték-csökkenés capital depreciation Wertminderung des Kapitals dépréciation du capital

tőke hazatelepítése repatriation of capital Kapitalrückführung rapatriement de capitaux

tőkejavak capital goods Ausrüstungsgut bien d'équipement

tőkekiáramlás outflow of capital Kapitalflucht évasion de capitaux

tőkekivitel export of capital Kapitalausfuhr exportation de capitaux

tőkeköltség cost of capital Kapitalkosten coût de capital

tőkemozgás capital movement Kapitalverkehr mouvement de capitaux

tőkenyereség-adó tax on investment income Kapitalertragssteuer impôt sur les revenus de capitaux
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tőkepiac capital market Kapitalmarkt marché des capitaux

tőkepiaci érték market capitalisation Börsenwert eines Unternehmens valeur boursière

tőke szabad mozgása free movement of capital freier Kapitalverkehr libre circulation des capitaux

tőke visszaforgatása recycling of capital Kapitalrecycling recyclage de capitaux

tőzeg peat Torf tourbe

tőzsdei jegyzés stock-exchange listing Börsennotierung cotation boursière

tőzsdei ügylet stock-exchange transaction Börsengeschäft opération de bourse

Trade Expansion Act Trade Expansion Act Trade Expansion Act Trade Expansion Act

trágya fertiliser Düngemittel engrais

transzeurópai hálózat trans-European network transeuropäisches Netz réseau transeuropéen

transzferár transfer pricing Transferpreis prix de transfert

transzgenikus állatok transgenic animal transgenes Tier animal transgénique

transzgenikus növények transgenic plant transgene Pflanze plante transgénique

transznacionális vállalkozás transnational corporation transnationales Unternehmen entreprise transnationale

tranzitdíj transit charge Durchfuhrabgabe taxe de transit

trauma trauma Unfallverletzung traumatisme

Trenčín régiója Trenčín region Region Trenčín région de Trenčín

Trentino-Alto Adige Trentino-Alto Adige Trentino-Südtirol Trentin-Haut-Adige

Trento autonóm tartomány Autonomous Province of Trento autonome Provinz Trient province autonome de Trente

triggerár trigger price Triggerpreis prix gâchette

TRIMS TRIMs TRIMS TRIMS

Trinidad és Tobago Trinidad and Tobago Trinidad und Tobago Trinité-et-Tobago

TRIPS TRIPS TRIPS TRIPS

tritikálé triticale Triticum triticale

Trnava régiója Trnava region Region Trnava région de Trnava

trojka (EU) Troika (EU) Troika (EU) Troïka (UE)

trópusi betegség tropical disease Tropenkrankheit maladie tropicale

trópusi erdő tropical forest tropischer Regenwald forêt tropicale

trópusi fa tropical wood Tropenholz bois tropical

trópusi gyümölcs tropical fruit tropische Frucht fruit tropical

trópusi mezőgazdaság tropical agriculture Tropenkultur culture tropicale

trópusi növény tropical plant tropische Pflanze plante tropicale

trópusi övezet tropical zone tropische Zone zone tropicale
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tröszt trust Trust trust

trösztellenes jogszabályok anti-trust legislation Antitrustgesetzgebung législation antitrust

tudásgazdaság knowledge economy wissensbasierte Wirtschaft économie de la connaissance

tudásmenedzsment knowledge management Wissensmanagement gestion des connaissances

tudományfilozófia philosophy of science Philosophie der Wissenschaft philosophie des sciences

tudományos berendezés scientific apparatus wissenschaftliches Gerät appareil scientifique

tudományos bizottság (EU) scientific committee (EU) Wissenschaftlicher Ausschuss (EU) comité scientifique (UE)

tudományos együttműködés scientific cooperation wissenschaftliche Zusammenarbeit coopération scientifique

tudományos és műszaki kutatási bizottság

Scientific and Technical Research 

Committee

Ausschuss für wissenschaftliche 

und technische Forschung

comité de la recherche scientifique 

et technique

tudományos fejlődés scientific progress wissenschaftlicher Fortschritt progrès scientifique

tudományos felfedezés scientific discovery wissenschaftliche Entdeckung découverte scientifique

tudományos hivatás scientific profession wissenschaftlich-technischer Beruf profession scientifique

tudományos ismeretek cseréje scientific exchange wissenschaftlicher Austausch échange scientifique

tudományos kiadvány scientific press wissenschaftliche Presse presse scientifique

tudományos könyvtár scientific library wissenschaftliche Bibliothek bibliothèque scientifique

tudományos kutatás scientific research wissenschaftliche Forschung recherche scientifique

tudományos oktatás scientific education wissenschaftlicher Unterricht enseignement scientifique

tudományos számítás scientific calculation wissenschaftliche Berechnung calcul scientifique

tudományos vélemény scientific report wissenschaftliches Gutachten expertise scientifique

tudományos veszélyelemzés cindynics

wissenschaftliches 

Risikomanagement cindynique

tulajdonátruházás transfer of property Eigentumsübertragung transmission de la propriété

tulajdonjog ownership Eigentum an Gütern propriété des biens

tulajdonjog az űrben space property right Besitz im Weltraum propriété de l'espace

tulajdonmegosztás division of property Eigentumsteilung partage de la propriété

tulajdonosi művelés owner farming Eigenbewirtschaftung faire-valoir direct

Tulcea Tulcea Tulcea Tulcea

túlnépesedés overpopulation Übervölkerung surpopulation

túlóra overtime Überstunde heure supplémentaire

túltermelés over-production Überproduktion surproduction

Tunézia Tunisia Tunesien Tunisie

turbina turbine Turbine turbine

turistaforgalom tourist exchange Touristenströme échange touristique

Turisztikai Világszervezet World Tourism Organisation Weltorganisation für Tourismus Organisation mondiale du tourisme
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turizmus tourism Tourismus tourisme

Turks- és Caicos-szigetek Turks and Caicos Islands Turks- und Caicosinseln Turks et Caicos

Tuvalu Tuvalu Tuvalu Tuvalu

tüntetéshez való jog right to demonstrate Demonstrationsrecht droit de manifester

Türingia Thuringia Thüringen Thuringe

Türkmenisztán Turkmenistan Turkmenistan Turkménistan

tüzelőanyag fuel Brennstoff combustible

tüzelőanyag-cella fuel cell Brennstoffzelle pile à combustible

tüzelőanyag-dúsítás fuel enrichment Brennstoffanreicherung enrichissement du combustible

tűlevelűek conifer Nadelbaum arbre résineux

tűz fire Brand incendie

tűzifa fuel wood Brennholz bois de chauffage

tűzijáték fireworks Feuerwerk feu d'artifice

tűzvédelem fire protection Brandbekämpfung lutte anti-incendie

tűzszünet cease-fire Waffenstillstand cessez-le-feu

Uganda Uganda Uganda Ouganda

ugar fallow Brache jachère

új foglalkoztatási forma new type of employment neue Beschäftigungsform nouvelle forme d'emploi

új gazdasági rend new economic order neue Weltwirtschaftsordnung nouvel ordre économique

Új-Kaledónia New Caledonia Neukaledonien Nouvelle-Calédonie

újkortörténet modern history Geschichte der Neuzeit histoire moderne

új közösségi eszköz New Community Instrument neues Gemeinschaftsinstrument nouvel instrument communautaire

újonnan iparosodott ország newly industrialised country Schwellenland nouveau pays industrialisé

új pedagógia new educational methods neue Pädagogik pédagogie nouvelle

újrabehozatal re-import Wiedereinfuhr réimportation

újrafelfegyverkezés rearmament Wiederaufrüstung réarmement

újrafelhasználási technológia recycling technology Recycling-Technologie technologie du recyclage

újrahasznosított anyagból készült termék recycled product Recyclingprodukt produit recyclé

újrakivitel re-export Wiederausfuhr réexportation

újraültetés replanting Wiederbepflanzung replantation

újság newspaper Zeitung journal

új technológia new technology neue Technologie nouvelle technologie

új termék new product neues Erzeugnis produit nouveau
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új tevékenység meghonosítása business location Ansiedlung neuer Aktivitäten implantation d'activité

új vallás new religion New-Age-Bewegung nouvelle religion

új város new town neue Stadt ville nouvelle

Új-Zéland New Zealand Neuseeland Nouvelle-Zélande

Ukrajna Ukraine die Ukraine Ukraine

Ulster-Donegal Ulster-Donegal Ulster-Donegal Ulster-Donegal

ultrafinom részecske ultra-fine particle ultrafeines Partikel particule ultrafine

Umbria Umbria Umbrien Ombrie

UNAIDS UNAIDS UNAids Onusida

UN Commission UN Commission Kommission UNO commission ONU

UN Conference UN Conference Konferenz UNO conférence ONU

UN convention UN convention Konvention UNO convention ONU

UNESCO Unesco Unesco Unesco

UN General Assembly UN General Assembly Generalversammlung UNO Assemblée générale ONU

UN-Habitat UN-Habitat UNO-Habitat ONU-Habitat

UNHCR UNHCR UNHCR HCR

Unicef Unicef Unicef Unicef

UN international covenant UN international covenant internationales Abkommen UNO pacte international ONU

Unió a Mediterrán Térségért Union for the Mediterranean Union für den Mittelmeerraum Union pour la Méditerranée

Unión belüli fizetési műveletek intra-EU payment

Innergemeinschaftlichen 

Zahlungsverkehr paiement intra-UE

Unión belüli kapcsolatok intra-EU relations Beziehungen innerhalb der EU relation intra-UE

Unión belüli kereskedelem intra-EU trade Intra-EU-Handel échange intra-UE

Unión belüli közlekedés intra-EU transport Innergemeinschaftlichen Transport transport intra-UE

Unión kívüli kereskedelem extra-EU trade Extra-EU-Handel échange extra-UE

uniós alap fund (EU) Fonds (EU) fonds (UE)

uniós beruházás EU investment EU-Investition investissement de l'UE

uniós ellenőrzés EU control Kontrolle der EU contrôle de l'UE

uniós fellépés EU action EU-Aktion action de l'UE

uniós finanszírozás EU financing Finanzierung der EU financement de l'UE

uniós finanszírozás elosztása distribution of EU funding

Aufschlüsselung der EU-

Finanzierung répartition du financement de l'UE

uniós finanszírozási rendszer EU financing arrangements System zur Finanzierung  der EU régime du financement de l'UE

uniós foglalkoztatáspolitika EU employment policy Beschäftigungspolitik der EU politique de l'emploi de l'UE

uniós hitelfelvétel EU borrowing EU-Anleihe emprunt de l'UE
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uniós hivatal EU office or agency EU-Behörde organisme de l'UE

uniós információkhoz való hozzáférés access to EU information Zugang zu EU-Informationen accès à l'information de l'UE

uniós információk terjesztése dissemination of EU information Informationsverbreitung (EU) diffusion de l'information de l'UE

uniós iparpolitika EU industrial policy Industriepolitik der EU politique industrielle de l'UE

uniós jog EU law EU-Recht droit de l'UE

uniós jog alkalmazása application of EU law Anwendung des EU-Rechts application du droit de l'UE

uniós jogi aktus EU act Rechtsakt der EU acte de l'UE

uniós jog–nemzeti jog EU law - national law EU-Recht - nationales Recht droit de l'UE-droit national

uniós jogrend EU legal system Rechtsordnung der EU ordre juridique de l'UE

uniós jogszabályok egységes szerkezetbe foglalása consolidation of EU law Konsolidierung des EU-Rechts consolidation du droit de l'UE

uniós jogszabályok kodifikációja codification of EU law Kodifizierung des EU-Rechts codification du droit de l'UE

uniós jogszabályok megszövegezése drafting of EU law Ausarbeitung des EU-Rechts élaboration du droit de l'UE

uniós jogvitában benyújtott kereset appeal to the Court (EU) Klage in EU-Streitsachen recours contentieux (UE)

uniós kezdeményezés EU initiative Initiative der EU initiative de l'UE

uniós kiadás EU expenditure EU-Ausgabe dépense de l'UE

uniós kiadvány EU publication Veröffentlichung der EU publication de l'UE

uniós kormányközi együttműködés intergovernmental cooperation (EU)

zwischenstaatliche 

Zusammenarbeit (EU)

coopération intergouvernementale 

(UE)

uniós kölcsön EU loan EU-Darlehen prêt de l'UE

uniós költségvetés EU budget Haushaltsplan der EU budget de l'UE

uniós környezetvédelmi politika EU environmental policy EU-Umweltpolitik politique de l'environnement de l'UE

uniós kutatáspolitika EU research policy Forschungspolitik der EU politique de la recherche de l'UE

uniós mezőgazdasági piac EU agricultural market EU-Agrarmarkt marché agricole de l'UE

uniós migrációs politika EU migration policy EU-Migrationspolitik politique migratoire de l'UE

uniós pénzügyi eszköz EU financial instrument Finanzinstrument der EU instrument financier de l'UE

uniós piac EU market Markt der EU marché de l'UE

uniós politika EU policy EU-Politik politique de l'UE

uniós politika–nemzeti politika EU policy - national policy EU-Politik - nationale Politik politique de l'UE-politique nationale

uniós program EU programme EU-Programm programme de l'UE

uniós rendőrségi és igazságügyi együttműködési szerv

EU body for police and judicial 

cooperation

Stelle für justizielle und polizeiliche 

Zusammenarbeit (EU)

organe de coopération judiciaire et 

policière (UE)

uniós statisztika EU statistics Statistik der EU statistique de l'UE

uniós szerv EU body Einrichtung der EU organe de l'UE

uniós szponzorálás EU sponsorship Sponsoring der EU parrainage de l'UE

uniós támogatás EU aid EU-Beihilfe aide de l'UE
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uniós termelés EU production EU-Produktion production de l'UE

uniós tevékenység EU activity Tätigkeit der EU activité de l'UE

uniós ügyekkel foglalkozó vegyes bizottság joint committee on EU matters Paritätischer Ausschuss (EU) comité paritaire (UE)

uniós vámeljárás EU customs procedure Zollverfahren der EU régime douanier de l'UE

uniós vizek EU waters EU-Gewässer eaux de l'UE

UNISIST Unisist UNISIST Unisist

unitárius állam unitarian State Nationalstaat État unitaire

univerzalizmus Universalism Mondialismus mondialisme

UNO UNO UNO ONU

UN resolution UN resolution Entschließung UNO résolution ONU

UNRWA UNRWA UNRWA UNRWA

Uppsala Uppsala county Uppsala Upsala

uralkodó osztály ruling class Führungsschicht classe dirigeante

urán uranium Uran uranium

urbanizáció urbanisation Verstädterung urbanisation

Uruguay Uruguay Uruguay Uruguay

Uruguayi Forduló Uruguay Round Uruguay-Runde négociation d'Uruguay

Ustí Ustí Ustí Ustí

utas traveller Fahrgast voyageur

utazás travel Reise voyage

utazási ügynökség travel agency Verkehrsverein agence de tourisme

utcagyerek street children Straßenkind enfant des rues

Utena Utena county Utena district d’Utena

útépítés road building Straßenbau construction de route

úthasználati díj axle tax Gebühr nach Achszahl taxe à l'essieu

útikönyv tourist guide Reiseführer guide touristique

útlevél passport Reisepass passeport

útmegszakításhoz való jogosultság right to stopover Landegebühr droit d'escale

Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht

üdülés holiday Urlaub vacances

ügyészség public prosecutor's department Staatsanwaltschaft ministère public

ügyfél customers Kundschaft clientèle

ügyintéző administrator AD-Beamter administrateur
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ügykezelő assistant Assistent assistant

ügyleti képesség capacity to contract Geschäftsfähigkeit capacité de contracter

ügyvéd barrister Rechtsanwalt avocat

ügyvezető igazgató managing director Unternehmensleiter directeur d'entreprise

ülésanyagok document for discussion at a sitting Sitzungsdokument document de séance

ülések nyilvánossága public conduct of debates Öffentlichkeit der Sitzungen publicité des débats

ülésszak parliamentary session Sitzungsperiode des Parlaments session parlementaire

ülnök lay magistrate Laienrichter magistrat non professionnel

ültetvény plantation Anpflanzung plantation

üsző heifer Färse génisse

ütközőkészlet buffer stock Ausgleichsvorrat stock régulateur

üveg glass Glas verre

üvegházhatás greenhouse effect Treibhauseffekt effet de serre atmosphérique

üvegházhatást okozó gáz greenhouse gas Treibhausgas gaz à effet de serre

üvegházi termesztés glasshouse cultivation Unterglasanbau culture sous serre

üvegipar glass industry Glasindustrie industrie du verre

üvegrost glass fibre Glasfaser fibre de verre

Üzbegisztán Uzbekistan Usbekistan Ouzbékistan

üzemanyag motor fuel Kraftstoff carburant

üzemanyagadó fuel tax Treibstoffsteuer taxe sur les carburants

üzemanyag újrafeldolgozása fuel reprocessing

Wiederaufbereitung des 

Brennstoffs retraitement du combustible

üzemi tanács works council Betriebsrat comité d'entreprise

üzletbérlet business lease gewerblicher Mietvertrag bail commercial

üzleti informatika business data processing

Datenverarbeitung in der 

Verwaltung informatique de gestion

üzleti morál business morals wirtschaftliche Moral moralité de la vie économique

üzleti tevékenység business activity Bestehen des Unternehmens vie de l'entreprise

üzleti tevékenység megszüntetése cessation of trading Betriebseinstellung cessation d'activité

üzleti turizmus business tourism Geschäftstourismus tourisme d'affaires

üzletlánc chain store Ladenkette magasin à succursales multiples

üzletpolitika business policy Unternehmenspolitik politique de l'entreprise

űrállomás space station Einrichtung im Weltraum station orbitale

űrfegyver space-based weapons Weltraumwaffe arme spatiale

űrjármű space vehicle Raumfahrzeug véhicule spatial
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űrközlekedés space transport Beförderung im Weltraum transport spatial

űrkutatás space research Weltraumforschung recherche spatiale

űrpolitika space policy Weltraumpolitik politique spatiale

űrrepülőgép-ipar aerospace industry Raumfahrtindustrie industrie aérospatiale

űrtudomány space science Weltraumwissenschaft science de l'espace

űrutazás space navigation Raumfahrt navigation spatiale

vad game animal Wild gibier

vád charge Anklage accusation

vadállomány animal resources Tierbestand ressource animale

vadászat hunting Jagd chasse

vadászati jogszabályok hunting regulations Jagdgesetzgebung réglementation de la chasse

vadhús game meat Wildfleisch viande de gibier

vadon élő emlősök wild mammal frei lebendes Säugetier mammifère sauvage

vadvilág wildlife freie Natur vie sauvage

vágási melléktermék és belsőség offal Innereien abats

vágási támogatás slaughter premium Schlachtprämie prime à l'abattage

vágóállat slaughter animal Schlachttier animal de boucherie

vágott baromfi slaughtered poultry geschlachtetes Geflügel volaille morte

vagyonbiztosítás property insurance Sachversicherung assurance des biens

vagyonelkobzás confiscation of property Beschlagnahme confiscation de biens

vagyon elleni bűncselekmény crime against property Vermögensdelikte crime contre les biens

vagyon felszámolása receivership Vermögensauseinandersetzung liquidation des biens

vagyonkezelő társaság trust company Treuhandgesellschaft entreprise fiduciaire

vagyonszerzési illeték capital transfer tax Erbschaftssteuer impôt sur la transmission

vaj butter Butter beurre

Vajdaság Vojvodina Vojwodina Voïvodine

vajolaj butter oil Butteroil butteroil

vakcina vaccine Impfstoff vaccin

vakcinálás vaccination Impfung vaccination

válaszadás joga right of reply Recht auf Gegendarstellung droit de réponse

választás election Wahl élection

választás érvénytelensége invalidity of an election Ungültigkeit einer Wahl nullité d'une élection

választási biztosíték electoral deposit Wahlkaution cautionnement électoral
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választási csalás electoral fraud Wahlbetrug fraude électorale

választási eredmény election result Wahlergebnis résultat électoral

választási kampány election campaign Wahlkampf campagne électorale

választási kifogás objections to an election result Wahlanfechtungen contentieux électoral

választási koalíció electoral alliance Wahlbündnis alliance électorale

választási költségek election expenses Wahlkampfkosten frais électoraux

választási módszer voting method Wahlmodus mode de scrutin

választási monitoring election monitoring Wahlprüfung vérification du scrutin

választási program election programme Wahlprogramm programme électoral

választási propaganda election campaign publicity Wahlpropaganda propagande électorale

választási reform electoral reform Wahlreform réforme électorale

választási rendszer electoral system Wahlsystem système électoral

választás második fordulója second ballot Stichwahl scrutin de ballottage

választások megszervezése organisation of elections Wahlorganisation organisation électorale

választói névjegyzék electoral register Wählerverzeichnis liste électorale

választói részvétel turnout of voters Wahlbeteiligung participation électorale

választójog electoral law Wahlrecht droit électoral

választójogi korhatár voting age Wahlalter âge électoral

választókerületekre történő beosztás division into constituencies Wahlkreiseinteilung découpage électoral

választók nyilvántartásba vétele registration of voters Eintragung in die Wählerliste inscription électorale

választópolgárok akarata voting intentions Wählerwille intention de vote

választottbíráskodás arbitration Streitschlichtung arbitrage

választottbíróság court of arbitration Schiedsgerichtsbarkeit juridiction arbitrale

választottbírósági kikötés arbitration clause Schiedsklausel clause compromissoire

Vâlcea Vâlcea Vâlcea Vâlcea

valenciai közösség Community of Valencia autonome Gemeinschaft Valencia communauté de Valence

vállalati felépítés company structure Unternehmensstruktur structure de l'entreprise

vállalati gazdálkodás business administration Betriebswirtschaft économie de l'entreprise

vállalati pénzügyek corporate finance Unternehmensfinanzierung financement de l'entreprise

vállalatirányítás corporate governance Unternehmensführungskultur gouvernement d'entreprise

vállalati számvitel management accounting betriebliches Rechnungswesen gestion comptable

vállalati szociális felelősség corporate social responsibility

soziale Verantwortung von 

Unternehmen responsabilité sociale de l'entreprise

vállalatkivásárlás company buyout Unternehmensübernahme rachat d'entreprise
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vállalatközi együttműködés inter-company cooperation

zwischenbetriebliche 

Zusammenarbeit coopération interentreprises

vállalatközi megállapodás inter-company agreement zwischenbetriebliche Vereinbarung accord interentreprises

vállalaton belül végzett kutatás company research innerbetriebliche Forschung recherche dans l'entreprise

vállalatvezetés company management Unternehmensleitung direction d'entreprise

vállalkozás type of business Unternehmen entreprise

vállalkozás egyesülése merger Fusion von Unternehmen fusion d'entreprises

Vállalkozásfejlesztési Központ Centre for the Development of Enterprise

Zentrum für 

Unternehmensentwicklung

Centre pour le développement de 

l'entreprise

vállalkozás igazgatása business management Unternehmensführung gestion d'entreprise

vállalkozás indítása business start-up Unternehmensgründung création d'entreprise

vállalkozási tevékenység áthelyezése transfer of businesses Unternehmensverlagerung transfert d'entreprise

vállalkozás mérete size of business Unternehmensgröße dimension de l'entreprise

vállalkozások csoportja group of companies Unternehmensgruppe groupe de sociétés

vállalkozásoknak nyújtott támogatás aid to undertakings Unternehmensbeihilfe aide aux entreprises

vállalkozások összefonódásának ellenőrzése merger control Fusionskontrolle contrôle des concentrations

vállalkozás szétválása demerger Unternehmensspaltung scission d'entreprises

vállalkozás tevékenységi köre branch of activity

Tätigkeitsbereich des 

Unternehmens activité de l'entreprise

vállalkozást terhelő vagyonadó tax on capital Vermögenssteuer impôt sur le capital

vállalkozó entrepreneur Unternehmer entrepreneur

vállalkozó szellem entrepreneurship Unternehmergeist esprit d'entreprise

vallás religion Religion religion

vallási csoport religious group religiöse Gruppe groupe religieux

vallási fundamentalizmus religious fundamentalism religiöser Fundamentalismus intégrisme religieux

vallási intézmény religious institution religiöse Einrichtung institution religieuse

vallási konfliktus religious conflict Glaubenskrieg conflit religieux

vallási megkülönböztetés religious discrimination religiöse Diskriminierung discrimination religieuse

vallási szekta religious sect religiöse Sekte secte religieuse

vallási turizmus religious tourism Pilgerfahrt tourisme religieux

vallások belső joga internal law of religions religiöses Recht droit interne des religions

vallásszabadság freedom of religious beliefs Religionsfreiheit liberté de religion

Valle d'Aosta Valle d'Aosta Aostatal Val d'Aoste

Vallon-Brabant tartomány Province of Walloon Brabant Provinz Wallonisch-Brabant province de Brabant wallon

vallon régió Walloon region (Belgium) wallonische Region Région wallonne

válságrendezési terv anti-crisis plan Antikrisenplan plan anticrise
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váltott műszakban végzett munka shift work Schichtarbeit travail par roulement

valutakiigazítás currency adjustment Währungsanpassung ajustement monétaire

valutakonvertibilitás currency convertibility Währungskonvertibilität convertibilité monétaire

valutakosár basket of currencies Währungskorb panier de monnaies

valutaövezet currency area Währungsgebiet zone monétaire

vám customs Zoll douane

vámalakiságok customs formalities Zollformalität formalité douanière

vámalakiságok egyszerűsítése simplification of formalities Vereinfachung der Zollformalitäten simplification des formalités

vámcsalás customs fraud Zollbetrug fraude douanière

vámcsökkentés tariff reduction Zollherabsetzung réduction tarifaire

vámérték customs valuation Zollwert valeur en douane

vámfelfüggesztéses eljárás customs procedure suspending duties vorläufiges Zollverfahren régime douanier suspensif

vámfelügyelet melletti feldolgozás processing under customs control

Umwandlung unter zollamtlicher 

Überwachung transformation sous douane

vámharmonizáció customs harmonisation Harmonisierung des Zollwesens harmonisation douanière

Vámigazgatások Világszervezete World Customs Organisation Weltzollorganisation Organisation mondiale des douanes

vámkontingens tariff quota Zollkontingent contingent tarifaire

vámmentes értékesítés duty-free sale abgabenfreier Verkauf vente hors taxe

vámmentesség exemption from customs duties Zollfreiheit franchise douanière

vámok felfüggesztése suspension of customs duties Aussetzung der Zollsätze suspension des droits de douane

vámokmány customs document Zollpapier document douanier

vámok megszüntetése abolition of customs duties Abschaffung der Zölle suppression des droits de douane

vámplafon tariff ceiling Zollplafond plafond tarifaire

vámraktár customs warehouse Zolllager entrepôt douanier

vámszabad terület free zone Freizone zone franche

vámszabályok customs regulations Zollvorschrift réglementation douanière

vámszakma customs profession Beruf im Zollwesen profession de la douane

vámtarifa customs tariff Zolltarif tarif douanier

vámtarifa-megállapodás tariff agreement Zollabkommen accord tarifaire

vámtarifa-nómenklatúra tariff nomenclature Zolltarifschema nomenclature tarifaire

vámtarifa-politika tariff policy Zollpolitik politique tarifaire

vámtarifa-tárgyalás tariff negotiations Zollverhandlung négociation tarifaire

vámtartozás customs debt Zollschuld dette douanière

vámterület (EU) customs territory (EU) Zollgebiet (EU) territoire douanier (UE)
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vámtétel customs duties Zollsatz droits de douane

vámtranzit customs transit Zollgutversand transit douanier

vámunió customs union Zollunion union douanière

vámügyi együttműködés customs cooperation Zusammenarbeit im Zollwesen coopération douanière

vámvisszatérítés customs drawback Erstattung der Zollabgaben

remboursement des droits de 

douane

vámvizsgálat customs inspection Zollkontrolle contrôle de douane

vámzárral történő szállítás transport under customs control Beförderung unter Zollverschluss transport sous douane

vanádium vanadium Vanadium vanadium

vandalizmus vandalism Vandalismus vandalisme

vándorkereskedelem itinerant trade ambulanter Handel commerce ambulant

Vanuatu Vanuatu Vanuatu Vanuatu

Värmland Värmland county Värmland Värmland

Várna régió Varna region Region Varna région de Varna

város town Stadt ville

városépítészet urban construction Städtebau construction urbaine

városgazdálkodás urban economy städtische Wirtschaft économie urbaine

városi agglomeráció urban centre städtische Siedlung agglomération urbaine

városi forgalom town traffic städtischer Verkehr circulation urbaine

városi infrastruktúra urban infrastructure städtische Infrastruktur infrastructure urbaine

városi közlekedés urban transport städtische Verkehrsmittel transport urbain

városi közösség urban community Stadtgemeinde collectivité urbaine

városi lakóhely urban habitat städtisches Wohnmilieu habitat urbain

városi nemzeti park national city park städtischer Nationalpark parc national urbain

városi népesség urban population Stadtbevölkerung population urbaine

városi térség urban area Stadtgebiet zone urbaine

városi út urban road städtische Straße voie urbaine

városok közötti migráció interurban migration Wanderung zwischen den Städten migration interurbaine

városon belüli ingázás intraurban commuting innerstädtische Wanderung migration intra-urbaine

város-rekonstrukció urban renewal Stadterneuerung rénovation urbaine

városrendezési terv town-planning scheme Bebauungsplan plan d'urbanisme

városszociológia urban sociology Soziologie städtischer Gemeinden sociologie urbaine

várostervezés town planning Stadtplanung urbanisme

várostervezési probléma urban problem städtebauliches Problem problème urbain
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várostervezési szabályozás town-planning regulations städtebauliche Vorschrift réglementation de l'urbanisme

várostervezési szakma town-planning profession Stadtplaner profession de l'urbanisme

vas iron Eisen fer

vásárlás hitelre credit purchase Kreditkauf achat à crédit

vásárlóerő purchasing power Kaufkraft pouvoir d'achat

vásárlóerő-paritás purchasing power parity Kaufkraftparität parité de pouvoir d'achat

vásárlói szokások purchasing habits Kaufgewohnheit habitude d'achat

vasárnapi munka Sunday working Sonntagsarbeit travail du dimanche

vasáru ironmongery Eisenwaren quincaillerie

vasérc iron ore Eisenerz minerai de fer

vas- és acélipar iron and steel industry Eisen- und Stahlindustrie industrie sidérurgique

vas- és acélipari munkagép iron and steel-working machinery

Anlage der Eisen- und 

Stahlindustrie machine sidérurgique

vas- és acéltermékek iron and steel product

Erzeugnis der Eisen- und 

Stahlindustrie produit sidérurgique

vasfém ferrous metal Eisenmetall métal ferreux

Vaslui Vaslui Vaslui Vaslui

Västerbotten Västerbotten county Västerbotten Västerbotten

vastermék iron product Schmiedeerzeugnis produit de forge

Västernorrland Västernorrland county Västernorrland Västernorrland

Västmanland Västmanland county Västmanland Västmanland

Västra Götaland Västra Götaland county Västra Götaland Västra Götaland

Västsverige West Sweden Westschweden Suède occidentale

vasútállomás railway station Bahnhof gare ferroviaire

vasúthálózat rail network Schienennetz réseau ferroviaire

vasúti fuvardíjszabás railway tariff Eisenbahntarif tarif ferroviaire

vasúti háttéripar railway industry Lokomotiv- und Wagonbau industrie ferroviaire

vasúti jármű vehicle on rails Schienenfahrzeug véhicule sur rails

vasúti járműpark rolling stock Schienenfahrzeugbestand parc ferroviaire

vasúti közlekedés rail transport Schienentransport transport ferroviaire

védelemhez való jog rights of the defence Rechte der Verteidigung droits de la défense

védelmi kiadások defence expenditure Verteidigungsausgaben dépense de défense

védelmi költségvetés defence budget Verteidigungshaushalt budget de la défense

védelmi politika defence policy Verteidigungspolitik politique de défense

védelmi statisztikák defence statistics Verteidigungsstatistik statistique de défense
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védett erdő classified forest geschützter Wald forêt classée

védett fajok protected species geschützte Art espèce protégée

védett munkahely designated employment Pflichtplatz emploi réservé

védett terület protected area Schutzgebiet zone protégée

védjegy trademark Warenzeichen marque

védjegyjog trademark law Markenrecht droit des marques

védőfelszerelés protective equipment Sicherheitsausrüstung équipement de protection

védzáradék protective clause Schutzklausel clause de sauvegarde

végelszámolás liquidation Gesellschaftsauflösung liquidation de société

végkielégítés severance pay Entlassungsgeld indemnité de licenciement

végrehajtási határozat implementing decision Durchführungsbeschluss décision d'exécution

végrehajtási irányelv implementing directive Durchführungsrichtlinie directive d'exécution

végrehajtási jogkör power of implementation Ausführungsbefugnis pouvoir d'exécution

végrehajtási rendelet implementing Regulation Durchführungsverordnung règlement d'exécution

végrehajtó hatalom executive power exekutive Gewalt pouvoir exécutif

végrehajtó szerv executive body Exekutive exécutif

végrehajtó ügynökség executive agency Exekutivagentur agence exécutive

végső elszámolás closing of accounts Rechnungsabschluss clôture des comptes

végső fogyasztás final consumption Endverbrauch consommation finale

vegyes ár mixed price gemischter Preis prix mixte

vegyes bizottság (EU) joint committee (EU) Gemischter Ausschuss (EU) comité mixte (UE)

vegyes gazdálkodást folytató mezőgazdasági üzem mixed farm

gemischter landwirtschaftlicher 

Betrieb exploitation agricole mixte

vegyes gazdaság mixed economy gemischtwirtschaftliches System économie mixte

vegyes hatáskör joint competence gemeinsame Zuständigkeit compétence mixte

vegyes házasság mixed marriage Mischehe mariage mixte

vegyesipar miscellaneous industries verschiedene Industriezweige industrie diverse

vegyes jelöltlista állítása cross voting Panaschieren panachage

vegyes megállapodás mixed agreement gemischtes Abkommen accord mixte

vegyesművelés mixed cropping vielseitiger Anbau polyculture

vegyes testület (EU) joint body (EU) Gemischtes Gremium (EU) organe mixte (UE)

vegyes tulajdonú gazdasági társaság mixed-ownership company

gemischtwirtschaftliche 

Gesellschaft société d'économie mixte

vegyi baleset chemical accident Chemieunfall accident chimique

vegyi fegyver chemical weapon chemische Waffe arme chimique
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Vegyifegyver-tilalmi Szervezet

Organisation for the Prohibition of 

Chemical Weapons

Organisation für das Verbot 

chemischer Waffen

Organisation pour l'interdiction des 

armes chimiques

vegyi hulladék chemical waste

Abfall aus der Erzeugung oder 

Verwendung von Chemikalien déchet chimique

vegyipar chemical industry chemische Industrie industrie chimique

vegyipari termék chemical product chemisches Erzeugnis produit chimique

vegyi szennyezés chemical pollution chemische Verunreinigung pollution chimique

vékony fólia thin sheet dünne Folie feuille mince

vélemény opinion Stellungnahme avis

vélemény (EU) opinion (EU) Stellungnahme (EU) avis (UE)

véleményezési jog advisory power Konsultationsbefugnis pouvoir consultatif

véleménynyilvánítási szabadság freedom of communication

Recht der freien 

Meinungsäußerung liberté de l'information

veleszületett betegség congenital disease angeborene Krankheit maladie congénitale

véletlenszerű környezetszennyezés accidental pollution

unfallbedingte 

Umweltverschmutzung pollution accidentelle

Veliko Tarnovo régió Veliko Tarnovo region Region Veliko Tarnovo région de Veliko Tarnovo

vendéglátóipar catering industry Gaststättengewerbe industrie de la restauration

Veneto Veneto Venetien Vénétie

Venezuela Venezuela Venezuela Venezuela

vény nélkül adható gyógyszer over-the-counter drug frei verkäufliches Medikament médicament en vente libre

vérátömlesztés blood transfusion Bluttransfusion transfusion sanguine

vérbetegség blood disease Blutkrankheit maladie du sang

verseny competition Wettbewerb concurrence

versenyjog competition law Wettbewerbsrecht droit de la concurrence

versenyképesség competitiveness Wettbewerbsfähigkeit compétitivité

versenykorlátozás restriction on competition Wettbewerbsbeschränkung restriction à la concurrence

versenykorlátozó magatartás bejelentése restrictive-practice notification Kartellanmeldung déclaration d'entente

versenykorlátozó magatartás engedélyezése restrictive-practice authorisation Kartellgenehmigung autorisation d'entente

versenykorlátozó magatartás engedélyezése alóli 

mentesítés

exemption from restrictive-practice 

authorisation

Befreiung von der 

Genehmigungspflicht exemption d'autorisation d'entente

versenykorlátozó megállapodás restrictive trade practice Kartellabsprache entente

versenypolitika competition policy Wettbewerbspolitik politique de la concurrence

versenytilalom non-competition clause Wettbewerbsverbot obligation de non-concurrence

versenyvizsga (EU) competition (EU)

Allgemeines Auswahlverfahren 

(EU) concours (UE)

vertikális megállapodás vertical agreement vertikaler Zusammenschluss entente verticale

vesebetegség kidney disease Nierenkrankheit maladie rénale

Vest (Románia) Vest (Romania) Vest (Rumänien) Roumanie de l'Ouest

Gyors fordításra van szüksége? Kérje árajánlatunkat: 06 70 332 4905 | info@1x1forditoiroda.hu

1x1 Fordítóiroda

www.1x1forditoiroda.hu



veszélyes anyag dangerous substance gefährlicher Stoff substance dangereuse

veszélyes anyagok szállítása transport of dangerous goods Beförderung gefährlicher Güter

transport de marchandises 

dangereuses

veszélyes hulladék hazardous waste gefährlicher Abfall déchet dangereux

veszettség rabies Tollwut rage

veszteséges eladás selling at a loss Verlustverkauf vente à perte

vétel purchase Kauf achat

vételár purchase price Einkaufspreis prix d'achat

vetésforgó crop rotation Wechselwirtschaft rotation des cultures

vétkes gondatlanság criminal negligence kriminelle Fahrlässigkeit négligence criminelle

vétó veto Veto veto

vetőmag seed Saatgut semence

vevőszolgálat after-sales service Kundendienst service après-vente

vezetéknév surname Familienname nom de famille

vezetési idő driving period Lenkzeit durée de la conduite

vezető executive Führungskraft cadre

vezetői engedély driving licence Führerschein permis de conduire

vezetőképzés management training Managementausbildung formation à la gestion

vezetőszemélyzet drivers Fahrpersonal personnel de conduite

vidékfejlesztés rural development ländliche Entwicklung développement rural

vidéki közösség rural community Landgemeinde collectivité rurale

vidéki lakóhely rural habitat ländliches Wohnmilieu habitat rural

vidéki migráció rural migration Landflucht migration rurale

vidéki település rural settlement ländliche Siedlung agglomération rurale

vidéki térség rural region ländliches Gebiet région rurale

vidékről városba történő migráció

migration from the countryside to the 

town Land-Stadt-Wanderung migration rurale urbaine

vidékszociológia rural sociology Soziologie ländlicher Gemeinden sociologie rurale

videokamerás megfigyelőrendszer video surveillance Video-Überwachung vidéosurveillance

videokazetta video cassette Videokassette vidéocassette

videokommunikáció video communications Videokommunikation vidéocommunication

videokonferencia videophone conference Telekonferenz téléconférence

videolemez video disc Videoplatte vidéodisque

videotár video library Videothek vidéothèque

videotex Videotex Videotex vidéographie
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Vidin régió Vidin region Region Vidin région de Vidin

Vidzeme Vidzeme Vidzeme Vidzeme

Vietnam Vietnam Vietnam Viêt Nam

Világbank World Bank Weltbank Banque mondiale

Világélelmezési Program World Food Programme Welternährungsprogramm Programme alimentaire mondial

világfogyasztás world consumption weltweiter Verbrauch consommation mondiale

világgazdaság world economy internationale Wirtschaft économie internationale

világi állam secular State laizistischer Staat État laïc

világi jelleg secularity Trennung von Kirche und Staat laïcité

világítás lighting Beleuchtung éclairage

világítási berendezés lighting equipment elektrischer Leuchtkörper matériel d'éclairage

világkészlet world stock Weltlagerbestände stock mondial

világpiaci ár world market price Weltmarktpreis prix du marché mondial

világszervezet world organisation zwischenstaatliche Organisation organisation mondiale

világtermelés world production Weltproduktion production mondiale

világűr extra-atmospheric space Weltraum espace extra-atmosphérique

világűr használata use of outer space Nutzung des Weltraums utilisation de l'espace

világűrjog law of outer space Weltraumrecht droit de l'espace

világűr-technológia space technology Weltraumtechnologie technique spatiale

villamosenergia-ipar electrical industry Elektrizitätsindustrie industrie électrique

Vilnius Vilnius county Vilnius district de Vilnius

virágkertészet floriculture Blumenkultur floriculture

virtuális könyvtár virtual library virtuelle Bibliothek bibliothèque virtuelle

virtuális közösség virtual community Virtuelle Gemeinschaft communauté virtuelle

virtuális valóság virtual reality virtuelle Realität réalité virtuelle

visegrádi országok Visegrad countries Visegrad-Gruppe groupe de Visegrad

viselkedéstudomány behavioural sciences Verhaltenswissenschaften sciences du comportement

visszaélés kábítószerrel drug traffic Drogenhandel trafic de stupéfiants

visszaengedett hal discarded fish zurückgeworfener Fang pêche rejetée

visszaható hatály retroactivity of a law rückwirkende Kraft des Gesetzes rétroactivité de la loi

visszaminősítés demotion Versetzung wegen Nichteignung rétrogradation professionnelle

vissza nem térítendő segély non-refundable aid nichtrückzahlbare Hilfe aide non remboursable

viszontbiztosítás reinsurance Rückversicherung réassurance
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viszonteladó dealer Wiederverkäufer revendeur

viszontleszámítolás rediscounting Rediskont réescompte

viszonyszám ratio zahlenmäßiges Verhältnis ratio

vitamin vitamin Vitamin vitamine

vitarendezés settlement of disputes Beilegung der Streitigkeiten règlement des différends

Vitarendezési Testület Dispute Settlement Body Streitbeilegungsgremium Organe de règlement des différends

víz water Wasser eau

vízelemzés water analysis Wasseranalyse analyse de l'eau

vízellátás water supply Wasserversorgung distribution de l'eau

vízépítés hydraulic works Wasserwirtschaft aménagement hydraulique

vízfogyasztás water consumption Wasserverbrauch consommation d'eau

vízfolyás watercourse Wasserlauf cours d'eau

vízfolyások szennyezése pollution of waterways Verschmutzung der Wasserläufe pollution des cours d'eau

vízgazdálkodás water management Wasserbewirtschaftung gestion de l'eau

vízigény water requirements Wasserbedarf besoin en eau

vízi környezet aquatic environment aquatische Umwelt milieu aquatique

vízi közlekedés waterway transport Binnenschifffahrt batellerie

vízinövény aquatic plant Wasserpflanze plante aquatique

vízkészlet water resources Wasserreserven ressource en eau

vízkészlet-hasznosítás use of water Wassernutzung utilisation de l'eau

vízkezelés water treatment Wasseraufbereitung traitement de l'eau

vizuális művészet visual arts visuelle Kunst arts visuels

vízumpolitika visa policy Visumpolitik politique des visas

vízvédelem water protection Gewässerschutz protection des eaux

vizsga examination Prüfung examen

vizsgálat testing Erprobung essai

vizsgálóbírói eljárás judicial investigation

Verfahren vor dem 

Untersuchungsrichter instruction judiciaire

vizsgálóbizottság committee of inquiry Untersuchungsausschuss commission d'enquête

vizsgára bocsátás admission to examinations Zulassung zur Prüfung admission à l'examen

vízszennyezés water pollution Wasserverschmutzung pollution de l'eau

vízszennyező anyag water pollutant Wasserschadstoff polluant de l'eau

volfrám tungsten Wolfram tungstène

volt szocialista országok former socialist countries ehemalige sozialistische Länder anciens pays socialistes
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Vorarlberg Vorarlberg Vorarlberg Vorarlberg

vörösbor red wine Rotwein vin rouge

Vöröskereszt Red Cross Rotes Kreuz Croix-Rouge

Vörös-tenger Red Sea Rotes Meer mer Rouge

Vrancea Vrancea Vrancea Vrancea

Vratza régió Vratza region Region Vratsa région de Vratsa

vulkánkitörés volcanic eruption Vulkanausbruch éruption volcanique

vulkanológia volcanology Vulkanologie volcanologie

Vysočina Vysočina Vysočina Vysočina

WAEMU-országok WAEMU countries UEMOA-Staaten pays de l'UEMOA

Wales Wales Wales pays de Galles

Wallis és Futuna Wallis and Futuna Wallis und Futuna Wallis-et-Futuna

Warmiai-mazúri vajdaság Varmia-Mazuria province Woiwodschaft Ermland-Masuren voïévodie de Varmie-Mazurie

Wassenaari Megállapodás Wassenaar arrangement Wassenaar-Arrangement Arrangement de Wassenaar

xenofóbia xenophobia Fremdenhass xénophobie

Yambol régió Yambol region Region Yambol région de Yambol

Yaoundéi Egyezmény Yaoundé Convention Abkommen von Jaunde convention de Yaoundé

Yorkshire és Humberside Yorkshire and The Humber Yorkshire und Humberside Yorkshire and Humberside

Yugoiztochen (Bulgária) Yugoiztochen (Bulgaria) Yugoiztochen (Bulgarien) Yugoiztochen (Bulgarie)

Yugozapaden (Bulgária) Yugozapaden (Bulgaria) Yugozapaden (Bulgarien) Yugozapaden (Bulgarie)

Yuzhen tsentralen (Bulgária) Yuzhen tsentralen (Bulgaria) Yuzhen tsentralen (Bulgarien) Yuzhen tsentralen (Bulgarie)

zab oats Hafer avoine

zaj noise Lärm bruit

zajszennyezés noise pollution Lärmbelästigung pollution acoustique

zajszint noise level Lärmpegel niveau sonore

zajvédelem noise protection Lärmschutz protection contre le bruit

Zambia Zambia Sambia Zambie

zárt lista fixed party list starre Liste liste bloquée

Zasavska Zasavska Zasavska Zasavska

zászló flag Flagge drapeau

Zeeland Zeeland Seeland Zélande

Zemgale Zemgale Zemgale Zemgale

zene music Musik musique
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zeneműtár record library Diskothek discothèque

Žilina régiója Žilina region Region Žilina région de Žilina

Zimbabwe Zimbabwe Simbabwe Zimbabwe

Zlín Zlín Zlín Zlín

zoonózis zoonosis Zoonose zoonose

zootaxonómia animal taxonomy Klassifikation der Tiere classification des animaux

zord időjárás bad weather Unwetter intempérie

Zöld-foki-szigetek Cape Verde Kap Verde Cap-Vert

zöldpárt Ecology Party Umweltpartei parti écologiste

zöldség vegetable Gemüse légume

zöldségkertészet market gardening Gemüsebau culture maraîchère

zöldséglé vegetable juice Gemüsesaft jus de légume

zöldségtermék vegetable product Gemüseerzeugnis produit à base de légumes

zöldterület green area Grüngebiet espace vert

zselatin gelatine Gelatine gélatine

zsidó Jew Jude juif

zsilipár sluice-gate price Einschleusungspreis prix d'écluse

zsinat ecclesiastical council Konzil concile

zsírok fats Fettkörper corps gras

zsoldos mercenary Söldner mercenaire

Forrás: © Európai Unió, 2014, 

http://eurovoc.europa.eu/
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