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Про словник термінів і понять

Пропонований словник є термінологічним перекладним 
угорсько-українським – українсько-угорським. Він містить понад 
7 тисяч найбільш поширених понять з історії, географії, мате-
матики, фізики, біології, хімії, інформатики, філології та право-
знавства – саме з тих навчальних предметів, з термінологією яких 
учні знайомляться своєю рідною національною мовою і державною 
українською. У словнику подані однослівні терміни, а також терміни-
словосполучення (наукові поняття). 

Більшість наукових термінів є міжнародними, але написання їх у 
кожній мові підпорядковується відповідним правилам, засвоїти які 
допомагає словник, оскільки він має нормативний характер. Право-
пис слів з різних сфер відповідає актуальним законам мови. 

Основне завдання словника – допомогти учням співвідносити 
терміни рідною мовою з термінами державної української мови і 
навпаки, що значно полегшить користування підручниками та 
спеціальною літературою з певної галузі знань. Зіставлення 
термінів є особливо важливим у нинішніх умовах, коли українська 
мова як державна поширюється на всі галузі науки. 

Користуватися словником дуже легко: реєстрові слова роз-
ташовані за алфавітом до третьої літери і далі; перед кожним 
словом подана піктограма (символ), що вказує на те, до якої галузі 
знань належить термін або наукове поняття. Наголос у словах 
забезпечить правильну вимову. 

Перевернувши книжку, користувач отримує доступ до зворот-
ного перекладу, що дає змогу легко зорієнтуватися під час відповіді 
на будь-яке науково-пізнавальне запитання, правильно виконати 
тестове завдання.

Словник є самодостатнім інтелектуальним довідником. Подана 
в ньому термінологічна лексика знадобиться не лише під час 
підготовки учнів до виконання завдань різних видів, а й для 
перекладу навчальних матеріалів чи наукових робіт із тих чи інших 
галузей. Знання дисциплін, термінологія з яких вміщена у словнику, 
є необхідним для вступу до вищих навчальних закладів України, 
якому передує зовнішнє незалежне оцінювання.

Словник містить нові наукові й технічні терміни та поняття, які 
з’явилися у вжитку нещодавно під впливом соціальних та еконо-
мічних змін.

Видання корисне для учнів і вчителів як традиційних загально-
освітніх навчальних закладів, так і ліцеїв, гімназій тощо. 
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Умовні позначення

Математика

Географія

Фізика

Історія

x2

F

G

Хімія

Біологія

Правознавство

ФілологіяАа

Інформатика

Термін, який використовують у багатьох предметах
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А
абе ́ткове письмо ́
betűírás

абза ́ц
bekezdés

абіоти ́чні чи ́нники
abiotikus tényezők

аболіціоні ́зм
abolicionizmus (mozgalom a
rabszolgaság eltörléséért)

абревіату ́ра
rövidítés

абсолюти ́зм (абсолю ́тна
мона ́рхія)
abszolutizmus (abszolút monarchia)

абсолю ́тна воло ́гість
abszolút nedvesség

абсолю ́тне посила ́ння
abszolút hivatkozás

абсолю ́тний показни́к
зало ́млення
abszolút törésmutató

абсо́рбція
abszorpció

абстра ́ктне ми́слення
absztrakt gondolkodás

абстракціоні ́зм
absztrakcionizmus

абсци ́са то́чки
a pont abszcisszája

авангарди ́зм
avantgardizmus

авітаміно ́з
avitaminózis

австралопіте ́ки
Australopithecus-ok

автобіографі ́чний твір
önéletrajzi munka

автобіогра ́фія
önéletrajz

автокефа ́льна це́рква
autokephal egyház

автоколива ́льна систе́ма
öngerjesztésű rezgőrendszer

автомагістра ́ль
autópálya, autósztráda

автома ́тія робо ́ти се ́рця
a szív munkájának automatizmusa

автономіза ́ція
önállósítás, autonomizálás

автономі ́сти
autonomisták

автоно ́мія
autonómia

автоно ́мна респу ́бліка
autonóm köztársaság

авторитари ́зм
tekintélyuralom

авторита́рний політи́чний режи ́м
autoritárius (önkényes) politikai
rendszer

а́вторське пра ́во
szerzői jog

автотро ́фи
autotrófok

автофігу ́ра
alakzatok

ага ́р-ага ́р
agar-agar

агломера ́т
agglomerátum

агломера ́ція промисло́ва
ipari agglomeráció

аглютина ́ція
agglutináció

агра ́рна краї ́на
agrárország

агра ́рні відно ́сини
agrár kapcsolatok

агрега ́тний стан
halmazállapot

агреси ́вна поведі ́нка
agresszív viselkedés

агре́сор
agresszor

агроклімати ́чні ресу ́рси
agroklimatikus források

агропромисло ́вий ко ́мплекс (АПК)
agráripari komplexum (AIK)

агрохо ́лдинг
agrárholding

агроцено ́з
agrocönózis

адапта ́ції
adaptáció

ада ́птер
adapter

адапти ́вна радіа ́ція
adaptív szétterjedés
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адапти ́вні біологі ́чні ри́тми
adaptív biológiai ritmusok

адвока ́т
ügyvéd

адвока ́тська дія ́льність
ügyvédi tevékenység

адені ́н
adenin

аденозинтрифосфа ́т (АТФ)
adenozin – trifoszfát (ATP)

адити ́вність
additivitás

адіаба ́тний проце́с
adiabatikus folyamat

адміністрати ́вна відповіда ́льність
közigazgatási felelősség

адміністрати ́вне прова́дження
közigazgatási eljárás

адміністрати ́вне стя ́гнення
adminisztratív megrovás (bírság)

адміністрати ́вне судочи ́нство
közigazgatási eljárási jog

адміністрати ́вний аре ́шт
adminisztratív őrizetbe vétel

адміністрати ́вно-територіа ́льний
у́стрій
adminisztratív közigazgatási
berendezkedés

адміністра ́тори
rendszergazdák

адре ́са електро ́нної пошто́вої
скри ́ньки
e-mail cím

адреса ́т мо ́влення
nyelvi címzett, hallgató, vevő

а́дресна кни́га
címlista

а́дресний рядо ́к
címsor, címsáv, böngészősáv

адсо́рбція
adszorpció

аеро́би
aerobok

аерозо́ль
aeroszol

аеропо ́рти-ха ́би
légiközlekedési csomópont

аероста ́т
aerosztát, léggömb, léghajó

а́збука
ábécé

ази ́мут ді ́йсний, магні ́тний
mágneses azimut

Азіа́тсько-Тихоокеа ́нське
економі ́чне співтовари ́ство (АТЕС)
Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági
Együttműködés (APEC, Asia-Pacific
Economic Cooperation)
Азі́йсько-Тихоокеа ́нський регіо́н
ázsiai és csendes-óceáni régió
азона́льність
övezetnélküliség, azonalitás
азо́т
nitrogén
а́йсберги
jéghegyek
акаде ́мія
akadémia
аквакульту ́ра
vízművelés, vízgazdálkodás,
akvakultúra
аквала ́нг
búvárkészülék
аквато ́рія
víztér, akvatórium
акліматиза ́ція
akklimatizáció
акліматиза ́ція ви́дів
a fajok akklimatizációja
акомода ́ція
akkomodáció, alkalmazkodás
акрові ́рш
névrejtés, akrosztichon
акромега ́лія
akromegália
акросо ́ма
akroszóma
акселера ́тор
gyorsítótár
акселера ́ція
akceleráció
аксесуа ́ри
kellékek
аксіо ́ма
axióma
аксіо ́ма парале ́льності прями ́х
a párhuzamos egyenesek axiómája
аксіо ́ми ймові ́рності
a valószínűség számítás axiómái
аксо ́н
axon
аксономе ́трія
axonometria
актива ́ція
aktiválás
акти ́вне ви ́борче пра ́во
aktív választójog
акти ́вний за ́хист
aktív védelem
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акти ́вний тра ́нспорт
aktív szállítás

акти ́вний центр
aktív központ

акти ́вні дієприкме ́тники
folyamatos melléknévi igenév

активо ́ване вугі ́лля
aktív szén

акти ́н
aktin

актино ́їд
aktinoida

аку́стика
akusztika

акце ́птор
akceptor

алані́н (α-алані́н; α-
амінопропа ́нова кислота ́)
alanin (α-alanin, α-aminopropánsav)
а́лгебра
algebra
алгори ́тм
algoritmus

алего́рія
allegória

але́льні ге ́ни
allél

алерге ́ни
allergének

алергі ́я
allergia

аліме ́нти
tartásdíj

аліфати ́чний вуглево ́день
alifás szénhidrogén

алкадіє ́н
alkadién

алкало ́їди
alkaloidok

алка ́н
alkán

алканоля ́т
alkanolát

алке́н
alkén

алкі́л
alkil

алкі́н
alkin

алма ́з
gyémánt

алотро́пія
allotrópia

алотро́пна видозмі ́на
allotróp módosulat

алфаві ́т
ábécé

алхі́мія
alkímia

альбе́до
albedó

альбіго ́йські ві ́йни
albigens háborúk

альвео́ли
alveolák

альдегі́д
aldehid

альдегідоспи ́рт
polihidroxi-aldehid (aldóz) (aldehid és
hidroxil csoporttal rendelkező vegyület)

альтернати ́вна (невійсько ́ва)
слу ́жба
alternatív katonai szolgálat

альтернати ́вні джере́ла ене́ргії
alternatív energia-források

а́льфа-части ́нка
α-részecske

алю ́зія
célzás, allúzió

алюміна ́т
aluminát

алюмі ́ній
alumínium

алюмі ́ній (гідрокси ́д, карбі́д,
нітра ́т, окси ́д, сульфа ́т, хлори́д)
alumínium- (hidroxid, karbid, nitrát,
oxid, szulfát, klorid)

алюмінотермі ́я (алюмотермі ́я)
aluminotermia

амальга ́ма
amalgám

аме ́ба
amőba

аме ́бна дизентері ́я (амебіа́з)
amőbás dizentéria, vérhas (amoebiasis)

амебо́їдний рух
amöboid mozgás

амі ́дна (пепти ́дна) гру ́па
amid (peptid) csoport

амі ́дний (пепти́дний) зв’язо ́к
amidkötés (peptidkötés)

аміла ́за
amiláz

амі ́н
amin

аміногру ́па
aminocsoport

аміноета ́нова (аміноо ́цтова)
кислота ́
aminoetánsav (aminoecetsav)
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амінокислота ́
(nem esszenciális, esszenciális)
aminosav (esszenciális, nem
esszenciális)
амінокисло ́ти
aminosavak
аміто ́з
amitózis
амні ́стія
amnesztia
амоніа ́к
ammónia
амоніа ́чна вода́
ammóniás víz, ammónium-hidroxid,
szalmiákszesz
амоніа ́чна селі ́тра
ammonsalétrom, ammónium-nitrát
амоніа ́чний ро ́зчин
ammónia oldat
амо ́ній (гідрогенкарбона ́т,
гідрокси ́д, карбона́т, нітра́т,
нітри ́т, сульфа ́т, хлори ́д)
ammónium- (hidrogénkarbonát,
hidroxid, karbonát, nitrát, nitrit, szulfát,
klorid)
амо ́ній-іо ́н
ammónium ion
амо ́рфна речовина́
amorf anyag
амо ́рфність
amorfitás
ампліту ́да гармоні ́чного
колива ́ння
a harmonikus rezgés amplitúdója
ампліту ́да колива ́ння температу ́р
hőingás amplitúdója
амфіфі ́льні сполу ́ки
amfifil vegyületek
амфоте ́рна сполу́ка
amfoter vegyület
амфоте ́рний (гідрокси ́д, окси́д)
amfoter (hidroxid, oxid)
амфоте ́рність
amfoter tulajdonság
анабіо ́з
anabiózis
анаболі ́зм (асиміля ́ція)
anabolizmus (asszimiláció)
анаеро ́би
anaerob
ана ́ліз
elemzés, analízis
аналіза ́тор
analizátor
аналізу ́юче схре ́щування
tesztelő keresztezés

аналогі́чні о́ргани
analóg szervek

анало́гія
analógia

анало́гія зако ́ну
törvényi analógia

анало́гія пра ́ва
jogi analógia

анато ́мія
anatómia

анафа ́за
anafázis

ана ́фора
visszautalás, anafora

ангідри ́д
anhidrid

ангі́на
torokgyulladás

андегра́унд
földalatti, underground

ане ́ксія
hozzácsatolás, bekebelezés, annexió

анемі ́я (малокров'я)
anémia (vérszegénység)
анемо ́метр
szélmérő, anemométer
анізога ́мія
anizogámia
анілі ́н
anilin
анілі ́новий барвни ́к
anilin festék (az indigót jelentő portugál
anil szóból)

анімаці ́йні ефе́кти
animációs hatás, effektus

аніма ́ція
animáció

аніо ́н
anion

ано ́д
anód

ано ́дний проце ́с
anód folyamat

аноні ́мні угрупо ́вання
anonim csoport

антибіо ́тики
antibiotikumok

антиві ́русні програ́ми
vírusirtó programok

антиге ́н
antigén

антигі ́тлерівська коалі ́ція
Hitler-ellenes koalíció

антикодо ́н
antikodon
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антимонопо ́льне законода ́вство
monopolellenes törvény

антипарале ́льні спі́ни
antiparallel spinek

антисеміти ́зм
zsidóellenesség

антите ́за
antitézis

Антитерористи ́чна опера́ція (АТО)
terrorellenes hadművelet (ATO)

антиті ́ло
antitest

антифри ́з
fagyásgátló szer, antifreeze

антицикло ́н
anticiklon

античасти ́нки
antirészecskék

анти ́чність
antik kor, antikvitás

анто ́німи
ellentétesség, antonímia

антропоген ́ез
antropogenezis
антропоге ́нне забру ́днення
antropogén szennyezés
антропоге ́нний вплив
antropogén hatás
антропоге ́нний ландша ́фт
antropogén táj
антропоге ́нні екологі ́чні фа ́ктори
antropogén ökológiai tényezők

антропоге ́нні чи ́нники
antropogén tényezők

антропоге ́новий пері ́од
negyedidőszak

антрополо ́гія
embertan, antropológia

антьє́
a szám egész része

а́ншлюс
Anschluss

апара ́т держа́ви
államapparátus, hivatali
intézményrendszer

апара ́т (ко́мплекс) Го ́льджі
Golgi – készülék (komplex)

апара ́тне забезпе ́чення
hardverek

апарте ́їд
apartheid

апати ́т
apatit

апеля ́ція
fellebbezés

апе ́ндикс
féregnyúlvány
апендици ́т
vakbélgyulladás (appendicitis)
апліка́та точки
a pont aplikátája
апопто ́з
apoptózis
апо ́строф
hiányjel, aposztróf
апофе ́ма пірамі ́ди
a szabályos gúla oldallap magassága
апроксима ́ція
approximáció (megközelítés, számítási
közelítés)
ар
ár (1 ár = 100 m²)
«ара ́бська весна ́»
arab tavasz
арґе́нтум
ezüst
арґе́нтум (нітра ́т, бромі ́д, йоди ́д,
окси ́д, хлори ́д)
ezüst (nitrát, bromid, jodid, oxid, klorid)
арго́н
argon
аргуме ́нти
argumentumok
аргуме ́нт фу ́нкції
a függvény argumentuma
ареа ́л
elterjedési terület, areal
аре ́н
arén
арео́метр
areométer, folyadéksűrűség-mérő
аридиза ́ція
aridizáció
аристократи ́чна (шляхе́тська)
респу ́бліка
nemesi köztársaság (slachta)
аристокра ́тія
arisztokrácia
аритмі ́я
szívritmuszavar (aritmia)
арифме ́тика
számtan
арифме ́тико-логі́чний при ́стрій
számtani-logikai egység
арифмети ́чний ви ́раз
számtani kifejezés
арифмети ́чні дії над
ко́мплексними чи́слами
műveletek komplex számokkal
аркко ́синус
arkusz koszinusz (arccos)
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арккота ́нгенс
arkusz kotangens (arcctg)

аркси ́нус
arkusz szinusz (arcsin)

аркта ́нгенс
arkusz tangens (arctg)

а́ркуш
papírlap, lap

ароматиза ́ція на́фти
kőolaj aromatizálása

аромати ́чний амі ́н
aromás amin

аромати ́чний вуглево ́день
aromás szénhidrogén

ароморфо ́з
aromorfózis

арсе ́н
arzén

артезіа ́нські во ́ди
artézi vizek

артеріа ́льний пу́льс
pulzus

артеріа ́льний тиск
artériás nyomás

арте́рії
artériák

артеріо ́ли
arteriolák

арти ́кль
névelő, artikulus

артикуля ́ція
hangképzés, artikuláció

артри ́т
artritisz (izületi gyulladás)

архебакте ́рії (архе ́ї)
archebaktériumok (archeák)

архе ́йська е ́ра
archaikum

археологі ́чна культу ́ра
régészeti kultúra

археоло ́гія
régészet

археопте ́рикс
Archeopterix

архі ́в
levéltár, archívum

архіва ́тори
archiváló, tömörítő

архіва ́ція
archiválás

архівува ́ння фа ́йлів
fájlok archiválása

архіпела ́г
szigetvilág, archipelágus

архітекту ́ра комп’ю́тера
a számítógép felépítése

архітекту ́ра обчи́слювальної
систе́ми
a számítógépes rendszer szerkezete

асиме ́трія
asszimmetria

асиміляці ́йна (хлорофілоно ́сна)
ткани ́на
asszimiláló szövet

асиміля ́ція
beolvasztás, asszimiláció

асиміля ́ція (анаболі ́зм)
asszimiláció (anabolizmus)

асимпто ́та
aszimptota

асимпто ́та вертика ́льна
függőleges aszimptota

асимпто ́та горизонта ́льна
vízszintes aszimptota

асимпто ́та похи ́ла
ferde aszimptotája

аскари ́да
orsóféreg (aszkarida)

асоціати ́вність
asszociativitás, csoportosíthatóság

асоціа ́ція
egyesülés, asszociáció

асоціа ́ція моле ́кул
molekulák asszociációja

аста ́т
asztácium

астеносфе ́ра
asztenoszféra

астигмати ́зм
asztigmatizmus, asztigmia

астро́їда
asztroid

атаві ́зми
atavizmus

атеї ́зм
istentagadás, ateizmus

атеросклеро ́з
arteroszklerózis, érelmeszesedés

атмосфе ́ра
atmoszféra, légkör

атмосфе ́рна циркуля ́ція
légköri körforgás

атмосфе ́рний тиск
légköri nyomás

атмосфе ́рний фронт те́плий,
холо ́дний
meleg- és hidegfront

атмосфе ́рні о ́пади
csapadék
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ато ́л
korallzátony gyűrű, atoll

а́том
atom

атома́рний (атома́рна структу ́ра)
atomos (atomos szerkezet)

а́томна електроста ́нція (АЕС)
atomerőmű

а́томна ма́са
atomtömeg

а́томна одини ́ця ма́си (а.о.м)
atomi tömegegység (a.t.e.)

а́томна орбіта ́ль
atompálya

а́томне ядро ́
atommag

а́томно-молекуля ́рне вче ́ння
atomelmélet

а́том (перви́нний, втори ́нний,
трети ́нний, четверти́нний),
хімі́чного елеме ́нта
az atom rendűsége (primer, szekunder,
tercier, kvarterner (általában
szénatomnál alkalmazzák))

атрибу ́т
attribútum

атрибу ́т фа ́йлу
a fájl attribútumai

атрофі ́я м’я ́зів
izomatrófia (izomsorvadás)

аудіюва ́ння
hallgatás (beszéd hallgatása)

аукси́ни
auxinok

а́урум
arany, aurum

аутле ́т
üzlet, fiók, márkabolt, olcsóbban árusító
üzlet, outlet

аутосо ́ми
autoszómák

аутофагі ́я
autofágia (a sejtek önemésztése)

аутохромосо ́ми
autoszomális kromoszómák, autoszóma
(testi kromoszóma)

аутсо ́рсинг
kiszervezés, outsourcing

ацетабуля ́рія
Acetabularia (ernyőalga)

ацетальдегі ́д (етана́ль, о ́цтовий
альдегі́д)
acetaldehid (etanal)

ацетиле ́н (ети ́н)
acetilén, etin

ацетилцелюло ́за
(триацетилцелюло ́за)
acetil-cellulóz (triacetil-cellulóz)
ацето ́н
aceton
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Б
баво ́вна
pamut
багатоа́томний спирт
többértékű alkohol
багатове́кторність зо́внішньої
полі ́тики
többirányú (többvektorú) külpolitika
багатозада ́чність
többfeladatosság (multitasking)
багатозна ́чний
többértelmű
багатозна ́чні слова ́
többértelmű kifejezések
багатокліти ́нний органі ́зм
többsejtű szervezet
багатоосно ́вна кислота ́
többértékű sav
багатопарті ́йність
többpártrendszer
багатополя ́рний світ
multipoláris világ
багаторі ́вневий спи́сок
többszintű lista
багаторі ́чна мерзлота ́
örökfagy, permafroszt
бага́тство мо ́влення
a beszéd gazdagsága
ба ́за да ́них
adatbázis
ба ́за зна ́нь
tudásbázis
база ́льне тільце́
bazális test
базе ́дова хворо ́ба
Basedow–kór
ба ́зова систе́ма вве ́дення-
виведення
alapvető ki- és beviteli rendszer
ба ́йка
tanmese, elbeszélés
байт
bájt (byte)
бакте ́рії
baktériumok
бактеріоло́гія
bakteriológia
бактеріофа ́г
bakteriofág
бала ́да
ballada

ба ́лка
teknőszerű löszvölgy, balka (orosz:
vízmosás)

бан
kitiltás

бандури ́ст
bandurán játszó zenész

банк
bank

ба ́нківська систе́ма Украї ́ни
Ukrajna bankrendszere

ба ́нківська таємни ́ця
banki titok

бараба ́нна пере ́тинка
dobhártya

барвни ́к
festék

ба ́рель
hordó (mértékegység)

ба ́рій
bárium

баро ́ко
barokk

баро ́кова літерату ́ра
barokk irodalom

баро ́метр
légnyomásmérő, barométer

барха ́ни
szabadon mozgó futóhomok, barkán

басе ́йн вну ́трішнього сто ́ку
elfolyástalan medence

басе ́йн океа ́ну
óceáni medence

басе ́йн рі ́чки
folyó medence

баска ́к
baszkak (mongol adószedő)

батьки ́
szülők

батькі ́вство
apaság

ба ́тьківська поведі ́нка твари ́н
szülői viselkedés (állatoknál)

бджільни ́цтво
méhészet

бе́дленд
terméketlen vidék, badland

беза ́фіксний
toldalék (affixum) nélküli
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безба ́рвний (ро́зчин)
színtelen (oldat)

безвідхо́дне виробни́цтво
hulladékmentes termelés

безві ́зовий режи ́м
vízummentesség

безво ́дний
vízmentes

безкисне ́ва (атмосфе ́ра)
oxigénmentes (légkör)

безла ́дний рух
rendezetlen, véletlenszerű mozgás

безособо́вий
személytelen

безособо́ві дієслова́
személytelen igék

безпе ́ка життєдія ́льності
életvédelem

безпе ́чна дія ́льність
biztonságos tevékenység

безпе ́чний експериме ́нт
biztonságos kísérlet

безпре ́фіксний
előtag (prefixum) nélküli

безробі ́ття
munkanélküliség

безсполучнико ́ве складне ́
ре ́чення
kötőszó nélküli összetett mondat

безсполучнико ́вий
kötőszó nélküli

безсуфікса ́льний спо ́сіб
словотво ́рення
rag, végtoldalék (szuffixum) nélküli
szóalkotás

безумо ́вний рефле ́кс
feltétlen reflex

без’я ́дерний ста ́тус
nukleáris státuszmentesség vagy
státusznélküliség

бензе ́н
benzén, benzol

бензе ́нове (кільце ́, ядро ́)
benzol (gyűrű)

бензи́н (авіаці ́йний,
автомобі ́льний)
benzin (repülőbenzin, motorbenzin)

бе́нтос
bentosz

бе́ргштрих
eséstüske, lejtőtüske

берила ́т
berilát

бери ́лій
berillium

Берлі ́нська кри ́за
berlini válság

бертолі ́ди
berthollidok

бессеме ́рівський конве́ртер
Bessemer-konverter

бе́та промі́ння
béta-sugárzás, β-sugárzás

бе́та розпад
béta-bomlás, β-bomlás

били ́на
régi orosz hősmonda, bilina

били ́ни
hősköltemények, bilinák

Бі ́блія
Biblia

бі́женці
menekültek

бі́ла речовина́
fehérállomány

білінгві ́зм
kétnyelvűség, bilingvizmus

білки ́
fehérjék

біло ́к
fehérje

більйо ́н
milliárd

більшовики ́
bolsevikok

бімолекуля ́рний
bimolekuláris (reakció)

біна ́рна номенклату ́ра
kettős nevezéktan

біна ́рна сполу́ка
bináris vegyület

біна ́рний по́діл кліти ́ни
kettéosztódás (bináris hasadás)

бінокуля ́рний зір
binokuláris látás

біноміа ́льні коефіціє ́нти
binomiális együttható

біно ́м Ньюто ́на
Newton binomiális képlete

біоаку ́стика
bioakusztika

біобезпе ́ка
biológiai biztonság

біогенети́чний зако ́н
biogenetikai alaptörvény

біоге ́нні елеме ́нти
biogén elemek

біогеогра ́фія
biogeográfia
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біогеоцено ́з
biogeocönózis

біогра ́фія
életrajz

біологі ́чна дія радіоакти́вного
випромі ́нювання
radioaktív sugárzás biológiai hatása

біологі ́чна індика ́ція
bioindikáció

біологі ́чна система ́тика
biológiai rendszer

біологі ́чне вивітрювання
biológiai mállás

біологі ́чний вік
biológiai kor

біологі ́чний годи ́нник
biológiai óra

біологі ́чний каталіза ́тор
biokatalizátor

біологі ́чний ме ́тод боротьби ́ зі
шкідли ́вими кома ́хами
biológiai védekezés a kártevő
rovarokkal szemben

біологі ́чний прогре ́с
biológiai progresszió

біологі ́чний регре ́с
biológiai regresszió

біологі ́чні мутаге ́ни
biológiai mutagének

біоло ́гія
biológia

біологі ́чна систе ́ма
biológiai rendszer

біома ́са
biomassza

біомембра ́ни
biomembránok

біори ́тми
bioritmusok

біорізномані ́ття
biológiai sokféleség

біоси ́нтез
bioszintézis

біосфе́ра
bioszféra

біосфе́рний запові́дник
bioszféra rezervátum

біотехноло ́гії
biotechnológia

біоти ́чні екологі́чні фа ́ктори
biotikus ökológiai tényezők

біото ́п
biotóp

біофі́зика
biofizika

біохімі ́чна еволю ́ція
biokémiai evolúció

біохімі ́чний ме ́тод
biokémiai módszer

біохі́мія
biokémia

біоцено ́з
biocönózis

біоценоти ́чні кри ́зи
biocönotikus krízisek

біполя ́рний (двопо ́люсний) світ
bipoláris (kétpólusú) világ

біполя ́рний йон
bipoláris ion (ikerion)

бісе ́ктор двогра́нного ку́та
lapszög szögfelező síkja

бісектри ́са кута́ трику ́тника
a háromszög szögének szögfelezője

бі́смут
bizmut

біт
bit

біфідобакте ́рії
bifidobaktériumok
бічна ́ гра́нь пірамі ́ди
a gúla oldallapja
бічна ́ гра́нь при ́зми
a hasáb oldallapja
бічна ́ лі́нія
oldalvonal – szerv
бічна ́ пове́рхня ко́нуса
a kúp palástja

бічна ́ пове́рхня пірамі́ди
a gúla palástja

бічна ́ пове́рхня при́зми
a hasáb palástja

бічна ́ пове́рхня цилі́ндра
a henger palástja

бічна ́ сторона́ рівнобе ́дреного
трику ́тника
az egyenlőszárú háromszög szára

бічна ́ сторона́ трап ́еції
a trapéz szára

бічні́ ре ́бра пірамі́ди
a gúla oldalélei

бічні́ ре ́бра приз ́ми
a hasáb oldalélei

благоро́дний газ
nemesgáz

бластоме ́ри
blasztomerek

бла ́стула
hólyagcsíra (blasztula)

бли ́жня орієнта́ція
közeli tájékozódás
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близнюки ́
ikrek

близнюко ́вий ме ́тод
ikerkutatási módszer

блиск металі ́чний
fémes fény, fémfény

бліцкри ́г
villámháború

блог
blog

бло ́гер
blogger

блогосфе ́ра
blogoszféra

блок-схе ́ма алгори ́тму
algoritmus (blokkséma)

бокси ́ти
bauxit

болота ́ верхові ́, низи ́нні, перехідні ́
dagadólápok, síklápok, átmeneti lápok

бор
bór

боротьба ́ за існува ́ння
létért folyó küzdelem

бота ́ніка
botanika, növénytan

ботані ́чні сади ́
füvészkertek, botanikus kertek

ботулі́зм
botulizmus

боя ́ри
bojárok

боя ́рська респу ́бліка
bojár köztársaság

бра ́тство
testvériség (vallási társulat)

бра ́тська шко ́ла
szerzetesi iskola

бра ́узер
böngésző

бра ́узер для навіга ́ції Інтерне ́том
internet böngésző

«Брекзит»
„brexit”

бриз
szellő, szél (tengerparti)

броді ́ння (цукри ́стих речови ́н)
erjedés (cukros vegyületeké)

бром
bróm

бромі́д
bromid

бромі́дна (бромоводне ́ва) кислота ́
hidrogén-bromid (brómhidrogén)

бро ́мна вода́
brómos víz

бромобензе ́н
brómbenzol

бромово́день
hidrogén-bromid

бромомета ́н
brómmetán

бромува ́ння
brómozás

бро ́нзова хворо ́ба
Addison-kór

бро ́нзовий вік
bronzkor

бро ́нхи
hörgők

бронхіа ́льна а́стма
bronchiális asztma

бронхіа ́льне де ́рево
bronchiális fa

бронхіо ́ли
hörgőcskék

броу ́нівський рух
Brown-féle mozgás

брошу́ра
brossúra, prospektus

бру́нька
rügy

брунькува ́ння
rügyezés

будди ́зм
buddhizmus

буди ́телі
a nemzet ébresztői

будіве́льний матеріа ́л
építőanyag

будо́ва
szerkezet, felépítés

будо́ва сло ́ва
a szó felépítése, szerkezete

будо́ва ядра ́
magszerkezet

бу ́ква
betű

бу ́квений ви ́раз
betűkifejezés

букле́т
füzet

бу ́льба
gumó

бу ́льбашка га́зу
gázbuborék

бульбоцибули ́на
hagymagumó
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бу ́льбочкові бакте ́рії
gümőbaktériumok
буржуазі ́я
polgárság, burzsoázia
бу ́рі во ́дорості
barna moszatok
бурле ́ск
börleszk
бурхли ́ва реа ́кція
gyors reakció, heves reakció
буршти ́н
borostyán, borostyánkő
буряко ́вий (трости ́нний) цу́кор
répacukor (nádcukor)
бутадіє́н
butadién
бута ́н
bután
бутана ́ль
butanal vagy butiraldehid
бутано ́л (бути ́ловий спирт)
butanol
буте́н
butén, butilén
бути ́л
butil
бути ́н
butin
буфе ́р о ́бміну
adatcserélő puffer, vágólap
бюдже ́тна систе́ма Украї ́ни
Ukrajna költségvetési rendszere
бюдже ́тний проце ́с
költségvetési folyamat
бюлете́нь
bulletin, közlemény kiadvány
бюре ́тка
büretta
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В
ва́ги
mérleg
вагі ́тність
terhesség
ва́ді
vádi, aszó, aszóvölgy
ва́жіль
emelő
ва́йї
páfránylevelek
вака ́нтна (ві ́льна) орбіта ́ль
szabad elektronpálya
вакуо ́ля
vakuólum
ва́куум
vákuum
вакци ́на
vakcina, oltóanyag, védőoltás
вакци ́на БЦЖ
BCG vakcina
вакцина ́ція (імуніза ́ція)
vakcinnáció (immunizálás)
вале ́нтний електро ́н
vegyértékelektron
вале ́нтність (змі ́нна, ста ́ла)
vegyérték (változó, állandó)
ва́ловий вну ́трішній проду ́кт
(ВВП)
bruttó hazai termék (GDP)
ва́ловий націона ́льний проду ́кт
(ВНП)
bruttó nemzeti termék (GNP)
ванта ́жні пото ́ки
áruforgalom
вантажоо ́біг (змі́нний, добови́й,
тижне ́вий, мі ́сячний, річни ́й)
áruszállítás (váltásos, napi, heti, havi,
évi)
вапно ́ (га́шене, нега́шене)
mész (oltott, oltatlan)
вапня ́к
mészkő
вапня ́на вода ́
meszes víz
варвари ́зм
barbarizmus, barbárság
ва́рварське королі́вство
barbár királyság
варико́зне розши ́рення вен
véna varikózus tágulása

варіа́нт
változat, variáns

варіати ́вність
nyelvi változatok, változatosság

варіаці ́йна крива ́
variációs görbe

варіаці ́йний ряд
variációs sor

ва́рна
Várna

васаліте ́т
hűbéresség, vazallusi állapot

ват
watt (W)

ватерлі ́нія
vízvonal

ватме ́тр
wattmérő

вбира ́ння (поглина ́ння)
abszorpció (elnyelés)

вбудо ́вана діагра ́ма
beépített diagramm

вбудо ́вування об’є́кта
beépített objektum, objektum beépítése

ввідни ́й сифо ́н
bevezető szifó

вдих
belégzés

веб 2.0
WEB 2.0, webkettő

веб-диза ́йнер
web-designer

веб-дода ́тки
webes alkalmazások, web kiegészítők

веб-енциклопе ́дія
internetes enciklopédia

веб-катало ́г
web-katalógus

веб-порта ́л
internetes portál

веб-сайт
weblap

веб-спільно ́та
internetes közösség

веб-сторі ́нка
weboldal

вегетати́вна (автоно ́мна) нерво́ва
систе́ма
vegetatív (autonóm) idegrendszer
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вегетати́вне розмно ́ження
vegetatív szaporodás

вегетати́вні о́ргани
vegetatív szervek

ве́ктори
vektorok

ве́ктори колінеа́рні
kollineáris vektorok

ве́ктори комплана ́рні
komplanáris vektorok

ве́ктори протиле ́жні
ellentétes vektorok

ве́ктор магні́тної інду́кції
mágneses indukcióvektor

ве́кторна гра ́фіка
vektorgrafika

ве́кторний про ́стір
vektortér

ве́кторні величи́ни
vektormennyiségek

«Вели́ка трі́йка»
nagy hármak

вели ́ке ко ́ло кровоо ́бігу
nagy vérkör
«Вели́кий згін»
nagy áttelepítés
вели ́кий круг ку́лі
a gömb főköre
«Вели́кий теро ́р»
nagy terror
величина ́ кута ́
a szög mértéke

величи ́ни
értékekek

ве́ни
vénák

ве́нули
venulák

верете ́но по ́ділу (кліти́ни)
osztódási orsó

ве́рстка
tördelés

верте́п
hordozható bábszínház, betlehem

вертика ́льна по́ясність
függőleges övezetesség

вертика ́льні кути ́
csúcsszögek

Верхо ́вна Ра ́да Украї ́ни
Ukrajna Legfelső Tanácsa (ukrán
parlament)

верши ́на
csúcs

верши ́на ко́нуса
a kúp csúcsa

верши ́на кута́
a szög csúcsa
верши ́на ла́маної
a töröttvonal csúcsa
верши ́на многогра́нника
a soklap csúcsa
верши ́на многоку ́тника
a sokszög csúcsa
верши ́на пірамі ́ди
a gúla csúcsa
верши ́на при́зми
a hasáb csúcsa
верши ́на прямоку ́тного
паралелепі ́педа
a derékszögű paralelepipedon, téglatest
csúcsa
верши ́на рівнобе ́дреного
трику ́тника
az egyenlőszárú háromszög csúcsa
верши ́на тригра ́нного кута ́
a triéder csúcsa
верши ́на трику ́тника
a háromszög csúcsa
верши ́на чотирику ́тника
a négyszög csúcsa
верши ́ни многоку ́тника сусі ́дні
a sokszög szomszédos csúcsai
верши ́ни чотирику ́тника
протиле ́жні
a négyszög szemben lévő csúcsai
верши ́ни чотирику ́тника сусі ́дні
a négyszög szomszédos csúcsai
«Весна ́ наро ́дів»
népek tavasza
вестибуля ́рний апара ́т
egyensúlyi szerv (vesztibuláris
készülék)
ве́то
vétó
взає ́мний вплив а́томів у моле ́кулі
atomok kölcsönhatása a molekulában
взаємоді ́я
kölcsönhatás
взаємоді ́я наелектризо ́ваних тіл
elektromosan töltött testek közötti
kölcsönhatás
взаємоді ́я неале ́льних генів
nem allél gének kölcsönhatása
взаємоді ́я парале ́льних
провідникі ́в
párhuzamos áramvezetők
kölcsönhatása
ви ́бірка
minta
ви ́бірка, сере ́днє зна ́чення
minta, a minta átlaga
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ви ́бірка репрезентати ́вна
reprezentatív minta
вибірко ́ва прони ́кність мембра́ни
a membrán szelektív
áteresztőképessége
вибірко ́вий ме ́тод
mintavételi módszer, eljárás
ви ́бори
választások
ви ́борчий о ́круг
választási kerület
ви ́брати
kiválasztani
ви ́бух
robbanás
вибухі ́вка
robbanószer
вибухо ́ва су́міш
robbanó keverék
вибухонебезпе ́чний
robbanásveszélyes
ви ́вих
ficam
вивідни ́й сифо ́н
kivezető szifó
виві ́трювання
mállás
ви ́водкові пташеня ́та
fészekhagyó madarak
ви ́гук
indulatszó, felkiáltás
ви ́далення (плям)
eltávolítás (folt)
ви ́далення фа ́йла
fájl törlése
ви ́далити
törlés, törölni
ви ́ди випромі ́нювання
sugárzások fajtái
ви ́ди мовленнє ́вої дія ́льності
a beszédtevékenység típusai
ви ́ди рівнова́ги
az egyensúly fajtái
ви ́дих
kilégzés
ви ́ділення
kiválasztás
ви ́ділення (теплоти ́, сві ́тла)
hőfejlődés, fénykibocsátás
видільна ́ систе́ма
kiválasztó szervek
видобува́ння ко́ри ́сних копа ́лин
ásványi anyagok kitermelése
(bányászat)
видозміни ́ ко ́реня
gyökérmódosulások

видозміни ́ па́гона
hajtásmódosulások
видоутво ́рення
fajképződés
ви ́значеність (детерміно ́ваність)
алгори ́тму
az algoritmus meghatározottsága
(determinizmusa)
викона ́вець
végrehajtó
викона ́вча вла́да
végrehajtói hatalom
вико ́нуваність алгори ́тму
az algoritmus végrehajthatósága
використа ́ння
felhasználás, alkalmazás
ви ́лучення (до́мішок)
eltávolítás (szennyeződés)
ви ́міри прямоку ́тного
паралелепі ́педа
a téglatest méretei
вимі́рювання відрі́зків
szakaszok mérése
вимі́рювання куті́в
szögek mérése
вимо́їна
vízmosás
вина ́
bűn
ви ́нахід
felfedezés, találmány
ви ́несення мно ́жника з-під зна ́ка
ко́реня
tényező kiemelése a gyökjel alól
ви ́несення спі ́льного мно ́жника
közös tényező kiemelése
виногра ́дний цу́кор (глюко ́за)
szőlőcukor (glükóz)
ви ́носка
lábjegyzet
ви ́носки
lábjegyzetek
ви ́няток
kivétel
ви ́няток (із пра ́вила)
kivétel (a szabály alól)
випадко ́ва величина ́
valószínűségi változó
випадко ́ва дискре ́тна величина ́
diszkrét valószínűségi változó
ви ́палена земля ́
felperzselt föld
випа ́лювання (руди ́)
kiégetés (az ércből)
випаро ́вування води ́ росли ́ною
növény általi párologtatás
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випаро ́вування і конденса ́ція
elpárolgás és kondenzáció
випа ́рювання рідини ́
folyadékok párolgása
виправні ́ робо ́ти
javító (javító-nevelő) munka
випробо ́вувати
kipróbálni
випро́бування
kipróbálás
випромі ́нювання
sugárzás
ви ́раз
kifejezés
ви ́раз алгебраї ́чний
algebrai kifejezés
ви ́раз бу ́квений
betűkifejezés
ви ́раз зі змі́нними
betűkifejezés, algebrai kifejezés
виразко ́ва хворо ́ба шлу ́нка
gyomorfekély
вира ́зність мо́влення
a beszéd kifejező ereje
ви ́раз ці ́лий
egész kifejezés
ви ́раз числови́й
számkifejezés
вирі́внювання
igazítás
ви ́різати
kivágni
виробни́к
gyártó
виробни́цтво
termelés, előállítás, gyártás
ви ́рок
ítélet
ви ́словлення
kijelentés
ви ́словлення логі́чно еквівале ́нтні
logikusan egyenértékű kijelentés
ви ́сновок теоре́ми
a tétel következménye
Висо́ке Відро ́дження
késő reneszánsz
високомолекуля ́рна сполу ́ка
(ВМС)
makromolekuláris vegyület, nagy
molekulatömegű vegyület, polimer
високомолекуля ́рні сполу́ки
nagy molekulatömegű vegyületek
висота ́ ко ́нуса
a kúp magassága
висота ́ кульово ́го сегме ́нта
a gömbszelet magassága

висота ́ паралелогра ́ма
a paralelogramma magassága

висота ́ пірамі ́ди
a gúla magassága

висота ́ при ́зми
a hasáb magassága

висота ́ прямоку ́тного
паралелепі ́педа
a téglatest magassága

висота ́ трапе ́ції
a trapéz magassága

висота ́ трику ́тника
a háromszög magassága

висота ́ цилі ́ндра
a henger magassága

висотомі ́р
magasságmérő

височи ́ни
felföld

висхідні ́ шляхи ́ спинно ́го мо ́зку
a gerincvelő felszálló pályái

вися ́чий рядо ́к
fattyúsor

вити́снювальна зда́тність
kiszorító képesség

ви ́тік
forrásvidék

витрива ́лість м’я́зів
izmok – állóképessége

ви ́хід
kijárat, kilépés

вихідна ́ речовина́ (сполу́ка,
су́міш)
kiinduló anyag (vegyület, keverék)

ви ́хід проду́кту
reakcióhozam, termelés

ви ́хрове електри ́чне по́ле
elektromos örvénytér

ви ́ща нерво ́ва дія ́льність
magasabb rendű idegműködés

Ви ́ща ра ́да правосу ́ддя
legfelsőbb igazságügyi tanács

ви ́щий окси ́д
legmagasabb oxid (legmagasabb
oxidképlet)

ви ́щі росли́ни
magasabbrendű növények

ві ́бриси (дотико́ві волоски ́)
érzékszőrök

відбі́лювач
fehérítő

відбудо ́ва
újjáépítés

відво ́дки
bujtás (vegetatív szaporítás)
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ві ́дгук
visszhang, bírálat

віддава ́ння електро ́нів
elektronok leadása

відда ́лена гібридиза ́ція
távoli hibridizálás

відда ́лений комп’ю́тер
távoli számítógép

відеоада ́птер
videoadapter

відеока ́рта
videokártya

відеоклі ́п
videoklip

відеоконфере ́нція
videokonferencia

відеореда ́ктор
videoszerkesztő

відеосисте ́ма
videorendszer

відеосту ́дія
videostúdió

від’є́мне зна ́чення
negatív érték

від’є́мник
kivonandó

відкри ́та систе ́ма
nyílt rendszer

відкри ́ти
megnyitni, kinyitni

відкри ́тий склад
nyílt szótag

відла ́годження
hibakeresés

відли ́га
enyhülés (hruscsovi „olvadás”)

відмі ́на
főnevek ragozása

відміни ́ти
mégse, visszavonni

відмі ́нок
eset

відмі ́нювання
ragozás

відніма ́ння
kivonás

відніма ́ння десятко ́вих дро ́бів
tizedes törtek kivonása

відніма ́ння звича ́йних дро́бів
közönséges törtek kivonása

відніма ́ння мі ́шаних чи ́сел
vegyes számok kivonása

відніма ́ння многочле ́нів
többtagú kifejezések kivonása

відно́влення
redukálás
відно́влювані джере ́ла ене́ргії
(ВДЕ)
megújuló energiaforrások
відно́влювати
redukálni
відно́вник
redukálószer
відно́вні власти ́вості
redukáló tulajdonságok
відно́сна а́томна ма ́са
relatív atomtömeg
відно́сна висота ́
relatív magasság
відно́сна воло́гість пові́тря
relatív páratartalom
відно́сна густина ́ га ́зу
relatív (viszonyított) gázsűrűség
відно́сна молекуля ́рна ма́са
relatív molekulatömeg
відно́сне посила́ння
relatív hivatkozás
відно́сний рух
relatív mozgás
відно́сний спо ́кій
relatív nyugalom
відно́сні займе́нники
vonatkozó névmás
відно́сні прикме́тники
viszonyító melléknév
відно́шення
arány
відно́шення двох відрі ́зків
két szakasz aránya
відобра́ження моде ́лі на ба ́зу
да ́них
modell megjelenítése az adatbázis
alapján
відокре ́млені другоря ́дні чле ́ни
ре ́чення
szabad bővítmények
«відпли ́в умі ́в»
agyelszívás
відповіда ́льність
felelősség
відповіда ́ч
alperes
відпу ́стка
szabadság
відрі ́зки несумі ́рні
összemérhetetlen szakaszok
відрі ́зки парале ́льні
párhuzamos szakaszok
відрі ́зки перпендикуля ́рні
merőleges szakaszok
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відрі ́зки рі ́вні
egyenlő szakaszok

відрі ́зки сумі ́рні
összemérhető szakaszok

відрі ́зок
szakasz

відрі ́зок одини ́чний
egységszakasz

відру́б
paraszti földrészleg (sztolipini reformok
időszaka)

відсо́ток
százalék

ві ́дстань від то́чки до прямо́ї
a pont és az egyenes távolsága

ві ́дстань між парале ́льними
прями ́ми
párhuzamos egyenesek távolsága

ві ́дстань між то́чками
két pont közötti távolság

відсто ́ювання
ülepítés

ві ́дступ пе ́ршого ря ́дка абза ́цу
bekezdés első sorának behúzása, első
sor behúzása

відтво́рення
reprodukció

відтво́рення насе ́лення
népszaporulat, termékenység

відтво́рювальне господа ́рство
újratermelő gazdálkodás

відхо́ди
hulladék

відчу́ження майна ́
tulajdon lefoglalása

відще́плення
leválás, leszakítás

ві ́ї
szempillák

ві ́йки
csillók

ві ́йкове (ціліа ́рне) ті́ло
sugártest

війна ́
háború

військо ́ве генера ́л-
губерна ́торство
katonai főkormányzóság

військо ́во-політи ́чний блок
katonai-politikai tömb

військо ́во-політи ́чний союз
katonai-politikai szövetség

військо ́во-промисло ́вий ко́мплекс
(ВПК)
hadiipari komplexum (HIK)

Ві́йсько Запоро́зьке
Zaporozsjei Had

ві ́йчастий епіте́лій
csillóshám

ві ́кінги
vikingek

вікно ́
ablak

вікно ́ дода́тка
alkalmazás ablak

вікно ́ докуме ́нта
dokumentum ablak

вікови ́й склад насе ́лення
a népesség korösszetétele

ВІЛ-інфе ́кція
HIV fertőzés

ві ́льна вода́
szabad víz

ві ́льна електро ́нна пара́
szabad elektronpár

ві ́льна матеріа ́льна то́чка
anyagi pont

ві ́льна орбіта́ль
szabad elektronpálya

«ві ́льне коза ́цтво»
szabad kozákság

ві ́льне паді ́ння
szabadesés

ві ́льний вірш
szabad vers

ві ́льний радика ́л
szabadgyök (radikál)

«ві ́льний світ»
szabad világ

ві ́льні електромагні ́тні колива́ння
szabad elektromágneses rezgések

ві ́льні заря́ди
szabad töltések

віндикаці ́йний по́зов
jogorvoslat

віні ́л
vinil

вінілхлори ́д
vinil-klorid

віно ́чок
párta

вінче́стер
winchester (merevlemez)

віріо́н
virion

віро ́їди
viroid

віртуа ́льний о́фіс
virtuális iroda
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ві ́рус
vírus

ві ́рус імунодефіци ́ту люди ́ни
(ВІЛ)
emberi immunhiányt okozó vírus (HIV)

вірусо ́їди
virusoidok

вірусоло ́гія
virológia

віршо́вана мо ́ва
versnyelv

віршо́ві ро́зміри
versmértékek

вісь абсци ́с
abszcisszatengely

вісь апліка́т
aplikáta tengely
вісь зла
a gonosz tengelye
вісь ко́нуса
a kúp tengelye
вісь кота ́нгенсів
a kotangens tengelye

вісь ордина ́т
ordinátatengely

вісь симе ́трії
szimmetriatengely

вісь та́нгенсів
a tangens tengelye

вісь ті́ла оберта ́ння
a forgástest tengelye

вітамі́н
vitamin

вітамі́ни
vitaminok

ві ́тер
szél

вітра ́ж
ólomüveg

вітрова ́ електроста ́нція (ВЕС)
szélerőmű

ві ́че
népgyűlés, vicse

вказівни ́к
mutató, egérmutató

вказівні ́ займе ́нники
mutató névmás

вкла́дені опера́тори
beágyazott operátorok

вкла́дка
böngészőfül

вклю́чення
zárvány

вла́да
hatalom

вла́сне украї ́нська ле ́ксика
eredeti ukrán szókincs
вла́сник
tulajdonos
вла́сні географі ́чні на́зви
földrajzi nevek
вла́сні на ́зви
tulajdonnevek
власти ́вість бісектри ́си
трику ́тника
a háromszög szögfelezőjének
tulajdonsága
власти ́вість вертика ́льних куті́в
csúcsszögek tulajdonsága
власти ́вість відпові ́дних куті ́в
megfelelő szögek tulajdonsága
власти ́вість доти ́чної
az érintő tulajdonsága
власти ́вість квадра ́та
a négyzet tulajdonsága
власти ́вість ко ́ла
a kör tulajdonsága
власти ́вість ку́тів, впи ́саних в ко ́ло
a kerületi szögek tulajdonsága
власти ́вість об'є́кта
az objektum tulajdonságai
власти ́вість односторо ́нніх куті́в
egy oldalon lévő szögek tulajdonsága
власти ́вість опу ́клого
многоку ́тника
a konvex, domború sokszög
tulajdonsága
власти ́вість паралелогра ́ма
a paralelogramma tulajdonsága
власти ́вість парале ́льних прями ́х
a párhuzamos egyenesek tulajdonsága
власти ́вість прямоку ́тника
a téglalap tulajdonsága
власти ́вість прямоку ́тного
трику ́тника
a derékszögű háromszög tulajdonsága
власти ́вість рівнобі ́чної трапе ́ції
az egyenlőszárú trapéz tulajdonsága
власти ́вість різносторо ́нніх куті ́в
különböző oldalon lévő szögek
tulajdonsága
власти ́вість ро ́мба
a rombusz tulajdonsága
власти ́вість сумі ́жних ку́тів
a mellékszögek tulajdonsága
власти ́вості алгори ́тмів
az algoritmus tulajdonságai
власти ́вості зо ́внішнього кута ́
трику ́тника
a háromszög külső szögének
tulajdonságai
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власти ́вості рівня ́нь
az egyenletek tulajdonságai
власти ́вості рідини ́
folyadék tulajdonságai
власти ́вості сте ́пеня
a hatvány tulajdonságai
вне́сення мно ́жника під зна ́к
кореня
tényező bevitele a gyökjel alá
вну ́трішнє заплі ́днення
belső megtermékenyítés
вну ́трішнє середо ́вище органі ́зму
a szervezet belső közege
вну ́трішній скеле ́т
belső váz
вну ́трішній трудови ́й розпоря́док
belső munkarend
внутрішньови ́дова гібридиза ́ція
fajon belüli hibridizáció
внутрішньокліти ́нне тра ́влення
sejten belüli emésztés
внутрішньомолекуля ́рний
водне ́вий зв’язо́к
molekulán belüli hidrogénkötés
вну ́трішньо перемі́щені осо ́би
személyek országon belüli költözése
вну ́трішня ене́ргія
belső energia
вну ́трішня ене́ргія речовини ́
az anyag belső energiája
вну ́трішня па́м’ять
belső memória
вну ́трішня структу ́ра са ́йту
az oldal (szájt) belső szerkezete
вну ́трішня то́чка трикутника
a háromszög belső pontja
вогнега ́сник
tűzoltó készülék, tűzoltó eszköz
воді́й ри́тму
szinuszcsomó
во ́дна ма ́са
víztömeg
водне ́вий зв’язо́к
hidrogénkötés
во ́дне ди ́хання
légzés vízben
во ́дне середо ́вище
vízi közeg
во ́дний бала́нс
vízegyensúly
во ́дний стік
vízelfolyás, vízlefolyás
во ́дні ресу ́рси
vízkészlet
вододі ́л
vízválasztó

водоно ́сний шар (горизо ́нт)
vízáteresztő réteg

водопі ́лля
árvíz, áradás

водопрони ́кні поро́ди
vízáteresztő kőzetek

во ́дорості
moszatok

водоспа́д
vízesés

водосхо ́вище
víztároló, vízmedence

водотривки ́й шар (горизо́нт)
vízzáró réteg

водяна́ ба ́ня
vízfürdő

воєво́дство
vajdaság

воє́нний зло ́чин
háborús bűn

воє́нний комуні ́зм
hadikommunizmus

во ́ло
begy

воло́гість пові ́тря
légnedvesség, páratartalom

володі́ння майно ́м
tulajdon birtoklása

воло́кна натура ́льні
természetes szálak (rostok)

воло́кна синтети ́чні
szintetikus szálak (rostok)

волонте́рський рух
önkéntes mozgalom

волоско ́ві (реце ́пторні) кліти ́ни
szőrsejtek, érzékszőrök

воло́сся
haj

вольт
volt (V)

во ́льтів стовп
Volta-oszlop

вольтме ́тр
voltmérő

ворси́нки
bélbolyhok

во ́ски
viaszok

во ́тчина
örökbirtok, votcsina

во ́тчинне землеволоді ́ння
családi nagybirtok

впи ́сані тіла ́
beírt test

24

В

в
л
а
ст
и
в
о
ст
і

24

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua



В

в
’я
зк
а

25

вро́джена поведі ́нка
öröklött viselkedés
вро́джений (неспецифі ́чний)
імуніте ́т
veleszületett (nem specifikus)
immunitás
всмо́ктування
felszívódás
вста ́вити
beilleszteni
вста ́вка
beillesztés, beszúrás
вставне ́ ре ́чення
közbevetett mondat
вставне ́ сло́во
közbevetett szó
вставне ́ словосполу́чення
közbevetett szószerkezet
вставні ́ нейро́ни
interneuronok
вто́ма м’я́зів
izmok fáradása
втори ́нна структу ́ра моле ́кули
білка ́
a fehérje másodlagos (szerkezete)
felépítése
втори ́нна сукце ́сія
másodlagos szukcesszió
втори ́нний (амін, спирт)
másodrendű (amin, alkohol)
втори ́нний се ́ктор господа ́рства
másodlagos gazdasági szektor
втори ́нні стате ́ві ознаки
másodlagos nemi bélyegek
вторинново ́дні твари́ни
másodlagosan vízi állatok
втра́та (електро ́нів)
elvesztés (elektronoké)
«втра ́чене поколі́ння»
elveszett nemzedék
вугі ́лля
szén, kőszén
вуглево́д
szénhidrát
вуглево́день (наси́чений,
ненаси ́чений, аромати ́чний,
циклі ́чний, аліфати ́чний
(ациклі ́чний)
szénhidrogén (telített, telítetlen,
aromás, ciklusos, alifás (aciklusos)
вуглево́ди
szénhidrátok
вуглевод́и прості ́
egyszerű szénhidrátok
вуглево́ди складні ́
összetett szénhidrátok

вуглеводне ́вий за ́лишок
szénhidrogén-maradék
вуглеки ́слий газ
szén-dioxid
вугле́ць
szén (kémiai elem)
ву ́зол
szárcsomó (nodusz)
ву ́зол кристалі ́чної ґра ́тки
a kristályrács rácspontja
ву ́зол мере ́жі
hálózati csomópont
ву ́зол промисло ́вий
ipari ágazat (szektor), ipari park
ву ́зол тра ́нспортний
közlekedési csomópont, szállítási
szektor
вулка́н
vulkán
вулканіза ́ція каучуку ́
kaucsuk (nyersgumi) vulkanizálása
вулкані ́зм
vulkánosság
вулкані ́чний по ́піл
vulkáni hamu
вулкані ́чні бо́мби
vulkáni bomba
вульгари ́зм
közönségesség, trágárság, vulgarizmus
ву ́сики
inda (növények) csápok (állattan)
вушна́ ра́ковина
fülkagyló
в’язка ́ рідина ́
viszkózus folyadék
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eszköz, kütyü
газ (водяни́й, ко ́ксовий,
приро ́дний, супу ́тний на́фтовий,
сухи́й)
gáz (vízgáz, kokszkemencegáz,
földgáz, kőolajkísérő gáz, száraz gáz)
га ́зи
gázok
газифіка ́ція па ́лива
az üzemanyag kigázosítása
газо ́вана вода ́ (напі ́й)
szódavíz
га ́зовий розря ́д
gázkisülés
газовідві́дна тру ́бка
gázelvezető cső
газо ́йль
gázolaj
газолі ́н
könnyű benzin
газолі ́нова фра ́кція
könnyű benzin frakció
газоо ́бмін
gázcsere
газотра ́нспортна систе́ма
gázvezeték-rendszer
газува ́тий (проду ́кт реа ́кції)
gáznemű (reakciótermék)
гайдама ́ки
hajdamákok
гаймори ́т
arcüreg gyulladás
гала́ктики
galaktika, galaxis, csillagrendszer
галере ́йні ліси ́
galériaerdők
га ́лій
gallium
галоге ́н
halogén
галогеново́день
hidrogén halogenid
галогенопохідна ́ сполу ́ка
вуглево́дню
halogénezett szénhidrogén
галогенува ́ння
halogénezés
га ́лузь пра́ва
jogi ágazat

гальвано ́метр
galvanométer

гальваносте ́гія
galvanizálás, elektrokémiai leválasztás

гальмува ́ння
gátlás

гаме ́ти
gaméták

гаметогене ́з
gametogenezis

гамма-випромі ́нювання
gamma-sugárzás, γ-sugárzás

гамма-про ́мені
gamma-sugarak, γ-sugarak

ґанди ́зм
gandizmus

Га ́нза
Hansa-városok vagy Hansa-Szövetség

гантелеподі ́бна фо́рма
електро ́нної орбіта ́лі
súlyzóformájú elektronpálya (p-
elektronfelhő)

гапло ́їдний набі ́р хромосо ́м
haploid kromoszómakészlet

гара ́нтії прав та обо́в’язків
jogi és kötelezettségi garanciák

гармоні ́чне колива ́ння
harmonikus rezgés

гармоні ́чне колива ́ння, ампліту ́да
harmonikus rezgés, amplitúdó

гармоні ́чне колива ́ння, кутова ́
частота ́
harmonikus rezgés, körfrekvencia

гармоні ́чне колива ́ння, початко ́ва
фа ́за
harmonikus rezgés, kezdőfázis

гармоні ́чний колива ́льний рух
harmonikus rezgőmozgás

гарніту ́ра
betűkép, betűtípus, fejhallgató-
mikrofon

гаря́чі джере́ла
termálvizek

гас
petróleum

гасі ́ння (поже ́жі, вапна ́)
oltás (tűz-, mész-)

гастри ́т
gyomorgyulladás
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га ́струла
bélcsíra (gasztrula)

гаструля ́ція
gasztruláció

га ́шене вапно ́
oltott mész

ге́йзери
gejzírek

гексае ́др
hexaéder

гекса ́н
hexán

гексахлороциклогекса ́н
(гексахлора ́н)
hexaklorociklohexán, (hexaklorán)

гексо ́за
hexóz

гекта ́р
hektár

ге́лієве пові ́тря
héliummal dúsított levegő

ге́лій
hélium

гель
gél

гельмі ́нт
féreg

Ге́льсінська гру ́па
Helsinki csoport

гемати ́т
hematit (vörösvasérc)

гемоглобі ́н
hemoglobin

гемодіа́ліз
dialízis

гемофілі ́я
vérzékenység (hemofília)

ген
gén

генеалогі ́чний ме́тод
genealógiai módszer

генераліза ́ція
általánosítás

Генера́льна ра́да
főtanács

генера ́льна старши́на
kozák főtiszti réteg

генера ́льна суку́пність
sokaság

Генера́льна уго́да з тари ́фів і
торгі́влі
Általános Díjszabási és Kereskedelmi
Egyezmény

Генера́льний Секретаріа ́т
Főtitkárság

генера ́тор електромагні ́тних
колива ́нь
elektromágneses rezgéseket keltő
generátor

генера ́торний газ
generátorgáz

гене ́тика
genetika

гене ́тика популя ́цій
populációgenetika

генети ́чна інжене ́рія
génsebészet

генети ́чна терапі ́я
génterápia

генети ́чний зв’язо ́к
genetikai kapcsolat

генети ́чний код
genetikai kód

генети ́чні ка ́рти хромосо ́м
a kromoszómák géntérképe

генети ́чні ме ́тоди боротьби́
a védekezés genetikai módszerei

генети ́чно модифіко ́вані
(трансге ́нні) органі ́зми
genetikailag módosított (transzgenikus)
organizmusok

ге́нна (генети́чна) інжене ́рія
génsebészet

ге́нна терапі ́я
génterápia

ге́нні (точко ́ві) мута ́ції
génmutációk, pontmutációk

ге́нно-інжене ́рні (рекомбіна ́нтні)
вакци ́ни
rekombináns vakcinák

гено ́м
genom

гено ́мні мута ́ції
genom mutációk

геноти́п
genotípus

генофо ́нд
génkészlet

геноци ́д
népirtás

географі ́чна довгота́
földrajzi hosszúság

географі ́чна ізоля ́ція
földrajzi izoláció

географі ́чна ка ́рта
földrajzi térkép

географі ́чна компете ́нтність
földrajzi alkalmasság (kompetencia)

географі ́чна оболо ́нка
földrajzi burok
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географі ́чна широта ́
földrajzi szélesség

географі ́чне видоутво́рення
földrajzi fajképződés

географі ́чне поло́ження (фі ́зико-
географі ́чне поло́ження)
földrajzi fekvés

географі ́чне середо́вище
földrajzi környezet

географі ́чний по ́яс
földrajzi öv

географі ́чний (територіа ́льний)
по ́діл пра ́ці
regionális (földrajzi) munkamegosztás

географі ́чні координа ́ти
földrajzi koordináták

геогра́фія
földrajz

геогра́фія насе ́лення
népességföldrajz

геоекологі ́чна ситуа ́ція
geoökológiai helyzet

гео ́їд
geoid

геологі ́чна будо́ва
földtani szerkezet

геоло ́гія
földtan, geológia

геометри ́чна о́птика
geometriai optika

геометри ́чне зобра ́ження
ко́мплексних чи ́сел
a komplex számok mértani ábrázolása

геометри ́чне мі ́сце то́чок
pontok mértani helye

геометри ́чне ті́ло
mértani test

геометри ́чний зміст ви́значеного
інтегра ́ла
a határozott integrál mértani
értelmezése

геометри ́чний зміст диференціа ́ла
a differenciál mértani értelmezése

геометри ́чний зміст мо́дуля
az abszolút érték mértani jelentése

геометри ́чний зміст похідно́ї
a derivált mértani értelmezése

геометри ́чні перетво ́рення
mértani transzformációk

геоме ́трія
mértan

геоморфоло ́гія
geomorfológia

геополі́тика
geopolitika

геотерма ́льна електроста ́нція
geotermikus erőmű

геохронологі ́чна табли ́ця
földtörténeti időskála

геоцентри ́чна моде́ль
geocentrikus modell

гепати ́т
hepatitisz

гепта ́н
heptán

геральди ́чний вірш
hősköltemény

гербіци ́д
herbicid (gyomírtószer)

герма ́ній
germánium

гермафроди ́ти
hermafroditák

геро ́їко-романти ́чна по ́вість
hős-romantikus elbeszélés

геронтоло ́гія
gerontológia

герц
hertz (Hz)

гетероа ́том
heteroatom

гетерогаме ́тна стать
heterogamétás ivar

гетероге ́нна систе́ма
heterogén rendszer

гетерозиго ́та
heterozigóta

гетеро ́зис
heterózis

гетеротро ́фи
heterotrófok

гетерохромати ́н
heterokromatin

гетерохромосо ́ми
heterokromoszómák

гетероци ́кл
heterociklus

гетероциклі ́чна сполу́ка
heterociklusos vegyület

ге́тьман
hetman

гетьмана ́т
hetmanátus

Гетьма́нщина
hetmanscsina

гипоциклої ́да
hipociklois

ги ́рло рі́чки
torkolat

28

Г

ге
о
гр
а
ф
іч
н
а

28

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua



Г

гі
п
о
те
за

29

гіберелі ́ни
gibberelinek
гібри́ди
hibridek
гібридиза ́ція
hibridizáció
гібридиза ́ція орбіта́лей
elektronfelhők hibridizációja
гігієні ́чна поведі ́нка
tisztálkodó viselkedés
гіганти́зм
gigantizmus
гігро́метр
légnedvesség-mérő, higrométer
гігроскопі ́чний
higroszkóp
гігроскопі ́чні ру ́хи
higroszkópos mozgások
гідра ́т
hidrát
гідрата ́ція
hidratáció
гідрато ́ваний йон
hidratált ion
гідри́д
hibrid
гідроакумуляці ́йна
електроста ́нція (ГАЕС)
vízerőmű
гідробіо ́нти
hidrobionták
гідро ́ваний, гідрогенізо ́ваний
(а́том Карбо ́ну)
hidratált, hidrogénezett (szénatom)
гідроге ́н
hidrogén
гідрогеніза ́ція
hidrogénezés
гідроге ́н-іо ́н
hidrogénion
гідрогенкарбона ́т
hidrogénkarbonát
гідроге ́н (окси ́д, перокси ́д)
hidrogén (oxid, peroxid)
гідрогенортофосфа ́т
hidrogénortofoszfát
гідрокси ́д
hidroxid
гідрокси ́д-іо ́н
hidroxidion
гідрокси ́л
hidroxil
гідрокси ́льна (гідро ́кси-) гру ́па
hidroxilcsoport
гідроксо ́нію йон
hidroxónium-ion, oxóniumion

гідро ́ліз
hidrolízis
гідро ́ліз (білкі ́в, есте ́рів,
крохма ́лю, сахаро ́зи, со ́лі,
целюло ́зи)
hidrolízis (fehérjék-, észterek-,
keményítő-, szacharóz-, só-, cellulóz-)
гідроста ́тика і електродина ́міка
hidrosztatika és elektrodinamika
гідросфе ́ра
hidroszféra
гідрофі ́льний
hidrofil, vízzel elegyedő
гідрофі ́льні сполу ́ки
hidrofil vegyületek
гідрофо ́бний
hidrofób, víztaszító
гідрува ́ння
hidrogénezés
гіле́ї
bemélyedés
гі́льдія
gildék
гімн
himnusz
гіпе ́рбола
túlzás, hiperbola
гіперпосила ́ння
hiperhivatkozás
гіперте ́кст
hiperszöveg (hypertext)
гіпертоні ́я
magasvérnyomás – betegség
(hipertónia)
гіподинамі ́я
hipodinámia
гіпоксі ́я
hypoxia, oxigénhiányos állapot
гіпотала ́мо-гіпофіза ́рна систе́ма
hipotalamo-hipofizeális rendszer
гіпотала ́мус
hipotalamusz
гіпо ́теза
hipotézis
гіпо ́теза адапти ́вного компромі ́су
adaptív kompromisszum hipotézise
гіпо ́теза Ампе́ра
Ampère-féle gerjesztési törvény
гіпо ́теза катастро ́ф
katasztrófa elmélet
гіпо ́теза нейтра ́льності
молекуля ́рної еволю ́ції
a molekuláris evolúció semleges
hipotézise
гіпо ́теза панспермі ́ї
pánspermia hipotézis
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гіпо ́теза пере ́рваної рівноваги
a megszakított egyensúly hipotézise

гіпо ́теза Пла́нка
Planck-törvény

гіпо ́теза симбіогене ́зу
a szimbiogenezis hipotézise

гіпо ́теза чистоти ́ гаме́т
a gaméták tisztaságának hipotézise

гіпо ́тези абіогене ́зу
az abiogenezis hipotézisei

гіпо ́тези біогене ́зу
a biogenezis hipotézisei

гіпо ́тези панспермі ́ї
pánspermia hipotézisek

гіпотену ́за
átfogó

гіпотети́чна фо́рма
feltételezett (hipotetikus)
következtetési forma

гіпотоні ́я
alacsony vérnyomás (hipotónia)

гіпо ́фіз
agyalapi mirigy (hipofízis)

гіпохлори ́т
hipoklorit

гіпохлори ́тна кислота ́
hipoklórsav

гіпс
gipsz

гірка́ сіль (ма́гній сульфа ́т
гептагідра ́т)
keserűsó (magnézium-szulfát
heptahidrát)

гірська ́ краї ́на
hegyvidék

гіруди ́н
hirudin

ГІС (географі ́чні інформаці ́йні
систе́ми)
GIS (földrajzi információs rendszer)

гістогене ́з
szövetfejlődés (hisztogenezis)

гістоло́гія
szövettan

гістотехноло ́гії
hisztotechnológia

гі́фи
hifák

гладіа ́тор
gladiátor

гладка ́ (незерни́ста)
ендоплазмати ́чна сі́тка
sima felszínű endoplazmatikus hálózat

гла́сність
nyíltság, glasznoszty

глауберо ́ва сіль (на́трій сульфа ́т
декагідра ́т)
Glauber-só (nátrium-szulfát dekahidrát)

глибина ́ ко ́льору
színmélység

глибоково ́дні жолоби ́
mélyvízi árok

гли́на
agyag

глікоге́н
glikogén

глікока ́лікс
glikokalix

гліко́ліз
glikolízis

гліколіпі ́ди
glikolipidek

гліко́ль (двоа́томний спирт)
glikol (kétértékű alkohol)

гліцера ́т
glicerát

гліцери ́л
gliceril

гліцеро ́л
glicerin

гліци ́н
glicin

глобаліза ́ція
globalizáció

глоба ́льна мере ́жа
globális hálózat

глоб ́альне потеплі ́ння
globális felmelegedés

глоба ́льні пробле ́ми лю ́дства
az emberiség globális problémái

гло ́бус
földgömb

гломерулонефри ́т
vesemedence – gyulladás
(glomerulonefritisz)

глоса ́рій
szójegyzék, glosszárium

гло ́тка (інфузо ́рії)
garat (sejtgarat a papucsállatkánál)

глухи ́й звук
zöngétlen hang

глу́хі при ́голосні
zöngétlen mássalhangzó

глюкаго́н
glükagon

глюко ́за
glükóz, szőlőcukor

глюко ́зи альдегі ́дна фо́рма
a glükóz aldehid alakja forma (nyílt
láncú szőlőcukor)
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глюко ́зи циклі ́чна фо́рма
a glükóz gyűrűs alakja

глюко ́метр
glükométer

гниття́
korhadás, rothadás

гнус
szúnyog

гнучки́й магні ́тний диск
hajlékonylemez, floppy

гові ́рка
nyelvjárás, tájszólás

говорі ́ння
beszéd

годи ́нні пояси ́
időzónák

головна ́ (дома ́шня) сторі́нка
főoldal

головна ́ ду ́мка те́ксту
a szöveg fő mondanivalója

головна ́ опти ́чна вісь
optikai főtengely

головна ́ підгру ́па
főcsoport

головне́ меню ́
főmenü

головне́ сло́во
„fő szó”, hangsúly szó

головни ́й геро́й
főhős

головни ́й мо́зок
agyvelő

головни ́й член ре ́чення
fő mondatrész

головогру ́ди
fejtor

головоно ́гі молю ́ски
fejlábúak, lábasfejűek (puhatestűek)

Голодомо ́р
éhínség

Голоко ́ст
holokauszt

голонасі ́нні
nyitvatermők

го́лос
hang

голосни ́й звук
magánhangzó

голосови́й апара́т
hangképző szervek

го́лчастий криста ́л
tűkristály

гомеоста ́з
homeosztázis

гомеоста ́з популя ́ції
a populáció homeosztázisa

гомініза ́ція
hominizáció, az emberré válás
folyamata

гомогаме ́тна стать
homogamétás nem

гомоге ́нна су́міш (систе́ма)
homogén keverék (rendszer)

гомоге ́нне середо ́вище
homogén közeg

гомозиго ́та
homozigóta

гомо ́лог
homológ

гомологі ́чна різни ́ця
homológ különbség

гомологі ́чний ряд
homológ sor

гомологі ́чні о́ргани
homológ szervek

гомологі ́чні хромосо ́ми
homológ kromoszómák

гомоте ́тія
középpontos hasonlóság, homotécia

го́мруль (самоврядува ́ння)
home rule (önkormányzat)

гоноре́я
kankó, tripper

го́ри (бри́лові, висо ́кі, вулкані ́чні,
низькі ́, молоді́, середньовисо ́кі,
скла ́дчасті, скла ́дчасто-бри́лові,
старі́, тектоні ́чні)
hegyek (röghegységek, magas-
hegységek, vulkanikus hegyek,
alacsony-hegységek, fiatal hegységek,
gyűrthegységek, gyűrt röghegységek,
öreghegység, tektonikus eredetű
hegység)

горизонта ́лі
rétegvonal, szintvonal

горі ́ння реа ́кція
égési reakció

гормо ́н
hormon (váladék)

горта ́нь
gége

господа ́рство това́рне
árugazdaság

госпо ́дарська дія́льність
gazdasági tevékenység

госпо ́дарська спеціаліза ́ція
терито ́рії
a terület gazdasági szakosodás

госпо ́дарське пра ́во
gazdasági jog
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госпо ́дарське товари ́ство
gazdasági társaság

госпо ́дарські са ́нкції
gazdasági szankciók

госпо ́дарські спо ́ри
gazdasági viták

господарюва ́ння
gazdálkodás

гострота ́ зо ́ру
éleslátás

гострота ́ ню ́ху
éles szaglás

готи ́чний стиль
gótika

готува ́ння до зло ́чину
bűncselekmény előkészülete

гра ́бер
grabbelő program

гравітаці ́йна взаємоді ́я
gravitációs kölcsönhatás

гравю́ра
metszet

град
jégeső

градіє ́нт концентра ́ції
koncentráció gradiens

градіє ́нтна зали ́вка
színátmenetes kitöltés

гра ́дус
fok

граду ́сна мі ́ра дуги ́ ко́ла
az ív fokmértéke

граду ́сна мі ́ра кута ́
a szög fokmértéke

гра ́дусна сі́тка
fokháló

гра ́дус (Це ́льсія, Ке ́львіна)
fok (Celsius-, Kelvin-)

грама ́тика
nyelvtan, grammatika

грамати ́чна катего ́рія
nyelvtani kategória

грамати ́чна осно ́ва ре ́чення
a mondat szerkezeti magja

грамати ́чна фо́рма сло́ва
a szó szótári alakja

грамати ́чне зна́чення сло́ва
a szó jelentése

гра ́ни
gránumok

грани ́ця послідо ́вності
a számsorozat határértéke

грани ́ця фу ́нкції
a függvény határértéke

грани ́ця фу ́нкції, крите ́рій
існува ́ння
a függvényhatárérték létezésének
kritériuma

грани ́ця фу ́нкції лівосторо ́ння
a függvény baloldali határértéke

грани ́ця фу ́нкції на
нескінче ́нності
függvény határértéke a végtelenben

грани ́ця фу ́нкції односторо ́ння
a függvény egyoldali határértéke

грани ́ця фу ́нкції правосторо ́ння
a függvény jobboldali határértéke

грани ́чно допусти ́ма концентра ́ція
(ГДК)
maximálisan megengedett koncentráció

гра ́ні (протиле ́жні) прямоку ́тного
паралелепі ́педа
a derékszögű paralelopipedon (szemben
fekvő) lapjai

грань двогра́нного кута́
a kétoldalú testszöglet lapja

грань многогра́нника
a soklap lapja

грань прямоку ́тного
паралелепі ́педа
a derékszögű paralelepipedon lapja

грань тригра ́нного кута́
a háromoldalú testszöglet, (triéder)
lapja

ґра ́тка (а́томна, йо ́нна,
кристалі ́чна, металі ́чна,
молекуля ́рна)
rács (atom, ion, kristály, fém, molekula)

гра ́фік
grafikon

гра ́фіка
grafika

гра ́фік ліні ́йного рівня ́ння з дво ́ма
змі ́нними
a kétváltozós lineáris egyenlet
grafikonja

гра ́фік ліні ́йної фу ́нкції
a lineáris függvény grafikonja

гра ́фік прямо́ї пропорці ́йності
az egyenes arányosság grafikonja

гра ́фік рівня ́ння з двома ́ змі́нними
a kétváltozós egyenlet grafikonja

гра ́фік ру́ху ті́ла
mozgási grafikon

гра ́фік фу ́нкції
a függvény grafikonja

гра ́фік шви́дкості
sebesség-idő grafikon

гра ́фік шля́ху
út-idő grafikon
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графі ́т
grafit
графі ́ті
falfelirat, falfirka, graffiti
графі ́чне зобра́ження
grafikus ábrázolás
графі ́чний планше ́т
grafikus táblagép
графі ́чний приміти ́в
grafikus primitív
графі ́чний реда́ктор
grafikai szerkesztő
графі ́чні об’є ́кти малю ́нка
a rajz grafikai objektumai
графі ́чні об’є ́кти презента ́ції
az előadás (prezentáció) grafikai
objektumai
графі ́чні фі́льтри
grafikai szűrők
гре́бінь
felső réteg, felső rész
гре́ко-католи ́цька (уніа ́цька)
це ́рква
görögkatolikus (unitus) egyház
грибни ́ця (міце ́лій)
gombafonal–szövedék (micélium)
гризуни ́
rágcsálók
гриму ́чий газ
durranógáz
грип
influenza
грома ́дівський рух
társadalmi mozgalom
грома ́дська організа ́ція
társadalmi (civil) szervezet
грома ́дські робо ́ти
társadalmi munkák
громадя ́нин
állampolgár
громадя ́нство
állampolgárság
громадя ́нська лі́рика
hazafias ukrán polgári líra
громадя ́нське суспі́льство
polgári társadalom
гроте́ск
groteszk
груди ́на
szegycsont
грудна ́ клі́тка
mellkas
грудни ́й пері́од
szoptatási periódus
гру ́дочка
szemcse

ґрунт
talaj
ґрунт (лу ́жний, ки ́слий)
talaj (lúgos, savanyú)
ґрунтова ́ воло́га
talajnedvesség
ґрунто ́ве середо ́вище
talajközeg
ґрунтові ́ во ́ди
talajvizek
ґрунто ́ві сапротро ́фи
talajlakó szaprotrófok
ґрунтоутво ́рення
talajképződés
гру ́па (альдегі́дна, гідрокси ́льна,
карбоні ́льна, карбокси ́льна,
характеристи ́чна)
csoport (aldehid, hidroxil, karbonil,
karboxil, funkciós)
гру ́па елеме ́нтів у періоди ́чній
систе́мі
elemek csoportja a periodusos
rendszerben
гру ́па зче́плення
kapcsolódási csoport
гру ́па кро́ві
vércsoport
гру ́па сим́етрії
szimmetriacsoport
групова ́ поведі ́нка
csoportos viselkedés
групува ́ння малю ́нків
a rajzok csoportosítása
грязьові ́ вулка́ни
iszapvulkán
гуані́н
guanin
губе́рнія
kormányzóság
гу ́бка
szivacs
губни ́й звук
ajakhang
гу ́бчаста (основна ́) ткани ́на
листка ́
a levél szivacsos alapszövete
гу ́бчаста речовина ́
szivacsos állomány
гудро́н
pakura, goudron
ГУЛА ́Г
Gulág
гу ́ма
gumi
гумані ́зм
humanizmus
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гу ́мор
humor
гумора ́льна регуля ́ція
humorális szabályozás
гумора ́льний імуніте ́т
humorális immunitás
гуморе́ска
humoreszk
гуси ́ти
husziták
гуси ́тські ві ́йни
huszita háborúk
густина ́
sűrűség
густина ́ стру ́му
áramsűrűség
густота ́ насе ́лення
népsűrűség
гу ́чність, го́лосність зву́ку
hangerő, a hang hangzóssága
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Д
дава́льний відмі ́нок
részeshatározói eset, dativus

дава́льницька сировина ́
előkezelt nyersanyag

да ́вні лю́ди
ősemberek

давньору ́ська мо ́ва
óorosz nyelv

далекозо ́рість
távollátás

да ́льня орієнта́ція
távoli tájékozódás

дальтоні ́д
daltonid

дальтоні ́зм
daltonizmus, színtévesztés

данина ́
adó

да ́ні
adatok

да ́ні (умо ́ви зада ́чі)
adatok (a feladat feltételei)

дарвiні ́зм
darwinizmus

дванадцятипа ́ла ки́шка
nyombél, patkóbél

дві ́йкове кодува ́ння
bináris kódolás

двобі́чна (білатера ́льна) симетрі ́я
kétoldali (bilaterális) szimmetria

двовале ́нтний елеме ́нт
két vegyértékű elem

двогра ́нний кут
lapszög

дводо ́льні росли ́ни
kétszikű növények

дводо ́мні росли́ни
kétlaki növények

двої́ста приро ́да части ́нок, я́вищ
(дуалісти ́чна приро ́да части ́нок,
я́вищ)
a részecskék, jelenségek kettős
(dualisztikus) természete

двокра ́пка
kettőspont

двомі ́рний маси́в
kétdimenziós tömb, rekesz

двомо ́вність (білінгві ́зм)
kétnyelvűség (bilingvizmus)

двоосно ́вна кислота ́
kétértékü sav
двоскла ́дне ре ́чення
tőmondat
двостулко ́ві молю ́ски
kagylók
двочле ́н
kéttagú kifejezés
двоша́рові твари́ни
kétrétegű állatok
дево́нський пері́од
devon időszak
дегенера ́ція
degeneráció
дегідрата ́ція
dehidratáció
дегідрогеніза ́ція
dehidrogénezés
дегідрува ́ння
dehidrogénezés
деду ́кція
dedukció
дезінтеграці ́йні проце́си
dezintegrációs folyamatok
дезоксирибо ́за
dezoxiribóz
дезоксирибонуклеї ́нова кислота ́
(ДНК)
dezoxiribonukleinsav
дезурбаніза ́ція
dezurbanizáció
деіндустріаліза ́ція
deindusztralizáció
деінсталя ́ція
eltávolítás
дейте ́рій
deutérium
декабри ́сти
dekabristák
дека ́н
dekán
декарбоксилюва ́ння
dekarboxiláció, dekarboxilálás
декодува́ння повідо ́млення
az üzenet dekódolása
деколоніза ́ція
gyarmati rendszer felszámolása,
dekolonizálás
декстри ́н
dextrin
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деліктозда ́тність
büntetőjogi felelősségtudat mértéke

деліміта ́ція кордо ́ну
határmegállapítás, elhatárolás

де́льта
delta

демарка ́ція кордо ́ну
az államhatárok megvonása kötött
szerződés alapján

демілітаризо ́вана зо́на
fegyvermentes övezet

демографі ́чна ви́бух
demográfiai robbanás,
népességrobbanás

демографі ́чна кри́за
demográfiai válság

демографі ́чна полі́тика
népesedési (demográfiai) politika

демографі ́чна ситуа ́ція
demográfiai helyzet

демокра ́тія
demokrácia

демонстра ́ція
demonstráció, bemutató

де́мос
démosz

денатура ́т
denaturátum

денатура ́ція білкі ́в
fehérjék denaturációja

денатуро ́ваний спирт
denaturált szesz

дендри ́ти
dendritek

денуда ́ція
letarolás, lepusztulás, denudáció

день зимо ́вого, лі́тнього
сонцестоя ́ння, осі ́ннього,
весня ́ного рівноде ́ння
téli és nyári napforduló, őszi és tavaszi
napéjegyenlőség

деплазмо ́ліз
deplazmolízis

депопуля ́ція
elnéptelenedés

депопуля ́ція насе ́лення
népességfogyás

депорта ́ція
kitelepítés, deportálás

депреси ́вні райо ́ни
elmaradott vidék

деревина ́
farész

деревне ́ вугі ́лля
faszén

деревни ́й спирт
faszesz

де́рево можли ́вих варіа́нтів
a lehetőségek fagráfja

держа ́ва
állam

держа ́ви вісь
a gonosz államai

держа ́вна вла́да
államhatalom

держа ́вна мо ́ва
államnyelv

держа ́вна слу ́жба
állami szolgálat

держа ́вна терито ́рія
állami terület

держа ́вне ми́то
állami adó

держа ́вне регулюва ́ння
еконо ́міки
a gazdaság állami irányítása

держа ́вний бюдже ́т
állami költségvetés

держа ́вний кордо ́н
államhatár

держа ́вний лад
államrendszer

держа ́вний о ́рган
állami szerv

держа ́вний переворо ́т
államcsíny

держа ́вний при ́мус
állami kényszerítés

держа ́вний службо ́вець
állami tisztviselő

держа ́вний сувереніте ́т
nemzeti függetlenség

держа ́вні станда́рти
állami szabványok

державотво ́рення
államalakítás, államszervezés

де́рма (вла́сне шкі́ра)
irha

десо ́рбція
deszorpció

десталініза ́ція
desztalinizáció

дестру ́кція білкі ́в
a fehérjék destrukciója

десятко ́ва фо́рма за ́пису дро ́бів
a közönséges tört tizedes tört alakja

десятко ́вий за ́пис натура ́льних
чи ́сел
a természetes számok tizedes tört
alakja

36

Д

д
е
л
ік
то
зд
а
тн
іс
ть

36

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua



Д

д
и
са
х
а
р
и
д

37

детонаці ́йна сті́йкість (бензи ́ну)
detonációs stabilitás (benzin)

детри́тний харчови ́й ланцю ́г
detrikus tápláléklánc

дефі ́с
kötőjel

дефіци ́т
hiány, deficit

дефо ́лт
fizetésképtelenség

дефрагмента ́ція
defragmentáció

децентраліза ́ція управлі ́ння
a központi irányítás megszüntetése

джаз
jazz

джгу ́тик
ostor

джгу ́тики
ostorok

джентрифіка ́ція
dzsentrifikáció

джере́ла пра́ва
jogforrás

джерело ́
forrás

джерело ́ підви ́щеної небезпе ́ки
fokozott veszélyforrás

джерело ́ сві ́тла
fényforrás

джо́йстик
botkormány, joystick

джо́уль
joule

дзвінки ́й
zöngés hang, zengő, csengő hangú

дзвінкі ́ при́голосні
zöngés mássalhangzó

дзи ́жчальця
billér

дзьоб
csőr

диверге ́нція
divergencia

диверсифіка ́ція господа́рства
a gazdaság diverzifikálása

дивіні ́ловий каучу ́к
divinil-kaucsuk

«ди ́вна війн ́а»
különös háború

дигібри ́дне схре ́щування
dihibrid keresztezés

дигідрогенортофосфа ́т
dihidrogén-ortofoszfát

диза ́йн
design, külső megjelenés

диза ́йн-маке ́т
makett, modell

ди ́зельне па ́ливо
gázolaj

дизентері ́йна аме ́ба
vérhas amőba

дизентері ́я
dizentéria (vérhas)

диз’ю́нкція ви́словлень
a kijelentések diszjunkciója
(elválasztás, szétválasztás)

диз’ю́нкція предика ́тів
predikátumok diszjunkciója

ди ́ке по ́ле
Vad Mezők
дикта ́тор
diktátor
диктіосо ́ма
diktioszóma
диметиламі ́н
dimetilamin

дина ́міка ті́ла
test dinamikája

динамі ́т
dinamit

динамі ́чна рівнова ́га
dinamikus egyensúly

динамі ́чна робо ́та м’я́зів
az izmok dinamikus működése

динамі ́чний sztereotípia
dinamikus sztereotipia

динамі ́чність
dinamikus

династи ́чна у́нія
dinasztikus szövetség

динітроцелюло ́за
dinitro-cellulóz

диноза ́ври
dinoszauruszok

дипепти ́д
dipeptid

дипло́їдний набі́р хромосо ́м
diploid kromoszómakészlet

дипо ́ль
dipólus

директи ́вна еконо́міка
közvetlen gazdaság

директо ́рія
direktórium

директри ́са
vezéregyenes, direktrix

дисахари ́д
diszacharid
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дисахари ́ди
diszacharidok
дисбактеріо ́з
diszbakteriózis
дисиде ́нтство
disszidens mozgalom
дисиміля ́ція (катаболі ́зм)
disszimiláció (katabolizmus)
диск
lemez
диске ́та
floppy
дисково́д
lemezmeghajtó
дискредита ́ція
lejáratás, diszkreditálás
дискре ́тність
diszkrét
дискриміна ́нт
diszkrimináns
дискриміна ́ція
hátrányos megkülönböztetés,
diszkrimináció
диску ́сія
eszmecsere, vita
дисоціа ́ція електролі́тів
elektrolitok disszociációja
дисоціюва ́ти
disszociálni
дисперго ́вана речовина ́
diszpergált anyag
дисперсі ́йна фа́за
diszperz fázis (diszperziós közeg)
дисперсі ́йне середо ́вище
diszperziós környezet
диспе ́рсія
diszperzió
диспе ́рсія сві ́тла
fénydiszperzió, színszórás
диспе ́рсна систе́ма
diszperz rendszer
диспле ́й
kijelző
диспропо ́рції економі́чні
gazdasági aránytalanságok
дистанці ́йне навча ́ння
távoktatás
дистиля ́ція
desztilláció, lepárlás
дистоні ́я
izomtónuszavar (disztónia)
дистрибути ́в
disztribúció (elosztás), program-
összeállítás
дистрибути ́вність
széttagolhatóság, disztributivitás

дисульфі ́дний місто ́к
diszulfid híd

дисципліна ́рна відповіда ́льність
büntetőjogi felelősség

дисципліна ́рне стя ́гнення
büntetés

дити ́на
gyermek

дитя ́чий буди ́нок сіме ́йного ти ́пу
családi típusú gyermekotthon

диференціа ́л
differenciál

диференціа ́ція
megkülönböztetés (differenciálás)

диференціа ́ція кліти ́н
sejtdifferenciáció

диференціюва ́ння
differenciálás

дифракці ́йні гра ́ти
optikai rács

дифра ́кція
diffrakció

дифра ́кція сві ́тла
fénydiffrakció, fényelhajlás

дифра ́кція хвиль
hullámelhajlás

дифтері ́я
diftéria (torokgyík)

дифу ́зія
diffúzió

ди ́хальна недоста́тність
légzési elégtelenség

ди ́хальна систе́ма
légző szervrendszer

ди ́хальний об’є ́м
légzési térfogat

ди ́хальний центр
légzési központ

ди ́хальні ко ́рені
léggyökerek

ди ́хальні шляхи ́
légutak

ди ́хання
légzés

ди ́хання вну ́трішнє
belső légzés

ди ́хання зо́внішнє
külső légzés

ди ́хання кліти ́нне
sejtlégzés

дихлоромета ́н
diklórmetán

діагона ́ль многогра ́нника
a soklap átlója
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діагона ́ль многоку ́тника
a sokszög átlója

діагона ́льна площина ́
átlós sík

діагона ́льний пере ́різ пірамі ́ди
a gúla átlós metszete

діагона ́льний пере ́різ при ́зми
a hasáb átlós metszete

діагона ́ль паралелепі ́педа
a parallelepipedon átlója

діагона ́ль чотирику ́тника
a négyszög átlója

діагра ́ма
diagramm

діагра ́ма кругова ́
kördiagram

діагра ́ма сто ́впчаста
oszlopdiagram

діале ́кт
nyelvjárás, dialektus

діалекти ́зм
tájnyelviség, dialektizmus

діалектоло ́гія
nyelvjárástan, dialektológia

діало ́г
párbeszéd, dialógus

діалогі ́чне мо ́влення
dialektikus társalgás

діало ́гове вікно ́
párbeszédablak, dialógusablak

діамагне ́тики
diamágneses anyagok

діа́метр ко́ла
a körvonal átmérője

діа́метр кру́га
a körlap átmérője

діа́метр ку́лі
a gömb átmérője

діа́метр ті́ла
a test átmérője

діапазо ́н
tartomány

діа́спора
szórvány

діа́стола
diasztolé

діато́мові во ́дорості
diatóma moszatok

діафра ́гма
rekeszizom (diafragma)

діеле́ктрики
szigetelők, dielektrikumok

діелектри ́чна прони ́кність
dielektromos együttható

дієвідмі ́на
igeragozás
дієприкме ́тник
melléknévi igenév
дієприкметнико ́вий зворо́т
melléknévi igeneves szerkezet
дієприслі ́вник
határozói igenév
дієприслі ́вники доко ́наного виду
befejezett határozói igenév
дієприслі ́вники недоко ́наного
виду
folyamatos határozói igenév
дієприслівнико ́вий зворо́т
határozói igeneves szerkezet
дієслі ́вний при́судок
igei állítmány
дієсло ́во
ige
дізна ́ння
nyomozás
ді́ї над ве́кторами
vektorműveletek, műveletek
vektorokkal
ді́йсний спо́сіб дієсло ́ва
kijelentő igemód
ді́йсний тип
érvényes típus, valós típus
ді́лене
osztandó
ді́лення
osztás
ді́лення десятко ́вих дро ́бів
tizedes törtek osztása
ді́лення з оста ́чею
maradékos osztás
ді́лення на́ціло
maradék nélküli osztás
діли́льна лі́йка
választótölcsér
ділова ́ репута́ція осо ́би
a jó hírnév védelme
дільни ́к
osztó
дільни ́чний офіце́р полі ́ції
körzeti megbízott (rendőrtiszt)
до́бриво
trágya
добросо́вісність
lelkiismeretesség, becsületesség
добросусі ́дство
jószomszédság
добува ́ння речовини ́
anyagok előállítása
до́буток
szorzat
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до́буток поді ́й
események szorzata

до́буток різни ́ці та су́ми дво ́х
ви ́разів
két kifejezés különbségének és
összegének szorzata

до́буток сте́пенів
hatványok szorzata

«до ́вге ХІХ столі́ття»
hosszú XIX. század

довжина ́ ве́ктора
a vektor hossza

довжина ́ відріз́ка
a szakasz hossza

довжина ́ двійко́вого ко́ду
повідо ́млення (о́бсяг да ́них)
bináris üzenet hossza (adatmennyiség)

довжина ́ ко́ла
a körvonal hossza

довжина ́ ла́маної
a töröttvonal hossza

дові́реність
meghatalmazás

дові́чне позба ́влення во ́лі
életfogytiglani szabadságvesztés

довкі́лля
környezet

до́говір
szerződés

додава ́ння десятко ́вих дро ́бів
tizedes törtek összeadása

додава ́ння звича ́йних дро́бів
közönséges törtek összeadása

додава ́ння мі ́шаних чи ́сел
vegyes számok összeadása

додава ́ння многочле ́нів
többtagú kifejezések összeadása

дода́нок
összeadandó

дода́ток
tárgy

додека ́едр
dodekaéder

дозріва ́ння РНК
az RNS érése

доко ́наний вид
befejezett alak

доктри ́на
doktrína

докуме́нт
dokumentum

доли́на річкова ́
folyóvölgy

доломі́т
dolomit

доме́н
domain, domén

до́менна піч
nagyolvasztó, kohó

доме́нне ім’я
domain név

доміна ́нт
domináns

доміна ́нтний але́ль
domináns allél

домініо ́н
domínium, birtok

домініо ́ни
domíniumok

домінува ́ння
dominancia

до́мішка
szennyezőanyag

до́нор (електро ́нної пари́)
donor (elektron pár)

до́норно-акце ́пторний (механі ́зм)
donor-akceptor mechanizmus (datív,
koordinatív)

до́повідь (рефера ́т)
előadás (referátum)

доре́чність мо́влення
a beszéd tartalmi lényege, relevanciája

до́слід
kísérlet

дослі ́дження
kutatás

дослі ́дження функції
függvényelemzés

до́слід Лєбє ́дєва
Lebegyev-kísérlet

дослі ́дницька поведі ́нка
kereső viselkedés

доста ́тня умо ́ва екстре ́муму
фу ́нкції
a függvény szélsőérték létezésének
elégséges feltétele

доста ́тня умо ́ва зроста ́ння фу ́нкції
a függvény növekedésének elégséges
feltétele

доста ́тня умо ́ва існува ́ння то́чки
пере ́гину фу ́нкції
a függvény inflexiós pontja

доста ́тня у́мова спада ́ння фу ́нкції
a függvény csökkenésének elégséges
feltétele

досудо ́ве слі ́дство
törvényszéki eljárást megelőző
nyomozás

доти ́чна
érintő
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доти ́чна до гр ́афіка фу ́нкції
a függvény érintője

доти ́чна до ко́ла
a körvonal érintője

доти ́чна площина ́ до ко́нуса
a kúp érintősíkja

доти ́чна площина ́ ку́лі
a gömb érintősíkja

доти ́чна площина ́ цилі ́ндра
henger érintő síkja

доти ́чні сфе́ри
a gömb érintői

доцентро́ве приско ́рення
centripetális gyorsulás

до́шка інтеракти ́вна
interaktív tábla

дошкі́льний пері ́од
óvodás kor

дощ
eső

дра ́йвер
meghajtóprogram, eszközvezérlő,
illesztőprogram

драмати ́чний твір
színpadi mű, dráma

драматургі ́я
dramaturgia

дрейф ге́нів
génsodródás (drift)

дрейф кри ́ги
úszó jégtábla, jégzajlás

дріб непра ́вильний
áltört

дріб нескінче ́нний
végtelen tizedes tört

дріб нескоро ́тний
egyszerűsíthetetlen tört

дріб періоди ́чний десятко ́вий
szakaszos tizedes tört

дріб пра ́вильний
valódi tört

дрі ́жджі
élesztő

дріопіте ́ки
Driopitekuszok

дріт
drót, huzal

дро ́би десятко ́ві
tizedes törtek

дро ́би звича ́йні
közönséges törtek

дро ́блення
barázdálódás

дробо ́ва части ́на десятко ́вого
дро ́бу мі ́шаного числа́
a vegyes tört törtrészének tizedes tört
alakja
дробові ́ числі ́вники
törtszámnevek
дру́га космі ́чна шви́дкість
második kozmikus sebesség
дру́га сигна ́льна систе́ма
második jelzőrendszer
дру́га чудо ́ва грани ́ця
második nevezetes határérték
дру́гий зако ́н Ньюто ́на
Newton második törvénye
дру́гий зако ́н термодина ́міки
termodinamika második főtétele
«Дру́гий фро́нт»
második front
другоря ́дний член ре ́чення
bővítmény
другоря ́дні геро ́ї
másodlagos hősök, mellékszereplők
дружи ́на
a fejedelem fegyveres kísérete,
druzsina
дуалісти ́чна мона ́рхія
dualizmus
дуга ́ ко ́ла
a körvonal íve
дугови ́й розря ́д
ívkisülés
ду ́жка
zárójel
ду ́ма
ukrán epikus népdal
духо ́вно-ри́царські о ́рдени
lovagrendek vagy keresztes lovagok
дю ́жина
tucat
дюйм
hüvelyk (inch)
дю ́ни
dűnék
дюра́ль (дюралюмі ́ній)
dúralumínium

41

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua



Е
ебоні ́т
ebonit
евакуа ́ція
kiürítés, kitelepítés, evakuálás
евгле ́на зеле́на
zöld eugléna
еволюці ́йна (філогенети ́чна)
систе́ма
evolúciós (filogenetikus) rendszer
еволюці ́йне вче ́ння
evolúcióbiológia
еволю́ція
evolúció
евфемі́зм
szépítő körülírás, eufemizmus
еква ́тор
egyenlítő
еква ́тор ку́лі
a gömb egyenlítője
еквівале́нтна до́за
випромі ́нювання
sugárzás egyenértékdózisa
еквівале́нтність ви ́словлень
a kijelentések egyenértékűsége
еквівале́нтність предика ́тів
a prédikátumok egyenértékűsége
еквіпотенціа ́льна пове́рхня
ekvipotenciális felület
екзотермі ́чна реа ́кція
exoterm reakció
екзотермі ́чний проце ́сс
exoterm folyamat
екзоцито ́з
exocitózis
екле ́ктика
eklektika
еклі ́метр
hajlásszög mérő
екологі́чна гру ́па
ökológiai csoport
екологі́чна е ́тика
ökológiai etika
екологі́чна ізоля ́ція
ökológiai izoláció
екологі́чна індика ́ція
ökológiai indikáció
екологі́чна кри ́за
ökológiai válság
екологі́чна мере ́жа
ökológiai hálózat

екологі́чна ні ́ша
ökológiai fülke (niche)

екологі́чна пірамі ́да
ökológiai piramis

екологі́чне видоутво ́рення
ökológiai fajképződés

екологі́чне ми́слення
ökológiai (környezetbarát)
gondolkodásmód

екологі́чний моніто́ринг
ökológiai monitoring

екологі́чні захво ́рювання
ökológiai megbetegedések

екологі́чні пробле ́ми
ökológiai probléma

екологі́чні фа ́ктори (чи́нники)
ökológiai tényezők

екологі́чно чи́стий
ökológiailag tiszta

еколо́гія
ökológia

еконо ́міка кома ́ндно-
адміністрати ́вна
tervgazdaság

еконо ́міка ри ́нкова
piacgazdaság

еконо ́міко-географі ́чне
поло ́ження
gazdaságföldrajzi elhelyezkedés

економі ́чна геогра́фія
gazdasági földrajz

економі ́чна інтегра́ція
gazdasági integráció

економі ́чна систе́ма
gazdasági rendszer

«економі ́чне ди ́во»
gazdasági csoda

економі ́чний потенціа́л краї ́ни
gazdasági teljesítőképesség

економі ́чно акти ́вне насе́лення
gazdaságilag aktív népesség

екосисте ́ма
ökoszisztéma

екра ́н
képernyő

екра ́нна заста́вка
képernyővédő, képernyő-kímélő

екскре ́ція
exkréció
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експансіоні ́зм
terjeszkedő politika, expanzionizmus
експа ́нсія
terjeszkedés, expanzió
експериме ́нт
kísérlet
експеримента ́льний ме ́тод
дослі ́дження
kísérleti kutatási módszer
експеримента ́льні зада́чі
kísérleti feladatok
експериме ́нти випадко ́ві
véletlen kísérletek
експона ́т
kiállítási tárgy
експоне ́нта
Euler-féle szám
е ́кспорт
kivitel, export
е ́кспорт фа ́йлу
fájl exportálása
екстенси ́вний ро́звиток еконо ́міки
extenzív gazdasági fejlődés
екстенси ́вний шлях ро ́звитку
a fejlődés extenzív útja
екстрагува ́ти
extrahálni
екстра ́кція
extrakció
екстре ́мум
szélsőérték
екстре ́мум фу ́нкції
a függvény szélsőértéke
екстре ́мум фу ́нкції лока ́льний
a függvény lokális szélsőértéke
ексцентрисите ́т
excentricitás
ексце́с викона ́вця
végrehajtói mulasztás
ектоде ́рма
ektoderma
еласти ́чність поліме ́ру
a polimer elasztikussága
електриза ́ція
elektromos feltöltés
еле ́ктрика
elektromosság
електри ́чна дуга ́
elektromos ív
електри ́чна електроє ́мність
конденса ́тора
kondenzátor elektromos kapacitása
електри ́чна прові ́дність
elektromos vezetőképesség
електри ́чне по́ле
elektromos tér

електри ́чний двигу ́н
elektromos hajtómű

електри ́чний заря ́д
elektromos töltés

електри ́чний о ́пір
elektromos ellenállás

електри ́чний стру ́м
elektromos áram

електри ́чний струм в ва ́куумі
elektromos áram vákuumban

електри ́чний струм в електролі́тах
elektromos áram elektrolitokban

електри ́чний струм у га́зах
elektromos áram gázokban

електри ́чний струм у мета́лах
elektromos áram fémekben

електри ́чний струм у рі ́зних
середо ́вищах
elektromos áram különböző
közegekben

електро ́д
elektród

електродина ́міка
elektrodinamika

електродугови ́й спо́сіб
виробни́цтва ста ́лі
elektroacélgyártás

електрокардіогра ́ма
elektrokardiogram

електро ́ліз
elektrolízis

електролі́т
elektrolit

електроліти ́чна дисоціа ́ція
elektrolitos disszociáció

електролюмінесце ́нція
elektrolumineszcencia

електромагні ́тна інду ́кція
elektromágneses indukció

електромагні ́тні колива́ння та
хви ́лі
elektromágneses rezgések és hullámok

електромагні ́тні хви́лі
elektromágneses hullámok

електро ́метр
elektrométer

електро ́н
elektron

електронегати ́вність
elektronegativitás

електро ́нна адре ́са
e-mail cím
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електро ́нна (будо́ва, густина́,
орбіта ́ль, приро ́да хімі ́чного
зв’язку́, фо ́рмула)
elektron (szerkezet, sűrűség, pálya, a
kémiai kötés elektron természete,
képlet)
електро ́нна енциклопе ́дія
elektronikus enciklopédia
електро ́нна мікроскопі ́я
elektronmikroszkópia
електро ́нна пети́ція
elektronikus petíció
електро ́нна по ́шта
elektronikus posta
електро ́нна пошто́ва скри ́нька
elektronikus postafiók
електро ́нна табли́ця
elektronikus táblázat
електро ́нна хрестома ́тія
elektronikus tankönyv
електро ́нний а́тлас
elektronikus atlasz
електро ́нний (віртуа ́льний)
пра́ктикум
virtuális gyakorlati foglalkozás
електро ́нний за ́сіб контро ́лю
навча ́льних дося ́гнень у́чнів
a tanulók eredményeinek elektronikus
ellenőrzési módja (eszköz)
електро ́нний мікроско ́п
elektronmikroszkóp
електро ́нний пі ́дпис
elektronikus aláírás
електро ́нний посі ́бник
elektronikus útmutató
електро ́нний рі ́вень
az elektron energiaszintje
електро ́нний словни ́к
elektronikus szótár
електро ́нні табли́ці (ЕТ)
elektronikus táblázatok
електро ́нно-ді ́рковий перехі ́д (p-
n-перехід)
p-n átmenet
електропрові ́дність
elektromos vezetőképesség
електроруші ́йна си́ла
elektromotoros erő
електроста ́тика
elektrosztatika
електростати ́чна інду́кція
elektromos indukció
електростати ́чне по ́ле
elektromos tér, elektromos mező
електростати ́чні си́ли притяга ́ння
elektrosztatikus vonzóerő

електрофоре ́з
elektroforézis

електрохімі ́чний (ряд напру ́г
мета ́лів, за ́хист від коро ́зії)
elektrokémiai (fémek feszültségi sora
(Beketov sora), korrózióvédelem)

елеме ́нт
elem

елемента ́рна розумо́ва дія ́льність
alapvető szellemi tevékenység

елемента ́рний заря́д
elemi töltés

елемента ́рні фа ́ктори еволю́ції
az evolúció alapvető tényezői

елемента ́рні части ́нки
elemi részecskék

елеме ́нт Во́льта
Volta-elem

елеме ́нти тео ́рії відно́сності
relativitáselmélet elemei

елеме ́нти фізи ́чної о ́птики
fizikai optika elemei

еліміна ́ція
elimináció

е ́ліпс
ellipszis

еліта́рна культу ́ра
elitkultúra, magaskultúra

елліні ́зм
hellenizmus

емансипа ́ція
egyenjogúsítás, emancipáció

ембріогене ́з
embriogenezis

ембріол ́огія
embriológia

ембріо ́н
embrió

ембріона ́льна інду ́кція
embrionális indukció

ембріона ́льний пері ́од
embrionális periódus

ембріоніза ́ція
embrionizáció

ембріотехноло ́гії
embriotechnológia

емігра ́ція (політи́чна та трудова́)
kivándorlás, emigráció (politika és
gazdasági)

емпіри ́чний ме ́тод дослі́дження
empirikus kutatási módszer

емульга ́тор
emulgátor, emulgáló szer

ему ́льсія
emulzió
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емфіте́взис
örökös bérlet, örökhaszonbérlet

енде́міки
endemikumok

ендемі ́чні захво́рювання
endemikus megbetegedések

ендока ́рд
(endokardium)

ендокри ́нна систе ́ма
endokrin rendszer

ендокриноло ́гія
endokrinológia

ендоплазмати ́чна сі́тка
(ендоплазмати ́чний рети ́кулум)
endoplazmatikus hálózat,
endoplazmatikus retikulum

ендоспе ́рм
belső táplálószövet (endospermium)

ендоте ́лій
endotélium

ендотермі ́чна реа ́кція
endoterm reakció

ендоцито ́з
endocitózis

енеолі ́т
kőrézkor, eneolitikum

енергети́чна ці́нність харчово ́го
проду ́кту
a táplálék tápértéke

енергети́чний бала́нс органі ́зму
a szervezet energetikai egyensúlya

енергети́чний о́бмін
energiacsere

енергети́чний рі ́вень
energetikai szint

ен ́ергія
energia

ене́ргія електри ́чного по ́ля
плоско ́го конденса ́тора
síkkondenzátor elektromos terének
energiája

ене́ргія зв’язку́
kötési energia

ене́ргія зв’язку́ а́томних я́дер
atommagok kötési energiája

ене́ргія магні́тного по́ля коту́шки
tekercs mágneses terének energiája

ене́ргія магні́тного по́ля стру ́му
áram mágneses terének energiája

енергомістке ́ виробни ́цтво
energiaigényes termelés

енергосисте ́ма держа ́ви
az állam energetikai rendszere

ентоде ́рма
entoderma

ентропі ́я
entrópia
енцефалі ́т
agyhártya gyulladás
енциклопеди ́сти
enciklopedisták
енциклопе ́дія
enciklopédia
ЕОМ (електро ́нна обчи ́слювальна
маши ́на)
elektronikus feldolgozó egység
(számítógép)
епігра ́ма
epigramma
епідеміоло ́гія
epidemiológia, járványügy
епіде ́мія
járvány, epidémia
епіде ́рма (шкі́рка)
epidermisz
епіка́рд
külső szívburok (epikardium)
епіле ́псія
epilepszia
епіло́г
utószó, epilógus
епіста ́з
episztázis
епітеліа ́льна ткани ́на
hám szövet (epitheliális szövet)
епітеліа ́льно-м’я́зові кліти ́ни
bőrizomsejt
епіте́лій ві ́йчастий
csillóshám
епіте́лій залози ́стий
mirigyhám
епі́тет
jelző, epitheton
епі́фора
utóismétlés, epifora
епіце ́нтр землетру ́су
a földrengés középpontja, epicentruma
епі́чний твір
epikus mű
е ́пос
hősköltemény, eposz
епо́ха
időszak
е ́ра
korszak, éra
ергоно́міка
ergonómia
еритроци ́ти
eritrociták
еро́зія ґрунті ́в
talajerózió
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есе́нція
esszencia

ескіз
vázlat

еспера ́нто
eszperantó

есте ́р
észter

естерифіка ́ція
észterezés

естроге ́н
ösztrogén

ета́н
etán

етано ́ат
etanoát

етано ́л
etanol, etil-alkohol

етати ́зм
államközpontúság, etatizmus

ете ́р (діети́ловий, димети ́ловий)
éter (dietil, dimetil)

ети́л
etil

етиламі ́н
etilamin

етиле ́н
etilén, etén

етиленгліко ́ль
etilénglikol

етилетано ́ат
etil-etanoát

етимоло ́гія
szófejtés, etimológia

ети́н
etin (acetilén)

етні ́чний склад насе ́лення
etnikai összetétel

етні ́чні менши ́ни
etnikai (nemzeti) kisebbség

етноні́міка
népnévtan

етнополі ́тика
nemzetpolitika

е ́тнос
nemzetiség, etnosz

етологі ́чна ізоля ́ція
etológiai izoláció

етоло ́гія
etológia

еукаріо ́ти
eukarióták

еубакте ́рії
eubaktériumok

еухромати ́н
eukromatin
ефе́кт Ко ́мптона
Compton-effektus
ефе́кт Тінда ́ля
Tyndall-tünemény, Tyndall-jelenség
ехолока ́ція
echolokáció
ехоло́т
visszhangjelző, echolot
еякуля́ція
ejakuláció, magömlés
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Є
євроінтегра ́ція
európai integráció
«Євромайда ́н»
euromajdan
Європе ́йський банк реконстру ́кції
та ро ́звитку (ЄБРР)
Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank,
European Bank of Reconstruction and
Development, EBRD)
Європе ́йський Сою ́з (ЄС)
Európai Unió (EU)
єзуї ́ти
jezsuiták
є́мкість
térfogat, űrtartalom
є́мність пло́ского конденса ́тора
síkkondenzátor kapacitása
єпа ́рхія
püspökség
єрети ́к
eretnek
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Ж
жалкі́ кліти ́ни
csalánsejtek

жанр
műfaj

жанр мо ́влення
szónoki műfaj

жарго́н
csoportnyelv, zsargon

жаргоні ́зм
zsargonizmus

жарості ́йкість (жаротри ́вкість)
hőállóság

«жда ́новщина»
zsdanovscsina

жеврі ́ння
pislákolás, csillámlás

жерло ́
kráter

жива ́ речовина ́ біосфе ́ри
a bioszféra élő anyaga

живи ́льний елеме ́нт
tápelem

жи́влення
táplálkozás

жи́влення рі ́́чки
a folyó vízellátása, vízutánpótlása

живонаро ́дження
elevenszülés

живці́
dugvány

жи́лка листка́
levélerek

жилкува ́ння
erezet

жири ́
zsírok

жи́рна кислота ́
zsírsavak

жир (натура ́льний, шту ́чний)
zsír (természetes, mesterséges)

жи́рні кисло́ти
zsírsavak

жи́рова ткани ́на
zsírszövet

жи́рове ті́ло
zsírtest

життє ́ва є́мність леге́нів
vitálkapacitás

життє ́ва си́ла (у віталісти́чній
тео ́рії)
életerő (a Vis vitalis elméletben)
життє ́ва фо́рма росли ́н
növényi életforma
життє ́вий цикл
életciklus
життя ́
élet
жіно́чий рід
nőnem
жо ́вта пля́ма
sárga folt
жовч
epe
жо ́вчний міху ́р
epehólyag
жовчокам’яна ́ хворо́ба
epekő
жорстки ́й
kemény, merev
жорстки ́й магні ́тний диск
merevlemez (HDD)
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З
заба ́рвлення
szín, színeződés
забру ́днений
szennyezett
забру ́днення
szennyezés
забру ́днення довкі́лля
környezetszennyezés
зави́тка
csiga
зага́дка
találós kérdés
зага́льна дегенера́ція
általános degeneráció
зага́льна фо́рмула (бру́тто-
фо́рмула, молекуля́рна фо ́рмула
сполу ́ки)
általános képlet (bruttó képlet, a
vegyület molekulaképlete)
зага́льне збі ́льшення мікроско ́па
a mikroszkóp nagyítása
зага́льні на́зви
köznevek
загальновжи ́вані слова ́
köznevesült szó
зада ́ча з пара́метром
alkalmazása
задньоязико ́вий
hátul képzett, hátsó nyelvállású, mély
hangrendű, veláris magánhangzó
Задуна ́йська Січ
Al-dunai Szics
заду ́шливий (газ)
fojtó, fojtogató (gáz)
займа ́ння
felgyulladás, fellángolás
займе ́нник
névmás
займи ́стий
gyúlékony
за ́йнятість насе ́лення
a lakosság foglalkoztatottsága
зайцеподі ́бні
nyúlalakúak
зака ́зник
rezervátum
закі́нчений зло ́чин
végrehajtott bűncselekmény
закі́нчення
végződés

закла́дка
könyvjelző
зако ́н
törvény
зако ́н (Авога́дро, Гей-Люсса́ка,
ді́ючих мас, збере ́ження ма́си,
періоди ́чний, ста́лості скла ́ду)
törvény (Avogadro-törvény, Gay-
Lussac-törvény, tömeghatás törvény,
periódusos törvény, állandó
tömegarányok törvénye (Proust-
törvény))
зако ́н Архіме ́да
Arkhimédész törvénye
зако ́н Бо ́йля-Маріо ́тта
Boyle-Mariotte-törvény
зако ́н ви́ключення тре́тього
a kizárt harmadik törvénye
зако ́н відбива ́ння
fényvisszaverődés törvénye
зако ́н всесві ́тнього тяжі́ння
Newton-féle gravitációs törvény
зако ́н Гей-Люсса́ка
Gay-Lussac-törvény
зако ́н гомологі ́чних ряді ́в
мінли ́вості
a változékonyság homológ sorainak
törvénye
зако ́н Гу ́ка
Hooke-törvény
зако ́н Джо́уля-Ле ́нца
Joule-Lenz-törvény
зако ́н електромагні ́тної інду́кції
Faraday-féle indukciós törvény
зако ́н зало ́млення
fénytörés törvénye
зако ́н збере ́ження і́мпульсу
impulzusmegmaradás törvénye
зако ́н збере ́ження механі́чної
ене́ргії
energiamegmaradás törvénye
зако ́ни геометри́чної о́птики
geometriai optika törvényei
зако ́ни збере ́ження електри ́чних
заря́дів і ма́сових чи́сел
töltésmegmaradás és
tömegmegmaradás törvényei
зако ́ни Ньюто ́на
Newton-törvények
зако ́ни пості ́йного стру ́му
egyenáram törvényei
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зако ́ни термодина ́міки
termodinamika főtételei

зако ́ни Фараде ́я
Faraday-törvények

зако ́ни фотоефе́кту
fotoeffektus törvényei

зако ́н Куло́на
Coulomb-törvény

зако ́н Мо́ргана
Morgan törvénye

зако ́н незале ́жного комбінува ́ння
ста ́нів озна ́к
a bélyegek független kombinálódásának
törvénye

зако ́нність
törvényesség

законода ́вча вла́да
törvényhozói hatalom

законода ́вча ініціати ́ва
törvényhozói kezdeményezés

законода ́вчий проце ́с
törvényhozási folyamat

зако ́н О́ма для діля ́нки ко́ла
Ohm-törvény

зако ́н О́ма для по ́вного ко́ла
teljes áramkörre vonatkoztatott Ohm-
törvény

закономі ́рність
törvényszerűség

зако ́н Паска ́ля
Pascal-törvény

«зако ́н про п’я́ть колоскі ́в»
öt kalász törvénye

зако ́н прямоліні́йного поши́рення
сві ́тла
fény egyenes vonalú terjedésének
törvénye

зако ́н радіоакти ́вного розпаду
radioaktív bomlástörvény

зако ́н розще ́плення
hasadás törvénye

зако ́н чистоти ́ гаме́т
gaméták tisztaságának törvénye

зако ́н Ша ́рля
Charles-törvény

за ́купи (селя́ни)
zakupok, jobbágyok

зале ́жне сло ́во
viszonyszó

зале ́жні краї ́ни і терито ́рії
függő területek

зале ́жність
függés, függőség

зале ́жність пито́мого о́пору
мета ́лів і електролі́тів від
температу ́ри
fémek és elektrolitok fajlagos
ellenállásának hőmérsékletfüggése

зали ́вка об’є́ктів табли ́ці
a táblázat objektumainak kitöltése

зали ́вка рису́нка
a rajz kitöltése

залишко ́вий об’є ́м
tartalék térfogat

залі ́зний вік
vaskorszak

залі ́зо
vas

залізобакте ́рії
vasbaktériumok

за ́лози
mirigyek

за ́лози вну ́трішньої секре́ції
(ендокри́нні)
belső elválsztású (endokrin) mirigyek

за ́лози змі ́шаної секре́ції
kevert elválasztású mirigyek

за ́лози зо́внішньої секре́ції
(екзокри ́нні)
külső elválasztású (exokrin) mirigyek

залози ́стий епіте́лій
mirigyhám

залози ́сті кліти ́ни
mirigysejtek

зало ́млення сві ́тла
fénytörés

за ́мах
kísérlet bűncselekmény elkövetésére

замісни ́к
szubsztituens, helyettesítő csoport

замі ́щення
helyettesítés, csere

замі ́щувати
helyettesíteni, cserélni

за ́мкнена (будо ́ва)
zárt (felépítés)

за ́мкнена кровоно ́сна систе ́ма
zárt vérkeringés

за ́мкнений (ланцю ́г)
zárt (lánc)

запа ́дини
árok, mélyedés

запа ́лення
gyulladás

запам'ято ́вування
memorizálás

запаса ́юча основна ́ ткани ́на
raktározó alapszövet
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запашна ́ (речовина ́)
illatos, aromás (anyag)

запере ́чення ви́словлення
a kijelentés tagadása

запере ́чення предика ́та
a prédikátum tagadása

запере ́чний правочи ́н
vitatott cselekmény

запере ́чні займе ́нники
tagadó névmás

запи ́лення
megporzás

за ́пис (корте ́ж)
rekord (rendezett n-es)

за ́пит ба ́зи да ́них
adatbázis lekérdezés

запла ́ва
ártér

заплі ́днення
megtermékenyítés

запобіга ́ння
megelőzés

запобі ́жний за́сіб
megelőzési eszköz (mód)

запові ́дне уро ́чище
védett kistáj

запові ́дник
természetvédelmi terület

запові ́дник біосфе́рний
bioszféra rezervátum

запові ́дник приро ́дний
természetvédelmi terület

запові ́дні уро ́чища
védett kistáj

запові ́т
végrendelet

запози ́чення
jövevényszó

Запоро ́зька Січ
Zaporozsjei Szics

за ́пуск програ́ми на викона ́ння
a program futtatása

заробі ́тна пла ́та
fizetés, bér

зародко ́вий пері ́од
embrionális periódus

зародко ́вий ро ́звиток
embrionális fejlődés

зародко ́ві листки ́
csíralemezek

за ́родок
magzat, embrió (csíra)

за ́росток
előtelep

заря́д
töltés
заря́д ті ́ла
test elektromos töltése
заря́д я́дра а́тома
atommag töltés
за ́сіб за́хисту росли́н
növényvédő szer
за ́соби виробни́цтва
termelési eszközök
застарі ́лі слова ́
régies kifejezés
засті ́й
pangás
застосува ́ння
alkalmazás, felhasználás
застосува ́ння дослі́дження
фу ́нкцій
a függvényelemzés alkalmazása
застосува ́ння похідно́ї до
дове́дення нері ́вностей
a derivált alkalmazása az
egyenlőtlenségek bizonyítására
застосува ́ння розв’я́зування
paraméteres egyenletek megoldása
застосува ́ння тот́ожностей
az azonosságok alkalmazása
застосу ́нок
alkalmazás
затиска ́ч
csipesz
зато ́ка
öböl
захисна ́ поведі ́нка
védekező viselkedés
захисне ́ заба ́рвлення
védőszínezet
за ́хист повідо ́млень
üzenetvédelem
за ́хист че́сті, гі́дності та ділово ́ї
репута ́ції осо ́би
az egyén becsületének, védelme
за ́хідники
nyugatosok
збага ́чування руди ́
ércdúsítás
збалансо ́ване харчува́ння
racionális táplálkozás
зберегти ́
mentés
збере ́ження да ́них
adatok mentése
зби ́тки
veszteség
збір
összejövetel, gyűjtés
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збі ́рні числі ́вники
gyűjtő számnév
збо ́втування
rázás
збро́джування (цукри ́стих
речови́н)
erjedés, erjesztés (cukroké)
збу ́джений стан а ́тома
atom gerjesztett állapota
збу ́дження
ingerlés, gerjesztés, inger
збу ́дники хворо́б
kórokozó
зва́жування
mérés (súly)
зве ́дення поді ́бних чле ́нів
egynemű tagok összevonása
зве ́рнення
beadvány, kérelem, petíció
зверта ́ння
megszólítás, felszólítás
зви́вини
barázdák, tekervények
зви́чай
szokás
зви́чай ділово ́го оборо ́ту
az üzleti magatartás íratlan szabályai
зви́чки
szokások
зві ́льнення від ірраціона ́льності в
знаме ́ннику дро ́бу
a tört nevezőjének gyöktelenítése
звірозу ́бі ссавці ́
Theriodonta, emlősfogúak, emlősszerű
hüllők
звірофе ́рма
állatfarmok
звіт ба ́зи да ́них
adatbázis jelentés
зворо́тне всмо́ктування
(реабсо ́рбція)
visszaszívás (reabszorbció)
зворо́тне узго ́дження
kölcsönös megállapodás
зворо́тний займе ́нник
visszaható névmás
зворо́тній зв’язо ́к
visszacsatolás
зву́ки мо ́влення
beszédhangok
звукові ́ хви ́лі
hanghullámok
зв’я ́зана вода ́
kötött víz
зв’язки́
kapcsolatok, kötések, ínszalagok

зв’язок хімі ́чний (пі (π-); си́гма
(σ-); водне ́вий; ковале́нтний
неполя ́рний; ковале́нтний
поля ́рний; спря ́жений;
ордина ́рний; подві ́йний;
потрі ́йний)
kémiai kötés (pí (π-); szigma (σ-);
hidrogén; kovalens apoláris, kovalens
poláris; konjugált; egyszeres; kettős;
hármas)

зв’я ́зування об’є́кту
OLE (Object linking and embedding),
szoftverkomponensek megosztása

згорта́ння білка ́
a fehérje feltekeredése

згоря́ння
égés

згу́бна дія
káros hatás

зда ́тність до взаємоді ́ї
kölcsönhatás képessége

зді ́бності
képességek

Зеле́на кни́га
Zöld Könyv

Зеле́на кни́га Украї ́ни
Ukrajna Zöld Könyve

Зеле́на револю ́ція
zöld forradalom

зеле ́ні во ́дорості
zöldmoszatok

зеле ́ні за́лози
zöld mirigyek

земе́льне пра ́во
földjog

земе́льні ресу ́рси
földtartalékok

земе́льні спо ́ри
földviták

землезабезпе ́ченість
földellátottság

землетру ́с
földrengés

зе́мство
zemsztvo

Зе ́мський собо ́р
zemsztvó-gyűlés

з’єдна́ння конденса ́торів
kondenzátorok kapcsolása

зиго ́та
zigóta

зимівни ́к
kozákok téli szállása (16–18. század)

зіни́ця
szembogár, pupilla
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зі́ткнення
ütközés, összeütközés

з’їзд князі ́в
fejedelmi gyűlés

зло ́чин
bűncselekmény

зло ́чин про ́ти лю ́дства
emberellenes bűntett

зме ́ншуване
kisebbítendő

змі ́на агрега ́тних ста́нів речовини́
halmazállapot-változás

зм ́інна зале ́жна
függő változó

змі ́нна незале ́жна
független változó

змі ́нний електри ́чний струм
váltakozó áram

змі ́нні величи́ни
változók

зміст докуме́нта
a dokumentum tartalma

змісто ́вність мо ́влення
tartalmas, ízes beszéd

змі ́шане жи ́влення
vegyes táplálkozás

змі ́щення (електро ́нної густини ́,
хімі́чної рівнова ́ги)
elmozdulás, eltolódás
(elektronsűrűségé, kémiai egyensúlyé)

знайти ́
keresés

зна ́ки нері ́вності
relációs jelek

знак о ́клику
felkiáltójel

знак пита ́ння
kérdőjel

знаме ́нник дро́бу
a tört nevezője

зна ́хідка
talált tárgy

знахі́дний відмі ́нок
tárgyeset

знахо́дження відсо́тків від числа́
a szám százalékértékének
meghatározása

знахо́дження у приро ́ді
előfordulása a természetben

знахо́дження числа ́ за його ́
відсо́тками
a szám meghatározása százalékértéke
alapján

зна ́чення ви ́разу
a kifejezés értéke

зна ́чення ви ́разу зі змі ́нною
a betűkifejezés értéke
зна ́чення ви ́разу числово ́го
a számkifejezés értéke
зна ́чення фу ́нкції
a függvény értéke
значу́щі части ́ни сло ́ва
szóelem, morféma
знеба́рвлення
elszíntelenedés
зни ́ження температу ́ри
a hőmérséklet csökkenése
зобов’я́зання
kötelezettség
зо́вні впи́сана ку́ля
köré írt gömb
зо́внішнє заплі ́днення
külső megtermékenyítés
зо́внішнє (позакишко ́ве)
тра ́влення
külső (testen kívüli) emésztés
зо́внішній ви ́гляд (речовини́,
су́міші)
külső felépítés, külalak, kinézet
(anyagé, keveréké)
зо́внішній енергети ́чний рі ́вень
(електро ́нний шар)
külső energiaszint (elektronhéj)
зо́внішній скеле ́т
külső váz
зо́внішні проце ́си
külső folyamatok
зовнішньоекономі ́чні зв’язки́
külkereskedelmi kapcsolatok
зовнішньоторгове ́льний оборо́т
külkereskedelmi forgalom
зо́внішня па́м’ять
külső memória
зо́внішня торгі́вля
külkereskedelem
«Золоти ́й спо ́кій»
arany nyugalom, béke időszaka
зо́лото
arany
золь
szol, kolloid oldat
зо́на ві́льної торгі ́влі
szabadkereskedelmi övezet
зо́на всмо́ктування
felszívási öv
зона́льність горизонта ́льна
vízszintes (horizontális) övezetesség
зо́на по́ділу
osztódási öv
зо́на ро ́зтягу
megnyúlási öv
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зо́на ро ́сту
növekedési öv
зооло ́гія
állattan, zoológia
зоопа ́рк
állatkert, állatpark
зоопсихоло ́гія
állatpszichológia
зооспо ́ри
zoospórák
зорова́ сенсо́рна систе ́ма
látó szenzorrendszer
зорови́й пігме ́нт (мелані ́н)
látópigment (melanin)
зрівнова ́жування терезі ́в
a mérlegek kiegyensúlyozása
зрі́дження га ́зів
gázok cseppfolyósítása
зрі́зана пірамі ́да
csonkagúla
зрі́заний ко ́нус
csonkakúp
зрі́лий пері ́од
felnőtt kor
зросі ́йщення
eloroszosodás
зро́шення ґрунті ́в
öntözés
зсіда ́ння кро ́ві
véralvadás
зу ́би
fogak
зу ́стріч цивіліза ́цій
civilizációk találkozása
зче ́плене успадкува ́ння
kapcsolt öröklődés
зче ́плені зі ста ́ттю ге́ни
nemhez kötött öröklődés
зши́тий поліме́р
térhálósított polimer
зя́бра
kopoltyú
зя́брові кри ́шки
kopoltyúfedők
зя́брові щіли ́ни
kopoltyúrések
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І
ідеа ́льний газ
ideális gáz
ідентифіка ́тор
azonosító, ID
ідентифіка ́ція речовини ́
anyag meghatározása
ідеоло ́гія
ideológia
іде ́я
gondolat
ідіоадапта ́ція
idioadaptáció
ідіо́ма
külön jelentéssel bíró szószerkezet,
idióma, idiomatikus kifejezés
ієрархі ́чна систе ́ма
hierarchikus rendszer
ієра́рхія
hierarchia, rangsor
ієро ́гліф
hieroglifa
ієрогліфі ́чне письмо ́
hieroglif írás
ізго́ї
izgojok (elűzöttek, kiűzöttek)
ізоба ́рний проце́с
izobár állapotváltozás, izobár folyamat
ізобута ́н (метилпропа ́н)
izobután (metilpropán)
ізога́мія
izogámia
ізоля ́ція
izoláció
ізоме ́р
izomer
ізомериза ́ція
izomerizáció
ізоме ́рія
izoméria
ізоморфі ́зм
izomorfózis
ізопре ́н
izoprén
ізопроце ́с
izo-folyamat
ізоте ́рма
izoterma
ізотермі ́чний проце ́с
izoterm állapotváltozás, izoterm
folyamat

ізото ́п
izotóp
ізото ́пи
izotópok
ізохо ́рний проце ́с
izochor állapotváltozás, izochor
folyamat
і ́кла
szemfog
іко ́на
ikon
іко ́нка
ikon
ікоса ́едр
ikozaéder
ікра ́
ikra
іма ́го
imago
іменна ́ части ́на скла ́деного
при ́судка
névszói-igei (összetett) állítmány
іменни ́й при́судок
névszói állítmány
іме́нник
főnév
іммігра ́ція
bevándorlás
імпе ́рія
birodalom
імпі ́чмент
bizalmatlansági indítvány, impeachment
імпліка ́ція ви́словлень
implikáció
імпліка ́ція предика ́тів
a predikátumok implikációja
і ́мпорт фа ́йлу
fájl importálása
імпресіоні ́зм
impresszionizmus
і ́мпульс тіла
a test lendülete (impulzusa)
імуніза ́ція
immunizálás
іму ́нна ві ́дповідь
immunválasz
іму ́нна па́м’ять
immunmemória
іму ́нна систе́ма
immunrendszer
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імунодефіци ́т
immundeficit, immunhiány

ім’я́ при́строю збере ́ження да ́них
az eszköz neve;

ім’я́ фа ́йлу або па́пки
a fájl vagy mappa neve

інвазі́йні хворо́би
invazív betegség

інваріа ́нт
változatlan, invariáns (jelentés)

інваріа ́нтність
invariancia

інвести́ції
beruházás, invesztíció

інвести́ції (вкла́дення капіта ́лів)
beruházás, invesztíció (tőkebefektetés)

інгібі ́тор
inhibitor

і ́ндекс
index, jel, mutató, mutatószám

і ́ндекс людсько ́го ро́звитку (ІЛР)
emberi fejlettségi index (Human
Development Index, HDI)

і ́ндекс ма́си ті́ла
testtömeg index

індиві ́д
egyén, személy, individuum

індивідуа ́льна поведі ́нка
egyéni viselkedés (magatartás)

індивідуа ́льний акт
egyedi jogi aktus

індивідуа ́льний добі́р
egyedszelekció

індивідуа ́льний ро́звиток
органі ́зму
a szervezet egyedfejlődése

індика ́тор
indikátor

індоєвропе ́йські мо ́ви
indoeurópai nyelvek

індуї ́зм
hinduizmus

індуко ́вані мута ́ції
indukált mutációk

індукти ́вність
induktivitás

індукці ́йний струм
indukált áram

інду ́кція
indukció

індустріаліза ́ція
iparosítás

індустріа ́льна (промисло́ва)
револю ́ція
ipari forradalom

індустріа ́льне суспі ́льство
ipari társadalom

іне́ртна ма́са
tehetetlen tömeg

іне́ртний (елеме ́нт, газ)
inert (elem, gáz (nemesgáz))

іне́ртність
tehetetlenség

інерціа ́льна систе́ма ві ́дліку
inerciarendszer, tehetetlenségi rendszer

іне́рція
tehetetlenség, inercia

інжене ́р-техно ́лог
mérnök (technológiai mérnök)

інжене ́р-хі́мік
vegyészmérnök

і ́ній
dér

інквізи́ція
inkvizíció

інкорпора ́ція
belefoglalás, inkorporáció

інкуба ́тор
inkubátor

інозе́мець
külföldi személy

інсектици ́д
rovarirtó szer (inszekticid)

інсталя́ція
installálás, telepítés

інста ́нція су́ду
bírósági instancia, bírósági fokozat
(például elsőfokú bíróság)

інсти́нкт
ösztön

інститу ́т науко ́во-до ́слідний
tudományos kutatóintézet

інструме ́нт
eszköz, szerszám

інсулі ́н
inzulin

інтегра ́л
integrál

інтегра ́л ви́значений, власти ́вості
határozott integrál, tulajdonságai

інтегра ́л ви́значений, обчи ́слення
об’є ́мів
határozott integrál, térfogatszámítás

інтегра ́л ви́значений, обчи ́слення
площ
határozott integrál, területszámítás

інтегра ́л неви́значений
határozatlan integrál

інтегра ́льна су́ма
integrálközelítő összeg
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інтегра ́льний націоналі ́зм
integrált nacionalizmus
інтеграці ́йні проце́си
integrációs folyamatok
інтегра ́ція
integráció
інтегра ́ція економі ́чна, політи ́чна
gazdasági, politikai integráció
інтелектуа ́льна вла ́сність
szellemi (intellektuális) tulajdon
інтеліге ́нція
értelmiség
інтенси ́вний ро́звиток еконо ́міки
a gazdaság intenzív fejlődése
інтерве ́нція
erőszakos beavatkozás, intervenció
інтерметалі ́чна сполу ́ка
intermetallikus vegyület
інтерне ́т
internet, világháló
інтерфа ́за
interfázis
інтерфе ́йс
csatolóegység, interfész, illesztő,
illesztőegység, felület
інтерфе ́йс користувача ́
felhasználói felület (interfész)
інтерфере ́нція
interferencia
інтерфере ́нція і дифра ́кція хвиль
hullámok interferenciája és diffrakciója
інтерфере ́нція сві ́тла
fényinterferencia
інтерферо ́н
interferon
інти́мна лі ́рика
intim költészet
інтона ́ція
hanglejtés, hanghordozás, intonáció
інфа ́ркт
infarktus, szívroham
інфекці ́йні хворо ́би
fertőző betegségek
інфініти ́в
főnévi igenév
інфля ́ція
a pénz elértéktelenedése, infláció
інформа ́тика
informatika
інформати ́чна компете ́нтність
informatikai kompetencia
інформа ́цiя
információ
інформаці ́йна (комп'ю́терна)
техноло ́гія
információs (számítógépes) technológia

інформаці ́йна культу ́ра
információs kultúra
інформаці ́йна моде́ль
információs modell
інформаці ́йна РНК (іРНК)
messenger RNS
інформаці ́йна систе ́ма
információs rendszer
інформаці ́йне
(постіндустріа ́льне) суспі ́льство
információs (posztindusztriális)
інформаці ́йний ресу ́рс
információforrás
інформаці ́йно-комунікаці ́йна
інфраструкту ́ра
információs és kommunikációs
infrastruktúra
інформаці ́йно-комунікаці ́йні
техноло ́гії
információs és kommunikációs
technológia
інфраструкту ́ра
infrastruktúra
інфузо ́рія
infuzórium, ázalékállat
інцистува ́ння
betokozódás
іншомо́вний
más nyelvű, idegen ajkú
іншомо́вні слова ́
idegen szó
ірраціона ́льне число́
irracionális szám
іригаці ́йне (зро́шувальне)
землеро ́бство
öntözéses földművelés
ірига ́ція
öntözés, irrigáció
іро́нія
irónia
іррадіа ́ція
irradiáció
іскрови ́й розря ́д
szikrakisülés
ісла́м
iszlám
ісла́мська револю ́ція
iszlám forradalom
ісла́мський фундаменталі ́зм
iszlám fundamentalizmus
і ́стинний ро ́зчин
valódi oldat
істори ́зм
historizmus
істо ́рик
történész
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істо ́рико-географі ́чний регіо́н
történelmi-földrajzi régió
істори ́чна ка ́рта
történelmi térkép
істори ́чна осо ́ба
történelmi személy
істори ́чна па́м’ятка
történelmi emlék
істори ́чна па́м'ять
történelmi emlékezet
істори ́чна по ́вість
történelmi (tárgyú) elbeszélés
істори ́чне дослі́дження
történelmi kutatás –

істори ́чний рома ́н
történelmi regény
істори ́чний факт
történelmi tény
істори ́чний час
történelmi idő
істори ́чні джере́ла
történelmi forrás
істори ́чні пісні́
történeti ének
істо ́рія
történelem
істо ́тні умо ́ви до ́говору
a szerződés valós feltételei
ітера ́ція
iteráció
іхтіоза ́ври
ichtioszauruszok
ішемі ́я
isémia, iszkémia
ІЮПА ́К
IUPAC (Nemzetközi Elméleti és
Alkalmazott Kémiai Szövetség
(International Union of Pure and Applied
Chemistry)
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Ї
їдка́ речовина́
maró anyag, kausztikus anyag
їдке ́ ка ́лі
marókáli
їдки ́й натр
marónátron
їстівні ́ гриби ́
ehető gombák
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Й
ймові ́рність випадко ́вої поді ́ї
a véletlen esemény valószínűsége
ймові ́рність випадко ́вої поді ́ї
протиле ́жної
az ellentett esemény valószínűsége
ймові ́рність су́ми несумі ́сних
випадко ́вих поді ́й
egymást kizáró események összegének
valószínűsége
йод
jód
йоди ́д
jodid
йоди ́дна кислота ́ (йодоводне́ва
кислота ́)
jódhidrogénsav
йо ́дна насто ́янка
jódoldat (alkoholos)
йодово ́день
jodhidrogén
йон
ion
йоніза ́ція
ionizáció
йо ́нний (зв’язо́к, о ́бмін)
ionos (kötés, csere)
йо ́нно-молекуля́рне рівня ́ння
реа ́кції (по́вне, скоро ́чене)
ionos molekuláris reakcióegyenlet
(teljes, rövidített)
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К
Кабіне́т Міні ́стрів Украї́ни
Ukrajna Miniszteri Kabinetje

кабота ́ж
part menti hajózás

ка ́дмій
kadmium

ка ́зка
mese

ка ́зус
eset, ügy

кайнозо ́йська е́ра
kainozoikum

каламбу ́р
szójáték

калігра ́фія
szépírás, kalligráfia

калій-на́трієвий насо ́с
kálium-nátrium pumpa

ка ́лій (бромі́д, гідрокси ́д, йоди́д,
карбона ́т, мангана ́т, надперокси ́д,
нітра ́т, нітри ́т, окси ́д, ортофосфа ́т,
пермангана ́т, сульфа ́т, сульфі ́д,
сульфі ́т, хлори ́д)
kálium (bromid, hidroxid, jodid,
karbonát, manganát, szuperoxid, nitrát,
nitrit, oxid, ortofoszfát, permanganát,
szulfát, szulfid, szulfit, klorid)

ка ́лійна селі ́тра
kálisalétrom, kálium-nitrát

кало́рія
kalória

ка ́лус
kallusz

кальвін ́ізм
kálvinizmus

ка ́лька
tükörszó, tükörfordítás

калькува ́ння
tükörfordítás készítése

калькуля ́тор
számológép

ка ́льцій (гідри ́д,
гідрогенкарбона ́т, гідрогенорто-
фосфа́т, дигідрогенортофосфа ́т,
карбі ́д, карбона ́т, нітра́т, нітри́д,
ортофосфа ́т, сахара ́т, сульфа ́т,
хлори ́д)
kalcium (hidrid, hidrogénkarbonát,
hidrogén-ortofoszfát, dihidrogén-
ortofoszfát, karbid, karbonát, nitrát,
nitrid, ortofoszfát, szacharát, szulfát,
klorid)

ка ́мбій
kambium

ка ́мпос
kamposz (brazil síkság)

кам’яне́ вугі ́лля
kőszén

кам’яни́й вік
kőkorszak

кам’яновугі́льний пері ́од
karbon időszak

кана ́ли зро́шувальні,
осу ́шувальні, суднопла ́вні
öntöző, vízelvezető, hajózási csatornák

кана ́ли передава ́ння да ́них
adatátviteli csatornák

кана ́льцева секре́ція
tubuláris szekréció

каноні ́чний ро́зклад
prímtényezős felbontás

каньйо ́н
kanyon

као ́лін
kaolin

капіля ́ри
hajszálerek, kapillárisok

капіля ́рні я ́вища
kapillaritás

капіталі́зм
kapitalizmus

капро ́н
kapron

караве́ла
karavella

каранти ́н
karantén

карбамі ́д
karbamid, urea

карбі ́д
karbid

карбокси ́льна гру ́па
karboxilcsoport

карбона ́рії
carbonarik

карбона ́т
karbonát

карбона ́тна кислота ́
szénsav

карбона ́тна тве ́рдість води ́
karbonátos vízkeménység
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карбоні ́льна гру ́па
karbonilcsoport

карбо ́нова кислот ́а
karbonsav

карбо ́рунд
szilícium-karbid

кардіо ́граф
kardiográf

кардіоміоци ́ти
szívizomsejtek

Кари ́бська кри ́за
Karibi válság

ка ́рієс
fogszuvasodás

каріокіне ́з
kariokinézis, sejtmagosztódás

каріопла ́зма
karioplazma, magplazma

каріоти ́п
kariotípus

ка ́рликовість
törpenövés, törpeség

Карпа ́тська Січ
Kárpáti Szics
ка ́рта хромосо ́ми
kromoszóma térkép
карте́ль
kartell
ка ́рти географі́чні
földrajzi térképek
ка ́рти економі́чні
gazdasági térképek

ка ́рти зна́нь (когніти ́вні ка ́рти)
kognitív térképek

ка ́рти темати ́чні
tematikus térképek

ка ́рти топографі́чні
topográfiai térképek

картографі ́чні прое ́кції
vetületi ábrázolás

ка ́ртридж
kazetta, festékkazetta, cartridge

каса ́ція
fellebbezés (harmadfokú bíróságon)

ка ́ста
kaszt

катаболі ́зм (дисиміля ́ція)
katabolizmus (disszimiláció)

каталіза ́тор
katalizátor

каталіти ́чна реа ́кція
katalitikus reakció

каталіти ́чний кре ́кінг
нафтопроду ́ктів
a kőolajtermékek katalitikus krakkolása

катало ́г
katalógus
ка ́тет
befogó
катіо ́н
kation
като ́д
katód
като ́дний проце́с
katód folyamat
катодолюмінісце ́нція
katódlumineszcencia
каучу ́к (бутадіє ́новий,
дивіні ́ловий, ізопре ́новий,
приро ́дний, синтети ́чний,
хлоропре ́новий)
kaucsuk (butadién, divinil, izoprén,
természetes, szintetikus, kloroprén)
квадра ́т
négyzet
квадра ́т непо́вний різни ́ці двох
ви ́разів
két kifejezés különbségének nem teljes
négyzete
квадра ́т непо́вний су ́ми двох
ви ́разів
két kifejezés összegének nem teljes
négyzete
квадра ́тний метр
négyzetméter
квадра ́тний міліме ́тр
négyzetmilliméter
квадра ́тний сантиме ́тр
négyzetcentiméter
квадра ́т одини́чний
egységnégyzet
квадра ́т різни́ці двох ви ́разів
két kifejezés különbségének négyzete
квадра ́т су́ми двох ви ́разів
két kifejezés összegének négyzete
квадра ́т числа́
a szám négyzete
квадрильйо ́н
kvadrillió
квант ене́ргії
energiakvantum, energia csomag
ква ́нтова фі́зика
kvantumfizika
ква ́нтові постула ́ти Бо ́ра
Bohr-féle kvantumposztulátumok
ква ́нтові чи ́сла
kvantumszámok
ква ́нтор зага ́льності
univerzális kvantor
ква ́нтор існува ́ння
egzisztenciális kvantor
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кварц
kvarc
кватерніо ́ни
kvaterniók
кві ́тка
virág
квітколо ́же
vacok
квітконі ́жка
virágkocsány
кво ́та (е ́кспортна)
hányad, kvóta (export)
кегль
betűméret
кембрі ́йський пері́од
kambrium időszak
кера ́міка
kerámia
керівні ́ копа ́лини
korjelző fosszíliák
керо́вана реа́кція
irányított reakció
кеш ди ́ску
lemez gyorsítótára
кеширува ́ння да ́них
az adatok gyorsítótárazása
Ки́ївська катастро ́фа
kijevi katasztrófa
Ки́ївська коза ́ччина
kijevi kozákmozgalom
кипі ́ння
forrás
кипля́чий шар
forrási réteg (fluidágyas)
кип’яті ́ння
forralás
ки́сень
oxigén
ки́сла сіль
savanyú só
ки́сле середо ́вище
savas közeg
кислота ́ (аромати ́чна,
багатоосно ́вна, бута ́нова
(ма́сляна), бромі́дна, двоосно ́вна,
вища ́, глюко ́нова, етанді ́ова
(оксала ́тна, ща ́велева), ета ́нова
(о́цтова), жи́рна, йоди ́дна,
капро ́нова, карбо ́нова,
карбо ́натна, мета ́нова
(мураши ́на), моло ́чна,
монохлоро ́цтова, наси́чена,
ненаси ́чена, нітра ́тна, нітри ́тна,
нуклеї ́нова, одноосно ́вна,
органі ́чна, неоргані ́чна, олеї́нова,
ортофосфа ́тна, пальміти́нова,
пікри ́нова, пропа ́нова, силіка ́тна,

стеари ́нова, сульфа ́тна,
сульфі ́тна, сульфі́дна,флуори ́дна,
хлора ́тна, хлори ́дна, хлори́тна)
sav (aromás-, többértékű-, butánsav
(vajsav), bromid-, kétértékű-, nagy-,
glükon-, etándisav (oxal-, sóska-),
etán- (ecet-), zsír-, jodid-), kapron-,
karbon-, szén-, metán- (hangya-), tej-,
monoklórecet-, telített-, telítetlen-,
salétrom-, salétromos-, nuklein-,
egyértékű-, szerves-, szervetlen-, olaj-,
ortofoszfor-, palmitin-, pikrin-, propán-,
szilikát-, sztearin-, kén-, kénes-,
kénhidrogén-, fluor-, klór-, klorid-,
klóros-)

кисло́тний за ́лишок
savmaradék

кисло́тні дощі ́
savas esők

кисло́тність
savasság

кисне ́ве голодува́ння
oxigénhiány

кисне ́вий конве ́ртер
oxigénkonverter

кистепе ́рі ри ́би
izmosúszójú halak

кито ́вий вус
szila

китоподі ́бні
cetek

кишко ́ва порожни ́на
űrbél

кіберне ́тика
kibernetika

«кі ́борги»
kiborgok (kat.)

кі ́гті
karom

кілоба ́йт
kilobyte (kilobájt)

кі ́лькісний ана ́ліз
kvantitatív vagy mennyiségi kémiai
analízis

кі ́лькісні числі ́вники
tőszámnév

кі ́лькість еле ́ктрики
elektromos töltés

кі ́лькість інформа ́ції
információmennyiség

кі ́лькість нейтро ́нів
neutronszám

кі ́лькість о ́падів
csapadékmennyiség

кі ́лькість прото ́нів
protonszám
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кі ́лькість речовини ́
anyagmennyiség

кінема ́тика
kinematika

кінети ́чна ене́ргія
kinetikus (mozgási) energia

кінетохо ́ри
kinetochorok

кіноапара ́т
filmvetítő

кінце́вий (вели ́кий) мо ́зок
nagyagy

кі ́нці відрі́зка
a szakasz végpontjai

кі ́нці дуги ́
az ív végpontjai

кінці ламаноїa
töröttvonal végpontjai

кі ́птя́ве по ́лум’я
kormozó láng

кі ́рка
kéreg

кістки ́
csontok

кістки ́ гу ́бчасті
szivacsos csontok

кістки ́ змі́шані
vegyes csontok

кістки ́ пло́скі
lapos csontok

кістки ́ тру ́бчасті
csöves csontok

кісткова ́ ткани́на
csontszövet

кісткові ́ ри ́би
csontos halak

кіфо ́з
kifózis

кіш
kozák had, kis

клавіату́ра
billentyűzet

кла ́віша
billentyű

кла ́дка
rakás (tojás)

клас
osztály, csoport

класифіка ́ція
osztályozás (klasszifikáció)

класифіка ́ція об’є ́ктів
az objektumok osztályozása

класици ́зм
klasszicizmus

кла ́си числа ́
a számok osztálya

класи ́чна меха ́ніка
klasszikus mechanika

клас мільйо ́нів
a milliók osztálya

клас мілья ́рдів
a milliárdok osztálya

клас одини ́ць
az egyesek osztálya

кла ́стер
klaszter

клас ти ́сяч
az ezresek osztálya

кла ́цання
kattintás, klikkelés (egérgombbal)

клейно ́ди
hadi jelvények

клино́пис
ékírás

кли ́чна фо́рма
megszólító formula

кли ́чний відмі ́нок
megszólító eset, vocativus
кліє ́нт
ügyfél, kliens
клі́мат
éghajlat (klíma)
клімати ́чні пояси ́ основні ́ і
перехідні ́
fő és átmeneti klímaövezetek

кліматодіагра ́ма
éghajlati (klíma-) diagram

кліматотві ́рні чи́нники
klímaalkotó tényezők

кліп
klip

кліти ́на
sejt

кліти ́нка
négyzetrács

кліти ́нна інжене ́рія
sejtsebészet

кліти ́нна мембра́на
sejthártya

кліти ́нна оболо ́нка
sejtfal

кліти ́нна тео́рія
sejtelmélet

кліти ́нне (ткани ́нне) ди ́хання
sejt (szövet) légzés

кліти ́нний імуніте ́т
sejtes immunitás

кліти ́нний це ́нтр
sejtközpont
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кліти ́нний цикл
sejtciklus

кліти ́нні вклю ́чення
sejtzárványok

кліткови ́на
cellulóz

кліше́
közhely, klisé

клоа́ка
kloáka

клон
klón

клонува ́ння
klónozás

ключ
kulcs, jelkulcs

ключове ́ по ́ле (ідентифіка ́тор)
azonosító mező

кни́га
könyv

кни́жка (шлу́нок)
recés gyomor

книжко ́ві мініатю ́ри
miniatúrák
кни́жний
irodalmi, könyvnyelvi
кно ́пка
gomb
князь
fejedelem
коагуля́ція
koaguláció

коацерва ́ти
koacervátumok

ко́бальт
kobalt

кобза ́р
kobzos

ковале́нтний зв’язо ́к
kovalens kötés

ко́вкість
jól megmunkálhatóság
(kovácsolhatóság)

ко́дек
kodek

ко́декс
kódex, törvénykönyv

кодифіка ́ція
törvényalkotás, kodifikáció

ко́дова табли́ця си́мволів
kódlap

кодомінува ́ння
kodominancia

кодува ́ння повідо ́млень
az üzenet kódolása

коефіціє ́нт
együttható

коефіціє ́нт гомоте ́тії
a homotécia arányossági együtthatója

коефіціє ́нт зволо́ження
nedvesedési együttható

коефіціє ́нт кори ́сної ді ́ї (ККД)
hatásfok

коефіціє ́нт одночле́на
az egytagú kifejezés együtthatója

коефіціє ́нт о́пору
ellenállási együttható

коефіціє ́нт поді ́бності
hasonlósági együttható

коефіціє ́нт спо́кою
nyugalmi súrlódási tényező

коефіціє ́нт тертя́ ко́взання
súrlódási tényező

коза ́к
kozák

коза ́цька ра́да
kozák tanács

коза ́цькі клейно ́ди
kozák hadi jelvények

коза ́цькі літо́писи
kozák krónikák

кокс
koksz

ко́ксова піч
kokszkemence

коксохімі ́чне виробни ́цтво
kokszkémiai ipar

коксува ́ння
kokszosítás

колабораціоні ́зм
az ellenséggel együttműködő,
kollaborálás

колаге́н
kollagén

ко́лба (коні ́чна, круглодо ́нна,
плоскодо ́нна)
lombik (Erlenmeyer-lombik,
gömblombik, laposaljú)

ко́лбочки
csapok

колго́сп
kolhoz

коле ́гія
kollégium

колективіза ́ція
kollektivizálás

колекти́вний до́говір
kollektív szerződés

колива ́льний ко́нтур
rezgőkör
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колива ́льний рух
hullámzó mozgás

колива ́ння
rezgés

колиско ́ва
bölcsődal, altatódal, csucsujgató,
ringató

Колії́вщина
kolijivscsina

колінеа́рність
kollinearitás

колі ́рна систе́ма
színrendszer

ко́ло
körvonal

ко́ло, впи́сане в многоку ́тник
sokszögbe írt körvonal

ко́ло, впи́сане в трику ́тник
háromszögbe írt körvonal

ко́ло, впи́сане в чотирику ́тник
négyszögbe írt körvonal,
érintőnégyszög

ко́ло змі ́нного струму
váltakozó áramú kör

коло ́їди
kolloidok

коло ́їдна систе́ма
kolloid rendszer

коло ́їдний ро ́зчин
kolloid oldat

коломи ́йки
kalamajka, dallal kísért gyors ukrán népi
tánc

коло ́на си ́нтезу
szintézis torony

колоніа ́льна імпе ́рія
gyarmatbirodalom

колоніа ́льні органі ́зми
telepes organizmusok

колоніза ́ція
gyarmatosítás

колоніза ́ція вну́трішня та
зо́внішня
belső és külső gyarmatosítás

колонти́тул
előfej

колоо ́біг речови́н
anyagkörforgás

колоо ́біг (хімі ́чних елеме ́нтів,
речови́н)
körforgás (kémiai elemeké, anyagoké)

ко́ло, опи́сане на́вколо
многоку ́тника
a sokszög köré írt kör

ко́ло, опи́сане на́вколо
трику ́тника
háromszög köré írt körvonal

ко́ло, опи́сане на́вколо
чотирику ́тника
négyszög köré írt körvonal,
húrnégyszög

коло ́ристика
kolorisztika, a színek informatikája

колче́дан залі ́зний
pirit

кольоро ́ва реа́кція
színreakció

кольоро ́вий мета́л
színesfém

колючки ́
tövisek

ко́ма
vessző

кома ́нда
utasítás, parancs

кома ́ндна кно́пка
parancsgomb

кома ́ндно-адміністрати ́вне
управлі ́ння
parancsuralmi irányítás

комахої ́дні
rovarevők

комбінати ́вна мінли ́вість
kombinatív változékonyság

комбінато ́рика
kombinatorika

комбінато ́рні зада́чі
kombinatorikai feladatok

комбіна ́ція
kombináció

комбіна ́ція ті́лa
testek kombinációja

комбінува ́ння виробни ́цтва
a termelés kombinálása

коме́дія
vígjáték, komédia

коменсалі ́зм
kommenzalizmus

комента ́р
megjegyzés, magyarázat

комі́зм
komikum

комі́рка електро ́нна
elektroncella

компа ́кт-диск
kompaktlemez (Compact Disc, CD)

компа ́ктна речовина ́
tömör állomány (csont)
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компіля ́тор
fordítóprogram, compiler

компіля ́ція
fordítás

комплана ́рність
komplanaritás

ко́мплекс Го́льджі
Golgi-készülék

ко́мплексна площи́на
komplex sík

ко́мплексне число́, алгебраї ́чна
фо́рма
komplex számok algebrai alakja

ко́мплексне число́, аргуме ́нт
komplex számok, argumentum

ко́мплексне число́, ді ́йсна части ́на
komplex számok valós része

ко́мплексне число́, добува ́ння
ко́реня
komplex számok, gyökvonás

ко́мплексне число́, мо ́дуль
komplex számok, modulusuk

ко́мплексне число́, підне ́сення до
натура ́льного сте́пеня
komplex számok, természetes kitevőre
való hatványozásuk

ко́мплексне число́,
тригонометри ́чна фо́рма
komplex számok trigonometrikus alakja

ко́мплексне число́, уя ́вна части ́на
komplex számok imaginárius
(képzetes) része

комплемента ́рна взаємоді ́я
komplementer kölcsönhatás

комплемента ́рність
komplementaritás

компози ́ція
kompozíció; összetétel

компоне ́нт
összetevő, komponens

комп'ю́тер
számítógép

комп’ю́терна мере ́жа
számítógépes hálózat

комп’ю́терна моде ́ль
számítógépes modell

комп’ю́терна презента ́ція
számítógépes prezentáció, bemutató

комп’ю́терна програ ́ма
számítógépes program

комп’ю́терна публіка ́ція
elektronikus publikáció

комп'ю́терна систе ́ма
számítógépes rendszer

комп’ю́терний диза́йн
számítógépes dizájn, tervezés

кому ́на
közösség, kommuna

комуна ́рський рух
kommuna-mozgalom

комуніка ́тор
kommunikátor

комуніка ́ція
kommunikáció

комуністи ́чний режи ́м
kommunista rendszer

комутати ́вність
felcserélhetőség

комута ́тор
kommutátor, switch

конверге ́нція
konvergencia

конве ́рсія
átalakítás, átváltás

конверта ́ція
konvertálás, átalakítás

конве ́ртор
konvertor, átalakító

конве ́рторний спо ́сіб отри́мання
ста ́лі
konverteres acélgyártási módszer

конгруе ́нтність
egybevágóság

конденса ́тор
kondenzátor

конденса ́ція
lecsapódás, kondenzáció

коні ́дії
konidiumok, rajzóspórák

конкі ́ста
spanyol gyarmatosítás, conquista

конкре ́тне ми ́слення
konkrét gondolkodás

конкуре ́нція
konkurencia, versengés

консервати ́зм
konzervativizmus

консоліда ́ція нормати ́вно-
правови ́х а ́ктів
normatívák konszolidációja

конста ́нта
állandó, konstans

конституці ́йна мона ́рхія
alkotmányos monarchia

Конституці ́йне пра ́во Украї ́ни
Ukrajna alkotmányos jogrendje

конституці ́йний до́говір
alkotmányos szerződés
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Конституці ́йний Суд Украї́ни
Ukrajna Alkotmánybírósága

конституці ́йні обо ́в’язки
alkotmányos kötelezettségek

Конститу ́ція
alkotmány

Конститу ́ція Украї́ни
Ukrajna Alkotmánya

консуме ́нти
konzumensek

конта ́ктний апара́т
kontakt berendezés

конте ́йнер
container, tároló

конте ́кст
szövegkörnyezet, kontextus

конте ́кстна до́відка
környezetfüggő segítség (súgó)

конте ́кстне меню ́
környezetfüggő menü

конте ́нт
tartalom

континента ́льність клі́мату
az éghajlat kontinentalitása

контра́ст
kontraszt

контра́стність та яскра ́вість
kontraszt és fényerő

контраце ́пція
kontracepció, fogamzásgátlás

контрибу ́ція
hadisarc

контроле ́р
vezérlő

контрреформа ́ція
ellenreformáció

ко́нтурна ка ́рта
vaktérkép, kontúrtérkép

ко́нус
kúp

ко́нус нароста ́ння
gyökércsúcs

ко́нус прями ́й кругови ́й
egyenes körkúp

конфедера ́ція
államszövetség, konföderáció

конфігура ́ція
konfiguráció

конфіска ́ція
elkobzás, lefoglalás

конфронта ́ція
szembenállás, konfrontáció

конфуціа ́нство
konfucianizmus

концентра ́тор
hálózati elosztó, HUB

концентра ́ція
koncentráció

концентра ́ція виробни́цтва
termelés összpontosítása

концентро ́ваний ро ́зчин
koncentrált oldat

кон’юга́ція
konjugáció

кон’юга́ція хромосо ́м
kromoszómák konjugációja

кон’ю́нкція ви́словлень
a kijelentések konjunkciója

кон’ю́нкція предика ́тів
a prédikátumok konjunkciója

кооперати ́вний рух
szövetkezeti mozgalom

коопера ́ція
együttműködés, kooperáció

кооперува ́ння виробни́цтва
a termelés kooperálása, koprodukció

координа ́та
koordináta

координа ́ти ве́ктора
a vektor koordinátái

координа ́ти то́чки
a pont koordinátái

координа ́тна площина́
koordináta-sík

координа ́тна пряма ́
koordináta egyenes

копа ́лина
ásvány, kövület

копіюва ́ння
másolás

копіюва ́ти
másolni

копуля ́ція
kopuláció

Кора ́н
Korán

кореля ́ція
kölcsönösség, kapcsolat, korreláció,

корене ́ва систе ́ма
gyökérrendszer

корене ́вий волосо ́к
gyökérszőr

корене ́вий катало ́г
gyökérkönyvtár, gyökérmappa

корене ́вий чо ́хлик
gyökérsüveg

кореневи ́ще
gyöktörzs
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корене ́ві бу ́льби
gyökérgümők
коренеплі ́д
raktározó karógyökér
ко́рені-присо ́ски
szívógyökér
кореніза ́ція
őslakosság bevonása valamibe
користува ́ння майно ́м
tulajdonhasználat, ingatlanhasználat
ко́рінь
gyökér, gyök, szótő
ко́рінь арифмети ́чний n-го
сте́пеня
számtani n-edik gyök
ко́рінь кубі ́чний
köbgyök
ко́рінь n-го сте́пеня
az n-edik gyök
ќорінь рівня ́ння
az egyenlet gyöke
корозійностійки ́й
korrózióálló
коро́зія
korrózió, rozsdásodás
ко́рок
héjkéreg, parafa
королі́вська диктату ́ра
királyi diktatúra (a magyar
nyelvterületen nem használatos
fogalom)
коро́ль
király
корона́рні арте́рії
koszorúerek
корона́ція
koronázás
коро́нний розря ́д
koronakisülés
коро́тка фо ́рма прикме́тника
a melléknév rövid alakja
короткозо ́рість
rövidlátás
корпорати ́вна держа ́ва
korporációs állam
корпорати ́вні но ́рми
vállalati normák
корпора ́ція
szakmai szervezet, korporáció
ко́ртіїв о ́рган
Corti–féle szerv
кору ́нд
korund
кору ́пція
megvesztegetés, korrupció

коса ́
turzás

косе ́канс
koszekáns

ко́синус
koszinusz (cos)

ко́синус го́строго кута ́
прямоку ́тного трику ́тника
a derékszögű háromszög
hegyesszögének koszinusza

космополіти ́зм
világpolgárság, kozmopolitizmus

косоо́кість
kancsalság

кота ́нгенс
kotangens (ctg)

кота ́нгенс го́строго кута ́
прямоку ́тного трику ́тника
a derékszögű háromszög
hegyesszögének kotangense

коте ́л (ото́чення)
üst, fazék (népek kohója)

кочовики ́ (кочівники ́, нома ́ди)
nomádok

кочові́ пта ́хи
kóborló madarak

ко́шик
kosár

кошови ́й отама́н
kosatamán

краї ́ни-«готелі»
hotelországok, turistaparadicsomok

краї ́ни «зручно ́го пра́пора»
szabad/olcsó zászlók országai

краї ́ни-офшо́ри
adóparadicsomok

країнозна ́вство
országismeret

кра́йня необхі́дність
végső szükségszerűség, végszükség

кра́пка
pont

кра́пка з ко ́мою
pontosvessző

кра́пки; три кра́пки
három pont, hármaspont

кра́тер
kráter

кра́тне
többszörös

кра́тний зв’язо ́к
többszörös kötés

креаціоні ́зм
teremtéselmélet (kreacionizmus)
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крезо ́л
krezol

кре ́йда
kréta

крейдяни ́й пері ́од
kréta időszak

кре ́кінг (каталіти́чний, термі́чний)
krakkolás (katalitikus, termikus)

кретині ́зм
kreténizmus

криві́ дру́гого поря́дку
másodrendű görbék

криволіні ́йна трапе ́ція, пло́ща
a görbe vonalú trapéz, terület

криволін ́ійний рух
görbe vonalú mozgás

крила ́тий ви́слів
szállóige

крило ́
szárny

криміна ́льна відповіда ́льність
büntetőjogi felelősség

криміна ́льне правопору ́шення
büntetőjog

криміна ́льне прова́дження
büntetőeljárás

криміна ́льний проце ́с
büntetőjogi eljárás

криптоана ́ліз
kriptoanalízis

криптогра ́фія
titkosírás, rejtjelezés, kriptográfia

крипто ́н
kripton

кри́ста
kriszta

криста ́л
kristály

кристалізаці ́йна вода ́
kristályvíz

кристаліза ́ція
kristályosodás

кристалі ́чна ґра ́тка
kristályrács

кристалі ́чна речовина ́
kristályos anyag

кристалі ́чна сі ́рка
kénkristály, kristályos kén

кристалі ́чне ті́ло
kristályos test

кристалогідра ́т
kristályhidrát

крите ́рії ви ́ду
a faj kritériumai

крити ́чна ма ́са
kritikus tömeg
крити ́чні то́чки
kritikus pontok
крихка ́ речовина ́
törékeny anyag, rideg anyag
кришта ́лик
lencse
крік
száraz folyómeder
кріобіоло ́гія
kriobiológia
кріолі ́т
kriolit
кріотерапі ́я
krioterápia
кров
vér
кровоно ́сна систе́ма
keringési rendszer
кровоте ́ча
vérzés
крокоди ́ли
krokodillok
кролівни ́цтво
nyúltenyésztés
кроманьйо ́нці
Cromagnon–iak
кросинго ́вер
crossing–over
крохма ́ль
keményítő
круг
körlap
кругоо ́біг во ́ди в приро ́ді
vízkörforgás
крути ́льні терези ́
torziós mérleg, torziós
forgatónyomaték-mérő
ксено́н
xenon
ксенофо ́бія
idegengyűlölet, xenophóbia
ксиле ́ма
xilém, fatest
ксиле ́н
xilol
куб
kocka
кубі ́чний дециме ́тр
köbdeciméter
кубі ́чний кіломе ́тр
köbkilométer
кубі ́чний метр
köbméter
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куб ́ічний міліме ́тр
köbmilliméter

кубі ́чний сантиме ́тр
köbcentiméter

куб одини́чний
egységkocka

куб числа́
a szám köbe

куе ́сти
kueszták (eróziós réteglépcsők)

кулестержне ́ва моде́ль
gömbpálcika modell

куло́н
coulomb (C)

кульови ́й cегме ́нт
gömbszelet

кульови ́й cе ́ктор
gömbcikk

кульови ́й по́яс
gömböv

культ осо ́би
személyi kultusz

культу ́ра мо́ви
nyelvi kultúra

культу ́ра ткани ́н
sejttenyészet

культу ́рні росли ́ни
kultúrnövények

ку́ля
gömb

купе ́рова за́лоза
fartőmirigy

купо ́но-карбо́ванець
kupon (pénzegység)

ку́порос (залі ́зний, мі ́дний)
gálic (vas, réz)

ку́прум
réz

курга ́н
kurgán

ку́рінь
kozák katonai egység, kuriny

курси ́в
dőlt, kurzív (betű)

курс ́ор
kurzor

ку́ряча сліпота́
farkasvakság

кут
szög

кут IV чве́рті
a negyedik síknegyedben lévő szög

кут в 1 радіа ́н
1 radián nagyságú szög

кут відбива ́ння
visszaverődési szög
кут го́стрий
hegyesszög
кут зало ́млення
törési szög
кути ́ вертика ́льні
csúcsszögek
кути ́ відпові ́дні
a megfelelő szögek
кути ́кула
kutikula
кути ́ односторо ́нні
egyoldalú szögek
кути ́ при осно ́ві трапеції
a trapéz alapon fekvő szögei
кути ́ рі ́вні
egyenlő szögek
кути ́ різносторо ́нні
különböző oldalon lévő szögek
кути ́ сумі ́жні
mellékszögek
кут ІІ чве́рті
a második síknegyedben lévő szög
кут І чве́рті
az első síknegyedben lévő szög
кут ко ́ла центра ́льний
a kör középponti szöge
кут між вектора́ми
vektorok hajlásszöge
кут між прями ́ми
két egyenes hajlásszöge
кут многоку ́тника
a sokszög szöge
кутні́ зу ́би
őrlőfogak
кутови ́й коефіціє ́нт доти ́чної
az érintő iránytangense
кут одини ́чний
egységszög
кут паді ́ння
beesési szög
кут при верши ́ні рівнобе ́дреного
трику ́тника
szárszög
кут при осно ́ві рівнобе ́дреного
трику ́тника
az egyenlőszárú háromszög alapon
fekvő szögei
кут прями ́й
egyenesszög
кут розго ́рнутий
egyenes szög
кут трику ́тника
a háromszög belső szöge
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кут трику ́тника зо́внішній
a háromszög külső szöge
кут тупи ́й
tompaszög
кут чотирику ́тника
a négyszög szöge
кухо ́нна сіль
konyhasó
кюрі ́
curie (Ci)

72

К

к
у
т

72

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua



Л
л
е
тк
іс
ть

73

Л
лаборато ́рний по́суд
laboratóriumi edény

ла ́ва
láva

лавса́н
lavszan

лагу́на
lagúna

ла ́кмус
lakmusz

лакофа ́рбові матеріа ́ли
lakfestékek

лакто ́за
laktóz

ла ́мана
töröttvonal

ла ́мана за́мкнена
zárt töröttvonal

ламаркі ́зм
lamarckizmus

ламе ́ли
lamellák

ла ́мпа розжа́рення
izzólámpa

ландша ́фти антропоге ́нні,
приро ́дні
antropogén és természetes táj

ла ́нки ла́маної
töröttvonal szakaszai

ланта́н
lantán

лантано ́їд
lantanoida

ланцю ́г (а́томів, відкри ́тий,
карбо ́новий, норма ́льної будо́ви,
розгалу ́жений)
lánc (atomoké, nyíltlánc, szénlánc,
normál felépítésű lánc, elágazó)

ланцю ́г жи́влення
tápláléklánc

ланцюго ́ва реа ́кція
láncreakció

лапки ́
idézőjel

ла ́текс
latex

лати́ниця
latin betűs írás

латифу́ндії
latifundiumok, nagybirtokok

латифу́ндія
nagybirtok, latifundium
лату́нь
sárgaréz
леге́нда
olvasása, jelmagyarázat
леге́нда ка ́рти
jelmagyarázat
легене ́вий міш ́ок
tracheatüdő
леге́ні
tüdő
легіо ́н
légió
легкозайми ́ста речовина́
gyúlékony anyag
легкоплавка ́ речовина ́
olvadékony anyag
лего́вана сталь
acélötvözet
ле́гший за пові ́тря
könnyebb a levegőnél
лейкопла ́сти
leukoplasztok
лейкоцита ́рна фо́рмула
leukocitáris képlet
лейкоци ́ти
leukociták, fehérvérsejtek
лексе ́ма
szó, jelentéssel bíró nyelvi elem, lexéma
ле́ксика
szókincs
лексикогра ́фія
szótárírás, szótártan, lexikográfia
лексиколо ́гія
szókincstan, lexikológia
лекси ́чне зна ́чення сло ́ва
a szó jelentése
ле́ма
lemma (bizonyított állítás)
лес
lösz
лета ́льні але́лі
letális allélok
лета ́льні мута ́ції
letális mutációk
летка ́ речовина ́
illékony anyag
ле́ткість
illékonyság
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лима ́н
limán
лимо ́нна кислота ́
citromsav
«ли ́сенківщина»
liszenkivscsina (politikai mozgalom)
лист
levél
листко ́ва па́зуха
levélhónalj
листко ́ва пласти ́нка
levéllemez
листкорозмі ́щення
levélállás
листове ́ скло
üveglemez
лист́ок
levél
листопа ́д
lombhullás
лихва́рство
uzsora
личи́нка
lárva
лиша́йники
zuzmók
лібераліза ́ція
liberalizálás
ліга ́нд
ligandum
лігрої ́н
könnyűbenzin, ligroin
лід
jég
лізосо ́ми
lizoszómák
лі́йка
tölcsér
лікува ́льна сиро ́ватка
gyógyszérum
лікува ́льний за́сіб
gyógyszer
лімбі ́чна систе ́ма
limbikus rendszer
лі́мфа
nyirok, limfa
лімфати ́чна систе ́ма
nyirok rendszer
лінгві ́стика
nyelvészet, lingvisztika
лінза
lencse
лі́нії електропереда ́ч (ЛЕП)
elektromos távvezetékek
лі́нії магні́тної інду́кції
mágneses indukcióvonalak

лі́нії напру ́женості (силові́ лі ́нії)
elektromos erővonalak
ліні ́йка
vonalzó
ліні ́йна (структу́ра, зале ́жність)
egyenes (szerkezet, összefüggés)
ліні ́йний кут двогра ́нного кута ́
a lapszög élszöge
ліні ́йні алгори ́тми
lineáris algoritmusok
лі́нія
vonal
лі́нія змі́ни дат
a keltezések változási vonala
«Лі ́нія Керзо ́на»
Curson-vonal
лі́нія ча́су
idővonal
ліпі ́ди
lipidek
лі́рика
líra, lírai költészet
ліри ́чна медита́ція
költői elmélkedés, lírikus meditáció
ліри ́чний геро ́й
lírai hős
ліри ́чний твір
költői mű
лі́рник
lírikus, lírai költő
лі́ро-е ́піка
lírai elbeszélő műfaj
лі́ро-епі ́чна пое́ма
elbeszélő költemény, eposz
лі́ро-епі ́чний твір
epikus költői mű
ліс
erdő
лісова ́ підсти ́лка
avar
лісова ́ промисло́вість
erdőipar
лісові ́ ресу ́рси
erdőtartalékok
літерату ́ра
irodalom
літерату ́рна ка ́зка
mesemű
літерату ́рний
irodalmi, főként műirodalmi
літерату ́рний портре ́т
irodalmi portré
лі́терний тип
betűtípus
лі́тій
lítium
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літо́пис
évkönyv, krónika
літопи́сець
krónikás
літосфе ́ра
kőzetburok, litoszféra
літосфе ́рні пли ́ти
litoszféra-táblák
літр
liter
ліхеноіндика ́ція
zuzmóindikáció
ліце ́нзія ві ́льного використа ́ння
програ ́м (або freeware)
ingyenes softver vagy freeware
ліце ́нзія з відкри ́тим ко ́дом (або
free)
nyílt forráskódú licenc
лічи ́льник Ге́йгера
Geiger-számláló
лічи ́льник Мю́ллера
Geiger-Müller-számláló
лобови ́й о́пір
közegellenállás
логари ́фм
logaritmus
логари ́фм десятко ́вий
tízes alapú logaritmus
логари ́фм натура ́льний
természetes alapú logaritmus
логі́чна опера ́ція
logikai műveletek
логі́чна послідо ́вність мо ́влення
a beszéd logikus felépítése
логі́чна су ́ма ви ́словлень
a kijelentés logikai összege
логі́чна умо ́ва
logikai feltétel
логі́чна фу ́нкція
logikai funkció
логі́чне слі́дування ви ́словлень
a kijelentés logikai következtetése
логі́чний ви́раз
logikai kifejezés
логі́чний ви́раз тото ́жньо і ́стиний
azonosan igaz logikai kifejezés
логі́чний диск
logikai lemez
логі́чний добу́ток ви ́словлень
a kijelentés logikai szorzata
логі́чний пі́дмет
logikai alany, szubjektum
ло́же океа ́ну
az óceán medre
лока́льна мере ́жа
belső hálózat

ЛОМ (лока́льна обчи ́слювальна
мере ́жа)
belső hálózat

лордо ́з
lordózis

луб
háncsrész

луг
lúg

лу ́жний (елеме ́нт, мета ́л)
alkálifém

лужноземе ́льний (елеме́нт,
мета ́л)
alkáliföldfém

лука ́
rét, mező, kaszáló

лупа ́
kézi nagyító

луска ́
pikkely

луска ́ті
pikkelyes hüllők (Squamata)

льняна ́ олі ́я
lenmagolaj

льняне ́ волокно́
lenvászon

льодови ́к гірськи ́й, покри ́вний
gleccser, takarójég

льодоста ́в
a vízfelület befagyásának időszaka

льодяна ́ (ба ́ня, о́цтова кислота ́)
jég (fürdő, jégecet)

лья́нос
dél-amerikai füves síkság, llano

люди ́на розу́мна
értelmes ember

людиноподі ́бні ма ́впи
emberszabású majmok

люкс
lux (lx)

люксме ́тр
luxméter

лю ́мен
lumen (lm)

люмінесце ́нтне джерело ́
lumineszcens forrás

люмінісце ́нція
lumineszcencia

люстра ́ція
átvilágítás

лютера ́нство
lutheranizmus

л ́ялечка
báb
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М
магдебу ́рзьке пра́во
magdeburgi jog
магістра ́ль
információs szupersztráda
магістра ́т
városi tanács, magisztrátus
ма́гма
magma
магмати ́зм
magmatizmus
магмати ́чні поро́ди
magmás kőzetek
магна ́т
mágnás
магнети ́зм
mágnesesség
магне ́тик
mágneses anyag
магнети ́т
magnetit
ма́ґній
magnézium
магні ́т
mágnes
магні ́тна взаємоді ́я
mágneses kölcsönhatás
магні ́тна вісь Землі́
geomágneses tengely
магні ́тна ді́я стру ́му
elektromos áram mágneses hatása
магні ́тна інду́кція
mágneses indukció
магні ́тна прони ́кність
mágneses permeabilitás
магні ́тна си́ла
mágneses erő
магні ́тна стрі́лка
mágnestű
магні ́тне по ́ле
mágneses tér
магні ́тне по ́ле Земл ́і
a Föld mágneses mezeje
магні ́тний по ́люс
mágneses pólus
магні ́тний поті ́к
mágneses fluxus
магні ́тні власти ́вості
mágneses tulajdonságok
мажорита ́рна ви ́борча систе ́ма
többségi választási rendszer

мазу ́т
mazut, pakura
майбу ́тній час
jövő idő
майно ́
tulajdon, ingatlan
майнові ́ права ́
ingatlanjog
ма́йстер
mester
макет
makett, modell
макетування
makettkészítés, makettezés
маккарти ́зм
mccartizmus
макроеволю ́ція
makroevolúció
макроелеме ́нт
makroelem
макроергі ́чні зв’язки́
makroerg kötések
макрорегіо ́ни
makrorégiók
ма́крос
makro
макси ́мум
maximum (max)
ма́ксимум фу ́нкції
a függvény maximuma
мала ́хіт
malachit
мале ́ ко ́ло кровоо ́бігу
kis vérkör
малодисоційо ́вана сполу ́ка
kevésbé disszociálló anyag
малолі ́тня осо ́ба
kiskorú személy
Малоросі ́йська коле ́гія
Kisorosz Kollégium
Малоро ́сія
Kisororszország
мальпі ́гієві суди ́ни
Malpighi – edények
мальто ́за
maltóz, malátacukor
малярі ́йний плазмо ́дій
malária plazmódium
малярія
malária, (régies elnevezés – váltóláz)
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мамогра ́фія
mammográfia
ма́нган
mangán
мангана ́т
manganát
маніпуля ́тор
manipulátor
манти ́са
mantissza
манті ́йна порожни ́на
zsigerzacskó
ма́нтія
köpeny
мануфакту ́ра
manufaktúra
ма́па са ́йту
oldaltérkép
маргари ́н
margarin
ма́ркер
filctoll, marker, jelölő, helyzetjelző
ма́ркер запо́внення
jelölőnégyzet
марко ́ваний спи́сок
felsorolás
ма́рмур
márvány
марте ́нівська піч
Siemens–Martin-kemence
маршрутиза ́тор
útvonalválasztó, router
ма́са
tömeg
ма́са а́томного ядра ́
atommag tömege
м́аса Со ́нця
a Nap tömege
ма́са ті́ла
a test tömege
маси ́в
tömb, rekesz
маску ́юче заба ́рвлення
rejtőszín
ма́сло вершко́ве
vaj
ма́сова культу ́ра
tömegkultúra
ма́сова ча́стка (елеме ́нта в
речовині ́, компоне ́нта в су́міші,
розчи ́неної речовини ́)
tömegrész, tömegrészarány (az elemé
az anyagban, a komponensé a
keverékben, az oldott anyagé)
ма́сове виробни ́цтво
tömegtermelés, tömegyártás
ма́совий добі ́р
tömegszelekció

ма́совість алгори ́тму
az algoritmus tömbösödése

масо ́нство
szabadkőművesség

масти ́ло
kenőanyag

масти ́льний матеріа ́л
kenőanyag

масшта ́б
méretarány, lépték

матема ́тика
matematika

математи ́чна ло́гіка
matematikai logika

математи ́чне моделюва ́ння
matematikai modellezés

математи ́чне сподіва ́ння
várható érték

математи ́чний ма́ятник
matematikai inga

матери ́к
szárazföld, szárazulat, kontinens

материко ́ва земна ́ кора́
kontinentális kéreg

материко ́ва обмі ́лина
kontinentális talapzat, sekély partmenti
tengerrész

материко ́вий схил
kontinentális lejtő

матери ́нство
anyaság

матери ́нська пла ́та
alaplap

матеріа ́льна відповіда ́льність
anyagi felelősség

матеріа ́льна моде́ль
modell (valamilyen anyagból)

матеріа ́льна то́чка
anyagi pont

ма́тка
méh

ма́ткові тру ́би
petevezeték

ма́точка
termő

ма́трикс
mátrix

ма́триця
mátrix

махові ́ пе ́ра
evezőtollak

маши ́нне сло ́во
szóhossz

машинобудува ́ння та
металообро ́бка
gépgyártás és fémmegmunkálás
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меа ́ндри
folyókanyarulatok, meanderek
мегалопо ́ліс
világváros
медіа́на
medián
медіапле ́єр
média lejátszó
меду ́за
medúza
межа ́ півплощини́
a félsík határa
ме ́жень
alacsony vízállás
ме ́жі рису ́нка
képkeretek, a képszegélyek
ме ́жі табли́ці
a táblázat szegélyei
мезоде ́рма
mezoderma
мезозо ́йська е ́ра
középidő, mezozoikum
мезолі́т
középső kőkorszak, mezolitikum
мезофіл
mezofillum
мейо ́з
redukciós sejtosztódás, meiózis
меланхо ́лік
melankolikus
мельхіо ́р
melchior
мембра ́нні органе ́ли
membrános sejtszervecskék
мемора ́ндум
memorandum
менінгі ́т
meningitisz, agyhártyagyulladás
менопа ́уза
menopauza
менструа ́льний цикл
menstruációs ciklus
менструа ́ція
menstruáció
меню ́
menü
мере ́жа
hálózat
мере ́жна ка ́рта
hálózati kártya
мере ́жний етике ́т
netikett, internetes etikett
меридіа ́ни
hosszúsági körök, délkör meridiánok
меристе ́ма
merisztéma

меркантилі ́зм
merkantilizmus
мерку́рій
higany
мета ́
cél
метаалюміна ́т
metaaluminát
мета ́л
fém
метале ́вий
fémes, fém
металі ́чний (блиск, зв’язо ́к,
при ́смак)
fémes (fény, kötés, íz)
металі ́чний елеме ́нт
fémes elem
металомі ́сткість
fémtartalom
металургі ́я
fémkohászat
метаморфі ́чні поро́ди
metamorf kőzetek
мета ́н
metán
метана ́ль (мураши ́ний альдегі́д)
metanal (formaldehid)
метано ́л (мети ́ловий спирт)
metanol (metil-alkohol)
мета-поло ́ження
meta pozíció (meta helyzet)
метафа́за
metafázis
мета ́фора
metafora
метафосфа ́тна кислот ́а
metafoszforsav
метеороло́гія
meteorológia
метиламі ́н
metil-amin
метиламо ́ній хлори ́д
metil-ammóniumklorid
метилетиламі ́н
metil-etilamin
мети ́ловий ора ́нжевий
(метилора ́нж)
metilnarancs
мети ́л (радика ́л, замісни ́к)
metil (gyök, szubsztituens)
мети ́льна гру ́па
metil-csoport
ме ́тод ви ́значення я́костей
плідника ́
a tenyészegyed minőségét
meghatározó módszer
ме ́тод від супроти́вного
indirekt bizonyítás
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ме ́тод геометри ́чних місць то́чок
mértani pontok helyének módszere
ме ́тод групува ́ння
csoportosítási módszer
ме ́тод додава ́ння
az összeadás módszere
ме ́тод дослі ́дження
kutatási vagy, vizsgálati módszer
ме ́тоди дослі ́дження
vizsgálati módszerek
ме ́тод інтерва ́лів
intervallumok módszere
ме ́тод координа ́т
koordináta módszer
ме ́тод культу ́ри кліти ́н
sejttenyésztés módszere
ме ́тод мі ́чених а́томів
(авторадіогра ́фія)
jelöltatomos módszer (autoradiográfia)
ме ́тод підстано ́вки
helyettesítési módszer
ме ́тод полімера ́зної ланцюго ́вої
реакції
polimeráz láncreakció (PCR) módszer
ме ́тод правово ́го регулюва ́ння
jogi szabályozás módszere
ме ́тод рівноси ́льних перетво ́рень
egyenértékű átalakítások módszere
ме ́тод розклада ́ння на мно ́жники
szorzótényezőkre való bontás módszere
ме ́тод центрифугува ́ння
centrifugálás módszere
метр
méter
метри ́чна систе́ма мір
metrikus mértékegységrendszer
метри ́чні співвідно́шення в
прямоку ́тному трику ́тнику
a derékszögű háromszög méreteinek
aránya
метроно ́м
metronóm
метропо ́лія
világváros, metropolis
механі ́зм держа ́ви
állami mechanizmus
механі ́зм реа ́кції
(вільнорадика ́льний, йо ́нний)
reakciómechanizmus (szabadgyökös,
ionos)
меха ́ніка
mechanika
механі ́чна робо ́та пості ́йної сили
állandó erő munkája
механі ́чна ткани ́на
mechanikai alapszövet (szilárdító
szövet)

механі ́чне подрі ́бнення ї ́жі
a táplálék mechanikai darabolása
механі ́чний зміст похідно́ї
derivált fizikai értelmezése
механі ́чний рух
(mechanikai) mozgás
механі ́чний рух насе ́лення
mechanikus népmozgalom, migráció
механі ́чні власти ́вості тверди ́х тіл
szilárd testek mechanikai tulajdonságai
механі ́чні колива ́ння та хви ́лі
mechanikai rezgések és hullámok
механі ́чні хвилі
mechanikai hullámok
мецена ́т
mecénás
ми ́йна дія
mosóhatás
ми ́йний за́сіб
mosószer
ми ́ло
szappan
милозву ́чність
jóhangzás, eufónia
мину ́лий час
múlt idő
мирова ́ уго́да
békeszerződés, egyetértési
megállapodás
мис
fok, vízbe élesen benyúló szárazföld
ми ́слення
gondolkodás
митропо ́лія
mitropólia
миттє ́ва шви́дкість
pillanatnyi sebesség
миттє ́вий о ́бмін повідо ́мленнями
azonnali üzenetküldés (üzenetcsere)
ми ́ша
egér
мігра ́ції твари ́н
az állatok vonulása
міграці ́йна полі ́тика
migrációs politika
мігра ́ція
migráció, vándorlás
мідь
réz
мієлі ́н
myelin (velőshüvely)
міжвидова ́ боротьба ́
fajok közötti versengés
міжвидова ́ гібридиза ́ція
fajok közötti hibridizáció
міжву ́зля
szártag (internódium)
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міжкліти ́нна рідина ́
sejtközötti folyadék
міжмолекуля ́рна взаємоді ́я
molekulák közötti kölcsönhatás
міжмолекуля ́рний водне́вий
зв’язо ́к
molekulák közötti hidrogénkötés
міжнаро ́дна економі ́чна
інтегра ́ція
nemzetközi gazdasági integráció
міжнаро ́дна торгі ́вля
nemzetközi kereskedelem
міжнаро ́дне пра́во
nemzetközi jog
Міжнаро ́дний банк реконстру ́кції і
ро ́звитку (МБРР)
Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési
Bank (International Bank of
Reconstruction and Development,
IBRD)
Міжнаро ́дний валю ́тний фонд
(МВФ)
Nemzetközi Valutaalap (International
Monetary Fund, IMF)
міжнаро ́дний по́діл пра́ці (МПП)
nemzetközi munkamegosztás
міжнаро ́дний терори ́зм
nemzetközi terrorizmus
міжнаро ́дні механі ́зми за ́хисту
прав люди ́ни
az emberi jogok védelmének
nemzetközi mechanizmusai
міжнаро ́дні тра ́нспортні коридо ́ри
(МТК)
páneurópai közlekedési folyosók,
Helsinki-folyosók
міжпла ́стові во ́ди
rétegvizek
міжрядко ́вий інтерва ́л
sorköz
між’я ́дерна ві ́дстань
atommagok közötti távolság
міко́зи
mikózisok, gombás fertőzések
міколо ́гія
mikológia
мікори ́за
mikorrhiza
мікроана ́ліз
mikroelemzés
мікробіоло ́гія
mikrobiológia
мікродо ́бриво
mikroelem műtrágya
мікроеволю ́ція
mikroevolúció
мікроелеме ́нт
mikroelem

мікрони ́тки (мікрофіла ́менти)
mikrofonalak (mikrofilamentumok)
мікропрепара ́ти
mikropreparátumok
мікросві ́т
mikrovilág
мікроско ́п
mikroszkóp
мікротру ́бочки
mikrocsövecskék
міксотро ́фи
mixotrófok
мілітариза ́ція
fegyverkezés, militarizálás
мілітаризо ́вана еконо ́міка
militarizált gazdaság
мільйо ́н
millió
мілья ́рд
milliárd
мімікрі ́я
mimikri
мімі ́чні м’я́зи
mimikai izmok
мінера ́ли
ásványok
мінера ́льне до́бриво
műtrágya
мінера ́льне жи́влення
ásványi anyag felvétel
мінера ́льні речови́ни
ásványi anyagok
мінера ́льно-сирови́нні ресу ́рси
(кори ́сні копа ́лини)
ásványi nyersanyag-források
мі ́німум
minimum
мінімум функції
a függvény minimuma
мінли ́вість
változékonyság
Мі ́нські уго́ди
minszki megállapodások
мі ́нус
mínusz
міну ́та
perc
міози ́н
miozin
міока́рд
miokardium (a szív izmos fala)
міофібри ́ла
miofibrillum
міоци ́т
miocita, izomsejt
міра ́ж
délibáb, illúzió
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мі ́ри центра ́льної тенде ́нції
középérték mutatók
мі ́рний по ́суд
mérőedény
міст
hálózati híd
мі ́сткість
kapacitás
міст мо ́зку
híd (agy)
мі ́сто
város
мі ́сто-держа ́ва
városállam
місце ́ве самоврядува ́ння
helyi önkormányzat
місце ́вий відмі ́нок
helyhatározói eset, locativus
місце ́вість
helység, terep, vidék, táj
місцезроста ́ння
élőhely
мі ́сце існува ́ння ви́ду
a faj élettere
міська ́ агломера ́ція
városi agglomeráció
міська ́ кому ́на
városi kommuna
мі ́сячне зате ́мнення
holdfogyatkozás
міто ́з
mitózis
мітохо́ндрія
mitokondrium
міф
mítosz
міфоло́гія
mitológia
міце ́лій (грибни ́ця)
gombafonalak összessége
мі ́цність зв’язку́
a kötés erőssége
мі ́чений а́том
jelzett atom
мі ́шане посила́ння
vegyes hivatkozás
многогра ́нний кут
testszöglet
многогра ́нний кут опу ́клий
domború testszöglet
многогра ́нник
soklap
многогра ́нник впи́саний
beírt soklap
многогра ́нник напівпра́вильний
félig szabályos soklap

многогра ́нник опу ́клий
domború soklap
многогра ́нник пра́вильний
szabályos soklap
многоку ́тник
sokszög
многоку ́тник, впи ́саний в ко́ло
körvonalba írt sokszög
многоку ́тник, опи ́саний навко ́ло
ко́ла
körvonal köré írt sokszög
многоку ́тники рівновели́кі
egyenlő nagyságú sokszögek
многоку ́тник неопу ́клий
homorú sokszög
многоку ́тник опу ́клий
domború sokszög
многочле ́н
többtagú kifejezés
мно ́ження
szorzás
мно ́ження десятко ́вих дро ́бів
tizedes törtek szorzása
мно ́ження многочле ́на на
многочле ́н
többtagú kifejezés szorzása többtagúval
мно ́ження одночле ́на на
многочле ́н
egytagú kifejezés szorzása egytagúval
множина ́
többes szám
множи ́нна дія ге ́нів
többszörös génhatás
множи ́нний алелі ́зм
többszörös allélizmus
мно ́жник
szorzandó
мобіліза ́ція
mozgósítás, mobilizáció
мо ́ва
nyelv
мо ́ва а́втора
szerzői nyelv, a szerző nyelvezete
мо ́ва персона ́жів
a szereplők nyelvezete
мо ́ва програмува ́ння
programozási nyelv
мо ́ва розмі ́тки гіперте ́кстів HTML
a hiperszöveg (HTML) jelölőnyelve
мо ́влення
beszéd
мо ́вна констру ́кція
nyelvi szerkezet
мо ́вна но ́рма
nyelvi norma
мо ́вний апара ́т
beszédszervek
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мо ́вний етике ́т
nyelvi etikett
мо ́вний поті ́к
beszédfolyam
мо ́вні сі ́м’ї
nyelvcsaládok
мо ́да
módusz
мода ́льність
módozat, módosulat, modalitás
моде́ль
modell
моде́ль (а́тома, моле ́кули,
кристалі ́чної ґра ́тки)
modell (atomé, molekuláké,
kristályrácsé)
моде́ль да ́них
adatmodell
моде́ль об’є ́кта
objektummodell
моде́ль ядра́ а́тома
atommagmodell
моделюва ́ння
modellezés
моде́м
modem
модера ́тор
moderátor
моде́рн
modern
модерніза ́ція
modernizáció
модерні ́зм
modernizmus
модифікаці ́йна мінли ́вість
modifikációs változékonyság
модифіка ́ція
modifikáció
модифіка ́ція фо́рмули
a képlet módosítása
мо ́дуль ве́ктора
a vektor hossza
мо ́дуль ве́ктора магні ́тної інду ́кції
mágneses indukcióvektor abszolút
értéke
мо ́дульна сі ́тка
modulháló
мо ́дуль числа ́
a szám abszolút értéke
моза́їка
mozaik
мозаї ́чний зір
mozaikos látás
мо ́зочок
kisagy
мол
hullámtörő gát, móló

моле ́кула
molekula
молекуля ́рна біоло ́гія
molekuláris biológia
молекуля ́рна (будо ́ва, ма ́са)
molekuláris (szerkezet, tömeg)
молекуля ́рна фі ́зика
molekuláris fizika
молекуля ́рне рівня ́ння реа ́кції
molekuláris reakcióegyenlet
молекуля ́рно-кінети ́чна тео́рія
(МКТ)
kinetikus gázelmélet
молібде́н
molibdén
моло ́ка
tej
моло ́чні за́лози
tejmirigyek
молочноки ́сле броді ́ння
tejsavas erjedés
молочноки ́слі бакте ́рії
tejsavbaktériumok
моль
mol
моля ́рна ма́са
móltömeg, molekulatömeg
моля ́рна ча́стка
tömegszázalékos osszetétel
моля ́рний об’є́м га ́зу
a gáz moláris térfogata
моме ́нт си́ли
erőnyomaték
мона ́рхія
egyeduralom, monarchia
моніто́р
képernyő, monitor
моніто́ринг
monitoring
моніто́ринг навко ́лишнього
середо ́вища
környezettanulmány, a környezet
monitoringja
моногібри ́дне схре ́щування
monohibrid keresztezés
монозамі ́щений
monoszubsztituált
монокульту ́рне господа́рство
monokultúrás gazdálkodás
моноло ́г
monológ
мономе́р
monomer
мономе́ри
monomerek
монополіза ́ція еконо́міки
a gazdaság monopolizációja
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монопо ́лія
monopólium
моносахари ́д
monoszacharid
моносахари ́ди
monoszacharidok
монотеї ́зм
egyistenhit, monoteizmus
монотова ́рна спеціаліза ́ція
egytermékes specializáció
монофілі ́я
monofilia
монохромати ́чне світло
monokromatikus fény
монта ́ж
montázs, vágás, szerelés
мора ́ль
erkölcs, morál
мора ́льна шко ́да
erkölcsi veszteség, kár
мора ́льні но ́рми
erkölcsi normák
мо ́рда
pofa
мо ́ре
tenger
море ́на
gleccser szállította hordalék, moréna
мо ́рула
szedercsíra (morula)
морф
alak
морфе ́ма
morféma
морфе ́міка
morfemika
морфологі ́чна класифіка ́ція
alaktani besorolás
морфологі ́чний
alaktani, morfológiai
морфоло ́гія
alaktan, morfológia
москвофіли
moszkvofilek
мох
moha
мохоподі ́бні
mohák (mohafélék)
мошо ́нка
herezacskó
мря ́ка
ködszitálás
музе ́й
múzeum
музи́чна сту ́дія
zenestúdió

музи́чний реда ́ктор
zeneszerkesztő
мультиме ́діа
multimédia
мультимеді ́йна презента ́ція
multimédiás prezentáció, bemutató
мультимеді ́йні да ́ні
multimédiás adatok
мультимеді ́йні програвачі ́
multimédia lejátszók
мультиплікати ́вність
multiplikativitás
мусо ́н
időszaki szél, monszun
мутаге ́ни
mutagének
мутаці ́йна мінли́вість
mutációs változékonyság
мута ́ція
mutáció
мутуалі ́зм
mutualizmus
му ́шля
mészhéj
мю́зикл
musical
Мю́нхенська змо́ва
müncheni egyezmény
м’я ́зи-антагоні ́сти
антагоністи – antagonista izmok
м’я ́зові ткани ́ни
izomszövetek
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Н
набли ́жене зна ́чення
közelítő érték
набува ́льна да ́вність
elbirtoklás (hosszabb birtokban tartáson
alapuló tulajdonjogszerzés)
набува ́ти (ко́льору, смаку ́)
szert tesz (színre, ízre)
набу ́та поведі ́нка
tanult (szerzett) viselkedés
набу ́тий (специфі ́чний) імуніте ́т
szerzett (specifikus) immunitás
нава ́жка
bemért mennyiség
на́вички
szokások
навіга ́тор
navigátor
навіга ́ція
navigáció
навко ́лишнє середо ́вище
(довкі́лля)
környezet
навколосерце ́ва су́мка
szívburok (perikardium)
навча ́ння
tanulás
нагні́здні пташеня́та
fészeklakó fiókák
на́голос
hangsúly
наголо́шений голосни ́й
hangsúlyos magánhangzó
нагріва ́ння
melegítés, hevítés
надгорта ́нник
gégefedő
надзвича ́йний та воє́нний стан
szükségállapot és hadiállapot
надлишко ́вий тиск
túlnyomás
на́длишок
többlet, felesleg
надмі ́рне харчува ́ння
túlzott táplálkozás
наднирко ́ві за́лози
mellékvesék
надпрові ́дність
szupravezetés
надрукува ́ти
nyomtatni

надсмо ́льна вода ́
gázvíz, ammóniavíz

на́зви істо́т
élőlényeket megnevező főnév

на́зви неісто́т
élettelen tárgyat megnevező főnév

назе́мно-пові́тряне середо ́вище
szárazföldi és levegő környezet

називни ́й відмі ́нок
alanyeset, nominativus

найбі ́льше і найме ́нше зна ́чення
фу ́нкції
a függvény legkisebb és legnagyobb
értéke

найбі ́льший спі ́льний дільни ́к
legnagyobb közös osztó

найдавні ́ші лю ́ди (архантро ́пи)
ősemberek

на́йманий працівни́к (робітни ́к,
пролета ́рій)
bérmunkás (proletár)

найме ́нше спі ́льне кра́тне
legkisebb közös többszörös

наказо ́вий спо́сіб
felszólító mód

на́кип
vízkő

на́клеп
hamis vád, rágalom

накре ́слення
vonalvezetés, vázlat, rajzolás

нано ́метр
nanométer

нанотехноло ́гія
nanotechnológia

нанотру ́бки
nanocsövek

написа ́ння
írás, a megírása valaminek

напівпровідни ́к
félvezető

напівпрони ́кна мембра ́на
féligáteresztő (szemipermeábilis)
membrán

напівро ́зпад
felezés

напівструкту ́рна фо́рмула
félszerkezeti (nem teljes szerkezeti)
képlet
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напо ́внювач пластма ́си
műanyag töltőanyag

напра ́вленість ковале ́нтного
зв’язку́
a kovalens kötés irányultsága

напру ́га
feszültség

напру ́женість електри ́чного по́ля
térerősség

на́прям зв’язку́
a kötés iránya

наро ́дна демокра ́тія
népi demokrácia

наро ́дна ка ́зка
népmese

наро ́дна пі ́сня
népdal

наро ́дне ві ́че
népi vicse

Наро ́дний секретаріа ́т
népi titkárság

Наро ́дний фро ́нт
népfront

наро ́дники
narodnyikok

наро ́довці
narodovecek

насе ́лений пункт
település

наси́чена пара ́
telített gőz

наси́чений вуглево ́день
telített szénhidrogén

наси́чений ро ́зчин
telített oldat

наси́ченість ковале ́нтного зв’язку́
a kovalens kötés telítettsége

наси́чення
telítődés, telítés

насіни ́на
mag

насі ́нні росли ́ни
magvas növények

наслідок
következmény

на́стії
nasztiák

на́трієва селі ́тра
nátronsalétrom

на́трій
nátrium

на́трій (бромі ́д, гідри ́д,
гідрогенкарбона ́т,
гідрогенортофосфа ́т, гідрокси ́д,
етаноа ́т, етаноля ́т, йоди́д,
карбона ́т, метаноа ́т, нітра́т,
нітри ́д, окси ́д, ортофосфа ́т,
перокси ́д, стеара ́т, сульфа ́т,
сульфі ́д, сульфі ́т, хлори ́д)
nátrium (bromid, hidrid,
hirogénkarbonát (szódabikarbóna),
hidrogén-ortofoszfát, hidroxid, etanoát,
etanolát, jodid, karbonát, metanoát,
nitrát, nitrid, oxid, ortofoszfát, peroxid,
sztearát, szulfát, szulfid, szulfit, klorid)

натура ́льне волокно ́
természetes szál

натура ́льне господа ́рство
természeti gazdálkodás

натура ́льний ряд
természetes számsor

науко ́ва тео́рія
tudományos elmélet

науко ́вий ме ́тод
tudományos módszer

науко ́вий стиль
tudományos stílus, értekező próza

науко ́во-техні ́чна револю ́ція
(НТР)
tudományos-műszaki forradalom (TMF)

на́фта
kőolaj, ásványi olaj

нафтопереро ́бна га́лузь
kőolajfeldolgozó ipar

нафтохімі ́чний
olajkémiai

наци́зм (націона ́л-соціалі ́зм)
nácizmus (nemzeti szocializmus)

націоналі ́зм
nacionalizmus

націона ́л-комуні́зм
nemzeti kommunizmus

націона ́льна держа ́ва
nemzetállam

націона ́льна еконо ́міка
nemzetgazdaság

націона ́льна іде ́я
nemzeti eszme

націона ́льна мо ́ва
nemzeti nyelv

Націона ́льна полі́ція
nemzeti rendőrség

націона ́льна револю ́ція
nemzeti forradalom

націона ́льне відро́дження
nemzeti újjászületés
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націона ́льне військо́ве
формува ́ння
nemzeti-katonai alakulat
Націона ́льний банк Украї ́ни
Ukrán Nemzeti Bank
націона ́льний дохі ́д
nemzeti jövedelem
націона ́льний парк
nemzeti park
націона ́льний приро ́дний парк
nemzeti park
націона ́льні менши ́ни
nemzeti kisebbségek
націона ́льно-визво́льна війна ́
nemzeti függetlenségi háború
націона ́льно-демократи ́чний рух
nemzeti demokratikus mozgalom
націона ́льно-територіа ́льна
автоно ́мія
nemzeti területi autonómia
на́ція
nemzet
нашати́р
szalmiák
нашати́рний спирт
szalmiákszesz
неандерта ́льці
Neander–völgyiek
небезпе ́чний (до́слід,
експериме ́нт)
veszélyes (kísérlet)
«Небе ́сна Со́тня»
Mennyei Század
неви́знані держа ́ви
nemzetközileg el nem ismert de facto
országok
невідмі́нюваний іме ́нник
ragozhatatlan főnév
неврастені ́я
ideggyengeség (neuraszténia)
невро ́з
neurózis
негати ́вний заря ́д
negatív töltés
негати ́вний та ́ксис
negatív taxis
негато́рний по́зов
ingatlan használati per
нега́шене вапно ́
égetett mész, oltatlan mész
негібри ́дна електро ́нна орбіт́аль
nem hibridizált elektronpálya
негорю ́ча речовина ́
éghetetlen anyag
негорю ́чий газ
éghetetlen gáz

недисоційо ́вана речовина́
nem disszociált anyag

недоко ́наний вид
az ige folyamatos alakja

недокрі ́в’я
vérszegénység (anémia)

недоста ́тнє харчува ́ння
elégtelen táplálkozás

неелектролі ́т
nem elektrolit

не ́жить
nátha

незаве́ршений рі ́вень
befejezetlen szint

незайми ́ста речовина ́
nem gyúlékony anyag

незайми ́стий газ
nem gyúlékony gáz

незале ́жність
függetlenség

незамі ́нні амінокисло́ти
esszenciális aminosavak

незамі ́нні жи́рні кисло ́ти
esszenciális zsírsavak

незамі ́нні пожи́вні речови́ни
esszenciális tápanyagok, alapvető
tápanyagok

неза́мкнена кровоно ́сна систе ́ма
nyílt vérkeringés

незворо ́тній проце ́сс
visszafordíthatatlan (irreverzibilis)
folyamat

незмі ́нне сло́во
ragozhatatlan szó

незмі ́шуваний
nem vegyíthető

неінерціа ́льна систе́ма ві ́дліку
inerciamentes rendszer,
tehetetlenségmentes rendszer

неїстівні́ гриби ́
nem ehető gombák

нейроглі ́я
neuroglia

нейрогормо ́ни
neurohormonok

нейрогумора ́льна регуля ́ція
neuro–humorális szabályozás

нейромедіа ́тори
neurotranszmitterek

нейро ́н (нейроци ́т)
neuron, idegsejt

не ́йрула
velőcsöves embrió (neurula)

не ́йстон
neuszton
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нейтраліза ́ція
semlegesítés

нейтра ́льна ле ́ксика
általános szókincs

нейтра ́льні мута ́ції
semleges mutációk

нейтро ́н
neutron

некарбона ́тна (пості́йна)
тве ́рдість води́
nem karbonátos (állandó)
vízkeménység

некліти ́нна фо ́рма життя ́
sejt nélküli életforma

некро ́з
nekrózis

некта́р
nektár

некта́рники
méhfejtő, nektárium

некто ́н
nekton

неле ́тка речовина ́
nem illékony anyag

немайнові ́ права ́
személyi jog

нематеріа ́льна моде́ль
modell (immateriális)

немембра ́нні органе ́ли
nem membrános sejtszervecskék

немета ́л
nemfém

неметалі ́чний елеме ́нт
nemfémes elem

ненаголо ́шений голосни ́й
hangsúlytalan magánhangzó

ненаси ́чена пара́
telítetlen gőz

ненаси ́чений вуглево́день
telítetlen szénhidrogén

ненаси ́чений ро ́зчин
telítetlen oldat

необере ́жність
figyelmetlenség, óvatlanság

необхі ́дна і доста ́тня умо ́ва
ста ́лості фу ́нкції
a függvény állandóságának szükséges
és elégséges feltétele

необхі ́дна оборо ́на
jogos önvédelem

необхі ́дна умо ́ва існува ́ння
екстре ́муму фу ́нкції
a függvény szélsőérték létezésének
szükséges feltétele

необхі ́дна умо ́ва існува ́ння то́чки
пере ́гину фу ́нкції
a függvény inflexiós pontja létezésének
szükséges feltétele
неоге́новий пері ́од
neogén időszak
неозна ́чена фо́рма (інфініти ́в)
дієсло ́ва
főnévi igenév
неозна ́чені займе ́нники
határozatlan névmások
неокатастрофі ́зм
neokatasztrofizmus
неоконсервати ́зм
neokonzervativizmus
неоламаркі ́зм
neolamarckizmus
неолібералі ́зм
neoliberalizmus
неолі́т
újkőkorszak, neolitikum
неоліти ́чна револю ́ція
neolit forradalom
неологі́зм
nyelvi újítás, neologizmus
нео́н
neon
неоргані ́чна речовина́ (сполу́ка)
szervetlen anyag (vegyület)
неоргані ́чна хі́мія
szervetlen kémia
неоргані ́чний світ
szervetlen világ
неоргані ́чні речови ́ни
szervetlen anyagok
неореалі ́зм
neorealizmus
неособо ́ві фо́рми дієсло ́ва
személytelen igealak
неосу́дність
beszámíthatatlanság
неотектоні ́чні ру́хи
neotektonikus mozgások
непа ́рний
páratlan
непарнокопи ́тні
páratlanujjú patások
непере́рвність стру ́мин
folyamatos áramlás
неп (нова ́ економі́чна полі́тика)
NEP (új gazdaságpolitika)
непо́вне домінува ́ння
szemidominancia, nem teljes
dominancia
непо́вне перетво ́рення
kifejlés
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непо́вне ре ́чення
hiányos mondat
неповнолі ́тній
kiskorú
неподі ́лена електро ́нна па́ра
osztatlan elektronpár
неполяризо ́ване сві ́тло
nem sarkított fény
неполя ́рна моле ́кула
apoláris molekula
неполя ́рний зв’язо́к
apoláris kötés
неполя ́рні діеле́ктрики
apoláros szigetelők, dielektrikumok
непосмуго ́вана (гладка ́) м’я ́зова
ткани ́на
simaizomszövet
непохідні ́ прийме ́нники
eredeti, nem származékos
elöljárószavak
непоши ́рені ре ́чення
tőmondat
непроникни ́й
áthatolhatatlan, vízhatlan
непру ́жний уда ́р
rugalmatlan ütközés
непру ́жні (пласти́чні) деформа́ції
plasztikus deformáció
непряма ́ ді́я
közvetett hatás
непряма ́ мо́ва
függő beszéd
непрями ́й ро ́звиток
közvetett fejlődés
непрями ́й ро ́звиток з
перетво ́ренням
közvetett fejlődés átalakulással
нераціона ́льне
природокористува ́ння
a természet nem megfelelő
(irracionális) használata
не ́рви спинномозко ́ві
gerincvelői idegek
не ́рви че́репно-мозкові ́
agyidegek
нерво ́ва регуля ́ція
idegi szabályozás
нерво ́ва систе́ма
idegrendszer
нерво ́ва ткани ́на
idegszövet
нерво ́ві вузли ́
idegdúc
нерегуля ́рна будо ́ва (структу ́ра)
nem térrendezett (nem
sztereoreguláris)

не ́рест
ívás

нержаві ́юча сталь
rozsdamentes acél

нері ́вність
egyenlőtlenség

нері ́вність подві́йна
kettős egyenlőtlenség

нері ́вність трику ́тника
háromszög-egyenlőtlenség

нерівномі ́рний прямоліні́йний рух
egyenes vonalú változó mozgás

нерозчи ́нність
oldhatatlanság

неру ́дні кори ́сні копа ́лини
nem fémes hasznos ásványok

нерухо ́мий
mozdulatlan

нерухо ́мий блок
állócsiga

несамості ́йний га́зовий розря ́д
gerjesztett kisülés

несолетво ́рний окси ́д
nem sóképző oxid

неспа ́рений електро ́н
párosítatlan elektron

неспецифі ́чний імуніте́т
nem–specifikus immunitás

неспорі ́днене схре ́щування
nem rokon keresztezés

неспра ́вжні ні ́жки
állábak

неспря ́жена еволю́ція
befejezetlen evolúció

нестабі ́льна структу ́ра
labilis (instabil) szerkezet

нестабі ́льний стан
instabil állapot

нестабі ́льні екосист ́еми
törékeny (labilis) ökoszisztémák

неста́лий склад
nem állandó összetétel

нестате ́ве поколі́ння
ivartalan nemzedék

нестате ́ве розмно ́ження
ivartalan szaporodás

нестійка ́ рівнова ́га
instabil egyensúly

нестійка ́ сполу́ка
instabil vegyület

нетбу́к
netbook

неформа ́льні організа́ції
informális szervezetek
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нефро́н
nefron

низове́ коза ́цтво
szabad kozákság

низови ́ни
alföldek

низхідні ́ шляхи́ спинно ́го мозку
a gerincvelő leszálló idegpályái

низькокипля ́ча речовина ́
alacsony forráspontú anyag

низькомолекуля ́рні сполу́ки
kis molekulatömegű vegyületek

низькоплавка ́ речовина ́
alacsony olvadáspontú anyag

ни́рки
vesék

нівелі ́р
szintező műszer

нівелюва ́ння
szintezés

ні ́гті
karmok

ні ́кель
nikkel
нікне́йм
becenév (álnév)
нікче ́мний правочи ́н
jelentéktelen eset (nincs jogi
következménye)

нітра ́т
nitrát

нітра ́тна кислота ́
salétromsav

нітрифіку ́ючі бакте ́рії
nitrifikáló baktériumok

нітробензе ́н
nitrobenzol

нітроге ́н
nitrogén

нітрогеновмі ́сні осно ́ви
nitrogénbázisok

нітрогру ́па
nitrocsoport

нітрува ́ння
nitrálás

нітру ́юча (нітрува ́льна) су ́міш
nitráló elegy

нова ́ е́ра
új korszak, nova era

Нова ́ (Підпі ́льненська) Січ
Új (Pidpilnai) Szics

нове ́ла
novella

нове ́ політи ́чне ми ́слення
új politikai gondolkodás

«нови́й поря́док»
új rend
нови́й час
újkor
нові ́ індустріа ́льні краї ́ни (НІК)
újonnan iparosodó országok
нога ́ молю́ска
puhatestűek lába
ногощу ́пальця
tapogatóláb
номенклату ́ра
nomenklatúra
нона ́н
nonán
ноосфе ́ра
nooszféra
норма ́ль до площини ́
a sík normálisa
норма ́льна будо́ва карбо ́нового
ланцюга ́ вуглево ́днів
a szénhidrogének szénláncának normál
felépítése
норма ́льний атмосфе ́рний тиск
normális légköri nyomás
норма ́льні умо ́ви
normál körülmények
«норма ́ндська четві ́рка»
normandiai négyek
но ́рма пра́ва
jogi norma
но ́рма реа ́кції
reakciónorma
носі ́ї повідо ́млень
üzenethordozó
носова ́ порожни ́на
orrüreg
носові ́ голосні́
orrhangú, nazális magánhangzó
носові ́ при́голосні
orrhangú, nazális mássalhangzó
носогло ́тка
orrgarat
нотаріа ́т
közjegyzői iroda
нота ́ріус
közjegyző
ноутбу ́к
laptop, notebook
нуклеї ́нова кислота ́
nukleinsav
нуклеїнові кислоти
nukleinsavak
нуклео ́їд (я́дерна зо́на)
nukleoid (magzóna)
нуклеосо ́ма
nukleoszóma
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нуклеоти ́д
nukleotid
нуклі ́д
nuklid
нукло ́н
nuklon
нукло ́нне число ́
nuklonszám, tömegszám
нуль
nulla, zérus
нульови ́й ве ́ктор
nullvektor
нульови ́й рі ́вень ене́ргії
nulla energiaszint
нумера ́ція
sorszámozás
нумера ́ція а́томів карбо ́ну в
ланцюгу ́
a szénatomok számozása a szénláncban
нумеро ́ваний спи ́сок
számozás
нутаці ́ї
nutációk
нюх
szaglás
нюхові ́ реце ́птори
szagló receptorok
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О
оа́зиси
oázisok
обву ́глювання (обву ́глення)
elszenesedés
обдаро ́ваність
tehetség
обе ́рнена пропорці ́йна зале ́жність
fordított arányosság
оберта ́ння
forgás, elfordítás, elforgatás
об’є ́кт
objektum
об’є ́кт OLE
OLE objektum (Object linking and
embedding)
об’єкти ́в
objektív, tárgylencse
об'є ́м
térfogat
об'є ́м ку́ба
a kocka térfogata
об'є ́́м прямоку ́тного
паралелепі ́педа
a derékszögű parallelopipedon térfogata
об'є ́м ті́ла
a test térfogata
обла ́днання лаборато ́рне
laboratóriumi eszközök
о́бласть ви ́значення предика ́тів
a prédikátum értelmezési tartománya
о́бласть ви ́значення фу ́нкції
a függvény értelmezési tartománya
о́бласть і ́стиності предика ́тів
a prédikátum valóság-tartománya
обліко ́вий за ́пис (акка ́унт)
felhasználói fiók
обме́ження во ́лі
szabadságkorlátozás
о́бмін насе ́ленням
lakosságcsere
о́бмін речови́н (метаболі ́зм)
anyagcsere (metabolizmus)
оборо ́тна реа ́кція
megfordítható (reverzibilis) reakció
оборо ́тність проце ́су
a folyamat visszafordíthatósága
обро ́блення
feldolgozás
обро ́бник поді ́ї
eseménykezelő

обста ́вина
határozó
о́бсяг да ́них
adatmennyiség
о́бсяг переве ́зень
a szállítások nagysága (volumene)
обтіка́ння зобра́ження те́кстом
kép körbefuttatása szöveggel
обчи ́слювальна мере ́жа
számítógépes hálózat
обчи ́слювальна те́хніка
számítástechnika
ова ́л
ovális
ова ́льне вікно ́
ovális ablak
овогене́з
oogenezis
овоци ́т
oocita, petesejt
овуля́ція
ovuláció
оглу ́шення (оглуша ́ння)
при ́голосних
mássalhangzó zöngétlenülése
оде ́ржування
előállítás
одини ́ці вимі́рювання довжини ́
дві ́йкового ко́ду
a bináris kód hosszának mérésére
szolgáló egységek
одини ́ця ви́міру
mértékegység
одини ́ця довжини ́
hosszegység
одини ́чне ко ́ло
egységkör
одна́ одини ́ця умо ́вного па ́лива
(о. у. п.)
egy egységnyi egyenértékű üzemanyag
одноа ́томний
egyértékű
одновале ́нтний елеме ́нт
egy vegyértékű elem
однодо́льні росли ́ни
egyszikű növények
однодо́мні росли́ни
egylaki növények
одноелектро ́нний
egy elektronos
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однозаря ́дний
egy töltésű

однозна ́чність (моносемі ́я)
egyértelműség (monoszémia)

однокліти ́нний органі ́зм
egysejtű szervezet

однокліти ́нні во ́дорості
egysejtű moszatok

однокліти ́нні еукаріо ́ти
egysejtű eukarioták

однокорене ́ві слова́
azonos szótövű szavak

одномі ́рний маси ́в
egydimenziós tömb

одноосно ́вність
egyértékűség

однорі ́дне середо ́вище
homogén közeg

однорі ́дні чле ́ни ре ́чення
egynemű mondatrészek

односкла ́дне ре ́чення
egytagú mondat

односкла ́дні прості ́ ре ́чення
egytagú, egyszerű mondat

одночле ́н
egytagú kifejezés

одночле ́н станда ́ртного ви́гляду
az egytagú kifejezés normálalakja

ожирі ́ння
elhízás

«озбро ́єний мир»
fegyveres világ

о́зеро
tó

озна́ка
jellegzetesség

озна́ка поді ́льності
az oszthatósági ismertetőjelek

озна́ки паралелогра ́ма
a paralelogramma ismertetőjelei

озна́ки парале ́льності прями ́х
a párhuzamos egyenesek ismertetőjelei

озна́ки поді ́бності трику ́тників
a háromszögek hasonlóságának
alapesetei

озна́ки прямоку ́тника
a téglalap ismertetőjelei

озна́ки рівнобе ́дреного
трику ́тника
az egyenlőszárú háromszög
tulajdonsága

озна́ки рі ́вності прямоку ́тних
трику ́тників
a derékszögű háromszögek –
egybevágóságának alapesetei

озна́ки рі ́вності трику ́тників
a háromszögek egybevágóságának
alapesetei
озна́ки ро ́мба
a rombusz ismertetőjelei
означа ́льні займе ́нники
visszaható névmás
озна́чення
meghatározás, definíció, jelző
озна́чення ймові́рності
геометри ́чне
a mértani valószínűség számítás
meghatározása
озна́чення ймові́рності класи ́чне
a klasszikus valószínűség
meghatározása
озна́чення ймові́рності
статисти ́чне
a statisztikai valószínűség
meghatározása
озо ́н
ózon
озона ́тор
ózonátor
озо ́новий шар
ózonréteg
озонува́ння води́
a víz ozonálása
океа ́н
óceán
океані ́чна земна ́ кора ́
óceáni kéreg
оки ́снення
oxidáció
оки ́сник
oxidálószer
оки ́сно-відно́вна реа ́кція
redukáló-oxidáló (redoxi) reakció
окі ́стя
csonthártya
окли́чне ре ́чення
felkiáltó mondat
о́ко
szem
окру ́глення
kerekítés
«оксамитова революція»
bársonyos forradalom
оксигемоглобі ́н
oxihemoglobin
оксигенотерапі ́я
oxigénterápia
окси ́д
oxid
окси ́дна плі ́вка
oxidréteg
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окта ́едр
oktaéder
окта ́н
oktán
окта ́нове число ́
oktánszám
окуля ́р
szemüveg
окупаці ́йний режи ́м
megszálló rendszer
окупо ́вані терито́рії
megszállt területek
олеї́нова кислота ́
oleinsav
о́леум
óleum
олефі́н
olefin
олігархі ́чна респу ́бліка
oligarchikus köztársaság (magyar
nyelvterületen nem használatos
fogalom)
олігосахари ́д
oligoszacharid
олі ́ї
olajok
олі ́їста рідина ́
olajos folyadék
олі ́йні фа ́рби
olajfestékek
олімпі ́йський рух
olimpiai mozgalom
Олімпі́йські і́гри
olimpiai játékok
олі ́я
olaj
о́лово
ón
омбудсма ́н
állampolgári jogok biztosa, ombudsman
омо́графи
egynevű, hasonnevű, homográf
омо́німи
homonima
омофо ́ни
azonos hangzású, homofón
онла́йн-о́фіс
online iroda
онла́йн-схо ́вище
online tároló (felhő)
онтогене́з
ontogenezis
оога́мія
oogámia
опадомі ́р
csapadékmérő

оп-арт
op-art

опера ́нд
operandus

операти ́вна па́м'ять (RAM)
operatív memória (RAM)

опера ́тор
operátor

операці ́йна систе́ма
operációs rendszer

опера ́ція «Ві ́сла»
Visztula-akció

опера ́ція «За ́хід»
Nyugat-akció

о́пис
leírás
опи ́сані тіла ́
beírt test
описо ́вий ме ́тод дослі́дження
leíró kutatási módszer
опі́ка
gyámság, gondoskodás

о́пік (термі́чний, хімі́чний)
égési seb (hőtől, vegyszertől)

опла́тне ви ́лучення предме ́та
a beszolgáltatott tárgy anyagi
megtérítése

оповіда ́ння; о ́повідь
elbeszélés

опози ́ція
ellenzék, oppozíció

опо ́рні ко ́рені
támasztó gyökerek

опо ́рно-рухова ́ систе ́ма
mozgásszervek

опри ́чнина
opricsnyina

опри ́шки (повста ́нці)
opriskok

опромі ́нювання
besugárzás

о́птика
optika, fénytan

опти́чна ізомері ́я
optikai izoméria
опти́чна си ́ла лі́нзи
lencse törőereje
опти́чне я́вище
optikai jelenség
опти́чний диск
optikai meghajtó

опти́чний це́нтр
optikai középpont

опу ́клі лі́нзи
domború lencsék
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опусте ́лення
elsivatagosodás

орбіта ́ль
elektronpálya

органе ́ли
sejtszervecskék

о́ргани
szervek

організа ́тор зло ́чину
a bűncselekmény szervezője

Організа ́ція краї ́н-експорте ́рів
на́фти (ОПЕК)
Kőolaj-exportáló Országok Szervezetе
(Organization of the Petroleum
Exporting Countries, OPEC)

Організа ́ція Об’є ́днаних На́цій
(ООН)
Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ)

Організа ́ція
Північноатланти ́чного
До́говору(НАТО)
Észak-atlanti Szerződés Szervezete
(North Atlantic Treaty Organisation,
NATO)

органі ́зми-парази ́ти
parazita szervezetek

органі ́чна осно ́ва
szerves bázis

органі ́чна сполу ́ка
szerves vegyület

органі ́чні речови́ни
szerves anyag

органогене ́з
szervfejlődés (organogenezis)

органоге ́нні елеме ́нти
organogén (biogén) elemek

орда ́
horda

ордина ́рний зв’язо ́к
egyszeres kötés

ордина ́та то́чки
a pont ordinátája

ордови ́цький пері́од
ordovícium időszak

оре́нда
bérbevétel, bérbeadás

орієнта́ція сторі ́нки
az oldal tájolása

о́рні зе́млі
szántóföldek

ортогона ́льність
merőlegesség

о́рто-поло ́ження
orto pozíció (orto helyzet)

ортофосфа ́т
ortofoszfát

ортофосфа ́тна кислота ́
ortofoszforsav

ору ́дний відмі́нок
eszközhatározó eset, instrumentalis

орфогра ́ма
szabályos írásmód

орфогра ́фія
helyesírás

орфое ́пія
helyes kiejtés

о́сад
csapadék

оса ́джування (оса ́дження)
kicsapás, kicsapódás
(csapadékképződés)

оса ́дництво
betelepítés (lengyel kolonizáció a két
világháború. között)

осадо ́ві поро ́ди
üledékes kőzetek

осві́тленість
megvilágítás

осві́чений абсолюти ́зм
felvilágosult abszolutizmus

осіда ́ння
leülepedés

осі ́лі птахи ́
helyben maradó (rezidens) madarak

о́смій
ozmium

о́смос
ozmózis

осмоти ́чний тиск
ozmotikus nyomás

осно ́ва
bázis

осно ́ва ко ́нуса
a kúp alapja

осно ́ва листка ́
levélalap

осно ́ва перпендикуля ́ра
a merőleges talppontja

осно ́ва пірамі ́ди
a gúla alapja

осно ́ва прямоку ́тного
паралелепі ́педа
a derékszögű paralelopipedon alapja
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основа рівнобедреного
трикутника
az egyenlőszárú háromszög alapja

осно ́ва сло́ва
alapszó

основа ́ сте́пеня
a hatvány alapja

осно ́ви МКТ
kinetikus gázelmélet alapjai

осно ́ви при ́зми
a hasáb alapjai

осно ́ви трапе ́ції
a trapéz alapjai

осно ́ви цилі ́ндра
a henger alapjai

основна ́ власти ́вість
alaptulajdonság

основна ́ власти ́вість сте ́пеня
a hatvány alaptulajdonsága

основна ́ логарифмі ́чна тото ́жність
a logaritmus alapazonossága

основна ́ ткани ́на
alapszövet

основна ́ тригонометри ́чна
тото ́жність
trigonometria alapazonossága

основна ́ части ́на ре ́чення
fő mondatrészek

основни ́й ко ́лір для презента ́ції
a bemutató (prezentáció) háttérszíne

основни ́й о ́бмін
alapanyagcsere

осно ́вний окси ́д
bázikus oxid

основни ́й словнико ́вий фонд
szótári alap szókészlet, alapszókincs

основни ́й стан а́тома
atom alapállapota

основні ́ елеме ́нти лі́нзи
a lencse fő elemei

осно ́вність
bázisosság

осо ́ба
személy

осо ́ба без громадя ́нства
hontalan

особо́ві займе ́нники
személyes névmás

особо́ві фо́рми дієсло ́ва
az ige személyes alakjai

остарба ́йтери
keleti munkások, ostarbeiter,

остато ́чний хазя ́їн
végső gazda

оста ́ча
maradék

остео ́н
oszteon

остеопоро́з
oszteoporózis, csontritkulás

остеоци́т
csontsejt, oszteocita

о́стрів
sziget

осу ́дність
beszámíthatóság

осьови ́й пере ́різ
tengely metszet

осьови ́й скеле ́т
axiális csontváz

отама́нщина
atamanscsina (fegyveres csapatok
ellenőrizetlen tevékenysége 1918–
1923-ban)

отолі ́товий апара́т
otolith készülék

отри́мування
előállítás

отру́єння гриба ́ми
gombamérgezés

отру́йний
mérgező

отру́йні гриби ́
mérgező gombák

отрутохіміка ́т
növényvédő szerek

офіці́йно-ділови ́й стиль
üzleti-hivatali stílus

офто́пік
offtopic, témaidegen, témán kívül eső, a
fő témától eltérő

офшо́рна зо́на
adóparadicsom, offshore zóna

охоло ́дження
hűtés

охоро ́на пра ́ці
munkavédelem

охоро ́на приро ́ди
természetvédelem

охря́стя
porchártya
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оцві ́тина
virágtakaró

о́цет
ecet

оцинко ́вування
galvanizálás, horganyzás

оці́нка значень лі ́вої та пра́вої
части ́н рівня ́ння
az egyenlet bal- és jobboldali értékének
becslése

о́цтова кислота ́
ecetsav

о́цтовий альдегі́д
acetaldehid, etanal

очисні ́ спору ́ди
szennyvíztisztító telep

очи ́стка
tisztítás

очне ́ я ́блуко
szemgolyó
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П
па́водок
áradás; magas vízállás

павути́на
pókháló

павути́нна боро ́давка
szövőszemölcs

павути́нна за ́лоза
szövőmirigy

па́гін
hajtás

паді ́ння рі ́чки
a folyó lejtése

паке ́т да ́них
adatcsomag

пакт
paktum

пала ́дій
paládium

пала ́нка
palánka (adminisztratív-területi egység
az Új Szics időszakában)

палеоантро ́пи
ősember

палеоге ́новий пері́од
paleogén időszak

палеозо ́йська е ́ра
paleozoikum

палеолі ́т
őskőkorszak, paleolitikum

палеонтоло ́гія
paleontológia, őslénytan

па́ливно-енергети ́чний бала ́нс
üzemanyag energetikai mérleg

па́ливо
tűzelőanyag

па́лички (фотореце ́птори)
pálcikák

палі́тра кольорі́в
színskála, színpaletta

пальне ́
üzemanyag, fűtőanyag

пальни ́к
égő (pl. – szeszégő)

па́морозь
zúzmara, dér

па́мпа (пампа ́си)
pampa (nagy kiterjedésű füves síkság,
puszta Dél-Amerikában)

пампе ́ро
pampero (viharos déli szél Dél-
Amerikában)

па́м’ятка приро ́ди
természeti emlék

па́м’ятник
emlékmű

па́м’ять
emlékezet

па́м’ять довготрива ́ла
hosszútávú memória

па́м’ять комп’ю́тера
a számítógép memóriája

па́м’ять короткоча ́сна
rövidtávú memória

па́м’ять се ́нсорна
szenzoros emlékezet

пандемі ́я
pándémia, járvány, világjárvány

пане ́лі інструме́нтів
eszköztárak

пане ́ль атрибу ́тів те ́ксту
szöveg eszköztár

пане ́ль завда ́нь
tálca

пане ́ль керува ́ння
vezérlőpult

панкреати ́т
hasnyálmirigy–gyulladás, pankreatitisz

панспермі ́я
pánspermia

пантео ́н
panteon

па́нщина
robot, úrdolga

паперо ́вий
papír (papír az anyaga)

папі ́р
papír

па́пка
mappa (katalógus, könyvtár)

па́пороті
páfrányok

пара́бола
parabola

пара́ водяна́
pára, vízgőz

па́ра (електро ́нів, йо ́нів)
pár (elektron, ion)
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паразити ́зм
parazitizmus

паралелепі ́пед
paralelepipedon

парале ́лі
szélességi körök

паралелі ́зм
paralelizmus

паралелогра ́м
paralelogramma

паралелогра ́м похи́лий
ferde paralelogramma

паралелогра ́м прями ́й
egyenes paralelogramma

парале ́льне з’є́днання
провідникі ́в
vezetők párhuzamos kapcsolása

парале ́льне перене́сення
párhuzamos eltolás

парале ́льні прямі ́
párhuzamos egyenesek

парале ́льність
párhuzamosság

парамагнети ́зм
paramágnesség

пара́метр
paraméter

пара́метр ци́клу
a ciklus paramétere

па́рамос
paramos (neotrópusi ökoszisztéma)

парасимпати ́чний ві ́дділ
вегетати́вної нерво ́вої систе ́ми
a vegetatív idegrendszer
paraszimpatikus része

парафі ́н
paraffin

парафі ́ни
paraffinok

парафінотерапі ́я
paraffinterápia

паращитоподі ́бні за́лози
mellékpajzsmirigyek

парите ́т купіве ́льної
спромо ́жності (ПКС)
vásárlóerő-paritás (purhashing power
parity, PPP)

па́рки
parkok

парла ́мент (корте ́си, Генера ́льні
шта́ти, сейм, рейхста́г)
parlament (cortes, rendi gyűlés, szejm,
reichstag)

парла ́ментська демокра́тія
parlamentáris demokrácia

парла ́ментська мона ́рхія
parlamentáris monarchia

парла ́ментський контро ́ль
parlamenti ellenőrzés

парнико ́вий ефе ́кт
üvegházhatás

па́рні при́голосні
kettős mássalhangzó

парнокопи ́тні
párosujjú patások

паро ́дія
paródia

паро ́ль
jelszó

паро ́німи
hasonló alakú szó, paroníma

пароутво ́рення
gőzképződés

партеногене ́з
szűznemzés (partenogenezis)

парті ́йна номенклату ́ра
pártnomenklatúra (vezető tisztviselők a
pártállamban)

па́ртія
párt

парціа ́льний тиск
parciális nyomás

пасажироо ́біг
utasforgalom

паса ́ти
passzátszél

пасива ́ція
passzíválás

паси́вне ви ́борче пра́во
passzív választójog

паси́вний
szenvedő alak

паси́вний за́хист
passzív védelem

паси́вний тра ́нспорт
passzív transzport

паси́вні дієприкме ́тники
szenvedő (passzív) melléknévi igenév

па́смо
hegyvonulat

па́спортна систе ́ма
személyi igazolvány rendszer

пастериза ́ція
pasztörizálás

патентува ́ння
szabadalmazás

патоге́нність
patogenitás, kórokozó–képesség

па́тока
melasz
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патри ́цій
patrícius

патрона ́т над ді ́тьми
gyámság

па́уза
szünet

пацифіка ́ція
békéltetés, pacifikálás

педагогі ́чні програ ́мні за́соби
pedagógiai program

пейза ́ж
tájkép

пейза ́жна лі ́рика
tájköltészet, tájversek költészete

пекти́нові речови́ни
pektin anyagok

пелі ́кула
pellicula, bőrke

пента́н
pentán

пенто ́за
pentóz

пепси ́н
pepszin

пепти ́д
peptid

пепти ́дна гру ́па
peptidcsoport

пепти ́дний зв’язо́к
peptid–kötés, amid–kötés

перви ́нна біома ́са
elsődleges biomassza

перви ́нна структу ́ра моле ́кули
білка ́
a fehérjemolekula elsődleges
szerkezete

перви ́нний а́том карбо́ну
primer (elsőrendű) szénatom

перви ́нний се́ктор господа ́рства
elsődleges gazdasági ágazat (szektor)

пе ́рвісна
primitív (függvény)

пе ́рвісна, основна ́ власти ́вість
a primitív függvény alaptulajdonsága

пе ́рвісне суспі ́льство
őskori társadalom

Перебудо ́ва
átépítés

перева ́л
hágó

переви ́щення меж необхі́дної
оборо ́ни
az önvédelem határainak túllépése

перего ́нка
lepárlás, desztillálás, desztilláció

перегрупува ́ння а́томів у моле ́кулі
az atomok átrendeződése a
molekulában

передміхуро ́ва за ́лоза (проста ́та)
dülmirigy (prosztata)

передньоязико ́вий при ́голосний
elülső nyelvállású mássalhangzó

передсе ́рдя
szívpitvar

пере ́каз
elbeszélés

пере ́клад
fordítás

перекона ́ння
meggyőződés, meggyőzés

перекрива ́ння електро ́нних
орбіта ́лей
elektronpályák átfedése

перекристаліза ́ція
átkristályosítás

перелі ́тні птахи́
vonuló madarak

перело ́м
törés

перемика ́ч
kapcsoló

перемі ́шування
keverés

перемі ́щення
mozgatás

перено ́сне зна́чення сло́ва
a szó átvitt (metaforikus) értelme

перено ́с сло́ва
elválasztás

переро́бне підприє́мство
feldolgozó vállalkozás

перерозпо ́діл електро ́нної
густини ́
az elektronsűrűség újraeloszlása

переси ́чений ро ́зчин
túltelített oldat

переставна ́ власти ́вість
додава ́ння
az összeadás felcserélhetőségi
tulajdonsága

переставна ́ власти ́вість мно ́ження
a szorzás felcserélhetőségi tulajdonsága

перестано ́вка
permutáció

перетво ́рення
átalakítás, átalakulás

перетво ́рення поді ́бності
hasonlósági transzformáció

перетя ́гування
áthúzás, húzza és dobja (drag and drop)
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перехідна ́ зо́на
átmeneti zóna

перехідне ́ дієсло ́во
tárgyas ige

перехідни ́й елеме ́нт
átmeneti elem

перехідні ́ фо ́рми
átmeneti formák

перика ́рд
szívburok (perikardium)

пери ́метр многоку ́тника
a sokszög kerülete

пери ́метр трику ́тника
a háromszög kerülete

пери ́метр чотирику ́тника
a négyszög kerülete

периста ́льтика
perisztaltika

перифери ́чна нерво ́ва систе ́ма
perifériális idegrendszer

перифері ́йне обла ́днання
periféria

перифіто ́н
perifiton
пері ́од
időszak, korszak, periódus
пері ́од дро ́бу
a tört szakasza
періодиза ́ція
korszakolás, periodizáció
періоди ́чна систе ́ма хімі ́чних
елеме ́нтів
a kémiai elemek periódusos rendszere

періоди ́чний зако ́н
periódusos törvény

пері ́од напівро ́зпаду
felezési idő

пері ́од старі ́ння
öregedési szakasz

пері ́од фу ́нкції
a függvény periódusa

пері ́од фу ́нкції головни ́й
a függvény fő periódusa

перламу ́тр
gyöngyház

перли ́на
gyöngy

пе ́рмський пері ́од
perm időszak

перокси ́ди
peroxid

пероксисо ́ма
peroxiszóma

перпендикуля ́р
merőleges

перпендикуля ́рні прямі ́
merőleges egyenesek
персона ́ж
szereplő
персона ́льний комп'ю́тер
személyi számítógép (PC)
персоніфіка ́ція
megszemélyesítés
персоніфіко ́вані угрупо́вання
individualizált csoport
пе ́рша космі ́чна шви́дкість
első kozmikus sebesség
пе ́рша сигна ́льна систе́ма
első jelzőrendszer
пе ́рший зако ́н Ньюто ́на (зако ́н
іне́рції)
Newton első törvénye
пе ́рший за ́кон термодина ́міки
termodinamika első főtétele
пе ́рші суча́сні лю́ди (неоантро ́пи)
első modern emberek
першозві ́рі
tojásrakó emlősök
пестици ́ди
peszticidek (növényvédő szerek)
печені́ги
besenyők
печі ́нка
máj
п’є ́са
színdarab vagy zenemű
пилевло ́влювач
porgyűjtő
пилко́ва тру ́бка
pollentömlő
пилова ́ бу ́ря
porvihar
писе ́мне мо́влення
nyelvi írásbeliség
письме ́нник
író
письмо ́
levél
пита ́льне ре ́чення
kérdő mondat
пита ́льні займе ́нники
kérdő névmás
пито́ма електропрові ́дність
речовини ́
fajlagos vezetés
пито́ма ене ́ргія зв’язку́
fajlagos kötési energia
пито́мий о ́пір
fajlagos ellenállás
пито́мий о ́пір речовини ́
anyag fajlagos ellenállása
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Півде́нний по ́люс
déli pólus, déli sark

півко ́ло
félkör

півко ́лові кана ́ли
félkörös ívjáratok

півку́лі головно́го мо ́зку
agyfélteke

півмі ́сяцеві кла́пани
félhold alakú billentyűk

Півні́чний по́люс
északi pólus, északi sark

Північноамерика ́нська асоціа ́ція
ві ́льної торгі ́влі (НАФТА)
Észak-amerikai Szabadkereskedelmi
egyezmény (North American Free Trade
Agreement, NAFTA

піво ́стрів
félsziget

півплощина ́
félsík

півпряма ́
félegyenes

півті ́нь
félárnyék

пігме ́нти
színanyag, pigment

підво́дна окра ́їна материка ́
a kontinens víz alatti pereme

підзако ́нний нормати ́вно-
правови ́й акт
törvényerővel nem rendelkező
dokumentum

підзе ́мні во ́ди
talajvíz

підійма ́льна си́ла крила ́ літака ́
repülőgép szárnyának felhajtóereje

підки ́слення
savasodás, savanyítás

підкорене ́вий ви́раз
gyök alatti kifejezés

підлуго́вування
lúgosodás, lúgosítás

підма ́йстер
mesterlegény, inas

пі ́дмет
alany

Піднебе́сна імпе ́рія
Mennyei Birodalom

підне ́сення до сте́пеня
hatványozás

підне ́сення до сте́пеня добу́тку
a szorzat hatványra emelése

підне ́сення до сте́пеня сте́пеня
a hatvány hatványozása

підприє ́мництво
vállalkozás

підприє ́мство
vállalat

підпрогра ́ма
alprogram

підрі́вень енергети ́чний
energia alszint

підря ́дне ре ́чення
mellékmondat

підсвідо ́мість
tudatalatti

підсім’ядо́льне колі ́но
szik alatti szár

підсти ́льна пове́рхня
a földfelszín jellege

підшкі ́рна жиро ́ва кліткови́на
bőr alatti zsírszövet

підшлунко ́ва за́лоза
hasnyálmirigy

підще ́па
oltóalany

пієлонефри ́т
pielonefritisz

піклува ́ння
gondoskodás, törődés

пі ́ксел
képpont, pixel

піктогра ́ма
piktogram, ikon, jel

піктографі ́чне письмо ́
képírás

пі ́на
hab

піноутво ́рення
habképződés

піноцито ́з
pinocitózis

пірамі ́да
gúla

пірамі ́да пра ́вильна
szabályos gúla

піриди ́н
piridin

піри ́т
pirit, kovand, vaskovand

піро́л
pirrol

піро́ліз
pirolízis

піроте ́хніка
pirotechnika

пі ́р’я
toll
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пі ́сня
dal, ének

пітека ́нтроп
pitekantropusz

пі ́хва
hüvely, levélhüvely

пічни́й газ
kohógáz

пла ́вальний міху ́р
úszóhólyag

пла ́вальні пере ́тинки
úszóhártya

пла ́влення
olvadás

плавці ́
úszók

пла ́гін
plug-in (beépülő modul)

пла ́зма
plazma

пла ́зма кро ́ві
vérplazma

плазмати ́чна мембра́на
plazmamembrán

плазмі́да
plazmid

плазмо ́ліз
plazmolízis

план «Барбаро ́сса»
Barbarossa-terv

планіме ́трія
síkmértan

планкто ́н
vízben élő állatok összessége, plankton

план «Ост»
Ost-terv (Kelet-terv)

плантаці ́йні культу́ри
ültetvénykultúrák

план те́ксту
vázlat

планше ́тний комп’ю́тер
táblagép, tablett

пласти ́ди
plasztiszok

пла ́стик
plasztik, műanyag

пластифіка ́тор
plasztifikátor

пласти ́чний о́бмін
plasztikus anyagcsere

пластма ́са
műanyag

пла ́тина
platina

платфо ́рма (да ́вні платфо ́рми,
молоді́ платфо ́рми)
tektonikai lemez, pajzs, platform

плауни ́
korpafüvek

плаце ́нта
placenta, méhlepény

плебе ́ї
plebejusok

плебісци ́т
népszavazás

плевра ́льна порожни ́на
pleurális üreg

плезіоза ́ври
plezioszauruszok

племінни ́й сою ́з
törzsszövetség

пле́м’я
törzs

плече ́ си́ли
erőkar

плита ́ платфо ́рми
tektonikai lemezréteg

плі́вка окси ́дна
oxidréteg

плід
termés

плодове ́ ті́ло
termőtest

пло́ский конденса ́тор
síkkondenzátor

пло́скі хви ́лі
síkhullám

плоскогі ́р’я
fennsík; felföld

плоскосто ́пість
lúdtalp

пло́тер
rajzgép, rajzológép, koordinátarajzoló,
plotter

пл ́оща квадра́та
a négyzet területe

пло́ща кру́га
a körlap területe

пло́ща многоку ́тника
a sokszög területe

пло́ща паралелогра ́ма
a paralelogramma területe

пло́ща пове́рхні прямоку ́тного
паралелепі ́педа
a derékszögű paralelopipedon felszíne

пло́ща прямоку ́тника
a téglalap területe

пло́ща прямоку ́тного трику ́тника
a derékszögű háromszög területe
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пло́ща трапе́ції
a trapéz területe

пло́ща трику ́тника
a háromszög területe

площина ́
sík

площина ́ симе ́трії
szimmetriasík

площи́нна моле ́кула
síkmolekula

плуто ́ній
plutónium

плю ́мбум
ólom

плюралі ́зм
pluralizmus

пля́жі
strandok

пля́ма
láng

пневмоні ́я
tüdőgyulladás

пневмото ́ракс
pneumothorax, légmell

побі ́чна опти́чна вісь
optikai melléktengely

побі ́чна підгру ́па
mellékcsoport

побі ́чний проду ́кт
melléktermék

побудо ́ва зобра́ження в пло́скому
дзеркалі
síktükör képalkotása

побуто ́ва ле́ксика
a mindennapi élet szókincse, hétköznapi
szókincs

поведі ́нка люди ́ни
emberi viselkedés

поверхне ́вий на́тяг рідини ́
folyadék felületi feszültsége

поверхне ́во-акти ́вна речовина́
(ПАР)
felületaktív anyag

пове ́рхня до́тику
érintkezési felület

пове ́рхня стика ́ння речови́н
anyagok felületének érintkezése

пове ́рхня тіла
a test felszíne

повзуно́к
csúszka

повідо ́млення
üzenet

пові ́ки
szemhéj

по ́вінь
áradás

по ́вість-ка ́зка
meseregény

повітроно́сна (основна ́) ткани ́на
szellőztető alapszövet

повітропла ́вання
léghajózás

пові ́тря
levegő; lég-

пові ́тряна ма́са
légtömeg

пові ́тряне ди ́хання
légköri levegővel történő légzés

пові ́тряне жи́влення
levegővel való táplálkozás (a
növényeknél fotoszintézis során)

пові ́тряні ко́рені
léggyökerek

пові ́тряні мішки ́
légzsákok

пові ́тряно-реакти́вний двигу ́н
sugárhajtómű

по ́вна фо́рма прикме ́тника
a melléknév teljes alakja

по ́вне відбива ́ння
teljes visszaverődés

по ́вне домінува ́ння
teljes dominancia

по ́вне зате ́мнення
teljes fogyatkozás

по ́вне ім'я ́ фа ́йлу (специфіка ́ція
фа ́йлу)
a fájl teljes neve

по ́вне перетво ́рення
teljes átalakulás

по ́вне ре ́чення
teljes mondat

повноголо ́сся
kötőhangzó

повноекра ́нний режи ́м
teljesképernyős mód

поворо́т
forgás

поворо́т навко ́ло поча ́тку
координа ́т
az origó körüli elforgatás

повто ́р; повто ́рення (рефре ́н)
ismétlés, ismétlődés, refrén

поглина ́льна ба ́шта
elnyelető torony

поглина ́ння
elnyelés, elnyeletés, abszorpció

поглина ́ч
abszorbens
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погли ́нута до ́за випромі ́нювання
elnyelt sugárdózis

пого ́да
időjárás

пода́ток
adó

подві́йна сіль
kettős só

подві́йна спіра ́ль ДНК
DNS kettős spirál

подві́йне ди ́хання
kettős légzés

подві́йне заплі ́днення
kettős megtermékenyítés

подві́йне кла ́цання
dupla kattintás

по ́ди
löszárok, löszmélyedés

поді ́бність
hasonlóság

поді ́бні трику ́тники
hasonló háromszögek

поді ́бні фігу ́ри
hasonló síkidomok

поді ́бні чле ́ни
egynemű tagok

поді ́ї несумі ́сні
független események

поді ́ї рівноймові ́рні
egyformán valószínű események

поді ́ї рі ́вноможли ́ві
egyformán lehetséges események

по ́ділка
beosztás

по ́діл кліти ́ни
sejtosztódás

по ́діл кліти ́ни на́впіл
kettéosztódás

по ́діл пра ́ці
munkamegosztás

поді ́я
esemény

поді ́я, частот ́а
esemény, gyakoriság

поді ́я випадко ́ва
véletlen esemény

поді ́я достові́рна (вірогі ́дна)
biztos esemény

поді ́я елемента ́рна
elemi esemény

поді ́я неможли́ва
lehetetlen esemény

поді ́я протиле ́жна
ellentétes esemény

поді ́я сприя ́тлива
kedvező esemény

подка ́сти (блогка́сти)
podcastok

подра ́знення шкі́ри
bőrirritáció

подрі ́бнення
aprítás, felaprózódás, felaprózás

подру ́жжя
házaspár

пое́зія
költészet, poézis

пое́ма
költemény

поети ́чна мо ́ва
költői nyelv

пожежонебезпе ́чний
tűzveszélyes

позакліти ́нне тра́влення
sejten kívüli táplálkozás

позая ́дерна спадко ́вість
sejtmagon kívüli öröklődés

позба ́влення батькі ́вських прав
a szülői jogok megvonása

позба ́влення во ́лі
szabadságvesztés

позити ́вний заря ́д
pozitív töltés

позиці ́йна війна ́
állóháború

по ́значка висоти ́
magassági jel

позовна ́ зая́ва
(per) beadvány

пока ́жчик ми́ші
egérmutató

пока ́зник
mutató

показни ́к сте́пеня
hatványkitevő

покара ́ння
büntetés

по ́клади руди́
érctelér

покоза ́чення
elkozákosodás

покривна ́ ткани ́на
bőrszövet

покритонасі ́нні (квітко ́ві)
zárvatermők (virágos növények)

по ́ле
mező

по ́ле зі спи́ском
legördülő lista (ComboBox)
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полемі ́чна літерату ́ра
vitairodalom

по ́ле то́чкового заря́ду
ponttöltés tere

поліамі ́дне волокно ́
poliamid rost (szál)

полівінілхлори ́д (поліхлорвіні ́л)
polivinil-klorid (PVC)

полігібри ́дне схре ́щування
polihibrid keresztezés

поліго ́н відно ́сних часто́т
a relatív gyakoriság poligonja

поліембріоні ́я
többcsírásság (poliembrionia)

поліесте ́рове волокно ́
poliészter rost

поліетиле́н
polietilén

поліконденса ́ція
polikondenzáció

поліконфесі ́йність
vallási sokszínűség

полілог
többszereplős beszélgetés, polilógus
поліме ́ри
polimerek
полімериза ́ція
polimerizáció
поліме ́рний
polimer (mint jelző)
поліме ́р (термопласти́чний,
термореакти ́вний)
polimer (hőre lágyuló, hőre keményedő)

поліморфі ́зм
polimorfizmus

поліном
polinom

полінуклеоти ́д
polinukleotid

полі ́п
polip

поліплоїді ́я
poliploídia

поліпропіле ́н
polipropilén

по ́ліс
görög városállam, polisz

полісахари ́д
poliszacharid

полісо́ма (полірибосо ́ма)
poliszóma

полістире ́н
polisztirol

Полі́ська Січ
Poliszjei Szics

політеї́зм
többistenhit, politeizmus

політиза ́ція
politizálás

полі ́тика децентраліза ́ції
decentralizációs politika

полі ́тика регіоналіза ́ції
regionalizációs politika

полі ́тика «самоізоля ́ції»
politikai önelszigeteltség

полі ́тика «умиротво ́рення»
megbékélési politika

полі ́тико-географі ́чне і
геополіти ́чне поло ́ження
geopolitikai helyzet

політи́чна геогра́фія
politikai földrajz

політи́чна емігра ́ція
politikai emigráció (emigráció politikai
okokból)

політи́чна па́ртія
politikai párt

політи́чна реабіліта ́ція
politikai rehabilitácó

політи́чна роздро ́бленість
politikai megosztottság

політи́чний режи ́м
politikai rezsim (rendszer)

полк
ezred

поло ́ги
szülés

полони ́на
havasi legelő, rét az Északkeleti-
Kárpátokban

поло ́ній
polónium

по ́лум’я
láng

полю́ддя
fejadó, poljuggya

полюси ́ ку́лі
a gömb pólusai

полю́ція
magömlés, pollúció

поляриза ́тори
polarizátorok

поляриза ́ція сві ́тла
fénypolarizáció

поля ́рна моле ́кула
poláris molekula

поля ́рна ніч
sarki éjszaka

поля ́рна систе́ма координа ́т
polár koordinátarendszer
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поля ́рне ко ́ло
sarkkör
поля ́рний день
sarki nappal
поля ́рний зв’язо ́к
poláris kötés
поля ́рний кут
polárszög
поля ́ сторі ́нки
margók
«Помара ́нчева револю ́ція»
narancsos forradalom
поми ́лування
felmentés
пом’я́кшення води ́
vízlágyítás
пони ́ження (концентра ́ції,
температу ́ри, ти́ску)
csökkenés (koncentrációé,
hőmérsékleté, nyomásé)
поня́ття про пла́зму
a plazma fogalma
поп-арт
pop-art
попере ́джувальне або відля ́куюче
заба ́рвлення
figyelmeztető színezet
попере ́дній (ви ́сновок,
розраху ́нок)
megelőző, elsődleges következtetés,
elsődleges számítás
попере ́чні хви́лі
transzverzális hullámok
по ́піл
hamu
популяриза ́ція са ́йту
az oldal (site) népszerűsítése
популяці ́йні хви ́лі (хви ́лі життя́)
populációs hullámok (élethullámok)
популяці ́йно-статисти ́чний ме ́тод
populációstatisztikai módszer
популя ́ція
populáció
попу ́тний газ
kísérő gáz
по ́ра
pórus
по ́ристість
porozitás
порівня́льний ме ́тод дослі́дження
összehsonlító kutatási módszer
порівня́ння
összehasonlítás, összevetés, fokozás,
párhuzam
порівня́ння відрі́зків
a szakaszok összehasonlítása

порівня́ння натура ́льних чи́сел
természetes számok összehasonlítása

порівня́ння десятко ́вих дро́бів
tizedes törtek összehasonlítása

порівня́ння звича́йних дро ́бів
közönséges törtek összehasonlítása

порівня́ння куті́в
szögek összehasonlítása

поро́ги
zuhatagok

поро́да
állatfajta

порожни ́на
üreg

порожни ́нне тра ́влення
sejten kívüli emésztés a bélüregben

порожни ́сті кістки ́
üreges csontok

пороро ́ка
torlóár, pororoca (természeti jelenség
az Amazonas vidékén)
порохува ́тий
porózus

порошкоподі ́бний
por (por alakú)

по ́рто-фра ́нко
szabad kikötő

портре ́т
portré

пору ́шення ста ́ну рівнова ́ги
az egyensúly felborulása

порцеля ́на
porcelán

порцеля ́нова сту ́пка
porcelán mozsár

порцеля ́нова ча ́шка
porcelán csésze

порядко ́вий но ́мер елеме ́нта
az elem rendszáma

поря́дкові числі ́вники
sorszámnév

поря́док слів
szórend

посві ́дчення
tanúsítvány

посила ́ння
hivatkozás

посила ́ння на кліти ́нку
cellahivatkozás

посла́ння
üzenet, közlemény

послідо ́вне з’є́днання провідникі ́в
vezetők soros kapcsolása

послідо ́вність, обме́жена зве́рху
felülről korlátos sorozat

106

П

п
о
л
я
р
н
е

106

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua



П

п
о
х
ід
н
а

107

послідо ́вність, обме́жена зни ́зу
alulról korlátos sorozat

послідо ́вність амінокисло́тних
за ́лишків
aminosavsorrend,aminosav-szekvencia

послідо ́вність збі ́жна
konvergens sorozat

послідо ́вність зроста ́юча
növekvő sorozat

послідо ́вність моното́нна
monoton sorozat

послідо ́вність незроста́юча
nem növekvő sorozat

послідо ́вність необме ́жена
nem korlátos sorozat

послідо ́вність нескінче́нна
végtelen sorozat
послідо ́вність нескінче́нно мала ́
végtelenül kis sorozat
послідо ́вність неспадна ́
nem csökkenő sorozat
послідо ́вність нуклеоти́дів
nukleotid sorrend

послідо ́вність обме́жена
határolt korlátos sorozat

послідо ́вність розбі́жна
széttartó divergens sorozat

послідо ́вність скінче́нна
véges sorozat

послідо ́вність спадна ́
csökkenő sorozat

послідо ́вність стаціона ́рна
állandó sorozat

посмуго ́вана м’я́зова тканина ́
harántcsíkolt izomszövet

посо ́бник
tettestárs, bűnsegéd

поста ́ва
testtartás, póz

постембріона ́льний пері ́од
poszt – embrionális periódus

постембріона ́льний ро ́звиток
poszt – embrionális fejlődés

пості ́йна па́м'ять (ПЗП, або ROM)
maradandó tár (ROM)

пості ́йна ткани́на
állandósult szövet

пості ́йний електри ́чний струм
egyenáram

постіндустріа ́льні держа ́ви
posztindusztriális államok

постмодерні ́зм
posztmodernizmus

постула ́т
posztulátum

по ́суд хімі ́чний
kémiai edény
посяга ́ння
jogsértés
по ́таш
hamuzsír
потенціа ́л, різни ́ця потенціа ́лів
potenciál, potenciálkülönbség
потенціа ́л приро ́дно-ресу ́рсний
természeti erőforrás
потенціа ́льна ене́ргія
potenciális, helyzeti energia
потенціа ́льна ене́ргія
гравітаці ́йної взаємоді ́ї
матеріа ́льних то́чок
tömegpontok gravitációs
kölcsönhatásának potenciális energiája
потенціа ́льна ене́ргія пру́жно-
деформо ́ваної пружи ́ни
a deformált rugó potenciális energiája
потенціа ́льна ене́ргія ті́ла,
пі ́днятого над земле ́ю
felemelt test magassági, helyzeti
energiája
потенціюва ́ння
potencírozás
поті ́к електро ́нів
elektronáram
потові ́ за ́лози
verejtékmirigyek
пото ́кова презента ́ція
adatfolyam (streaming) bemutató
пото ́чна кліти ́нка (комі ́рка)
aktuális cella
пото ́чне зна ́чення величини ́
aktuális érték
потрі ́йний зв’язо ́к
hármas kötés
поту́жність
teljesítmény
поту́жність стру ́му
áram teljesítménye
похи ́ла
ferde
похи ́лий вік
időskor
по ́хил рі ́чки
a folyó lejtése
похідна ́
derivált
похідна ́ добу́тку
a szorzat deriváltja
похідна ́ дру́га
második derivált
похідна ́ n-го поря ́дку
n-edik derivált
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похідна ́ скла ́деної фу ́нкції
az összetett függvény deriváltja

похідна ́ сполу́ка
származék vegyület

похідна ́ су́ми
az összeg deriváltja

похідна ́ ча́стки
a szorzat deriváltja

похідні ́ гру ́пи (ОУН)
menetcsoportok (önkormányzatok
megalakítása céljából az UNSZ által)

похідн ́і елемента ́рних фу ́нкцій
az elemi függvények deriváltjai

похідні ́ прийме ́нники
származékos elöljárószavak

похо ́дження мо ́ви
a nyelv eredete
початкова ́ концентра ́ція
kezdeti koncentráció
початко ́ве заванта́ження
kezdő letöltés
поча ́ток ві ́дліку
a számlálás kezdőpontja

поча ́ток координа ́т
origó

поча ́ток про́́меня
a félegyenes kezdőpontja

поши́рене ре ́чення
bővített mondat

поши́рення радіохви ́ль
elterjedés, elterjedtség, előfordulás

поши́рення хімі ́чних елеме ́нтів
a kémiai elemek elterjedése

пошто́вий кліє ́нт
levelező program

пошто́вий се ́рвер
levelező (e-mail) szerver

пошукова поведінка
kereső viselkedés

пошуко ́ва систе́ма
keresőrendszer

пошуковий запит
keresési kérelem

поя ́ва (за ́паху, заба́рвлення)
megjelenés (illaté, színé)

поя ́снення
magyarázat

поясо ́к
öv, övezet

права ́ люди ́ни
emberi jogok

права ́ люди ́ни і громадя ́нина
emberi és állampolgári jogok

пра́вила диференціюва ́ння
deriválási szabály

пра́вила знахо ́дження
диференціа ́ла
a differenciálási szabályok

пра́вила інтегрува ́ння
az integrálás szabálya

пра́вило екологі́чної пірамі ́ди
ökológiai piramis szabály

пра́вило квантува ́ння Бо ́ра
Bohr-Sommerfeld-féle kvantálás

пра́вило (Клечко́вського,
Марко ́вникова, Ху ́нда, безпе ́ки)
szabály (Klecskovszij-féle,
Markovnyikov-féle, Hund, biztonsági)

пра́вило Ле ́нца
Lenz-törvény

пра́вило лі́вої руки ́
balkéz-szabály

пра́вило моме́нтів
forgatónyomaték-feltétel

пра́вило паралелогра ́ма
paralelogramma-azonosság

пра́вило пра́вої руки ́
jobbkéz-szabály

пра́вило све́рдлика
dugóhuzó-szabály

пра́вильність мо ́влення
nyelvhelyesség

пра́во
jog

правова ́ держа ́ва
jogállam

правови ́й інститу ́т
jogi intézmény

правови ́й прецеде ́нт
jogi precedens

правови ́й ста́тус
jogi státus

правовідно ́сини
jogviszonyok

пра́во вла́сності
tulajdonjog

правозастосува ́ння
jogalkalmazás

правозахисни ́й рух
jogvédő mozgalom

правозахисни ́к
jogvédő

правозна ́вство
jogi ismeretek

правонасту ́пництво
jogfolytonosság

право́пис
helyesírás

правопору ́шення
jogsértés
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правосу ́ддя
igazságszolgáltatás

правотво ́рчість
jogalkotás

правочи ́н
jogi ügylet

«Пра ́зька весна́»
prágai tavasz

прамо ́ва (мо ́ва-осно ́ва)
elődnyelv (előnyelv)

прапоре ́ць
zászló

праслов’я ́нська мо́ва
ősszláv nyelv

працівни ́к
dolgozó, munkás

предика ́т
prédikátum

предикат ́и рівносил ́ьні
egyenértékű prédikátumok

предика ́т тото ́жно і ́стиний
azonosan igaz prédikátum

предика ́т тотожно хи́бний
azonosan hamis prédikátum

пре ́дки людиноподі ́бних мавп
az emberszabásúak ősei

предме ́т
tárgy

предме ́т біоло ́гії
a biológia tárgya

предме ́тна га ́лузь
tárgykör

предме ́т правово ́го регулюва ́ння
a jogi szabályozás tárgya

представни ́к
jogi képviselő

представни ́цтво у суд ́і
jogi képviselő a bíróságon

презента ́ція
bemutató

Президе ́нт Украї ́ни
Ukrajna elnöke

презу ́мпція невинува ́тості
ártatlanság vélelme

пре ́рія
préri, nagy füves puszta Észak-
Amerikában

пре ́фікс
előképző, előrag, prefixum

префікса ́льний спо ́сіб
словотво ́рення
előragos (prefixumos) szóalkotás

префікса ́льно-суфікса ́льний
спо ́сіб словотво́рення
elő- és utóragos szóalkotás

префікса ́ція
szóalkotás előraggal
преципіта ́т
precipitátum
приватиза ́ція
magánosítás, privatizáció
привла ́снювальне господа́рство
kisajátító gazdálkodás
при ́голосний
mássalhangzó
приголосні звуки
mássalhangzók
приготува ́ння (ро ́зчину, су́міші)
előállítás, készítés (oldaté, keveréké)
прида́тки яє ́чка
mellékherék
приєдна ́ння електро ́нів
elektronok felvétele
приєдна ́ння реа ́кція
egyesülési reakció, addíciós reakció
при ́зма
hasáb
при ́зма похи ́ла
ferde hasáb
при ́зма пра́вильна
szabályos hasáb
при ́зма пряма ́
egyenes hasáb
прийма ́ти електро ́ни
elektronokat felvenni
прийма ́ч
vevőkészülék
прийме ́нник
elöljárószó
прийо ́мна сім’я ́
befogadó család
при ́казка
szólás, példabeszéd
при ́кладка
értelmező jelző
прикладне ́ зна ́чення хі́мії
a kémiai gyakorlati jelentősége
прикладне програмне
забезпечення
alkalmazott szoftver
прикме ́тник
melléknév
при ́лад
eszköz
прила ́ддя
tartozékok
при ́листки
pálhalevelek
приляга ́ння
egyeztetés, illeszkedés (a szókapcsolati
alárendelés egyik típusa)
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прима ́ти
főemlősök (primáták)

прими ́рення
egyeztetés, békéltető tárgyalás

примо ́вка
rigmus

примусо ́ві за ́ходи виховно ́го
хара́ктеру
nevelői célú kényszerítő eszközök

примусо ́ві за ́ходи меди ́чного
хара́ктеру
egészségügyi célú kényszerítő eszközök

при ́нтер
nyomtató

при ́нцип IP-адреса́ції
IP címzés elve

при ́нцип Гю ́йгенса
Huygens-elv

при ́нцип Гю ́йгенса-Френеля
Huygens-Fresnel-elv

при ́нцип ді́ї теплово́го двигуна ́
hőerőgép működési elve

при ́нцип еконо́міки кейре ́цу
keirecu gazdasági elv

при ́нцип (Ле Шательє́, Па ́улі,
протите ́чії, теплоо ́бміну)
elv (Le Chetalier, Pauli, ellenirányúság,
hőcsere)

при ́нцип радіозв’язку́
rádiófrekvenciás összeköttetés elve

при ́нцип суперпози́ції полі ́в
elektromos terek szuperpozíciójának
elve

при ́нцип суперпози ́ції потенціа́лів
potenciálok szuperpozíció elve

при ́пис
előírás

припли ́ви і відпли ́ви
dagály és apály

припу ́щення
feltételezés

при ́ріст аргуме ́нту
az argumentum növekménye

при ́ріст фу ́нкції
a függvény növekménye

приро ́дна екосисте́ма
természetes ökoszisztéma

приро ́дна копа ́лина
természetes ásványok

природне забруднення
természetes eredetű szennyezés

приро ́днє джерело ́
természetes forrás

приро ́дний газ
földgáz

приро ́дний добі ́р
természetes kiválogatódás

приро ́дний запові ́дник
természetvédelmi terület

приро ́дний імуніте ́т
természetes immunitás

приро ́дний ко ́мплекс
(географі ́чний ландша ́фти)
természeti komplexum, együttes

приро ́дний рух (відтво́рення)
насе ́лення
természetes népmozgás

природни ́ча нау ́ка
természettudomány

природни ́чо-науко ́вий підхі ́д
természettudományos megközelítés

приро ́дні (географі ́чні)
компоне ́нти
természeti (földrajzi) összetevők

приро ́дні зо́ни (географі ́чні зо́ни)
földrajzi övezetesség

приро ́дні ресу ́рси
természeti erőforrások, tartalékok

приро ́дні умо ́ви
természeti viszonyok

приро ́дно-запові ́дний фонд
Украї́ни
Ukrajna természetvédelmi alapja

приро ́дня радіоакти ́вність
természetes radioaktivitás

природокористува ́ння
környezetgazdálkodás

природоохоро ́нні терито́рії
védett területek

присві ́йні займе ́нники
birtokos névmás

присві ́йні прикме́тники
birtokos (esetű) melléknév

присво ́єння
elsajátítás, hozzárendelés (assignment)

приско ́рення
gyorsulás

приско ́рення ві ́льного паді ́ння
nehézségi, gravitációs gyorsulás

приско ́рення прямоліні ́йного ру ́ху
egyenes vonalú mozgás gyorsulása

прислі ́вник
határozószó

прислі ́в’я
közmondás

пристінко ́ве тра ́влення
membránemésztés

пристосува ́ння до навко ́лишнього
середо ́вища
alkalmazkodás a környezethez
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при ́стрій
eszköz

при ́стрій управлі ́ння
vezérlőegység

при ́строї вве́дення та ви ́ведення
інформа ́ції
az információ be- és kiviteli eszközei

при ́судок
állítmány

прися ́жні
esküdtek

при ́тча
példázat, tanmese

притяга ́ння
vonzás, vonzódás

прихо ́ваний файл
rejtett fájl

прихо ́вані си́мволи
rejtett karakterek

прище ́па
oltóág, nemes

пріо́ни
prionok

про ́ба
próba

про ́ба Манту ́
Mantoux próba

пробі ́рка
kémcső

пробіркотрима ́ч
kémcsőfogó

про ́бка
dugó

про ́бна, або trial (англ. trial -
випро́бування) ліце ́нзія
próbaverziós softver

про ́бний експериме ́нт
próbakísérlet, pilóta teszt

«Пробу ́дження А́зії»
Ázsia ébredése

прова́йдер
szolgáltató, ellátó

провідна ́ зо́на
szállítási zóna

провідна ́ ткани ́на
szállítószövet

провідни ́й пучо́к
szállítónyaláb

провідни ́к
intéző

провідники ́ та діеле́ктрики в
електри ́чному по ́лі
vezetők és szigetelők elektromos térben

прові ́дність (електри ́чна, те́пло-)
vezetőképesség (elektromos, hő)

прові ́нція
provincia

прогестеро ́н
progeszteron

прогно ́з пого ́ди
időjárás előrejelzés

програва ́ч мультиме ́діа
(медіапле ́єр)
média lejátszó

програ ́ма
program

програ ́ма-переклада ́ч
fordító program

програ ́ми захо ́плення зву́ку і
ві ́део (гра ́бери)
hang- és videorögzítő programok
(grábelő programok)

програ ́ми конверта́ції фа ́йлів
fájlkonvertáló programok

програ ́ми опрацюва́ння
мультимеді ́йних да ́них
a multimédiás adatok feldolgozására
szolgáló programok

програмі ́ст
programozó

програ ́мне забезпе ́чення
szoftver

програ ́мні за ́соби навча ́льного
призна ́чення
tanulást segítő programok

програмува ́ння
programozás

прогу ́л
indokolatlan távolmaradás, lógás

про ́дих
sztóma

продихо ́ва щіли ́на
gázcserenyílás

продихо ́ві кліти ́ни
zárósejtek

продово ́льча розкла ́дка
kötelező élelmiszer-beszolgáltatás
(1918–1921)

продрозве ́рстка
kötelező élelmiszerbeszolgáltatás

продукти ́вність екосисте ́ми
az ökoszisztéma produktivitása

проду ́кти харчува ́ння
élelmiszerek

проду ́кт переро́бки
a feldolgozás terméke

продуце ́нти
producensek

прое́кт
projekt
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проекці ́йний апара ́т
vetítőgép
прое́кція
vetület, projekció
прое́кція ка ́тета на гіпотену ́зу
a befogó átfogóra eső vetülete
прожа ́рювати
felhevíteni
прожитко ́вий мі ́німум
létminimum
про ́за
próza
прозо ́ва мо ́ва
prózanyelv, prózai nyelvezet
прокаріо ́ти
prokarióták
прока ́т мета ́лів
hengerelt fém, hengerlés
Прокурату ́ра Украї́ни
Ukrajna Ügyészsége
про ́мені доповня ́льні
kiegészítő félegyenesek
про ́мені парале ́льні
párhuzamos félegyenesek
про ́мені перпендикуля ́рні
merőleges félegyenesek
промисло ́ва револю́ція
ipari forradalom
промисло ́ве видобува ́ння
ipari előállítás, termelés
промисло ́вий ву́зол
ipari gócpont
промисло ́вий ко́мплекс
ipari komplexum
промисло ́вий переворо ́т
(промисло ́ва револю́ція)
ipari forradalom
промисло ́вий пункт
ipari egység
промисло ́вий райо ́н
iparvidék
промисло ́вість
ipar
промисло ́во-фіна́нсова гру ́па
ipari pénzügyi csoport
проміжне успадкування
köztes öröklődés
проміжни ́й мо ́зок
köztiagy
проміжни ́й хазя ́їн
közti gazda
проміжни ́й хара́ктер
успадкува ́ння
az öröklődés köztes jellege
проміжні ́ кліти ́ни
intersticiális sejtek

промі ́ле (‰)
ezrelék

про ́мінь
félegyenes, sugár

про ́мінь координа ́тний
koordinátatengely

прони ́кність
áteresztőképesség, permeabilitás

пропа ́н
propán

пропа ́н-бута́нова фра ́кція
propán-bután frakció

пропа ́нова кислота ́
propionsav

пропе ́н (пропіле ́н)
propilén

пропі ́л
propil

пропі ́н
propin

пропласти ́ди
proplasztisz

пропліопіте ́ки
Propliopithecus

пропорці ́йна ви ́борча систе ́ма
arányos választási rendszer

пропо́рція
aránypár

пропріореце ́птори
proprioreceptorok

проро ́сток
magonc

Просві ́тництво
felvilágosodás

«проспе ́риті»
jóléti konjuktúra

проста ́ речовина ́
egyszerű anyag

просте ́ о́ко
egyszerű szem

просте ́ ре ́чення
egyszerű mondat

просте ́ суцві́ття
egyszerű virágzat

прости ́й життє ́вий цикл
egyszerű életciklus

прости ́й зв’язо ́к
egyszerű kötés

прости ́й при ́судок
egyszerű állítmány

прости ́й суперфосфа ́т
egyszerű szuperfoszfát

прості ́ білки ́
egyszerű fehérjék
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прості ́ ві́руси
egyszerű vírusok

прості ́ механі́зми
egyszerű gépek

про ́стір елемента́рних поді́й
elemi események tere

прості числівники
egyszerű számnév

просторі ́ччя
bizalmas kifejezés

просторо ́ва будо́ва
térbeli szerkezet

просторо ́ва ізомері́я
térizoméria, sztereoizoméria

просторо ́ва моле ́кула
térbeli molekula

просторо ́вий йон
az ion térszerkezete

просту ́пок
vétség, kihágás

протеї ́д
proteid

протеї ́н
protein

протектора ́т
protektorátus

протекціоні ́зм
protekcionizmus

протерозо ́йська е́ра
proterozoikum

протестанти ́зм
protestantizmus

протиді ́я
ellenhatás

протиле ́жний проце ́сс
ellentétes folyamat

протиста ́влення
ellentét

проти ́сти
protiszták

про ́тій
prócium

прото ́ка
tengerszoros; a folyó ága

протоко́л
protokoll

протоліти ́чна тео́рія
protolitikus elmélet

прото ́н
proton

протонува ́ння
protonálás

протопла ́ст
protoplaszt

профа ́за
profázis

професі ́йна спі́лка (профспі ́лка)
szakmai csoport, szakszervezet

професі ́йний теа́тр
színház

професіоналі ́зми
professzionalizmus

профіла ́ктика
megelőzés, profilaktika

прохідні ́ ри ́би
vándorló halak

прохо́дження сві ́тла че́рез
пло́скопарале ́льну пласти ́ну
fény terjedése síkpárhuzamos lemezen
keresztül

прохо́дження сві ́тла че́рез
трику ́тну при́зму
fény terjedése háromélű (egyszerű)
prizmán keresztül

процеду ́ра
eljárás

процент (відсоток)
százalék

проце ́сор
processzor

пружи ́нний ма́ятник
rugós inga

пру ́жні деформа́ції
rugalmas alakváltozások

пряма ́
egyenes

пряма ́ мо ́ва
egyenes beszéd

пря ́ма пропорці ́йна зале ́жність
egyenes arányosság

пря ́ма пропо́рція
egyenes arányosság

пряма ́ реа ́кція
egyirányú reakció

пряме ́ зна ́чення сло ́ва
a szó elsődleges jelentése

прями ́й ро ́звиток
közvetlen fejlődés

пря ́мі, що перетина ́ються
egymást metsző egyenesek

прямі паралельні
párhuzamos egyenesek

пря ́мі перпендикуля ́рні
merőleges egyenesek

прямоку ́тний паралелепі ́пед
derékszögű paralelepipedon

прямоку ́тник
téglalap
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прямоку ́тні координа ́ти
speciális hálórendszer a földrajzi helyzet
meghatározására (univerzális
transzverzális mercator, UTM)
прямоліні ́йний рух
egyenesvonalú mozgás
псевдонау ́ка
áltudomány
псевдоподі ́́ї
állábak
псилофі ́ти
Psilophyta (kihalt ősharaszt csoport)
психастені ́я
ideggyengeség (pszichaszténia)
психо ́з
pszichózis
психолінгві ́стика
pszicholingvisztika
птахи ́
madarak
птахівни ́цтво
baromfitenyésztés
пташи́ні база́ри
madárpiacok
птероза ́ври
pteroszauruszok („szárnyas gyíkok”)
публіка ́ція
publikáció
публіцисти ́чний стиль
publicisztikai stílus
публі́чна адміністра ́ція
közigazgatás
публі́чний поря́док
közrend
пу́головок
ebihalak
пульвериза ́тор
permetező, porlasztó
пульсу ́ючий струм
lüktető áram
пункт
pont
пунктогра ́ма
írásjel
пунктуаці ́йна поми ́лка
központozási hiba
пунктуа ́ція
központozás
пупови ́на
köldökzsinór
пури ́н
purin
пури ́нова осно ́ва
purinbázis
пуск
start

пусте ́лі
sivatagok
путч
katonai hatalomátvétel, puccs
пух
pehelytoll, pehelyszőr
п’ятивале ́нтний елеме ́нт
öt vegyértékű elem
п’ятирі ́чка
ötéves terv
п’ятичле ́нний цикл
öttagú ciklus
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Р
рад
rad (rd)
Ра ́да Безпе́ки
Védelmi Tanács
Ра ́да Євро́пи
Európai Tanács
Ра ́да націона ́льної безпе ́ки і
оборо ́ни Украї ́ни
Ukrajna Nemzetbiztonsági és Védelmi
Tanácsa
радика ́ли
radikálisok
радика ́л (хімі́чний)
gyök (kémiai)
радика ́льний механі ́зм
gyökös mechanizmus
радіа ́льна симетрі ́я
sugaras szimmetria
радіа ́́н
radián
радіа ́нна мі́ра
radián mérték
радіа ́ція
sugárzás
ра́дій
rádium
радіоакти ́вне випромі ́нювання
radioaktív sugárzás
радіоакти ́вний ро ́зпад
radioaktív bomlás
радіоакти ́вні нуклі ́ди
radioaktív nuklid
радіоакти ́вність
radioaktivitás
радіолока ́ція
rádiólokáció
ра́діус а́тома
atomsugár
ра́діус ко́ла
a körlap sugara
ра́діус ко ́нуса
a kúp sugara
ра́діус кру ́га
a körlap sugara
ра́діус ку ́лі
a gömb sugara
ра́діус цилі ́ндра
a henger sugara
раднарго ́спи
népgazdasági tanácsok

радо ́н
radon
радяніза ́ція
szovjetesítés
ра́йдужка
szivárványhártya
райо ́н економі́чний
gazdasági övezet
районува ́ння
körzetesítés
районува ́ння приро ́дних
ландша ́фтів
tájak körzetesítése
раке ́та
rakéta
раке ́тний реакти ́вний двигу ́н
rakéta sugárhajtóműve
рак моло ́чної за ́лози
emlőrák
рак проста́ти
prosztatarák
ранжи ́рування ря ́ду да ́них
az adatok sorba rendezése
ра́ннє Відро ́дження
korai reneszánsz
ра́нній залі ́зний вік
korai vaskor
Ра ́нній Нови ́й час
(Ранньомоде ́рна доба́)
koraújkor
ра́си люди ́ни
emberi rasszok
растериза ́ція
raszterizálás
растр
raszter
ра́строва гра ́фіка
rasztergrafika, pixel grafika
ра́стровий графі ́чний реда́ктор
rasztergrafikai szerkesztő
ратифіка ́ція
ratifikálás
рахі ́т
angolkór
раціона ́льне харчува ́ння
esszerű táplálkozás
реабіліта ́ція
rehabilitáció
реабсо ́рбція
reabszorpció
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реакліматиза ́ція
visszaszokás, visszatelepítés,
reaklimatizáció

реакліматиза ́ція ви́дів
fajok reaklimatizálása

реакти ́в
reagens, reaktáns

реакти ́вна си́ла тя́ги
sugárhajtású tolóerő

реа ́кції ма́тричного си́нтезу
mátrix szintézis reakció

реакці ́йна зда ́тність
reakciókézség

реакці ́йна су ́міш
reakcióelegy

реакці ́йний центр
reakcióközpont

реа ́кція (екзотермі ́чна,
ендотермі ́чна, естерифіка ́ції,
замі ́щення, ланцюго ́ва,
необоро ́тна, о́бміну, оборо ́тна,
о́кисно-відно́вна, приє ́днання,
ро ́зкладу, сполу ́чення, «срі ́бного
дзе́ркала»)
reakció (exoterm-, endoterm-,
észterezési-, helyettesítési-, lánc-, nem
megfordítható-, cserebomlási- ,
megfordítható-, redoxi-, addició-,
bomlási-, egyesülési-, ezüsttükör-)

реа ́кція по́ділу ядра ́
maghasadási reakció

реалі ́зм
realizmus

ре ́бра
bordák

ребро ́ двогра ́нного кута ́
a kétélű szög éle

ребро ́ многогра ́нника
a soklap éle

ребро ́ осно ́ви пірамі ́ди
a gúla alapéle

ребро ́ пірамі ́ди бічне ́
a gúla oldaléle

ребро ́ при ́зми
a hasáb éle

ребро ́ прямоку ́тного
паралелепі ́педа
a derékszögű paralelopipedon éle

револю ́ція
forradalom

«Револю ́ція гі́дності»
a becsület forradalma

«Револю ́ція на гран ́іті»
forradalom a grániton

«револю ́ція цін»
árak forradalma

регенера ́тор
regenerátor

регенера ́ція
regeneráció

регіона ́льний ландша ́фтний парк
tájvédelmi körzet

регме́нт
körszelet, gömbszelet

регуля ́рна будо́ва
reguláris szerkezet, térrendezett
szerkezet

регулято ́рні ге́ни
szabályozó gének

регулято ́рні систе ́ми
szabályozó rendszerek

редагува ́ння
szerkesztés

реда ́ктор
szerkesztő

реда ́ктор те́кстів (те́кстовий
реда ́ктор)
szövegszerkesztő

редиза ́йн
újratervezés

редукці ́йний по́діл
számfelező (redukciós) sejtosztódás

редуце ́нти
reducensek

реемігра ́ція
visszatelepülés

реєстро ́ве коза ́цтво
regisztrált kozákság

режи ́м
üzemmód, rezsim

режи ́м окре́мого прожива́ння
подру ́жжя
a házastárs különélése

режи ́м рі ́чки
hidrológiai rezsim

резе ́рвна ко́пія
tartalék másolat, biztonsági másolat

резе ́рвний об’є ́м
maradék levegő térfogat

резона ́нс
rezonancia

резона ́нс у ко́лі змі́нного струму
rezonancia váltakozó áramú körben

резона ́тори
rezonátorok

результа ́ти
eredmények

результати ́вність алгори ́тму
az algoritmus eredményessége

ре ́зус-конфлі ́кт
Rh-összeférhetetlenség
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реіндустріаліза ́ція
újraiparosítás, reindusztrializáció

«рейгано ́міка»
reagani gazdaság

реквізи ́ція
igénytámasztás, behajtás

рекомбіна ́ції
rekombináció

реконкі ́ста
reconquista

реконстру ́кція підприє ́мства
a vállalkozás újjáépítése

реко́рдер
rögzítőeszköz

рекреаці ́йні ресу ́рси
rekreációs erőforrások

ректифікаці ́йна коло ́на
lepárlóoszlop

ректифіка ́ція
rektifikálás, lepárlás

рекультива ́ція
rekultiváció

рекуре ́нтний
rekurrens
релі ́гії світов ́і, регіона ́льні
vallások, világvallások, helyi vallások
релігі ́йні ві ́йни
vallásháborúk
релі ́гія
vallás
релі ́кти
maradványfaj, kihalóban levő növény-,
illetve állatfaj, reliktum

рельє́ф
domborzat

релятиві ́ська меха ́ніка
relativisztikus mechanika

рема ́рка
megjegyzés, széljegyzet

ремесло ́
kézművesség

ренатура ́ція білкі́в
fehérjék renaturációja

ренеса ́нс
reneszánsz

ре ́нта
bérleti díj, járadék

рентге ́н
röntgen (R)

рентге ́нівське випромі ́нювання
röntgen sugárzás

рентгено ́метр
röntgenmérő

реоста ́т
reosztát, potenciométer

репара ́ція
javítás, háborús kártérítés

репатріа ́нти
visszahonosítottak, repatriáltak

репе ́р
alappont, reper

ре ́пліка
válasz; másolat, végszó

репліка ́ція
replikáció

репродукти ́вна поведі ́нка
párválasztás, párzási viselkedés

репродукти ́вна систе́ма
szaporodási rendszer

репродукти ́вні кліти ́ни
ivarsejtek

репти ́лії
hüllők

респу ́бліка
köztársaság

реставра ́ція
restauráció

реститу ́ція
kárpótlás, visszatérítés
реструктуриза ́ція
szerkezeti átalakítás
реструктуриза ́ція промисло ́вості
az ipar szerkezetátalakítása
ресурсозабезпе ́ченість
erőforrás ellátottság
ресурсозбере ́ження
készletgazdálkodás

ретикуля ́рна ткани ́на
retikuláris szövet

ретикуля ́рна форма ́ція
formáció retikuláris (agytörzsi hálózatos
állomány)

рефере ́ндум
népszavazás, referendum

рефле ́кс
reflex

рефлекто ́рна дуга ́
reflexív

рефо́рма
reform

реформа ́ція
reformáció

реце ́птор
receptor

рецеси ́вний але ́ль
recesszív allél

рециди ́в зло ́чинів
ismételt bűnelkövetés

ре ́чення
mondat
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речовина ́ в магні ́тному по́лі
anyag mágneses térben

речовина ́ (змі ́нного скла ́ду,
неоргані ́чна, органі ́чна,
пості ́йного скла ́ду, проста́,
складна ́)
anyag (változó összetételű-,
szervetlen-, szerves-, állandó
összetételű-, egyszerű-, összetett-)

реші ́тка Пенне́та
Punnett-táblázat

рибо ́за
ribóz

рибонуклеї ́нова кислота́ (РНК)
ribonukleinsav (RNS)

рибонуклеоти ́д
ribonukleotid

рибосо ́ма
riboszóma

рибосо ́мна РНК
riboszomális RNS

ризо ́їди
rizoidok

ри́ма
rím

римува ́ння
rímelés

риніофі ́ти
Rhyniophyta

рині ́т
nátha

ри́нкова економі ́чна систе́ма
piacgazdasági rendszer

ри́нкове господа́рство
piacgazdaság

ри́нкові відно́сини
piaci viszonyok

рису ́нок
rajz

ритм
ritmus

ритмі ́чність
ritmikusság

ритмомело ́дика
versritmus

рито́рика
ékesszólás, retorika

ритуа ́л
rituálé, szertartás

рифт
törésvonal

рі ́вень мо ́ви
a nyelv fejlettségi foka

рівни ́ни перви ́нні, втори́нні
elsődleges és másodlagos síkságok

рі ́вні ве́ктори
egyenlő vektorok

рі ́вні відрі ́́зки
egyenlő szakaszok

рі ́вні ко ́мплексні чи ́сла
egyenlő komplex számok

рі ́вні кути ́
egyenlő szögek

рі ́вні многоку ́тники
egybevágó sokszögek

рі ́вні організа ́ції живо́ї мате́рії
az élő anyag szerveződési szintjei

рі ́вні фігу ́ри
egybevágó síkidomok

рівнова ́га хімі ́чна
kémiai egyensúly

рівнова ́жна су́міш
egyensúlyi keverék

рівнозмі ́нний рух
egyenletesen változó mozgás

рівномі ́рний прямоліні ́йний рух
egyenes vonalú egyenletes mozgás

рівном ́ірний рух по ко ́лу
egyenletes körmozgás

рівноприско ́рений рух
állandó gyorsulású mozgás

рівня ́ння
egyenlet

рівня ́ння Берну ́ллі
Bernoulli-egyenlet

рівня ́ння диференціа ́льне
differenciálegyenlet

рівня ́ння Ейнште́йна для
фотоефе́кту
Einstein-féle fényelektromos egyenlet

рівня ́ння з двома ́ змі́нними
kétváltozós egyenlet

рівня ́ння ірраціона ́льне
irracionális egyenlet

рівня ́ння Клапейро ́на
Clapeyron-egyenlet

рівня ́ння ліні ́йне з двома ́
змі ́нними
kétváltozós lineáris egyenlet

рівня ́ння ліні ́йне з одніє́ю
змі ́нною
egyváltozós lineáris egyenlet

рівня ́ння логарифмі ́чне
logaritmusegyenlet

рівня ́ння найпрості ́ше
тригонометри ́чне
legegyszerűbb trigonometrikus
egyenlet

рівня ́ння показнико ́ве
exponenciális egyenlet
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рівня ́ння ста ́ну ідеа ́льного га́зу
(рівня ́ння Мєндєлє ́єва-
Клапейро ́на)
ideális gáz állapotegyenlete (Clausius-
Clapeyron-egyenlet)
рівня ́ння стоя ́чої хви́лі
állóhullám-egyenlet
рівня ́ння теплово́го бала ́нсу
hőegyensúlyi egyenlet
рівня ́ння тригонометри ́чне
однорі ́дне n-го сте ́пеня
n-ed fokú homogén trigonometrikus
hatványkitevős egyenlet
рівня ́ння хімі ́чне
kémiai egyenlet
рід
nemzetség, nem
рідина ́
folyadék
ріди ́нно-мозаї ́чна моде́ль будо́ви
кліти ́нних мембра́н
a sejthártya folyékony mozaik modellje
рід іме ́нників
a főnevek neme
рідке́ ми́ло
folyékony szappan
рідке́ па́ливо
folyékony üzemanyag
рідке́ скло́
folyékony üveg, üvegvíz
рі ́дкісний елеме ́нт
ritka elem
різни ́ця
különbség
різни ́ця квадра ́тів
négyzetek különbsége
різни ́ця кубі́в
köbök különbsége
різни ́ця многочле ́нів
többtagú kifejezések különbsége
різни ́ця потенціа́лів
potenciálkülönbség
різнова ́ги
egyensúly
різці ́
metszőfogak
рік А ́фрики
Afrika éve
ріст
növekedés
річ
beszéd, tárgy
рі ́чище
folyómeder
рі ́чка
folyó

річкова ́ доли́на
folyóvölgy

річкова ́ систе́ма
folyórendszer

річкови ́й басе ́йн
folyó medencéje

річкови ́й стік
vízhozam

річне ́ кільце ́
évgyűrű

робо ́та сил електри́чного по ́ля
elektromos mező munkája

робо ́та си́ли пру́жності
rugalmassági erő munkája

робо ́та си́ли тертя́
súrlódási erő munkája

робо ́та си́ли тяжі́ння
nehézségi erő munkája

робо ́та стру ́му
elektromos munka

робо ́ча гру ́па
munkacsoport

робо ́ча о́бласть
munkaterület

робо ́ча ста ́нція
munkaállomás

робо ́чий лист
munkafüzet, munkalap

робо ́чий стіл
asztal

робо ́чий час
munkaidő

рогі ́вка
szaruhártya

роди ́на
család

роди ́на хімі ́чних елеме ́нтів
a rokon kémiai elemek csoportja

ро ́дій
ródium

родова ́ грома ́да (рід)
nemzetség

родови ́й відмі ́нок
birtokos eset, genitivus

родо ́вище
lelőhely

ро ́за вітрі́в
szélrózsa

розбі ́р
elemzés

розве́дений ро ́зчин
híg oldat

«розви ́нений соціалі́зм»
fejlett szocializmus
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ро ́звиток
fejlődés
ро ́звиток з непо́вним
перетво ́реннням
fejlődés kifejléssel
ро ́звиток з по́вним
перетво ́реннням
fejlődés teljes átalakulással
ро ́звиток росли́ни
a növények fejlődése
ро ́зв’язок зада ́чі
a feladat megoldása
ро ́зв'язок рекурре ́нтного
рівня ́ння
rekurrens egyenlet megoldása
ро ́зв'язок рівня ́ння
az egyenlet megoldása
ро ́зв'язок систе́ми рівня ́нь
az egyenletrendszer megoldása
розв’я́зування зада́чі
feladatok megoldása
розгалу ́жена будо ́ва карбо́нового
ланцюга ́
a szénlánc elágazó szerkezete
розгалу ́жені алгори ́тми
elágazó algoritmusok
розгалу ́ження карбо́нового
ланцюга ́
a szénlánc elágazása
розго́ртка ко́нуса
a kúp hálója, kiterítése
розго́ртка ку́ба
a kocka hálója
розго́ртка многогра ́нника
a soklap hálója
розго́ртка прямоку ́тного
паралелепі ́педа
a téglatest hálója
розго́ртка цилі́ндра
a hasáb hálója
розго́ртка чотирику ́тної піраміди
a négyoldalú gúla hálója
ро ́зділ докуме́нта
a dokumentum fejezete
розді ́лення су ́міші
a keverék szétválasztása
розділо ́вий знак
írásjel
розді ́льна зда ́тність екра ́на
a képernyő felbontása
розді ́льна зда ́тність зобра ́ження
a kép felbontása
розді ́льна зда ́тність при ́нтера
a nyomtató felbontása
роздільностате ́ві органі́зми
váltivarú szervezetek

розжа ́рений
izzó, izzított

розжа ́рювання речовини́
az anyag felhevítése

розклада ́ння
lebomlás

розклада ́ння ве́ктора
a vektor felbontása

розклада ́ння на мно ́жники
многочле ́на
a többtagú kifejezések tényezőkre
bontása

розклада ́ння на мно ́жники різни́ці
квадра ́тів
a négyzetek különbségének tényezőkre
bontása

розклада ́ння на мно ́жники різни́ці
кубі ́в
a köbök különbségének tényezőkre
bontása

розклада ́ння на мно ́жники су́ми
кубі ́в
a köbök összegének tényezőkre bontása

розкла ́дка клавіату́ри
a billentyűkiosztás

ро ́зклад числа́ на прості ́ чи́сла
a szám prímtényezős felbontása

розкриття ́ дужо ́к
zárójel felbontása

розкурку ́лення
kuláktalanítás

ро ́змах ви ́бірки
a minta terjedelme

ро ́змір зобра́ження
a kép mérete

ро ́зміри сторі ́нки
a lap (oldal) mérete

ро ́змір си́мвола
a karakter mérete

ро ́змір табли́ці
a táblázat mérete

розмі ́́щення
variáció

розмі ́щення зв’язку ́
a kötés elhelyezkedése

розмно ́ження
szaporodás, szaporítás

розмо ́вна ле ́ксика
társalgási szókincs

розмо ́вно-побуто́вий стиль
társalgási stílus

розпаро ́вування електро ́нів
elektronpárolgás

ро ́зплав
olvadás
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розповідне ́ ре ́чення
kijelentő mondat

розповсю ́дження (хімі ́чних
елеме ́нтів, речови ́н)
elterjedés (a kémiai elemeké,
anyagoké)

розпо ́діл випадко ́вої величини́
véletlenszerű értékek eloszlása

розпо ́діл електро ́нної густини́
az elektronsűrűség eloszlása

розпо ́діл за ймові ́рностями
valószínűségi eloszlás

розподі́льна власти ́вість
мно ́ження відно́сно відніма́ння
a szorzás disztributív tulajdonsága а
kivonásra

розподі́льна власти ́вість
мно ́ження відно́сно додава́ння
a szorzás disztributív tulajdonsága az
összeadásra

розпоря ́дження майно ́м
tulajdonnal való rendelkezés joga

розраху ́нок за хімі ́чним
рівня ́нням
kémiai egyenlet szerinti számítás,
sztöchiometriai számítások

розрива ́ючий добі́р
diszruptív szelekció

розри ́в зв’язќу
a kapcsolat megszakadása

розрі ́джений газ
cseppfolyósított gáz

розря ́д деся ́тих
a tízesek helyi értéke

розря ́ди числа́
helyi érték

розря ́дка
enyhülés

розря ́д сотих
a százasok helyi értéke

розря ́д ти́сячних
az ezresek helyi értéke

розсе ́лення насе́лення
a lakosság letelepítése, széttelepítése

розсі ́яний хімі ́чний елеме ́нт
ritka kémiai elem

«Розстрі ́ляне відро́дження»
kivégzett újjászületés

розташува ́ння зобра ́ження на
сторі ́нці
a kép elrendezése, a kép helyzete az
oldalon

розто́п
olvadék

ро ́зтяг
megnyúlás, húzódás

ро ́зчин
oldat

розчи ́нення
oldás

розчи ́нна речовина́
oldott anyag

розчи ́нник
oldószer

розчи ́нність
oldhatóság

розшарува ́ння су́міші
a keverék rétegződése

розши ́рення і ́мені фа ́йлу
a fájl kiterjesztése

розще ́плення
hasadás

рома ́н
regény

рома ́нс
románc

рома ́нський стиль
román stílus

рома ́нські мо́ви
újlatin vagy román nyelvek

романти ́зм
romantika, romanticizmus

романти ́чний геро ́й
romantikus hős

рома ́н-хро́ніка
történelmi családregény

ромб
rombusz

роса ́
harmat

росли ́ни-біореа ́ктори
bioreaktor növények

росли ́нне угрупо ́вання
növénytársulás

росли ́нність
növényzet

ростові ́ ру ́хи росли ́н
növekedési mozgások

ротова ́ порожни́на
szájüreg

ротови́й апара́т
szájszerv

рту ́тний термо ́метр
higany hőmérő

ртуть
higany

ру́бець
bendő

рубі ́дій
rubídium
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ру́бчик
forradás, heg

рудиме ́нти
csökevények, rudimentumok

Руї́на
rom; rombolás, hanyatlás időszaka

руйнува ́ння (кристалі ́чної ґра ́тки,
криста ́лу, моле ́кули, хімі́чного
зв’язку́)
sérülés (kristályrácsé, kristályé,
molekuláé, kémiai kötésé)

рукокри ́лі
denevérek

рурбаніза ́ція
ellenurbanizáció, ruralizáció

руси ́ни
ruszinok

руси ́нство
ruszinság

русифіка ́ція (росіяніза ́ція)
oroszosítás

русло
folyómeder

русофі ́ли/москвофі ́ли
ruszofilek/moszkvofilek

Русь (Ру ́сь-Украї́на)
Rusz (Rusz-Ukrajna)

рух
mozgás

рух заря́джених части ́нок в
магні ́тному по́лі
töltött részecskék mozgása mágneses
térben

рухли ́вий а́том гідроге ́ну
mozgékony hidrogén atom

рух неприє ́днання
csatlakozásellenes mozgalom

рухова́ сенсо́рна систе ́ма
mozgás szenzor rendszere

рухови ́й (відцентро ́вий) нейро ́н
mozgató neuron

рухо ́мий блок
mozgócsiga

рухо ́мий пояс
szeizmikus öv

рух О́пору
ellenállási mozgalom

рух ті́ла, ки́нутого горизонта ́льно
vízszintesen elhajított test mozgása

рух ті́ла, ки́нутого під куто́м до
горизо ́нту
ferdén elhajított test mozgása

рух ті́ла під ді ́єю де́кількох сил
test mozgása több erő egyidejű hatása
alatt

руші ́йна си ́ла
mozgatóerő, mozgatórugó
руші ́йний добі́р
irányító szelekció
ряд
rend
ряд (гомологі ́чний, напру ́г)
sor (homológ, elektrokémiai feszültségi)
ряд да ́них
adatsor
ряд натура ́льних чи ́сел
természetes számsor
рядо ́к
sor
рядо ́к за́головка
fejléc
рядо ́к меню ́
menüsor
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С
сава ́на
szavanna, forró égövi puszta

са ́льні за ́лози
faggyúmirigyek

сальтаціоні ́зм
szaltacionizmus

самвида ́в
szamizdat (illegális kiadvány)

самовря ́дний соціалі́зм
önálló szocializmus

самодержа ́вство (абсолюти ́зм)
önkényuralom (abszolutizmus)

самозайма ́ння речовини ́
az anyag öngyulladása

самокалі ́цтво
öncsonkítás

самості ́йний га ́зовий розря ́д
önálló gázkisülés

самості ́йники
szamosztyijnyikok

самості ́йні части ́ни мови
a nyelv önálló részei

самочи́нний проце́сс
öngerjesztő folyamat

самура ́ї
szamurájok

сана ́ція
szanáció (gyógyítás, javítás,
megszüntetés)

сангві ́нік
szangvinikus

саніта ́рний кордо ́н
egészségügyi védőövezet (cordon
sanitaire)

са ́нкція
büntető rendelkezés, szankció

сапротро ́фи
szaprotrófok

сати ́ра
szatíra

сахаро ́за
szacharóz

сваві ́лля
önfejűség, konokság, önkényesség

свине́ць
ólom

свідо́мість
tudat

свіжови ́готовлений (ро ́зчин,
реакти ́в)
frissen készített (oldat, reagens)

сві ́йські твари ́ни
háziállatok

світі ́ння
ragyogás

світлова ́ мікроскопі ́я
fénymikroszkópia

світлова ́ фа ́за фотоси́нтезу
a fotoszintézis fényszakasza

світлови́й поті ́к
fényáram

світлови́й рік
fényév

світлові ́ ква ́нти
fénykvantumok, fotonok

світлові ́ про ́мені
fénysugarak

світлові ́ пучки ́
fénynyalábok

світлочутли ́ві пігме ́нти
fényérzékelő színanyagok (pigmentek)

світне́ по́лум’я
világos láng

світни ́й ко ́нус по́лум’я
a láng világító kónusza

світова́ війна ́
világháború

світова́ економі ́чна кри́за
világgazdasági válság

світова́ організа ́ція торгі ́влі (СОТ)
Kereskedelmi Világszervezet (World
Trade Organisation, WTO)

світове ́ господа́рство
világgazdaság

світови ́й океа ́н
világóceán

світови ́й ри ́нок
világpiac

світові ́ міста ́
világvárosok

свобо́да світо ́гляду і
віросповіда ́ння
világnézeti és vallásszabadság

сеа ́нс
munkamenet

сеа ́нс користувача ́
felhasználói munkamenet
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сегмента ́ція ті ́ла
a test szegmentációja

сегрега ́ція
elkülönülés, szegregáció

сейсмі ́чні пояси ́
szeizmikus (földrengéssel kapcsolatos)
övezetek

секре ́торні кліти ́ни
szekréciós sejt

се ́ктор
szektor

се ́ктор кру ́га
körcikk

секуляриза ́ція
elvilágiasodás, az egyházi vagyon
államosítása, szekularizáció

секу ́нда
másodperc

селе ́ктор
szelektor (virtuális tárkezelés)

селе ́кція
szelekció

селе ́н
szelén

се ́лище місько́го ти́пу (смт.)
városi típusú település

се ́лі
sárfolyások, sárcsuszamlások

селі ́тра
salétrom

село ́
falu

се ́льва
egyenlítői trópusi erdő Dél- és Közép-
Amerikában, selvas

сема ́нтика
szemantika

семивале ́нтний елеме́нт
hétvegyértékű elem

сена ́т
szenátus

сенсо́рна систе ́ма
szenzorrendszer

сенсо́рна систе ́ма бо́лю
a fájdalom szenzorrendszere

сенсо́рна систе ́ма до́тику
tapintó szenzorrendszer

сенсо́рна систе ́ма ню́ху
szagló szenzorrendszer

сенсо́рна систе ́ма рівнова ́ги
egyensúly szenzorrendszer

сенсо́рна систе ́ма смаку́
ízlelő szenzorrendszer

сенсо́рна систе ́ма температу ́ри
hőérzékelő szenzorrendszer

сенсо́рний екра ́н
érintőképernyő
сентименталі ́зм
szentimentalizmus
сепарати ́зм
szeparatizmus
сепарати ́стський рух
szeparatista mozgalom
сепара ́тор
szeparátor
се ́рвер
szerver
се ́рвер відда ́леного до́ступу
távoli szerver
се ́рвіси веб 2.0
webkettő szolgáltatások
середи ́на відрі ́зка
a szakasz középpontja
середи ́нний перпендикуля ́р
відрі ́зка
szakaszfelező merőleges
середи ́нно-океані ́чний хребе́т
óceánközépi hátság
сере ́днє арифмети ́чне
számtani középarányos
сере ́днє ву́хо
középfül
сере ́днє зна́чення величини́
mennyiség középaránysa
середній вік
középkor
сере ́дній мо ́зок
középagy
сере ́дній рід
semleges nem
середньоязико ́вий
középső nyelvállású
сере ́дня лі́нія трапе ́ції
a trapéz középvonala
сере ́дня лі́нія трику ́тника
a háromszög középvonala
сере ́дня сіль
semleges só
середо ́вища існува ́ння (життя)
a létezés közege
середо ́вище життя́
az élet közege
середо ́вище (кисло́тне, лу ́жне,
нейтра ́льне)
közeg (savas, lúgos, semleges)
сери ́н
szerin
серпента ́рій
terrárium (kígyóknak)
се ́рце
szív
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серце ́вий цикл
szívciklus

се ́ча
vizelet

се ́ча втори ́нна
másodlagos vizelet

се ́ча перви́нна
elsődleges vizelet (szürlet)

сечівни́к
húgycső

сечовивідни ́й кана ́л
húgycső

сечовидільна ́ систе ́ма
kiválasztó rendszer

сечови ́й міху ́р
húgyhólyag

сечови ́на
karbamid, urea

сечові ́д
húgyvezeték

сечокам’яна ́ хворо ́ба
vesekő

си́гма зв’язо́к
szigma-kötés

сигна ́л
jel, jelzés

си́гнум
előjelfüggvény, signum-függvény

си́ла
erő

си́ла Ампе ́ра
Amper-erő

силабі ́чна систе ́ма віршува́ння
szótagszámláló verselés

си́ла Ло ́ренца
Lorentz-erő

си́ла напру ́ження
feszítőerő

си́ла рідко ́го тертя ́
belső súrlódási erő

си́ла стру ́му
áramerősség

си́ла тертя ́ ко ́взання
csúszási súrlódási erő

си́ла тяжі ́ння
nehézségi erő

силіка́т
szilikát

силіка́тна кислота ́
metakovasav

силіка́тний клей
szilikonos ragasztó

силіци ́д
szilicid

силі́цій
szilícium
силові́ лі́нії
erővonalak
силові́ лі́нії електри ́чного по ́ля
elektromos mező (tér) erővonalai
силові́ лі́нії магні́тного по ́ля
mágneses mező (tér) erővonalai
силумі ́н
szilumin
силурі ́йський пері ́од
szilur időszak
сильві ́н
szilvin
сильвіні ́т
szilvinit
си́льний електролі́т
erős elektrolit
сильнокисло ́тне середо ́вище
erősen savas közeg
сильнолу ́жне середо ́вище
erősen lúgos közeg
симбіо́з
szimbiózis
симбіоти ́чна гіпо ́теза похо ́дження
еукаріо ́тів
az eukarióták származásának
szimbionta hipotézise
симбіотро ́фи
szimbiotrófok (szimbionta)
си́мвол хімі́чного елеме ́нта
vegyjel, a kémiai elem jele
симе ́трія
szimmetria
симетрі ́я відно ́сно площини ́
síkszimmetria
симетрі ́я відно ́сно прямо ́ї
tengelyes szimmetria
симетрі ́я відно ́сно то́чки
középpontos szimmetria
симпати ́чний ві ́дділ вегетати ́вної
нерво ́вої системи
a vegetatív idegrendszer szimpatikus
része
сина́нтроп
szünantróp
си́напс
szinapszis
синдика ́т
szindikátus
синдро ́м набу ́того імунодефіци́ту
люди ́ни (СНІД)
emberi szerzett immunhiányos
tünetegyüttes (AIDS)
сине ́кдоха
szinekdoché
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сино ́нім
rokon értelmű szó, szinonima

синопти ́чна ка ́рта
időjárási térkép

си́нтаксис
szintaxis, helyesírás

си́нтез-газ
szintézisgáz

си́нтез речови́н
anyagszintézis

синтети ́чна речовина ́
szintetikus anyag

синтети ́чна тео ́рія еволюції
az evolúció szintetikus elmélete

синтети ́чне волокно ́
szintetikus szál

синтети ́чний каучу́к
szintetikus kaucsuk

синтети ́чний матеріа ́л
szintetikus anyag

синтети ́чний ми́йний за ́сіб (СМЗ)
szintetikus mosószer

си́нус
szinusz

си́нус го́строго кута ́ прямоку ́тного
трику ́тника
a derékszögű háromszög
hegyesszögének szinusza

синусо ́їда
szinuszoida

синхроніза ́ція да ́них
adatok szinkronizálása

сипка ́ речовина́
porlasztható anyag

сировина ́
nyersanyag

систе́ма
rendszer

систе́ма ві ́дліку
vonatkoztatási rendszer

систе́ма колекти ́вної безпе ́ки
a kollektív biztonság rendszere

систе́ма кома ́нд викона ́вця
parancskészlet

систе́ма координа ́́т
koordinátarendszer

систе́ма координа ́т сфери ́чна
gömbikoordináta-rendszer

систе́ма координа ́т циліндри ́чна
hengerkoordináta-rendszer

систе́ма о ́рганів
szervrendszer

систематиза ́ція нормати ́вно-
правови ́х а ́ктів
a normatívák rendszerezése

система ́тика
rendszertan (szisztematika)

системати ́чна номенклату ́ра
szisztematikus nomenklatúra

системати ́чна одини́ця
rendszertani egység

систе́ма чи ́слення десятко ́ва
tízes számrendszer

систе́ма чи ́слення ри́мська
római számírás

систе́ми колекти ́вної взаємоді ́ї
közösségi szoftverek

систе́ми опрацюва ́ння
презента ́цій (реда ́ктори́
презента ́цій)
bemutató szerkesztő szofverek

систе́ми опрацюва ́ння числови ́х
да ́них
digitális adatfeldolgozó rendszerek
(szoftverek)

систе́ми управлі ́ння ба ́зами да ́них
adatbázis-kezelő rendszerek
(szoftverek)

систе́ми управлі ́ння веб-
конте ́нтом
webes tartalomkezelő rendszer

систе́мна кри ́за
ismétlődő válság (krízis)

систе́мна магістра ́ль
buszrendszer, sínrendszer

систе́мне меню ́
rendszer menü

систе́мне програ ́мне
забезпе ́чення
rendszer programok

систе́мний блок
számítógépház

систе́мний диск
rendszerlemez

си́стола
szisztolé

ситоподі ́бна тру ́бка
rostacső

ситуа ́ція
helyzet, szituáció

си́філіс
szifilisz, vérbaj

сичу ́г
oltógyomor

сі ́ль
só

сільське ́ господа́рство
mezőgazdaság

сільськогоспо ́дарські росли ́ни
mezőgazdasági növények
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сіме ́йне пра́во
családjog

сім’я́
család

сім’ядо ́ля
sziklevél

сім'я́ мов
nyelvcsalád

сімяні ́ міхурці ́
ondóhólyag

сіоні ́зм
cionizmus

сі ́ра речовина ́
szürkeállomány

сі ́рка
kén

сіркобакте ́рії
kénbaktériumok

сірково ́день
kénhidrogén

сірково ́днева кислота ́
szulfidsav

сірни ́к
gyufa
сірчи́стий газ
kén(VI)-oxid
сіткі ́вка
retina, recehártya
січна ́
szelő
скаля́р
skalár

скаля́рний добу́ток ве́кторів
vektorok skaláris szorzata

скаля́рні величи́ни
skaláris mennyiségek

ска ́ндій
szkandium

ска ́нер
szkennelő, képolvasó

сканува ́льна електро ́нна
мікроскопі ́я
pásztázó elektronmikroszkóp

сканува ́ння
szkennelés

скарб
kincs

скеле ́тні м’я ́зи
vázizmok

скеле ́т поясі ́в кінці́вок
végtagok függesztő öveinek váza

скінче ́нність алгори ́тму
az algoritmus végessége

склад
szótag

склада ́ння слів
szóalkotás

скла ́дений (інтегро ́ваний)
докуме́нт
beágyazott dokumentum

скла ́дений при ́судок
összetett állítmány

скла ́дені числі ́вники
összetett számnevek

склад зло ́чину
a bűncselekmény elemeinek összessége

складна ́ речовина ́
összetett anyag

складна ́ синтакси ́чна констру́кція
összetett mondattani szerkezet

складне ́ ре ́чення
összetett mondat
складне ́ суцві́ття
összetett virágzat
складни ́й життє́вий цикл
összetett életciklus
складні ́ білки ́
összetett fehérjék

складні ́ ві ́руси
összetett vírusok

складні ́ вуглево́ди
összetett szénhidrátok

складні ́ логі́чні умо ́ви
összetett logikai feltételek

скла ́дність алгори ́тму
az algoritmus összetettsége

складнопідря ́дне ре ́чення
alárendelő összetett mondat

складноскоро ́чені слова ́
mozaikszavak

складносуря ́дне ре ́чення
mellérendelő összetett mondat

складова ́ части ́на
alkotó

склад речовини ́
anyagösszetétel

скла ́дчастий по́яс
gyűrt övezet

скле́ра
ínhártya

скли ́сте ті́ло
üvegtest

скло
üveg

склоподі ́бний
üveges, üvegszerű

скляна́ па́лочка
üvegpálcika

скля́нка
üveg, kis palack
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сколіо ́з
gerincferdülés, scoliosis

скоро́пис
folyóírás

скоро́тлива вакуо ́ля
lüktető vakuólum

скра́плений газ
cseppfolyósított gáz

скра́плювання
cseppfolyósítás

слабки ́й електролі ́т
gyenge elektrolit

слайд
dia

сла ́йдова презента ́ція
diabemutató

сленг
tolvajnyelv, szleng

слизова ́ ка ́псула
nyálkatok

сли ́на
nyál

слинні ́ за ́лози
nyálmirigyek

слі́дчий
nyomozó

слі́зний апара́т
könnykészülék

сліпа́ ки́шка
vakbél

слова ́-парази ́ти
töltelékszó

слове́сний ряд
szórend

слове́сність
irodalom, írásbeliség

слове́сно-логі ́чна па́м’ять
hallás alapú (auditív) emlékezet

словни ́к
szótár

словосклада ́ння, словоскла ́дення
szóalkotás, szóösszetétel

словосполу ́чення
szóösszetétel

словотві ́р
szóalkotás

словофо́рма
szóalak

слов’я́но-гре ́ко-лати́нська шко ́ла
szláv-görög-latin iskola

слов’янофі́ли
szlavofilek

слов’янофі́льство
szlavofilizmus

слов'я́нські мо́ви
szláv nyelvek

слу ́жба відда ́леного до́ступу до
комп’ю́тера
távoli asztal elérése szolgáltatás

слу ́жба передава ́ння фа ́йлів
fájlküldő szolgáltatás

слу ́жби миттє ́вого о ́бміну
повідо ́мленнями
azonnali üzenetküldő szolgáltatások

службо́ве програ ́мне
забезпе ́чення
szerviz programok

службо́ві слова ́
viszonyszó, segédige

службо́ві части ́ни мо ́ви
viszonyszavak

слухова ́ сенсо ́рна систе́ма
hallási (halló) szenzorrendszer

слухова ́ труба ́
hallójárat

слухові́ кісточки ́ (молото ́чок,
кова ́делко, стремі ́нце ́)
hallócsontocskák (kalapács, üllő,
kengyel)

сма́йлик
hangulatjel, szmájli

смакова ́ сенсо́рна систе ́ма
ízlelő szenorrendszer

смакова ́ цибули ́на
ízlelőbimbó

смакови ́й порі ́г
ízküszöb

смакові ́ реце ́птори
ízlelő receptor

сме ́рди
szmerdek

смог
szmog

смола ́ фенолформальдегі ́дна
fenol-formaldehid gyanta

сму ́га осі ́лості
lakhatási terület

сму ́га прокру ́чування (горта ́ння)
görgetősáv

Сму ́тний час
zavaros időszak, zűrzavaros idők

снігова ́ лі́нія
hóhatár

снігомі ́рна ре́йка
hómérő léc

сновиді ́ння
álomlátás

собіва́ртість проду ́кції
önköltség
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собо ́р
székesegyház

собо ́рність (про є ́дність
украї ́нських земе́ль)
egység

солетво́рний окси ́д
sóképző oxid

«Соліда ́рність»
szolidaritás

соло ́ність води ́
a víz sótartalma

солончаки ́
szoloncsák

соля ́рове масти ́ло
napolaj

сомати ́чна нерво ́ва систе́ма
szomatikus idegrendszer

сон
álom

со ́нна хворо ́ба
álomkór

со ́нячна радіа ́ція погли ́нута,
пряма ́, розсі ́яна, сума́рна
elnyelt, egyenes, szórt, összesített
napsugárzás

со ́нячний теплови ́й уда ́р
napszúrás

сорбі ́т
szorbit

со ́рбція
szorbció

сортува ́ння
növényfajta

сортува ́ння
elrendezés

со ́тка
század

со ́тня
század (kat.)

соціалі́зм
szocializmus

«соціалі ́зм з людськи ́м
обли́ччям»
emberarcú szocializmus

соціалісти ́чне змага́ння
szocialista verseny

соціалісти ́чний реалі ́зм
(соцреалі ́зм)
szocialista realizmus (szocreál)

«соціалісти ́чний та́бір»
szocialista tábor, szocialista országok

соціа ́льна геогра́фія
társadalomföldrajz

соціа ́льна револю́ція
szocialista forradalom, forradalom

соціа ́льне ри ́нкове господа́рство
szociális piacgazdaság

соціа ́льні но ́рми
társadalmi normák

соціа ́льні се ́рвіси
közösségi szolgáltatások

соціа ́льно-побуто ́ва по́вість
korrajz

спадко ́ва мінли́вість
örökletes változékonyság

спадко ́вість
öröklődés

спадкува ́ння
örökösödés

спа́дщина
örökség

спа́лах
belobbanás

спа́лювання
égetés

спам
spam, levélszemét

спа́рені електро ́ни
párosított elektronok

спа́рювання електро ́нів
elektronok párosítása

спектра ́льний ана ́ліз
spektrumanalízis

спектра ́льний склад сві ́тла
látható színkép (spektrum)

спе ́ктри
spektrumok

спе ́ктри випромі ́нювання
kibocsátási (emissziós) színkép
(spektrum)

спектроско ́п, спектро ́граф
spektroszkóp, spektrográf,
spektrométer

спе ́ктр поглина ́ння
elnyelési (abszorpciós) színkép
(spektrum)

сперматогене ́з
spermatogenezis

сперматозо ́їд
spermatozoid

сперматоци ́т
spermatocita

специфі ́чний за ́пах
sajátos illat

специфі ́чний імуніте ́т
specifikus immunitás

спеціаліза ́ція виробни́цтва
a termelés szakosítása, specializálása

спецпосе ́лення
speciális települések
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спинни ́й моз ́ок
gerincvelő

спинномозкови ́й кана ́л
gerinccsatorna

спирт (ви́нний, деревни ́й,
ети́ловий, мети ́ловий,
нашати́рний, одноа ́томний,
двоа ́томний, триа ́томний,
наси́чений, перви́нний,
втори ́нний)
alkohol, szesz (borszesz, faszesz, etil-
alkohol, metil-alkohol, szalmiákszesz,
egyértékű, kétértékű, háromértékű,
telített, elsődleges, másodlagos)

спирті ́вка
szeszégő

спиртове ́ брод ́іння
szeszes erjedés, alkoholos erjedés

спиртови ́й ро ́зчин
alkoholos oldat

спи́сок
lista

спи́сок, що розкрива ́ється
(спадни ́й спи́сок)
legördülő lista

Співдру ́жність На́цій
nemzetközösség

співомо́вка
rövid, humoros vers

співу́часть
bűnrészesség

співу́часть у зло ́чині
bűncselekményben való bűnrészesség

спіка ́ння
összeolvadás, összeolvasztás

спілкува ́ння
közlés, beszélgetés, társalgás

спі ́льна електро ́нна па́ра
közös elektronpár

спі ́льне підприє́мство (СП)
vegyesvállalat

спі ́льні електро ́ни
közös elektronok

спільнокорене ́ві слова ́
azonos tövű szavak

спін
spin

спі ́нювання
habosítás, habzás

спіра ́ль
spirál

спіроме ́трія
légzésfunkció–vizsgálat (spirometria)

сплав
ötvözet

спла ́влення
olvasztás, olvadás

спожива ́ч
felhasználó, fogyasztó

сполу ́ка
vegyület

сполу ́ки
vegyületek

сполу ́чені посу ́дини
közlekedőedények

сполу ́чення реа ́кція
egyesülési reakció

сполу ́чна власти ́вість додава ́ння
az összeadás csoportosítási
tulajdonsága

сполу ́чна власти ́вість мно ́ження
a szorzás csoportosítási törvénye

сполу ́чна ткани ́на
kötőszövet

сполу ́чник
kötőszó

сполу ́чні слова ́
kötőszók

спо ́нсор
támogató, szponzor

спонта ́нний проце ́сс
spontán folyamat

спонта ́нні (неіндуко ́вані) мута ́ції
spontán mutációk

спонука ́льне ре ́чення
felszólító mondat

спо ́ра
spóra

спора ́нгій
sporangium

спорі́днене схре ́щування
rokonkeresztezés

спорі́дненість мов
nyelvrokonság

спо ́рові росли ́ни
spórás növények

спорого́н
sporofiton

спороно ́сний колосо ́к
sporofillumfüzér (sztrobilusz)

спороутво ́рення
spóraképződés

спо ́сіб вирі́внювання
igazítási mód

спо ́сіб добува́ння (оде ́ржання)
előállítási mód

спо ́сіб задання ́ послідо ́вності
описо ́вий
a sorozat szöveges megadása
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спо ́сіб задання ́ послідо ́вності
рекуре ́нтний
a sorozat megadásának rekurrens
módja

спо ́сіб обтіка́ння
körbefutattás módja

спо ́соби дієслі ́в
igemódok

спо ́соби словотво́рення
a szóalkotás módjai

спостере ́ження
megfigyelés

спра ́вжнє живонаро ́дження
valódi elevenszülés

спро ́щення
egyszerűsítés

срі ́бло
ezüst

срібля ́сто-бі ́лий ко ́лір
ezüstösfehér szín

срі ́бний
ezüstös

стабілізу ́ючий добі ́р
stabilizáló szelekció

стабі ́льний стан
stabil állapot

стабі ́льні (стійкі ́) екосисте ́ми
stabil ökoszisztémák

ста ́дія
stádium

ста ́дія по ́ділу
az osztódás stádiuma

ста ́дія ро ́сту
a növekedés stádiuma

ста ́ла Авога ́дро
Avogadro állandó

ста ́ла Бо ́льцмана
Boltzmann-állandó

стале ́вий
acélos

ста ́лий
állandó

ста ́лий ро ́звиток
fenntartható fejlődés

ста ́лі величи ́ни
állandó mennyiségek

сталіні ́зм
sztálinizmus

ста ́лість
állandóság

сталь
acél

станда ́ртний ви ́гляд одночле ́на
az egytagú kifejezés normálalakja

ста ́ново-представни ́цька
мона ́рхія
rendi monarchia

стан речови ́ни
anyag halmazállapota

стан рівнова ́ги
egyensúlyi állapot

ста ́нум, о ́лово
ón

стан хімі ́чної рівнова ́ги
kémiai egyensúly állapota

старе ́чий вік
öregkor

стари ́й поря́док
régi rend (Ancien Régime)

стари ́ця
holtmeder, morotva tó
старі́ння
öregedés
старі́ння насе ́лення
a lakosság elöregedése
старі́ння поліме́ру
a polimer öregedése

старослов’яні́зм
ószlávból átvett kifejezés

старослов’я ́нська мо́ва
ószláv nyelv

старши ́на (коза ́цька)
sztarsina (kozák főtiszt)

стате ́ва систе́ма
szaporító szervrendszer

стате ́ве поколі ́ння
ivaros nemzedék

стате ́ве розмно ́ження
ivaros szaporodás

стате ́вий диморфі́зм
ivari dimorfizmus

стате ́вий добі ́р
szexuális szelekció

стате ́вий проце ́с
ivaros folyamat

стате ́вий склад насе ́лення
a népesség nemi összetétele

стате ́вий член
hímvessző, pénisz

стате ́ві за ́лози
ivarmirigyek

стате ́ві кліти ́ни (гаме́ти)
ivarsejtek (gaméták)

стате ́ві озна ́ки втори ́нні
másodlagos nemi jelleg

стате ́ві озна ́ки перви ́нні
elsődleges nemi jelleg

стате ́ві о ́ргани
nemi szervek
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стате ́ві хромосо ́ми
nemi kromoszóma
стате ́во-вікові ́ пірамі ́ди
ivar- és korpiramisok
ста ́тика
statika
стати́стика
statisztika
стати́стика математи́чна
matematikai statisztika
статисти ́чний ме ́тод дослі́дження
statisztikai kutatási módszer
стати́чна еле ́ктрика
statikus elektromosság
стати́чна робо ́та м’я́зів
statikus izommunka
ста ́тор
álló rész, sztátor
стаття ́
cikk, cikkely
стаха ́нівський рух
sztahanovista mozgalom
створи ́ти
létrehozni
стебло́
szár
стенокарді ́я
Angina pectoris
степ
sztyepp
сте́пені числа ́ і
az i-szám hatványai
степи́
sztyeppek
сте́пінь
hatvány
сте́пінь з раціона́льним
показнико ́м
racionális kitevőjű hatvány
сте́пінь многочле́на
a többtagú kifejezés (polinom) hatványa
сте́пінь одночле́на
az egytagú kifejezés hatványa
сте́пінь числа́
a szám hatványa
стереоізоме ́р
sztereoizomer, térizomer
стереоме ́трія
térmértan
стереорегуля ́рна будо ́ва
sztereoreguláris (térbelileg
szabályozott) szerkezet
стериліза ́ція
sterilizáció
стеро ́їди
szteroidok

стехіометри ́чне співвідно́шення
sztöchiometrikus arány
сти ́бій
antimon
сти ́лі мо ́влення (розмо ́вний,
науко ́вий, худо ́жній)
beszédstílusok (társalgási, tudományos
vagy értekező, művészi)
стилі ́стика
stilisztika
стилісти ́чно заба ́рвлені слова ́
stilisztikailag árnyalt kifejezés
стиль
stílus
стире ́н
sztirén, sztirol
стійка ́ електро ́нна конфігура ́ція
а́тома
az atom stabil elektron konfigurációja
стійка ́ рівнова ́га
stabil egyensúly
стійка ́ систе́ма
stabil rendszer
стічні ́ во ́ди
szennyvizek
сто ́вбур мо ́зку
agytörzs
стовбуро ́ві кліти ́ни
őssejtek
стовпе́ць
oszlop
сто ́впчаста основна ́ ткани ́на
листка ́
a levél oszlopos alapszövete
сто ́кові вітри ́
bukószelek
столі́ття
évszázad
сторі ́нка
oldal
сторона ́ кута ́
a szög szára
сторона ́ многоку ́тника
a sokszög oldala
сто ́рони відпові́дні
megfelelő oldalak
сто ́рони кута́
a szög szárai
сто ́рони многоку ́тника
a sokszög oldalai
сто ́рони многоку ́тника сусі ́дні
a sokszög szomszédos oldalai
сто ́рони прямоку́тника
a téglalap oldalai
сто ́рони трику ́́тника
a háromszög oldalai
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сто ́рони чотирику ́тника
a négyszög oldalai
сто ́рони чотирику ́тника
протиле ́жні
a négyszög szemben fekvő oldalai
сто ́рони чотирику ́тника сусі ́дні
a négyszög szomszédos oldalai
сторо ́нні си́ли
külső erők
стоя ́нка пе ́рвісних люде́й
őskori emberek telephelye
стоя ́чі хви ́лі
állóhullámok
страйк
sztrájk
стратосфе ́ра
sztratoszféra
стрес-фа ́ктори
stressz-faktorok
стрибкоподі ́бна змі́на
власти ́востей
a tulajdonságok ugrásszerű változása
стри ́мер
streamelő
стрі́чка
szalag
строк позовно ́ї да ́вності
elévülési idő
стро́ма хлоропла ́стів
a kloroplasztisz sztrómája
стро́нцій
stroncium
строфа ́
versszak, strófa
структу ́ра докуме́нта
a dokumentum szerkezete
структу ́ра популя ́ції
a populáció szerkezete
структу ́ра програ́ми
programszerkezet
структу ́ра са ́йту
az oldal (internetes) struktúrája
структу ́рна ла ́нка поліме ́ру
a polimer szerkezeti alapegysége
структу ́рна фо́рмула
szerkezeti képlet
структу ́рне програмува ́ння
strukturált programozás
структу ́рні ге́ни
struktúrális gének
струм електри ́чний
elektromos áram
стру ́шування
keverés
сту ́лкові кла ́пани се ́рця
vitorlás billentyűk

ступене ́ва дисоціа ́ція
szakaszos (lépcsőzetes) disszociáció
сту ́пені порівня́ння прикме ́тників
melléknevek fokozása
сту ́пені порівня́ння прислі ́вників
határozószavak fokozása
сту ́пінь (дисоціа ́ції, оки ́снення,
полімериза ́ції)
fok (disszociációs, oxidációs,
polimerizációs)
сту ́пінь порівня ́ння
fokozás
сублета ́льні мута ́ції
szubletális gének
субліма ́ція
szublimáció
субодини ́ці рибосо ́м
riboszóma alegységek
субсидіа ́рність
a kisegítés elve, szubszidiaritás
субстра ́т
szubsztrátum
субурбаніза ́ція
a lakosság elővárosokba költözése,
telepedése, szuburbanizáció
сувереніте ́т
önállóság, szuverenitás
сугло ́б
izület
суд
bíró
суддя́
bíróság
Суде ́тська пробле ́ма
Szudéta-vidék (hovatartozási)
problémája
суди ́мість
büntetettségi állapot, büntetett előélet
суди ́на
véredény
суди ́нна оболо ́нка
érfal
суди ́нні росли́ни
edényes növények
суди ́но-волокни ́сті пучки ́
szállítónyalábok
судо ́ва вла́да
bírói hatalom
судоу ́стрій
igazságszolgáltatási rendszer
сукцесія вторинна
másodlagos szukcesszió
сукце ́сія перви́нна
elsődleges szukcesszió
султа ́н
szultán

133

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua



сульфа ́т
szulfát
сульфа ́тна кислота ́
kénsav
сульфі ́д
szulfid
сульфі ́дна кислота ́
kénhidrogén
сульфі ́т
szulfit
сульфі ́тна кислота ́
kénessav
су́льфур
kén
сульфуровмі ́сна сполу ́ка
kéntartalmú vegyület
су́ма
összeg
су́ма відрі ́зків
szakaszok összege
су́ма куті́в
szögek összege
су́ма куті́в трику ́тника
a háromszög belső szögeinek összege
су́ма поді ́й
események összege
сумі ́жні права ́
kapcsolódó jogok
сумі ́сність кро ́ві
vércsoport – szerológiai kompatibilitás
су́міш (неоднорі ́дна, однорі ́дна)
keverék, elegy (homogén, egynemű)
су́мчасті
erszényesek
суперфі ́цій
felülépítményi jog
супідря ́дність
mellérendelés
суплі ́ддя
terméságazat,
суря ́дність
mellérendelés
суспе ́нзія
szuszpenzió
суспі ́льна верства́ (суспі ́льний
стан)
társadalmi réteg (társadalmi helyzet)
суспі ́льна геогра́фія
társadalomföldrajz
суспі ́льна поведі ́нка твари ́н
szociális viselkedés
суспі ́льно-побуто ́ві пісні
közösségi és hétköznapi dalok (pl.
katonadalok, munkásdalok)
суспі ́льство
társadalom

су́тність предме ́тної о́бласті
a tárgykör lényege

су́фікс
végtoldalék, rag, szuffixum

суфікса ́льний спо́сіб
словотво ́рення
végtoldalékos szóalkotás

суфікса ́ція
végtoldalékolás

суфражи ́зм
szüfrazsett mozgalom

суха ́ перего́нка деревини ́
(піро́ліз)
a fa száraz desztillációja

сухожи ́лля
ín

суцві́ття
virágzat

суча ́сне суспі ́льство
modern társadalom

суча ́сні біологі ́чні нау́ки
modern biológiai tudományok

суши ́льна б ́ашта
szárítótorony

сфе ́ра по ́слуг
szolgáltatási szektor

сфери ́чна фо́рма електро ́нної
орбіта ́лі
gömbformájú elektronpálya (s-
elektronfelhő)

сфери ́чні хвилі
gömbhullámok

сфі́нктери
szfinkterek, zárógyűrűk

схе ́ма докуме́нта
dokumentum vázlat

схе ́ма електри ́чного ко ́ла
áramkör kapcsolási rajza

Схі ́дний вал
keleti védelmi vonal

Схі ́дні кре ́си
keleti kreszek (területek)

схре ́щення мов
nyelvi keveredés

сцена ́рій
forgatókönyv

сьоґуна ́т
sógunátus

сюже ́т
tárgy, téma, szüzsé
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Т
табли́ця
táblázat
табли́ця і ́стинності
logikai értéktáblázat
табли́ця ко ́дів си́мволів
karakterkód táblázat
табли́ця неви ́значених інтегра ́лів
határozatlan integrálok táblázata
табли́ця розмі ́щення фа ́йлів
fájlkiosztási tábla (FAT)
табли́ця розпо ́ділу зна ́чень
випадко ́вої величини ́
a véletlenszerű események eloszlási
táblázata
табли́чний проце́сор
táblázatkezelő
табуля ́ція
tabulálás
тавтоло ́гія
szószaporítás, tautológia
Тає ́мний університе ́т
titkos egyetem
тайга ́
tajga
та ́ксиси
taxisok
таксо ́н
taxon
такт
ütem, taktus
та ́ктова частота ́
órajel
тала́мус
talamusz
та ́лій
tallium
тало ́м (слань)
teleptest (tallusz)
тамвида ́в
külföldi kiadás (könyv, sajtótermék)
та ́нгенс
tangens
тані́н
tannin (csersav)
танта ́л
tantál
тарі́лка ректифікаці ́йної коло ́ни
rektifikációs tányér
тачпе ́д
érintőpad

твари́ни-біореа ́ктори
állatok mint bioreaktorok

тве ́рдження
állítás

тве ́рдження і́стинне
igaz állítás

тве ́рдження хи́бне
hamis állítás

тверди ́й стан речовини́
szilárd halmazállapot

тверди ́й стік
hordalék

тверді́ння
keményedés

тверді́ при́голосні
kemény mássalhangzók

тве ́рдість (жо́рсткість) води ́
vízkeménység

тверді́ тіла ́
szilárd testek

твір
mű

твірна ́ ко ́нуса
a kúp alkotója

твірна ́ ткани ́на
osztódó szövet

твірна ́ цилі ́ндра
a henger alkotója

ТВ-тю́нер
TV-tuner

тег
címke, kulcsszó

те́за
tétel, tézis

теза ́урус
tezaurusz

текст
szöveg

те́кстове по́ле (по ́ле вве́дення)
szövegmező (beviteli mező)

те́кстовий курсо ́р
szövegkurzor

те́кстовий на ́пис
szövegdoboz

те́кстовий проце ́сор
dokumentumszerkesztő vagy
szövegfeldolgozó

те́кстовий реда ́ктор
szövegszerkesztő
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те́кстовий файл
szövegfájl
те́кстові об’є ́кти презента ́ції
a bemutató szöveges részei
тектоні ́чна будо́ва
tektonikus szerkezet
тектоні ́чні структу ́ри
tektonikus struktúrák
тектоні ́чні ци ́кли
tektonikus ciklusok
телеконфере ́нція
konferencia hívás
телофа ́за
telofázis
телу ́р
tellúr
те́ма
téma, tárgy
те́ма докуме ́нта
a dokumentum témája
темати ́чний по́шук
tematikus keresés
темати ́чні ви́писки
tematikus kivonatok, jegyzetek
тембр
hangszín
темнова ́ фа ́за фотоси ́нтезу
a fotoszintézis sötét szakasza
темпера ́мент
temperamentum
температу ́ра (кипі ́ння,
пла ́влення)
hőmérséklet (forráspont, olvadáspont)
те́мпи еволю ́ції
az evolúció üteme
темп мо ́влення
beszédsebesség
теокра ́тія
egyházi hatalom, teokrácia
теоре́ма, на́слідок
tétel, tantétel
теоре́ма обе ́рнена
fordított tétel
теоре́ма про двох конво ́їрів
rendőrelv
теоре́ма про кінети ́чну ене́ргію
a kinetikus energia tétele
теоре́ма протиле ́жна
ellentétes tétel
теоре́ма пряма ́
egyenes tétel
теоре́ми взає ́мно обе́рнені
kölcsönösen fordított tételek
теорети ́чний ви́хід проду ́кту
реа ́кції
a reakciótermék elméleti mennyisége

тео ́рія
elmélet

тео ́рія ймові ́рностей
a valószínűség számítás elmélete

тео ́рія хімі ́чної будо́ви
kémiai szerkezetelmélet

тепе ́рішній час
jelen idő

теплова ́ електроста ́нція (ТЕС)
hőerőmű (HE)

теплова ́ рівнова ́га
hőegyensúly

теплове ́випромі ́нювання
hősugárzás

теплови ́й ефе́кт хімі́чної реа ́кції
a kémiai reakció hőhatása

теплови ́й уда ́р
hőguta

теплові́ двигуни ́
hőerőgépek

тепловідда ́ча
hőleadás

теплові́ пояси ́
termikus övek
теплоелектроцентра ́ль (ТЕЦ)
hőerőtelep
теплоє ́мність
hőkapacitás
теплоо ́бмін
hőcsere
теплообмі ́нник
hőcserélő

теплопров ́ідність
hővezetés

теплота ́ згоря́ння
égéshő

теплота ́ пароутво́рення
párolgáshő

теплота ́ пла́влення
olvadáshő

теплоутво ́рення
hőképződés

тера́си
teraszok

терези ́
mérleg, mázsáló

терико ́ни
meddőhányók

територіа ́льна грома ́да
helyi közösség

територіа ́льна поведі ́нка
territoriális viselkedés

територіа ́льна структу ́ра
господа ́рства
a gazdaság területi szerkezete
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територіа ́льна (сусі ́дська)
грома ́да
területi (szomszédsági) közösség

територіа ́льний по ́діл пра ́ці
(географі ́чний по ́діл пра ́ці)
területi munkamegosztás

терито ́рія
terület

те́рмін
szakkifejezés, terminus

терміна ́л морськи ́й
tengeri kikötő, rakpart

терміноло ́гія
szakszókincs, terminológia

термі́чний кре ́кінг
нафтопроду ́ктів
az olajszármazékok termikus
krakkolása

термодина ́міка
termodinamika

термодинамі ́чна систе ́ма
termodinamikai rendszer

термодинамі ́чний проце́с
termodinamikai folyamat

термоелектро ́нна емі ́сія
termoemisszió

термо ́метр
hőmérő

термопласти ́чний поліме ́р
hőre lágyuló polimer

термореакти ́вний поліме ́р
hőre keményedő polimer

терморегуля ́ція
hőszabályozás

термостійке ́ скло
hőálló üveg

термохімі ́чне рівня ́ння
termokémiai egyenlet

термоя ́дерна реа ́кція
termonukleáris reakció

термоя ́дерний си ́нтез
termonukleáris szintézis

теро ́р
terror

тертя́ ко́чення
gördülési súrlódás, gördülő-ellenállás

тест
teszt

те́стовий набі ́р вхідни ́х да ́них
a bemeneti adatok szövegkészlete

тестостеро ́н
tesztoszteron

тетра ́едр
tetraéder

тетраедри ́чна будо́ва моле ́кул
алка ́нів
az alkán molekulák tetraéder szerkezete

тетра ́едр пра ́вильний
szabályos tetraéder

тетраетилсвине ́ць
ólom-tetraetil

тетрахлоромета ́н
szén-tetraklorid (vagy tetraklór-metán)

тетчери ́зм
tatcherizmus

техне ́цій
technécium

техні ́чна сировина ́
technikai alapanyag

техні ́чний спирт
technikai szesz (denaturált szesz)

техноге ́нна катастро ́фа
technogén katasztrófa

технологі ́чний проце ́с
technológiai folyamat

техноло ́гія
technológia

техноло ́гія OLE
OLE technológia

техноло ́гія хімі́чна
kémiai technológia

технопо́ліси
technológiai központ, technológiai park,
technopolisz

техносфе ́ра
technoszféra

те́чії (океані ́чні, морські ́)
áramlatok (óceáni, tengeri)

ти ́гель
tégely

тилако ́їди
tilakoidok

тимі ́н
timin

ти ́мус
thymus, csecsemőmirigy

тимчасо ́вий нерво ́вий зв'язо́к
ideiglenes idegi összeköttetés

тимчасо ́во неконтрольо ́вана
терито ́рія
ideiglenesen ellenőrizetlen terület

тимчасо ́во окупо ́вана терито́рія
ideiglenesen megszállt terület

тип
törzs (állattan)

тип да ́них
az adatok típusa

ти ́пи відмі ́н іме́нників
főnévragozások típusai
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ти ́пи деформа ́ції
alakváltozás típusai

ти ́пи комп’ю́терів
számítógép típusok

ти ́пи мо ́влення (ро ́зповідь, о ́пис,
ро ́здум)
a beszéd típusai (elbeszélés, leírás,
bölcselet)

ти ́пи напівпровідникі ́в
félvezetők típusai

ти ́пи самості ́йного розря ́ду
önkisülés fajtái

типіза ́ція краї́н
országok tipizálása

тип клі ́мату
klímatípus

тип мо ́ви
nyelvtípus

тип ре ́чення
mondatfajta

тирані ́я
zsarnokság

тире ́
nagykötőjel, gondolatjel

тиск
nyomás

тиск рідини ́ на дно посу́дини
hidrosztatikai nyomás

тиск сві ́тла
fénynyomás

тисячолі́ття
évezred

тита́н
titán

тичи́нка
porzó

тіле́сний кут
térszög

ті́ло геометри́чне
mértani test

ті́ло оберта ́ння
forgástest

ті́ло фізи ́чне
fizikai test

тіньова ́ еконо́міка
feketegazdaság, árnyékgazdaság

ткани ́на
szövet

ткани ́на росли́ни
növényi szövet

ткани ́ни внутрі ́шнього
середо ́вища
kötőszövetek (a belső közeg szövetei)

ткани ́нна рідина ́
szöveti folyadék

ткани ́нний рі ́вень організа́ції
szöveti szerveződési szint

тлума ́чний словни ́к
értelmező szótár

товка́чик
mozsár

товста ́ ки́шка
vastagbél

товщина ́
vastagság

токси ́ни
toxinok

толуе́н
toluol, toluén

тонка ́ ки́шка
vékonybél

тонкодиспе ́рсна систе ́ма
finom diszperz rendszer

тоно ́метр
tonométer

то́нус м’я ́зів
izomtónus

топік
témakör, téma

тополо ́гія
topológia

то́рій
tórium

торф
tőzeg

тоталітари ́зм
teljhatalom, totalitarizmus

тоталіта́рна еконо ́міка
centralizált gazdaság

тоталіта́рний політи́чний режи ́м
totalitárius rendszer

тоталіта́рний режи ́м
teljhatalmi rendszer, totalitárius

тото ́жність
azonosság

тото ́жно рі ́вні ви́рази
azonosan egyenlő kifejezések

то́чка до́ступу
elérési pont, hozzáférési pont

то́чка до́тику
érintési pont

то́чка зупи ́нки
töréspont

то́чка кипі ́ння
forráspont

то́чка ма́ксимуму
maximum pont

то́чка мі ́німуму
minimum pont
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то́чка опо ́ри
támaszpont

то́чка пере ́гину гра ́фіка фу ́нкції
a függvény grafikonjának inflexiós
pontja

то́чка пере ́тину бісектри ́с
трику ́тника
a háromszög szögfelezőinek
metszéspontja

то́чка пере ́тину сере ́динних
перпендикуля ́рів сторі ́н
трику ́тника
a háromszög oldalfelezője

то́чка пла ́влення
olvadáspont

то́чка розри ́ву фу ́нкції
a függvény szakadási pontja

то́чка роси ́
harmatpont

то́чки пере ́гину фу ́нкції
létezésének elégséges feltétele

то́чність вимі ́рювання
a mérés pontossága

то́чність мо ́влення
nyelvi pontosság

травесті ́я
(szatirikus) átköltés, travesztia

тра ́влення
emésztés

травна́ вакуо ́ля
emésztő vakuólum

травна́ систе́ма
emésztőrendszer

травни ́й кана ́л
tápcsatorna

травні ́ за ́лози
emésztőmirigyek

травні ́ со ́ки
emésztőnedvek

травні ́ ферме ́нти
emésztőenzimek

трагікоме ́дія
tragikomédia

традиці ́йне мовозна́вство
hagyományos nyelvészet

траєкто́рії
pálya

транзи ́стор
tranzisztor

транзи ́тні переве ́зення
átmenő szállítás, tranzit

трансгене ́з
génátültetés

трансге ́нні органі́зми
transzgenikus organizmusok

трансге ́нні проду́кти
transzgenikus termékek

транс-ізоме ́р
transz-izomer

транскри ́пція
átírás, transzkripció

транслітера ́ція
betű szerinti átírás, transzliteráció

трансля ́тор
fordító

трансля ́ція
transzláció

транснаціоналіза ́ція екон́оміки
a gazdaság transznacionalizálódása

транснаціона ́льна корпора ́ція
(ТНК)
multinacionális vállalat
транспира ́ція
transpiráció (párologtatás)
транспозо ́ни
transzpozonok
тра ́нспорт
közlekedés, szállítás, fuvarozás

транспорти ́р
szögmérő

тра ́нспортна РНК (ТРНК)
transzport RNS

тра ́нспортна систе ́ма краї ́ни
az ország közlekedési rendszere

тра ́нспорт речови́н
anyagszállítás

трансформа ́тор
transzformátor

трансценде ́нтний
transzcendens

трапе ́ція
trapéz

трасува ́ння
nyomon követés

тра ́фік
forgalom

трахе́я
légcső, trachea

трек
track, zeneszám, megtett út

трекбе ́к
visszakövetni

трест
tröszt

трете ́йські суди ́
választott bíróságok

трети ́нна структу ́ра білка ́
a fehérje harmadlagos szerkezete

трети ́нний а́том карбо ́ну
tercier szénatom
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трети ́нний се ́ктор господа́рства
a gazdaság harmadlagos (tercier)
szektora
трети ́нний спирт
harmadrendű alkohol (tercier alkohol)
тре́тій зако ́н Нью ́тона
Newton harmadik törvénye
трибромоанілі ́н
tribrómanalin
трибромофено ́л
tribrómfenol
тривале ́нтний елеме ́нт
három vegyértékű elem
трива́лість життя ́
élethossz
трива́лість проце ́су (реа ́кції)
a folyamat (reakció) időtartalma
тривіа ́льні на́зви
triviális megnevezés
тригліцери ́д
triglicerid
тригліцери ́ди
trigliceridek
тригонометри ́чна підстано́вка
trigonometrikus helyettesítés
тригономе ́трія
trigonometria
тригра ́нний кут
háromélű szöglet
трику ́тник
háromszög
трику ́тник, впи ́саний в коло
körvonalba írt háromszög
трику ́тник гостроку́тний
hegyesszögű háromszög
трику ́тники рі́вні
egybevágó háromszögek
трику ́тник, опи ́саний на́вколо
ко́ла
körvonal köré írt háromszög
трику ́тник Паска́ля
Pascal-háromszög
трику ́тник прямоку́тний
derékszögű háromszög
трику ́тник рівнобе ́дрений
egyenlőszárú háromszög
трику ́тник рівносторо́нній
egyenlő oldalú háromszög
трику ́тник різносторо́нній
különböző oldalú háromszög, általános
трику ́тник тупоку́тний
tompaszögű háromszög
трилобі ́ти
trilobiták, háromkaréjú ősrákok
трильйо ́н
trillió

триметиламі ́н
trimetil-amin
тринітротолуе ́н
trinitrotoluol
тринітроцелюло ́за
cellulóznitrát, cellulóz-trinitrát,
nitrocellulóz, lőgyapot
трино ́га
háromlábú állvány
трипле́т (кодо ́н)
triplet (kodon)
трисе ́кція
harmadolás
тристу ́лковий кла ́пан
háromhegyű billentyű
три ́тій
trícium
трихлоромета ́н (хлорофо ́рм)
triklórmetán, kloroform
тричле ́н
háromtagú kifejezés
тріа ́совий пері ́од
triász időszak
тро́лі
trollok
тромб
vérrög (trombus)
тромбопласти ́н
tromboplasztin
тромбофлебі ́т
visszérgyulladás trombózissal
(thrombophlebitis)
тромбоци ́ти
trombociták
троп
szókép, trópus
тропі ́зми
tropizmusok
тро́пік півде ́нний, півні ́чний
déli és északi trópusok
тропосфе́ра
troposzféra
трости ́нний цу́кор
nádcukor
трофі ́чна сі́тка
táplálékháló
трофі ́чна структу ́ра
trofikus szerkezet
трофі ́чний рі ́вень
trofikus szint
трофі ́чні зв’язки ́
trofikus kapcsolatok
тру ́бчаста піч
csőkemence
трудова ́ дисциплі ́на
munkafegyelem
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трудова ́ мігра ́ція
migráció (gazdasági)
трудови ́й до́говір
munkavállalási szerződés
трудови ́й колекти́в
munkaközösség
трудові ́ відно́сини
munkaviszonyok
трутовики ́
taplógombák
трьохосно ́вна кислота ́
háromértékű sav
туберкульо ́з
gümőkór, tuberkulózis
тугоплавка ́ речовина́
tűzálló anyag
тугоплавке ́ скло
tűzálló üveg
тугоплавки ́й мета́л
tűzálló fém
тужаві ́ння цеме ́нту
a cement kötése
ту ́луб молю ́ска
puhatestűek törzsi része
тума ́н
köd
ту ́ндра
tundra
ту ́ргор
turgor
тури ́зм
turizmus
турмалі ́н
turmalin
тю ́ркські мо ́ви
türk nyelvek
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У
ува ́га
figyelem

уві́гнуті лі́нзи
homorú lencsék

угрупо ́вання
társulás

угрупо ́вання а ́томів
atomok csoportosulása

уда ́рний (систолі ́чний) об’є ́м
кро ́ві
szisztolés verőtérfogat

узага́льнююче сло́во
általánosító kifejezés

узго ́дження
egyeztetés

узурпа ́ція вла́ди
hatalombirtoklás

українофі ́ли
ukranofilek

Украї́нська револю ́ція
ukrán forradalom

украї ́нська шля ́хта
ukrán slaсhta

украї ́нське коза ́цтво
ukrán kozákság

«украї ́нське пита ́ння»
ukrán kérdés

украї ́нський моде ́рн
ukrán szecesszió

украї ́нський націоналісти ́чний рух
ukrán nemzeti mozgalom

«Украї ́нський П’ємо́нт»
ukrán Piemont

улу ́с
ulusz

у́льва
tengeri saláta (Ulva)

ультима ́тум
ultimátum

ультрамікроелеме ́нти
ultramikroelemek

ультрамікроско ́п
ultramikroszkóp

ультрамікроскопі ́я
ultramikroszkópia

у́мисел
szándék

умо ́ва
feltétel

умо ́ва доста ́тня
elégséges feltétel

умо ́ва необхі ́дна
szükséges feltétel

умо ́ва початко ́ва
elemi feltétel

умо ́ва рівнов́аги ва ́желя
emelő egyensúlyának feltétele

умо ́ва теоре́ми
a tétel feltétele

умо ́ви ви ́никнення ві ́льних
коливань
szabad rezgések létrejöttének feltételei

умо ́ви ви ́никнення хімі́чної
реа ́кції
a kémiai reakciók lefolyásának feltételei

умо ́ви існув́ання електри ́чного
стру ́му
elektromos áram létrejöttének feltételei

умо ́ви рівнова ́ги тіл
testek egyensúlyának feltételei

умо ́ви середо ́вища
életfeltételek

умо ́вне форматува ́ння
feltételes formázás

умо ́вний ви ́раз
feltételes kifejezés

умо ́вний рефле ́кс
feltételes reflex

умо ́вний спо ́сіб дієсло ́ва
az ige feltételes módja

умо ́вність
feltétel

універса ́л
általános rendelet, univerzálé

універса ́л УЦР
az UKT univerzáléja

універса ́льна га́зова ста ́ла
egyetemes gázállandó

університе ́т
egyetem

уніта́рна держа ́ва
unitárius állam

у́нія
unió

упові ́льнення хімі́чної реа ́кції
a kémiai reakció lelassulása

упові ́льнювач
inhibitor
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упорядко ́вана структу ́ра
rendezett szerkezet

упорядко ́ваний рух електро ́нів
az elektronok rendezett mozgása

упорядко ́ваний рух йо ́нів
az ionok rendezett mozgása

упорядкува ́ння
rendezés

упу ́щена ви́года
elmaradt nyereség

урага ́н
hurrikán

ура ́н
urán

ураци ́л
uracil

урбаніза ́ція
városiasodás, urbanizáció

уретри ́т
húgyvezeték–gyulladás

урі ́з води ́
partszegély

уро ́чище
dűlő, kistáj
усино ́влення
örökbefogadás
ускла ́днене просте ́ ре ́чення
egyszerű bővített mondat
ускла ́днений при́судок
összetett állítmány
у́сне мо́влення
szóbeliség

устаткува ́ння
felszerelés, felszereltség, berendezés

усу́нення
elhárítás, felszámolás

утво ́рення о́саду
csapadékképződés

утиліза ́ція відхо ́дів
hulladékgazdálkodás, hulladék
újrafeldolgozás

утилі ́та
segédprogram

уто́чнюючі чле ́ни ре ́чення
értelmező mondatrész

утри ́мання
önmegtartóztatás, absztinencia

утру ́днення просторо ́ве
térbeli inhibíció

у́чень ремісника ́
kézművesinas

ущі ́льнення
sűrítés, tömörítés

уя ́вна одини́ця
imaginárius egység

уя ́вний проце ́с
elméleti folyamat
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фагоци ́ти
fagociták
фагоцито ́з
fagocitózis
фа ́за розпо ́ділу
fáziseloszlás
файл
fájl
фа ́йлова систе ́ма
fájlrendszer
фа ́ктор
tényező
фа ́ктори еволю́ції
az evolúció tényezői
факторіа ́л
faktoriális
фантасмаго ́рія
ábrándkép, fantazmagória
фарао ́н
fáraó
фасе ́ткові очі
összetett szemek
фа ́сція
izompólya
фа ́ція
fácies
фаши ́зм
fasizmus
фая́нс
agyagedény, cserép
федерати ́вна мона ́рхія
föderatív monarchia
федера ́ція
föderáció
фейлето ́н
tárca
феміні ́зм
feminizmus
феніламі ́н
fenil-amin
феніла ́моній хлори ́д
fenil-ammónium klorid
фені ́л-радика ́л
fenil gyök
фені ́льна гру ́па
fenil csoport
фено ́л
fenol, karbolsav
феноло́гія
fenológia

фенолфталеї ́н
fenolftalein
феноля́т
fenolát
феноля́т-іо ́н
fenolát ion
феноти ́п
fenotípus
фео ́д
hűbéri birtok, feudum
феодалі ́зм
feudalizmus
феода ́льна драби ́на
feudális (hűbéri) társadalmi rend
феода ́льна роздро ́бленість
feudális széttagoltság
ферме ́нт
enzim
фермента ́ція
fermentáció
ферме ́нти
enzimek
фероспла ́ви
vasötvözetek
фе́рум
vas
фібри ́н
fibrin
фібриноге ́н
fibrinogén
фігу ́ра
test
фігу ́ра оберта ́ння
forgástest
фігу ́ри мо ́ви
nyelvi alakzatok
фігу ́ри рі ́вні
egybevágó testek
фі́зико-геогра ́фічне районува́ння
fizikai-földrajzi körzetesítés
фі́зико-географі ́чний край
természetföldrajzi terület
фізи ́чна величина ́
fizikai mennyiség
фізи ́чна геогра ́фія
domborzattan
фізи ́чна о ́птика
fizikai optika
фізи ́чна осо ́ба
fizikai személy
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фізи ́чна осо ́ба-підприє́мець
egyéni vállalkozó

фізи ́чне моделюва́ння
fizikai modellezés

фізи ́чне ті́ло
fizikai test (tárgy)

фізи ́чне я́вище
fizikai jelenség

фізи ́чні ве́кторні величи ́ни
fizikai vektormennyiségek

фізи ́чні мутаге ́ни
fizikai mutagének

фізіологі ́чна систе ́ма
fiziológiai rendszer

фізіологі ́чний ро́зчин
fiziológiás oldat

фізіологі ́чно акти́вні речови́ни
bioaktív anyag

фізіоло ́гія
élettan (fiziológia)

філогене́з
filogenezis

філогенети ́чний ряд
filogenetikus sor
філогені́я
törzsfejlődés
філоло ́гія
nyelvészet és irodalomtudomány,
filológia

філосо ́фська лі́рика
filozofikus költészet, gondolati líra

фільва ́рок
majorság, nemesi kúria, filvark

фі́льтр
szűrő

фільтра ́ція
szűrés

фільтрува ́льний папі́р
szűrőpapír

фільтрува ́ння
szűrés

фільтрува ́ння в ЕТ
szűrés az elektronikus táblázatban

фільтрува ́ння в СУБД
szűrés az adatbázisban

фі́на
borsóka

фіо ́рд
fjord

фітогормо́ни
fitohormonok

фітофа́ги
növényevők

фітоцено ́з
fitocönózis

флегма ́тик
flegmatikus

флейм
szócsata

флеш-накопи ́чувач
flash meghajtó (tároló)

фліш
flis

флое ́ма
háncsrész

фло ́ра
flóra

флота ́ція
flotálás, flotáció

флуд
szóözön

флуо́р
fluor

флуоресце ́нція
fluoreszcencia, fluoreszkálás

флуори ́д
fluiorid

флуори ́д-іо ́н
fluorid ion

флуори ́дна кисло ́та
fluorsav

флю ́гер
széliránymutató; szélzsák

флюс
forrasztózsír, flux

флю ́си
folyósítóanyag, flux

фока́льна площина́
fokális felület

фо́кус
fókusz

фо́кусна ві ́дстань
fókusztávolság

фолксоно ́мія
folkszonómia vagy közösségi címkézés

фолькло́р
folklór

фо́ндова бі́ржа
tőzsde

фоне ́ма
fonéma

фоне ́тика
hangtan, fonetika

фоно ́вий малю ́нок
háttérkép

ф ́орма
forma

фо́рма бази даних
adatbázis forma
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фо́рма держа ́ви
államforma

формалі ́н
formalin

формальдегі ́д
formaldehid

фо́рма мені ́ска
meniszkusz formája

форма ́ти да ́них
adatformátumok

форматува ́ння
formázás

форматува ́ння ди ́ска
lemez formázás

форматува ́ння докуме ́нта
dokumentum formázása

форма ́т фа ́йлу
fájl formátuma

фо́рмені елеме ́нти
sejtes elemek

фо́рми
formák

фо́рми мо́влення
beszédformák

фо́рми поведі ́нки
viselkedés formák

фо́рми рельє́фу
domborzati formák

фо́рми сло́ва
szóalakok

фо́рми спілкува ́ння
közlésformák

фо́́рмула
képlet

фо́рмула (електро ́нна,
молекуля ́рна, напівструкту ́рна,
структу ́рна)
képlet (elektron, molekuláris,
félszerkezeti, szerkezeti)

фо́рмула зага ́льна чле ́на
послідо ́вності
a sorozat általános tagjának képlete

формула з суми тангенсів
tangensek összegét szorzattá alakító
képlet

фо́рмула квадра ́та різни ́ці
a különbség négyzetének képlete

фо́рмула квадра ́та су́ми
az összeg négyzetének képlete

фо́рмула ко ́синуса різни ́ці
két szög különbségének koszinusza

фо́рмула ко ́синуса су́ми
két szög összegének koszinusza

фо́рмула лі ́нзи
lencseegyenlet

фо́рмула логарифмува ́ння
a logaritmus azonosságai
фо́рмула об'є́́му ку ́ба
a kocka térfogatának képlete
фо́рмула об'є́му прямоку ́тного
паралелепі ́педа
a téglatest térfogatának képlete
фо́рмула пери ́метра квадр ́ата
a négyzet kerületének képlete
фо́рмула пери ́метра
прямоку ́тника
a téglalap kerületének képlete
фо́рмула пло ́щі квадра́та
a négyzet területének képlete
фо́рмула пло ́щі прямоку ́тника
a téglalap területének képlete
фо́рмула пло ́щі рівносторо́ннього
трику ́тника
az egyenlő oldalú háromszög
területének képlete
формула рекуррентна
a rekurzív képlet
фо́рмула різни ́ці квадратів
négyzetek különbségének képlete
фо́рмула різни ́ці ко ́синусів
koszinuszok különbségét szorzattá
alakító képlet
фо́рмула різни ́ці кота ́нгенсів
kotangensek különbségét szorzattá
alakító képlet
фо́рмула різни ́ці кубі ́в
a köbök különbségének képlete
фо́рмула різни ́ці си́нусів
szinuszok különbségét szorzattá alakító
képlet
фо́рмула різни ́ці та ́нгенсів
tangensek különbségét szorzattá alakító
képlet
фо́рмула си ́нуса різни́ці
két szög különbségének szinusza
фо́рмула си ́нуса су́ми
két szög összegének szinusza
фо́́рмула скоро ́ченого мно ́ження
nevezetes azonosságok
фо́рмула су ́ми ко́синусів
koszinuszok összegét szorzattá alakító
képlet
фо́рмула су ́ми кота ́нгенсів
kotangensek összegét szorzattá alakító
képlete
фо́рмула су ́ми кубі́в
köbök összegének képlete
фо́рмула су ́ми си́нусів
szinuszok összegét szorzattá alakító
képlet
фо́рмула та ́нгенса різни ́ці
két szög különbségének tangense
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фо́рмула та ́нгенса су́ми
két szög összegének tangense

формула члена послідовності
sorozat általános tagjainak képlete

фо́рмули додава ́ння
az összeadás képletei

фо́рмули зве ́дення
visszavezetési képletek

фо́рмули й позна ́чення
képletek és jelölések

фо́рмули перетво ́рення добу́тку
тригонометри ́чних фу ́нкцій в су́му
a trigonometrikus függvények
szorzatának összeggé alakítása

фо́рмули перетво ́рення су́ми
тригонометри ́чних фу ́нкцій в
добу́ток
a trigonometrikus függvények
összegeinek szorzattá alakítása

фо́рмули подві ́йного аргуме ́нту
a kettős argumentum képletei

фо́рмули полови ́нного аргуме ́нту
a félargumentum képletei

фо́рмули пони ́ження сте ́пеня
a hatványcsökkentés képletei

фо́рмули потрі ́йного аргуме ́нту
a háromszoros argumentum képletei

фо́рмули тригонометри ́чні
trigonometrikus képletek

формулюва ́ння
formalizálás, formális

форсо ́вана індустріаліза ́ція
erőltetett iparosítás

фо́рум
fórum

фосге ́н
foszgén

фосфі ́́д
foszfid

фосфі ́н
foszfin

фосфоліпі ́ди
foszfolipidek

фо́сфор
foszfor

фосфори ́т
foszforit

фотоавтотро ́фи
fotoautotrófok

фотоальбо ́м
fotóalbum

фотоапара ́т
fényképezőgép

фотогра ́фія
fénykép

фотоефе́кт
fotoeffektus

фотолюмінесце ́нція
fotolumineszcencia

фотоперіоди ́зм
fotoperiodizmus

фотоси́нтез
fotoszintézis

фотосисте ́ма
fotokémiai rendszer

фототро ́фи
fototrófok

фотохімі ́чні реакції
fotokémiai reakciók

фрагмента ́ція
fragmentálódás, töredezettség

фрагме ́нт зобра́ження
képrészlet

фра ́за
frázis

фразеологі ́чна одини ́ця
frazeológiai egység

фразеоло ́гія
frazeológia

фракці ́йна перего́нка на́фти
a kőolaj frakcionált desztillációja

фра ́кція (газолі ́нова, га́сова,
лігрої ́нова, пропа ́н-бута́нова)
frakció (könnyűbenzin-, petróleum-,
ligroin-, propán-bután-)

фра ́нцій
francium

фрео́н
freon (hűtőfolyadék)

фре ́ска
freskó

фрикати ́вний при ́голосний
réshang

Фро ́нда
frondőr, Fronde-mozgalom
(ellenszegülők, pártütők)

фрукто ́за
fruktóz

фтор
fluor

фторово́день
hidrogén-fluorid

фторово́днева кислота ́
hidrogén-fluorid

фторува ́ння
fluorozás

фунгіци ́д
fungicid, gombaölőszer

фундамента ́льний зако ́н
alaptörvény, fundamentális törvény
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фу ́нкції взає́мно обе ́рнені
inverz függvények

фу ́нкції держа ́ви
állami feladatok

фу ́нкції пра́ва
a jog feladata

функціоналі ́зм
funkcionalizmus

функціона ́льна гру ́па
funkciós csoport

функціона ́льна систе́ма
funkcionális rendszer

функціона ́льні сти́лі
funkcionális stílusok

фу ́нкція
funkció, függvény

фу ́нкція, схе ́ма дослі́дження
függvény, a függvényvizsgálat sémája

фу ́нкція бу ́лева
logikai függvény (Boole-függvény)

фу ́нкція гармоні ́йного колива ́ння
a harmonikus rezgés függvénye

фу ́нкція зроста ́юча
növekvő függvény

фу ́нкція інтегро ́вана на відрі́зку
intervallumon integrált függvény

функція істиності
igazságfüggvény

фу ́нкція ліні ́йна
lineáris függvény

фу ́нкція логарифмі ́чна
logaritmusfüggvény

фу ́нкція мо ́ви
a nyelv funkciója

фу ́нкція моното́нна
monoton függvény

фу ́нкція непа ́рна
páratlan függvény

фу ́нкція непере́рвна
folytonos függvény

фу ́нкція нескінче́нно вели ́ка
végtelenül nagy függvény

фу ́нкція нескінче́нно мала ́
végtelenül kis függvény

фу ́нкція обе ́рнена
inverz függvény

фу ́нкція оборо́тна
invertálható függvény

фу ́нкція оборо́тна на множині ́
adott halmazon invertálható függvény

фу ́нкція опу ́кла вго́ру
konkáv függvény

фу ́нкція опу ́кла вниз
konvex függvény

фу ́нкція па́рна
páros függvény
фу ́нкція періоди ́чна
periodikus függvény
фу ́нкція показнико ́ва
exponenciális függvény
фу ́нкція пряма ́ пропорці ́йність
az egyenes arányosság függvénye
фу ́нкція розривна ́
szakadásos függvény
фу ́нкція спадна ́
fogyó függvény
фу ́нкція ста́ла
állandó függvény
фу ́нкція степене ́ва з натура ́льним
пока ́зником
természetes kitevőjű hatványfüggvény
фу ́нкція степене ́ва з
раціона ́льним пока́зником
racionális kitevőjű hatványfüggvény
фу ́нкція степене ́ва з ці́лим
пока ́зником
egész kitevőjű hatványfüggvény

148

Ф

ф
у
н
к
ц
ії

148

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua



Х

х
л
іб
о
за
го
ті
в
л
і

149

Х
ха ́кер
hacker

халіфа ́т
kalifátus

хамі ́тські мо ́ви
hamita nyelvek

хаоти ́чний рух
kaotikus mozgás

хара́ктер
jellem; jelleg

характери ́стика
jellemrajz, jellegzetesség

характери ́стика зву ́ку
hang jellemzői

характери ́стика колива ́нь
rezgések jellemzői

характери ́стика хвиль
hullámok jellemzői

харчова ́ доба́вка
élelmiszeradalék

харчова ́ мере ́жа
táplálékhálózat

харчова ́ поведі ́нка
táplálékszerző viselkedés

харчовий ланцюг
tápláléklánc

харчовий ланцюг детритний
lebontó (detritikus) tápláláklánc,
szaprofita tápláléklánc

харчовий ланцюг пасовищний
növényevő tápláléklánc

харчови ́й проду ́кт
élelmiszer

харчові ́ доба́вки
élelmiszer adalékok

харчові ́ отру́єння
ételmérgezés

хвили́нний об’є́м кро ́ві
a vér perctérfogata

хви ́лі
hullámok

хвильови ́й фронт
hullámfront

хворо ́ба Альцге́ймера
Alzheimer–kór

хворо ́ба Паркінсо ́на
Parkinson–kór

хвощі́
zsurlók

хво ́я
tűlevél

хеліце ́ри
csáprágósok

хемілюмінесце ́нція
kemilumineszcencia

хемоавтотро ́фи
kemoautotrófok

хемоси ́нтез
kemoszintézis

хемотро ́фи
kemotrófok

хижа́цтво
ragadozás

хи́жий зуб
ragadozó fog

хи́жі
ragadozók

хімі́чна будо́ва
kémiai felépítés

хімі́чна дія сві ́тла
fény vegyi hatása

хімі́чна речовина́
kémiai anyag

хімі́чне рівня ́ння
kémiai egyenlet

хімі́чне я ́вище
kémiai jelenség

хімі́чний елеме ́нт
kémiai elem

хімі́чний зв’язо ́к
kémiai kötés

хімі́чний си́мвол
vegyjel

хімі́чні мутаге ́ни
kémiai mutagének

хі ́мія
kémia, vegyészet, vegytan

хіти́н
kitin

хламідіоз
chlamidiózis

хламідомона ́да
chlamydomonas

хлібозаготі ́влі
gabonakészletezés
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хлор
klór

хлора ́т
klorát

хлора ́тна кислота ́
klórsav

хлоре ́ла
chlorella

хлори ́д
klorid

хлори ́д-іо ́н
klorid ion

хлори ́дна кислота ́
sósav

хлори ́т
klorit

хлори ́тна кислота ́
klórossav

хло́рна вода ́
klóros víz

хло́рне вапно ́
klórmész

хлоробензе ́н
klórbenzol

хлорово ́день
hidrogén-klorid

хлороводнева кислота
sósav

хлоромета ́н
klórmetán

хлоропла ́сти
kloroplasztiszok

хлорофі ́л
klorofill

хлороформ
kloroform

хлоро ́цтова кислота ́
klórecetsav

хлорува ́ння
klórozás

хма́ра те́гів
címkefelhő

хма́ри ку ́пчасті, пери ́сті, шарува ́ті
gomolyfelhők, pehelyfelhők, rétegfelhők

хма́рність
borultság

ходи́льні но́ги
járólábak

хо́лдингова компа ́нія
holding társaság

холе ́рик
kolerikus

холестери ́н
koleszterin

холецисти ́т
epehólyag gyulladás, cholecistitis

холоди ́льник хімі ́чний
kémiai hűtő

холо ́дна війна ́
hidegháború

хо́мінг
hazatérési ösztön (homing)

хондроци ́т
chondrociták (porcsejtek)

хо́рда
gerinchúr

хо́рда ко ́ла
a körvonal húrja

хо́рда кру ́га
a körlap húrja

хоре́й
trocheus

хо́стинг
webtárhely

хребе́т
gerincoszlop

хребці́
csigolyák

хресто ́ві похо ́ди
keresztes hadjáratok

хре ́щення
a kereszténység felvétele,
megkeresztelkedés

христия ́нство
kereszténység

хром
króm

хромати ́н
kromatin

хромопла ́сти
kromoplasztisz

хромосо ́ми
kromoszómák

хромосо ́мна тео ́рія спадко ́вості
az öröklődés kromoszóma elmélete

хромосо ́мні мута ́ції
kromoszóma mutációk

хронологі ́чна табли́ця
időrendi (kronológiai) táblázat

хронологі ́чний вік
kronológiai életkor

хроноло ́гія
időrend, kronológia

хрущо ́вки
hruscsovkák

хрящ
porc
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хрящові ́ ри́би
porcos halak
худо ́жній о́браз
művészeti példa, irodalmi alak
худо ́жній твір
műalkotás
худо ́жньо-белетристи ́чний стиль
szépirodalmi stílus
худо ́жня дета ́ль
műrészlet
ху́нта
junta
ху́тір
tanya, major
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Ц
це ́гла
tégla

це ́зій
cézium

целофа ́н
celofán

целюло ́за
cellulóz

цеме ́нт
cement

ценофі ́ли
cönofilok

ценофо ́би
cönofóbok

центра ́льна кліти ́на
központi sejt

центра ́льна нерво ́ва систе ́ма
központi idegrendszer

центра ́льний йон
központi ion

центр ваги ́
súlypont

центр гомоте ́тії
a homotécia középpontja

центрифу ́га
centrifuga

центрифугува ́ння
centrifugálás

центріо ́ля
centriólum

центр ко́ла
a körvonal középpontja

центр ко́ла, впи ́саного в
трику ́тник
a háromszögbe írt kör középpontja

центр ко́ла, опи ́саного навколо
трику ́тника
a háromszög köré írt kör középpontja

центр кру ́га
a körlap középpontja

центр ку́лі
a gömb középpontja

центр мас
tömegközéppont

центроме ́ра
centroméra

центр пра ́вильного
многогра ́нника
a szabályos sokszög középpontja

центр симетрі ́ї
a szimmetria középpontja

церко ́вна ієра́рхія
egyházi hierarchia

церко ́вний розко ́л
egyházszakadás

церко ́вні бра ́тства
testvériségek, egyházi társulatok

цета́нове число ́
cetánszám

цехи ́ ремісни ́чі
kézműves céhek

цивіліза ́ція
civilizáció

циві́льна дієзда́тність
polgári cselekvőképesség

циві́льна правозда ́тність
polgári jogi alkalmasság

циві́льне пра ́во
polgári jog

циві́льно-правова ́
відповіда ́льність
polgárjogi felelősség

цикл
ciklus

цикл з пара́метром
számlálós ciklus

цикл з передумо ́вою
elöltesztelő ciklus

цикл з постумо ́вою
hátultesztelő ciklus

циклі ́чна моле ́кула
ciklikus molekula

циклі ́чна фо́рма глюко ́зи
a glükóz gyűrűs alakja

циклі ́чні алгори ́тми
ciklikus algoritmusok

цикл Ка́львіна
Calvin–ciklus

циклоалка ́н
cikloalkán

циклобута ́н
ciklobután

циклогекса ́н
ciklohexán

цикло́їда
ciklois

цикло́н
ciklon
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циклопарафі ́н
cikloparaffin, cikloalkán
циклопропа ́н
ciklopropán
цикл трикарбо ́нових кисло́т (цикл
Кре ́бса)
citrátkör, trikarbonsavciklus, Krebs-
ciklus
цилі ́ндр
henger
цилі ́ндр кругови ́й пря ́мий
egyenes körhenger
цинга ́
skorbut
цинк
cink
ци́нковий пил
cinkpor
цирко ́ній
cirkónium
ци́ркуль
körző
циркуля ́торна систе́ма
keringési rendszer
циркуляці ́йний газ
cirkuláló gáz
циркуля ́ція атмосфе́ри
légköri áramlás, cirkuláció
циро ́з
cirrózis, májzsugor
цис-ізоме́р
cisz-izomer
ци́ста
ciszta
цисти ́т
hólyaghurut
цита ́та
idézet
цитогенети ́чний ме ́тод
citogenetikai módszer
цитози ́н
citozin
цитозо́ль (гіалопла ́зма)
citoszol (hialoplazma)
цитокіне ́з
citokinézis
цитокіні ́ни
citokininek
цитоло́гія
sejttan, citológia
цитопла ́зма
citoplazma
цитоплазмати ́чна спадковість
citoplazmatikus öröklődés
цитоскеле ́т
sejtváz

цитотехноло ́гії
citotechnológia
ци́фри непа ́рні
páratlan számjegyek
ци́фри па́рні
páros számjegyek
ціані́д
cianid
ціанобакте ́рії (ціанопрокаріо ́ти)
cianobaktériumok
ці ́вка
csűd
ці ́ла части ́на мі ́шаного числа ́
a vegyes számok egész része
ці ́лісність
egységesség
ці ́лісність географі ́чної оболо ́нки
a földrajzi burok egysége
ціна ́ по ́ділки
a beosztás értéke
цу́кор
cukor
цукро ́вий діабе ́т
cukorbetegség
цуна́мі
szökőhullám, szökőár, cunami
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Ч
чаву ́н
nyersvas, öntöttvas

чадни ́й газ
széngáz, szén-monoxid

чарти́стський рух
chartista mozgalom

час відпочи ́нку
szabadidő, pihenő idő

час лі́тній, місце ́вий, поясни́й
nyári időszámítás, helyi idő, zóna idő

части ́на мо ́ви
szófaj

ча́стка
hányados

ча́стка (ма́сова, моля ́рна,
об’є ́мна)
arány (tömeg, moláris, térfogat)

частка неповна
nem teljes hányados

частко ́ве покрива ́ло
részleges burok (gomba)

частко ́вий заря́д
részleges töltés

частота ́ серце́вих скоро ́чень
szívösszehúzódás gyakorisága,
szívfrekvencia

частота ́ циклі́чна гармоні ́йного
колива ́ння
a harmonikus rezgés körfrekvenciája

чат
csevegés

ча́шечка
csésze

Черве ́нські міста ́
Cservenyi városok

Черво́на кни́га
Vörös Könyv

Черво́на кни́га Украї́ни
Ukrajna Vörös Könyve

черво́ний теро ́р
vörösterror

черво́ні во ́дорості
vörösmoszatok

чергува ́ння зву́ків
hangzóváltakozás

черевни ́й нерво ́вий ланцюжо́к
hasdúclánc

черевоно́гі молю ́ски
csigák (haslábúak)

черевце ́ членистоно́гих
az ízeltlábúak potroha
че́реп
koponya
черепа ́хи
teknősök
черепна ́ коро́бка
agytok
черешо ́к листка ́
levélnyél
четверти ́нний а́том карбо́ну
kvartener szénatom
четверти ́нні антропоге ́нні
ві ́дклади
negyedidőszaki üledékek
чи ́нники розмі ́щення
виробни́цтва
a termelés helyét meghatározó
tényezők
чи ́нники середо ́вища
környezeti tényezők
чисе́льник дро ́бу
a tört számlálója
чи ́сла взає ́мно обе ́рнені
kölcsönösen fordított számok, reciprok
számok
чи ́сла взає ́мно прості ́
relatív prímszámok
чи ́сла від’є́мні
negatív számok
чи ́сла дода́тні
pozitív számok
чи ́сла дробові ́
tört számok
чи ́сла ко́мплексні
komplex számok
чи ́сла натура ́льні
természetes számok
чи ́сла непа ́рні
páratlan számok
числа несумірні
nem összemérhető számok
чи ́сла па́рні
páros számok
чи ́сла про ́сті
prímszámok
чи ́сла протиле ́жні
ellentétes számok
чи ́сла раціона́льні
racionális számok
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чи ́сла скла ́дені
összetett számok
чи ́сла спільномі ́рні
azonos számosságú számok
чи ́сла спря ́жені
konjugált számok, komplex konjugált
числа сумірні
összemérhető számok
чи ́сла ці ́лі
egész számok
числі ́вник
számnév
числі ́вники на озна́чення ці́лих
чи ́сел
egész számot megnevező számnevek
число Авогадро
Avogadro szám
число ́ іме ́нників
a főnév száma
число ́ мі ́шане
vegyes szám
число ́ нейтро ́нне
neutronszám
число ́ нукло ́нне (ма ́сове)
tömegszám
число ́ просте ́
prímszám
число ́ прото ́нне
protonszám
число ́ уя ́вне
képzetes szám
чи ́ста лі́нія
tiszta vonal
чита ́ння
olvasás, felolvasás
чле ́ни ре́чення
mondatrészek
член многочле ́на
a többtagú kifejezés tagja
чолові ́чий рід
hímnem
«чо ́рна до́шка»
fekete tábla
чо ́рна ра́да
köznépi tanács
чо ́рний мета ́л
fekete fém
чо ́рний спи́сок
feketelista
чорни́ло
tinta
чорни́льний мішо ́к
tintazacskó
«чорносви ́тники» («сі ́рі
піджа ́ки»)
fekete pulóveresek (szürkezakósok)

чорносо ́тенці
feketeszázak
Чорткі́вська офензи ́ва
csortkovi offenzíva
чотиривале ́нтний елеме ́нт
négy vegyértékű elem
чотирику ́тник
négyszög
чумакува ́ння
fuvaros kereskedelem
чутли ́ва реа ́кція
érzékeny reakció
чутли ́вий (доцентро ́вий) нейро ́н
érzékelő neuron
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Ш
шабло ́н
sablon

шабло ́н докуме ́нта
dokumentum sablon

ша ́лька терезі ́в
mérlegtányér, mérlegserpenyő

шар електро ́нний
elektronréteg

шарува ́та будо́ва
réteges felépítés

шви́дкість
sebesség

шви́дкість скоро́чення м'я́зів
izom összehúzódási sebesség

шви́дкість ті́ла
test sebessége

шви́дкість хімі́чної реа ́кції
reakciósebesség

ше́льф
kontinentális talapzat, self

ше́льфовий льодовик
selfjég

Шенге ́нська зо́на
schengeni övezet

шершкува ́та (зерни ́ста)
ендоплазмати ́чна сі́тка
durvafelszínű endoplazmatikus hálózat

шестиелектронна π-хмара
hat elektronos π-elektronfelhő

шестичле ́нний цикл
hattagú gyűrű

ши ́на
busz, sín

Шипи́нська земля ́
Sipinszki földek

шипля ́чий звук
sziszegő hang

ширина ́ прямоку ́тника
a téglalap szélessége

ширина ́ прямоку ́тного
паралелепі ́педа
a derékszögű paralelopipedon
szélessége

ши ́шка
toboz

шістдеся ́тники
hatvanasok

шкала́
skála, beosztás, mérce

шкала́ Це ́льсія
Celsius-skála

шкідли ́ва речовина́
káros anyag

шкідли ́ві умо ́ви
káros feltételek

шкідники ́ сільськогоспо ́дарських
культ ́ур
a kultúrnövények kártevői

шкільни ́й пері́од
iskolai időszak

шкірне ́ ди ́хання
bőrlégzés

шкі́рно-м’я́зовий мішо́к
bőrizomtömlő

шкі́рочка листка́
a levél bőrszövete

шко ́да
kár, veszteség

шлак
salak

шліфува́льні матеріа ́ли
csiszoló anyagok

шлунко ́вий сік
gyomornedv

шлу́нок
gyomor

шлу́ночки се ́рця
szívkamrák

шлюб
házasságkötés

шлю́бна диплома ́тія
dinasztikus diplomácia

шлюз
átjáró, híd

шлях
út

шлях до фа ́йлу
fájl elérési útvonal

шля ́хта
slaсhta, lengyel kisnemesség

шовк ацета́тний
műselyem

шовк натура ́льний
természetes selyem

шо́кова терапі ́я
sokkterápia

шрифт
betűkészlet
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штам
baktériumtörzs
штати ́в для пробі ́рок
kémcsőtartó állvány
штати ́в хімі́чний
kémiai állvány
штиль
szélcsend
шторм
vihar
штраф
büntetés
шту́чна екососте ́ма
mesterséges ökoszisztéma
шту́чне волокно ́
műszál
шту́чне заплі ́днення
mesterséges megtermékenyítés
шту́чний добі́р
mesterséges kiválogatódás
шту́чний імуніте́т
mesterséges immunitás
шту́чні росли ́нні угрупо ́вання
mesterséges növénytársulások
шум
zaj
шу ́мний при ́голосний
zörejhang
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Щ
щавле ́ва кислота ́
oxálsav
ще ́лепи
állkapcsok
ще ́плення росли ́н
növények oltása
щит
pajzs
щитоподі ́бна за́лоза
pajzsmirigy
щіли́нний при ́голосний
réshang
щі́льна сполучна ́ ткани ́на
tömött rostos kötőszövet
щі́льний матеріа ́л
tömör anyag
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Ю
юзабі ́літі
használhatóság
ЮНЕ́СКО
UNESCO (Egyesült Nemzetek
Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális
Szervezete (United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization))
юніко ́д
unicode
юриди ́чна відповіда ́льність
jogi felelősség
юриди ́чна осо ́ба
jogi személy
юриди ́чні фа ́кти
jogi tények
юрисди ́кція
joghatóság
ю́рський пері ́од
Jura időszak
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Я
я́блучна кислота ́
almasav

я́вище (біологі ́чне, фізи ́чне,
хімі́чне)
jelenség (biológiai, fizikai, kémiai)

я́вище колоніа ́льності
a telepesség jelensége

я́дерна оболо ́нка
maghártya

я́дерна реа ́кція
magreakció

я́дерний ма ́трикс
magmátrix

я́дерний сік (каріопла ́зма,
нуклеопла ́зма)
sejtmagnedv (karioplazma,
nukleoplazma)

я́дерні по ́ри
maghátya pórusok

я́дерні реа ́кції
magreakciók

я́дерні си ́ли
magerők

яде ́рце
magvacska

ядро ́
sejtmag

ядро ́ (а́тома, бензе ́ну)
mag (atomé, benzolé)

ядро ́ вегетати́вне
vegetatív sejtmag

ядро ́ генерати́вне
generatív sejtmag

ядро ́ землі́
a Föld magja

яє ́чка (сім’яни ́ки)
herék

яє ́чники
petefészkek

язи́к
nyelv

язико ́вий при ́голосний
nyelvhang

язи́чництво
pogányság

яйла́
jajla, fennsík a Krími hegyekben

яйцеживонаро ́дження
tojáselevenszülés

яйцекла ́д
tojócső
яйцекліти ́на
petesejt
яйценаро ́дження
tojásrakás (ovipara)
я́кісна реа ́кція
minőségi (identifikációs) analitikai
reakció
я́кісний ана ́ліз
minőségi elemzés
я́кісні прикме ́тники
minőséget kifejező melléknevek
я́кісні числі ́вники
minőséget kifejező számnevek
ямб
jambus
яр
aszóvölgy
ярли ́к
parancsikon
я́русність
szintezettség
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Zs zsargonizmus
жаргоні́зм

zsarnokság
тирані́я

zsdanovscsina
«жда́новщина»

zsidóellenesség
антисеміти́зм

zsigerzacskó
манті́йнапорожни́на

zsírok
жири́

zsírsavak
жи́рнакислота́

zsírszövet
жи́роваткани́на

zsír(természetes,mesterséges)
жир(натура́льний,шту́чний)

zsírtest
жи́роветі́ло

zsurlók
хвощі́
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Z zaj
шум

zakupok,jobbágyok
за́купи(селя́ни)

ZaporozsjeiHad
Ві́йськоЗапоро́зьке

ZaporozsjeiSzics
Запоро́зькаСіч

zárójel
ду́жка

zárójelfelbontása
розкриття́дужо́к

zárósejtek
продихо́вікліти́ни

zárt(felépítés)
за́мкнена(будо́ва)

zárt(lánc)
за́мкнений(ланцю́г)

zárttöröttvonal
ла́маназа́мкнена

zártvérkeringés
за́мкненакровоно́снасисте́ма

zárvány
вклю́чення

zárvatermők(virágosnövények)
покритонасі́нні(квітко́ві)

zászló
прапоре́ць

zavarosidőszak,zűrzavarosidők
Сму́тнийчас

zemsztvo
зе́мство

zemsztvó-gyűlés
Зе́мськийсобо́р

zenestúdió
музи́чнасту́дія

zeneszerkesztő
музи́чнийреда́ктор

zigóta
зиго́та

zoospórák
зооспо́ри

zöldeugléna
евгле́назеле́на

zöldforradalom
Зеле́нареволю́ція

ZöldKönyv
Зеле́накни́га

zöldmirigyek
зеле́ніза́лози

zöldmoszatok
зеле́ніво́дорості

zöngéshang,zengő,csengőhangú
дзвінки́й

zöngésmássalhangzó
дзвінкі́при́голосні

zöngétlenhang
глухи́йзвук

zöngétlenmássalhangzó
глу́хіпри́голосні

zörejhang
шу́мнийпри́голосний

zuhatagok
поро́ги

zúzmara,dér
па́морозь

zuzmóindikáció
ліхеноіндика́ція

zuzmók
лиша́йники
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X xenon
ксено́н

xilém,fatest
ксиле́ма

xilol
ксиле́н
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W wattmérő
ватме́тр

watt(W)
ват

WEB2.0,webkettő
веб2.0

web-designer
веб-диза́йнер

webesalkalmazások,web
kiegészítők
веб-дода́тки

webestartalomkezelőrendszer
систе́миуправлі́ннявеб-конте́нтом

web-katalógus
веб-катало́г

webkettőszolgáltatások
се́рвісивеб2.0

weblap
веб-сайт

weboldal
веб-сторі́нка

webtárhely
хо́стинг

winchester(merevlemez)
вінче́стер
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vízkő
на́кип

vízkörforgás
кругоо́бігво́дивприро́ді

vízlágyítás
пом’я́кшенняводи́

vízmentes
безво́дний

vízmosás
вимо́їна

vízművelés,vízgazdálkodás,
akvakultúra
аквакульту́ра

vízozonálása
озонува́нняводи́

vizsgálatimódszerek
ме́тодидослі́дження

vízsótartalma
соло́ністьводи́

vízszintesaszimptota
асимпто́тагоризонта́льна

vízszintesenelhajítotttestmozgása
рухті́ла,ки́нутогогоризонта́льно

vízszintes(horizontális)
övezetesség
зона́льністьгоризонта́льна

víztároló,vízmedence
водосхо́вище

víztér,akvatórium
аквато́рія

víztömeg
во́днама́са

vízummentesség
безві́зовийрежи́м

vízválasztó
вододі́л

vízvonal
ватерлі́нія

vízzáróréteg
водотривки́йшар(горизо́нт)

Volta-elem
елеме́нтВо́льта

Volta-oszlop
во́льтівстовп

voltmérő
вольтме́тр

volt(V)
вольт

vonal
лі́нія

vonalvezetés,vázlat,rajzolás
накре́слення

vonalzó
ліні́йка

vonatkozónévmás
відно́снізайме́нники

vonatkoztatásirendszer
систе́маві́дліку

vonulómadarak
перелі́тніптахи́

vonzás,vonzódás
притяга́ння

VörösKönyv
Черво́накни́га

vörösmoszatok
черво́ніво́дорості

vörösterror
черво́нийтеро́р

vulkán
вулка́н

vulkánibomba
вулкані́чнібо́мби

vulkánihamu
вулкані́чнийпо́піл

vulkánosság
вулкані́зм
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virágzat
суцві́ття

virion
віріо́н

viroid
віро́їди

virológia
вірусоло́гія

virtuálisgyakorlatifoglalkozás
електро́нний(віртуа́льний)пра́ктикум

virtuálisiroda
віртуа́льнийо́фіс

vírus
ві́рус

vírusirtóprogramok
антиві́русніпрогра́ми

virusoidok
вірусо́їди

viselkedésformák
фо́рмиповеді́нки

visszacsatolás
зворо́тнійзв’язо́к

visszafordíthatatlan(irreverzibilis)
folyamat
незворо́тнійпроце́сс

visszahatónévmás
означа́льнізайме́нники

visszahonosítottak,repatriáltak
репатріа́нти

visszakövetni
трекбе́к

visszaszívás(reabszorbció)
зворо́тневсмо́ктування(реабсо́рбція)

visszaszokás,visszatelepítés,
reaklimatizáció
реакліматиза́ція

visszatelepülés
реемігра́ція

visszautalás,anafora
ана́фора

visszaverődésiszög
кутвідбива́ння

visszavezetésiképletek
фо́рмулизве́дення

visszérgyulladástrombózissal
(thrombophlebitis)
тромбофлебі́т

visszhang,bírálat
ві́дгук

visszhangjelző,echolot
ехоло́т

viszkózusfolyadék
в’язка́рідина́

viszonyítómelléknév
відно́сніприкме́тники

viszonyszavak
службо́вічасти́нимо́ви

viszonyszó
зале́жнесло́во

viszonyszó,segédige
службо́віслова́

Visztula-akció
опера́ція«Ві́сла»

vitairodalom
полемі́чналітерату́ра

vitálkapacitás
життє́ває́мністьлеге́нів

vitamin
вітамі́н

vitaminok
вітамі́ни

vitatottcselekmény
запере́чнийправочи́н

vitorlásbillentyűk
сту́лковікла́панисе́рця

vízáteresztőkőzetek
водопрони́кніпоро́ди

vízáteresztőréteg
водоно́снийшар(горизо́нт)

vízbenélőállatokösszessége,
plankton
планкто́н

vízegyensúly
во́днийбала́нс

vizelet
се́ча

vízelfolyás,vízlefolyás
во́днийстік

vízerőmű
гідроакумуляці́йнаелектроста́нція
(ГАЕС)

vízesés
водоспа́д

vízfelületbefagyásánakidőszaka
льодоста́в

vízfürdő
водяна́ба́ня

vízhozam
річкови́йстік

víziközeg
во́днесередо́вище

vízkeménység
тве́рдість(жо́рсткість)води́

vízkészlet
во́дніресу́рси

166

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua



vérszegénység(anémia)
недокрі́в’я

vérzékenység(hemofília)
гемофілі́я

vérzés
кровоте́ча

vesék
ни́рки

vesekő
сечокам’яна́хворо́ба

vesemedence–gyulladás
(glomerulonefritisz)
гломерулонефри́т

vessző
ко́ма

veszélyes(kísérlet)
небезпе́чний(до́слід,експериме́нт)

veszteség
зби́тки

vetítőgép
проекці́йнийапара́т

vétó
ве́то

vétség,kihágás
просту́пок

vetület,projekció
прое́кція

vetületiábrázolás
картографі́чніпрое́кції

vevőkészülék
прийма́ч

vezéregyenes,direktrix
директри́са

vezérlő
контроле́р

vezérlőegység
при́стрійуправлі́ння

vezérlőpult
пане́лькерува́ння

vezetőképesség(elektromos,hő)
прові́дність(електри́чна,те́пло-)

vezetőkésszigetelőkelektromos
térben
провідники́тадіеле́ктрики
велектри́чномупо́лі

vezetőkpárhuzamoskapcsolása
парале́льнез’є́днанняпровідникі́в

vezetőksoroskapcsolása
послідо́внез’є́днанняпровідникі́в

viaszok
во́ски

videoadapter
відеоада́птер

videokártya
відеока́рта

videoklip
відеоклі́п

videokonferencia
відеоконфере́нція

videorendszer
відеосисте́ма

videostúdió
відеосту́дія

videoszerkesztő
відеореда́ктор

vígjáték,komédia
коме́дія

vihar
шторм

vikingek
ві́кінги

világgazdaság
світове́господа́рство

világgazdaságiválság
світова́економі́чнакри́за

világháború
світова́війна́

világnézetiésvallásszabadság
свобо́дасвіто́глядуівіросповіда́ння

világosláng
світне́по́лум’я

világóceán
світови́йокеа́н

világpiac
світови́йри́нок

világpolgárság,kozmopolitizmus
космополіти́зм

világváros
мегалопо́ліс

világváros,metropolis
метропо́лія

világvárosok
світові́міста́

villámháború
бліцкри́г

vinil
віні́л

vinil-klorid
вінілхлори́д

virág
кві́тка

virágkocsány
квітконі́жка

virágtakaró
оцві́тина
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vegyeshivatkozás
мі́шанепосила́ння

vegyesszám
число́мі́шане

vegyesszámokegészrésze
ці́лачасти́намі́шаногочисла́

vegyesszámokkivonása
відніма́ннямі́шанихчи́сел

vegyesszámokösszeadása
додава́ннямі́шанихчи́сел

vegyestáplálkozás
змі́шанежи́влення

vegyestörttörtrészénektizedes
törtalakja
дробо́вачасти́надесятко́вогодро́бу
мі́шаногочисла́

vegyesvállalat
спі́льнепідприє́мство(СП)

vegyészmérnök
інжене́р-хі́мік

vegyjel
хімі́чнийси́мвол

vegyjel,akémiaielemjele
си́мволхімі́чногоелеме́нта

vegyület
сполу́ка

vegyületek
сполу́ки

végződés
закі́нчення

vékonybél
тонка́ки́шка

vektorfelbontása
розклада́нняве́ктора

vektorgrafika
ве́кторнагра́фіка

vektorhossza
мо́дульве́ктора

vektorkoordinátái
координа́тиве́ктора

vektormennyiségek
ве́кторнівеличи́ни

vektorműveletek,műveletek
vektorokkal
ді́їнадве́кторами

vektorok
ве́ктори

vektorokhajlásszöge
кутміжвектора́ми

vektorokskalárisszorzata
скаля́рнийдобу́токве́кторів

vektortér
ве́кторнийпро́стір

veleszületett(nemspecifikus)
immunitás
вро́джений(неспецифі́чний)імуніте́т

véletlenesemény
поді́явипадко́ва

véletleneseményvalószínűsége
ймові́рністьвипадко́воїподі́ї

véletlenkísérletek
експериме́нтивипадко́ві

véletlenszerűértékekeloszlása
розпо́ділвипадко́воївеличини́

véletlenszerűeseményekeloszlási
táblázata
табли́цярозпо́ділузна́чень
випадко́воївеличини́

velőcsövesembrió(neurula)
не́йрула

vénák
ве́ни

vénavarikózustágulása
варико́знерозши́реннявен

venulák
ве́нули

vér
кров

véralvadás
зсіда́ннякро́ві

vércsoport
гру́пакро́ві

vércsoport–szerológiai
kompatibilitás
сумі́сністькро́ві

véredény
суди́на

verejtékmirigyek
потові́за́лози

vérhasamőba
дизентері́йнааме́ба

vérperctérfogata
хвили́ннийоб’є́мкро́ві

vérplazma
пла́змакро́ві

vérrög(trombus)
тромб

versmértékek
віршо́віро́зміри

versnyelv
віршо́ванамо́ва

versritmus
ритмомело́дика

versszak,strófa
строфа́
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város
мі́сто

városállam
мі́сто-держа́ва

városiagglomeráció
міська́агломера́ція

városiasodás,urbanizáció
урбаніза́ція

városikommuna
міська́кому́на

várositanács,magisztrátus
магістра́т

várositípusútelepülés
се́лищемісько́готи́пу(смт.)

vas
фе́рум

vásárlóerő-paritás(purhashing
powerparity,PPP)
парите́ткупіве́льноїспромо́жності
(ПКС)

vasbaktériumok
залізобакте́рії

vaskorszak
залі́знийвік

vasötvözetek
фероспла́ви

vastagbél
товста́ки́шка

vastagság
товщина́

vázizmok
скеле́тнім’я́зи

vázlat
ескіз

védekezésgenetikaimódszerei
генети́чніме́тодиборотьби́

védekezőviselkedés
захисна́поведі́нка

VédelmiTanács
Ра́даБезпе́ки

védettkistáj
запові́днеуро́чище

védettterületek
природоохоро́ннітерито́рії

védőszínezet
захисне́заба́рвлення

végessorozat
послідо́вністьскінче́нна

vegetatív(autonóm)idegrendszer
вегетати́вна(автоно́мна)нерво́ва
систе́ма

vegetatívidegrendszer
paraszimpatikusrésze
парасимпати́чнийві́дділвегетати́вної
нерво́воїсисте́ми

vegetatívidegrendszerszimpatikus
része
симпати́чнийві́дділвегетати́вної
нерво́воїсистеми

vegetatívsejtmag
ядро́вегетати́вне

vegetatívszaporodás
вегетати́внерозмно́ження

vegetatívszervek
вегетати́вніо́ргани

végrehajtottbűncselekmény
закі́нченийзло́чин

végrehajtó
викона́вець

végrehajtóihatalom
викона́вчавла́да

végrehajtóimulasztás
ексце́свикона́вця

végrendelet
запові́т

végsőgazda
остато́чнийхазя́їн

végsőszükségszerűség,
végszükség
кра́йнянеобхі́дність

végtagokfüggesztőöveinekváza
скеле́тпоясі́вкінці́вок

végtelensorozat
послідо́вністьнескінче́нна

végtelentizedestört
дрібнескінче́нний

végtelenülkisfüggvény
фу́нкціянескінче́нномала́

végtelenülkissorozat
послідо́вністьнескінче́нномала́

végtelenülnagyfüggvény
фу́нкціянескінче́нновели́ка

végtoldalék,rag,szuffixum
су́фікс

végtoldalékolás
суфікса́ція

végtoldalékosszóalkotás
суфікса́льнийспо́сібсловотво́рення

vegyértékelektron
вале́нтнийелектро́н

vegyérték(változó,állandó)
вале́нтність(змі́нна,ста́ла)

vegyescsontok
кістки́змі́шані
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V vacok
квітколо́же

vádi,aszó,aszóvölgy
ва́ді

VadMezők
ди́кепо́ле

vaj
ма́словершко́ве

vajdaság
воєво́дство

vakbél
сліпа́ки́шка

vakbélgyulladás(appendicitis)
апендици́т

vakcina,oltóanyag,védőoltás
вакци́на

vakcinnáció(immunizálás)
вакцина́ція(імуніза́ція)

vaktérkép,kontúrtérkép
ко́нтурнака́рта

vakuólum
вакуо́ля

vákuum
ва́куум

válasz;másolat,végszó
ре́пліка

választásikerület
ви́борчийо́круг

választások
ви́бори

választottbíróságok
трете́йськісуди́

választótölcsér
діли́льналі́йка

vállalat
підприє́мство

vállalatinormák
корпорати́вніно́рми

vállalkozás
підприє́мництво

vállalkozásújjáépítése
реконстру́кціяпідприє́мства

vallás
релі́гія

vallásháborúk
релігі́йніві́йни

vallásisokszínűség
поліконфесі́йність

vallások,világvallások,helyi
vallások
релі́гіїсвітов́і,регіона́льні

valódielevenszülés
спра́вжнєживонаро́дження

valódioldat
і́стиннийро́зчин

valóditört
дрібпра́вильний

valószínűségieloszlás
розпо́ділзаймові́рностями

valószínűségiváltozó
випадко́вавеличина́

valószínűségszámításaxiómái
аксіо́миймові́рності

valószínűségszámításelmélete
тео́ріяймові́рностей

váltakozóáram
змі́ннийелектри́чнийструм

váltakozóáramúkör
ко́лозмі́нногоструму

váltivarúszervezetek
роздільностате́віоргані́зми

változat,variáns
варіа́нт

változatlan,invariáns(jelentés)
інваріа́нт

változékonyság
мінли́вість

változékonysághomológsorainak
törvénye
зако́нгомологі́чнихряді́вмінли́вості

változók
змі́ннівеличи́ни

vándorlóhalak
прохідні́ри́би

várhatóérték
математи́чнесподіва́ння

variáció
розмі́́щення

variációsgörbe
варіаці́йнакрива́

variációssor
варіаці́йнийряд

Várna
ва́рна
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Ü ügyfél,kliens
кліє́нт

ügyvéd
адвока́т

ügyvéditevékenység
адвока́тськадія́льність

üledékeskőzetek
осадо́віпоро́ди

ülepítés
відсто́ювання

ültetvénykultúrák
плантаці́йнікульту́ри

űrbél
кишко́вапорожни́на

üreg
порожни́на

üregescsontok
порожни́стікістки́

üst,fazék(népekkohója)
коте́л(ото́чення)

ütem,taktus
такт

ütközés,összeütközés
зі́ткнення

üveg
скло

üveg,kispalack
скля́нка

üveges,üvegszerű
склоподі́бний

üvegházhatás
парнико́вийефе́кт

üveglemez
листове́скло

üvegpálcika
скляна́па́лочка

üvegtest
скли́стеті́ло

üzemanyag,fűtőanyag
пальне́

üzemanyagenergetikaimérleg
па́ливно-енергети́чнийбала́нс

üzemanyagkigázosítása
газифіка́ціяпа́лива

üzemmód,rezsim
режи́м

üzenet
повідо́млення

üzenet,közlemény
посла́ння

üzenetdekódolása
декодува́нняповідо́млення

üzenethordozó
носі́їповідо́млень

üzenetkódolása
кодува́нняповідо́млень

üzenetvédelem
за́хистповідо́млень

üzlet,fiók,márkabolt,olcsóbban
árusítóüzlet,outlet
аутле́т

üzleti-hivatalistílus
офіці́йно-ділови́йстиль

üzletimagatartásíratlanszabályai
зви́чайділово́гооборо́ту
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unitáriusállam
уніта́рнадержа́ва

univerzáliskvantor
ква́нторзага́льності

uracil
ураци́л

urán
ура́н

úszóhártya
пла́вальніпере́тинки

úszóhólyag
пла́вальнийміху́р

úszójégtábla,jégzajlás
дрейфкри́ги

úszók
плавці́

út
шлях

utasforgalom
пасажироо́біг

utasítás,parancs
кома́нда

út-időgrafikon
гра́фікшля́ху

utóismétlés,epifora
епі́фора

utószó,epilógus
епіло́г

útvonalválasztó,router
маршрутиза́тор

uzsora
лихва́рство
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U,Ú újjáépítés
відбудо́ва

újkor
нови́йчас

újkorszak,novaera
нова́е́ра

újkőkorszak,neolitikum
неолі́т

újlatinvagyrománnyelvek
рома́нськімо́ви

újonnaniparosodóországok
нові́індустріа́льнікраї́ни(НІК)

Új(Pidpilnai)Szics
Нова́(Підпі́льненська)Січ

újpolitikaigondolkodás
нове́політи́чнеми́слення

újraiparosítás,reindusztrializáció
реіндустріаліза́ція

újratermelőgazdálkodás
відтво́рювальнегоспода́рство

újratervezés
редиза́йн

újrend
«нови́йпоря́док»

UkrajnaAlkotmánya
Конститу́ціяУкраї́ни

UkrajnaAlkotmánybírósága
Конституці́йнийСудУкраї́ни

Ukrajnaalkotmányosjogrendje
Конституці́йнепра́воУкраї́ни

Ukrajnabankrendszere
ба́нківськасисте́маУкраї́ни

Ukrajnaelnöke
Президе́нтУкраї́ни

Ukrajnaköltségvetésirendszere
бюдже́тнасисте́маУкраї́ни

UkrajnaLegfelsőTanácsa(ukrán
parlament)
Верхо́внаРа́даУкраї́ни

UkrajnaMiniszteriKabinetje
Кабіне́тМіні́стрівУкраї́ни

UkrajnaNemzetbiztonsági
ésVédelmiTanácsa
Ра́данаціона́льноїбезпе́киіоборо́ни
Украї́ни

Ukrajnatermészetvédelmialapja
приро́дно-запові́днийфондУкраї́ни

UkrajnaÜgyészsége
Прокурату́раУкраї́ни

UkrajnaVörösKönyve
Черво́накни́гаУкраї́ни

UkrajnaZöldKönyve
Зеле́накни́гаУкраї́ни

ukránepikusnépdal
ду́ма

ukránforradalom
Украї́нськареволю́ція

ukránkérdés
«украї́нськепита́ння»

ukránkozákság
украї́нськекоза́цтво

UkránNemzetiBank
Націона́льнийбанкУкраї́ни

ukránnemzetimozgalom
украї́нськийнаціоналісти́чнийрух

ukranofilek
українофі́ли

ukránPiemont
«Украї́нськийП’ємо́нт»

ukránslaсhta
украї́нськашля́хта

ukránszecesszió
украї́нськиймоде́рн

UKTuniverzáléja
універса́лУЦР

ultimátum
ультима́тум

ultramikroelemek
ультрамікроелеме́нти

ultramikroszkóp
ультрамікроско́п

ultramikroszkópia
ультрамікроскопі́я

ulusz
улу́с

UNESCO(EgyesültNemzetek
Nevelésügyi,Tudományos
ésKulturálisSzervezete(United
NationsEducational,Scientificand
CulturalOrganization))
ЮНЕ́СКО

unicode
юніко́д

unió
у́нія
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tulajdonjog
пра́вовла́сності

tulajdonlefoglalása
відчу́женнямайна́

tulajdonnalvalórendelkezésjoga
розпоря́дженнямайно́м

tulajdonnevek
вла́сніна́зви

tulajdonos
вла́сник

tulajdonságokugrásszerű
változása
стрибкоподі́бназмі́навласти́востей

túlnyomás
надлишко́вийтиск

túltelítettoldat
переси́ченийро́зчин

túlzás,hiperbola
гіпе́рбола

túlzotttáplálkozás
надмі́рнехарчува́ння

tundra
ту́ндра

turgor
ту́ргор

turizmus
тури́зм

turmalin
турмалі́н

turzás
коса́

tüdő
леге́ні

tüdőgyulladás
пневмоні́я

tükörfordításkészítése
калькува́ння

tükörszó,tükörfordítás
ка́лька

tűkristály
го́лчастийкриста́л

tűlevél
хво́я

türknyelvek
тю́ркськімо́ви

tűzállóanyag
тугоплавка́речовина́

tűzállófém
тугоплавки́ймета́л

tűzállóüveg
тугоплавке́скло

tűzelőanyag
па́ливо

tűzoltókészülék,tűzoltóeszköz
вогнега́сник

tűzveszélyes
пожежонебезпе́чний

TV-tuner
ТВ-тю́нер

Tyndall-tünemény,Tyndall-
jelenség
ефе́ктТінда́ля
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trapézalapjai
осно́витрапе́ції

trapézalaponfekvőszögei
кути́приосно́вітрапеції

trapézközépvonala
сере́днялі́ніятрапе́ції

trapézmagassága
висота́трапе́ції

trapézszára
бічна́сторона́трап́еції

trapézterülete
пло́щатрапе́ції

triászidőszak
тріа́совийпері́од

tribrómanalin
трибромоанілі́н

tribrómfenol
трибромофено́л

trícium
три́тій

triédercsúcsa
верши́натригра́нногокута́

triglicerid
тригліцери́д

trigliceridek
тригліцери́ди

trigonometria
тригономе́трія

trigonometriaalapazonossága
основна́тригонометри́чнатото́жність

trigonometrikusfüggvények
összegeinekszorzattáalakítása
фо́рмулиперетво́реннясу́ми
тригонометри́чнихфу́нкційвдобу́ток

trigonometrikusfüggvények
szorzatánakösszeggéalakítása
фо́рмулиперетво́реннядобу́тку
тригонометри́чнихфу́нкційвсу́му

trigonometrikushelyettesítés
тригонометри́чнапідстано́вка

trigonometrikusképletek
фо́рмулитригонометри́чні

triklórmetán,kloroform
трихлоромета́н(хлорофо́рм)

trillió
трильйо́н

trilobiták,háromkaréjúősrákok
трилобі́ти

trimetil-amin
триметиламі́н

trinitrotoluol
тринітротолуе́н

triplet(kodon)
трипле́т(кодо́н)

triviálismegnevezés
тривіа́льніна́зви

trocheus
хоре́й

trofikuskapcsolatok
трофі́чнізв’язки́

trofikusszerkezet
трофі́чнаструкту́ра

trofikusszint
трофі́чнийрі́вень

trollok
тро́лі

trombociták
тромбоци́ти

tromboplasztin
тромбопласти́н

tropizmusok
тропі́зми

troposzféra
тропосфе́ра

tröszt
трест

tubulárisszekréció
кана́льцевасекре́ція

tucat
дю́жина

tudásbázis
ба́зазна́нь

tudat
свідо́мість

tudatalatti
підсвідо́мість

tudományoselmélet
науко́ватео́рія

tudományoskutatóintézet
інститу́тнауко́во-до́слідний

tudományosmódszer
науко́вийме́тод

tudományos-műszakiforradalom
(TMF)
науко́во-техні́чнареволю́ція(НТР)

tudományosstílus,értekezőpróza
науко́вийстиль

tulajdon,ingatlan
майно́

tulajdonbirtoklása
володі́ннямайно́м

tulajdonhasználat,
ingatlanhasználat
користува́ннямайно́м
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történelmiregény
істори́чнийрома́н

történelmiszemély
істори́чнаосо́ба

történelmi(tárgyú)elbeszélés
істори́чнапо́вість

történelmitény
істори́чнийфакт

történelmitérkép
істори́чнака́рта

történész
істо́рик

történetiének
істори́чніпісні́

törtnevezője
знаме́нникдро́бу

törtnevezőjénekgyöktelenítése
зві́льненнявідірраціона́льності
взнаме́нникудро́бу

törtszakasza
пері́оддро́бу

törtszámlálója
чисе́льникдро́бу

törtszámnevek
дробові́числі́вники

törtszámok
чи́сладробові́

törvény
зако́н

törvényalkotás,kodifikáció
кодифіка́ція

törvény(Avogadro-törvény,Gay-
Lussac-törvény,tömeghatás
törvény,periódusostörvény,
állandótömegarányoktörvénye
(Proust-törvény))
зако́н(Авога́дро,Гей-Люсса́ка,ді́ючих
мас,збере́женняма́си,періоди́чний,
ста́лостіскла́ду)

törvényerővelnemrendelkező
dokumentum
підзако́ннийнормати́вно-правови́й
акт

törvényesség
зако́нність

törvényhozásifolyamat
законода́вчийпроце́с

törvényhozóihatalom
законода́вчавла́да

törvényhozóikezdeményezés
законода́вчаініціати́ва

törvényianalógia
анало́гіязако́ну

törvényszékieljárástmegelőző
nyomozás
досудо́веслі́дство

törvényszerűség
закономі́рність

törzs
пле́м’я

törzs(állattan)
тип

törzsfejlődés
філогені́я

törzsszövetség
племінни́йсою́з

tőszámnév
кі́лькіснічислі́вники

tövisek
колючки́

tőzeg
торф

tőzsde
фо́ндовабі́ржа

tracheatüdő
легене́вийміш́ок

track,zeneszám,megtettút
трек

tragikomédia
трагікоме́дія

trágya
до́бриво

transpiráció(párologtatás)
транспира́ція

transzcendens
трансценде́нтний

transzformátor
трансформа́тор

transzgenikusorganizmusok
трансге́нніоргані́зми

transzgenikustermékek
трансге́нніпроду́кти

transz-izomer
транс-ізоме́р

transzláció
трансля́ція

transzportRNS
тра́нспортнаРНК(ТРНК)

transzpozonok
транспозо́ни

transzverzálishullámok
попере́чніхви́лі

tranzisztor
транзи́стор

trapéz
трапе́ція
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többtagúkifejezésektényezőkre
bontása
розклада́ннянамно́жники
многочле́на

többtagúkifejezés(polinom)
hatványa
сте́піньмногочле́на

többtagúkifejezésszorzása
többtagúval
мно́женнямногочле́нанамногочле́н

többtagúkifejezéstagja
членмногочле́на

tölcsér
лі́йка

töltelékszó
слова́-парази́ти

töltés
заря́д

töltésmegmaradás
éstömegmegmaradástörvényei
зако́низбере́женняелектри́чних
заря́дівіма́совихчи́сел

töltöttrészecskékmozgása
mágnesestérben
рухзаря́дженихчасти́нок
вмагні́тномупо́лі

tömb,rekesz
маси́в

tömeg
ма́са

tömegközéppont
центрмас

tömegkultúra
ма́совакульту́ра

tömegpontokgravitációs
kölcsönhatásánakpotenciális
energiája
потенціа́льнаене́ргіягравітаці́йної
взаємоді́їматеріа́льнихто́чок

tömegrész,tömegrészarány(az
eleméazanyagban,akomponensé
akeverékben,azoldottanyagé)
ма́совача́стка(елеме́нтавречовині́,
компоне́нтавсу́міші,розчи́неної
речовини́)

tömegszám
число́нукло́нне(ма́сове)

tömegszázalékososszetétel
моля́рнача́стка

tömegszelekció
ма́совийдобі́р

tömegtermelés,tömegyártás
ма́совевиробни́цтво

tőmondat
непоши́реніре́чення

tömörállomány(csont)
компа́ктнаречовина́

tömöranyag
щі́льнийматеріа́л

tömöttrostoskötőszövet
щі́льнасполучна́ткани́на

tördelés
ве́рстка

törékenyanyag,rideganyag
крихка́речовина́

törékeny(labilis)ökoszisztémák
нестабі́льніекосист́еми

törés
перело́м

törésiszög
кутзало́млення

töréspont
то́чказупи́нки

törésvonal
рифт

törlés,törölni
ви́далити

töröttvonal
ла́мана

töröttvonalcsúcsa
верши́нала́маної

töröttvonalhossza
довжина́ла́маної

töröttvonalszakaszai
ла́нкила́маної

töröttvonalvégpontjai
кінціламаноїa

törpenövés,törpeség
ка́рликовість

történelem
істо́рія

történelmicsaládregény
рома́н-хро́ніка

történelmiemlék
істори́чнапа́м’ятка

történelmiemlékezet
істори́чнапа́м'ять

történelmiforrás
істори́чніджере́ла

történelmi-földrajzirégió
істо́рико-географі́чнийрегіо́н

történelmiidő
істори́чнийчас

történelmikutatás–
істори́чнедослі́дження
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tizedestörtekösszehasonlítása
порівня́ннядесятко́вихдро́бів

tizedestörtekszorzása
мно́женнядесятко́вихдро́бів

tízesalapúlogaritmus
логари́фмдесятко́вий

tízesekhelyiértéke
розря́ддеся́тих

tízesszámrendszer
систе́мачи́сленнядесятко́ва

toboz
ши́шка

tojáselevenszülés
яйцеживонаро́дження

tojásrakás(ovipara)
яйценаро́дження

tojásrakóemlősök
першозві́рі

tojócső
яйцекла́д

toldalék(affixum)nélküli
беза́фіксний

toll
пі́р’я

toluol,toluén
толуе́н

tolvajnyelv,szleng
сленг

tompaszög
куттупи́й

tompaszögűháromszög
трику́тниктупоку́тний

tonométer
тоно́метр

topográfiaitérképek
ка́ртитопографі́чні

topológia
тополо́гія

torkolat
ги́рлорі́чки

torlóár,pororoca(természeti
jelenségazAmazonasvidékén)
пороро́ка

torokgyulladás
ангі́на

torziósmérleg,torziós
forgatónyomaték-mérő
крути́льнітерези́

totalitáriusrendszer
тоталіта́рнийполіти́чнийрежи́м

toxinok
токси́ни

tó
о́зеро

tórium
то́рій

többcsírásság(poliembrionia)
поліембріоні́я

többértékűalkohol
багатоа́томнийспирт

többértékűsav
багатоосно́внакислота́

többértelmű
багатозна́чний

többértelműkifejezések
багатозна́чніслова́

többesszám
множина́

többfeladatosság(multitasking)
багатозада́чність

többirányú(többvektorú)
külpolitika
багатове́кторністьзо́внішньої
полі́тики

többistenhit,politeizmus
політеї́зм

többlet,felesleg
на́длишок

többpártrendszer
багатопарті́йність

többségiválasztásirendszer
мажорита́рнави́борчасисте́ма

többsejtűszervezet
багатокліти́ннийоргані́зм

többszereplősbeszélgetés,
polilógus
полілог

többszintűlista
багаторі́вневийспи́сок

többszörös
кра́тне

többszörösallélizmus
множи́ннийалелі́зм

többszörösgénhatás
множи́ннадіяге́нів

többszöröskötés
кра́тнийзв’язо́к

többtagúkifejezés
многочле́н

többtagúkifejezésekkivonása
відніма́ннямногочле́нів

többtagúkifejezésekkülönbsége
різни́цямногочле́нів

többtagúkifejezésekösszeadása
додава́ннямногочле́нів
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terrorelleneshadművelet(ATO)
Антитерористи́чнаопера́ція(АТО)

térszög
тіле́снийкут

terület
терито́рія

területgazdaságiszakosodás
госпо́дарськаспеціаліза́ціятерито́рії

területimunkamegosztás
територіа́льнийпо́ділпра́ці
(географі́чнийпо́ділпра́ці)

területi(szomszédsági)közösség
територіа́льна(сусі́дська)грома́да

tervgazdaság
еконо́мікакома́ндно-адміністрати́вна

test
фігу́ра

testátmérője
діа́метрті́ла

testdinamikája
дина́мікаті́ла

testekegyensúlyánakfeltételei
умо́вирівнова́гитіл

testekkombinációja
комбіна́ціяті́лa

testelektromostöltése
заря́дті́ла

testfelszíne
пове́рхнятіла

testlendülete(impulzusa)
і́мпульстіла

testmozgásatöbberőegyidejű
hatásaalatt
рухті́лапідді́єюде́кількохсил

testsebessége
шви́дкістьті́ла

testszegmentációja
сегмента́ціяті́ла

testszöglet
многогра́ннийкут

testtartás,póz
поста́ва

testtérfogata
об'є́мті́ла

testtömege
ма́саті́ла

testtömegindex
і́ндексма́ситі́ла

testvériségek,egyházitársulatok
церко́внібра́тства

testvériség(vallásitársulat)
бра́тство

teszt
тест

tesztelőkeresztezés
аналізу́ючесхре́щування

tesztoszteron
тестостеро́н

tétel,tantétel
теоре́ма,на́слідок

tétel,tézis
те́за

tételfeltétele
умо́ватеоре́ми

tételkövetkezménye
ви́сновоктеоре́ми

tetraéder
тетра́едр

tettestárs,bűnsegéd
посо́бник

tezaurusz
теза́урус

Theriodonta,emlősfogúak,
emlősszerűhüllők
звірозу́біссавці́

thymus,csecsemőmirigy
ти́мус

tilakoidok
тилако́їди

timin
тимі́н

tinta
чорни́ло

tintazacskó
чорни́льниймішо́к

tisztálkodóviselkedés
гігієні́чнаповеді́нка

tisztavonal
чи́сталі́нія

tisztítás
очи́стка

titán
тита́н

titkosegyetem
Тає́мнийуніверсите́т

titkosírás,rejtjelezés,kriptográfia
криптогра́фія

tizedestörtek
дро́бидесятко́ві

tizedestörtekkivonása
відніма́ннядесятко́вихдро́бів

tizedestörtekosztása
ді́леннядесятко́вихдро́бів

tizedestörtekösszeadása
додава́ннядесятко́вихдро́бів
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térmértan
стереоме́трія

termés
плід

terméságazat,
суплі́ддя

természetesalapúlogaritmus
логари́фмнатура́льний

természetesásványok
приро́днакопа́лина

természeteseredetűszennyezés
природнезабруднення

természetesforrás
приро́днєджерело́

természetesimmunitás
приро́днийімуніте́т

természeteskitevőjű
hatványfüggvény
фу́нкціястепене́вазнатура́льним
пока́зником

természeteskiválogatódás
приро́днийдобі́р

természetesnépmozgás
приро́днийрух(відтво́рення)
насе́лення

természetesökoszisztéma
приро́днаекосисте́ма

természetesradioaktivitás
приро́днярадіоакти́вність

természetesselyem
шовкнатура́льний

természetesszál
натура́льневолокно́

természetesszálak(rostok)
воло́кнанатура́льні

természetesszámok
чи́сланатура́льні

természetesszámok
összehasonlítása
порівня́ннянатура́льнихчи́сел

természetesszámoktizedestört
alakja
десятко́вийза́писнатура́льнихчи́сел

természetesszámsor
ряднатура́льнихчи́сел

természetföldrajziterület
фі́зико-географі́чнийкрай

természetiemlék
па́м’яткаприро́ди

természetierőforrás
потенціа́лприро́дно-ресу́рсний

természetierőforrások,tartalékok
приро́дніресу́рси

természeti(földrajzi)összetevők
приро́дні(географі́чні)компоне́нти

természetigazdálkodás
натура́льнегоспода́рство

természetikomplexum,együttes
приро́днийко́мплекс(географі́чний
ландша́фти)

természetiviszonyok
приро́дніумо́ви

természetnemmegfelelő
(irracionális)használata
нераціона́льнеприродокористува́ння

természettudomány
природни́чанау́ка

természettudományos
megközelítés
природни́чо-науко́вийпідхі́д

természetvédelem
охоро́наприро́ди

természetvédelmiterület
приро́днийзапові́дник

termikusövek
теплові́пояси́

termodinamika
термодина́міка

termodinamikaelsőfőtétele
пе́ршийза́контермодина́міки

termodinamikafőtételei
зако́нитермодина́міки

termodinamikaifolyamat
термодинамі́чнийпроце́с

termodinamikairendszer
термодинамі́чнасисте́ма

termodinamikamásodikfőtétele
дру́гийзако́нтермодина́міки

termoemisszió
термоелектро́ннаемі́сія

termokémiaiegyenlet
термохімі́чнерівня́ння

termonukleárisreakció
термоя́дернареа́кція

termonukleárisszintézis
термоя́дернийси́нтез

termő
ма́точка

termőtest
плодове́ті́ло

terrárium(kígyóknak)
серпента́рій

territoriálisviselkedés
територіа́льнаповеді́нка

terror
теро́р
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teljesdominancia
по́внедомінува́ння

teljesfogyatkozás
по́внезате́мнення

teljesítmény
поту́жність

teljesképernyősmód
повноекра́ннийрежи́м

teljesmondat
по́внере́чення

teljesvisszaverődés
по́вневідбива́ння

teljhatalmirendszer,totalitárius
тоталіта́рнийрежи́м

teljhatalom,totalitarizmus
тоталітари́зм

tellúr
телу́р

telofázis
телофа́за

téma,tárgy
те́ма

témakör,téma
топік

tematikuskeresés
темати́чнийпо́шук

tematikuskivonatok,jegyzetek
темати́чніви́писки

tematikustérképek
ка́ртитемати́чні

temperamentum
темпера́мент

tengelyesszimmetria
симетрі́явідно́снопрямо́ї

tengelymetszet
осьови́йпере́різ

tenger
мо́ре

tengerikikötő,rakpart
терміна́лморськи́й

tengerisaláta(Ulva)
у́льва

tengerszoros;afolyóága
прото́ка

tenyészegyedminőségét
meghatározómódszer
ме́тодви́значенняя́костейплідника́

tényező
фа́ктор

tényezőbeviteleagyökjelalá
вне́сеннямно́жникапідзна́ккореня

tényezőkiemeléseagyökjelalól
ви́несеннямно́жниказ-підзна́ка
ко́реня

teraszok
тера́си

térbeliinhibíció
утру́дненняпросторо́ве

térbelimolekula
просторо́вамоле́кула

térbeliszerkezet
просторо́вабудо́ва

tercierszénatom
трети́ннийа́томкарбо́ну

teremtéselmélet(kreacionizmus)
креаціоні́зм

térerősség
напру́женістьелектри́чногопо́ля

térfogat
об'є́м

térfogat,űrtartalom
є́мкість

térhálósítottpolimer
зши́тийполіме́р

terhesség
вагі́тність

térizoméria,sztereoizoméria
просторо́ваізомері́я

terjeszkedés,expanzió
експа́нсія

terjeszkedőpolitika,
expanzionizmus
експансіоні́зм

termálvizek
гаря́чіджере́ла

terméketlenvidék,badland
бе́дленд

termelés,előállítás,gyártás
виробни́цтво

termeléshelyétmeghatározó
tényezők
чи́нникирозмі́щеннявиробни́цтва

termelésieszközök
за́собивиробни́цтва

termeléskombinálása
комбінува́ннявиробни́цтва

termeléskooperálása,koprodukció
кооперува́ннявиробни́цтва

termelésösszpontosítása
концентра́ціявиробни́цтва

termelésszakosítása,
specializálása
спеціаліза́ціявиробни́цтва
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technológia
техноло́гія

technológiaifolyamat
технологі́чнийпроце́с

technológiaiközpont,technológiai
park,technopolisz
технопо́ліси

technoszféra
техносфе́ра

tégely
ти́гель

tégla
це́гла

téglalap
прямоку́тник

téglalapismertetőjelei
озна́кипрямоку́тника

téglalapkerületénekképlete
фо́рмулапери́метрапрямоку́тника

téglalapoldalai
сто́ронипрямоку́тника

téglalapszélessége
ширина́прямоку́тника

téglalapterülete
пло́щапрямоку́тника

téglalapterületénekképlete
фо́рмулапло́щіпрямоку́тника

téglalaptulajdonsága
власти́вістьпрямоку́тника

téglatesthálója
розго́рткапрямоку́тного
паралелепі́педа

téglatestmagassága
висота́прямоку́тногопаралелепі́педа

téglatestméretei
ви́мірипрямоку́тногопаралелепі́педа

téglatesttérfogatánakképlete
фо́рмулаоб'є́мупрямоку́тного
паралелепі́педа

tehetetlenség
іне́ртність

tehetetlenség,inercia
іне́рція

tehetetlentömeg
іне́ртнама́са

tehetség
обдаро́ваність

tej
моло́ка

tejmirigyek
моло́чніза́лози

tejsavaserjedés
молочноки́слеброді́ння

tejsavbaktériumok
молочноки́слібакте́рії

tekercsmágnesesterének
energiája
ене́ргіямагні́тногопо́лякоту́шки

tekintélyuralom
авторитари́зм

teknősök
черепа́хи

teknőszerűlöszvölgy,balka(orosz
vízmosás):ба́лка

tektonikailemez,pajzs,platform
платфо́рма(да́вніплатфо́рми,молоді́
платфо́рми)

tektonikailemezréteg
плита́платфо́рми

tektonikusciklusok
тектоні́чніци́кли

tektonikusstruktúrák
тектоні́чніструкту́ри

tektonikusszerkezet
тектоні́чнабудо́ва

telepesorganizmusok
колоніа́льніоргані́зми

telepességjelensége
я́вищеколоніа́льності

teleptest(tallusz)
тало́м(слань)

település
насе́ленийпункт

téliésnyárinapforduló,őszi
éstavaszinapéjegyenlőség
деньзимо́вого,лі́тнього
сонцестоя́ння,осі́ннього,весня́ного
рівноде́ння

telítetlengőz
ненаси́ченапара́

telítetlenoldat
ненаси́ченийро́зчин

telítetlenszénhidrogén
ненаси́ченийвуглево́день

telítettgőz
наси́ченапара́

telítettoldat
наси́ченийро́зчин

telítettszénhidrogén
наси́ченийвуглево́день

telítődés,telítés
наси́чення

teljesáramkörrevonatkoztatott
Ohm-törvény
зако́нО́мадляпо́вногоко́ла

teljesátalakulás
по́внеперетво́рення
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tápcsatorna
травни́йкана́л

tápelem
живи́льнийелеме́нт

tapintószenzorrendszer
сенсо́рнасисте́мадо́тику

táplálékháló
трофі́чнасі́тка

táplálékhálózat
харчова́мере́жа

tápláléklánc
харчовийланцюг

táplálékmechanikaidarabolása
механі́чнеподрі́бненняї́жі

táplálékszerzőviselkedés
харчова́поведі́нка

tápláléktápértéke
енергети́чнаці́нністьхарчово́го
проду́кту

táplálkozás
жи́влення

taplógombák
трутовики́

tapogatóláb
ногощу́пальця

tárca
фейлето́н

tárgy
дода́ток

tárgy,téma,szüzsé
сюже́т

tárgyasige
перехідне́дієсло́во

tárgyeset
знахі́днийвідмі́нок

tárgykör
предме́тнага́лузь

tárgykörlényege
су́тністьпредме́тноїо́бласті

társadalmi(civil)szervezet
грома́дськаорганіза́ція

társadalmimozgalom
грома́дівськийрух

társadalmimunkák
грома́дськіробо́ти

társadalminormák
соціа́льніно́рми

társadalmiréteg(társadalmi
helyzet)
суспі́льнаверства́(суспі́льнийстан)

társadalom
суспі́льство

társadalomföldrajz
соціа́льнагеогра́фія

társalgásistílus
розмо́вно-побуто́вийстиль

társalgásiszókincs
розмо́внале́ксика

társulás
угрупо́вання

tartalékmásolat,biztonsági
másolat
резе́рвнако́пія

tartaléktérfogat
залишко́вийоб’є́м

tartalmas,ízesbeszéd
змісто́вністьмо́влення

tartalom
конте́нт

tartásdíj
аліме́нти

tartomány
діапазо́н

tartozékok
прила́ддя

tatcherizmus
тетчери́зм

távoktatás
дистанці́йненавча́ння

távoliasztaleléréseszolgáltatás
слу́жбавідда́леногодо́ступу
докомп’ю́тера

távolihibridizálás
відда́ленагібридиза́ція

távoliszámítógép
відда́ленийкомп’ю́тер

távoliszerver
се́рвервідда́леногодо́ступу

távolitájékozódás
да́льняорієнта́ція

távollátás
далекозо́рість

taxisok
та́ксиси

taxon
таксо́н

technécium
техне́цій

technikaialapanyag
техні́чнасировина́

technikaiszesz(denaturáltszesz)
техні́чнийспирт

technogénkatasztrófa
техноге́ннакатастро́фа
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T táblagép,tablett
планше́тнийкомп’ю́тер

táblázat
табли́ця

táblázatkezelő
табли́чнийпроце́сор

táblázatmérete
ро́зміртабли́ці

táblázatobjektumainakkitöltése
зали́вкаоб’є́ктівтабли́ці

táblázatszegélyei
ме́жітабли́ці

tabulálás
табуля́ція

tagadónévmás
запере́чнізайме́нники

tájakkörzetesítése
районува́нняприро́днихландша́фтів

tajga
тайга́

tájkép
пейза́ж

tájköltészet,tájversekköltészete
пейза́жналі́рика

tájnyelviség,dialektizmus
діалекти́зм

tájvédelmikörzet
регіона́льнийландша́фтнийпарк

talaj
ґрунт

talajerózió
еро́зіяґрунті́в

talajképződés
ґрунтоутво́рення

talajközeg
ґрунто́весередо́вище

talajlakószaprotrófok
ґрунто́вісапротро́фи

talaj(lúgos,savanyú)
ґрунт(лу́жний,ки́слий)

talajnedvesség
ґрунтова́воло́га

talajvíz
підзе́мніво́ди

talajvizek
ґрунтові́во́ди

találóskérdés
зага́дка

találttárgy
зна́хідка

talamusz
тала́мус

tálca
пане́льзавда́нь

tallium
та́лій

támaszpont
то́чкаопо́ри

támasztógyökerek
опо́рніко́рені

támogató,szponzor
спо́нсор

tangens
та́нгенс

tangensekkülönbségétszorzattá
alakítóképlet
фо́рмуларізни́ціта́нгенсів

tangensekösszegétszorzattá
alakítóképlet
формулазсумитангенсів

tangenstengelye
вісьта́нгенсів

tanmese,elbeszélés
ба́йка

tannin(csersav)
тані́н

tantál
танта́л

tanulás
навча́ння

tanulástsegítőprogramok
програ́мніза́собинавча́льного
призна́чення

tanulókeredményeinek
elektronikusellenőrzésimódja
(eszköz)
електро́ннийза́сібконтро́лю
навча́льнихдося́гненьу́чнів

tanult(szerzett)viselkedés
набу́таповеді́нка

tanúsítvány
посві́дчення

tanya,major
ху́тір
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szúnyog
гнус

szupravezetés
надпрові́дність

szuszpenzió
суспе́нзія

szüfrazsettmozgalom
суфражи́зм

szükségállapotéshadiállapot
надзвича́йнийтавоє́ннийстан

szükségesfeltétel
умо́ванеобхі́дна

szülés
поло́ги

szülőijogokmegvonása
позба́вленнябатькі́вськихправ

szülőiviselkedés(állatoknál)
ба́тьківськаповеді́нкатвари́н

szülők
батьки́

szünantróp
сина́нтроп

szünet
па́уза

szűrés
фільтра́ція

szűrésazadatbázisban
фільтрува́ннявСУБД

szűrésazelektronikustáblázatban
фільтрува́ннявЕТ

szürkeállomány
сі́раречовина́

szűrő
фі́льтр

szűrőpapír
фільтрува́льнийпапі́р

szűznemzés(partenogenezis)
партеногене́з
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szögekmérése
вимі́рюваннякуті́в

szögekösszege
су́макуті́в

szögekösszehasonlítása
порівня́ннякуті́в

szögfokmértéke
граду́снамі́ракута́

szögmérő
транспорти́р

szögmértéke
величина́кута́

szögszára
сторона́кута́

szögszárai
сто́роникута́

szökőhullám,szökőár,cunami
цуна́мі

szőlőcukor(glükóz)
виногра́днийцу́кор(глюко́за)

szőrsejtek,érzékszőrök
волоско́ві(реце́пторні)кліти́ни

szöveg
текст

szövegdoboz
те́кстовийна́пис

szövegeszköztár
пане́льатрибу́тівте́ксту

szövegfájl
те́кстовийфайл

szövegfőmondanivalója
головна́ду́мкате́ксту

szövegkörnyezet,kontextus
конте́кст

szövegkurzor
те́кстовийкурсо́р

szövegmező(bevitelimező)
те́кстовепо́ле(по́левве́дення)

szövegszerkesztő
те́кстовийреда́ктор

szövet
ткани́на

szövetfejlődés(hisztogenezis)
гістогене́з

szövetifolyadék
ткани́ннарідина́

szövetiszerveződésiszint
ткани́ннийрі́веньорганіза́ції

szövetkezetimozgalom
кооперати́внийрух

szövettan
гістоло́гія

szövőmirigy
павути́нназа́лоза

szövőszemölcs
павути́ннаборо́давка

sztahanovistamozgalom
стаха́нівськийрух

sztálinizmus
сталіні́зм

sztarsina(kozákfőtiszt)
старши́на(коза́цька)

sztereoizomer,térizomer
стереоізоме́р

sztereoreguláris(térbelileg
szabályozott)szerkezet
стереорегуля́рнабудо́ва

szteroidok
стеро́їди

sztirén,sztirol
стире́н

sztóma
про́дих

sztöchiometrikusarány
стехіометри́чнеспіввідно́шення

sztrájk
страйк

sztratoszféra
стратосфе́ра

sztyepp
степ

sztyeppek
степи́

szubletálisgének
сублета́льнімута́ції

szublimáció
субліма́ція

szubsztituens,helyettesítőcsoport
замісни́к

szubsztrátum
субстра́т

Szudéta-vidék(hovatartozási)
problémája
Суде́тськапробле́ма

szulfát
сульфа́т

szulfid
сульфі́д

szulfidsav
сірково́дневакислота́

szulfit
сульфі́т

szultán
султа́н
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szorzandó
мно́жник

szorzás
мно́ження

szorzáscsoportosításitörvénye
сполу́чнавласти́вістьмно́ження

szorzásdisztributívtulajdonsága
azösszeadásra
розподі́льнавласти́вістьмно́ження
відно́снододава́ння

szorzásdisztributívtulajdonsága
аkivonásra
розподі́льнавласти́вістьмно́ження
відно́сновідніма́ння

szorzásfelcserélhetőségi
tulajdonsága
переставна́власти́вістьмно́ження

szorzat
до́буток

szorzatderiváltja
похідна́ча́стки

szorzathatványraemelése
підне́сеннядосте́пенядобу́тку

szorzótényezőkrevalóbontás
módszere
ме́тодрозклада́ннянамно́жники

szovjetesítés
радяніза́ція

szó,jelentésselbírónyelvielem,
lexéma
лексе́ма

szóalak
словофо́рма

szóalakok
фо́рмисло́ва

szóalkotás
склада́нняслів

szóalkotás,szóösszetétel
словосклада́ння,словоскла́дення

szóalkotáselőraggal
префікса́ція

szóalkotásmódjai
спо́собисловотво́рення

szóátvitt(metaforikus)értelme
перено́снезна́ченнясло́ва

szóbeliség
у́снемо́влення

szócsata
флейм

szódavíz
газо́ванавода́(напі́й)

szóelem,morféma
значу́щічасти́нисло́ва

szóelsődlegesjelentése
пряме́зна́ченнясло́ва

szófaj
части́намо́ви

szófejtés,etimológia
етимоло́гія

szófelépítése,szerkezete
будо́васло́ва

szóhossz
маши́ннесло́во

szójáték
каламбу́р

szójegyzék,glosszárium
глоса́рій

szójelentése
лекси́чнезна́ченнясло́ва

szókép,trópus
троп

szókincs
ле́ксика

szókincstan,lexikológia
лексиколо́гія

szólás,példabeszéd
при́казка

szónokiműfaj
жанрмо́влення

szóösszetétel
словосполу́чення

szóözön
флуд

szórend
слове́снийряд

szórvány
діа́спора

szószaporítás,tautológia
тавтоло́гія

szószótárialakja
грамати́чнафо́рмасло́ва

szótag
склад

szótagszámlálóverselés
силабі́чнасисте́мавіршува́ння

szótár
словни́к

szótárialapszókészlet,
alapszókincs
основни́йсловнико́вийфонд

szótárírás,szótártan,lexikográfia
лексикогра́фія

szög
кут

szögcsúcsa
верши́накута́
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szinusz
си́нус

szinuszcsomó
воді́йри́тму

szinuszoida
синусо́їда

szinuszokkülönbségétszorzattá
alakítóképlet
фо́рмуларізни́ціси́нусів

szinuszokösszegétszorzattá
alakítóképlet
фо́рмуласу́миси́нусів

sziszegőhang
шипля́чийзвук

szisztematikusnomenklatúra
системати́чнаноменклату́ра

szisztolé
си́стола

szisztolésverőtérfogat
уда́рний(систолі́чний)об’є́мкро́ві

szív
се́рце

szivacs
гу́бка

szivacsosállomány
гу́бчастаречовина́

szivacsoscsontok
кістки́гу́бчасті

szivárványhártya
ра́йдужка

szívburok(perikardium)
перика́рд

szívciklus
серце́вийцикл

szívizomsejtek
кардіоміоци́ти

szívkamrák
шлу́ночкисе́рця

szívmunkájánakautomatizmusa
автома́тіяробо́тисе́рця

szívógyökér
ко́рені-присо́ски

szívösszehúzódásgyakorisága,
szívfrekvencia
частота́серце́вихскоро́чень

szívpitvar
передсе́рдя

szívritmuszavar(aritmia)
аритмі́я

szkandium
ска́ндій

szkennelés
сканува́ння

szkennelő,képolvasó
ска́нер

szláv-görög-latiniskola
слов’я́но-гре́ко-лати́нськашко́ла

szlávnyelvek
слов'я́нськімо́ви

szlavofilek
слов’янофі́ли

szlavofilizmus
слов’янофі́льство

szmerdek
сме́рди

szmog
смог

szociálispiacgazdaság
соціа́льнери́нковегоспода́рство

szocialistaforradalom,forradalom
соціа́льнареволю́ція

szocialistarealizmus(szocreál)
соціалісти́чнийреалі́зм(соцреалі́зм)

szocialistatábor,szocialista
országok
«соціалісти́чнийта́бір»

szocialistaverseny
соціалісти́чнезмага́ння

szociálisviselkedés
суспі́льнаповеді́нкатвари́н

szocializmus
соціалі́зм

szoftver
програ́мнезабезпе́чення

szokás
зви́чай

szokások
зви́чки

szol,kolloidoldat
золь

szolgáltatásiszektor
сфе́рапо́слуг

szolgáltató,ellátó
прова́йдер

szolidaritás
«Соліда́рність»

szoloncsák
солончаки́

szomatikusidegrendszer
сомати́чнанерво́васисте́ма

szoptatásiperiódus
грудни́йпері́од

szorbció
со́рбція

szorbit
сорбі́т
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szigetvilág,archipelágus
архіпела́г

szigma-kötés
си́гмазв’язо́к

szikalattiszár
підсім’ядо́льнеколі́но

sziklevél
сім’ядо́ля

szikrakisülés
іскрови́йрозря́д

szila
кито́вийвус

szilárdhalmazállapot
тверди́йстанречовини́

szilárdtestek
тверді́тіла́

szilárdtestekmechanikai
tulajdonságai
механі́чнівласти́востітверди́хтіл

szilicid
силіци́д

szilícium
силі́цій

szilícium-karbid
карбо́рунд

szilikát
силіка́т

szilikonosragasztó
силіка́тнийклей

szilumin
силумі́н

sziluridőszak
силурі́йськийпері́од

szilvin
сильві́н

szilvinit
сильвіні́т

szimbiogenezishipotézise
гіпо́тезасимбіогене́зу

szimbiotrófok(szimbionta)
симбіотро́фи

szimbiózis
симбіо́з

szimmetria
симе́трія

szimmetriacsoport
гру́пасим́етрії

szimmetriaközéppontja
центрсиметрі́ї

szimmetriasík
площина́симе́трії

szimmetriatengely
вісьсиме́трії

szín,színeződés
заба́рвлення

színanyag,pigment
пігме́нти

szinapszis
си́напс

színátmeneteskitöltés
градіє́нтназали́вка

színdarabvagyzenemű
п’є́са

szindikátus
синдика́т

szinekdoché
сине́кдоха

színesfém
кольоро́виймета́л

színház
професі́йнийтеа́тр

színmélység
глибина́ко́льору

színpadimű,dráma
драмати́чнийтвір

színreakció
кольоро́вареа́кція

színrendszer
колі́рнасисте́ма

színskála,színpaletta
палі́тракольорі́в

szintaxis
си́нтаксис

színtelen(oldat)
безба́рвний(ро́зчин)

szintetikusanyag
синтети́чнаречовина́

szintetikuskaucsuk
синтети́чнийкаучу́к

szintetikusmosószer
синтети́чнийми́йнийза́сіб(СМЗ)

szintetikusszál
синтети́чневолокно́

szintetikusszálak(rostok)
воло́кнасинтети́чні

szintezés
нівелюва́ння

szintezettség
я́русність

szintézisgáz
си́нтез-газ

szintézistorony
коло́наси́нтезу

szintezőműszer
нівелі́р
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szén-tetraklorid(vagytetraklór-
metán)
тетрахлоромета́н

szentimentalizmus
сентименталі́зм

szenvedőalak
паси́вний

szenvedő(passzív)melléknévi
igenév
паси́внідієприкме́тники

szenzorosemlékezet
па́м’ятьсе́нсорна

szenzorrendszer
сенсо́рнасисте́ма

szeparatistamozgalom
сепарати́стськийрух

szeparatizmus
сепарати́зм

szeparátor
сепара́тор

szépírás,kalligráfia
калігра́фія

szépirodalmistílus
худо́жньо-белетристи́чнийстиль

szépítőkörülírás,eufemizmus
евфемі́зм

szereplő
персона́ж

szereplőknyelvezete
мо́ваперсона́жів

szerin
сери́н

szerkesztés
редагува́ння

szerkesztő
реда́ктор

szerkezet,felépítés
будо́ва

szerkezetiátalakítás
реструктуриза́ція

szerkezetiképlet
структу́рнафо́рмула

szerttesz(színre,ízre)
набува́ти(ко́льору,смаку́)

szervek
о́ргани

szerver
се́рвер

szervesanyag
органі́чніречови́ни

szervesbázis
органі́чнаосно́ва

szervesvegyület
органі́чнасполу́ка

szervetlenanyagok
неоргані́чніречови́ни

szervetlenanyag(vegyület)
неоргані́чнаречовина́(сполу́ка)

szervetlenkémia
неоргані́чнахі́мія

szervetlenvilág
неоргані́чнийсвіт

szervezetbelsőközege
вну́трішнєсередо́вищеоргані́зму

szervezetegyedfejlődése
індивідуа́льнийро́звитокоргані́зму

szervezetenergetikaiegyensúlya
енергети́чнийбала́нсоргані́зму

szervfejlődés(organogenezis)
органогене́з

szervizprogramok
службо́вепрогра́мнезабезпе́чення

szervrendszer
систе́мао́рганів

szerzetesiiskola
бра́тськашко́ла

szerzett(specifikus)immunitás
набу́тий(специфі́чний)імуніте́т

szerződés
до́говір

szerződésvalósfeltételei
істо́тніумо́видо́говору

szerzőijog
а́вторськепра́во

szerzőinyelv,aszerzőnyelvezete
мо́ваа́втора

szeszégő
спирті́вка

szeszeserjedés,alkoholoserjedés
спиртове́брод́іння

széttagolhatóság,disztributivitás
дистрибути́вність

széttartódivergenssorozat
послідо́вністьрозбі́жна

szexuálisszelekció
стате́вийдобі́р

szfinkterek,zárógyűrűk
сфі́нктери

szifilisz,vérbaj
си́філіс

sziget
о́стрів

szigetelők,dielektrikumok
діеле́ктрики
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széliránymutató;szélzsák
флю́гер

szellemi(intellektuális)tulajdon
інтелектуа́льнавла́сність

szellő,szél(tengerparti)
бриз

szellőztetőalapszövet
повітроно́сна(основна́)ткани́на

szélmérő,anemométer
анемо́метр

szelő
січна́

szélrózsa
ро́завітрі́в

szélsőérték
екстре́мум

szem
о́ко

szemantika
сема́нтика

szembenállás,konfrontáció
конфронта́ція

szembogár,pupilla
зіни́ця

szemcse
гру́дочка

személy
осо́ба

személyekországonbelüli
költözése
вну́трішньоперемі́щеніосо́би

személyesnévmás
особо́візайме́нники

személyiigazolványrendszer
па́спортнасисте́ма

személyijog
немайнові́права́

személyikultusz
культосо́би

személyiszámítógép(PC)
персона́льнийкомп'ю́тер

személytelen
безособо́вий

személytelenigealak
неособо́віфо́рмидієсло́ва

személytelenigék
безособо́відієслова́

szemfog
і́кла

szemgolyó
очне́я́блуко

szemhéj
пові́ки

szemidominancia,nemteljes
dominancia
непо́внедомінува́ння

szempillák
ві́ї

szemüveg
окуля́р

szén,kőszén
вугі́лля

szénatomokszámozása
aszénláncban
нумера́ціяа́томівкарбо́нувланцюгу́

szenátus
сена́т

szén-dioxid
вуглеки́слийгаз

széngáz,szén-monoxid
чадни́йгаз

szénhidrát
вуглево́д

szénhidrátok
вуглево́ди

szénhidrogénekszénláncának
normálfelépítése
норма́льнабудо́вакарбо́нового
ланцюга́вуглево́днів

szénhidrogén-maradék
вуглеводне́вийза́лишок

szénhidrogén(telített,telítetlen,
aromás,ciklusos,alifás(aciklusos)
вуглево́день(наси́чений,
ненаси́чений,аромати́чний,
циклі́чний,аліфати́чний(ациклі́чний)

szén(kémiaielem)
вугле́ць

szénláncelágazása
розгалу́женнякарбо́новоголанцюга́

szénláncelágazószerkezete
розгалу́женабудо́вакарбо́нового
ланцюга́

szennyezés
забру́днення

szennyezett
забру́днений

szennyezőanyag
до́мішка

szennyvizek
стічні́во́ди

szennyvíztisztítótelep
очисні́спору́ди

szénsav
карбона́тнакислота́
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számsorozathatárértéke
грани́цяпослідо́вності

számszázalékértékének
meghatározása
знахо́дженнявідсо́тківвідчисла́

számtan
арифме́тика

számtanikifejezés
арифмети́чнийви́раз

számtaniközéparányos
сере́днєарифмети́чне

számtani-logikaiegység
арифме́тико-логі́чнийпри́стрій

számtanin-edikgyök
ко́ріньарифмети́чнийn-госте́пеня

szamurájok
самура́ї

szanáció(gyógyítás,javítás,
megszüntetés)
сана́ція

szándék
у́мисел

szangvinikus
сангві́нік

szántóföldek
о́рнізе́млі

szaporítószervrendszer
стате́васисте́ма

szaporodás,szaporítás
розмно́ження

szaporodásirendszer
репродукти́внасисте́ма

szappan
ми́ло

szaprotrófok
сапротро́фи

szár
стебло́

szárazfolyómeder
крік

szárazföld,szárazulat,kontinens
матери́к

szárazföldiéslevegőkörnyezet
назе́мно-пові́трянесередо́вище

szárcsomó(nodusz)
ву́зол

szárítótorony
суши́льнаб́ашта

származékoselöljárószavak
похідні́прийме́нники

származékvegyület
похідна́сполу́ка

szárny
крило́

szárszög
кутприверши́нірівнобе́дреного
трику́тника

szártag(internódium)
міжву́зля

szaruhártya
рогі́вка

szatíra
сати́ра

(szatirikus)átköltés,travesztia
травесті́я

szavanna,forróégövipuszta
сава́на

század
со́тка

század(kat.)
со́тня

százalék
процент(відсоток)

százasokhelyiértéke
розря́дсотих

szedercsíra(morula)
мо́рула

szegycsont
груди́на

szeizmikus(földrengéssel
kapcsolatos)övezetek
сейсмі́чніпояси́

szeizmikusöv
рухо́мийпояс

székesegyház
собо́р

szekrécióssejt
секре́торнікліти́ни

szektor
се́ктор

szél
ві́тер

szélcsend
штиль

szelekció
селе́кція

szelektor(virtuálistárkezelés)
селе́ктор

szelén
селе́н

szélerőmű
вітрова́електроста́нція(ВЕС)

szélességikörök
парале́лі
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szakaszokösszege
су́мавідрі́зків

szakaszokösszehasonlítása
порівня́ннявідрі́зків

szakaszos(lépcsőzetes)
disszociáció
ступене́вадисоціа́ція

szakaszostizedestört
дрібперіоди́чнийдесятко́вий

szakaszvégpontjai
кі́нцівідрі́зка

szakkifejezés,terminus
те́рмін

szakmaicsoport,szakszervezet
професі́йнаспі́лка(профспі́лка)

szakmaiszervezet,korporáció
корпора́ція

szakszókincs,terminológia
терміноло́гія

szalag
стрі́чка

szállításizóna
провідна́зо́на

szállításoknagysága(volumene)
о́бсягпереве́зень

szállítónyaláb
провідни́йпучо́к

szállítónyalábok
суди́но-волокни́стіпучки́

szállítószövet
провідна́ткани́на

szállóige
крила́тийви́слів

szalmiák
нашати́р

szalmiákszesz
нашати́рнийспирт

szaltacionizmus
сальтаціоні́зм

számabszolútértéke
мо́дульчисла́

számegészrésze
антьє́

számfelező(redukciós)
sejtosztódás
редукці́йнийпо́діл

számhatványa
сте́піньчисла́

számítástechnika
обчи́слювальнате́хніка

számítógép
комп'ю́тер

számítógépesdizájn,tervezés
комп’ю́тернийдиза́йн

számítógépeshálózat
обчи́слювальнамере́жа

számítógépesmodell
комп’ю́тернамоде́ль

számítógépesprezentáció,
bemutató
комп’ю́тернапрезента́ція

számítógépesprogram
комп’ю́тернапрогра́ма

számítógépesrendszer
комп'ю́тернасисте́ма

számítógépesrendszerszerkezete
архітекту́раобчи́слювальноїсисте́ми

számítógépfelépítése
архітекту́ракомп’ю́тера

számítógépház
систе́мнийблок

számítógépmemóriája
па́м’ятькомп’ю́тера

számítógéptípusok
ти́пикомп’ю́терів

szamizdat(illegáliskiadvány)
самвида́в

számkifejezés
ви́разчислови́й

számkifejezésértéke
зна́ченняви́разучислово́го

számköbe
кубчисла́

számláláskezdőpontja
поча́токві́дліку

számlálósciklus
циклзпара́метром

számmeghatározása
százalékértékealapján
знахо́дженнячисла́зайого́відсо́тками

számnégyzete
квадра́тчисла́

számnév
числі́вник

számokosztálya
кла́сичисла́

számológép
калькуля́тор

szamosztyijnyikok
самості́йники

számozás
нумеро́ванийспи́сок

számprímtényezősfelbontása
ро́зкладчисла́напрості́чи́сла
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Sz szabad/olcsózászlókországai
краї́ни«зручно́гопра́пора»

szabadalmazás
патентува́ння

szabadbővítmények
відокре́мленідругоря́днічле́ни
ре́чення

szabadelektromágnesesrezgések
ві́льніелектромагні́тніколива́ння

szabadelektronpálya
вака́нтна(ві́льна)орбіта́ль

szabadelektronpár
ві́льнаелектро́ннапара́

szabadesés
ві́льнепаді́ння

szabadgyök(radikál)
ві́льнийрадика́л

szabadidő,pihenőidő
часвідпочи́нку

szabadkereskedelmiövezet
зо́наві́льноїторгі́влі

szabadkikötő
по́рто-фра́нко

szabadkozákság
низове́коза́цтво

szabadkőművesség
масо́нство

szabadonmozgófutóhomok,
barkán
барха́ни

szabadrezgéseklétrejöttének
feltételei
умо́виви́никненняві́льнихколивань

szabadság
відпу́стка

szabadságkorlátozás
обме́женняво́лі

szabadságvesztés
позба́вленняво́лі

szabadtöltések
ві́льнізаря́ди

szabadvers
ві́льнийвірш

szabadvilág
«ві́льнийсвіт»

szabadvíz
ві́льнавода́

szabály(Klecskovszij-féle,
Markovnyikov-féle,Hund,
biztonsági)
пра́вило(Клечко́вського,
Марко́вникова,Ху́нда,безпе́ки)

szabályosgúla
пірамі́дапра́вильна

szabályosgúlaoldallapmagassága
апофе́мапірамі́ди

szabályoshasáb
при́змапра́вильна

szabályosírásmód
орфогра́ма

szabályossoklap
многогра́нникпра́вильний

szabályossokszögközéppontja
центрпра́вильногомногогра́нника

szabályostetraéder
тетра́едрпра́вильний

szabályozógének
регулято́рніге́ни

szabályozórendszerek
регулято́рнісисте́ми

szacharóz
сахаро́за

szaglás
нюх

szaglóreceptorok
нюхові́реце́птори

szaglószenzorrendszer
сенсо́рнасисте́маню́ху

szájszerv
ротови́йапара́т

szájüreg
ротова́порожни́на

szakadásosfüggvény
фу́нкціярозривна́

szakasz
відрі́зок

szakaszfelezőmerőleges
середи́ннийперпендикуля́рвідрі́зка

szakaszhossza
довжина́відріз́ка

szakaszközéppontja
середи́навідрі́зка

szakaszokmérése
вимі́рюваннявідрі́зків
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spóraképződés
спороутво́рення

spórásnövények
спо́ровіросли́ни

stabilállapot
стабі́льнийстан

stabilegyensúly
стійка́рівнова́га

stabilizálószelekció
стабілізу́ючийдобі́р

stabilökoszisztémák
стабі́льні(стійкі́)екосисте́ми

stabilrendszer
стійка́систе́ма

stádium
ста́дія

start
пуск

statika
ста́тика

statikuselektromosság
стати́чнаеле́ктрика

statikusizommunka
стати́чнаробо́там’я́зів

statisztika
стати́стика

statisztikaikutatásimódszer
статисти́чнийме́тоддослі́дження

statisztikaivalószínűség
meghatározása
озна́ченняймові́рностістатисти́чне

sterilizáció
стериліза́ція

stilisztika
стилі́стика

stilisztikailagárnyaltkifejezés
стилісти́чнозаба́рвленіслова́

stílus
стиль

strandok
пля́жі

streamelő
стри́мер

stressz-faktorok
стрес-фа́ктори

stroncium
стро́нцій

struktúrálisgének
структу́рніге́ни

strukturáltprogramozás
структу́рнепрограмува́ння

sugarasszimmetria
радіа́льнасиметрі́я

sugárhajtásútolóerő
реакти́внаси́латя́ги

sugárhajtómű
пові́тряно-реакти́внийдвигу́н

sugártest
ві́йкове(ціліа́рне)ті́ло

sugárzás
випромі́нювання

sugárzásegyenértékdózisa
еквівале́нтнадо́завипромі́нювання

sugárzásokfajtái
ви́дивипромі́нювання

súlypont
центрваги́

súlyzóformájúelektronpálya(p-
elektronfelhő)
гантелеподі́бнафо́рмаелектро́нної
орбіта́лі

súrlódásierőmunkája
робо́таси́литертя́

súrlódásitényező
коефіціє́нттертя́ко́взання

sűrítés,tömörítés
ущі́льнення

sűrűség
густина́
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soklapcsúcsa
верши́намногогра́нника

soklapéle
ребро́многогра́нника

soklaphálója
розго́рткамногогра́нника

soklaplapja
граньмногогра́нника

sokszög
многоку́тник

sokszögátlója
діагона́льмногоку́тника

sokszögbeírtkörvonal
ко́ло,впи́саневмногоку́тник

sokszögcsúcsa
верши́намногоку́тника

sokszögkerülete
пери́метрмногоку́тника

sokszögköréírtkör
ко́ло,опи́санена́вколомногоку́тника

sokszögoldala
сторона́многоку́тника

sokszögoldalai
сто́ронимногоку́тника

sokszögszomszédoscsúcsai
верши́нимногоку́тникасусі́дні

sokszögszomszédosoldalai
сто́ронимногоку́тникасусі́дні

sokszögszöge
кутмногоку́тника

sokszögterülete
пло́щамногоку́тника

sor
рядо́к

sor(homológ,elektrokémiai
feszültségi)
ряд(гомологі́чний,напру́г)

sorköz
міжрядко́вийінтерва́л

sorozatáltalánostagjainakképlete
формулачленапослідовності

sorozatáltalánostagjánakképlete
фо́рмулазага́льначле́на
послідо́вності

sorozatmegadásánakrekurrens
módja
спо́сібзадання́послідо́вності
рекуре́нтний

sorozatszövegesmegadása
спо́сібзадання́послідо́вності
описо́вий

sorszámnév
поря́дковічислі́вники

sorszámozás
нумера́ція

só
сі́ль

sógunátus
сьоґуна́т

sóképzőoxid
солетво́рнийокси́д

sósav
хлороводневакислота

spam,levélszemét
спам

spanyolgyarmatosítás,conquista
конкі́ста

speciálishálórendszeraföldrajzi
helyzetmeghatározására
(univerzálistranszverzális
mercator,UTM)
прямоку́тнікоордина́ти

speciálistelepülések
спецпосе́лення

specifikusimmunitás
специфі́чнийімуніте́т

spektroszkóp,spektrográf,
spektrométer
спектроско́п,спектро́граф

spektrumanalízis
спектра́льнийана́ліз

spektrumok
спе́ктри

spermatocita
сперматоци́т

spermatogenezis
сперматогене́з

spermatozoid
сперматозо́їд

spin
спін

spirál
спіра́ль

spontánfolyamat
спонта́ннийпроце́сс

spontánmutációk
спонта́нні(неіндуко́вані)мута́ції

sporangium
спора́нгій

sporofillumfüzér(sztrobilusz)
спороно́снийколосо́к

sporofiton
спорого́н

spóra
спо́ра
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sejthártyafolyékonymozaik
modellje
ріди́нно-мозаї́чнамоде́льбудо́ви
кліти́ннихмембра́н

sejtközöttifolyadék
міжкліти́ннарідина́

sejtközpont
кліти́ннийце́нтр

sejtlégzés
ди́ханнякліти́нне

sejtmag
ядро́

sejtmagnedv(karioplazma,
nukleoplazma)
я́дернийсік(каріопла́зма,
нуклеопла́зма)

sejtmagonkívüliöröklődés
позая́дернаспадко́вість

sejtnélküliéletforma
некліти́ннафо́рмажиття́

sejtosztódás
по́ділкліти́ни

sejtsebészet
кліти́ннаінжене́рія

sejtszervecskék
органе́ли

sejt(szövet)légzés
кліти́нне(ткани́нне)ди́хання

sejttan,citológia
цитоло́гія

sejttenyészet
культу́раткани́н

sejttenyésztésmódszere
ме́тодкульту́рикліти́н

sejtváz
цитоскеле́т

sejtzárványok
кліти́ннівклю́чення

selfjég
ше́льфовийльодовик

semlegesítés
нейтраліза́ція

semlegesmutációk
нейтра́льнімута́ції

semlegesnem
сере́днійрід

semlegessó
сере́днясіль

sérülés(kristályrácsé,kristályé,
molekuláé,kémiaikötésé)
руйнува́ння(кристалі́чноїґра́тки,
криста́лу,моле́кули,хімі́чного
зв’язку́)

Siemens–Martin-kemence
марте́нівськапіч

sík
площина́

síkhullám
пло́скіхви́лі

síkkondenzátor
пло́скийконденса́тор

síkkondenzátorelektromosterének
energiája
ене́ргіяелектри́чногопо́ляплоско́го
конденса́тора

síkkondenzátorkapacitása
є́мністьпло́скогоконденса́тора

síkmértan
планіме́трія

síkmolekula
площи́ннамоле́кула

síknormálisa
норма́льдоплощини́

síkszimmetria
симетрі́явідно́сноплощини́

síktükörképalkotása
побудо́вазобра́женнявпло́скому
дзеркалі

simafelszínűendoplazmatikus
hálózat
гладка́(незерни́ста)ендоплазмати́чна
сі́тка

simaizomszövet
непосмуго́вана(гладка́)м’я́зова
ткани́на

Sipinszkiföldek
Шипи́нськаземля́

sivatagok
пусте́лі

skála,beosztás,mérce
шкала́

skalár
скаля́р

skalárismennyiségek
скаля́рнівеличи́ни

skorbut
цинга́

slaсhta,lengyelkisnemesség
шля́хта

sokaság
генера́льнасуку́пність

sokkterápia
шо́коватерапі́я

soklap
многогра́нник

soklapátlója
діагона́льмногогра́нника
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S sablon
шабло́н

sajátosillat
специфі́чнийза́пах

salak
шлак

salétrom
селі́тра

salétromsav
нітра́тнакислота́

sárfolyások,sárcsuszamlások
се́лі

sárgafolt
жо́втапля́ма

sárgaréz
лату́нь

sarkiéjszaka
поля́рнаніч

sarkinappal
поля́рнийдень

sarkkör
поля́рнеко́ло

savanyúsó
ки́сласіль

sav(aromás-,többértékű-,
butánsav(vajsav),bromid-,
kétértékű-,nagy-,glükon-,
etándisav(oxal-,sóska-),etán-
(ecet-),zsír-,jodid-),kapron-,
karbon-,szén-,metán-(hangya-),
tej-,monoklórecet-,telített-,
telítetlen-,salétrom-,salétromos-,
nuklein-,egyértékű-,szerves-,
szervetlen-,olaj-,ortofoszfor-,
palmitin-,pikrin-,propán-,szilikát-,
sztearin-,kén-,kénes-,
kénhidrogén-,fluor-,klór-,klorid-,
klóros-)
кислота́(аромати́чна,багатоосно́вна,
бута́нова(ма́сляна),бромі́дна,
двоосно́вна,вища́,глюко́нова,
етанді́ова(оксала́тна,ща́велева),
ета́нова(о́цтова),жи́рна,йоди́дна,
капро́нова,карбо́нова,карбо́натна,
мета́нова(мураши́на),моло́чна,
монохлоро́цтова,наси́чена,
ненаси́чена,нітра́тна,нітри́тна,

нуклеї́нова,одноосно́вна,органі́чна,
неоргані́чна,олеї́нова,ортофосфа́тна,
пальміти́нова,пікри́нова,пропа́нова,
силіка́тна,стеари́нова,сульфа́тна,
сульфі́тна,сульфі́дна,флуори́дна,
хлора́тна,хлори́дна,хлори́тна)

savasesők
кисло́тнідощі́

savasközeg
ки́слесередо́вище

savasodás,savanyítás
підки́слення

savasság
кисло́тність

savmaradék
кисло́тнийза́лишок

schengeniövezet
Шенге́нськазо́на

sebesség
шви́дкість

sebesség-időgrafikon
гра́фікшви́дкості

segédprogram
утилі́та

sejt
кліти́на

sejtciklus
кліти́ннийцикл

sejtdifferenciáció
диференціа́ціякліти́н

sejtelmélet
кліти́ннатео́рія

sejtenbelüliemésztés
внутрішньокліти́ннетра́влення

sejtenkívüliemésztésabélüregben
порожни́ннетра́влення

sejtenkívülitáplálkozás
позакліти́ннетра́влення

sejteselemek
фо́рменіелеме́нти

sejtesimmunitás
кліти́ннийімуніте́т

sejtfal
кліти́ннаоболо́нка

sejthártya
кліти́ннамембра́на
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rögzítőeszköz
реко́рдер

röntgenmérő
рентгено́метр

röntgen(R)
рентге́н

röntgensugárzás
рентге́нівськевипромі́нювання

rövid,humorosvers
співомо́вка

rövidítés
абревіату́ра

rövidlátás
короткозо́рість

rövidtávúmemória
па́м’ятькороткоча́сна

rubídium
рубі́дій

rugalmasalakváltozások
пру́жнідеформа́ції

rugalmasságierőmunkája
робо́таси́липру́жності

rugalmatlanütközés
непру́жнийуда́р

rugósinga
пружи́ннийма́ятник

ruszinok
руси́ни

ruszinság
руси́нство

ruszofilek/moszkvofilek
русофі́ли/москвофі́ли

Rusz(Rusz-Ukrajna)
Русь(Ру́сь-Украї́на)

rügy
бру́нька

rügyezés
брунькува́ння
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rétegvizek
міжпла́стовіво́ди

rétegvonal,szintvonal
горизонта́лі

retikulárisszövet
ретикуля́рнаткани́на

retina,recehártya
сіткі́вка

réz
мідь

rezervátum
зака́зник

rezgés
колива́ння

rezgésekjellemzői
характери́стикаколива́нь

rezgőkör
колива́льнийко́нтур

rezonancia
резона́нс

rezonanciaváltakozóáramúkörben
резона́нсуко́лізмі́нногоструму

rezonátorok
резона́тори

Rh-összeférhetetlenség
ре́зус-конфлі́кт

Rhyniophyta
риніофі́ти

ribonukleinsav(RNS)
рибонуклеї́новакислота́(РНК)

ribonukleotid
рибонуклеоти́д

riboszomálisRNS
рибосо́мнаРНК

riboszóma
рибосо́ма

riboszómaalegységek
субодини́цірибосо́м

ribóz
рибо́за

rigmus
примо́вка

rím
ри́ма

rímelés
римува́ння

ritkaelem
рі́дкіснийелеме́нт

ritkakémiaielem
розсі́янийхімі́чнийелеме́нт

ritmikusság
ритмі́чність

ritmus
ритм

rituálé,szertartás
ритуа́л

rizoidok
ризо́їди

RNSérése
дозріва́нняРНК

robbanás
ви́бух

robbanásveszélyes
вибухонебезпе́чний

robbanókeverék
вибухо́васу́міш

robbanószer
вибухі́вка

robot,úrdolga
па́нщина

rokonértelműszó,szinonima
сино́нім

rokonkémiaielemekcsoportja
роди́нахімі́чнихелеме́нтів

rokonkeresztezés
спорі́дненесхре́щування

rom;rombolás,hanyatlásidőszaka
Руї́на

románc
рома́нс

románstílus
рома́нськийстиль

romantika,romanticizmus
романти́зм

romantikushős
романти́чнийгеро́й

rombusz
ромб

rombuszismertetőjelei
озна́киро́мба

rombusztulajdonsága
власти́вістьро́мба

rostacső
ситоподі́бнатру́бка

rovarevők
комахої́дні

rovarirtószer(inszekticid)
інсектици́д

rozsdamentesacél
нержаві́ючасталь

ródium
ро́дій

rómaiszámírás
систе́мачи́сленняри́мська
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rekombináció
рекомбіна́ції

rekombinánsvakcinák
ге́нно-інжене́рні(рекомбіна́нтні)
вакци́ни

rekord(rendezettn-es)
за́пис(корте́ж)

rekreációserőforrások
рекреаці́йніресу́рси

rektifikációstányér
тарі́лкаректифікаці́йноїколо́ни

rektifikálás,lepárlás
ректифіка́ція

rekultiváció
рекультива́ція

rekurrens
рекуре́нтний

rekurrensegyenletmegoldása
ро́зв'язокрекурре́нтногорівня́ння

rekurzívképlet
формуларекуррентна

relációsjelek
зна́кинері́вності

relatívatomtömeg
відно́снаа́томнама́са

relatívgyakoriságpoligonja
поліго́нвідно́снихчасто́т

relatívhivatkozás
відно́снепосила́ння

relativisztikusmechanika
релятиві́ськамеха́ніка

relativitáselméletelemei
елеме́нтитео́ріївідно́сності

relatívmagasság
відно́снависота́

relatívmolekulatömeg
відно́снамолекуля́рнама́са

relatívmozgás
відно́снийрух

relatívnyugalom
відно́снийспо́кій

relatívpáratartalom
відно́снаволо́гістьпові́тря

relatívprímszámok
чи́славзає́мнопрості́

relatív(viszonyított)gázsűrűség
відно́снагустина́га́зу

rend
ряд

rendezés
упорядкува́ння

rendezetlen,véletlenszerűmozgás
безла́днийрух

rendezettszerkezet
упорядко́ванаструкту́ра

rendimonarchia
ста́ново-представни́цькамона́рхія

rendőrelv
теоре́мапродвохконво́їрів

rendszer
систе́ма

rendszergazdák
адміністра́тори

rendszerlemez
систе́мнийдиск

rendszermenü
систе́мнеменю́

rendszerprogramok
систе́мнепрогра́мнезабезпе́чення

rendszertaniegység
системати́чнаодини́ця

rendszertan(szisztematika)
система́тика

reneszánsz
ренеса́нс

reosztát,potenciométer
реоста́т

répacukor(nádcukor)
буряко́вий(трости́нний)цу́кор

replikáció
репліка́ція

reprezentatívminta
ви́біркарепрезентати́вна

reprodukció
відтво́рення

repülőgépszárnyánakfelhajtóereje
підійма́льнаси́лакрила́літака́

réshang
фрикати́внийпри́голосний

restauráció
реставра́ція

részecskék,jelenségekkettős
(dualisztikus)természete
двої́стаприро́дачасти́нок,я́вищ
(дуалісти́чнаприро́дачасти́нок,
я́вищ)

részeshatározóieset,dativus
дава́льнийвідмі́нок

részlegesburok(gomba)
частко́вепокрива́ло

részlegestöltés
частко́вийзаря́д

rét,mező,kaszáló
лука́

rétegesfelépítés
шарува́табудо́ва
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rázás
збо́втування

reabszorpció
реабсо́рбція

reaganigazdaság
«рейгано́міка»

reagens,reaktáns
реакти́в

reakcióelegy
реакці́йнасу́міш

reakció(exoterm-,endoterm-,
észterezési-,helyettesítési-,lánc-,
nemmegfordítható-,cserebomlási-,
megfordítható-,redoxi-,addició-,
bomlási-,egyesülési-,ezüsttükör-)
реа́кція(екзотермі́чна,ендотермі́чна,
естерифіка́ції,замі́щення,ланцюго́ва,
необоро́тна,о́бміну,оборо́тна,
о́кисно-відно́вна,приє́днання,
ро́зкладу,сполу́чення,«срі́бного
дзе́ркала»)

reakcióhozam,termelés
ви́хідпроду́кту

reakciókézség
реакці́йназда́тність

reakcióközpont
реакці́йнийцентр

reakciómechanizmus
(szabadgyökös,ionos)
механі́змреа́кції(вільнорадика́льний,
йо́нний)

reakciónorma
но́рмареа́кції

reakciósebesség
шви́дкістьхімі́чноїреа́кції

reakciótermékelméletimennyisége
теорети́чнийви́хідпроду́ктуреа́кції

realizmus
реалі́зм

receptor
реце́птор

recésgyomor
кни́жка(шлу́нок)

recesszívallél
рецеси́внийале́ль

reconquista
реконкі́ста

reducensek
редуце́нти

redukálás
відно́влення

redukálni
відно́влювати

redukáló-oxidáló(redoxi)reakció
оки́сно-відно́внареа́кція

redukálószer
відно́вник

redukálótulajdonságok
відно́внівласти́вості

redukcióssejtosztódás,meiózis
мейо́з

reflex
рефле́кс

reflexív
рефлекто́рнадуга́

reform
рефо́рма

reformáció
реформа́ція

regeneráció
регенера́ція

regenerátor
регенера́тор

regény
рома́н

régészet
археоло́гія

régészetikultúra
археологі́чнакульту́ра

régieskifejezés
застарі́ліслова́

regionális(földrajzi)
munkamegosztás
географі́чний(територіа́льний)по́діл
пра́ці

regionalizációspolitika
полі́тикарегіоналіза́ції

régioroszhősmonda,bilina
били́на

régirend(AncienRégime)
стари́йпоря́док

regisztráltkozákság
реєстро́векоза́цтво

regulárisszerkezet,térrendezett
szerkezet
регуля́рнабудо́ва

rehabilitáció
реабіліта́ція

rejtettfájl
прихо́ванийфайл

rejtettkarakterek
прихо́ваніси́мволи

rejtőszín
маску́ючезаба́рвлення

rekeszizom(diafragma)
діафра́гма
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R racionáliskitevőjűhatvány
сте́піньзраціона́льнимпоказнико́м

racionáliskitevőjű
hatványfüggvény
фу́нкціястепене́вазраціона́льним
пока́зником

racionálisszámok
чи́слараціона́льні

racionálistáplálkozás
збалансо́ванехарчува́ння

rács(atom,ion,kristály,fém,
molekula)
ґра́тка(а́томна,йо́нна,кристалі́чна,
металі́чна,молекуля́рна)

radián
радіа́́н

radiánmérték
радіа́ннамі́ра

radikálisok
радика́ли

radioaktívbomlás
радіоакти́внийро́зпад

radioaktívbomlástörvény
зако́нрадіоакти́вногорозпаду

radioaktivitás
радіоакти́вність

radioaktívnuklid
радіоакти́внінуклі́ди

radioaktívsugárzás
радіоакти́вневипромі́нювання

radioaktívsugárzásbiológiai
hatása
біологі́чнадіярадіоакти́вного
випромі́нювання

rádiófrekvenciásösszeköttetéselve
при́нципрадіозв’язку́

rádiólokáció
радіолока́ція

rádium
ра́дій

radon
радо́н

rad(rd)
рад

rag,végtoldalék(szuffixum)nélküli
szóalkotás
безсуфікса́льнийспо́сіб
словотво́рення

ragadozás
хижа́цтво

ragadozófog
хи́жийзуб

ragadozók
хи́жі

rágcsálók
гризуни́

ragozás
відмі́нювання

ragozhatatlanfőnév
невідмі́нюванийіме́нник

ragozhatatlanszó
незмі́ннесло́во

ragyogás
світі́ння

rajz
рису́нок

rajzgép,rajzológép,
koordinátarajzoló,plotter
пло́тер

rajzgrafikaiobjektumai
графі́чніоб’є́ктималю́нка

rajzkitöltése
зали́вкарису́нка

rajzokcsoportosítása
групува́ннямалю́нків

rakás(tojás)
кла́дка

rakéta
раке́та

rakétasugárhajtóműve
раке́тнийреакти́внийдвигу́н

raktározóalapszövet
запаса́ючаосновна́ткани́на

raktározókarógyökér
коренеплі́д

raszter
растр

rasztergrafika,pixelgrafika
ра́стровагра́фіка

rasztergrafikaiszerkesztő
ра́стровийграфі́чнийреда́ктор

raszterizálás
растериза́ція

ratifikálás
ратифіка́ція
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propionsav
пропа́новакислота́

proplasztisz
пропласти́ди

Propliopithecus
пропліопіте́ки

proprioreceptorok
пропріореце́птори

prosztatarák
ракпроста́ти

proteid
протеї́д

protein
протеї́н

protekcionizmus
протекціоні́зм

protektorátus
протектора́т

proterozoikum
протерозо́йськае́ра

protestantizmus
протестанти́зм

protiszták
проти́сти

protokoll
протоко́л

protolitikuselmélet
протоліти́чнатео́рія

proton
прото́н

protonálás
протонува́ння

protonszám
число́прото́нне

protoplaszt
протопла́ст

provincia
прові́нція

próba
про́ба

próbakísérlet,pilótateszt
про́бнийекспериме́нт

próbaverzióssoftver
про́бна,абоtrial(англ.trial-
випро́бування)ліце́нзія

prócium
про́тій

próza
про́за

prózanyelv,prózainyelvezet
прозо́вамо́ва

Psilophyta(kihaltősharaszt
csoport)
псилофі́ти

pszicholingvisztika
психолінгві́стика

pszichózis
психо́з

pteroszauruszok(„szárnyas
gyíkok”)
птероза́ври

publicisztikaistílus
публіцисти́чнийстиль

publikáció
публіка́ція

puhatestűeklába
нога́молю́ска

puhatestűektörzsirésze
ту́лубмолю́ска

pulzus
артеріа́льнийпу́льс

Punnett-táblázat
реші́ткаПенне́та

purin
пури́н

purinbázis
пури́новаосно́ва

püspökség
єпа́рхія
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porvihar
пилова́бу́ря

porzó
тичи́нка

poszt–embrionálisfejlődés
постембріона́льнийро́звиток

poszt–embrionálisperiódus
постембріона́льнийпері́од

posztindusztriálisállamok
постіндустріа́льнідержа́ви

posztmodernizmus
постмодерні́зм

posztulátum
постула́т

potenciál,potenciálkülönbség
потенціа́л,різни́цяпотенціа́лів

potenciális,helyzetienergia
потенціа́льнаене́ргія

potenciálkülönbség
різни́цяпотенціа́лів

potenciálokszuperpozícióelve
при́нципсуперпози́ціїпотенціа́лів

potencírozás
потенціюва́ння

pozitívszámok
чи́сладода́тні

pozitívtöltés
позити́внийзаря́д

pókháló
павути́на

pórus
по́ра

prágaitavasz
«Пра́зькавесна́»

precipitátum
преципіта́т

prédikátum
предика́т

prédikátumértelmezési
tartománya
о́бластьви́значенняпредика́тів

predikátumokdiszjunkciója
диз’ю́нкціяпредика́тів

prédikátumokegyenértékűsége
еквівале́нтністьпредика́тів

predikátumokimplikációja
імпліка́ціяпредика́тів

prédikátumokkonjunkciója
кон’ю́нкціяпредика́тів

prédikátumtagadása
запере́ченняпредика́та

prédikátumvalóság-tartománya
о́бластьі́стиностіпредика́тів

préri,nagyfüvespusztaÉszak-
Amerikában
пре́рія

primer(elsőrendű)szénatom
перви́ннийа́томкарбо́ну

primitív(függvény)
пе́рвісна

primitívfüggvényalaptulajdonsága
пе́рвісна,основна́власти́вість

prímszám
число́просте́

prímszámok
чи́слапро́сті

prímtényezősfelbontás
каноні́чнийро́зклад

prionok
пріо́ни

processzor
проце́сор

producensek
продуце́нти

profázis
профа́за

professzionalizmus
професіоналі́зми

progeszteron
прогестеро́н

program
програ́ма

programfuttatása
за́пускпрогра́минавикона́ння

programozás
програмува́ння

programozásinyelv
мо́вапрограмува́ння

programozó
програмі́ст

programszerkezet
структу́рапрогра́ми

projekt
прое́кт

prokarióták
прокаріо́ти

propán
пропа́н

propán-butánfrakció
пропа́н-бута́новафра́кція

propil
пропі́л

propilén
пропе́н(пропіле́н)

propin
пропі́н
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polimer(mintjelző)
поліме́рний

polimeröregedése
старі́нняполіме́ру

polimerszerkezetialapegysége
структу́рнала́нкаполіме́ру

polimorfizmus
поліморфі́зм

polinom
поліном

polinukleotid
полінуклеоти́д

polip
полі́п

poliploídia
поліплоїді́я

polipropilén
поліпропіле́н

poliszacharid
полісахари́д

PoliszjeiSzics
Полі́ськаСіч

poliszóma
полісо́ма(полірибосо́ма)

polisztirol
полістире́н

politikaiemigráció(emigráció
politikaiokokból)
політи́чнаемігра́ція

politikaiföldrajz
політи́чнагеогра́фія

politikaimegosztottság
політи́чнароздро́бленість

politikaiönelszigeteltség
полі́тика«самоізоля́ції»

politikaipárt
політи́чнапа́ртія

politikairehabilitácó
політи́чнареабіліта́ція

politikairezsim(rendszer)
політи́чнийрежи́м

politizálás
політиза́ція

polivinil-klorid(PVC)
полівінілхлори́д(поліхлорвіні́л)

pollentömlő
пилко́ватру́бка

polónium
поло́ній

pont
пункт

pontabszcisszája
абсци́сато́чки

pontaplikátája
апліка́таточки

pontésazegyenestávolsága
ві́дстаньвідто́чкидопрямо́ї

pontkoordinátái
координа́тито́чки

pontokmértanihelye
геометри́чнемі́сцето́чок

pontordinátája
ордина́тато́чки

pontosvessző
кра́пказко́мою

ponttöltéstere
по́лето́чковогозаря́ду

pop-art
поп-арт

populáció
популя́ція

populációgenetika
гене́тикапопуля́цій

populációhomeosztázisa
гомеоста́зпопуля́ції

populációshullámok
(élethullámok)
популяці́йніхви́лі(хви́ліжиття́)

populációstatisztikaimódszer
популяці́йно-статисти́чнийме́тод

populációszerkezete
структу́рапопуля́ції

porc
хрящ

porcelán
порцеля́на

porceláncsésze
порцеля́новача́шка

porcelánmozsár
порцеля́новасту́пка

porchártya
охря́стя

porcoshalak
хрящові́ри́би

porgyűjtő
пилевло́влювач

porlaszthatóanyag
сипка́речовина́

porozitás
по́ристість

porózus
порохува́тий

por(poralakú)
порошкоподі́бний

portré
портре́т
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pirotechnika
піроте́хніка

pirrol
піро́л

pislákolás,csillámlás
жеврі́ння

pitekantropusz
пітека́нтроп

placenta,méhlepény
плаце́нта

Planck-törvény
гіпо́тезаПла́нка

plasztifikátor
пластифіка́тор

plasztik,műanyag
пла́стик

plasztikusanyagcsere
пласти́чнийо́бмін

plasztikusdeformáció
непру́жні(пласти́чні)деформа́ції

plasztiszok
пласти́ди

platina
пла́тина

plazma
пла́зма

plazmafogalma
поня́ттяпропла́зму

plazmamembrán
плазмати́чнамембра́на

plazmid
плазмі́да

plazmolízis
плазмо́ліз

plebejusok
плебе́ї

pleurálisüreg
плевра́льнапорожни́на

plezioszauruszok
плезіоза́ври

plug-in(beépülőmodul)
пла́гін

pluralizmus
плюралі́зм

plutónium
плуто́ній

p-nátmenet
електро́нно-ді́рковийперехі́д(p-n-
перехід)

pneumothorax,légmell
пневмото́ракс

podcastok
подка́сти(блогка́сти)

pofa
мо́рда

pogányság
язи́чництво

poláriskötés
поля́рнийзв’язо́к

polárismolekula
поля́рнамоле́кула

polarizátorok
поляриза́тори

polárkoordinátarendszer
поля́рнасисте́макоордина́т

polárszög
поля́рнийкут

polgáricselekvőképesség
циві́льнадієзда́тність

polgárijog
циві́льнепра́во

polgárijogialkalmasság
циві́льнаправозда́тність

polgáritársadalom
громадя́нськесуспі́льство

polgárjogifelelősség
циві́льно-правова́відповіда́льність

polgárság,burzsoázia
буржуазі́я

poliamidrost(szál)
поліамі́дневолокно́

poliészterrost
поліесте́ровеволокно́

polietilén
поліетиле́н

polihibridkeresztezés
полігібри́днесхре́щування

polihidroxi-aldehid(aldóz)(aldehid
éshidroxilcsoporttalrendelkező
vegyület)
альдегідоспи́рт

polikondenzáció
поліконденса́ція

polimerázláncreakció(PCR)
módszer
ме́тодполімера́зноїланцюго́воїреакції

polimerek
поліме́ри

polimerelasztikussága
еласти́чністьполіме́ру

polimer(hőrelágyuló,hőre
keményedő)
поліме́р(термопласти́чний,
термореакти́вний)

polimerizáció
полімериза́ція
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passzátszél
паса́ти

passzíválás
пасива́ція

passzívtranszport
паси́внийтра́нспорт

passzívválasztójog
паси́вневи́борчепра́во

passzívvédelem
паси́внийза́хист

pásztázóelektronmikroszkóp
сканува́льнаелектро́ннамікроскопі́я

pasztörizálás
пастериза́ція

patogenitás,kórokozó–képesség
патоге́нність

patrícius
патри́цій

pedagógiaiprogram
педагогі́чніпрогра́мніза́соби

pehelytoll,pehelyszőr
пух

pektinanyagok
пекти́новіречови́ни

példázat,tanmese
при́тча

pellicula,bőrke
пелі́кула

pentán
пента́н

pentóz
пенто́за

pénzelértéktelenedése,infláció
інфля́ція

pepszin
пепси́н

peptid
пепти́д

peptid–kötés,amid–kötés
пепти́днийзв’язо́к

peptidcsoport
пепти́днагру́па

(per)beadvány
позовна́зая́ва

perc
міну́та

periféria
перифері́йнеобла́днання

perifériálisidegrendszer
перифери́чнанерво́васисте́ма

perifiton
перифіто́н

periodikusfüggvény
фу́нкціяперіоди́чна

periódusostörvény
періоди́чнийзако́н

perisztaltika
периста́льтика

permetező,porlasztó
пульвериза́тор

permidőszak
пе́рмськийпері́од

permutáció
перестано́вка

peroxid
перокси́ди

peroxiszóma
пероксисо́ма

peszticidek(növényvédőszerek)
пестици́ди

petefészkek
яє́чники

petesejt
яйцекліти́на

petevezeték
ма́тковітру́би

petróleum
гас

piacgazdaság
еконо́мікари́нкова

piacgazdaságirendszer
ри́нковаекономі́чнасисте́ма

piaciviszonyok
ри́нковівідно́сини

pielonefritisz
пієлонефри́т

pikkely
луска́

pikkelyeshüllők(Squamata)
луска́ті

piktogram,ikon,jel
піктогра́ма

pillanatnyisebesség
миттє́вашви́дкість

pinocitózis
піноцито́з

piridin
піриди́н

pirit
колче́данзалі́зний

pirit,kovand,vaskovand
піри́т

pirolízis
піро́ліз
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paramos(neotrópusi
ökoszisztéma)
па́рамос

parancsgomb
кома́нднакно́пка

parancsikon
ярли́к

parancskészlet
систе́макома́ндвикона́вця

parancsuralmiirányítás
кома́ндно-адміністрати́внеуправлі́ння

parasztiföldrészleg(sztolipini
reformokidőszaka)
відру́б

páratlan
непа́рний

páratlanfüggvény
фу́нкціянепа́рна

páratlanszámjegyek
ци́фринепа́рні

páratlanszámok
чи́сланепа́рні

páratlanujjúpatások
непарнокопи́тні

parazitaszervezetek
органі́зми-парази́ти

parazitizmus
паразити́зм

párbeszéd,dialógus
діало́г

párbeszédablak,dialógusablak
діало́говевікно́

parciálisnyomás
парціа́льнийтиск

pár(elektron,ion)
па́ра(електро́нів,йо́нів)

párhuzamosáramvezetők
kölcsönhatása
взаємоді́япарале́льнихпровідникі́в

párhuzamosegyenesek
парале́льніпрямі́

párhuzamosegyenesekaxiómája
аксіо́мапарале́льностіпрями́х

párhuzamosegyenesek
ismertetőjelei
озна́кипарале́льностіпрями́х

párhuzamosegyenesektávolsága
ві́дстаньміжпарале́льнимипрями́ми

párhuzamosegyenesek
tulajdonsága
власти́вістьпарале́льнихпрями́х

párhuzamoseltolás
парале́льнеперене́сення

párhuzamosfélegyenesek
про́меніпарале́льні

párhuzamosság
парале́льність

párhuzamosszakaszok
відрі́зкипарале́льні

Parkinson–kór
хворо́баПаркінсо́на

parkok
па́рки

parlamentárisdemokrácia
парла́ментськадемокра́тія

parlamentárismonarchia
парла́ментськамона́рхія

parlament(cortes,rendigyűlés,
szejm,reichstag)
парла́мент(корте́си,Генера́льні
шта́ти,сейм,рейхста́г)

parlamentiellenőrzés
парла́ментськийконтро́ль

párolgáshő
теплота́пароутво́рення

párosfüggvény
фу́нкціяпа́рна

párosítatlanelektron
неспа́ренийелектро́н

párosítottelektronok
спа́реніелектро́ни

párosszámjegyek
ци́фрипа́рні

párosszámok
чи́слапа́рні

párosujjúpatások
парнокопи́тні

paródia
паро́дія

párt
па́ртія

párta
віно́чок

partmentihajózás
кабота́ж

pártnomenklatúra(vezető
tisztviselőkapártállamban)
парті́йнаноменклату́ра

partszegély
урі́зводи́

párválasztás,párzásiviselkedés
репродукти́внаповеді́нка

Pascal-háromszög
трику́тникПаска́ля

Pascal-törvény
зако́нПаска́ля
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P páfránylevelek
ва́йї

páfrányok
па́пороті

pajzs
щит

pajzsmirigy
щитоподі́бназа́лоза

paktum
пакт

pakura,goudron
гудро́н

paládium
пала́дій

palánka(adminisztratív-területi
egységazÚjSzicsidőszakában)
пала́нка

pálcikák
па́лички(фотореце́птори)

paleogénidőszak
палеоге́новийпері́од

paleontológia,őslénytan
палеонтоло́гія

paleozoikum
палеозо́йськае́ра

pálhalevelek
при́листки

pálya
траєкто́рії

pampa(nagykiterjedésűfüves
síkság,pusztaDél-Amerikában)
па́мпа(пампа́си)

pampero(viharosdéliszélDél-
Amerikában)
пампе́ро

pamut
баво́вна

pándémia,járvány,világjárvány
пандемі́я

páneurópaiközlekedésifolyosók,
Helsinki-folyosók
міжнаро́днітра́нспортнікоридо́ри
(МТК)

pangás
засті́й

pánspermia
панспермі́я

pánspermiahipotézis
гіпо́тезапанспермі́ї

pánspermiahipotézisek
гіпо́тезипанспермі́ї

panteon
пантео́н

papír
папі́р

papírlap,lap
а́ркуш

papír(papírazanyaga)
паперо́вий

pára,vízgőz
пара́водяна́

parabola
пара́бола

paraffin
парафі́н

paraffinok
парафі́ни

paraffinterápia
парафінотерапі́я

paralelepipedon
паралелепі́пед

paralelizmus
паралелі́зм

paralelogramma
паралелогра́м

paralelogramma-azonosság
пра́вилопаралелогра́ма

paralelogrammaismertetőjelei
озна́кипаралелогра́ма

paralelogrammamagassága
висота́паралелогра́ма

paralelogrammaterülete
пло́щапаралелогра́ма

paralelogrammatulajdonsága
власти́вістьпаралелогра́ма

parallelepipedonátlója
діагона́льпаралелепі́педа

paramágnesség
парамагнети́зм

paraméter
пара́метр

paraméteresegyenletekmegoldása
застосува́ннярозв’я́зування
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öröklődésköztesjellege
проміжни́йхара́ктеруспадкува́ння
öröklődéskromoszómaelmélete
хромосо́мнатео́ріяспадко́вості
öröklöttviselkedés
вро́дженаповеді́нка

örökösbérlet,örökhaszonbérlet
емфіте́взис

örökösödés
спадкува́ння
örökség
спа́дщина
ősember
палеоантро́пи
ősemberek
найдавні́шілю́ди(архантро́пи)
őskoriemberektelephelye
стоя́нкапе́рвіснихлюде́й

őskoritársadalom
пе́рвіснесуспі́льство
őskőkorszak,paleolitikum
палеолі́т
őslakosságbevonásavalamibe
кореніза́ція
őssejtek
стовбуро́вікліти́ни

összeadandó
дода́нок
összeadáscsoportosítási
tulajdonsága
сполу́чнавласти́вістьдодава́ння
összeadásfelcserélhetőségi
tulajdonsága
переставна́власти́вістьдодава́ння
összeadásképletei
фо́рмулидодава́ння
összeadásmódszere
ме́тоддодава́ння
összeg
су́ма

összegderiváltja
похідна́су́ми
összegnégyzeténekképlete
фо́рмулаквадра́тасу́ми
összehasonlítás,összevetés,
fokozás,párhuzam
порівня́ння
összehsonlítókutatásimódszer
порівня́льнийме́тоддослі́дження
összejövetel,gyűjtés
збір

összemérhetetlenszakaszok
відрі́зкинесумі́рні
összemérhetőszakaszok
відрі́зкисумі́рні
összemérhetőszámok
числасумірні

összeolvadás,összeolvasztás
спіка́ння

összetettállítmány
ускла́дненийпри́судок

összetettanyag
складна́речовина́

összetettéletciklus
складни́йжиттє́вийцикл

összetettfehérjék
складні́білки́

összetettfüggvényderiváltja
похідна́скла́деноїфу́нкції

összetettlogikaifeltételek
складні́логі́чніумо́ви

összetettmondat
складне́ре́чення

összetettmondattaniszerkezet
складна́синтакси́чнаконстру́кція

összetettszámnevek
скла́денічислі́вники

összetettszámok
чи́сласкла́дені

összetettszemek
фасе́тковіочі

összetettszénhidrátok
складні́вуглево́ди

összetettvirágzat
складне́суцві́ття

összetettvírusok
складні́ві́руси

összetevő,komponens
компоне́нт

ősszlávnyelv
праслов’я́нськамо́ва

ösztön
інсти́нкт

ösztrogén
естроге́н

ötévesterv
п’ятирі́чка

ötkalásztörvénye
«зако́нпроп’я́тьколоскі́в»

öttagúciklus
п’ятичле́ннийцикл

ötvegyértékűelem
п’ятивале́нтнийелеме́нт

ötvözet
сплав

öv,övezet
поясо́к

övezetnélküliség,azonalitás
азона́льність
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Ö,Ő öböl
зато́ка
ökológia
еколо́гія
ökológiaicsoport
екологі́чнагру́па
ökológiaietika
екологі́чнае́тика
ökológiaifajképződés
екологі́чневидоутво́рення
ökológiaifülke(niche)
екологі́чнані́ша
ökológiaihálózat
екологі́чнамере́жа
ökológiaiindikáció
екологі́чнаіндика́ція
ökológiaiizoláció
екологі́чнаізоля́ція
ökológiai(környezetbarát)
gondolkodásmód
екологі́чнеми́слення
ökológiailagtiszta
екологі́чночи́стий
ökológiaimegbetegedések
екологі́чнізахво́рювання
ökológiaimonitoring
екологі́чниймоніто́ринг
ökológiaipiramis
екологі́чнапірамі́да
ökológiaipiramisszabály
пра́вилоекологі́чноїпірамі́ди
ökológiaiprobléma
екологі́чніпробле́ми
ökológiaitényezők
екологі́чніфа́ктори(чи́нники)
ökológiaiválság
екологі́чнакри́за
ökoszisztéma
екосисте́ма
ökoszisztémaproduktivitása
продукти́вністьекосисте́ми
önállógázkisülés
самості́йнийга́зовийрозря́д
önállóság,szuverenitás
сувереніте́т
önállósítás,autonomizálás
автономіза́ція
önállószocializmus
самовря́днийсоціалі́зм
öncsonkítás
самокалі́цтво

önéletrajz
автобіогра́фія
önéletrajzimunka
автобіографі́чнийтвір
önfejűség,konokság,önkényesség
сваві́лля

öngerjesztésűrezgőrendszer
автоколива́льнасисте́ма
öngerjesztőfolyamat
самочи́ннийпроце́сс
önkéntesmozgalom
волонте́рськийрух
önkényuralom(abszolutizmus)
самодержа́вство(абсолюти́зм)
önkisülésfajtái
ти́писамості́йногорозря́ду

önköltség
собіва́ртістьпроду́кції

önmegtartóztatás,absztinencia
утри́мання
öntözés
зро́шенняґрунті́в
öntözés,irrigáció
ірига́ція
öntözésesföldművelés
іригаці́йне(зро́шувальне)
землеро́бство
öntöző,vízelvezető,hajózási
csatornák
кана́лизро́шувальні,осу́шувальні,
суднопла́вні
önvédelemhatárainaktúllépése
переви́щеннямежнеобхі́дноїоборо́ни

öregedés
старі́ння
öregedésiszakasz
пері́одстарі́ння
öregkor
старе́чийвік
őrlőfogak
кутні́зу́би
örökbefogadás
усино́влення

örökbirtok,votcsina
во́тчина

örökfagy,permafroszt
багаторі́чнамерзлота́
örökletesváltozékonyság
спадко́вамінли́вість
öröklődés
спадко́вість
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osztály,csoport
клас

osztályozás(klasszifikáció)
класифіка́ція

osztandó
ді́лене

osztás
ді́лення

osztatlanelektronpár
неподі́ленаелектро́ннапа́ра

oszteon
остео́н

oszteoporózis,csontritkulás
остеопоро́з

oszthatóságiismertetőjelek
озна́каподі́льності

osztó
дільни́к

osztódásiorsó
верете́нопо́ділу(кліти́ни)

osztódásiöv
зо́напо́ділу

osztódásstádiuma
ста́діяпо́ділу

osztódószövet
твірна́ткани́на

otolithkészülék
отолі́товийапара́т

ovális
ова́л

oválisablak
ова́льневікно́

ovuláció
овуля́ція

oxálsav
щавле́вакислота́

oxid
окси́д

oxidáció
оки́снення

oxidálószer
оки́сник

oxidréteg
окси́днаплі́вка

oxigén
ки́сень

oxigénhiány
кисне́веголодува́ння

oxigénkonverter
кисне́вийконве́ртер

oxigénmentes(légkör)
безкисне́ва(атмосфе́ра)

oxigénterápia
оксигенотерапі́я

oxihemoglobin
оксигемоглобі́н

ozmium
о́смій

ozmotikusnyomás
осмоти́чнийтиск

ozmózis
о́смос

óceán
океа́н

óceánikéreg
океані́чназемна́кора́

óceánimedence
басе́йнокеа́ну

óceánközépihátság
середи́нно-океані́чнийхребе́т

óceánmedre
ло́жеокеа́ну

óleum
о́леум

ólom
свине́ць

ólom-tetraetil
тетраетилсвине́ць

ólomüveg
вітра́ж

ón
ста́нум,о́лово

óorosznyelv
давньору́ськамо́ва

órajel
та́ктовачастота́

ószlávbólátvettkifejezés
старослов’яні́зм

ószlávnyelv
старослов’я́нськамо́ва

óvodáskor
дошкі́льнийпері́од

ózon
озо́н

ózonátor
озона́тор

ózonréteg
озо́новийшар
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olvadás
пла́влення

olvadáshő
теплота́пла́влення

olvadáspont
то́чкапла́влення

olvadék
розто́п

olvadékonyanyag
легкоплавка́речовина́

olvasás,felolvasás
чита́ння

olvasása,jelmagyarázat
леге́нда

olvasztás,olvadás
спла́влення

ondóhólyag
сімяні́міхурці́

onlineiroda
онла́йн-о́фіс

onlinetároló(felhő)
онла́йн-схо́вище

ontogenezis
онтогене́з

oocita,petesejt
овоци́т

oogámia
оога́мія

oogenezis
овогене́з

op-art
оп-арт

operációsrendszer
операці́йнасисте́ма

operandus
опера́нд

operatívmemória(RAM)
операти́внапа́м'ять(RAM)

operátor
опера́тор

opricsnyina
опри́чнина

opriskok
опри́шки(повста́нці)

optika,fénytan
о́птика

optikaifőtengely
головна́опти́чнавісь

optikaiizoméria
опти́чнаізомері́я

optikaijelenség
опти́чнея́вище

optikaiközéppont
опти́чнийце́нтр

optikaimeghajtó
опти́чнийдиск

optikaimelléktengely
побі́чнаопти́чнавісь

optikairács
дифракці́йнігра́ти

ordinátatengely
вісьордина́т

ordovíciumidőszak
ордови́цькийпері́од

organogén(biogén)elemek
органоге́нніелеме́нти

origó
поча́токкоордина́т

origókörülielforgatás
поворо́тнавко́лопоча́ткукоордина́т

oroszosítás
русифіка́ція(росіяніза́ція)

orrgarat
носогло́тка

orrhangú,nazálismagánhangzó
носові́голосні́

orrhangú,nazálismássalhangzó
носові́при́голосні

orrüreg
носова́порожни́на

orsóféreg(aszkarida)
аскари́да

országismeret
країнозна́вство

országközlekedésirendszere
тра́нспортнасисте́макраї́ни

országoktipizálása
типіза́ціякраї́н

ortofoszfát
ортофосфа́т

ortofoszforsav
ортофосфа́тнакислота́

ortopozíció(ortohelyzet)
о́рто-поло́ження

ostor
джгу́тик

ostorok
джгу́тики

Ost-terv(Kelet-terv)
план«Ост»

oszlop
стовпе́ць

oszlopdiagram
діагра́масто́впчаста
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O,Ó oázisok
оа́зиси

objektív,tárgylencse
об’єкти́в

objektum
об’є́кт

objektummodell
моде́льоб’є́кта

objektumokosztályozása
класифіка́ціяоб’є́ктів

objektumtulajdonságai
власти́вістьоб'є́кта

offtopic,témaidegen,témánkívül
eső,afőtémátóleltérő
офто́пік

Ohm-törvény
зако́нО́мадляділя́нкико́ла

oktaéder
окта́едр

oktán
окта́н

oktánszám
окта́новечисло́

olaj
олі́я

olajfestékek
олі́йніфа́рби

olajkémiai
нафтохімі́чний

olajok
олі́ї

olajosfolyadék
олі́їстарідина́

olajszármazékoktermikus
krakkolása
термі́чнийкре́кінгнафтопроду́ктів

oldal
сторі́нка

oldal(internetes)struktúrája
структу́раса́йту

oldal(site)népszerűsítése
популяриза́ціяса́йту

oldal(szájt)belsőszerkezete
вну́трішняструкту́раса́йту

oldaltájolása
орієнта́ціясторі́нки

oldaltérkép
ма́паса́йту

oldalvonal–szerv
бічна́лі́нія

oldás
розчи́нення

oldat
ро́зчин

oldhatatlanság
нерозчи́нність

oldhatóság
розчи́нність

oldottanyag
розчи́ннаречовина́

oldószer
розчи́нник

olefin
олефі́н

oleinsav
олеї́новакислота́

OLE(Objectlinkingand
embedding),szoftverkomponensek
megosztása
зв’я́зуванняоб’є́кту

OLEobjektum(Objectlinkingand
embedding)
об’є́ктOLE

OLEtechnológia
техноло́гіяOLE

oligarchikusköztársaság(magyar
nyelvterületennemhasználatos
fogalom)
олігархі́чнареспу́бліка

oligoszacharid
олігосахари́д

olimpiaijátékok
Олімпі́йськіі́гри

olimpiaimozgalom
олімпі́йськийрух

oltás(tűz-,mész-)
гасі́ння(поже́жі,вапна́)

oltottmész
га́шеневапно́

oltóág,nemes
прище́па

oltóalany
підще́па

oltógyomor
сичу́г
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nyombél,patkóbél
дванадцятипа́лаки́шка

nyomonkövetés
трасува́ння

nyomozás
дізна́ння

nyomozó
слі́дчий

nyomtatni
надрукува́ти

nyomtató
при́нтер

nyomtatófelbontása
розді́льназда́тністьпри́нтера

nyugalmisúrlódásitényező
коефіціє́нтспо́кою

Nyugat-akció
опера́ція«За́хід»

nyugatosok
за́хідники

nyúlalakúak
зайцеподі́бні

nyúltenyésztés
кролівни́цтво
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Ny nyál
сли́на

nyálkatok
слизова́ка́псула

nyálmirigyek
слинні́за́лози

nyáriidőszámítás,helyiidő,zóna
idő
часлі́тній,місце́вий,поясни́й

nyelv
мо́ва

nyelvcsalád
сім'я́мов

nyelvcsaládok
мо́внісі́м’ї

nyelveredete
похо́дженнямо́ви

nyelvészet,lingvisztika
лінгві́стика

nyelvészetésirodalomtudomány,
filológia
філоло́гія

nyelvfejlettségifoka
рі́веньмо́ви

nyelvfunkciója
фу́нкціямо́ви

nyelvhang
язико́вийпри́голосний

nyelvhelyesség
пра́вильністьмо́влення

nyelvialakzatok
фігу́римо́ви

nyelvicímzett,hallgató,vevő
адреса́тмо́влення

nyelvietikett
мо́внийетике́т

nyelviírásbeliség
писе́мнемо́влення

nyelvikeveredés
схре́щеннямов

nyelvikultúra
культу́рамо́ви

nyelvinorma
мо́внано́рма

nyelvipontosság
то́чністьмо́влення

nyelviszerkezet
мо́внаконстру́кція

nyelviújítás,neologizmus
неологі́зм

nyelviváltozatok,változatosság
варіати́вність

nyelvjárás,dialektus
діале́кт

nyelvjárás,tájszólás
гові́рка

nyelvjárástan,dialektológia
діалектоло́гія

nyelvönállórészei
самості́йнічасти́нимови

nyelvrokonság
спорі́дненістьмов

nyelvtan,grammatika
грама́тика

nyelvtanikategória
грамати́чнакатего́рія

nyelvtípus
типмо́ви

nyersanyag
сировина́

nyersvas,öntöttvas
чаву́н

nyíltforráskódúlicensz
ліце́нзіязвідкри́тимко́дом(абоfree)

nyíltrendszer
відкри́тасисте́ма

nyíltság,glasznoszty
гла́сність

nyíltszótag
відкри́тийсклад

nyíltvérkeringés
неза́мкненакровоно́снасисте́ма

nyirok,limfa
лі́мфа

nyirokrendszer
лімфати́чнасисте́ма

nyitvatermők
голонасі́нні

nyomás
тиск
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nitrálóelegy
нітру́юча(нітрува́льна)су́міш

nitrát
нітра́т

nitrifikálóbaktériumok
нітрифіку́ючібакте́рії

nitrobenzol
нітробензе́н

nitrocsoport
нітрогру́па

nitrogén
азо́т

nitrogénbázisok
нітрогеновмі́сніосно́ви

nomádok
кочовики́(кочівники́,нома́ди)

nomenklatúra
номенклату́ра

nonán
нона́н

nooszféra
ноосфе́ра

normálislégkörinyomás
норма́льнийатмосфе́рнийтиск

normálkörülmények
норма́льніумо́ви

normandiainégyek
«норма́ндськачетві́рка»

normatívákkonszolidációja
консоліда́ціянормати́вно-правови́х
а́ктів

normatívákrendszerezése
систематиза́ціянормати́вно-правови́х
а́ктів

novella
нове́ла

nőnem
жіно́чийрід

növekedés
ріст

növekedésimozgások
ростові́ру́хиросли́н

növekedésiöv
зо́наро́сту

növekedésstádiuma
ста́діяро́сту

növekvőfüggvény
фу́нкціязроста́юча

növekvősorozat
послідо́вністьзроста́юча

növényáltalipárologtatás
випаро́вуванняводи́росли́ною

növényekfejlődése
ро́звитокросли́ни

növényekoltása
ще́пленняросли́н

növényevők
фітофа́ги

növényevőtápláléklánc
харчовийланцюгпасовищний

növényfajta
сортува́ння

növényiéletforma
життє́вафо́рмаросли́н

növényiszövet
ткани́наросли́ни

növénytársulás
росли́ннеугрупо́вання

növényvédőszer
за́сібза́хистуросли́н

növényvédőszerek
отрутохіміка́т

növényzet
росли́нність

nukleárisstátuszmentességvagy
státusznélküliség
без’я́дернийста́тус

nukleinsav
нуклеї́новакислота́

nukleinsavak
нуклеїновікислоти

nukleoid(magzóna)
нуклео́їд(я́дерназо́на)

nukleoszóma
нуклеосо́ма

nukleotid
нуклеоти́д

nukleotidsorrend
послідо́вністьнуклеоти́дів

nuklid
нуклі́д

nuklon
нукло́н

nuklonszám,tömegszám
нукло́ннечисло́

nulla,zérus
нуль

nullaenergiaszint
нульови́йрі́веньене́ргії

nullvektor
нульови́йве́ктор

nutációk
нутаці́ї
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neoliberalizmus
неолібералі́зм

neolitforradalom
неоліти́чнареволю́ція

neon
нео́н

neorealizmus
неореалі́зм

neotektonikusmozgások
неотектоні́чніру́хи

népdal
наро́днапі́сня

népektavasza
«Весна́наро́дів»

népesedési(demográfiai)politika
демографі́чнаполі́тика

népességfogyás
депопуля́ціянасе́лення

népességföldrajz
геогра́фіянасе́лення

népességkorösszetétele
вікови́йскладнасе́лення

népességnemiösszetétele
стате́вийскладнасе́лення

népfront
Наро́днийфро́нт

népgazdaságitanácsok
раднарго́спи

népgyűlés,vicse
ві́че

népidemokrácia
наро́днадемокра́тія

népirtás
геноци́д

népititkárság
Наро́днийсекретаріа́т

népivicse
наро́дневі́че

népmese
наро́днака́зка

népnévtan
етноні́міка

népsűrűség
густота́насе́лення

népszaporulat,termékenység
відтво́реннянасе́лення

népszavazás
плебісци́т

népszavazás,referendum
рефере́ндум

NEP(újgazdaságpolitika)
неп(нова́економі́чнаполі́тика)

netbook
нетбу́к

netikett,internetesetikett
мере́жнийетике́т

neuro–humorálisszabályozás
нейрогумора́льнарегуля́ція

neuroglia
нейроглі́я

neurohormonok
нейрогормо́ни

neuron,idegsejt
нейро́н(нейроци́т)

neurotranszmitterek
нейромедіа́тори

neurózis
невро́з

neuszton
не́йстон

neutron
нейтро́н

neutronszám
кі́лькістьнейтро́нів

névelő,artikulus
арти́кль

nevelőicélúkényszerítőeszközök
примусо́віза́ходивиховно́го
хара́ктеру

nevezetesazonosságok
фо́́рмуласкоро́ченогомно́ження

névmás
займе́нник

névrejtés,akrosztichon
акрові́рш

névszóiállítmány
іменни́йпри́судок

névszói-igei(összetett)állítmány
іменна́части́наскла́деногопри́судка

Newtonbinomiálisképlete
біно́мНьюто́на

Newtonelsőtörvénye
пе́ршийзако́нНьюто́на(зако́ніне́рції)

Newton-félegravitációstörvény
зако́нвсесві́тньоготяжі́ння

Newtonharmadiktörvénye
тре́тійзако́нНью́тона

Newtonmásodiktörvénye
дру́гийзако́нНьюто́на

Newton-törvények
зако́ниНьюто́на

nikkel
ні́кель

nitrálás
нітрува́ння
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nemikromoszóma
стате́віхромосо́ми

nemillékonyanyag
неле́ткаречовина́

nemiszervek
стате́віо́ргани

nemkarbonátos(állandó)
vízkeménység
некарбона́тна(пості́йна)тве́рдість
води́

nemkorlátossorozat
послідо́вністьнеобме́жена

nemmembránossejtszervecskék
немембра́нніоргане́ли

nemnövekvősorozat
послідо́вністьнезроста́юча

nemösszemérhetőszámok
числанесумірні

nemrokonkeresztezés
неспорі́дненесхре́щування

nemsarkítottfény
неполяризо́ванесві́тло

nemsóképzőoxid
несолетво́рнийокси́д

nemteljeshányados
частканеповна

nemtérrendezett(nem
sztereoreguláris)
нерегуля́рнабудо́ва(структу́ра)

nemvegyíthető
незмі́шуваний

nemzet
на́ція

nemzetállam
націона́льнадержа́ва

nemzetébresztői
буди́телі

nemzetgazdaság
націона́льнаеконо́міка

nemzetidemokratikusmozgalom
націона́льно-демократи́чнийрух

nemzetieszme
націона́льнаіде́я

nemzetiforradalom
націона́льнареволю́ція

nemzetifüggetlenség
держа́внийсувереніте́т

nemzetifüggetlenségiháború
націона́льно-визво́льнавійна́

nemzetijövedelem
націона́льнийдохі́д

nemzeti-katonaialakulat
націона́льневійсько́веформува́ння

nemzetikisebbségek
націона́льніменши́ни

nemzetikommunizmus
націона́л-комуні́зм

nemzetinyelv
націона́льнамо́ва

nemzetipark
націона́льнийприро́днийпарк

nemzetirendőrség
Націона́льнаполі́ція

nemzetiség,etnosz
е́тнос

nemzetiterületiautonómia
націона́льно-територіа́льнаавтоно́мія

nemzetiújjászületés
націона́льневідро́дження

nemzetközigazdaságiintegráció
міжнаро́днаекономі́чнаінтегра́ція

nemzetközijog
міжнаро́днепра́во

nemzetközikereskedelem
міжнаро́днаторгі́вля

nemzetközilegelnemismert
defactoországok
неви́знанідержа́ви

nemzetközimunkamegosztás
міжнаро́днийпо́ділпра́ці(МПП)

nemzetköziterrorizmus
міжнаро́днийтерори́зм

NemzetköziÚjjáépítési
ésFejlesztésiBank(International
BankofReconstructionand
Development,IBRD)
Міжнаро́днийбанкреконстру́кції
іро́звитку(МБРР)

NemzetköziValutaalap
(InternationalMonetaryFund,IMF)
Міжнаро́днийвалю́тнийфонд(МВФ)

nemzetközösség
Співдру́жністьНа́цій

nemzetpolitika
етнополі́тика

nemzetség
родова́грома́да(рід)

nemzetség,nem
рід

neogénidőszak
неоге́новийпері́од

neokatasztrofizmus
неокатастрофі́зм

neokonzervativizmus
неоконсервати́зм

neolamarckizmus
неоламаркі́зм
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negyedidőszakiüledékek
четверти́нніантропоге́нніві́дклади

negyediksíknegyedbenlévőszög
кутIVчве́рті

négyoldalúgúlahálója
розго́рткачотирику́тноїпіраміди

négyszög
чотирику́тник

négyszögátlója
діагона́льчотирику́тника

négyszögbeírtkörvonal,
érintőnégyszög
ко́ло,впи́саневчотирику́тник

négyszögcsúcsa
верши́начотирику́тника

négyszögkerülete
пери́метрчотирику́тника

négyszögköréírtkörvonal,
húrnégyszög
ко́ло,опи́санена́вколочотирику́тника

négyszögoldalai
сто́роничотирику́тника

négyszögszembenfekvőoldalai
сто́роничотирику́тникапротиле́жні

négyszögszembenlévőcsúcsai
верши́ничотирику́тникапротиле́жні

négyszögszomszédoscsúcsai
верши́ничотирику́тникасусі́дні

négyszögszomszédosoldalai
сто́роничотирику́тникасусі́дні

négyszögszöge
кутчотирику́тника

négyvegyértékűelem
чотиривале́нтнийелеме́нт

négyzet
квадра́т

négyzetcentiméter
квадра́тнийсантиме́тр

négyzetekkülönbsége
різни́цяквадра́тів

négyzetekkülönbségénekképlete
фо́рмуларізни́ціквадратів

négyzetekkülönbségének
tényezőkrebontása
розклада́ннянамно́жникирізни́ці
квадра́тів

négyzetkerületénekképlete
фо́рмулапери́метраквадр́ата

négyzetméter
квадра́тнийметр

négyzetmilliméter
квадра́тнийміліме́тр

négyzetrács
кліти́нка

négyzetterülete
пл́ощаквадра́та

négyzetterületénekképlete
фо́рмулапло́щіквадра́та

négyzettulajdonsága
власти́вістьквадра́та

nehézségi,gravitációsgyorsulás
приско́ренняві́льногопаді́ння

nehézségierő
си́латяжі́ння

nehézségierőmunkája
робо́таси́литяжі́ння

nekrózis
некро́з

nektár
некта́р

nekton
некто́н

nem–specifikusimmunitás
неспецифі́чнийімуніте́т

nemállandóösszetétel
неста́лийсклад

nemallélgénekkölcsönhatása
взаємоді́янеале́льнихгенів

nemcsökkenősorozat
послідо́вністьнеспадна́

nemdisszociáltanyag
недисоційо́ванаречовина́

nemehetőgombák
неїстівні́гриби́

nemelektrolit
неелектролі́т

nemesgáz
благоро́днийгаз

nemesiköztársaság(slachta)
аристократи́чна(шляхе́тська)
респу́бліка

nemfém
немета́л

nemfémeselem
неметалі́чнийелеме́нт

nemfémeshasznosásványok
неру́днікори́снікопа́лини

nemgyúlékonyanyag
незайми́старечовина́

nemgyúlékonygáz
незайми́стийгаз

nemhezkötöttöröklődés
зче́пленізіста́ттюге́ни

nemhibridizáltelektronpálya
негібри́днаелектро́ннаорбіт́аль
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N nacionalizmus
націоналі́зм

nácizmus(nemzetiszocializmus)
наци́зм(націона́л-соціалі́зм)

nádcukor
трости́ннийцу́кор

nagyagy
кінце́вий(вели́кий)мо́зок

nagyáttelepítés
«Вели́кийзгін»

nagybirtok,latifundium
латифу́ндія

nagyhármak
«Вели́катрі́йка»

nagykötőjel,gondolatjel
тире́

nagymolekulatömegűvegyületek
високомолекуля́рнісполу́ки

nagyolvasztó,kohó
до́меннапіч

nagyterror
«Вели́кийтеро́р»

nagyvérkör
вели́кеко́локровоо́бігу

nanocsövek
нанотру́бки

nanométer
нано́метр

nanotechnológia
нанотехноло́гія

napolaj
соля́ровемасти́ло

napszúrás
со́нячнийтеплови́йуда́р

Naptömege
м́асаСо́нця

narancsosforradalom
«Помара́нчевареволю́ція»

narodnyikok
наро́дники

narodovecek
наро́довці

nasztiák
на́стії

nátha
не́жить

nátrium
на́трій

nátrium(bromid,hidrid,
hirogénkarbonát
(szódabikarbóna),hidrogén-
ortofoszfát,hidroxid,etanoát,
etanolát,jodid,karbonát,
metanoát,nitrát,nitrid,oxid,
ortofoszfát,peroxid,sztearát,
szulfát,szulfid,szulfit,klorid)
на́трій(бромі́д,гідри́д,
гідрогенкарбона́т,
гідрогенортофосфа́т,гідрокси́д,
етаноа́т,етаноля́т,йоди́д,карбона́т,
метаноа́т,нітра́т,нітри́д,окси́д,
ортофосфа́т,перокси́д,стеара́т,
сульфа́т,сульфі́д,сульфі́т,хлори́д)

nátronsalétrom
на́трієваселі́тра

navigáció
навіга́ція

navigátor
навіга́тор

Neander–völgyiek
неандерта́льці

n-edfokúhomogén
trigonometrikushatványkitevős
egyenlet
рівня́ннятригонометри́чнеоднорі́дне
n-госте́пеня

n-edikderivált
похідна́n-гопоря́дку

n-edikgyök
ко́ріньn-госте́пеня

nedvesedésiegyüttható
коефіціє́нтзволо́ження

nefron
нефро́н

negatívérték
від’є́мнезна́чення

negatívszámok
чи́славід’є́мні

negatívtaxis
негати́внийта́ксис

negatívtöltés
негати́внийзаря́д

negyedidőszak
антропоге́новийпері́од
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módusz
мо́да

móltömeg,molekulatömeg
моля́рнама́са

múltidő
мину́лийчас

multimédia
мультиме́діа

multimédialejátszók
мультимеді́йніпрогравачі́

multimédiásadatok
мультимеді́йніда́ні

multimédiásadatokfeldolgozására
szolgálóprogramok
програ́миопрацюва́ння
мультимеді́йнихда́них

multimédiásprezentáció,bemutató
мультимеді́йнапрезента́ція

multinacionálisvállalat
транснаціона́льнакорпора́ція(ТНК)

multiplikativitás
мультиплікати́вність

multipolárisvilág
багатополя́рнийсвіт

munkaállomás
робо́часта́нція

munkacsoport
робо́чагру́па

munkafegyelem
трудова́дисциплі́на

munkafüzet,munkalap
робо́чийлист

munkaidő
робо́чийчас

munkaközösség
трудови́йколекти́в

munkamegosztás
по́ділпра́ці

munkamenet
сеа́нс

munkanélküliség
безробі́ття

munkaterület
робо́чао́бласть

munkavállalásiszerződés
трудови́йдо́говір

munkavédelem
охоро́напра́ці

munkaviszonyok
трудові́відно́сини

musical
мю́зикл

mutáció
мута́ція

mutációsváltozékonyság
мутаці́йнамінли́вість

mutagének
мутаге́ни

mutató
пока́зник

mutató,egérmutató
вказівни́к

mutatónévmás
вказівні́займе́нники

mutualizmus
мутуалі́зм

múzeum
музе́й

mű
твір

műalkotás
худо́жнійтвір

műanyag
пластма́са

műanyagtöltőanyag
напо́внювачпластма́си

műfaj
жанр

müncheniegyezmény
Мю́нхенськазмо́ва

műrészlet
худо́жнядета́ль

műselyem
шовкацета́тний

műszál
шту́чневолокно́

műtrágya
мінера́льнедо́бриво

műveletekkomplexszámokkal
арифмети́чнідіїнадко́мплексними
чи́слами

művészetipélda,irodalmialak
худо́жнійо́браз

myelin(velőshüvely)
мієлі́н
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molekulákközöttikölcsönhatás
міжмолекуля́рнавзаємоді́я

molekulánbelülihidrogénkötés
внутрішньомолекуля́рнийводне́вий
зв’язо́к

molekulárisbiológia
молекуля́рнабіоло́гія

molekulárisevolúciósemleges
hipotézise
гіпо́тезанейтра́льностімолекуля́рної
еволю́ції

molekulárisfizika
молекуля́рнафі́зика

molekulárisreakcióegyenlet
молекуля́рнерівня́нняреа́кції

molekuláris(szerkezet,tömeg)
молекуля́рна(будо́ва,ма́са)

molibdén
молібде́н

mondat
ре́чення

mondatfajta
типре́чення

mondatrészek
чле́нире́чення

mondatszerkezetimagja
грамати́чнаосно́варе́чення

monitoring
моніто́ринг

monofilia
монофілі́я

monohibridkeresztezés
моногібри́днесхре́щування

monokromatikusfény
монохромати́чнесвітло

monokultúrásgazdálkodás
монокульту́рнегоспода́рство

monológ
моноло́г

monomer
мономе́р

monomerek
мономе́ри

monopolellenestörvény
антимонопо́льнезаконода́вство

monopólium
монопо́лія

monoszacharid
моносахари́д

monoszacharidok
моносахари́ди

monoszubsztituált
монозамі́щений

monotonfüggvény
фу́нкціямоното́нна

monotonsorozat
послідо́вністьмоното́нна

montázs,vágás,szerelés
монта́ж

morféma
морфе́ма

morfemika
морфе́міка

Morgantörvénye
зако́нМо́ргана

mosóhatás
ми́йнадія

mosószer
ми́йнийза́сіб

moszatok
во́дорості

moszkvofilek
москвофіли

mozaik
моза́їка

mozaikoslátás
мозаї́чнийзір

mozaikszavak
складноскоро́ченіслова́

mozdulatlan
нерухо́мий

mozgás
рух

mozgásigrafikon
гра́фікру́хуті́ла

mozgásszenzorrendszere
рухова́сенсо́рнасисте́ма

mozgásszervek
опо́рно-рухова́систе́ма

mozgatás
перемі́щення

mozgatóerő,mozgatórugó
руші́йнаси́ла

mozgatóneuron
рухови́й(відцентро́вий)нейро́н

mozgékonyhidrogénatom
рухли́вийа́томгідроге́ну

mozgócsiga
рухо́мийблок

mozgósítás,mobilizáció
мобіліза́ція

mozsár
товка́чик

módozat,módosulat,modalitás
мода́льність
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mimikri
мімікрі́я

mindennapiéletszókincse,
hétköznapiszókincs
побуто́вале́ксика

miniatúrák
книжко́вімініатю́ри

minimum
мі́німум

minimumpont
то́чкамі́німуму

minőségetkifejezőmelléknevek
я́кісніприкме́тники

minőségetkifejezőszámnevek
я́кіснічислі́вники

minőségielemzés
я́кіснийана́ліз

minőségi(identifikációs)analitikai
reakció
я́кіснареа́кція

minszkimegállapodások
Мі́нськіуго́ди

minta
ви́бірка

minta,amintaátlaga
ви́бірка,сере́днєзна́чення

mintaterjedelme
ро́змахви́бірки

mintavételimódszer,eljárás
вибірко́вийме́тод

mínusz
мі́нус

miocita,izomsejt
міоци́т

miofibrillum
міофібри́ла

miokardium(aszívizmosfala)
міока́рд

miozin
міози́н

mirigyek
за́лози

mirigyhám
залози́стийепіте́лій

mirigysejtek
залози́стікліти́ни

mitokondrium
мітохо́ндрія

mitológia
міфоло́гія

mítosz
міф

mitózis
міто́з

mitropólia
митропо́лія

mixotrófok
міксотро́фи

modell
моде́ль

modell(atomé,molekuláké,
kristályrácsé)
моде́ль(а́тома,моле́кули,
кристалі́чноїґра́тки)

modellezés
моделюва́ння

modell(immateriális)
нематеріа́льнамоде́ль

modellmegjelenítéseazadatbázis
alapján
відобра́женнямоде́лінаба́зуда́них

modell(valamilyenanyagból)
матеріа́льнамоде́ль

modem
моде́м

moderátor
модера́тор

modern
моде́рн

modernbiológiaitudományok
суча́снібіологі́чнінау́ки

modernizáció
модерніза́ція

modernizmus
модерні́зм

moderntársadalom
суча́снесуспі́льство

modifikáció
модифіка́ція

modifikációsváltozékonyság
модифікаці́йнамінли́вість

modulháló
мо́дульнасі́тка

moha
мох

mohák(mohafélék)
мохоподі́бні

mol
моль

molekula
моле́кула

molekulákasszociációja
асоціа́ціямоле́кул

molekulákközöttihidrogénkötés
міжмолекуля́рнийводне́вийзв’язо́к
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mészkő
вапня́к

mész(oltott,oltatlan)
вапно́(га́шене,нега́шене)

metaaluminát
метаалюміна́т

metafázis
метафа́за

metafora
мета́фора

metafoszforsav
метафосфа́тнакислот́а

metakovasav
силіка́тнакислота́

metamorfkőzetek
метаморфі́чніпоро́ди

metán
мета́н

metanal(formaldehid)
метана́ль(мураши́нийальдегі́д)

metanol(metil-alkohol)
метано́л(мети́ловийспирт)

metapozíció(metahelyzet)
мета-поло́ження

meteorológia
метеороло́гія

méter
метр

metil-amin
метиламі́н

metil-ammóniumklorid
метиламо́нійхлори́д

metil-csoport
мети́льнагру́па

metil-etilamin
метилетиламі́н

metil(gyök,szubsztituens)
мети́л(радика́л,замісни́к)

metilnarancs
мети́ловийора́нжевий(метилора́нж)

metrikusmértékegységrendszer
метри́чнасисте́мамір

metronóm
метроно́м

metszet
гравю́ра

metszőfogak
різці́

mezoderma
мезоде́рма

mezofillum
мезофіл

mező
по́ле

mezőgazdaság
сільське́господа́рство

mezőgazdaságinövények
сільськогоспо́дарськіросли́ни

migráció,vándorlás
мігра́ція

migráció(gazdasági)
трудова́мігра́ція

migrációspolitika
міграці́йнаполі́тика

mikológia
міколо́гія

mikorrhiza
мікори́за

mikózisok,gombásfertőzések
міко́зи

mikrobiológia
мікробіоло́гія

mikrocsövecskék
мікротру́бочки

mikroelem
мікроелеме́нт

mikroelemműtrágya
мікродо́бриво

mikroelemzés
мікроана́ліз

mikroevolúció
мікроеволю́ція

mikrofonalak(mikrofilamentumok)
мікрони́тки(мікрофіла́менти)

mikropreparátumok
мікропрепара́ти

mikroszkóp
мікроско́п

mikroszkópnagyítása
зага́льнезбі́льшеннямікроско́па

mikrovilág
мікросві́т

militarizáltgazdaság
мілітаризо́ванаеконо́міка

milliárd
мілья́рд

milliárdokosztálya
класмілья́рдів

millió
мільйо́н

milliókosztálya
класмільйо́нів

mimikaiizmok
мімі́чнім’я́зи
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menetcsoportok(önkormányzatok
megalakításacéljábólazUNSZ
által)
похідні́гру́пи(ОУН)

meningitisz,agyhártyagyulladás
менінгі́т

meniszkuszformája
фо́рмамені́ска

MennyeiBirodalom
Піднебе́снаімпе́рія

MennyeiSzázad
«Небе́снаСо́тня»

mennyiségközéparánysa
сере́днєзна́ченнявеличини́

menopauza
менопа́уза

menstruáció
менструа́ція

menstruációsciklus
менструа́льнийцикл

mentés
зберегти́

menü
меню́

menüsor
рядо́кменю́

méréspontossága
то́чністьвимі́рювання

mérés(súly)
зва́жування

méretarány,lépték
масшта́б

merevlemez(HDD)
жорстки́ймагні́тнийдиск

mérgező
отру́йний

mérgezőgombák
отру́йнігриби́

merisztéma
меристе́ма

merkantilizmus
меркантилі́зм

mérleg
ва́ги

mérleg,mázsáló
терези́

mérlegekkiegyensúlyozása
зрівнова́жуваннятерезі́в

mérlegtányér,mérlegserpenyő
ша́лькатерезі́в

mérnök(technológiaimérnök)
інжене́р-техно́лог

mérőedény
мі́рнийпо́суд

merőleges
перпендикуля́р

merőlegesegyenesek
перпендикуля́рніпрямі́

merőlegesfélegyenesek
про́меніперпендикуля́рні

merőlegesség
ортогона́льність

merőlegesszakaszok
відрі́зкиперпендикуля́рні

merőlegestalppontja
осно́ваперпендикуля́ра

mértan
геоме́трія

mértanipontokhelyénekmódszere
ме́тодгеометри́чнихмісцьто́чок

mértanitest
геометри́чнеті́ло

mértanitranszformációk
геометри́чніперетво́рення

mértanivalószínűségszámítás
meghatározása
озна́ченняймові́рностігеометри́чне

mértékegység
одини́цяви́міру

mese
ка́зка

mesemű
літерату́рнака́зка

meseregény
по́вість-ка́зка

messengerRNS
інформаці́йнаРНК(іРНК)

mester
ма́йстер

mesterlegény,inas
підма́йстер

mesterségesimmunitás
шту́чнийімуніте́т

mesterségeskiválogatódás
шту́чнийдобі́р

mesterségesmegtermékenyítés
шту́чнезаплі́днення

mesterségesnövénytársulások
шту́чніросли́нніугрупо́вання

mesterségesökoszisztéma
шту́чнаекососте́ма

meszesvíz
вапня́навода́

mészhéj
му́шля
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megjegyzés,széljegyzet
рема́рка

megjelenés(illaté,színé)
поя́ва(за́паху,заба́рвлення)

megkülönböztetés(differenciálás)
диференціа́ція

megnyitni,kinyitni
відкри́ти

megnyúlás,húzódás
ро́зтяг

megnyúlásiöv
зо́наро́зтягу

megporzás
запи́лення

mégse,visszavonni
відміни́ти

megszakítottegyensúlyhipotézise
гіпо́тезапере́рваноїрівноваги

megszállórendszer
окупаці́йнийрежи́м

megszálltterületek
окупо́ванітерито́рії

megszemélyesítés
персоніфіка́ція

megszólítás,felszólítás
зверта́ння

megszólítóeset,vocativus
кли́чнийвідмі́нок

megszólítóformula
кли́чнафо́рма

megtermékenyítés
заплі́днення

megújulóenergiaforrások
відно́влюваніджере́лаене́ргії(ВДЕ)

megvesztegetés,korrupció
кору́пція

megvilágítás
осві́тленість

méh
ма́тка

méhészet
бджільни́цтво

méhfejtő,nektárium
некта́рники

melankolikus
меланхо́лік

melasz
па́тока

melchior
мельхіо́р

meleg-éshidegfront
атмосфе́рнийфронтте́плий,холо́дний

melegítés,hevítés
нагріва́ння

mellékcsoport
побі́чнапідгру́па

mellékherék
прида́ткияє́чка

mellékmondat
підря́днере́чення

melléknév
прикме́тник

melléknevekfokozása
сту́пеніпорівня́нняприкме́тників

melléknéviigenév
дієприкме́тник

melléknéviigenevesszerkezet
дієприкметнико́вийзворо́т

melléknévrövidalakja
коро́ткафо́рмаприкме́тника

melléknévteljesalakja
по́внафо́рмаприкме́тника

mellékpajzsmirigyek
паращитоподі́бніза́лози

mellékszögek
кути́сумі́жні

mellékszögektulajdonsága
власти́вістьсумі́жнихку́тів

melléktermék
побі́чнийпроду́кт

mellékvesék
наднирко́віза́лози

mellérendelés
суря́дність

mellérendelőösszetettmondat
складносуря́днере́чення

mellkas
грудна́клі́тка

mélyvíziárok
глибоково́дніжолоби́

membránemésztés
пристінко́ветра́влення

membránossejtszervecskék
мембра́нніоргане́ли

membránszelektív
áteresztőképessége
вибірко́вапрони́кністьмембра́ни

memorandum
мемора́ндум

memorizálás
запам'ято́вування

menekültek
бі́женці
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másodlagosnemijelleg
стате́віозна́кивтори́нні

másodlagosszukcesszió
втори́ннасукце́сія

másodlagosvizelet
се́чавтори́нна

másodperc
секу́нда

másodrendű(amin,alkohol)
втори́нний(амін,спирт)

másodrendűgörbék
криві́дру́гогопоря́дку

másolás
копіюва́ння

másolni
копіюва́ти

mássalhangzó
при́голосний

mássalhangzók
приголоснізвуки

mássalhangzózöngétlenülése
оглу́шення(оглуша́ння)при́голосних

matematika
матема́тика

matematikaiinga
математи́чнийма́ятник

matematikailogika
математи́чнало́гіка

matematikaimodellezés
математи́чнемоделюва́ння

matematikaistatisztika
стати́стикаматемати́чна

mátrix
ма́триця

mátrixszintézisreakció
реа́кціїма́тричногоси́нтезу

maximálisanmegengedett
koncentráció
грани́чнодопусти́маконцентра́ція
(ГДК)

maximum(max)
макси́мум

maximumpont
то́чкама́ксимуму

mazut,pakura
мазу́т

mccartizmus
маккарти́зм

mecénás
мецена́т

mechanika
меха́ніка

mechanikaialapszövet(szilárdító
szövet)
механі́чнаткани́на

mechanikaihullámok
механі́чніхвилі

(mechanikai)mozgás
механі́чнийрух

mechanikairezgésekéshullámok
механі́чніколива́ннятахви́лі

mechanikusnépmozgalom,
migráció
механі́чнийрухнасе́лення

meddőhányók
терико́ни

médialejátszó
медіапле́єр

medián
медіа́на

medúza
меду́за

megbékélésipolitika
полі́тика«умиротво́рення»

megelőzés
запобіга́ння

megelőzés,profilaktika
профіла́ктика

megelőzésieszköz(mód)
запобі́жнийза́сіб

megelőző,elsődleges
következtetés,elsődlegesszámítás
попере́дній(ви́сновок,розраху́нок)

megfelelőoldalak
сто́ронивідпові́дні

megfelelőszögek
кути́відпові́дні

megfelelőszögektulajdonsága
власти́вістьвідпові́днихкуті́в

megfigyelés
спостере́ження

megfordítható(reverzibilis)reakció
оборо́тнареа́кція

meggyőződés,meggyőzés
перекона́ння

meghajtóprogram,eszközvezérlő,
illesztőprogram
дра́йвер

meghatalmazás
дові́реність

meghatározás,definíció,jelző
озна́чення

megjegyzés,magyarázat
комента́р
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magvasnövények
насі́нніросли́ни

magyarázat
поя́снення

magzat,embrió(csíra)
за́родок

máj
печі́нка

majorság,nemesikúria,filvark
фільва́рок

makett,modell
диза́йн-маке́т

makettkészítés,makettezés
макетування

makro
ма́крос

makroelem
макроелеме́нт

makroergkötések
макроергі́чнізв’язки́

makroevolúció
макроеволю́ція

makromolekulárisvegyület,nagy
molekulatömegűvegyület,polimer
високомолекуля́рнасполу́ка(ВМС)

makrorégiók
макрорегіо́ни

malachit
мала́хіт

malária
(régieselnevezés–váltóláz)
малярія

maláriaplazmódium
малярі́йнийплазмо́дій

mállás
виві́трювання

Malpighi–edények
мальпі́гієвісуди́ни

maltóz,malátacukor
мальто́за

mammográfia
мамогра́фія

mangán
ма́нган

manganát
мангана́т

manipulátor
маніпуля́тор

mantissza
манти́са

Mantouxpróba
про́баМанту́

manufaktúra
мануфакту́ра

mappa(katalógus,könyvtár)
па́пка

maradandótár(ROM)
пості́йнапа́м'ять(ПЗП,абоROM)

maradék
оста́ча

maradéklevegőtérfogat
резе́рвнийоб’є́м

maradéknélküliosztás
ді́ленняна́ціло

maradékososztás
ді́леннязоста́чею

maradványfaj,kihalóbanlevő
növény-,illetveállatfaj,reliktum
релі́кти

margarin
маргари́н

margók
поля́сторі́нки

maróanyag,kausztikusanyag
їдка́речовина́

marókáli
їдке́ка́лі

marónátron
їдки́йнатр

márvány
ма́рмур

másnyelvű,idegenajkú
іншомо́вний

másodikderivált
похідна́дру́га

másodikfront
«Дру́гийфро́нт»

másodikjelzőrendszer
дру́гасигна́льнасисте́ма

másodikkozmikussebesség
дру́гакосмі́чнашви́дкість

másodiknevezeteshatárérték
дру́гачудо́ваграни́ця

másodiksíknegyedbenlévőszög
кутІІчве́рті

másodlagosanvíziállatok
вторинново́днітвари́ни

másodlagosgazdaságiszektor
втори́ннийсе́кторгоспода́рства

másodlagoshősök,
mellékszereplők
другоря́днігеро́ї

másodlagosnemibélyegek
втори́нністате́віознаки
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M madarak
птахи́

madárpiacok
пташи́нібаза́ри

mag
насіни́на

magánhangzó
голосни́йзвук

magánosítás,privatizáció
приватиза́ція

magasabbrendűidegműködés
ви́щанерво́вадія́льність

magasabbrendűnövények
ви́щіросли́ни

magasságijel
по́значкависоти́

magasságmérő
висотомі́р

magasvérnyomás–betegség
(hipertónia)
гіпертоні́я

mag(atomé,benzolé)
ядро́(а́тома,бензе́ну)

magdeburgijog
магдебу́рзькепра́во

magerők
я́дерніси́ли

maghártya
я́дернаоболо́нка

maghasadásireakció
реа́кціяпо́ділуядра́

maghátyapórusok
я́дерніпо́ри

magma
ма́гма

magmáskőzetek
магмати́чніпоро́ди

magmatizmus
магмати́зм

magmátrix
я́дернийма́трикс

mágnás
магна́т

mágnes
магні́т

mágnesesanyag
магне́тик

mágnesesazimut
ази́мутді́йсний,магні́тний

mágneseserő
магні́тнаси́ла

mágnesesfluxus
магні́тнийпоті́к

mágnesesindukció
магні́тнаінду́кція

mágnesesindukcióvektor
ве́ктормагні́тноїінду́кції

mágnesesindukcióvektorabszolút
értéke
мо́дульве́кторамагні́тноїінду́кції

mágnesesindukcióvonalak
лі́ніїмагні́тноїінду́кції

mágneseskölcsönhatás
магні́тнавзаємоді́я

mágnesesmező(tér)erővonalai
силові́лі́ніїмагні́тногопо́ля

mágnesespermeabilitás
магні́тнапрони́кність

mágnesespólus
магні́тнийпо́люс

mágnesesség
магнети́зм

mágnesestér
магні́тнепо́ле

mágnesestulajdonságok
магні́тнівласти́вості

mágnestű
магні́тнастрі́лка

magnetit
магнети́т

magnézium
ма́ґній

magonc
проро́сток

magömlés,pollúció
полю́ція

magreakció
я́дернареа́кція

magreakciók
я́дерніреа́кції

magszerkezet
будо́ваядра́

magvacska
яде́рце
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logikaifeltétel
логі́чнаумо́ва

logikaifunkció
логі́чнафу́нкція

logikaifüggvény(Boole-függvény)
фу́нкціябу́лева

logikaikifejezés
логі́чнийви́раз

logikailemez
логі́чнийдиск

logikaiműveletek
логі́чнаопера́ція

logikusanegyenértékűkijelentés
ви́словленнялогі́чноеквівале́нтні

lombhullás
листопа́д

lombik(Erlenmeyer-lombik,
gömblombik,laposaljú)
ко́лба(коні́чна,круглодо́нна,
плоскодо́нна)

lordózis
лордо́з

Lorentz-erő
си́лаЛо́ренца

lovagrendekvagykeresztes
lovagok
духо́вно-ри́царськіо́рдени

lösz
лес

löszárok,löszmélyedés
по́ди

lúdtalp
плоскосто́пість

lúg
луг

lúgosodás,lúgosítás
підлуго́вування

lumen(lm)
лю́мен

lumineszcencia
люмінісце́нція

lumineszcensforrás
люмінесце́нтнеджерело́

lutheranizmus
лютера́нство

lux(lx)
люкс

luxméter
люксме́тр

lüktetőáram
пульсу́ючийструм

lüktetővakuólum
скоро́тливавакуо́ля
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letálismutációk
лета́льнімута́ції

letarolás,lepusztulás,denudáció
денуда́ція

létértfolyóküzdelem
боротьба́заіснува́ння

létezésénekelégségesfeltétele
то́чкипере́гинуфу́нкції

létezésközege
середо́вищаіснува́ння(життя)

létminimum
прожитко́виймі́німум

létrehozni
створи́ти

leukociták,fehérvérsejtek
лейкоци́ти

leukocitárisképlet
лейкоцита́рнафо́рмула

leukoplasztok
лейкопла́сти

leülepedés
осіда́ння

leválás,leszakítás
відще́плення

levegő;lég-
пові́тря

levegővelvalótáplálkozás
(anövényeknélfotoszintézissorán)
пові́трянежи́влення

levél
лист

levélalap
осно́валистка́

levélállás
листкорозмі́щення

levélbőrszövete
шкі́рочкалистка́

levélerek
жи́лкалистка́

levelező(e-mail)szerver
пошто́вийсе́рвер

levelezőprogram
пошто́вийкліє́нт

levélhónalj
листко́вапа́зуха

levéllemez
листко́вапласти́нка

levélnyél
черешо́клистка́

levéloszloposalapszövete
сто́впчастаосновна́ткани́налистка́

levélszivacsosalapszövete
гу́бчаста(основна́)ткани́налистка́

levéltár,archívum
архі́в

liberalizálás
лібераліза́ція

ligandum
ліга́нд

limán
лима́н

limbikusrendszer
лімбі́чнасисте́ма

lineárisalgoritmusok
ліні́йніалгори́тми

lineárisfüggvény
фу́нкціяліні́йна

lineárisfüggvénygrafikonja
гра́фікліні́йноїфу́нкції

lipidek
ліпі́ди

líra,líraiköltészet
лі́рика

líraielbeszélőműfaj
лі́ро-е́піка

líraihős
ліри́чнийгеро́й

lírikus,líraiköltő
лі́рник

lista
спи́сок

liszenkivscsina(politikai
mozgalom)
«ли́сенківщина»

liter
літр

lítium
лі́тій

litoszféra-táblák
літосфе́рніпли́ти

lizoszómák
лізосо́ми

logaritmus
логари́фм

logaritmusalapazonossága
основна́логарифмі́чнатото́жність

logaritmusazonosságai
фо́рмулалогарифмува́ння

logaritmusegyenlet
рівня́ннялогарифмі́чне

logaritmusfüggvény
фу́нкціялогарифмі́чна

logikaialany,szubjektum
логі́чнийпі́дмет

logikaiértéktáblázat
табли́цяі́стинності
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legegyszerűbbtrigonometrikus
egyenlet
рівня́ннянайпрості́ше
тригонометри́чне

legfelsőbbigazságügyitanács
Ви́щара́даправосу́ддя

léggyökerek
ди́хальніко́рені

léghajózás
повітропла́вання

légiközlekedésicsomópont
аеропо́рти-ха́би

légió
легіо́н

legkisebbközöstöbbszörös
найме́ншеспі́льнекра́тне

légköriáramlás,cirkuláció
циркуля́ціяатмосфе́ри

légkörikörforgás
атмосфе́рнациркуля́ція

légkörilevegőveltörténőlégzés
пові́трянеди́хання

légkörinyomás
атмосфе́рнийтиск

legmagasabboxid(legmagasabb
oxidképlet)
ви́щийокси́д

legnagyobbközösosztó
найбі́льшийспі́льнийдільни́к

légnedvesség,páratartalom
воло́гістьпові́тря

légnedvesség-mérő,higrométer
гігро́метр

légnyomásmérő,barométer
баро́метр

legördülőlista
спи́сок,щорозкрива́ється(спадни́й
спи́сок)

legördülőlista(ComboBox)
по́лезіспи́ском

légtömeg
пові́трянама́са

légutak
ди́хальнішляхи́

légzés
ди́хання

légzésfunkció–vizsgálat
(spirometria)
спіроме́трія

légzésielégtelenség
ди́хальнанедоста́тність

légzésiközpont
ди́хальнийцентр

légzésitérfogat
ди́хальнийоб’є́м

légzésvízben
во́днеди́хання

légzőszervrendszer
ди́хальнасисте́ма

légzsákok
пові́трянімішки́

lehetetlenesemény
поді́янеможли́ва

lehetőségekfagráfja
де́ревоможли́вихваріа́нтів

leírás
о́пис

leírókutatásimódszer
описо́вийме́тоддослі́дження

lejáratás,diszkreditálás
дискредита́ція

lelkiismeretesség,becsületesség
добросо́вісність

lelőhely
родо́вище

lemez
диск

lemezformázás
форматува́нняди́ска

lemezgyorsítótára
кешди́ску

lemezmeghajtó
дисково́д

lemma(bizonyítottállítás)
ле́ма

lencse
лінза

lencseegyenlet
фо́рмулалі́нзи

lencsefőelemei
основні́елеме́нтилі́нзи

lencsetörőereje
опти́чнаси́лалі́нзи

lenmagolaj
льняна́олі́я

lenvászon
льняне́волокно́

Lenz-törvény
пра́вилоЛе́нца

lepárlás,desztillálás,desztilláció
перего́нка

lepárlóoszlop
ректифікаці́йнаколо́на

letálisallélok
лета́льніале́лі
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L labilis(instabil)szerkezet
нестабі́льнаструкту́ра

lábjegyzet
ви́носка

lábjegyzetek
ви́носки

laboratóriumiedény
лаборато́рнийпо́суд

laboratóriumieszközök
обла́днаннялаборато́рне

lagúna
лагу́на

lakfestékek
лакофа́рбовіматеріа́ли

lakhatásiterület
сму́гаосі́лості

lakmusz
ла́кмус

lakosságcsere
о́бміннасе́ленням

lakosságelöregedése
старі́ннянасе́лення

lakosságfoglalkoztatottsága
за́йнятістьнасе́лення

lakosságletelepítése,
széttelepítése
розсе́леннянасе́лення

lakosságelővárosokbaköltözése,
telepedése,szuburbanizáció
субурбаніза́ція

laktóz
лакто́за

lamarckizmus
ламаркі́зм

lamellák
ламе́ли

lánc(atomoké,nyíltlánc,szénlánc,
normálfelépítésűlánc,elágazó)
ланцю́г(а́томів,відкри́тий,
карбо́новий,норма́льноїбудо́ви,
розгалу́жений)

láncreakció
ланцюго́вареа́кція

láng
по́лум’я

lángvilágítókónusza
світни́йко́нуспо́лум’я

lantán
ланта́н

lantanoida
лантано́їд

lap(oldal)mérete
ро́зміристорі́нки

laposcsontok
кістки́пло́скі

lapszög
двогра́ннийкут

lapszögélszöge
ліні́йнийкутдвогра́нногокута́

lapszögszögfelezősíkja
бісе́ктордвогра́нногоку́та

laptop,notebook
ноутбу́к

lárva
личи́нка

latex
ла́текс

láthatószínkép(spektrum)
спектра́льнийскладсві́тла

latifundiumok,nagybirtokok
латифу́ндії

latinbetűsírás
лати́ниця

látópigment(melanin)
зорови́йпігме́нт(мелані́н)

látószenzorrendszer
зорова́сенсо́рнасисте́ма

láva
ла́ва

lavszan
лавса́н

Lebegyev-kísérlet
до́слідЛєбє́дєва

lebomlás
розклада́ння

lebontó(detritikus)tápláláklánc,
szaprofitatápláléklánc
харчовийланцюгдетритний

lecsapódás,kondenzáció
конденса́ція

légcső,trachea
трахе́я
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különbözőoldalúháromszög,
általános
трику́тникрізносторо́нній

különbség
різни́ця

különbségnégyzeténekképlete
фо́рмулаквадра́тарізни́ці

különjelentésselbírószószerkezet,
idióma,idiomatikuskifejezés
ідіо́ма

különösháború
«ди́внавійн́а»

külsőelválasztású(exokrin)
mirigyek
за́лозизо́внішньоїсекре́ції
(екзокри́нні)

külsőenergiaszint(elektronhéj)
зо́внішнійенергети́чнийрі́вень
(електро́ннийшар)

külsőerők
сторо́нніси́ли

külsőfelépítés,külalak,kinézet
(anyagé,keveréké)
зо́внішнійви́гляд(речовини́,су́міші)

külsőfolyamatok
зо́внішніпроце́си

külsőlégzés
ди́ханнязо́внішнє

külsőmegtermékenyítés
зо́внішнєзаплі́днення

külsőmemória
зо́внішняпа́м’ять

külsőszívburok(epikardium)
епіка́рд

külső(testenkívüli)emésztés
зо́внішнє(позакишко́ве)тра́влення

külsőváz
зо́внішнійскеле́т

kvadrillió
квадрильйо́н

kvantitatívvagymennyiségikémiai
analízis
кі́лькіснийана́ліз

kvantumfizika
ква́нтовафі́зика

kvantumszámok
ква́нтовічи́сла

kvarc
кварц

kvartenerszénatom
четверти́ннийа́томкарбо́ну

kvaterniók
кватерніо́ни
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kristály
криста́л

kristályhidrát
кристалогідра́т

kristályosanyag
кристалі́чнаречовина́

kristályosodás
кристаліза́ція

kristályostest
кристалі́чнеті́ло

kristályrács
кристалі́чнаґра́тка

kristályrácsrácspontja
ву́золкристалі́чноїґра́тки

kristályvíz
кристалізаці́йнавода́

kriszta
кри́ста

kritikuspontok
крити́чніто́чки

kritikustömeg
крити́чнама́са

krokodillok
крокоди́ли

kromatin
хромати́н

kromoplasztisz
хромопла́сти

kromoszómák
хромосо́ми

kromoszómákgéntérképe
генети́чніка́ртихромосо́м

kromoszómákkonjugációja
кон’юга́ціяхромосо́м

kromoszómamutációk
хромосо́мнімута́ції

kromoszómatérkép
ка́ртахромосо́ми

kronológiaiéletkor
хронологі́чнийвік

króm
хром

krónikás
літопи́сець

kueszták(eróziósréteglépcsők)
куе́сти

kuláktalanítás
розкурку́лення

kulcs,jelkulcs
ключ

kultúrnövények
культу́рніросли́ни

kultúrnövényekkártevői
шкідники́сільськогоспо́дарських
культ́ур

kúp
ко́нус

kúpalapja
осно́вако́нуса

kúpalkotója
твірна́ко́нуса

kúpcsúcsa
верши́нако́нуса

kúpérintősíkja
доти́чнаплощина́доко́нуса

kúphálója,kiterítése
розго́рткако́нуса

kúpmagassága
висота́ко́нуса

kupon(pénzegység)
купо́но-карбо́ванець

kúppalástja
бічна́пове́рхняко́нуса

kúpsugara
ра́діуско́нуса

kúptengelye
вісько́нуса

kurgán
курга́н

kurzor
курс́ор

kutatás
дослі́дження

kutatásivagy,vizsgálatimódszer
ме́тоддослі́дження

kutikula
кути́кула

külföldikiadás(könyv,
sajtótermék)
тамвида́в

külföldiszemély
інозе́мець

külkereskedelem
зо́внішняторгі́вля

külkereskedelmiforgalom
зовнішньоторгове́льнийоборо́т

külkereskedelmikapcsolatok
зовнішньоекономі́чнізв’язки́

különbözőoldalonlévőszögek
кути́різносторо́нні

különbözőoldalonlévőszögek
tulajdonsága
власти́вістьрізносторо́нніхкуті́в
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közjegyzőiiroda
нотаріа́т

közlekedés,szállítás,fuvarozás
тра́нспорт

közlekedésicsomópont,szállítási
szektor
ву́золтра́нспортний

közlekedőedények
сполу́ченіпосу́дини

közlés,beszélgetés,társalgás
спілкува́ння

közlésformák
фо́рмиспілкува́ння

közmondás
прислі́в’я

köznépitanács
чо́рнара́да

köznevek
зага́льніна́зви

köznevesültszó
загальновжи́ваніслова́

közönségesség,trágárság,
vulgarizmus
вульгари́зм

közönségestörtek
дро́бизвича́йні

közönségestörtekkivonása
відніма́ннязвича́йнихдро́бів

közönségestörtekösszeadása
додава́ннязвича́йнихдро́бів

közönségestörtek
összehasonlítása
порівня́ннязвича́йнихдро́бів

közönségestörttizedestörtalakja
десятко́вафо́рмаза́писудро́бів

közöselektronok
спі́льніелектро́ни

közöselektronpár
спі́льнаелектро́ннапа́ра

közösség,kommuna
кому́на

közösségiéshétköznapidalok(pl.
katonadalok,munkásdalok)
суспі́льно-побуто́віпісні

közösségiszoftverek
систе́миколекти́вноївзаємоді́ї

közösségiszolgáltatások
соціа́льнісе́рвіси

közöstényezőkiemelése
ви́несенняспі́льногомно́жника

központiidegrendszer
центра́льнанерво́васисте́ма

központiion
центра́льниййон

központiirányításmegszüntetése
децентраліза́ціяуправлі́ння

központisejt
центра́льнакліти́на

központozás
пунктуа́ція

központozásihiba
пунктуаці́йнапоми́лка

közrend
публі́чнийпоря́док

köztársaság
респу́бліка

köztesöröklődés
проміжнеуспадкування

köztiagy
проміжни́ймо́зок

köztigazda
проміжни́йхазя́їн

közvetettfejlődés
непрями́йро́звиток

közvetettfejlődésátalakulással
непрями́йро́звитокзперетво́ренням

közvetetthatás
непряма́ді́я

közvetlenfejlődés
прями́йро́звиток

közvetlengazdaság
директи́внаеконо́міка

krakkolás(katalitikus,termikus)
кре́кінг(каталіти́чний,термі́чний)

kráter
кра́тер

kréta
кре́йда

krétaidőszak
крейдяни́йпері́од

kreténizmus
кретині́зм

krezol
крезо́л

kriobiológia
кріобіоло́гія

kriolit
кріолі́т

krioterápia
кріотерапі́я

kriptoanalízis
криптоана́ліз

kripton
крипто́н
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körvonalhossza
довжина́ко́ла

körvonalhúrja
хо́рдако́ла

körvonalíve
дуга́ко́ла

körvonalköréírtháromszög
трику́тник,опи́санийна́вколоко́ла

körvonalköréírtsokszög
многоку́тник,опи́санийнавко́локо́ла

körvonalközéppontja
центрко́ла

körzetesítés
районува́ння

körzetimegbízott(rendőrtiszt)
дільни́чнийофіце́рполі́ції

körző
ци́ркуль

kőszén
кам’яне́вугі́лля

kötelezettség
зобов’я́зання

kötelezőélelmiszerbeszolgáltatás
продрозве́рстка

kötelezőélelmiszer-beszolgáltatás
(1918–1921)
продово́льчарозкла́дка

kötéselhelyezkedése
розмі́щеннязв’язку́

kötéserőssége
мі́цністьзв’язку́

kötésienergia
ене́ргіязв’язку́

kötésiránya
на́прямзв’язку́

kötőhangzó
повноголо́сся

kötőjel
дефі́с

kötőszó
сполу́чник

kötőszók
сполу́чніслова́

kötőszónélküli
безсполучнико́вий

kötőszónélküliösszetettmondat
безсполучнико́вескладне́ре́чення

kötőszövet
сполу́чнаткани́на

kötőszövetek(abelsőközeg
szövetei)
ткани́нивнутрі́шньогосередо́вища

kötöttvíz
зв’я́занавода́

következmény
наслідок

közbevetettmondat
вставне́ре́чення

közbevetettszó
вставне́сло́во

közbevetettszószerkezet
вставне́словосполу́чення

közegellenállás
лобови́йо́пір

közeg(savas,lúgos,semleges)
середо́вище(кисло́тне,лу́жне,
нейтра́льне)

közelitájékozódás
бли́жняорієнта́ція

közelítőérték
набли́женезна́чення

középagy
сере́дніймо́зок

középértékmutatók
мі́рицентра́льноїтенде́нції

középfül
сере́днєву́хо

középidő,mezozoikum
мезозо́йськае́ра

középkor
середнійвік

középpontoshasonlóság,
homotécia
гомоте́тія

középpontosszimmetria
симетрі́явідно́сното́чки

középsőkőkorszak,mezolitikum
мезолі́т

középsőnyelvállású
середньоязико́вий

kőzetburok,litoszféra
літосфе́ра

közhely,klisé
кліше́

közigazgatás
публі́чнаадміністра́ція

közigazgatásieljárás
адміністрати́внепрова́дження

közigazgatásieljárásijog
адміністрати́внесудочи́нство

közigazgatásifelelősség
адміністрати́внавідповіда́льність

közjegyző
нота́ріус
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köldökzsinór
пупови́на

költemény
пое́ма

költészet,poézis
пое́зія

költőielmélkedés,lírikusmeditáció
ліри́чнамедита́ція

költőimű
ліри́чнийтвір

költőinyelv
поети́чнамо́ва

költségvetésifolyamat
бюдже́тнийпроце́с

könnyebbalevegőnél
ле́гшийзапові́тря

könnykészülék
слі́знийапара́т

könnyűbenzin
газолі́н

könnyűbenzin,ligroin
лігрої́н

könnyűbenzinfrakció
газолі́новафра́кція

könyv
кни́га

könyvjelző
закла́дка

kőolaj,ásványiolaj
на́фта

kőolajaromatizálása
ароматиза́ціяна́фти

Kőolaj-exportálóOrszágok
Szervezetе(Organizationofthe
PetroleumExportingCountries,
OPEC)
Організа́ціякраї́н-експорте́рівна́фти
(ОПЕК)

kőolajfeldolgozóipar
нафтопереро́бнага́лузь

kőolajfrakcionáltdesztillációja
фракці́йнаперего́нкана́фти

kőolajtermékekkatalitikus
krakkolása
каталіти́чнийкре́кінгнафтопроду́ктів

köpeny
ма́нтія

körbefutattásmódja
спо́сібобтіка́ння

körcikk
се́кторкру́га

kördiagram
діагра́макругова́

köréírtgömb
зо́внівпи́санаку́ля

kőrézkor,eneolitikum
енеолі́т

körforgás(kémiaielemeké,
anyagoké)
колоо́біг(хімі́чнихелеме́нтів,
речови́н)

körközéppontiszöge
кутко́лацентра́льний

körlap
круг

körlapátmérője
діа́метркру́га

körlaphúrja
хо́рдакру́га

körlapközéppontja
центркру́га

körlapsugara
ра́діуско́ла

körlapterülete
пло́щакру́га

környezet
навко́лишнєсередо́вище(довкі́лля)

környezetfüggőmenü
конте́кстнеменю́

környezetfüggősegítség(súgó)
конте́кстнадо́відка

környezetgazdálkodás
природокористува́ння

környezetitényezők
чи́нникисередо́вища

környezetszennyezés
забру́дненнядовкі́лля

környezettanulmány,akörnyezet
monitoringja
моніто́рингнавко́лишнього
середо́вища

körszelet,gömbszelet
регме́нт

körtulajdonsága
власти́вістько́ла

körvonal
ко́ло

körvonalátmérője
діа́метрко́ла

körvonalbaírtháromszög
трику́тник,впи́санийвколо

körvonalbaírtsokszög
многоку́тник,впи́санийвко́ло

körvonalérintője
доти́чнадоко́ла
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korszakolás,periodizáció
періодиза́ція

korund
кору́нд

kosár
ко́шик

kosatamán
кошови́йотама́н

koszekáns
косе́канс

koszinusz(cos)
ко́синус

koszinuszokkülönbségétszorzattá
alakítóképlet
фо́рмуларізни́ціко́синусів

koszinuszokösszegétszorzattá
alakítóképlet
фо́рмуласу́мико́синусів

koszorúerek
корона́рніарте́рії

kotangens(ctg)
кота́нгенс

kotangensekkülönbségétszorzattá
alakítóképlet
фо́рмуларізни́цікота́нгенсів

kotangensekösszegétszorzattá
alakítóképlete
фо́рмуласу́микота́нгенсів

kotangenstengelye
віськота́нгенсів

kovalenskötés
ковале́нтнийзв’язо́к

kovalenskötésirányultsága
напра́вленістьковале́нтногозв’язку́

kovalenskötéstelítettsége
наси́ченістьковале́нтногозв’язку́

kozák
коза́к

kozákfőtisztiréteg
генера́льнастарши́на

kozákhad,kis
кіш

kozákhadijelvények
коза́цькіклейно́ди

kozákkatonaiegység,kuriny
ку́рінь

kozákkrónikák
коза́цькіліто́писи

kozákoktéliszállása(16–18.
század)
зимівни́к

kozáktanács
коза́цькара́да

kóborlómadarak
кочові́пта́хи

kódex,törvénykönyv
ко́декс

kódlap
ко́доватабли́цяси́мволів

kórokozó
збу́дникихворо́б

köbcentiméter
кубі́чнийсантиме́тр

köbdeciméter
кубі́чнийдециме́тр

köbgyök
ко́рінькубі́чний

köbkilométer
кубі́чнийкіломе́тр

köbméter
кубі́чнийметр

köbmilliméter
куб́ічнийміліме́тр

köbökkülönbsége
різни́цякубі́в

köbökkülönbségénekképlete
фо́рмуларізни́цікубі́в

köbökkülönbségénektényezőkre
bontása
розклада́ннянамно́жникирізни́ці
кубі́в

köbökösszegénekképlete
фо́рмуласу́микубі́в

köbökösszegénektényezőkre
bontása
розклада́ннянамно́жникису́микубі́в

köd
тума́н

ködszitálás
мря́ка

kőkorszak
кам’яни́йвік

kölcsönhatás
взаємоді́я

kölcsönhatásképessége
зда́тністьдовзаємоді́ї

kölcsönösenfordítottszámok,
reciprokszámok
чи́славзає́мнообе́рнені

kölcsönösenfordítotttételek
теоре́мивзає́мнообе́рнені

kölcsönösmegállapodás
зворо́тнеузго́дження

kölcsönösség,kapcsolat,
korreláció,
кореля́ція
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konjugáltszámok,komplex
konjugált
чи́сласпря́жені

konkávfüggvény
фу́нкціяопу́клавго́ру

konkrétgondolkodás
конкре́тнеми́слення

konkurencia,versengés
конкуре́нція

kontaktberendezés
конта́ктнийапара́т

kontinensvízalattipereme
підво́днаокра́їнаматерика́

kontinentáliskéreg
материко́ваземна́кора́

kontinentálislejtő
материко́вийсхил

kontinentálistalapzat,sekély
partmentitengerrész
материко́ваобмі́лина

kontinentálistalapzat,self
ше́льф

kontracepció,fogamzásgátlás
контраце́пція

kontraszt
контра́ст

kontrasztésfényerő
контра́стністьтаяскра́вість

konvergencia
конверге́нція

konvergenssorozat
послідо́вністьзбі́жна

konvertálás,átalakítás
конверта́ція

konverteresacélgyártásimódszer
конве́рторнийспо́сіботри́манняста́лі

konvertor,átalakító
конве́ртор

konvex,domborúsokszög
tulajdonsága
власти́вістьопу́клогомногоку́тника

konvexfüggvény
фу́нкціяопу́клавниз

konyhasó
кухо́ннасіль

konzervativizmus
консервати́зм

konzumensek
консуме́нти

koordináta
координа́та

koordinátaegyenes
координа́тнапряма́

koordinátamódszer
ме́тодкоордина́т

koordinátarendszer
систе́макоордина́́т

koordináta-sík
координа́тнаплощина́

koordinátatengely
про́мінькоордина́тний

kopoltyú
зя́бра

kopoltyúfedők
зя́бровікри́шки

kopoltyúrések
зя́бровіщіли́ни

koponya
че́реп

kopuláció
копуля́ція

koraireneszánsz
ра́ннєВідро́дження

koraivaskor
ра́ннійзалі́знийвік

korallzátonygyűrű,atoll
ато́л

Korán
Кора́н

koraújkor
Ра́ннійНови́йчас(Ранньомоде́рна
доба́)

korhadás,rothadás
гниття́

korjelzőfosszíliák
керівні́копа́лини

kormányzóság
губе́рнія

kormozóláng
кі́птя́вепо́лум’я

koronakisülés
коро́ннийрозря́д

koronázás
корона́ція

korpafüvek
плауни́

korporációsállam
корпорати́внадержа́ва

korrajz
соціа́льно-побуто́вапо́вість

korrózió,rozsdásodás
коро́зія

korrózióálló
корозійностійки́й

korszak,éra
е́ра
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kollektívbiztonságrendszere
систе́маколекти́вноїбезпе́ки

kollektivizálás
колективіза́ція

kollektívszerződés
колекти́внийдо́говір

kollineárisvektorok
ве́кториколінеа́рні

kollinearitás
колінеа́рність

kolloidok
коло́їди

kolloidoldat
коло́їднийро́зчин

kolloidrendszer
коло́їднасисте́ма

kolorisztika,aszínekinformatikája
коло́ристика

kombináció
комбіна́ція

kombinatívváltozékonyság
комбінати́внамінли́вість

kombinatorika
комбінато́рика

kombinatorikaifeladatok
комбінато́рнізада́чі

komikum
комі́зм

kommenzalizmus
коменсалі́зм

kommuna-mozgalom
комуна́рськийрух

kommunikáció
комуніка́ція

kommunikátor
комуніка́тор

kommunistarendszer
комуністи́чнийрежи́м

kommutátor,switch
комута́тор

kompaktlemez(CompactDisc,CD)
компа́кт-диск

komplanárisvektorok
ве́кторикомплана́рні

komplanaritás
комплана́рність

komplementaritás
комплемента́рність

komplementerkölcsönhatás
комплемента́рнавзаємоді́я

komplexsík
ко́мплекснаплощи́на

komplexszámok
чи́слако́мплексні

komplexszámok,argumentum
ко́мплекснечисло́,аргуме́нт

komplexszámok,gyökvonás
ко́мплекснечисло́,добува́нняко́реня

komplexszámok,modulusuk
ко́мплекснечисло́,мо́дуль

komplexszámok,természetes
kitevőrevalóhatványozásuk
ко́мплекснечисло́,підне́сення
донатура́льногосте́пеня

komplexszámokalgebraialakja
ко́мплекснечисло́,алгебраї́чнафо́рма

komplexszámokimaginárius
(képzetes)része
ко́мплекснечисло́,уя́вначасти́на

komplexszámokmértani
ábrázolása
геометри́чнезобра́ження
ко́мплекснихчи́сел

komplexszámoktrigonometrikus
alakja
ко́мплекснечисло́,тригонометри́чна
фо́рма

komplexszámokvalósrésze
ко́мплекснечисло́,ді́йсначасти́на

kompozíció;összetétel
компози́ція

koncentráció
концентра́ція

koncentrációgradiens
градіє́нтконцентра́ції

koncentráltoldat
концентро́ванийро́зчин

kondenzátor
конденса́тор

kondenzátorelektromoskapacitása
електри́чнаелектроє́мність
конденса́тора

kondenzátorokkapcsolása
з’єдна́нняконденса́торів

konferenciahívás
телеконфере́нція

konfiguráció
конфігура́ція

konfucianizmus
конфуціа́нство

konidiumok,rajzóspórák
коні́дії

konjugáció
кон’юга́ція
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kivonandó
від’є́мник

kivonás
відніма́ння

kizártharmadiktörvénye
зако́нви́ключеннятре́тього

klasszicizmus
класици́зм

klasszikusmechanika
класи́чнамеха́ніка

klasszikusvalószínűség
meghatározása
озна́ченняймові́рностікласи́чне

klaszter
кла́стер

klímaalkotótényezők
кліматотві́рнічи́нники

klímatípus
типклі́мату

klip
кліп

kloáka
клоа́ка

klorát
хлора́т

klorid
хлори́д

kloridion
хлори́д-іо́н

klorit
хлори́т

klorofill
хлорофі́л

kloroform
хлороформ

kloroplasztiszok
хлоропла́сти

kloroplasztiszsztrómája
стро́махлоропла́стів

klón
клон

klónozás
клонува́ння

klór
хлор

klórbenzol
хлоробензе́н

klórecetsav
хлоро́цтовакислота́

klórmész
хло́рневапно́

klórmetán
хлоромета́н

klórossav
хлори́тнакислота́

klórosvíz
хло́рнавода́

klórozás
хлорува́ння

klórsav
хлора́тнакислота́

koacervátumok
коацерва́ти

koaguláció
коагуля́ція

kobalt
ко́бальт

kobzos
кобза́р

kocka
куб

kockahálója
розго́рткаку́ба

kockatérfogata
об'є́мку́ба

kockatérfogatánakképlete
фо́рмулаоб'є́́муку́ба

kodek
ко́дек

kodominancia
кодомінува́ння

kognitívtérképek
ка́ртизна́нь(когніти́вніка́рти)

kohógáz
пічни́йгаз

koksz
кокс

kokszkemence
ко́ксовапіч

kokszkémiaiipar
коксохімі́чневиробни́цтво

kokszosítás
коксува́ння

kolerikus
холе́рик

koleszterin
холестери́н

kolhoz
колго́сп

kolijivscsina
Колії́вщина

kollagén
колаге́н

kollégium
коле́гія
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kijelentőmondat
розповідне́ре́чення

kijelző
диспле́й

kijevikatasztrófa
Ки́ївськакатастро́фа

kijevikozákmozgalom
Ки́ївськакоза́ччина

kilégzés
ви́дих

kilobyte(kilobájt)
кілоба́йт

kincs
скарб

kinematika
кінема́тика

kinetikusenergiatétele
теоре́мапрокінети́чнуене́ргію

kinetikusgázelmélet
молекуля́рно-кінети́чнатео́рія(МКТ)

kinetikusgázelméletalapjai
осно́виМКТ

kinetikus(mozgási)energia
кінети́чнаене́ргія

kinetochorok
кінетохо́ри

kipróbálás
випро́бування

kipróbálni
випробо́вувати

király
коро́ль

királyidiktatúra(amagyar
nyelvterületennemhasználatos
fogalom)
королі́вськадиктату́ра

kisagy
мо́зочок

kisajátítógazdálkodás
привла́снювальнегоспода́рство

kisebbítendő
зме́ншуване

kisegítéselve,szubszidiaritás
субсидіа́рність

kísérlet
експериме́нт

kísérletbűncselekmény
elkövetésére
за́мах

kísérletifeladatok
експеримента́льнізада́чі

kísérletikutatásimódszer
експеримента́льнийме́тод
дослі́дження

kísérőgáz
попу́тнийгаз

kiskorú
неповнолі́тній

kiskorúszemély
малолі́тняосо́ба

kismolekulatömegűvegyületek
низькомолекуля́рнісполу́ки

Kisororszország
Малоро́сія

KisoroszKollégium
Малоросі́йськаколе́гія

kisvérkör
мале́ко́локровоо́бігу

kiszervezés,outsourcing
аутсо́рсинг

kiszorítóképesség
вити́снювальназда́тність

kitelepítés,deportálás
депорта́ція

kitiltás
бан

kitin
хіти́н

kiürítés,kitelepítés,evakuálás
евакуа́ція

kivágni
ви́різати

kiválasztani
ви́брати

kiválasztás
ви́ділення

kiválasztórendszer
сечовидільна́систе́ма

kiválasztószervek
видільна́систе́ма

kivándorlás,emigráció(politika
ésgazdasági)
емігра́ція(політи́чнататрудова́)

kivégzettújjászületés
«Розстрі́ляневідро́дження»

kivétel
ви́няток

kivétel(aszabályalól)
ви́няток(ізпра́вила)

kivezetőszifó
вивідни́йсифо́н

kivitel,export
е́кспорт
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kéttagúkifejezés
двочле́н

kettéosztódás
по́ділкліти́нина́впіл

kettéosztódás(binárishasadás)
біна́рнийпо́ділкліти́ни

kettősargumentumképletei
фо́рмулиподві́йногоаргуме́нту

kettősegyenlőtlenség
нері́вністьподві́йна

kettőslégzés
подві́йнеди́хання

kettősmássalhangzó
па́рніпри́голосні

kettősmegtermékenyítés
подві́йнезаплі́днення

kettősnevezéktan
біна́рнаноменклату́ра

kettőspont
двокра́пка

kettőssó
подві́йнасіль

kétváltozósegyenlet
рівня́нняздвома́змі́нними

kétváltozósegyenletgrafikonja
гра́фікрівня́нняздвома́змі́нними

kétváltozóslineárisegyenlet
рівня́нняліні́йнездвома́змі́нними

kétváltozóslineárisegyenlet
grafikonja
гра́фікліні́йногорівня́нняздво́ма
змі́нними

kétvegyértékűelem
двовале́нтнийелеме́нт

keverék,elegy(homogén,
egynemű)
су́міш(неоднорі́дна,однорі́дна)

keverékrétegződése
розшарува́ннясу́міші

keverékszétválasztása
розді́леннясу́міші

keverés
стру́шування

kevertelválasztásúmirigyek
за́лозизмі́шаноїсекре́ції

kevésbédisszociállóanyag
малодисоційо́ванасполу́ка

kezdetikoncentráció
початкова́концентра́ція

kezdőletöltés
початко́везаванта́ження

kézinagyító
лупа́

kézművescéhek
цехи́ремісни́чі

kézművesinas
у́ченьремісника́

kézművesség
ремесло́

kiállításitárgy
експона́т

kibernetika
кіберне́тика

kibocsátási(emissziós)színkép
(spektrum)
спе́ктривипромі́нювання

kiborgok(kat.)
«кі́борги»

kicsapás,kicsapódás
(csapadékképződés)
оса́джування(оса́дження)

kiegészítőfélegyenesek
про́менідоповня́льні

kiégetés(azércből)
випа́лювання(руди́)

kifejezés
ви́раз

kifejezésértéke
зна́ченняви́разу

kifejlés
непо́внеперетво́рення

kifózis
кіфо́з

kiindulóanyag(vegyület,keverék)
вихідна́речовина́(сполу́ка,су́міш)

kijárat,kilépés
ви́хід

kijelentés
ви́словлення

kijelentésekdiszjunkciója
(elválasztás,szétválasztás)
диз’ю́нкціяви́словлень

kijelentésekegyenértékűsége
еквівале́нтністьви́словлень

kijelentésekkonjunkciója
кон’ю́нкціяви́словлень

kijelentéslogikaikövetkeztetése
логі́чнеслі́дуванняви́словлень

kijelentéslogikaiösszege
логі́чнасу́мави́словлень

kijelentéslogikaiszorzata
логі́чнийдобу́токви́словлень

kijelentéstagadása
запере́ченняви́словлення

kijelentőigemód
ді́йснийспо́сібдієсло́ва

246

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua



képlet(elektron,molekuláris,
félszerkezeti,szerkezeti)
фо́рмула(електро́нна,молекуля́рна,
напівструкту́рна,структу́рна)

képletmódosítása
модифіка́ціяфо́рмули

képmérete
ро́змірзобра́ження

képpont,pixel
пі́ксел

képrészlet
фрагме́нтзобра́ження

képzetesszám
число́уя́вне

kerámia
кера́міка

kérdőjel
знакпита́ння

kérdőmondat
пита́льнере́чення

kérdőnévmás
пита́льнізайме́нники

kéreg
кі́рка

kerekítés
окру́глення

keresés
знайти́

keresésikérelem
пошуковийзапит

KereskedelmiVilágszervezet
(WorldTradeOrganisation,WTO)
світова́організа́ціяторгі́влі(СОТ)

keresőrendszer
пошуко́васисте́ма

keresőviselkedés
пошуковаповедінка

kereszténység
христия́нство

kereszténységfelvétele,
megkeresztelkedés
хре́щення

kereszteshadjáratok
хресто́віпохо́ди

keringésirendszer
кровоно́снасисте́ма

kerületiszögektulajdonsága
власти́вістьку́тів,впи́санихвко́ло

keserűsó(magnézium-szulfát
heptahidrát)
гірка́сіль(ма́гнійсульфа́тгептагідра́т)

későreneszánsz
Висо́кеВідро́дження

készletgazdálkodás
ресурсозбере́ження

kétdimenzióstömb,rekesz
двомі́рниймаси́в

kétegyeneshajlásszöge
кутміжпрями́ми

kétélűszögéle
ребро́двогра́нногокута́

kétértéküsav
двоосно́внакислота́

kétkifejezéskülönbségének
ésösszegénekszorzata
до́бутокрізни́цітасу́мидво́хви́разів

kétkifejezéskülönbségének
négyzete
квадра́трізни́цідвохви́разів

kétkifejezéskülönbségéneknem
teljesnégyzete
квадра́тнепо́внийрізни́цідвох
ви́разів

kétkifejezésösszegéneknégyzete
квадра́тсу́мидвохви́разів

kétkifejezésösszegéneknemteljes
négyzete
квадра́тнепо́внийсу́мидвохви́разів

kétlakinövények
дводо́мніросли́ни

kétnyelvűség(bilingvizmus)
двомо́вність(білінгві́зм)

kétoldali(bilaterális)szimmetria
двобі́чна(білатера́льна)симетрі́я

kétoldalútestszögletlapja
граньдвогра́нногокута́

kétpontközöttitávolság
ві́дстаньміжто́чками

kétrétegűállatok
двоша́ровітвари́ни

kétszakaszaránya
відно́шеннядвохвідрі́зків

kétszikűnövények
дводо́льніросли́ни

kétszögkülönbségénekkoszinusza
фо́рмулако́синусарізни́ці

kétszögkülönbségénekszinusza
фо́рмуласи́нусарізни́ці

kétszögkülönbségénektangense
фо́рмулата́нгенсарізни́ці

kétszögösszegénekkoszinusza
фо́рмулако́синусасу́ми

kétszögösszegénekszinusza
фо́рмуласи́нусасу́ми

kétszögösszegénektangense
фо́рмулата́нгенсасу́ми
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kémiaiállvány
штати́вхімі́чний

kémiaianyag
хімі́чнаречовина́

kémiaiedény
по́судхімі́чний

kémiaiegyenlet
хімі́чнерівня́ння

kémiaiegyenletszerintiszámítás,
sztöchiometriaiszámítások
розраху́нокзахімі́чнимрівня́нням

kémiaiegyensúly
рівнова́гахімі́чна

kémiaiegyensúlyállapota
станхімі́чноїрівнова́ги

kémiaielem
хімі́чнийелеме́нт

kémiaielemekelterjedése
поши́ренняхімі́чнихелеме́нтів

kémiaielemekperiódusos
rendszere
періоди́чнасисте́махімі́чних
елеме́нтів

kémiaifelépítés
хімі́чнабудо́ва

kémiaigyakorlatijelentősége
прикладне́зна́ченняхі́мії

kémiaihűtő
холоди́льникхімі́чний

kémiaijelenség
хімі́чнея́вище

kémiaikötés
хімі́чнийзв’язо́к

kémiaikötés(pí(π-);szigma(σ-);
hidrogén;kovalensapoláris,
kovalenspoláris;konjugált;
egyszeres;kettős;hármas)
зв’язокхімі́чний(пі(π-);си́гма(σ-);
водне́вий;ковале́нтнийнеполя́рний;
ковале́нтнийполя́рний;спря́жений;
ордина́рний;подві́йний;потрі́йний)

kémiaimutagének
хімі́чнімутаге́ни

kémiaireakcióhőhatása
теплови́йефе́ктхімі́чноїреа́кції

kémiaireakcióklefolyásának
feltételei
умо́виви́никненняхімі́чноїреа́кції

kémiaireakciólelassulása
упові́льненняхімі́чноїреа́кції

kémiaiszerkezetelmélet
тео́ріяхімі́чноїбудо́ви

kémiaitechnológia
техноло́гіяхімі́чна

kemilumineszcencia
хемілюмінесце́нція

kemoautotrófok
хемоавтотро́фи

kemoszintézis
хемоси́нтез

kemotrófok
хемотро́фи

kén
су́льфур

kénbaktériumok
сіркобакте́рії

kénessav
сульфі́тнакислота́

kénhidrogén
сульфі́днакислота́

kénkristály,kristályoskén
кристалі́чнасі́рка

kenőanyag
масти́льнийматеріа́л

kénsav
сульфа́тнакислота́

kéntartalmúvegyület
сульфуровмі́снасполу́ка

kén(VI)-oxid
сірчи́стийгаз

képelrendezése,aképhelyzete
azoldalon
розташува́ннязобра́женнянасторі́нці

képernyő
екра́н

képernyő,monitor
моніто́р

képernyőfelbontása
розді́льназда́тністьекра́на

képernyővédő,képernyő-kímélő
екра́нназаста́вка

képességek
зді́бності

képfelbontása
розді́льназда́тністьзобра́ження

képírás
піктографі́чнеписьмо́

képkeretek,aképszegélyek
ме́жірису́нка

képkörbefuttatásaszöveggel
обтіка́ннязобра́женняте́кстом

képlet
фо́́рмула

képletekésjelölések
фо́рмулийпозна́чення
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karbonidőszak
кам’яновугі́льнийпері́од

karbonilcsoport
карбоні́льнагру́па

karbonsav
карбо́новакислот́а

karboxilcsoport
карбокси́льнагру́па

kardiográf
кардіо́граф

Karibiválság
Кари́бськакри́за

kariokinézis,sejtmagosztódás
каріокіне́з

karioplazma,magplazma
каріопла́зма

kariotípus
каріоти́п

karmok
ні́гті

karom
кі́гті

károsanyag
шкідли́варечовина́

károsfeltételek
шкідли́віумо́ви

károshatás
згу́бнадія

KárpátiSzics
Карпа́тськаСіч

kárpótlás,visszatérítés
реститу́ція

kartell
карте́ль

kaszt
ка́ста

katabolizmus(disszimiláció)
катаболі́зм(дисиміля́ція)

katalitikusreakció
каталіти́чнареа́кція

katalizátor
каталіза́тор

katalógus
катало́г

katasztrófaelmélet
гіпо́тезакатастро́ф

kation
катіо́н

katonaifőkormányzóság
військо́вегенера́л-губерна́торство

katonaihatalomátvétel,puccs
путч

katonai-politikaiszövetség
військо́во-політи́чнийсоюз

katonai-politikaitömb
військо́во-політи́чнийблок

katód
като́д

katódfolyamat
като́днийпроце́с

katódlumineszcencia
катодолюмінісце́нція

kattintás,klikkelés(egérgombbal)
кла́цання

kaucsuk(butadién,divinil,izoprén,
természetes,szintetikus,
kloroprén)
каучу́к(бутадіє́новий,дивіні́ловий,
ізопре́новий,приро́дний,
синтети́чний,хлоропре́новий)

kaucsuk(nyersgumi)vulkanizálása
вулканіза́ціякаучуку́

kazetta,festékkazetta,cartridge
ка́ртридж

kedvezőesemény
поді́ясприя́тлива

keirecugazdaságielv
при́нципеконо́мікикейре́цу

keletikreszek(területek)
Схі́днікре́си

keletimunkások,ostarbeiter,
остарба́йтери

keletivédelmivonal
Схі́днийвал

kellékek
аксесуа́ри

keltezésekváltozásivonala
лі́ніязмі́нидат

kémcső
пробі́рка

kémcsőfogó
пробіркотрима́ч

kémcsőtartóállvány
штати́вдляпробі́рок

kemény,merev
жорстки́й

keményedés
тверді́ння

keményítő
крохма́ль

keménymássalhangzók
тверді́при́голосні

kémia,vegyészet,vegytan
хі́мія
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K kadmium
ка́дмій

kagylók
двостулко́вімолю́ски

kainozoikum
кайнозо́йськае́ра

kalamajka,dallalkísértgyorsukrán
népitánc
коломи́йки

kalcium(hidrid,hidrogénkarbonát,
hidrogén-ortofoszfát,dihidrogén-
ortofoszfát,karbid,karbonát,
nitrát,nitrid,ortofoszfát,szacharát,
szulfát,klorid)
ка́льцій(гідри́д,гідрогенкарбона́т,
гідрогенорто-фосфа́т,
дигідрогенортофосфа́т,карбі́д,
карбона́т,нітра́т,нітри́д,ортофосфа́т,
сахара́т,сульфа́т,хлори́д)

kalifátus
халіфа́т

kálisalétrom,kálium-nitrát
ка́лійнаселі́тра

kálium(bromid,hidroxid,jodid,
karbonát,manganát,szuperoxid,
nitrát,nitrit,oxid,ortofoszfát,
permanganát,szulfát,szulfid,
szulfit,klorid)
ка́лій(бромі́д,гідрокси́д,йоди́д,
карбона́т,мангана́т,надперокси́д,
нітра́т,нітри́т,окси́д,ортофосфа́т,
пермангана́т,сульфа́т,сульфі́д,
сульфі́т,хлори́д)

kálium-nátriumpumpa
калій-на́трієвийнасо́с

kallusz
ка́лус

kalória
кало́рія

kálvinizmus
кальвін́ізм

kambium
ка́мбій

kambriumidőszak
кембрі́йськийпері́од

kamposz(brazilsíkság)
ка́мпос

kancsalság
косоо́кість

kankó,tripper
гоноре́я

kanyon
каньйо́н

kaolin
као́лін

kaotikusmozgás
хаоти́чнийрух

kapacitás
мі́сткість

kapcsolatmegszakadása
розри́взв’язќу

kapcsolatok,kötések,ínszalagok
зв’язки́

kapcsoló
перемика́ч

kapcsolódásicsoport
гру́пазче́плення

kapcsolódójogok
сумі́жніправа́

kapcsoltöröklődés
зче́пленеуспадкува́ння

kapillaritás
капіля́рнія́вища

kapitalizmus
капіталі́зм

kapron
капро́н

kár,veszteség
шко́да

karakterkódtáblázat
табли́цяко́дівси́мволів

karaktermérete
ро́змірси́мвола

karantén
каранти́н

karavella
караве́ла

karbamid,urea
карбамі́д

karbid
карбі́д

karbonát
карбона́т

karbonátosvízkeménység
карбона́тнатве́рдістьводи́
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jogelőzmény,precedens
правови́йпрецеде́нт

jogistátus
правови́йста́тус

jogiszabályozásmódszere
ме́тодправово́горегулюва́ння

jogiszabályozástárgya
предме́тправово́горегулюва́ння

jogiszemély
юриди́чнаосо́ба

jogitények
юриди́чніфа́кти

jogiügylet
правочи́н

jogorvoslat
віндикаці́йнийпо́зов

jogosönvédelem
необхі́днаоборо́на

jogsértés
посяга́ння

jogvédő
правозахисни́к

jogvédőmozgalom
правозахисни́йрух

jogviszonyok
правовідно́сини

joule
джо́уль

Joule-Lenz-törvény
зако́нДжо́уля-Ле́нца

jód
йод

jódhidrogénsav
йоди́днакислота́(йодоводне́ва
кислота́)

jódoldat(alkoholos)
йо́днанасто́янка

jóhangzás,eufónia
милозву́чність

jóhírnévvédelme
ділова́репута́ціяосо́би

jólétikonjuktúra
«проспе́риті»

jólmegmunkálhatóság
(kovácsolhatóság)
ко́вкість

jószomszédság
добросусі́дство

jövevényszó
запози́чення

jövőidő
майбу́тнійчас

junta
ху́нта

Juraidőszak
ю́рськийпері́од
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J jajla,fennsíkaKrímihegyekben
яйла́

jambus
ямб

járólábak
ходи́льніно́ги

járvány,epidémia
епіде́мія

javítás,háborúskártérítés
репара́ція

javító(javító-nevelő)munka
виправні́робо́ти

jazz
джаз

jég
лід

jégeső
град

jég(fürdő,jégecet)
льодяна́(ба́ня,о́цтовакислота́)

jéghegyek
а́йсберги

jel,jelzés
сигна́л

jelenidő
тепе́рішнійчас

jelenség(biológiai,fizikai,kémiai)
я́вище(біологі́чне,фізи́чне,хімі́чне)

jelentékteleneset(nincsjogi
következménye)
нікче́мнийправочи́н

jellegzetesség
озна́ка

jellem;jelleg
хара́ктер

jellegzetesség
характери́стика

jelmagyarázat
леге́ндака́рти

jelölőnégyzet
ма́ркерзапо́внення

jelöltatomosmódszer
(autoradiográfia)
ме́тодмі́чениха́томів
(авторадіогра́фія)

jelszó
паро́ль

jelzettatom
мі́ченийа́том

jelző,epitheton
епі́тет

jezsuiták
єзуї́ти

jobbkéz-szabály
пра́вилопра́воїруки́

jodhidrogén
йодово́день

jodid
йоди́д

jog
пра́во

jogalkalmazás
правозастосува́ння

jogalkotás
правотво́рчість

jogállam
правова́держа́ва

jogfeladata
фу́нкціїпра́ва

jogfolytonosság
правонасту́пництво

jogforrás
джере́лапра́ва

joghatóság
юрисди́кція

jogiágazat
га́лузьпра́ва

jogianalógia
анало́гіяпра́ва

jogiéskötelezettségigaranciák
гара́нтіїправтаобо́в’язків

jogifelelősség
юриди́чнавідповіда́льність

jogiintézmény
правови́йінститу́т

jogiismeretek
правозна́вство

jogiképviselő
представни́к

jogiképviselőabíróságon
представни́цтвоусуд́і

joginorma
но́рмапра́ва
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ívfokmértéke
граду́снамі́радуги́ко́ла

ívkisülés
дугови́йрозря́д

ívvégpontjai
кі́нцідуги́

ízeltlábúakpotroha
черевце́членистоно́гих

izgojok(elűzöttek,kiűzöttek)
ізго́ї

ízküszöb
смакови́йпорі́г

ízlelőbimbó
смакова́цибули́на

ízlelőreceptor
смакові́реце́птори

ízlelőszenzorrendszer
смакова́сенсо́рнасисте́ма

ízlelőszenzorrendszer
сенсо́рнасисте́масмаку́

izmok–állóképessége
витрива́лістьм’я́зів

izmokdinamikusműködése
динамі́чнаробо́там’я́зів

izmokfáradása
вто́мам’я́зів

izmosúszójúhalak
кистепе́ріри́би

izobárállapotváltozás,izobár
folyamat
ізоба́рнийпроце́с

izobután(metilpropán)
ізобута́н(метилпропа́н)

izochorállapotváltozás,izochor
folyamat
ізохо́рнийпроце́с

izo-folyamat
ізопроце́с

izogámia
ізога́мія

izoláció
ізоля́ція

izomatrófia(izomsorvadás)
атрофі́ям’я́зів

izomer
ізоме́р

izoméria
ізоме́рія

izomerizáció
ізомериза́ція

izomorfózis
ізоморфі́зм

izomösszehúzódásisebesség
шви́дкістьскоро́ченням'я́зів

izompólya
фа́сція

izomszövetek
м’я́зовіткани́ни

izomtónus
то́нусм’я́зів

izomtónuszavar(disztónia)
дистоні́я

izoprén
ізопре́н

izoterma
ізоте́рма

izotermállapotváltozás,izoterm
folyamat
ізотермі́чнийпроце́с

izotóp
ізото́п

izotópok
ізото́пи

izület
сугло́б

izzó,izzított
розжа́рений

izzólámpa
ла́мпарозжа́рення
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ipariegység
промисло́вийпункт

iparielőállítás,termelés
промисло́вевидобува́ння

ipariforradalom
промисло́вареволю́ція

iparigócpont
промисло́вийву́зол

iparikomplexum
промисло́вийко́мплекс

iparipénzügyicsoport
промисло́во-фіна́нсовагру́па

iparitársadalom
індустріа́льнесуспі́льство

iparosítás
індустріаліза́ція

iparszerkezetátalakítása
реструктуриза́ціяпромисло́вості

iparvidék
промисло́вийрайо́н

IPcímzéselve
при́нципIP-адреса́ції

irányítottreakció
керо́ванареа́кція

irányítószelekció
руші́йнийдобі́р

írás,amegírásavalaminek
написа́ння

írásjel
пунктогра́ма

irha
де́рма(вла́снешкі́ра)

irodalmi,főkéntműirodalmi
літерату́рний

irodalmi,könyvnyelvi
кни́жний

irodalmiportré
літерату́рнийпортре́т

irodalom
літерату́ра

irodalom,írásbeliség
слове́сність

író
письме́нник

irónia
іро́нія

irracionálisegyenlet
рівня́нняірраціона́льне

irracionálisszám
ірраціона́льнечисло́

irradiáció
іррадіа́ція

isémia,iszkémia
ішемі́я

iskolaiidőszak
шкільни́йпері́од

ismételtbűnelkövetés
рециди́взло́чинів

ismétlés,ismétlődés,refrén
повто́р;повто́рення(рефре́н)

ismétlődőválság(krízis)
систе́мнакри́за

istentagadás,ateizmus
атеї́зм

i-számhatványai
сте́пенічисла́і

iszapvulkán
грязьові́вулка́ни

iszlám
ісла́м

iszlámforradalom
ісла́мськареволю́ція

iszlámfundamentalizmus
ісла́мськийфундаменталі́зм

ítélet
ви́рок

iteráció
ітера́ція

IUPAC(NemzetköziElméleti
ésAlkalmazottKémiaiSzövetség
(InternationalUnionofPureand
AppliedChemistry)
ІЮПА́К

ivar-éskorpiramisok
стате́во-вікові́пірамі́ди

ivaridimorfizmus
стате́вийдиморфі́зм

ivarmirigyek
стате́віза́лози

ivarosfolyamat
стате́вийпроце́с

ivarosnemzedék
стате́вепоколі́ння

ivarosszaporodás
стате́верозмно́ження

ivarsejtek
репродукти́внікліти́ни

ivarsejtek(gaméták)
стате́вікліти́ни(гаме́ти)

ivartalannemzedék
нестате́вепоколі́ння

ivartalanszaporodás
нестате́верозмно́ження

ívás
не́рест
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infrastruktúra
інфраструкту́ра

infuzórium,ázalékállat
інфузо́рія

ingatlanhasználatiper
негато́рнийпо́зов

ingatlanjog
майнові́права́

ingerlés,gerjesztés,inger
збу́дження

ingyenessoftvervagyfreeware
ліце́нзіяві́льноговикориста́ння
програ́м(абоfreeware)

ínhártya
скле́ра

inhibitor
упові́льнювач

inkubátor
інкуба́тор

inkvizíció
інквізи́ція

instabilállapot
нестабі́льнийстан

instabilegyensúly
нестійка́рівнова́га

instabilvegyület
нестійка́сполу́ка

installálás,telepítés
інсталя́ція

integráció
інтегра́ція

integrációsfolyamatok
інтеграці́йніпроце́си

integrál
інтегра́л

integrálásszabálya
пра́вилаінтегрува́ння

integrálközelítőösszeg
інтегра́льнасу́ма

integráltnacionalizmus
інтегра́льнийнаціоналі́зм

interaktívtábla
до́шкаінтеракти́вна

interfázis
інтерфа́за

interferencia
інтерфере́нція

interferon
інтерферо́н

intermetallikusvegyület
інтерметалі́чнасполу́ка

internet,világháló
інтерне́т

internetböngésző
бра́узердлянавіга́ціїІнтерне́том

internetesenciklopédia
веб-енциклопе́дія

internetesközösség
веб-спільно́та

internetesportál
веб-порта́л

interneuronok
вставні́нейро́ни

intersticiálissejtek
проміжні́кліти́ни

intervallumokmódszere
ме́тодінтерва́лів

intervallumonintegráltfüggvény
фу́нкціяінтегро́вананавідрі́зку

intéző
провідни́к

intimköltészet
інти́мналі́рика

invariancia
інваріа́нтність

invazívbetegség
інвазі́йніхворо́би

invertálhatófüggvény
фу́нкціяоборо́тна

inverzfüggvény
фу́нкціяобе́рнена

inverzfüggvények
фу́нкціївзає́мнообе́рнені

inzulin
інсулі́н

ion
йон

ionizáció
йоніза́ція

ionokrendezettmozgása
упорядко́ванийрухйо́нів

ionos(kötés,csere)
йо́нний(зв’язо́к,о́бмін)

ionosmolekulárisreakcióegyenlet
(teljes,rövidített)
йо́нно-молекуля́рнерівня́нняреа́кції
(по́вне,скоро́чене)

iontérszerkezete
просторо́виййон

ipar
промисло́вість

ipariágazat(szektor),iparipark
ву́золпромисло́вий

ipariagglomeráció
агломера́ціяпромисло́ва
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ikra
ікра́

ikrek
близнюки́

illatos,aromás(anyag)
запашна́(речовина́)

illékonyanyag
летка́речовина́

illékonyság
ле́ткість

imagináriusegység
уя́внаодини́ця

imago
іма́го

immundeficit,immunhiány
імунодефіци́т

immunizálás
імуніза́ція

immunmemória
іму́ннапа́м’ять

immunrendszer
іму́ннасисте́ма

immunválasz
іму́ннаві́дповідь

implikáció
імпліка́ціяви́словлень

impresszionizmus
імпресіоні́зм

impulzusmegmaradástörvénye
зако́нзбере́женняі́мпульсу

ín
сухожи́лля

inda(növények)csápok(állattan)
ву́сики

index,jel,mutató,mutatószám
і́ндекс

indikátor
індика́тор

indirektbizonyítás
ме́тодвідсупроти́вного

individualizáltcsoport
персоніфіко́ваніугрупо́вання

indoeurópainyelvek
індоєвропе́йськімо́ви

indokolatlantávolmaradás,lógás
прогу́л

indukáltáram
індукці́йнийструм

indukáltmutációk
індуко́ванімута́ції

indukció
інду́кція

induktivitás
індукти́вність

indulatszó,felkiáltás
ви́гук

inerciamentesrendszer,
tehetetlenségmentesrendszer
неінерціа́льнасисте́маві́дліку

inerciarendszer,tehetetlenségi
rendszer
інерціа́льнасисте́маві́дліку

inert(elem,gáz(nemesgáz))
іне́ртний(елеме́нт,газ)

infarktus,szívroham
інфа́ркт

influenza
грип

információ
інформа́цiя

információbe-éskivitelieszközei
при́строївве́деннятави́ведення
інформа́ції

információforrás
інформаці́йнийресу́рс

információmennyiség
кі́лькістьінформа́ції

információséskommunikációs
infrastruktúra
інформаці́йно-комунікаці́йна
інфраструкту́ра

információséskommunikációs
technológia
інформаці́йно-комунікаці́йні
техноло́гії

információskultúra
інформаці́йнакульту́ра

információsmodell
інформаці́йнамоде́ль

információs(posztindusztriális)
інформаці́йне(постіндустріа́льне)
суспі́льство

információsrendszer
інформаці́йнасисте́ма

információs(számítógépes)
technológia
інформаці́йна(комп'ю́терна)
техноло́гія

információsszupersztráda
магістра́ль

informálisszervezetek
неформа́льніорганіза́ції

informatika
інформа́тика

informatikaikompetencia
інформати́чнакомпете́нтність
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I,Í ichtioszauruszok
іхтіоза́ври

ideálisgáz
ідеа́льнийгаз

ideálisgázállapotegyenlete
(Clausius-Clapeyron-egyenlet)
рівня́нняста́нуідеа́льногога́зу
(рівня́нняМєндєлє́єва-Клапейро́на)

idegdúc
нерво́вівузли́

idegengyűlölet,xenophóbia
ксенофо́бія

idegenszó
іншомо́вніслова́

ideggyengeség(neuraszténia)
неврастені́я

ideggyengeség(pszichaszténia)
психастені́я

idegiszabályozás
нерво́варегуля́ція

idegrendszer
нерво́васисте́ма

idegszövet
нерво́ваткани́на

ideiglenesenellenőrizetlenterület
тимчасо́вонеконтрольо́ванатерито́рія

ideiglenesenmegszálltterület
тимчасо́воокупо́ванатерито́рія

ideiglenesidegiösszeköttetés
тимчасо́вийнерво́вийзв'язо́к

ideológia
ідеоло́гія

idézet
цита́та

idézőjel
лапки́

idioadaptáció
ідіоадапта́ція

időjárás
пого́да

időjáráselőrejelzés
прогно́зпого́ди

időjárásitérkép
синопти́чнака́рта

időrend,kronológia
хроноло́гія

időrendi(kronológiai)táblázat
хронологі́чнатабли́ця

időskor
похи́лийвік

időszak
епо́ха

időszak,korszak,periódus
пері́од

időszakiszél,monszun
мусо́н

idővonal
лі́ніяча́су

időzónák
годи́нніпояси́

igazállítás
тве́рдженняі́стинне

igazítás
вирі́внювання

igazításimód
спо́сібвирі́внювання

igazságfüggvény
функціяістиності

igazságszolgáltatás
правосу́ддя

igazságszolgáltatásirendszer
судоу́стрій

ige
дієсло́во

igefeltételesmódja
умо́внийспо́сібдієсло́ва

igefolyamatosalakja
недоко́нанийвид

igeiállítmány
дієслі́внийпри́судок

igemódok
спо́собидієслі́в

igénytámasztás,behajtás
реквізи́ція

igeragozás
дієвідмі́на

igeszemélyesalakjai
особо́віфо́рмидієсло́ва

ikerkutatásimódszer
близнюко́вийме́тод

ikon
іко́на

ikozaéder
ікоса́едр

64

I

ich
tio

sza
u
ru

szo
k

257

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua



H

h
y
p
o
x
ia

63

hőingásamplitúdója
ампліту́даколива́ннятемперату́р

hőkapacitás
теплоє́мність

hőképződés
теплоутво́рення

hőleadás
тепловідда́ча

hőmérő
термо́метр

hőmérsékletcsökkenése
зни́женнятемперату́ри

hőmérséklet(forráspont,
olvadáspont)
температу́ра(кипі́ння,пла́влення)

hőrekeményedőpolimer
термореакти́внийполіме́р

hőrelágyulópolimer
термопласти́чнийполіме́р

hörgőcskék
бронхіо́ли

hörgők
бро́нхи

hősköltemény
геральди́чнийвірш

hősköltemény,eposz
е́пос

hősköltemények,bilinák
били́ни

hős-romantikuselbeszélés
геро́їко-романти́чнапо́вість

hősugárzás
теплове́випромі́нювання

hőszabályozás
терморегуля́ція

hővezetés
теплопров́ідність

hruscsovkák
хрущо́вки

húgycső
сечовивідни́йкана́л

húgyhólyag
сечови́йміху́р

húgyvezeték
сечові́д

húgyvezeték–gyulladás
уретри́т

hulladék
відхо́ди

hulladékgazdálkodás,hulladék
újrafeldolgozás
утиліза́ціявідхо́дів

hulladékmentestermelés
безвідхо́дневиробни́цтво

hullámelhajlás
дифра́кціяхвиль

hullámfront
хвильови́йфронт

hullámok
хви́лі

hullámokinterferenciája
ésdiffrakciója
інтерфере́нціяідифра́кціяхвиль

hullámokjellemzői
характери́стикахвиль

hullámtörőgát,móló
мол

hullámzómozgás
колива́льнийрух

humanizmus
гумані́зм

humor
гу́мор

humorálisimmunitás
гумора́льнийімуніте́т

humorálisszabályozás
гумора́льнарегуля́ція

humoreszk
гуморе́ска

hurrikán
урага́н

huszitaháborúk
гуси́тськіві́йни

husziták
гуси́ти

Huygens-elv
при́нципГю́йгенса

Huygens-Fresnel-elv
при́нципГю́йгенса-Френеля

hűbéresség,vazallusiállapot
васаліте́т

hűbéribirtok,feudum
фео́д

hüllők
репти́лії

hűtés
охоло́дження

hüvely,levélhüvely
пі́хва

hüvelyk(inch)
дюйм

hypoxia,oxigénhiányosállapot
гіпоксі́я
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HIVfertőzés
ВІЛ-інфе́кція

holdfogyatkozás
мі́сячнезате́мнення

holdingtársaság
хо́лдинговакомпа́нія

holokauszt
Голоко́ст

holtmeder,morotvató
стари́ця

homeosztázis
гомеоста́з

homerule(önkormányzat)
го́мруль(самоврядува́ння)

hominizáció,azemberréválás
folyamata
гомініза́ція

homogamétásnem
гомогаме́тнастать

homogénkeverék(rendszer)
гомоге́ннасу́міш(систе́ма)

homogénközeg
гомоге́ннесередо́вище

homológ
гомо́лог

homológkromoszómák
гомологі́чніхромосо́ми

homológkülönbség
гомологі́чнарізни́ця

homológsor
гомологі́чнийряд

homológszervek
гомологі́чніо́ргани

homonima
омо́німи

homorúlencsék
уві́гнутілі́нзи

homorúsokszög
многоку́тникнеопу́клий

homotéciaarányossági
együtthatója
коефіціє́нтгомоте́тії

homotéciaközéppontja
центргомоте́тії

homozigóta
гомозиго́та

hontalan
осо́бабезгромадя́нства

Hooke-törvény
зако́нГу́ка

horda
орда́

hordalék
тверди́йстік

hordozhatóbábszínház,betlehem
верте́п

hordó(mértékegység)
ба́рель

hormon(váladék)
гормо́н

hosszegység
одини́цядовжини́

hosszúságikörök,délkör
meridiánok
меридіа́ни

hosszútávúmemória
па́м’ятьдовготрива́ла

hosszúXIX.század
«до́вгеХІХстолі́ття»
hotelországok,
turistaparadicsomok
краї́ни-«готелі»
hozzácsatolás,bekebelezés,
annexió
ане́ксія

hóhatár
снігова́лі́нія

hólyagcsíra(blasztula)
бла́стула

hólyaghurut
цисти́т

hómérőléc
снігомі́рнаре́йка

hőállóság
жарості́йкість(жаротри́вкість)
hőállóüveg
термостійке́скло

hőcsere
теплоо́бмін

hőcserélő
теплообмі́нник

hőegyensúly
теплова́рівнова́га

hőegyensúlyiegyenlet
рівня́ннятеплово́гобала́нсу

hőerőgépek
теплові́двигуни́

hőerőgépműködésielve
при́нципді́їтеплово́годвигуна́

hőerőmű(HE)
теплова́електроста́нція(ТЕС)
hőerőtelep
теплоелектроцентра́ль(ТЕЦ)
hőérzékelőszenzorrendszer
сенсо́рнасисте́матемперату́ри

hőfejlődés,fénykibocsátás
ви́ділення(теплоти́,сві́тла)
hőguta
теплови́йуда́р
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hidrofób,víztaszító
гідрофо́бний

hidrogén
гідроге́н

hidrogén-bromid
бромово́день

hidrogén-bromid(brómhidrogén)
бромі́дна(бромоводне́ва)кислота́
hidrogénezés
гідрогеніза́ція

hidrogén-fluorid
фторово́дневакислота́

hidrogénhalogenid
галогеново́день

hidrogénion
гідроге́н-іо́н
hidrogénkarbonát
гідрогенкарбона́т

hidrogén-klorid
хлорово́день

hidrogénkötés
водне́вийзв’язо́к

hidrogénortofoszfát
гідрогенортофосфа́т

hidrogén(oxid,peroxid)
гідроге́н(окси́д,перокси́д)
hidrolízis
гідро́ліз

hidrolízis(fehérjék-,észterek-,
keményítő-,szacharóz-,só-,
cellulóz-)
гідро́ліз(білкі́в,есте́рів,крохма́лю,
сахаро́зи,со́лі,целюло́зи)
hidrológiairezsim
режи́мрі́чки

hidroszféra
гідросфе́ра

hidrosztatikaéselektrodinamika
гідроста́тикаіелектродина́міка

hidrosztatikainyomás
тискрідини́наднопосу́дини

hidroxid
гідрокси́д

hidroxidion
гідрокси́д-іо́н
hidroxil
гідрокси́л

hidroxilcsoport
гідрокси́льна(гідро́кси-)гру́па
hidroxónium-ion,oxóniumion
гідроксо́ніюйон

hierarchia,rangsor
ієра́рхія

hierarchikusrendszer
ієрархі́чнасисте́ма

hieroglifa
ієро́гліф

hieroglifírás
ієрогліфі́чнеписьмо́

hifák
гі́фи

higany
мерку́рій

higanyhőmérő
рту́тнийтермо́метр

hígoldat
розве́денийро́зчин

higroszkóp
гігроскопі́чний

higroszkóposmozgások
гігроскопі́чніру́хи

hímnem
чолові́чийрід

himnusz
гімн

hímvessző,pénisz
стате́вийчлен

hinduizmus
індуї́зм

hiperhivatkozás
гіперпосила́ння

hiperszöveg(HTML)jelölőnyelve
мо́варозмі́ткигіперте́кстівHTML

hiperszöveg(hypertext)
гіперте́кст

hipociklois
гипоциклої́да

hipodinámia
гіподинамі́я

hipoklorit
гіпохлори́т

hipoklórsav
гіпохлори́тнакислота́

hipotalamo-hipofizeálisrendszer
гіпотала́мо-гіпофіза́рнасисте́ма

hipotalamusz
гіпотала́мус

hipotézis
гіпо́теза

hirudin
гіруди́н

historizmus
істори́зм

hisztotechnológia
гістотехноло́гії

Hitler-elleneskoalíció
антигі́тлерівськакоалі́ція

hivatkozás
посила́ння
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helyzet,szituáció
ситуа́ція

hematit(vörösvasérc)
гемати́т

hemoglobin
гемоглобі́н

henger
цилі́ндр

hengeralapjai
осно́вицилі́ндра

hengeralkotója
твірна́цилі́ндра

hengereltfém,hengerlés
прока́тмета́лів

hengerérintősíkja
доти́чнаплощина́цилі́ндра

hengerkoordináta-rendszer
систе́макоордина́тциліндри́чна

hengermagassága
висота́цилі́ндра

hengerpalástja
бічна́пове́рхняцилі́ндра

hengersugara
ра́діусцилі́ндра

hepatitisz
гепати́т

heptán
гепта́н

herbicid(gyomírtószer)
гербіци́д

herék
яє́чка(сім’яни́ки)

herezacskó
мошо́нка

hermafroditák
гермафроди́ти

hertz(Hz)
герц

heteroatom
гетероа́том

heterociklus
гетероци́кл

heterociklusosvegyület
гетероциклі́чнасполу́ка

heterogamétásivar
гетерогаме́тнастать

heterogénrendszer
гетероге́ннасисте́ма

heterokromatin
гетерохромати́н

heterokromoszómák
гетерохромосо́ми

heterotrófok
гетеротро́фи

heterozigóta
гетерозиго́та

heterózis
гетеро́зис

hetman
ге́тьман

hetmanátus
гетьмана́т

hetmanscsina
Гетьма́нщина

hétvegyértékűelem
семивале́нтнийелеме́нт

hexaéder
гексае́др

hexaklorociklohexán,(hexaklorán)
гексахлороциклогекса́н
(гексахлора́н)
hexán
гекса́н

hexóz
гексо́за

hiány,deficit
дефіци́т

hiányjel,aposztróf
апо́строф

hiányosmondat
непо́внере́чення

hibakeresés
відла́годження

hibrid
гідри́д

hibridek
гібри́ди

hibridizáció
гібридиза́ція

híd(agy)
містмо́зку

hidegháború
холо́днавійна́

hidrát
гідра́т

hidratáció
гідрата́ція

hidratált,hidrogénezett
(szénatom)
гідро́ваний,гідрогенізо́ваний(а́том
Карбо́ну)
hidratáltion
гідрато́ваниййон

hidrobionták
гідробіо́нти

hidrofil,vízzelelegyedő
гідрофі́льний

hidrofilvegyületek
гідрофі́льнісполу́ки
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határozószavakfokozása
сту́пеніпорівня́нняприслі́вників

határozószó
прислі́вник

hatásfok
коефіціє́нткори́сноїді́ї(ККД)

hatelektronosπ-elektronfelhő
шестиелектроннаπ-хмара

hátrányosmegkülönböztetés,
diszkrimináció
дискриміна́ція

hattagúgyűrű
шестичле́ннийцикл

háttérkép
фоно́виймалю́нок

hátulképzett,hátsónyelvállású,
mélyhangrendű,veláris
magánhangzó
задньоязико́вий

hátultesztelőciklus
циклзпостумо́вою

hatvanasok
шістдеся́тники

hatvány
сте́пінь

hatványalapja
основа́сте́пеня

hatványalaptulajdonsága
основна́власти́вістьсте́пеня

hatványcsökkentésképletei
фо́рмулипони́женнясте́пеня

hatványhatványozása
підне́сеннядосте́пенясте́пеня

hatványkitevő
показни́ксте́пеня

hatványokszorzata
до́бутоксте́пенів

hatványozás
підне́сеннядосте́пеня

hatványtulajdonságai
власти́востісте́пеня

havasilegelő,rétazÉszakkeleti-
Kárpátokban
полони́на

hazafiasukránpolgárilíra
громадя́нськалі́рика

házaspár
подру́жжя

házasságkötés
шлюб

házastárskülönélése
режи́мокре́могопрожива́ння
подру́жжя

hazatérésiösztön(homing)
хо́мінг

háziállatok
сві́йськітвари́ни

hegyek(röghegységek,magas-
hegységek,vulkanikushegyek,
alacsony-hegységek,fiatal
hegységek,gyűrthegységek,gyűrt
röghegységek,öreghegység,
tektonikuseredetűhegység)
го́ри(бри́лові,висо́кі,вулкані́чні,
низькі́,молоді́,середньовисо́кі,
скла́дчасті,скла́дчасто-бри́лові,старі́,
тектоні́чні)

hegyesszög
кутго́стрий

hegyesszögűháromszög
трику́тникгостроку́тний

hegyvidék
гірська́краї́на

hegyvonulat
па́смо

héjkéreg,parafa
ко́рок

hektár
гекта́р

hélium
ге́лій

héliummaldúsítottlevegő
ге́лієвепові́тря

hellenizmus
елліні́зм

Helsinkicsoport
Ге́льсінськагру́па

helybenmaradó(rezidens)
madarak
осі́ліптахи́

helyesírás
право́пис

helyeskiejtés
орфое́пія

helyettesíteni,cserélni
замі́щувати

helyettesítés,csere
замі́щення

helyettesítésimódszer
ме́тодпідстано́вки

helyhatározóieset,locativus
місце́вийвідмі́нок

helyiérték
розря́дичисла́

helyiközösség
територіа́льнагрома́да

helyiönkormányzat
місце́весамоврядува́ння

helység,terep,vidék,táj
місце́вість
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háromszögköréírtkörvonal
ко́ло,опи́санена́вколотрику́тника

háromszögközépvonala
сере́днялі́ніятрику́тника

háromszögkülsőszöge
куттрику́тниказо́внішній

háromszögkülsőszögének
tulajdonságai
власти́востізо́внішньогокута́
трику́тника

háromszögmagassága
висота́трику́тника

háromszögoldalai
сто́ронитрику́́тника

háromszögoldalfelezője
то́чкапере́тинусере́динних
перпендикуля́рівсторі́нтрику́тника

háromszögszögénekszögfelezője
бісектри́сакута́трику́тника

háromszögszögfelezőinek
metszéspontja
то́чкапере́тинубісектри́стрику́тника

háromszögszögfelezőjének
tulajdonsága
власти́вістьбісектри́ситрику́тника

háromszögterülete
пло́щатрику́тника

háromtagúkifejezés
тричле́н

háromvegyértékűelem
тривале́нтнийелеме́нт

hasáb
при́зма

hasábalapjai
осно́випри́зми

hasábátlósmetszete
діагона́льнийпере́різпри́зми

hasábcsúcsa
верши́напри́зми

hasábéle
ребро́при́зми

hasábhálója
розго́рткацилі́ндра

hasábmagassága
висота́при́зми

hasáboldalélei
бічні́ре́браприз́ми

hasáboldallapja
бічна́гра́ньпри́зми

hasábpalástja
бічна́пове́рхняпри́зми

hasadás
розще́плення

hasadástörvénye
зако́нрозще́плення

hasdúclánc
черевни́йнерво́вийланцюжо́к

hasnyálmirigy
підшлунко́ваза́лоза

hasnyálmirigy–gyulladás,
pankreatitisz
панкреати́т

hasonlóalakúszó,paroníma
паро́німи

hasonlóháromszögek
поді́бнітрику́тники

hasonlóság
поді́бність

hasonlóságiegyüttható
коефіціє́нтподі́бності

hasonlóságitranszformáció
перетво́ренняподі́бності

hasonlósíkidomok
поді́бніфігу́ри

használhatóság
юзабі́літі

hatalom
вла́да

hatalombirtoklás
узурпа́ціявла́ди

határmegállapítás,elhatárolás
деліміта́ціякордо́ну

határoltkorlátossorozat
послідо́вністьобме́жена

határozatlanintegrál
інтегра́лневи́значений

határozatlanintegráloktáblázata
табли́цяневи́значенихінтегра́лів

határozatlannévmások
неозна́ченізайме́нники

határozottintegrál,
térfogatszámítás
інтегра́лви́значений,обчи́слення
об’є́мів

határozottintegrál,területszámítás
інтегра́лви́значений,обчи́слення
площ

határozottintegrál,tulajdonságai
інтегра́лви́значений,власти́вості

határozottintegrálmértani
értelmezése
геометри́чнийзмістви́значеного
інтегра́ла

határozó
обста́вина

határozóiigenév
дієприслі́вник

határozóiigenevesszerkezet
дієприслівнико́вийзворо́т
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hanghullámok
звукові́хви́лі

hangjellemzői
характери́стиказву́ку

hangképzés,artikuláció
артикуля́ція

hangképzőszervek
голосови́йапара́т

hanglejtés,hanghordozás,
intonáció
інтона́ція

hangsúly
на́голос

hangsúlyosmagánhangzó
наголо́шенийголосни́й

hangsúlytalanmagánhangzó
ненаголо́шенийголосни́й

hangszín
тембр

hangtan,fonetika
фоне́тика

hangulatjel,szmájli
сма́йлик

hangzóváltakozás
чергува́ннязву́ків

Hansa-városokvagyHansa-
Szövetség
Га́нза

hányad,kvóta(export)
кво́та(е́кспортна)

hányados
ча́стка

haploidkromoszómakészlet
гапло́їднийнабі́рхромосо́м

harántcsíkoltizomszövet
посмуго́ванам’я́зоватканина́

hardverek
апара́тнезабезпе́чення

harmadolás
трисе́кція

harmadrendűalkohol(tercier
alkohol)
трети́ннийспирт

hármaskötés
потрі́йнийзв’язо́к

harmat
роса́

harmatpont
то́чкароси́

harmonikusrezgés
гармоні́чнеколива́ння

harmonikusrezgés,kezdőfázis
гармоні́чнеколива́ння,початко́ва
фа́за

harmonikusrezgés,körfrekvencia
гармоні́чнеколива́ння,кутова́частота́

harmonikusrezgésamplitúdója
ампліту́дагармоні́чногоколива́ння

harmonikusrezgésfüggvénye
фу́нкціягармоні́йногоколива́ння

harmonikusrezgéskörfrekvenciája
частота́циклі́чнагармоні́йного
колива́ння

harmonikusrezgőmozgás
гармоні́чнийколива́льнийрух

háromélűszöglet
тригра́ннийкут

háromértékűsav
трьохосно́внакислота́

háromhegyűbillentyű
тристу́лковийкла́пан

háromlábúállvány
трино́га

háromoldalútestszöglet,(triéder)
lapja
граньтригра́нногокута́

hárompont,hármaspont
кра́пки;трикра́пки

háromszorosargumentumképletei
фо́рмулипотрі́йногоаргуме́нту

háromszög
трику́тник

háromszögbeírtkörközéppontja
центрко́ла,впи́саноговтрику́тник

háromszögbeírtkörvonal
ко́ло,впи́саневтрику́тник

háromszögbelsőpontja
вну́трішнято́чкатрикутника

háromszögbelsőszöge
куттрику́тника

háromszögbelsőszögeinek
összege
су́макуті́втрику́тника

háromszögcsúcsa
верши́натрику́тника

háromszög-egyenlőtlenség
нері́вністьтрику́тника

háromszögekegybevágóságának
alapesetei
озна́кирі́вностітрику́тників

háromszögekhasonlóságának
alapesetei
озна́киподі́бностітрику́тників

háromszögkerülete
пери́метртрику́тника

háromszögköréírtkörközéppontja
центрко́ла,опи́саногонавколо
трику́тника
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H hab
пі́на

habképződés
піноутво́рення

háború
війна́

háborúsbűn
воє́ннийзло́чин

habosítás,habzás
спі́нювання

hacker
ха́кер

hadiiparikomplexum(HIK)
військо́во-промисло́вийко́мплекс
(ВПК)

hadijelvények
клейно́ди

hadikommunizmus
воє́ннийкомуні́зм

hadisarc
контрибу́ція

hágó
перева́л

hagymagumó
бульбоцибули́на

hagyományosnyelvészet
традиці́йнемовозна́вство

haj
воло́сся

hajdamákok
гайдама́ки

hajlásszögmérő
еклі́метр

hajlékonylemez,floppy
гнучки́ймагні́тнийдиск

hajszálerek,kapillárisok
капіля́ри

hajtás
па́гін

hajtásmódosulások
видозміни́па́гона

hallásalapú(auditív)emlékezet
слове́сно-логі́чнапа́м’ять

hallási(halló)szenzorrendszer
слухова́сенсо́рнасисте́ма

hallgatás(beszédhallgatása)
аудіюва́ння

hallócsontocskák(kalapács,üllő,
kengyel)
слухові́кісточки́(молото́чок,
кова́делко,стремі́нце́)

hallójárat
слухова́труба́

halmazállapot
агрега́тнийстан

halmazállapot-változás
змі́наагрега́тнихста́нівречовини́

halogén
галоге́н

halogénezés
галогенува́ння

halogénezettszénhidrogén
галогенопохідна́сполу́кавуглево́дню

hálózat
мере́жа

hálózaticsomópont
ву́золмере́жі

hálózatielosztó,HUB
концентра́тор

hálózatihíd
міст

hálózatikártya
мере́жнака́рта

hamisállítás
тве́рдженняхи́бне

hamisvád,rágalom
на́клеп

hamitanyelvek
хамі́тськімо́ви

hámszövet(epitheliálisszövet)
епітеліа́льнаткани́на

hamu
по́піл

hamuzsír
по́таш

háncsrész
луб

hang
го́лос

hangerő,ahanghangzóssága
гу́чність,го́лосністьзву́ку

hang-ésvideorögzítőprogramok
(grábelőprogramok)
програ́мизахо́пленнязву́куіві́део
(гра́бери)
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Gy gyámság
патрона́тнадді́тьми

gyámság,gondoskodás
опі́ка

gyarmatbirodalom
колоніа́льнаімпе́рія

gyarmatirendszerfelszámolása,
dekolonizálás
деколоніза́ція

gyarmatosítás
колоніза́ція

gyártó
виробни́к

gyémánt
алма́з

gyengeelektrolit
слабки́йелектролі́т

gyermek
дити́на

gyomor
шлу́нок

gyomorfekély
виразко́вахворо́башлу́нка

gyomorgyulladás
гастри́т

gyomornedv
шлунко́вийсік

gyorsítótár
акселера́тор

gyorsreakció,hevesreakció
бурхли́вареа́кція

gyorsulás
приско́рення

gyógyszer
лікува́льнийза́сіб

gyógyszérum
лікува́льнасиро́ватка

gyökalattikifejezés
підкорене́вийви́раз

gyökér,gyök,szótő
ко́рінь

gyökércsúcs
ко́нуснароста́ння

gyökérgümők
корене́вібу́льби

gyökérkönyvtár,gyökérmappa
корене́вийкатало́г

gyökérmódosulások
видозміни́ко́реня

gyökérrendszer
корене́васисте́ма

gyökérsüveg
корене́вийчо́хлик

gyökérszőr
корене́вийволосо́к

gyök(kémiai)
радика́л(хімі́чний)

gyökösmechanizmus
радика́льниймехані́зм

gyöktörzs
кореневи́ще

gyöngy
перли́на

gyöngyház
перламу́тр

gyufa
сірни́к

gyúlékony
займи́стий

gyúlékonyanyag
легкозайми́старечовина́

gyulladás
запа́лення

gyűjtőszámnév
збі́рнічислі́вники

gyűrtövezet
скла́дчастийпо́яс
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gömbérintősíkja
доти́чнаплощина́ку́лі

gömbformájúelektronpálya(s-
elektronfelhő)
сфери́чнафо́рмаелектро́нноїорбіта́лі

gömbfőköre
вели́кийкругку́лі

gömbhullámok
сфери́чніхвилі

gömbikoordináta-rendszer
систе́макоордина́тсфери́чна

gömbközéppontja
центрку́лі

gömböv
кульови́йпо́яс

gömbpálcikamodell
кулестержне́вамоде́ль

gömbpólusai
полюси́ку́лі

gömbsugara
ра́діуску́лі

gömbszelet
кульови́йcегме́нт

gömbszeletmagassága
висота́кульово́госегме́нта

görbevonalúmozgás
криволін́ійнийрух

görbevonalútrapéz,terület
криволіні́йнатрапе́ція,пло́ща

gördülésisúrlódás,gördülő-
ellenállás
тертя́ко́чення

görgetősáv
сму́гапрокру́чування(горта́ння)

görögkatolikus(unitus)egyház
гре́ко-католи́цька(уніа́цька)це́рква

görögvárosállam,polisz
по́ліс

gőzképződés
пароутво́рення

grabbelőprogram
гра́бер

grafika
гра́фіка

grafikaiszerkesztő
графі́чнийреда́ктор

grafikaiszűrők
графі́чніфі́льтри

grafikon
гра́фік

grafikusábrázolás
графі́чнезобра́ження

grafikusprimitív
графі́чнийприміти́в

grafikustáblagép
графі́чнийпланше́т

grafit
графі́т

gránumok
гра́ни

gravitációskölcsönhatás
гравітаці́йнавзаємоді́я

groteszk
гроте́ск

guanin
гуані́н

gúla
пірамі́да

gúlaalapéle
ребро́осно́випірамі́ди

gúlaalapja
осно́вапірамі́ди

gúlaátlósmetszete
діагона́льнийпере́різпірамі́ди

gúlacsúcsa
верши́напірамі́ди

Gulág
ГУЛА́Г

gúlamagassága
висота́пірамі́ди

gúlaoldaléle
ребро́пірамі́дибічне́

gúlaoldalélei
бічні́ре́брапірамі́ди

gúlaoldallapja
бічна́гра́ньпірамі́ди

gúlapalástja
бічна́пове́рхняпірамі́ди

gumi
гу́ма

gumó
бу́льба

gümőbaktériumok
бу́льбочковібакте́рії

gümőkór,tuberkulózis
туберкульо́з
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gerincvelőfelszállópályái
висхідні́шляхи́спинно́гомо́зку

gerincvelőiidegek
не́рвиспинномозко́ві

gerincvelőleszállóidegpályái
низхідні́шляхи́спинно́гомозку

gerjesztettkisülés
несамості́йнийга́зовийрозря́д

germánium
герма́ній

gerontológia
геронтоло́гія

gibberelinek
гіберелі́ни

gigantizmus
гіганти́зм

gildék
гі́льдія

gipsz
гіпс

GIS(földrajziinformációs
rendszer)
ГІС(географі́чніінформаці́йні
систе́ми)

gladiátor
гладіа́тор

Glauber-só(nátrium-szulfát
dekahidrát)
глауберо́васіль(на́трійсульфа́т
декагідра́т)

gleccser,takarójég
льодови́кгірськи́й,покри́вний

gleccserszállítottahordalék,
moréna
море́на

glicerát
гліцера́т

gliceril
гліцери́л

glicerin
гліцеро́л

glicin
гліци́н

glikogén
глікоге́н

glikokalix
глікока́лікс

glikolipidek
гліколіпі́ди

glikolízis
гліко́ліз

glikol(kétértékűalkohol)
гліко́ль(двоа́томнийспирт)

globálisfelmelegedés
глоб́альнепотеплі́ння

globálishálózat
глоба́льнамере́жа

globalizáció
глобаліза́ція

glükagon
глюкаго́н

glükométer
глюко́метр

glükóz,szőlőcukor
глюко́за

glükózaldehidalakjaforma(nyílt
láncúszőlőcukor)
глюко́зиальдегі́днафо́рма

glükózgyűrűsalakja
циклі́чнафо́рмаглюко́зи

Golgi–készülék(komplex)
апара́т(ко́мплекс)Го́льджі

gomb
кно́пка

gombafonal–szövedék(micélium)
грибни́ця(міце́лій)

gombafonalakösszessége
міце́лій(грибни́ця)

gombamérgezés
отру́єннягриба́ми

gomolyfelhők,pehelyfelhők,
rétegfelhők
хма́рику́пчасті,пери́сті,шарува́ті

gondolat
іде́я

gondolkodás
ми́слення

gondoskodás,törődés
піклува́ння

gonoszállamai
держа́вивісь

gonosztengelye
вісьзла

gótika
готи́чнийстиль

gömb
ку́ля

gömbátmérője
діа́метрку́лі

gömbcikk
кульови́йcе́ктор

gömbegyenlítője
еква́торку́лі

gömbérintői
доти́чнісфе́ри
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gázelvezetőcső
газовідві́днатру́бка

gázkisülés
га́зовийрозря́д

gázmoláristérfogata
моля́рнийоб’є́мга́зу

gáznemű(reakciótermék)
газува́тий(проду́ктреа́кції)

gázok
га́зи

gázokcseppfolyósítása
зрі́дженняга́зів

gázolaj
ди́зельнепа́ливо

gázvezeték-rendszer
газотра́нспортнасисте́ма

gázvíz,ammóniavíz
надсмо́льнавода́

gáz(vízgáz,kokszkemencegáz,
földgáz,kőolajkísérőgáz,száraz
gáz)
газ(водяни́й,ко́ксовий,приро́дний,
супу́тнийна́фтовий,сухи́й)

gége
горта́нь

gégefedő
надгорта́нник

Geiger-Müller-számláló
лічи́льникМю́ллера

Geiger-számláló
лічи́льникГе́йгера

gejzírek
ге́йзери

gél
гель

gén
ген

génátültetés
трансгене́з

genealógiaimódszer
генеалогі́чнийме́тод

generatívsejtmag
ядро́генерати́вне

generátorgáz
генера́торнийгаз

genetika
гене́тика

genetikaikapcsolat
генети́чнийзв’язо́к

genetikaikód
генети́чнийкод

genetikailagmódosított
(transzgenikus)organizmusok
генети́чномодифіко́вані(трансге́нні)
органі́зми

génkészlet
генофо́нд

génmutációk,pontmutációk
ге́нні(точко́ві)мута́ції

genom
гено́м

genommutációk
гено́мнімута́ції

genotípus
геноти́п

génsebészet
генети́чнаінжене́рія

génsodródás(drift)
дрейфге́нів

génterápia
генети́чнатерапі́я

geocentrikusmodell
геоцентри́чнамоде́ль

geoid
гео́їд

geomágnesestengely
магні́тнавісьЗемлі́

geometriaioptika
геометри́чнао́птика

geometriaioptikatörvényei
зако́нигеометри́чноїо́птики

geomorfológia
геоморфоло́гія

geoökológiaihelyzet
геоекологі́чнаситуа́ція

geopolitika
геополі́тика

geopolitikaihelyzet
полі́тико-географі́чнеігеополіти́чне
поло́ження

geotermikuserőmű
геотерма́льнаелектроста́нція

gépgyártásésfémmegmunkálás
машинобудува́ннятаметалообро́бка

gerinccsatorna
спинномозкови́йкана́л

gerincferdülés,scoliosis
сколіо́з

gerinchúr
хо́рда

gerincoszlop
хребе́т

gerincvelő
спинни́ймоз́ок
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G gabonakészletezés
хлібозаготі́влі

galaktika,galaxis,csillagrendszer
гала́ктики

galériaerdők
галере́йніліси́

gálic(vas,réz)
ку́порос(залі́зний,мі́дний)

gallium
га́лій

galvanizálás,elektrokémiai
leválasztás
гальваносте́гія

galvanizálás,horganyzás
оцинко́вування

galvanométer
гальвано́метр

gaméták
гаме́ти

gamétáktisztaságánakhipotézise
гіпо́тезачистоти́гаме́т

gamétáktisztaságánaktörvénye
зако́нчистоти́гаме́т

gametogenezis
гаметогене́з

gamma-sugarak,γ-sugarak
гамма-про́мені

gamma-sugárzás,γ-sugárzás
гамма-випромі́нювання

gandizmus
ґанди́зм

garat(sejtgarat
apapucsállatkánál)
гло́тка(інфузо́рії)

gasztruláció
гаструля́ція

gátlás
гальмува́ння

Gay-Lussac-törvény
зако́нГей-Люсса́ка

gázbuborék
бу́льбашкага́зу

gázcsere
газоо́бмін

gázcserenyílás
продихо́ващіли́на

gazdálkodás
господарюва́ння

gazdaságállamiirányítása
держа́внерегулюва́нняеконо́міки

gazdaságdiverzifikálása
диверсифіка́ціягоспода́рства

gazdaságföldrajzielhelyezkedés
еконо́міко-географі́чнеполо́ження

gazdaságharmadlagos(tercier)
szektora
трети́ннийсе́кторгоспода́рства

gazdasági,politikaiintegráció
інтегра́ціяекономі́чна,політи́чна

gazdaságiaránytalanságok
диспропо́рціїекономі́чні

gazdaságicsoda
«економі́чнеди́во»

gazdaságiföldrajz
економі́чнагеогра́фія

gazdaságiintegráció
економі́чнаінтегра́ція

gazdaságijog
госпо́дарськепра́во

gazdaságilagaktívnépesség
економі́чноакти́вненасе́лення

gazdaságintenzívfejlődése
інтенси́внийро́звитокеконо́міки

gazdaságiövezet
райо́некономі́чний

gazdaságirendszer
економі́чнасисте́ма

gazdaságiszankciók
госпо́дарськіса́нкції

gazdaságitársaság
госпо́дарськетовари́ство

gazdaságiteljesítőképesség
економі́чнийпотенціа́лкраї́ни

gazdaságitérképek
ка́ртиекономі́чні

gazdaságitevékenység
госпо́дарськадія́льність

gazdaságiviták
госпо́дарськіспо́ри

gazdaságmonopolizációja
монополіза́ціяеконо́міки

gazdaságterületiszerkezete
територіа́льнаструкту́рагоспода́рства

gazdaságtransznacionalizálódása
транснаціоналіза́ціяекон́оміки
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fuvaroskereskedelem
чумакува́ння

függés,függőség
зале́жність

függetlenesemények
поді́їнесумі́сні

függetlenség
незале́жність

függetlenváltozó
змі́ннанезале́жна

függőbeszéd
непряма́мо́ва

függőlegesaszimptota
асимпто́тавертика́льна

függőlegesövezetesség
вертика́льнапо́ясність

függőterületek
зале́жнікраї́ниітерито́рії

függőváltozó
зм́інназале́жна

függvény,afüggvényvizsgálat
sémája
фу́нкція,схе́мадослі́дження

függvényállandóságának
szükségeséselégségesfeltétele
необхі́днаідоста́тняумо́васта́лості
фу́нкції

függvényargumentuma
аргуме́нтфу́нкції

függvénybaloldalihatárértéke
грани́цяфу́нкціїлівосторо́ння

függvénycsökkenésénekelégséges
feltétele
доста́тняу́моваспада́нняфу́нкції

függvényegyoldalihatárértéke
грани́цяфу́нкціїодносторо́ння

függvényelemzés
дослі́дженняфункції

függvényelemzésalkalmazása
застосува́ннядослі́дженняфу́нкцій

függvényérintője
доти́чнадогр́афікафу́нкції

függvényértéke
зна́ченняфу́нкції

függvényértelmezésitartománya
о́бластьви́значенняфу́нкції

függvényfőperiódusa
пері́одфу́нкціїголовни́й

függvénygrafikonja
гра́фікфу́нкції

függvénygrafikonjánakinflexiós
pontja
то́чкапере́гинугра́фікафу́нкції

függvényhatárértéke
грани́цяфу́нкції

függvényhatárértéke
avégtelenben
грани́цяфу́нкціїнанескінче́нності

függvényhatárértéklétezésének
kritériuma
грани́цяфу́нкції,крите́рійіснува́ння

függvényinflexióspontja
доста́тняумо́ваіснува́ннято́чки
пере́гинуфу́нкції

függvényinflexióspontja
létezésénekszükségesfeltétele
необхі́днаумо́ваіснува́ннято́чки
пере́гинуфу́нкції

függvényjobboldalihatárértéke
грани́цяфу́нкціїправосторо́ння

függvénylegkisebbéslegnagyobb
értéke
найбі́льшеінайме́ншезна́чення
фу́нкції

függvénylokálisszélsőértéke
екстре́мумфу́нкціїлока́льний

függvénymaximuma
ма́ксимумфу́нкції

függvényminimuma
мінімумфункції

függvénynövekedésének
elégségesfeltétele
доста́тняумо́вазроста́нняфу́нкції

függvénynövekménye
при́рістфу́нкції

függvényperiódusa
пері́одфу́нкції

függvényszakadásipontja
то́чкарозри́вуфу́нкції

függvényszélsőértéke
екстре́мумфу́нкції

függvényszélsőértéklétezésének
elégségesfeltétele
доста́тняумо́ваекстре́мумуфу́нкції

függvényszélsőértéklétezésének
szükségesfeltétele
необхі́днаумо́ваіснува́ння
екстре́мумуфу́нкції

fülkagyló
вушна́ра́ковина

füvészkertek,botanikuskertek
ботані́чнісади́

füzet
букле́т
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földrajziburok
географі́чнаоболо́нка

földrajziburokegysége
ці́лісністьгеографі́чноїоболо́нки

földrajzifajképződés
географі́чневидоутво́рення

földrajzifekvés
географі́чнеполо́ження(фі́зико-
географі́чнеполо́ження)

földrajzihosszúság
географі́чнадовгота́

földrajziizoláció
географі́чнаізоля́ція

földrajzikoordináták
географі́чнікоордина́ти

földrajzikörnyezet
географі́чнесередо́вище

földrajzinevek
вла́снігеографі́чніна́зви

földrajziöv
географі́чнийпо́яс

földrajziövezetesség
приро́днізо́ни(географі́чнізо́ни)

földrajziszélesség
географі́чнаширота́

földrajzitérkép
географі́чнака́рта

földrajzitérképek
ка́ртигеографі́чні

földrengés
землетру́с

földrengésközéppontja,
epicentruma
епіце́нтрземлетру́су

földtan,geológia
геоло́гія

földtaniszerkezet
геологі́чнабудо́ва

földtartalékok
земе́льніресу́рси

földtörténetiidőskála
геохронологі́чнатабли́ця

földviták
земе́льніспо́ри

főmenü
головне́меню́

főmondatrész
головни́йчленре́чення

főmondatrészek
основна́части́наре́чення

főnév
іме́нник

főnevekneme
рідіме́нників

főnevekragozása
відмі́на

főnéviigenév
інфініти́в

főnévragozásoktípusai
ти́пивідмі́німе́нників

főnévszáma
число́іме́нників

főoldal
головна́(дома́шня)сторі́нка

„főszó”,hangsúlyszó
головне́сло́во

főtanács
Генера́льнара́да

Főtitkárság
Генера́льнийСекретаріа́т

fragmentálódás,töredezettség
фрагмента́ція

frakció(könnyűbenzin-,
petróleum-,ligroin-,
propán-bután-)
фра́кція(газолі́нова,га́сова,
лігрої́нова,пропа́н-бута́нова)

francium
фра́нцій

frazeológia
фразеоло́гія

frazeológiaiegység
фразеологі́чнаодини́ця

frázis
фра́за

freon(hűtőfolyadék)
фрео́н

freskó
фре́ска

frissenkészített(oldat,reagens)
свіжови́готовлений(ро́зчин,реакти́в)

frondőr,Fronde-mozgalom
(ellenszegülők,pártütők)
Фро́нда

fruktóz
фрукто́за

fungicid,gombaölőszer
фунгіци́д

funkcionálisrendszer
функціона́льнасисте́ма

funkcionálisstílusok
функціона́льністи́лі

funkcionalizmus
функціоналі́зм

funkció,függvény
фу́нкція

funkcióscsoport
функціона́льнагру́па
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formációretikuláris(agytörzsi
hálózatosállomány)
ретикуля́рнаформа́ція

formák
фо́рми

formaldehid
формальдегі́д

formalin
формалі́н

formalizálás
формулюва́ння

formázás
форматува́ння

forradalom
револю́ція

forradalomagrániton
«Револю́ціянагран́іті»

forradás,heg
ру́бчик

forralás
кип’яті́ння

forrás
кипі́ння

forrásiréteg(fluidágyas)
кипля́чийшар

forráspont
то́чкакипі́ння

forrásvidék
ви́тік

forrasztózsír,flux
флюс

foszfid
фосфі́́д

foszfin
фосфі́н

foszfolipidek
фосфоліпі́ди

foszfor
фо́сфор

foszforit
фосфори́т

foszgén
фосге́н

fotoautotrófok
фотоавтотро́фи

fotoeffektus
фотоефе́кт

fotoeffektustörvényei
зако́нифотоефе́кту

fotokémiaireakciók
фотохімі́чніреакції

fotokémiairendszer
фотосисте́ма

fotolumineszcencia
фотолюмінесце́нція

fotoperiodizmus
фотоперіоди́зм

fotoszintézis
фотоси́нтез

fotoszintézisfényszakasza
світлова́фа́зафотоси́нтезу

fotoszintézissötétszakasza
темнова́фа́зафотоси́нтезу

fototrófok
фототро́фи

fotóalbum
фотоальбо́м

fókusz
фо́кус

fókusztávolság
фо́куснаві́дстань

fórum
фо́рум

főcsoport
головна́підгру́па

föderáció
федера́ція

föderatívmonarchia
федерати́внамона́рхія

főemlősök(primáták)
прима́ти

főésátmenetiklímaövezetek
клімати́чніпояси́основні́іперехідні́

főhős
головни́йгеро́й

földalatti,underground
андегра́унд

földellátottság
землезабезпе́ченість

földfelszínjellege
підсти́льнапове́рхня

földgáz
приро́днийгаз

földgömb
гло́бус

földjog
земе́льнепра́во

Földmagja
ядро́землі́

Földmágnesesmezeje
магні́тнепо́леЗемл́і

földrajz
геогра́фія

földrajzialkalmasság
(kompetencia)
географі́чнакомпете́нтність
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fogyófüggvény
фу́нкціяспадна́

fojtó,fojtogató(gáz)
заду́шливий(газ)

fok
гра́дус

fok,vízbeélesenbenyúlószárazföld
мис

fokálisfelület
фока́льнаплощина́

fok(Celsius-,Kelvin-)
гра́дус(Це́льсія,Ке́львіна)

fok(disszociációs,oxidációs,
polimerizációs)
сту́пінь(дисоціа́ції,оки́снення,
полімериза́ції)

fokháló
гра́дуснасі́тка

fokozás
сту́піньпорівня́ння

fokozottveszélyforrás
джерело́підви́щеноїнебезпе́ки

folklór
фолькло́р

folkszonómiavagyközösségi
címkézés
фолксоно́мія

folyadék
рідина́

folyadékfelületifeszültsége
поверхне́вийна́тягрідини́

folyadékokpárolgása
випа́рюваннярідини́

folyadéktulajdonságai
власти́востірідини́

folyamatosáramlás
непере́рвністьстру́мин

folyamatoshatározóiigenév
дієприслі́вникинедоко́наноговиду

folyamatosmelléknéviigenév
акти́внідієприкме́тники

folyamat(reakció)időtartalma
трива́лістьпроце́су(реа́кції)

folyamatvisszafordíthatósága
оборо́тністьпроце́су

folyékonyszappan
рідке́ми́ло

folyékonyüveg,üvegvíz
рідке́скло́

folyékonyüzemanyag
рідке́па́ливо

folyó
рі́чка

folyóírás
скоро́пис

folyókanyarulatok,meanderek
меа́ндри

folyólejtése
по́хилрі́чки

folyómedence
басе́йнрі́чки

folyómedencéje
річкови́йбасе́йн

folyómeder
русло

folyórendszer
річкова́систе́ма

folyósítóanyag,flux
флю́си

folyóvízellátása,vízutánpótlása
жи́вленнярі́́чки

folyóvölgy
доли́нарічкова́

folytonosfüggvény
фу́нкціянепере́рвна

fonéma
фоне́ма

fordítás
компіля́ція

fordítottarányosság
обе́рненапропорці́йназале́жність

fordítotttétel
теоре́маобе́рнена

fordító
трансля́тор

fordítóprogram
програ́ма-переклада́ч

fordítóprogram,compiler
компіля́тор

forgalom
тра́фік

forgás
поворо́т

forgás,elfordítás,elforgatás
оберта́ння

forgástest
ті́лооберта́ння

forgástesttengelye
вісьті́лаоберта́ння

forgatókönyv
сцена́рій

forgatónyomaték-feltétel
пра́виломоме́нтів

forma
ф́орма
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festék
барвни́к

fészekhagyómadarak
ви́водковіпташеня́та

fészeklakófiókák
нагні́здніпташеня́та

feszítőerő
си́ланапру́ження

feszültség
напру́га

feudális(hűbéri)társadalmirend
феода́льнадраби́на

feudálisszéttagoltság
феода́льнароздро́бленість

feudalizmus
феодалі́зм

fibrin
фібри́н

fibrinogén
фібриноге́н

ficam
ви́вих

figyelem
ува́га

figyelmetlenség,óvatlanság
необере́жність

figyelmeztetőszínezet
попере́джувальнеабовідля́куюче
заба́рвлення

filctoll,marker,jelölő,helyzetjelző
ма́ркер

filmvetítő
кіноапара́т

filogenetikussor
філогенети́чнийряд

filogenezis
філогене́з

filozofikusköltészet,gondolatilíra
філосо́фськалі́рика

finomdiszperzrendszer
тонкодиспе́рснасисте́ма

fitocönózis
фітоцено́з

fitohormonok
фітогормо́ни

fizetés,bér
заробі́тнапла́та

fizetésképtelenség
дефо́лт

fizikai-földrajzikörzetesítés
фі́зико-геогра́фічнерайонува́ння

fizikaijelenség
фізи́чнея́вище

fizikaimennyiség
фізи́чнавеличина́

fizikaimodellezés
фізи́чнемоделюва́ння

fizikaimutagének
фізи́чнімутаге́ни

fizikaioptika
фізи́чнао́птика

fizikaioptikaelemei
елеме́нтифізи́чноїо́птики

fizikaiszemély
фізи́чнаосо́ба

fizikaitest
ті́лофізи́чне

fizikaitest(tárgy)
фізи́чнеті́ло

fizikaivektormennyiségek
фізи́чніве́кторнівеличи́ни

fiziológiairendszer
фізіологі́чнасисте́ма

fiziológiásoldat
фізіологі́чнийро́зчин

fjord
фіо́рд

flashmeghajtó(tároló)
флеш-накопи́чувач

flegmatikus
флегма́тик

flis
фліш

floppy
диске́та

flotálás,flotáció
флота́ція

flóra
фло́ра

fluiorid
флуори́д

fluor
фтор

fluoreszcencia,fluoreszkálás
флуоресце́нція

fluoridion
флуори́д-іо́н

fluorozás
фторува́ння

fluorsav
флуори́днакисло́та

fogak
зу́би

fogszuvasodás
ка́рієс
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fémesfény,fémfény
блискметалі́чний

fémes(fény,kötés,íz)
металі́чний(блиск,зв’язо́к,при́смак)

feminizmus
феміні́зм

fémkohászat
металургі́я

fémtartalom
металомі́сткість

fenil-amin
феніламі́н

fenil-ammóniumklorid
феніла́монійхлори́д

fenilcsoport
фені́льнагру́па

fenilgyök
фені́л-радика́л

fennsík;felföld
плоскогі́р’я

fenntarthatófejlődés
ста́лийро́звиток

fenol,karbolsav
фено́л

fenolát
феноля́т

fenolátion
феноля́т-іо́н

fenol-formaldehidgyanta
смола́фенолформальдегі́дна

fenolftalein
фенолфталеї́н

fenológia
феноло́гія

fenotípus
феноти́п

fényáram
світлови́йпоті́к

fénydiffrakció,fényelhajlás
дифра́кціясві́тла

fénydiszperzió,színszórás
диспе́рсіясві́тла

fényegyenesvonalúterjedésének
törvénye
зако́нпрямоліні́йногопоши́рення
сві́тла

fényérzékelőszínanyagok
(pigmentek)
світлочутли́віпігме́нти

fényév
світлови́йрік

fényforrás
джерело́сві́тла

fényinterferencia
інтерфере́нціясві́тла

fénykép
фотогра́фія

fényképezőgép
фотоапара́т

fénykvantumok,fotonok
світлові́ква́нти

fénymikroszkópia
світлова́мікроскопі́я

fénynyalábok
світлові́пучки́

fénynyomás
тисксві́тла

fénypolarizáció
поляриза́ціясві́тла

fénysugarak
світлові́про́мені

fényterjedéseháromélű(egyszerű)
prizmánkeresztül
прохо́дженнясві́тлаче́резтрику́тну
при́зму

fényterjedésesíkpárhuzamos
lemezenkeresztül
прохо́дженнясві́тлаче́рез
пло́скопарале́льнупласти́ну

fénytörés
зало́мленнясві́тла

fénytöréstörvénye
зако́нзало́млення

fényvegyihatása
хімі́чнадіясві́тла

fényvisszaverődéstörvénye
зако́нвідбива́ння

ferde
похи́ла

ferdeaszimptotája
асимпто́тапохи́ла

ferdehasáb
при́змапохи́ла

ferdénelhajítotttestmozgása
рухті́ла,ки́нутогопідкуто́м
догоризо́нту

ferdeparalelogramma
паралелогра́мпохи́лий

féreg
гельмі́нт

féregnyúlvány
апе́ндикс

fermentáció
фермента́ція

fertőzőbetegségek
інфекці́йніхворо́би
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felföld
височи́ни

felgyulladás,fellángolás
займа́ння

felhasználás,alkalmazás
використа́ння

felhasználó,fogyasztó
спожива́ч

felhasználóifelület(interfész)
інтерфе́йскористувача́

felhasználóifiók
обліко́вийза́пис(акка́унт)

felhasználóimunkamenet
сеа́нскористувача́

felhevíteni
прожа́рювати

félholdalakúbillentyűk
півмі́сяцевікла́пани

féligáteresztő(szemipermeábilis)
membrán
напівпрони́кнамембра́на

féligszabályossoklap
многогра́нникнапівпра́вильний

felkiáltójel
знако́клику

felkiáltómondat
окли́чнере́чення

félkör
півко́ло

félkörösívjáratok
півко́ловікана́ли

fellebbezés
апеля́ція

fellebbezés(harmadfokú
bíróságon)
каса́ція

felmentés
поми́лування

felnőttkor
зрі́лийпері́од

felperzseltföld
ви́паленаземля́

félsík
півплощина́

félsíkhatára
межа́півплощини́

felsorolás
марко́ванийспи́сок

felsőréteg,felsőrész
гре́бінь

felszerelés,felszereltség,
berendezés
устаткува́ння

félszerkezeti(nemteljes
szerkezeti)képlet
напівструкту́рнафо́рмула

félsziget
піво́стрів

felszívásiöv
зо́навсмо́ктування

felszívódás
всмо́ктування

felszólítómondat
спонука́льнере́чення

felszólítómód
наказо́вийспо́сіб

feltétel
умо́ва

feltételesformázás
умо́внеформатува́ння

feltételeskifejezés
умо́внийви́раз

feltételesreflex
умо́внийрефле́кс

feltételezés
припу́щення

feltételezett(hipotetikus)
következtetésiforma
гіпотети́чнафо́рма

feltétlenreflex
безумо́внийрефле́кс

felülépítményijog
суперфі́цій

felületaktívanyag
поверхне́во-акти́внаречовина́(ПАР)

felülrőlkorlátossorozat
послідо́вність,обме́женазве́рху

félvezető
напівпровідни́к

félvezetőktípusai
ти́пинапівпровідникі́в

felvilágosodás
Просві́тництво

felvilágosultabszolutizmus
осві́ченийабсолюти́зм

fém
мета́л

fémekéselektrolitokfajlagos
ellenállásánakhőmérsékletfüggése
зале́жністьпито́могоо́порумета́лів
іелектролі́тіввідтемперату́ри

fémes,fém
метале́вий

fémeselem
металі́чнийелеме́нт
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fáziseloszlás
фа́зарозпо́ділу

fegyveresvilág
«озбро́єниймир»

fegyverkezés,militarizálás
мілітариза́ція

fegyvermentesövezet
демілітаризо́ваназо́на

fehérállomány
бі́ларечовина́

fehérítő
відбі́лювач

fehérje
біло́к

fehérjefeltekeredése
згорта́ннябілка́

fehérjeharmadlagosszerkezete
трети́ннаструкту́рабілка́

fehérjék
білки́

fehérjékdenaturációja
денатура́ціябілкі́в

fehérjékdestrukciója
дестру́кціябілкі́в

fehérjékrenaturációja
ренатура́ціябілкі́в

fehérjemásodlagos(szerkezete)
felépítése
втори́ннаструкту́рамоле́кулибілка́

fehérjemolekulaelsődleges
szerkezete
перви́ннаструкту́рамоле́кулибілка́

fejadó,poljuggya
полю́ддя

fejedelem
князь

fejedelemfegyvereskísérete,
druzsina
дружи́на

fejedelmigyűlés
з’їздкнязі́в

fejlábúak,lábasfejűek
(puhatestűek)
головоно́гімолю́ски

fejléc
рядо́кза́головка

fejlettszocializmus
«розви́ненийсоціалі́зм»

fejlődés
ро́звиток

fejlődésextenzívútja
екстенси́внийшляхро́звитку

fejlődéskifejléssel
ро́звитокзнепо́внимперетво́реннням

fejlődésteljesátalakulással
ро́звитокзпо́внимперетво́реннням

fejtor
головогру́ди

feketefém
чо́рниймета́л

feketegazdaság,árnyékgazdaság
тіньова́еконо́міка

feketelista
чо́рнийспи́сок

feketepulóveresek
(szürkezakósok)
«чорносви́тники»(«сі́ріпіджа́ки»)

feketeszázak
чорносо́тенці

feketetábla
«чо́рнадо́шка»

feladatmegoldása
ро́зв’язокзада́чі

feladatokmegoldása
розв’я́зуваннязада́чі

félargumentumképletei
фо́рмулиполови́нногоаргуме́нту

félárnyék
півті́нь

felcserélhetőség
комутати́вність

feldolgozás
обро́блення

feldolgozásterméke
проду́ктпереро́бки

feldolgozóvállalkozás
переро́бнепідприє́мство

félegyenes
півпряма́

félegyenes,sugár
про́мінь

félegyeneskezdőpontja
поча́токпро́́меня

felelősség
відповіда́льність

felemelttestmagassági,helyzeti
energiája
потенціа́льнаене́ргіяті́ла,пі́днятого
надземле́ю

felezés
напівро́зпад

felezésiidő
пері́однапівро́зпаду

felfedezés,találmány
ви́нахід
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F fácies
фа́ція

faggyúmirigyek
са́льніза́лози

fagociták
фагоци́ти

fagocitózis
фагоцито́з

fagyásgátlószer,antifreeze
антифри́з

fájdalomszenzorrendszere
сенсо́рнасисте́мабо́лю

fajélettere
мі́сцеіснува́нняви́ду

fajképződés
видоутво́рення

fajkritériumai
крите́ріїви́ду

fájl
файл

fajlagosellenállás
пито́мийо́пір

fajlagoskötésienergia
пито́маене́ргіязв’язку́

fajlagosvezetés
пито́маелектропрові́дністьречовини́

fájlattribútumai
атрибу́тфа́йлу

fájlelérésiútvonal
шляхдофа́йлу

fájlexportálása
е́кспортфа́йлу

fájlformátuma
форма́тфа́йлу

fájlimportálása
і́мпортфа́йлу

fájlkiosztásitábla(FAT)
табли́цярозмі́щенняфа́йлів

fájlkiterjesztése
розши́ренняі́меніфа́йлу

fájlkonvertálóprogramok
програ́миконверта́ціїфа́йлів

fájlküldőszolgáltatás
слу́жбапередава́нняфа́йлів

fájlokarchiválása
архівува́нняфа́йлів

fájlrendszer
фа́йловасисте́ма

fájlteljesneve
по́внеім'я́фа́йлу(специфіка́ція
фа́йлу)

fájltörlése
ви́даленняфа́йла

fájlvagymappaneve
ім’я́фа́йлуабопа́пки

fajokakklimatizációja
акліматиза́ціяви́дів

fajokközöttihibridizáció
міжвидова́гібридиза́ція

fajokközöttiversengés
міжвидова́боротьба́

fajokreaklimatizálása
реакліматиза́ціяви́дів

fajonbelülihibridizáció
внутрішньови́довагібридиза́ція

faktoriális
факторіа́л

falfelirat,falfirka,graffiti
графі́ті

falu
село́

Faraday-féleindukcióstörvény
зако́нелектромагні́тноїінду́кції

Faraday-törvények
зако́ниФараде́я

fáraó
фарао́н

farész
деревина́

farkasvakság
ку́рячасліпота́

fartőmirigy
купе́роваза́лоза

fasizmus
фаши́зм

faszárazdesztillációja
суха́перего́нкадеревини́(піро́ліз)

faszén
деревне́вугі́лля

faszesz
деревни́йспирт

fattyúsor
вися́чийрядо́к
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etil-etanoát
етилетано́ат

etin(acetilén)
ети́н

etnikai(nemzeti)kisebbség
етні́чніменши́ни

etnikaiösszetétel
етні́чнийскладнасе́лення

etológia
етоло́гія

etológiaiizoláció
етологі́чнаізоля́ція

eubaktériumok
еубакте́рії

eukarióták
еукаріо́ти

eukariótákszármazásának
szimbiontahipotézise
симбіоти́чнагіпо́тезапохо́дження
еукаріо́тів

eukromatin
еухромати́н

Euler-féleszám
експоне́нта

euromajdan
«Євромайда́н»

európaiintegráció
євроінтегра́ція

EurópaiTanács
Ра́даЄвро́пи

EurópaiÚjjáépítésiésFejlesztési
Bank,EuropeanBank
ofReconstructionand
Development,EBRD)
Європе́йськийбанкреконстру́кції
таро́звитку(ЄБРР)

EurópaiUnió(EU)
Європе́йськийСою́з(ЄС)

evezőtollak
махові́пе́ра

évezred
тисячолі́ття

évgyűrű
річне́кільце́

évkönyv,krónika
літо́пис

evolúció
еволю́ція

evolúcióalapvetőtényezői
елемента́рніфа́кториеволю́ції

evolúcióbiológia
еволюці́йневче́ння

evolúciós(filogenetikus)rendszer
еволюці́йна(філогенети́чна)систе́ма

evolúciószintetikuselmélete
синтети́чнатео́ріяеволюції

evolúciótényezői
фа́кториеволю́ції

evolúcióüteme
те́мпиеволю́ції

évszázad
столі́ття

excentricitás
ексцентрисите́т

exkréció
екскре́ція

exocitózis
екзоцито́з

exotermfolyamat
екзотермі́чнийпроце́сс

exotermreakció
екзотермі́чнареа́кція

exponenciálisegyenlet
рівня́нняпоказнико́ве

exponenciálisfüggvény
фу́нкціяпоказнико́ва

extenzívgazdaságifejlődés
екстенси́внийро́звитокеконо́міки

extrahálni
екстрагува́ти

extrakció
екстра́кція

ezred
полк

ezrelék
промі́ле(‰)

ezresekhelyiértéke
розря́дти́сячних

ezresekosztálya
класти́сяч

ezüst
арґе́нтум

ezüst(nitrát,bromid,jodid,oxid,
klorid)
арґе́нтум(нітра́т,бромі́д,йоди́д,
окси́д,хлори́д)

ezüstös
срі́бний

ezüstösfehérszín
срібля́сто-бі́лийко́лір
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erővonalak
силові́лі́нії

erszényesek
су́мчасті

értékekek
величи́ни

értelmesember
люди́нарозу́мна

értelmezőjelző
при́кладка

értelmezőmondatrész
уто́чнюючічле́нире́чення

értelmezőszótár
тлума́чнийсловни́к

értelmiség
інтеліге́нція

érvényestípus,valóstípus
ді́йснийтип

érzékelőneuron
чутли́вий(доцентро́вий)нейро́н

érzékenyreakció
чутли́вареа́кція

érzékszőrök
ві́бриси(дотико́віволоски́)

esemény
поді́я

esemény,gyakoriság
поді́я,частот́а

eseményekösszege
су́маподі́й

eseményekszorzata
до́бутокподі́й

eseménykezelő
обро́бникподі́ї

eséstüske,lejtőtüske
бе́ргштрих

eset
відмі́нок

eset,ügy
ка́зус

esküdtek
прися́жні

eső
дощ

esszencia
есе́нція

esszenciálisaminosavak
незамі́нніамінокисло́ти

esszenciálistápanyagok,alapvető
tápanyagok
незамі́нніпожи́вніречови́ни

esszenciáliszsírsavak
незамі́нніжи́рнікисло́ти

esszerűtáplálkozás
раціона́льнехарчува́ння

Észak-amerikai
Szabadkereskedelmiegyezmény
(NorthAmericanFreeTrade
Agreement,NAFTA
Північноамерика́нськаасоціа́ція
ві́льноїторгі́влі(НАФТА)

Észak-atlantiSzerződésSzervezete
(NorthAtlanticTreaty
Organisation,NATO)
Організа́ціяПівнічноатланти́чного
До́говору(НАТО)

északipólus,északisark
Півні́чнийпо́люс

eszköz
при́лад

eszköz,kütyü
га́джет

eszköz,szerszám
інструме́нт

eszközhatározóeset,
instrumentalis
ору́днийвідмі́нок

eszközneve;
ім’я́при́строюзбере́женняда́них

eszköztárak
пане́ліінструме́нтів

eszmecsere,vita
диску́сія

eszperantó
еспера́нто

észter
есте́р

észterezés
естерифіка́ція

etán
ета́н

etanoát
етано́ат

etanol,etil-alkohol
етано́л

ételmérgezés
харчові́отру́єння

éter(dietil,dimetil)
ете́р(діети́ловий,димети́ловий)

etil
ети́л

etilamin
етиламі́н

etilén,etén
етиле́н

etilénglikol
етиленгліко́ль
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entoderma
ентоде́рма

entrópia
ентропі́я

enyhülés
розря́дка

enyhülés(hruscsovi„olvadás”)
відли́га

enzim
ферме́нт

enzimek
ферме́нти

epe
жовч

epehólyag
жо́вчнийміху́р

epehólyaggyulladás,cholecistitis
холецисти́т

epekő
жовчокам’яна́хворо́ба

epidemiológia,járványügy
епідеміоло́гія

epidermisz
епіде́рма(шкі́рка)

epigramma
епігра́ма

epikusköltőimű
лі́ро-епі́чнийтвір

epikusmű
епі́чнийтвір

epilepszia
епіле́псія

episztázis
епіста́з

építőanyag
будіве́льнийматеріа́л

ércdúsítás
збага́чуванняруди́

érctelér
по́кладируди́

erdő
ліс

erdőipar
лісова́промисло́вість

erdőtartalékok
лісові́ресу́рси

eredeti,nemszármazékos
elöljárószavak
непохідні́прийме́нники

eredetiukránszókincs
вла́снеукраї́нськале́ксика

eredmények
результа́ти

eretnek
єрети́к

erezet
жилкува́ння

érfal
суди́ннаоболо́нка

ergonómia
ергоно́міка

érintésipont
то́чкадо́тику

érintkezésifelület
пове́рхнядо́тику

érintő
доти́чна

érintőiránytangense
кутови́йкоефіціє́нтдоти́чної

érintőképernyő
сенсо́рнийекра́н

érintőpad
тачпе́д

érintőtulajdonsága
власти́вістьдоти́чної

eritrociták
еритроци́ти

erjedés,erjesztés(cukroké)
збро́джування(цукри́стихречови́н)

erjedés(cukrosvegyületeké)
броді́ння(цукри́стихречови́н)

erkölcs,morál
мора́ль

erkölcsinormák
мора́льніно́рми

erkölcsiveszteség,kár
мора́льнашко́да

erő
си́ла

erőforrásellátottság
ресурсозабезпе́ченість

erőkar
плече́си́ли

erőltetettiparosítás
форсо́ванаіндустріаліза́ція

erőnyomaték
моме́нтси́ли

erőselektrolit
си́льнийелектролі́т

erősenlúgosközeg
сильнолу́жнесередо́вище

erősensavasközeg
сильнокисло́тнесередо́вище

erőszakosbeavatkozás,intervenció
інтерве́нція
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emberijogok
права́люди́ни

emberijogokvédelmének
nemzetközimechanizmusai
міжнаро́днімехані́змиза́хиступрав
люди́ни

emberirasszok
ра́силюди́ни

emberiségglobálisproblémái
глоба́льніпробле́милю́дства

emberiszerzettimmunhiányos
tünetegyüttes(AIDS)
синдро́мнабу́тогоімунодефіци́ту
люди́ни(СНІД)

emberiviselkedés
поведі́нкалюди́ни

emberszabásúakősei
пре́дкилюдиноподі́бнихмавп

emberszabásúmajmok
людиноподі́бніма́впи

embertan,antropológia
антрополо́гія

embriogenezis
ембріогене́з

embriológia
ембріол́огія

embrionálisfejlődés
зародко́вийро́звиток

embrionálisindukció
ембріона́льнаінду́кція

embrionálisperiódus
зародко́вийпері́од

embrionizáció
ембріоніза́ція

embriotechnológia
ембріотехноло́гії

embrió
ембріо́н

emelő
ва́жіль

emelőegyensúlyánakfeltétele
умо́варівнов́агива́желя

emésztés
тра́влення

emésztőenzimek
травні́ферме́нти

emésztőmirigyek
травні́за́лози

emésztőnedvek
травні́со́ки

emésztőrendszer
травна́систе́ма

emésztővakuólum
травна́вакуо́ля

emlékezet
па́м’ять

emlékmű
па́м’ятник

emlőrák
ракмоло́чноїза́лози

empirikuskutatásimódszer
емпіри́чнийме́тоддослі́дження

emulgátor,emulgálószer
емульга́тор

emulzió
ему́льсія

enciklopédia
енциклопе́дія

enciklopedisták
енциклопеди́сти

endemikumok
енде́міки

endemikusmegbetegedések
ендемі́чнізахво́рювання

endocitózis
ендоцито́з

endokardium
ендока́рд

endokrinológia
ендокриноло́гія

endokrinrendszer
ендокри́ннасисте́ма

endoplazmatikushálózat,
endoplazmatikusretikulum
ендоплазмати́чнасі́тка
(ендоплазмати́чнийрети́кулум)

endotélium
ендоте́лій

endotermreakció
ендотермі́чнареа́кція

energetikaiszint
енергети́чнийрі́вень

energia
ен́ергія

energiaalszint
підрі́веньенергети́чний

energiacsere
енергети́чнийо́бмін

energiaigényestermelés
енергомістке́виробни́цтво

energiakvantum,energiacsomag
квантене́ргії

energiamegmaradástörvénye
зако́нзбере́женнямехані́чноїене́ргії
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elő-ésutóragosszóalkotás
префікса́льно-суфікса́льнийспо́сіб
словотво́рення

előfej
колонти́тул

előfordulásaatermészetben
знахо́дженняуприро́ді

élőhely
місцезроста́ння

előírás
при́пис

előjelfüggvény,signum-függvény
си́гнум

előképző,előrag,prefixum
пре́фікс

előkezeltnyersanyag
дава́льницькасировина́

élőlényeketmegnevezőfőnév
на́звиісто́т

elöljárószó
прийме́нник

elöltesztelőciklus
циклзпередумо́вою

előragos(prefixumos)szóalkotás
префікса́льнийспо́сібсловотво́рення

előtag(prefixum)nélküli
безпре́фіксний

előtelep
за́росток

elpárolgáséskondenzáció
випаро́вуванняіконденса́ція

elrendezés
сортува́ння

elsajátítás,hozzárendelés
(assignment)
присво́єння

elsivatagosodás
опусте́лення

elsődlegesbiomassza
перви́ннабіома́са

elsődlegesésmásodlagossíkságok
рівни́ниперви́нні,втори́нні

elsődlegesgazdaságiágazat
(szektor)
перви́ннийсе́кторгоспода́рства

elsődlegesnemijelleg
стате́віозна́киперви́нні

elsődlegesszukcesszió
сукце́сіяперви́нна

elsődlegesvizelet(szürlet)
се́чаперви́нна

elsőjelzőrendszer
пе́ршасигна́льнасисте́ма

elsőkozmikussebesség
пе́ршакосмі́чнашви́дкість

elsőmodernemberek
пе́ршісуча́снілю́ди(неоантро́пи)

elsősíknegyedbenlévőszög
кутІчве́рті

elszenesedés
обву́глювання(обву́глення)

elszíntelenedés
знеба́рвлення

eltávolítás
деінсталя́ція

eltávolítás(folt)
ви́далення(плям)

eltávolítás(szennyeződés)
ви́лучення(до́мішок)

elterjedés,elterjedtség,előfordulás
поши́реннярадіохви́ль

elterjedés(akémiaielemeké,
anyagoké)
розповсю́дження(хімі́чнихелеме́нтів,
речови́н)

elterjedésiterület,areal
ареа́л

elülsőnyelvállásúmássalhangzó
передньоязико́вийпри́голосний

elválasztás
перено́ссло́ва

elveszettnemzedék
«втра́ченепоколі́ння»

elvesztés(elektronoké)
втра́та(електро́нів)

elvilágiasodás,azegyházivagyon
államosítása,szekularizáció
секуляриза́ція

elv(LeChetalier,Pauli,
ellenirányúság,hőcsere)
при́нцип(ЛеШательє́,Па́улі,
протите́чії,теплоо́бміну)

e-mailcím
електро́ннаадре́са

emberarcúszocializmus
«соціалі́змзлюдськи́мобли́ччям»

emberellenesbűntett
зло́чинпро́тилю́дства

emberiésállampolgárijogok
права́люди́ниігромадя́нина

emberifejlettségiindex(Human
DevelopmentIndex,HDI)
і́ндекслюдсько́горо́звитку(ІЛР)

emberiimmunhiánytokozóvírus
(HIV)
ві́русімунодефіци́тулюди́ни(ВІЛ)
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életvédelem
безпе́кажиттєдія́льності

elevenszülés
живонаро́дження

elévülésiidő
строкпозовно́їда́вності

elfolyástalanmedence
басе́йнвну́трішньогосто́ку

elhárítás,felszámolás
усу́нення

elhízás
ожирі́ння

elimináció
еліміна́ція

elitkultúra,magaskultúra
еліта́рнакульту́ра

eljárás
процеду́ра

elkobzás,lefoglalás
конфіска́ція

elkozákosodás
покоза́чення

elkülönülés,szegregáció
сегрега́ція

ellenállásiegyüttható
коефіціє́нто́пору

ellenállásimozgalom
рухО́пору

ellenhatás
протиді́я

ellenreformáció
контрреформа́ція

ellenséggelegyüttműködő,
kollaborálás
колабораціоні́зм

ellentét
протиста́влення

ellentétesesemény
поді́япротиле́жна

ellentétesfolyamat
протиле́жнийпроце́сс

ellentétesség,antonímia
анто́німи

ellentétesszámok
чи́слапротиле́жні

ellentétestétel
теоре́мапротиле́жна

ellentétesvektorok
ве́кторипротиле́жні

ellentetteseményvalószínűsége
ймові́рністьвипадко́воїподі́ї
протиле́жної

ellenurbanizáció,ruralizáció
рурбаніза́ція

ellenzék,oppozíció
опози́ція

ellipszis
е́ліпс

elmaradottvidék
депреси́внірайо́ни

elmaradtnyereség
упу́щенави́года

elmélet
тео́рія

elméletifolyamat
уя́внийпроце́с

elmozdulás,eltolódás
(elektronsűrűségé,kémiai
egyensúlyé)
змі́щення(електро́нноїгустини́,
хімі́чноїрівнова́ги)

elnéptelenedés
депопуля́ція

elnyelés,elnyeletés,abszorpció
поглина́ння

elnyelési(abszorpciós)színkép
(spektrum)
спе́ктрпоглина́ння

elnyeletőtorony
поглина́льнаба́шта

elnyelt,egyenes,szórt,összesített
napsugárzás
со́нячнарадіа́ціяпогли́нута,пряма́,
розсі́яна,сума́рна

elnyeltsugárdózis
погли́нутадо́завипромі́нювання

eloroszosodás
зросі́йщення

előadás(prezentáció)grafikai
objektumai
графі́чніоб’є́ктипрезента́ції

előadás(referátum)
до́повідь(рефера́т)

előállítás
оде́ржування

előállítás,készítés(oldaté,
keveréké)
приготува́ння(ро́зчину,су́міші)

előállításimód
спо́сібдобува́ння(оде́ржання)

élőanyagszerveződésiszintjei
рі́вніорганіза́ціїживо́їмате́рії

elődnyelv(előnyelv)
прамо́ва(мо́ва-осно́ва)
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elektronikustáblázat
електро́ннатабли́ця

elektronikustáblázatok
електро́ннітабли́ці(ЕТ)

elektronikustankönyv
електро́ннахрестома́тія

elektronikusútmutató
електро́ннийпосі́бник

elektronmikroszkóp
електро́нниймікроско́п

elektronmikroszkópia
електро́ннамікроскопі́я

elektronokatfelvenni
прийма́тиелектро́ни

elektronokfelvétele
приєдна́нняелектро́нів

elektronokleadása
віддава́нняелектро́нів

elektronokpárosítása
спа́рюванняелектро́нів

elektronokrendezettmozgása
упорядко́ванийрухелектро́нів

elektronpálya
орбіта́ль

elektronpályákátfedése
перекрива́нняелектро́ннихорбіта́лей

elektronpárolgás
розпаро́вуванняелектро́нів

elektronréteg
шарелектро́нний

elektronsűrűségeloszlása
розпо́ділелектро́нноїгустини́

elektronsűrűségújraeloszlása
перерозпо́ділелектро́нноїгустини́

elektron(szerkezet,sűrűség,pálya,
akémiaikötéselektrontermészete,
képlet)
електро́нна(будо́ва,густина́,
орбіта́ль,приро́дахімі́чногозв’язку́,
фо́рмула)

elektrosztatika
електроста́тика

elektrosztatikusvonzóerő
електростати́чніси́липритяга́ння

elektród
електро́д

élelmiszer
харчови́йпроду́кт

élelmiszeradalék
харчова́доба́вка

élelmiszeradalékok
харчові́доба́вки

élelmiszerek
проду́ктихарчува́ння

elem
елеме́нт

elemekcsoportjaaperiodusos
rendszerben
гру́паелеме́нтівуперіоди́чнійсисте́мі

elemiesemény
поді́яелемента́рна

elemieseményektere
про́стірелемента́рнихподі́й

elemifeltétel
умо́вапочатко́ва

elemifüggvényekderiváltjai
похідн́іелемента́рнихфу́нкцій

elemirészecskék
елемента́рнічасти́нки

elemitöltés
елемента́рнийзаря́д

elemrendszáma
порядко́вийно́мерелеме́нта

elemzés
розбі́р

elemzés,analízis
ана́ліз

elérésipont,hozzáférésipont
то́чкадо́ступу

éleslátás
гострота́зо́ру

élesszaglás
гострота́ню́ху

élesztő
дрі́жджі

élet
життя́

életciklus
життє́вийцикл

életerő(aVisvitaliselméletben)
життє́васи́ла(увіталісти́чнійтео́рії)

életfeltételek
умо́висередо́вища

életfogytiglaniszabadságvesztés
дові́чнепозба́вленняво́лі

élethossz
трива́лістьжиття́

életközege
середо́вищежиття́

életrajz
біогра́фія

élettan(fiziológia)
фізіоло́гія

élettelentárgyatmegnevezőfőnév
на́звинеісто́т
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elektrolízis
електро́ліз

elektrolumineszcencia
електролюмінесце́нція

elektromágneseshullámok
електромагні́тніхви́лі

elektromágnesesindukció
електромагні́тнаінду́кція

elektromágnesesrezgések
éshullámok
електромагні́тніколива́ннятахви́лі

elektromágnesesrezgéseketkeltő
generátor
генера́торелектромагні́тнихколива́нь

elektrométer
електро́метр

elektromosantöltötttestekközötti
kölcsönhatás
взаємоді́янаелектризо́ванихтіл

elektromosáram
електри́чнийстру́м

elektromosáramelektrolitokban
електри́чнийструмвелектролі́тах

elektromosáramfémekben
електри́чнийструмумета́лах

elektromosáramgázokban
електри́чнийструмуга́зах

elektromosáramkülönböző
közegekben
електри́чнийструмурі́зних
середо́вищах

elektromosáramlétrejöttének
feltételei
умо́виіснув́анняелектри́чногостру́му

elektromosárammágneseshatása
магні́тнаді́ястру́му

elektromosáramvákuumban
електри́чнийструмвва́куумі

elektromosellenállás
електри́чнийо́пір

elektromoserővonalak
лі́ніїнапру́женості(силові́лі́нії)

elektromosfeltöltés
електриза́ція

elektromoshajtómű
електри́чнийдвигу́н

elektromosindukció
електростати́чнаінду́кція

elektromosív
електри́чнадуга́

elektromosmezőmunkája
робо́тасилелектри́чногопо́ля

elektromosmező(tér)erővonalai
силові́лі́ніїелектри́чногопо́ля

elektromosmunka
робо́тастру́му

elektromosörvénytér
ви́хровеелектри́чнепо́ле

elektromosság
еле́ктрика

elektromostávvezetékek
лі́ніїелектропереда́ч(ЛЕП)

elektromostér
електри́чнепо́ле

elektromostér,elektromosmező
електростати́чнепо́ле

elektromosterek
szuperpozíciójánakelve
при́нципсуперпози́ціїполі́в

elektromostöltés
електри́чнийзаря́д

elektromosvezetőképesség
електропрові́дність

elektromotoroserő
електроруші́йнаси́ла

elektron
електро́н

elektronáram
поті́келектро́нів

elektroncella
комі́ркаелектро́нна

elektronegativitás
електронегати́вність

elektronenergiaszintje
електро́ннийрі́вень

elektronfelhőkhibridizációja
гібридиза́ціяорбіта́лей

elektronikusaláírás
електро́ннийпі́дпис

elektronikusatlasz
електро́ннийа́тлас

elektronikusenciklopédia
електро́ннаенциклопе́дія

elektronikusfeldolgozóegység
(számítógép)
ЕОМ(електро́ннаобчи́слювальна
маши́на)

elektronikuspetíció
електро́ннапети́ція

elektronikusposta
електро́ннапо́шта

elektronikuspostafiók
електро́ннапошто́васкри́нька

elektronikuspublikáció
комп’ю́тернапубліка́ція

elektronikusszótár
електро́ннийсловни́к
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egyszerűgépek
прості́механі́зми

egyszerűkötés
прости́йзв’язо́к

egyszerűmondat
просте́ре́чення

egyszerűsítés
спро́щення

egyszerűsíthetetlentört
дрібнескоро́тний

egyszerűszámnév
простічислівники

egyszerűszem
просте́о́ко

egyszerűszénhidrátok
вуглевод́ипрості́

egyszerűszuperfoszfát
прости́йсуперфосфа́т

egyszerűvirágzat
просте́суцві́ття

egyszerűvírusok
прості́ві́руси

egyszikűnövények
однодо́льніросли́ни

egytagú,egyszerűmondat
односкла́дніпрості́ре́чення

egytagúkifejezés
одночле́н

egytagúkifejezésegyütthatója
коефіціє́нтодночле́на

egytagúkifejezéshatványa
сте́піньодночле́на

egytagúkifejezésnormálalakja
одночле́нстанда́ртногови́гляду

egytagúkifejezésszorzása
egytagúval
мно́женняодночле́нанамногочле́н

egytagúmondat
односкла́днере́чення

egytermékesspecializáció
монотова́рнаспеціаліза́ція

egytöltésű
однозаря́дний

együttható
коефіціє́нт

együttműködés,kooperáció
коопера́ція

egyváltozóslineárisegyenlet
рівня́нняліні́йнезодніє́юзмі́нною

egyvegyértékűelem
одновале́нтнийелеме́нт

egzisztenciáliskvantor
ква́нторіснува́ння

ehetőgombák
їстівні́гриби́

éhínség
Голодомо́р

Einstein-félefényelektromos
egyenlet
рівня́нняЕйнште́йнадляфотоефе́кту

ejakuláció,magömlés
еякуля́ція

ékesszólás,retorika
рито́рика

ékírás
клино́пис

eklektika
екле́ктика

ektoderma
ектоде́рма

ekvipotenciálisfelület
еквіпотенціа́льнапове́рхня

elágazóalgoritmusok
розгалу́женіалгори́тми

elbeszélés
оповіда́ння;о́повідь

elbeszélőköltemény,eposz
лі́ро-епі́чнапое́ма

elbirtoklás(hosszabbbirtokban
tartásonalapuló
tulajdonjogszerzés)
набува́льнада́вність

elégségesfeltétel
умо́вадоста́тня

elégtelentáplálkozás
недоста́тнєхарчува́ння

elektroacélgyártás
електродугови́йспо́сібвиробни́цтва
ста́лі

elektrodinamika
електродина́міка

elektroforézis
електрофоре́з

elektrokardiogram
електрокардіогра́ма

elektrokémiai(fémekfeszültségi
sora(Beketovsora),
korrózióvédelem)
електрохімі́чний(ряднапру́гмета́лів,
за́хиствідкоро́зії)

elektrolit
електролі́т

elektrolitokdisszociációja
дисоціа́ціяелектролі́тів

elektrolitosdisszociáció
електроліти́чнадисоціа́ція
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egyensúlyikeverék
рівнова́жнасу́міш

egyensúlyiszerv(vesztibuláris
készülék)
вестибуля́рнийапара́т

egyensúlyszenzorrendszer
сенсо́рнасисте́марівнова́ги

egyértékű
одноа́томний

egyértékűség
одноосно́вність

egyértelműség(monoszémia)
однозна́чність(моносемі́я)

egyesekosztálya
класодини́ць

egyesülés,asszociáció
асоціа́ція

egyesülésireakció
сполу́ченняреа́кція

egyesülésireakció,addíciósreakció
приєдна́нняреа́кція

EgyesültNemzetekSzervezete
(ENSZ)
Організа́ціяОб’є́днанихНа́цій(ООН)

egyetem
університе́т

egyetemesgázállandó
універса́льнага́зоваста́ла

egyeztetés
узго́дження

egyeztetés,békéltetőtárgyalás
прими́рення

egyeztetés,illeszkedés
(aszókapcsolatialárendelésegyik
típusa)
приляга́ння

egyformánlehetségesesemények
поді́їрі́вноможли́ві

egyformánvalószínűesemények
поді́їрівноймові́рні

egyházihatalom,teokrácia
теокра́тія

egyházihierarchia
церко́внаієра́рхія

egyházszakadás
церко́внийрозко́л

egyirányúreakció
пряма́реа́кція

egyistenhit,monoteizmus
монотеї́зм

egylakinövények
однодо́мніросли́ни

egymástkizáróesemények
összegénekvalószínűsége
ймові́рністьсу́минесумі́сних
випадко́вихподі́й

egymástmetszőegyenesek
пря́мі,щоперетина́ються

egyneműmondatrészek
однорі́днічле́нире́чення

egyneműtagok
поді́бнічле́ни

egyneműtagokösszevonása
зве́денняподі́бнихчле́нів

egynevű,hasonnevű,homográf
омо́графи

egyoldalonlévőszögek
tulajdonsága
власти́вістьодносторо́нніхкуті́в

egyoldalúszögek
кути́односторо́нні

egység
собо́рність(проє́дністьукраї́нських
земе́ль)

egységesség
ці́лісність

egységkocka
кубодини́чний

egységkör
одини́чнеко́ло

egységnégyzet
квадра́тодини́чний

egységszakasz
відрі́зокодини́чний

egységszög
кутодини́чний

egysejtűeukarioták
однокліти́нніеукаріо́ти

egysejtűmoszatok
однокліти́нніво́дорості

egysejtűszervezet
однокліти́ннийоргані́зм

egyszereskötés
ордина́рнийзв’язо́к

egyszerűállítmány
прости́йпри́судок

egyszerűanyag
проста́речовина́

egyszerűbővítettmondat
ускла́дненепросте́ре́чення

egyszerűéletciklus
прости́йжиттє́вийцикл

egyszerűfehérjék
прості́білки́
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egyenes
пряма́

egyenesarányosság
пря́мапропо́рція

egyenesarányosságfüggvénye
фу́нкціяпряма́пропорці́йність

egyenesarányossággrafikonja
гра́фікпрямо́їпропорці́йності

egyenesbeszéd
пряма́мо́ва

egyeneshasáb
при́змапряма́

egyeneskörhenger
цилі́ндркругови́йпря́мий

egyeneskörkúp
ко́нуспрями́йкругови́й

egyenesparalelogramma
паралелогра́мпрями́й

egyenes(szerkezet,összefüggés)
ліні́йна(структу́ра,зале́жність)

egyenesszög
кутпрями́й

egyenestétel
теоре́мапряма́

egyenesvonalúegyenletesmozgás
рівномі́рнийпрямоліні́йнийрух

egyenesvonalúmozgás
прямоліні́йнийрух

egyenesvonalúmozgásgyorsulása
приско́ренняпрямоліні́йногору́ху

egyenesvonalúváltozómozgás
нерівномі́рнийпрямоліні́йнийрух

egyénivállalkozó
фізи́чнаосо́ба-підприє́мець

egyéniviselkedés(magatartás)
індивідуа́льнаповеді́нка

egyenjogúsítás,emancipáció
емансипа́ція

egyenlet
рівня́ння

egyenletbal-ésjobboldali
értékénekbecslése
оці́нказначеньлі́воїтапра́воїчасти́н
рівня́ння

egyenletektulajdonságai
власти́востірівня́нь

egyenletesenváltozómozgás
рівнозмі́ннийрух

egyenleteskörmozgás
рівном́ірнийрухпоко́лу

egyenletgyöke
ќоріньрівня́ння

egyenletmegoldása
ро́зв'язокрівня́ння

egyenletrendszermegoldása
ро́зв'язоксисте́мирівня́нь

egyenlítő
еква́тор

egyenlítőitrópusierdőDél-
ésKözép-Amerikában,selvas
се́льва

egyenlőkomplexszámok
рі́вніко́мплекснічи́сла

egyenlőnagyságúsokszögek
многоку́тникирівновели́кі

egyenlőoldalúháromszög
трику́тникрівносторо́нній

egyenlőoldalúháromszög
területénekképlete
фо́рмулапло́щірівносторо́ннього
трику́тника

egyenlőszakaszok
відрі́зкирі́вні

egyenlőszárúháromszög
трику́тникрівнобе́дрений

egyenlőszárúháromszögalapja
основарівнобедреноготрикутника

egyenlőszárúháromszögalapon
fekvőszögei
кутприосно́вірівнобе́дреного
трику́тника

egyenlőszárúháromszögcsúcsa
верши́нарівнобе́дреноготрику́тника

egyenlőszárúháromszögszára
бічна́сторона́рівнобе́дреного
трику́тника

egyenlőszárúháromszög
tulajdonsága
озна́кирівнобе́дреноготрику́тника

egyenlőszárútrapéztulajdonsága
власти́вістьрівнобі́чноїтрапе́ції

egyenlőszögek
кути́рі́вні

egyenlőtlenség
нері́вність

egyenlővektorok
рі́вніве́ктори

egyensúly
різнова́ги

egyensúlyfajtái
ви́дирівнова́ги

egyensúlyfelborulása
пору́шенняста́нурівнова́ги

egyensúlyiállapot
станрівнова́ги
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E,É ebihalak
пу́головок

ebonit
ебоні́т

ecet
о́цет

ecetsav
о́цтовакислота́

echolokáció
ехолока́ція

edényesnövények
суди́нніросли́ни

egér
ми́ша

egérmutató
пока́жчикми́ші

égés
згоря́ння

égéshő
теплота́згоря́ння

égésireakció
горі́нняреа́кція

égésiseb(hőtől,vegyszertől)
о́пік(термі́чний,хімі́чний)

egészkifejezés
ви́разці́лий

egészkitevőjűhatványfüggvény
фу́нкціястепене́вазці́лим
пока́зником

egészségügyicélúkényszerítő
eszközök
примусо́віза́ходимеди́чного
хара́ктеру

egészségügyivédőövezet(cordon
sanitaire)
саніта́рнийкордо́н

egészszámok
чи́слаці́лі

egészszámotmegnevező
számnevek
числі́вникинаозна́ченняці́лихчи́сел

égetés
спа́лювання

égetettmész,oltatlanmész
нега́шеневапно́

éghajlati(klíma-)diagram
кліматодіагра́ма

éghajlat(klíma)
клі́мат

éghajlatkontinentalitása
континента́льністьклі́мату

éghetetlenanyag
негорю́чаречовина́

éghetetlengáz
негорю́чийгаз

égő(pl.–szeszégő)
пальни́к

egybevágóháromszögek
трику́тникирі́вні

egybevágóság
конгруе́нтність

egybevágósíkidomok
рі́вніфігу́ри

egybevágósokszögek
рі́внімногоку́тники

egybevágótestek
фігу́рирі́вні

egydimenzióstömb
одномі́рниймаси́в

egyedijogiaktus
індивідуа́льнийакт

egyedszelekció
індивідуа́льнийдобі́р

egyeduralom,monarchia
мона́рхія

egyegységnyiegyenértékű
üzemanyag
одна́одини́цяумо́вногопа́лива
(о.у.п.)

egyelektronos
одноелектро́нний

egyén,személy,individuum
індиві́д

egyenáram
пості́йнийелектри́чнийструм

egyenáramtörvényei
зако́нипості́йногостру́му

egyénbecsületének,védelme
за́хистче́сті,гі́дностітаділово́ї
репута́ціїосо́би

egyenértékűátalakításokmódszere
ме́тодрівноси́льнихперетво́рень

egyenértékűprédikátumok
предикат́ирівносил́ьні
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dokumentumtémája
те́мадокуме́нта

dokumentumvázlat
схе́мадокуме́нта

dolgozó,munkás
працівни́к

dolomit
доломі́т

domain,domén
доме́н

domainnév
доме́ннеім’я

domborúlencsék
опу́клілі́нзи

domborúsoklap
многогра́нникопу́клий

domborúsokszög
многоку́тникопу́клий

domborútestszöglet
многогра́ннийкутопу́клий

domborzat
рельє́ф

domborzatiformák
фо́рмирельє́фу

domborzattan
фізи́чнагеогра́фія

dominancia
домінува́ння

domináns
доміна́нт

dominánsallél
доміна́нтнийале́ль

domínium,birtok
домініо́н

domíniumok
домініо́ни

donor-akceptormechanizmus
(datív,koordinatív)
до́норно-акце́пторний(механі́зм)

donor(elektronpár)
до́нор(електро́нноїпари́)

dőlt,kurzív(betű)
курси́в

dramaturgia
драматургі́я

Driopitekuszok
дріопіте́ки

drót,huzal
дріт

dualizmus
дуалісти́чнамона́рхія

dugó
про́бка

dugóhuzó-szabály
пра́вилосве́рдлика

dugvány
живці́

duplakattintás
подві́йнекла́цання

dúralumínium
дюра́ль(дюралюмі́ній)

durranógáz
гриму́чийгаз

durvafelszínűendoplazmatikus
hálózat
шершкува́та(зерни́ста)
ендоплазмати́чнасі́тка

dülmirigy(prosztata)
передміхуро́ваза́лоза(проста́та)

dűlő,kistáj
уро́чище

dűnék
дю́ни

dzsentrifikáció
джентрифіка́ція
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digitálisadatfeldolgozórendszerek
(szoftverek)
систе́миопрацюва́ннячислови́хда́них

dihibridkeresztezés
дигібри́днесхре́щування

dihidrogén-ortofoszfát
дигідрогенортофосфа́т

diklórmetán
дихлоромета́н

diktátor
дикта́тор

diktioszóma
диктіосо́ма

dimetilamin
диметиламі́н

dinamikus
динамі́чність

dinamikusegyensúly
динамі́чнарівнова́га

dinamikussztereotipia
динамі́чнийsztereotípia

dinamit
динамі́т

dinasztikusdiplomácia
шлю́бнадиплома́тія

dinasztikusszövetség
династи́чнау́нія

dinitro-cellulóz
динітроцелюло́за

dinoszauruszok
диноза́ври

dipeptid
дипепти́д

diploidkromoszómakészlet
дипло́їднийнабі́рхромосо́м

dipólus
дипо́ль

direktórium
директо́рія

disszidensmozgalom
дисиде́нтство

disszimiláció(katabolizmus)
дисиміля́ція(катаболі́зм)

disszociálni
дисоціюва́ти

diszacharid
дисахари́д

diszacharidok
дисахари́ди

diszbakteriózis
дисбактеріо́з

diszkrét
дискре́тність

diszkrétvalószínűségiváltozó
випадко́вадискре́тнавеличина́

diszkrimináns
дискриміна́нт

diszpergáltanyag
дисперго́ванаречовина́

diszperzfázis(diszperziósközeg)
дисперсі́йнафа́за

diszperzió
диспе́рсія

diszperzióskörnyezet
дисперсі́йнесередо́вище

diszperzrendszer
диспе́рснасисте́ма

diszruptívszelekció
розрива́ючийдобі́р

disztribúció(elosztás),program-
összeállítás
дистрибути́в

diszulfidhíd
дисульфі́дниймісто́к

divergencia
диверге́нція

divinil-kaucsuk
дивіні́ловийкаучу́к

dizentéria(vérhas)
дизентері́я

DNSkettősspirál
подві́йнаспіра́льДНК

dobhártya
бараба́ннапере́тинка

dodekaéder
додека́едр

doktrína
доктри́на

dokumentum
докуме́нт

dokumentumablak
вікно́докуме́нта

dokumentumfejezete
ро́зділдокуме́нта

dokumentumformázása
форматува́ннядокуме́нта

dokumentumsablon
шабло́ндокуме́нта

dokumentumszerkesztővagy
szövegfeldolgozó
те́кстовийпроце́сор

dokumentumszerkezete
структу́радокуме́нта

dokumentumtartalma
змістдокуме́нта
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derékszögűháromszögterülete
пло́щапрямоку́тноготрику́тника

derékszögűháromszög
tulajdonsága
власти́вістьпрямоку́тноготрику́тника

derékszögűparalelepipedon
прямоку́тнийпаралелепі́пед

derékszögűparalelepipedon,
téglatestcsúcsa
верши́напрямоку́тного
паралелепі́педа

derékszögűparalelepipedonlapja
граньпрямоку́тногопаралелепі́педа

derékszögűparalelopipedonalapja
осно́вапрямоку́тногопаралелепі́педа

derékszögűparalelopipedonéle
ребро́прямоку́тногопаралелепі́педа

derékszögűparalelopipedon
felszíne
пло́щапове́рхніпрямоку́тного
паралелепі́педа

derékszögűparalelopipedon
szélessége
ширина́прямоку́тногопаралелепі́педа

derékszögűparalelopipedon
(szembenfekvő)lapjai
гра́ні(протиле́жні)прямоку́тного
паралелепі́педа

derékszögűparallelopipedon
térfogata
об'є́́мпрямоку́тногопаралелепі́педа

deriválásiszabály
пра́виладиференціюва́ння

derivált
похідна́

deriváltalkalmazása
azegyenlőtlenségekbizonyítására
застосува́нняпохідно́їдодове́дення
нері́вностей

deriváltfizikaiértelmezése
механі́чнийзмістпохідно́ї

deriváltmértaniértelmezése
геометри́чнийзмістпохідно́ї

design,külsőmegjelenés
диза́йн

deszorpció
десо́рбція

desztalinizáció
десталініза́ція

desztilláció,lepárlás
дистиля́ція

detonációsstabilitás(benzin)
детонаці́йнасті́йкість(бензи́ну)

detrikustápláléklánc
детри́тнийхарчови́йланцю́г

deutérium
дейте́рій

devonidőszak
дево́нськийпері́од

dextrin
декстри́н

dezintegrációsfolyamatok
дезінтеграці́йніпроце́си

dezoxiribonukleinsav
дезоксирибонуклеї́новакислота́
(ДНК)

dezoxiribóz
дезоксирибо́за

dezurbanizáció
дезурбаніза́ція

dia
слайд

diabemutató
сла́йдовапрезента́ція

diagramm
діагра́ма

dialektikustársalgás
діалогі́чнемо́влення

dialízis
гемодіа́ліз

diamágnesesanyagok
діамагне́тики

diasztolé
діа́стола

diatómamoszatok
діато́мовіво́дорості

dielektromosegyüttható
діелектри́чнапрони́кність

differenciál
диференціа́л

differenciálás
диференціюва́ння

differenciálásiszabályok
пра́вилазнахо́дженнядиференціа́ла

differenciálegyenlet
рівня́ннядиференціа́льне

differenciálmértaniértelmezése
геометри́чнийзмістдиференціа́ла

diffrakció
дифра́кція

diffúzió
дифу́зія

diftéria(torokgyík)
дифтері́я
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D dagadólápok,síklápok,átmeneti
lápok
болота́верхові́,низи́нні,перехідні́

dagályésapály
припли́виівідпли́ви

dal,ének
пі́сня

daltonid
дальтоні́д

daltonizmus,színtévesztés
дальтоні́зм

darwinizmus
дарвiні́зм

decentralizációspolitika
полі́тикадецентраліза́ції

dedukció
деду́кція

deformáltrugópotenciális
energiája
потенціа́льнаене́ргіяпру́жно-
деформо́ваноїпружи́ни

defragmentáció
дефрагмента́ція

degeneráció
дегенера́ція

dehidratáció
дегідрата́ція

dehidrogénezés
дегідрогеніза́ція

deindusztralizáció
деіндустріаліза́ція

dekabristák
декабри́сти

dekán
дека́н

dekarboxiláció,dekarboxilálás
декарбоксилюва́ння

dél-amerikaifüvessíkság,llano
лья́нос

délibáb,illúzió
міра́ж

déliésészakitrópusok
тро́пікпівде́нний,півні́чний

délipólus,délisark
Півде́ннийпо́люс

delta
де́льта

demográfiaihelyzet
демографі́чнаситуа́ція

demográfiairobbanás,
népességrobbanás
демографі́чнави́бух

demográfiaiválság
демографі́чнакри́за

demokrácia
демокра́тія

demonstráció,bemutató
демонстра́ція

démosz
де́мос

denaturáltszesz
денатуро́ванийспирт

denaturátum
денатура́т

dendritek
дендри́ти

denevérek
рукокри́лі

deplazmolízis
деплазмо́ліз

dér
і́ній

derékszögűháromszög
трику́тникпрямоку́тний

derékszögűháromszögek
–egybevágóságánakalapesetei
озна́кирі́вностіпрямоку́тних
трику́тників

derékszögűháromszög
hegyesszögénekkoszinusza
ко́синусго́строгокута́прямоку́тного
трику́тника

derékszögűháromszög
hegyesszögénekkotangense
кота́нгенсго́строгокута́
прямоку́тноготрику́тника

derékszögűháromszög
hegyesszögénekszinusza
си́нусго́строгокута́прямоку́тного
трику́тника

derékszögűháromszögméreteinek
aránya
метри́чніспіввідно́шення
впрямоку́тномутрику́тнику
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csúcs
верши́на

csúcsszögek
вертика́льнікути́

csúcsszögektulajdonsága
власти́вістьвертика́льнихкуті́в

csúszásisúrlódásierő
си́латертя́ко́взання

csúszka
повзуно́к

csűd
ці́вка
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Cs család
роди́на

családinagybirtok
во́тчиннеземлеволоді́ння

családitípusúgyermekotthon
дитя́чийбуди́ноксіме́йноготи́пу

családjog
сіме́йнепра́во

csalánsejtek
жалкі́кліти́ни

csapadék
о́сад

csapadékképződés
утво́ренняо́саду

csapadékmennyiség
кі́лькістьо́падів

csapadékmérő
опадомі́р

csapok
ко́лбочки

csáprágósok
хеліце́ри

csatlakozásellenesmozgalom
рухнеприє́днання

csatolóegység,interfész,illesztő,
illesztőegység,felület
інтерфе́йс

cseppfolyósítás
скра́плювання

cseppfolyósítottgáz
скра́пленийгаз

Cservenyivárosok
Черве́нськіміста́

csésze
ча́шечка

csevegés
чат

csiga
зави́тка

csigák(haslábúak)
черевоно́гімолю́ски

csigolyák
хребці́

csillók
ві́йки

csillóshám
епіте́лійві́йчастий

csipesz
затиска́ч

csíralemezek
зародко́вілистки́

csiszolóanyagok
шліфува́льніматеріа́ли

csonkagúla
зрі́занапірамі́да

csonkakúp
зрі́занийко́нус

csonthártya
окі́стя

csontok
кістки́

csontoshalak
кісткові́ри́би

csontsejt,oszteocita
остеоци́т

csontszövet
кісткова́ткани́на

csoport(aldehid,hidroxil,karbonil,
karboxil,funkciós)
гру́па(альдегі́дна,гідрокси́льна,
карбоні́льна,карбокси́льна,
характеристи́чна)

csoportnyelv,zsargon
жарго́н

csoportosításimódszer
ме́тодгрупува́ння

csoportosviselkedés
групова́поведі́нка

csortkovioffenzíva
Чорткі́вськаофензи́ва

csőkemence
тру́бчастапіч

csökevények,rudimentumok
рудиме́нти

csökkenés(koncentrációé,
hőmérsékleté,nyomásé)
пони́ження(концентра́ції,
температу́ри,ти́ску)

csökkenősorozat
послідо́вністьспадна́

csőr
дзьоб

csövescsontok
кістки́тру́бчасті

24

C

csa
lá
d

297

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua



C

C
u
rso

n
-v

o
n
a
l

23

cinkpor
ци́нковийпил

cionizmus
сіоні́зм

cirkónium
цирко́ній

cirkulálógáz
циркуляці́йнийгаз

cirrózis,májzsugor
циро́з

cisz-izomer
цис-ізоме́р

ciszta
ци́ста

citogenetikaimódszer
цитогенети́чнийме́тод

citokinézis
цитокіне́з

citokininek
цитокіні́ни

citoplazma
цитопла́зма

citoplazmatikusöröklődés
цитоплазмати́чнаспадковість

citoszol(hialoplazma)
цитозо́ль(гіалопла́зма)

citotechnológia
цитотехноло́гії

citozin
цитози́н

citrátkör,trikarbonsavciklus,
Krebs-ciklus
циклтрикарбо́новихкисло́т(цикл
Кре́бса)

citromsav
лимо́ннакислота́

civilizáció
цивіліза́ція

civilizációktalálkozása
зу́стрічцивіліза́цій

Clapeyron-egyenlet
рівня́нняКлапейро́на

Compton-effektus
ефе́ктКо́мптона

container,tároló
конте́йнер

Corti–féleszerv
ко́ртіїво́рган

coulomb(C)
куло́н

Coulomb-törvény
зако́нКуло́на

cönofilok
ценофі́ли

cönofóbok
ценофо́би

Cromagnon–iak
кроманьйо́нці

crossing–over
кросинго́вер

cukor
цу́кор

cukorbetegség
цукро́вийдіабе́т

curie(Ci)
кюрі́

Curson-vonal
«Лі́ніяКерзо́на»
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C Calvin–ciklus
циклКа́львіна

carbonarik
карбона́рії

cél
мета́

cellahivatkozás
посила́ннянакліти́нку

cellulóz
целюло́за

cellulóznitrát,cellulóz-trinitrát,
nitrocellulóz,lőgyapot
тринітроцелюло́за

celofán
целофа́н

Celsius-skála
шкала́Це́льсія

célzás,allúzió
алю́зія

cement
цеме́нт

cementkötése
тужаві́нняцеме́нту

centralizáltgazdaság
тоталіта́рнаеконо́міка

centrifuga
центрифу́га

centrifugálás
центрифугува́ння

centrifugálásmódszere
ме́тодцентрифугува́ння

centriólum
центріо́ля

centripetálisgyorsulás
доцентро́веприско́рення

centroméra
центроме́ра

cetánszám
цета́новечисло́

cetek
китоподі́бні

cézium
це́зій

Charles-törvény
зако́нШа́рля

chartistamozgalom
чарти́стськийрух

chlamidiózis
хламідіоз

chlamydomonas
хламідомона́да

chlorella
хлоре́ла

chondrociták(porcsejtek)
хондроци́т

cianid
ціані́д

cianobaktériumok
ціанобакте́рії(ціанопрокаріо́ти)

cikk,cikkely
стаття́

ciklikusalgoritmusok
циклі́чніалгори́тми

ciklikusmolekula
циклі́чнамоле́кула

cikloalkán
циклоалка́н

ciklobután
циклобута́н

ciklohexán
циклогекса́н

ciklois
цикло́їда

ciklon
цикло́н

cikloparaffin,cikloalkán
циклопарафі́н

ciklopropán
циклопропа́н

ciklus
цикл

ciklusparamétere
пара́метрци́клу

címke,kulcsszó
тег

címkefelhő
хма́рате́гів

címlista
а́дреснакни́га

címsor,címsáv,böngészősáv
а́дреснийрядо́к

cink
цинк
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buddhizmus
будди́зм

bujtás(vegetatívszaporítás)
відво́дки

bukószelek
сто́ковівітри́

bulletin,közleménykiadvány
бюлете́нь

busz,sín
ши́на

buszrendszer,sínrendszer
систе́мнамагістра́ль

butadién
бутадіє́н

bután
бута́н

butanalvagybutiraldehid
бутана́ль

butanol
бутано́л(бути́ловийспирт)

butén,butilén
буте́н

butil
бути́л

butin
бути́н

búvárkészülék
аквала́нг

bűn
вина́

bűncselekmény
зло́чин

bűncselekménybenvaló
bűnrészesség
співу́частьузло́чині

bűncselekményelemeinek
összessége
складзло́чину

bűncselekményelőkészülete
готува́ннядозло́чину

bűncselekményszervezője
організа́торзло́чину

bűnrészesség
співу́часть

büntetés
покара́ння

büntetettségiállapot,büntetett
előélet
суди́мість

büntetőeljárás
криміна́льнепрова́дження

büntetőjog
криміна́льнеправопору́шення

büntetőjogieljárás
криміна́льнийпроце́с

büntetőjogifelelősség
дисципліна́рнавідповіда́льність

büntetőjogifelelősségtudat
mértéke
деліктозда́тність

büntetőrendelkezés,szankció
са́нкція

büretta
бюре́тка
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bit
біт

bizalmaskifejezés
просторі́ччя

bizalmatlanságiindítvány,
impeachment
імпі́чмент

bizmut
бі́смут

biztonságoskísérlet
безпе́чнийекспериме́нт

biztonságostevékenység
безпе́чнадія́льність

biztosesemény
поді́ядостові́рна(вірогі́дна)

blasztomerek
бластоме́ри

blog
блог

blogger
бло́гер

blogoszféra
блогосфе́ра

Bohr-félekvantumposztulátumok
ква́нтовіпостула́тиБо́ра

Bohr-Sommerfeld-félekvantálás
пра́вилоквантува́нняБо́ра

bojárköztársaság
боя́рськареспу́бліка

bojárok
боя́ри

bolsevikok
більшовики́

Boltzmann-állandó
ста́лаБо́льцмана

bordák
ре́бра

borostyán,borostyánkő
буршти́н

borsóka
фі́на

borultság
хма́рність

botanika,növénytan
бота́ніка

botkormány,joystick
джо́йстик

botulizmus
ботулі́зм

Boyle-Mariotte-törvény
зако́нБо́йля-Маріо́тта

bór
бор

bölcsődal,altatódal,csucsujgató,
ringató
колиско́ва

böngésző
бра́узер

böngészőfül
вкла́дка

bőralattizsírszövet
підшкі́рнажиро́вакліткови́на

bőrirritáció
подра́зненняшкі́ри

bőrizomsejt
епітеліа́льно-м’я́зовікліти́ни

bőrizomtömlő
шкі́рно-м’я́зовиймішо́к

bőrlégzés
шкірне́ди́хання

börleszk
бурле́ск

bőrszövet
покривна́ткани́на

bővítettmondat
поши́ренере́чення

bővítmény
другоря́днийчленре́чення

„brexit”
«Брекзит»

bromid
бромі́д

bronchiálisasztma
бронхіа́льнаа́стма

bronchiálisfa
бронхіа́льнеде́рево

bronzkor
бро́нзовийвік

brossúra,prospektus
брошу́ра

Brown-félemozgás
броу́нівськийрух

bróm
бром

brómbenzol
бромобензе́н

brómmetán
бромомета́н

brómosvíz
бро́мнавода́

brómozás
бромува́ння

bruttóhazaitermék(GDP)
ва́ловийвну́трішнійпроду́кт(ВВП)

bruttónemzetitermék(GNP)
ва́ловийнаціона́льнийпроду́кт(ВНП)
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binárisvegyület
біна́рнасполу́ка

binokulárislátás
бінокуля́рнийзір

binomiálisegyüttható
біноміа́льнікоефіціє́нти

bioaktívanyag
фізіологі́чноакти́вніречови́ни

bioakusztika
біоаку́стика

biocönotikuskrízisek
біоценоти́чнікри́зи

biocönózis
біоцено́з

biofizika
біофі́зика

biogénelemek
біоге́нніелеме́нти

biogenetikaialaptörvény
біогенети́чнийзако́н

biogenezishipotézisei
гіпо́тезибіогене́зу

biogeocönózis
біогеоцено́з

biogeográfia
біогеогра́фія

bioindikáció
біологі́чнаіндика́ція

biokatalizátor
біологі́чнийкаталіза́тор

biokémia
біохі́мія

biokémiaievolúció
біохімі́чнаеволю́ція

biokémiaimódszer
біохімі́чнийме́тод

biológia
біоло́гія

biológiaibiztonság
біобезпе́ка

biológiaikor
біологі́чнийвік

biológiaimállás
біологі́чневивітрювання

biológiaimutagének
біологі́чнімутаге́ни

biológiaióra
біологі́чнийгоди́нник

biológiaiprogresszió
біологі́чнийпрогре́с

biológiairegresszió
біологі́чнийрегре́с

biológiairendszer
біологі́чнасисте́ма

biológiaisokféleség
біорізномані́ття

biológiaivédekezésakártevő
rovarokkalszemben
біологі́чнийме́тодборотьби́
зішкідли́вимикома́хами

biológiatárgya
предме́тбіоло́гії

biomassza
біома́са

biomembránok
біомембра́ни

bioreaktornövények
росли́ни-біореа́ктори

bioritmusok
біори́тми

bioszféra
біосфе́ра

bioszféraélőanyaga
жива́речовина́біосфе́ри

bioszférarezervátum
біосфе́рнийзапові́дник

bioszintézis
біоси́нтез

biotechnológia
біотехноло́гії

biotikusökológiaitényezők
біоти́чніекологі́чніфа́ктори

biotóp
біото́п

bipolárision(ikerion)
біполя́рниййон

bipoláris(kétpólusú)világ
біполя́рний(двопо́люсний)світ

birodalom
імпе́рія

bíró
суд

bíróihatalom
судо́вавла́да

bíróság
суддя́

bíróságiinstancia,bíróságifokozat
(példáulelsőfokúbíróság)
інста́нціясу́ду

birtokoseset,genitivus
родови́йвідмі́нок

birtokos(esetű)melléknév
присві́йніприкме́тники

birtokosnévmás
присві́йнізайме́нники
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beruházás,invesztíció
(tőkebefektetés)
інвести́ції(вкла́деннякапіта́лів)

besenyők
печені́ги

Bessemer-konverter
бессеме́рівськийконве́ртер

besugárzás
опромі́нювання

beszámíthatatlanság
неосу́дність

beszámíthatóság
осу́дність

beszéd
мо́влення

beszéd,tárgy
річ

beszédfolyam
мо́внийпоті́к

beszédformák
фо́рмимо́влення

beszédgazdagsága
бага́тствомо́влення

beszédhangok
зву́кимо́влення

beszédkifejezőereje
вира́зністьмо́влення

beszédlogikusfelépítése
логі́чнапослідо́вністьмо́влення

beszédsebesség
темпмо́влення

beszédstílusok(társalgási,
tudományosvagyértekező,
művészi)
сти́лімо́влення(розмо́вний,науко́вий,
худо́жній)

beszédszervek
мо́внийапара́т

beszédtartalmilényege,
relevanciája
доре́чністьмо́влення

beszédtevékenységtípusai
ви́димовленнє́воїдія́льності

beszédtípusai
(elbeszélés,leírás,bölcselet)
ти́пимо́влення
(ро́зповідь,о́пис,ро́здум)

beszolgáltatotttárgyanyagi
megtérítése
опла́тневи́лученняпредме́та

béta-bomlás,β-bomlás
бе́тарозпад

béta-sugárzás,β-sugárzás
бе́тапромі́ння

betelepítés(lengyelkolonizáció
akétvilágháború.között)
оса́дництво

betokozódás
інцистува́ння

betű
бу́ква

betűírás
абе́тковеписьмо́

betűkép,betűtípus,fejhallgató-
mikrofon
гарніту́ра

betűkészlet
шрифт

betűkifejezés
ви́разбу́квений

betűkifejezés,algebraikifejezés
ви́раззізмі́нними

betűkifejezésértéke
зна́ченняви́разузізмі́нною

betűméret
кегль

betűszerintiátírás,transzliteráció
транслітера́ція

betűtípus
лі́тернийтип

bevándorlás
іммігра́ція

bevezetőszifó
ввідни́йсифо́н

Biblia
Бі́блія

bifidobaktériumok
біфідобакте́рії

billentyű
кла́віша

billentyűkiosztás
розкла́дкаклавіату́ри

billentyűzet
клавіату́ра

billér
дзи́жчальця

bimolekuláris(reakció)
бімолекуля́рний

bináriskódhosszánakmérésére
szolgálóegységek
одини́цівимі́рюваннядовжини́
дві́йковогоко́ду

bináriskódolás
дві́йковекодува́ння

binárisüzenethossza
(adatmennyiség)
довжина́двійко́вогоко́ду
повідо́млення(о́бсягда́них)
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beilleszteni
вста́вити

beillesztés,beszúrás
вста́вка

beírtsoklap
многогра́нниквпи́саний

beírttest
впи́санітіла́

békéltetés,pacifikálás
пацифіка́ція

békeszerződés,egyetértési
megállapodás
мирова́уго́да

bekezdés
абза́ц

bekezdéselsősoránakbehúzása,
elsősorbehúzása
ві́дступпе́ршогоря́дкаабза́цу

bélbolyhok
ворси́нки

bélcsíra(gasztrula)
га́струла

belefoglalás,inkorporáció
інкорпора́ція

belégzés
вдих

belobbanás
спа́лах

belsőelválsztású(endokrin)
mirigyek
за́лозивну́трішньоїсекре́ції
(ендокри́нні)

belsőenergia
вну́трішняене́ргія

belsőéskülsőgyarmatosítás
колоніза́ціявну́трішнятазо́внішня

belsőhálózat
ЛОМ(лока́льнаобчи́слювальна
мере́жа)

belsőlégzés
ди́ханнявну́трішнє

belsőmegtermékenyítés
вну́трішнєзаплі́днення

belsőmemória
вну́трішняпа́м’ять

belsőmunkarend
вну́трішнійтрудови́йрозпоря́док

belsősúrlódásierő
си́ларідко́готертя́

belsőtáplálószövet
(endospermium)
ендоспе́рм

belsőváz
вну́трішнійскеле́т

bélyegekfüggetlen
kombinálódásánaktörvénye
зако́ннезале́жногокомбінува́ння
ста́нівозна́к

bemélyedés
гіле́ї

bemenetiadatokszövegkészlete
те́стовийнабі́рвхідни́хда́них

bemértmennyiség
нава́жка

bemutató
презента́ція

bemutató(prezentáció)háttérszíne
основни́йко́лірдляпрезента́ції

bemutatószerkesztőszofverek
систе́миопрацюва́нняпрезента́цій
(реда́ктори́презента́цій)

bemutatószövegesrészei
те́кстовіоб’є́ктипрезента́ції

bendő
ру́бець

bentosz
бе́нтос

benzén,benzol
бензе́н

benzin(repülőbenzin,
motorbenzin)
бензи́н(авіаці́йний,автомобі́льний)

benzol(gyűrű)
бензе́нове(кільце́,ядро́)

beolvasztás,asszimiláció
асиміля́ція

beosztás
по́ділка

beosztásértéke
ціна́по́ділки

bérbevétel,bérbeadás
оре́нда

berilát
берила́т

berillium
бери́лій

bérletidíj,járadék
ре́нта

berliniválság
Берлі́нськакри́за

bérmunkás(proletár)
на́йманийпрацівни́к(робітни́к,
пролета́рій)

Bernoulli-egyenlet
рівня́нняБерну́ллі

berthollidok
бертолі́ди
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B báb
л́ялечка

bájt(byte)
байт

bakteriofág
бактеріофа́г

bakteriológia
бактеріоло́гія

baktériumok
бакте́рії

baktériumtörzs
штам

balkéz-szabály
пра́вилолі́воїруки́

ballada
бала́да

banduránjátszózenész
бандури́ст

bank
банк

bankititok
ба́нківськатаємни́ця

barázdák,tekervények
зви́вини

barázdálódás
дро́блення

barbarizmus,barbárság
варвари́зм

barbárkirályság
ва́рварськекоролі́вство

Barbarossa-terv
план«Барбаро́сса»

bárium
ба́рій

barnamoszatok
бу́ріво́дорості

barokk
баро́ко

barokkirodalom
баро́ковалітерату́ра

baromfitenyésztés
птахівни́цтво

bársonyosforradalom
«оксамитовареволюція»

Basedow–kór
базе́довахворо́ба

baszkak(mongoladószedő)
баска́к

bauxit
бокси́ти

bazálistest
база́льнетільце́

bázikusoxid
осно́внийокси́д

bázis
осно́ва

bázisosság
осно́вність

BCGvakcina
вакци́наБЦЖ

beadvány,kérelem,petíció
зве́рнення

beágyazottdokumentum
скла́дений(інтегро́ваний)докуме́нт

beágyazottoperátorok
вкла́деніопера́тори

becenév(álnév)
нікне́йм

"becsületforradalma"
«Револю́ціягі́дності»

beépítettdiagramm
вбудо́ванадіагра́ма

beépítettobjektum,objektum
beépítése
вбудо́вуванняоб’є́кта

beesésiszög
кутпаді́ння

befejezetlenevolúció
неспря́женаеволю́ція

befejezetlenszint
незаве́ршенийрі́вень

befejezettalak
доко́нанийвид

befejezetthatározóiigenév
дієприслі́вникидоко́наноговиду

befogadócsalád
прийо́мнасім’я́

befogó
ка́тет

befogóátfogóraesővetülete
прое́кціяка́тетанагіпотену́зу

begy
во́ло
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autotrófok
автотро́фи

autópálya,autósztráda
автомагістра́ль

auxinok
аукси́ни

avantgardizmus
авангарди́зм

avar
лісова́підсти́лка

avitaminózis
авітаміно́з

Avogadroállandó
ста́лаАвога́дро

Avogadroszám
числоАвогадро

axiáliscsontváz
осьови́йскеле́т

axióma
аксіо́ма

axon
аксо́н

axonometria
аксономе́трія

azonnaliüzenetküldés
(üzenetcsere)
миттє́вийо́бмінповідо́мленнями

azonnaliüzenetküldő
szolgáltatások
слу́жбимиттє́вогоо́бміну
повідо́мленнями

azonosanegyenlőkifejezések
тото́жнорі́вніви́рази

azonosanhamisprédikátum
предика́ттотожнохи́бний

azonosanigazlogikaikifejezés
логі́чнийви́разтото́жньоі́стиний

azonosanigazprédikátum
предика́ттото́жноі́стиний

azonoshangzású,homofón
омофо́ни

azonosító,ID
ідентифіка́тор

azonosítómező
ключове́по́ле(ідентифіка́тор)

azonosság
тото́жність

azonosságokalkalmazása
застосува́ннятот́ожностей

azonosszámosságúszámok
чи́сласпільномі́рні

azonosszótövűszavak
однокорене́віслова́

azonostövűszavak
спільнокорене́віслова́

Ázsiaébredése
«Пробу́дженняА́зії»

ÁzsiaiésCsendes-óceániGazdasági
Együttműködés(APEC,Asia-Pacific
EconomicCooperation)
Азіа́тсько-Тихоокеа́нськеекономі́чне
співтовари́ство(АТЕС)

ázsiaiéscsendes-óceánirégió
Азі́йсько-Тихоокеа́нськийрегіо́н
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átépítés
Перебудо́ва

áteresztőképesség,permeabilitás
прони́кність

átfogó
гіпотену́за

áthatolhatatlan,vízhatlan
непроникни́й

áthúzás,húzzaésdobja(dragand
drop)
перетя́гування

átírás,transzkripció
транскри́пція

átjáró,híd
шлюз

átkristályosítás
перекристаліза́ція

átlóssík
діагона́льнаплощина́

átmenetielem
перехідни́йелеме́нт

átmenetiformák
перехідні́фо́рми

átmenetizóna
перехідна́зо́на

átmenőszállítás,tranzit
транзи́тніпереве́зення

atmoszféra,légkör
атмосфе́ра

atom
а́том

atomalapállapota
основни́йстана́тома

atomelmélet
а́томно-молекуля́рневче́ння

atomerőmű
а́томнаелектроста́нція(АЕС)

atomgerjesztettállapota
збу́дженийстана́тома

atomitömegegység(a.t.e.)
а́томнаодини́цяма́си(а.о.м)

atommag
а́томнеядро́

atommagmodell
моде́льядра́а́тома

atommagokkötésienergiája
ене́ргіязв’язку́а́томнихя́дер

atommagokközöttitávolság
між’я́дернаві́дстань

atommagtöltés
заря́дя́драа́тома

atommagtömege
ма́саа́томногоядра́

atomokátrendeződése
amolekulában
перегрупува́нняа́томівумоле́кулі

atomokcsoportosulása
угрупо́ванняа́томів

atomokkölcsönhatása
amolekulában
взає́мнийвплива́томівумоле́кулі

atomos(atomosszerkezet)
атома́рний(атома́рнаструкту́ра)

atompálya
а́томнаорбіта́ль

atomrendűsége(primer,
szekunder,tercier,kvarterner
(általábanszénatomnál
alkalmazzák))
а́том(перви́нний,втори́нний,
трети́нний,четверти́нний),хімі́чного
елеме́нта

atomstabilelektronkonfigurációja
стійка́електро́ннаконфігура́ціяа́тома

atomsugár
ра́діуса́тома

atomtömeg
а́томнама́са

attribútum
атрибу́т

átvilágítás
люстра́ція

Australopithecus-ok
австралопіте́ки

autofágia(asejtekönemésztése)
аутофагі́я

autokephalegyház
автокефа́льнаце́рква

autonomisták
автономі́сти

autonómia
автоно́мія

autonómköztársaság
автоно́мнареспу́бліка

autoritárius(önkényes)politikai
rendszer
авторита́рнийполіти́чнийрежи́м

autoszomáliskromoszómák,
autoszóma(testikromoszóma)
аутохромосо́ми

autoszómák
аутосо́ми
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argumentumnövekménye
при́рістаргуме́нту

argumentumok
аргуме́нти

aridizáció
аридиза́ція

arisztokrácia
аристокра́тія

Arkhimédésztörvénye
зако́нАрхіме́да

arkuszkoszinusz(arccos)
аркко́синус

arkuszkotangens(arcctg)
арккота́нгенс

arkuszszinusz(arcsin)
аркси́нус

arkusztangens(arctg)
аркта́нгенс

árok,mélyedés
запа́дини

aromásamin
аромати́чнийамі́н

aromásszénhidrogén
аромати́чнийвуглево́день

aromorfózis
ароморфо́з

ártatlanságvélelme
презу́мпціяневинува́тості

ártér
запла́ва

artériák
арте́рії

artériásnyomás
артеріа́льнийтиск

arteriolák
артеріо́ли

arteroszklerózis,érelmeszesedés
атеросклеро́з

artézivizek
артезіа́нськіво́ди

artritisz(izületigyulladás)
артри́т

áruforgalom
ванта́жніпото́ки

árugazdaság
господа́рствотова́рне

áruszállítás(váltásos,napi,heti,
havi,évi)
вантажоо́біг(змі́нний,добови́й,
тижне́вий,мі́сячний,річни́й)

árvíz,áradás
водопі́лля

arzén
арсе́н

asszimiláció(anabolizmus)
асиміля́ція(анаболі́зм)

asszimilálószövet
асиміляці́йна(хлорофілоно́сна)
ткани́на

asszimmetria
асиме́трія

asszociativitás,csoportosíthatóság
асоціати́вність

ásvány,kövület
копа́лина

ásványianyagfelvétel
мінера́льнежи́влення

ásványianyagok
мінера́льніречови́ни

ásványianyagokkitermelése
(bányászat)
видобува́нняко́ри́снихкопа́лин

ásványinyersanyag-források
мінера́льно-сирови́нніресу́рси
(кори́снікопа́лини)

ásványok
мінера́ли

aszimptota
асимпто́та

aszóvölgy
яр

asztácium
аста́т

asztal
робо́чийстіл

asztenoszféra
астеносфе́ра

asztigmatizmus,asztigmia
астигмати́зм

asztroid
астро́їда

átalakítás,átalakulás
перетво́рення

átalakítás,átváltás
конве́рсія

atamanscsina(fegyverescsapatok
ellenőrizetlentevékenysége1918–
1923-ban)
отама́нщина

atavizmus
атаві́зми
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anyagkörforgás
колоо́бігречови́н

anyagmágnesestérben
речовина́вмагні́тномупо́лі

anyagmeghatározása
ідентифіка́ціяречовини́

anyagmennyiség
кі́лькістьречовини́

anyagokelőállítása
добува́нняречовини́

anyagokfelületénekérintkezése
пове́рхнястика́нняречови́н

anyagöngyulladása
самозайма́нняречовини́

anyagösszetétel
складречовини́

anyagszállítás
тра́нспортречови́н

anyagszintézis
си́нтезречови́н

anyag(változóösszetételű-,
szervetlen-,szerves-,állandó
összetételű-,egyszerű-,összetett-)
речовина́(змі́нногоскла́ду,
неоргані́чна,органі́чна,пості́йного
скла́ду,проста́,складна́)

anyaság
матери́нство

apartheid
апарте́їд

apaság
батькі́вство

apatit
апати́т

aplikátatengely
вісьапліка́т

apoláriskötés
неполя́рнийзв’язо́к

apolárismolekula
неполя́рнамоле́кула

apolárosszigetelők,dielektrikumok
неполя́рнідіеле́ктрики

apoptózis
апопто́з

approximáció(megközelítés,
számításiközelítés)
апроксима́ція

aprítás,felaprózódás,felaprózás
подрі́бнення

ár(1ár=100m²)
ар

arabtavasz
«ара́бськавесна́»

áradás
по́вінь

áradás;magasvízállás
па́водок

árakforradalma
«револю́ціяцін»

áramerősség
си́ластру́му

áramkörkapcsolásirajza
схе́маелектри́чногоко́ла

áramlatok(óceáni,tengeri)
те́чії(океані́чні,морські́)

árammágnesesterénekenergiája
ене́ргіямагні́тногопо́лястру́му

áramsűrűség
густина́стру́му

áramteljesítménye
поту́жністьстру́му

arany
зо́лото

arany,aurum
а́урум

aranynyugalom,békeidőszaka
«Золоти́йспо́кій»

arányosválasztásirendszer
пропорці́йнави́борчасисте́ма

aránypár
пропо́рція

arány(tömeg,moláris,térfogat)
ча́стка(ма́сова,моля́рна,об’є́мна)

archaikum
архе́йськае́ра

archebaktériumok(archeák)
архебакте́рії(архе́ї)

Archeopterix
археопте́рикс

archiválás
архіва́ція

archiváló,tömörítő
архіва́тори

arcüreggyulladás
гаймори́т

arén
аре́н

areométer,folyadéksűrűség-mérő
арео́метр

argon
арго́н
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amöboidmozgás
амебо́їднийрух

Ampère-félegerjesztésitörvény
гіпо́тезаАмпе́ра

Amper-erő
си́лаАмпе́ра

anabiózis
анабіо́з

anabolizmus(asszimiláció)
анаболі́зм(асиміля́ція)

anaerob
анаеро́би

anafázis
анафа́за

analizátor
аналіза́тор

analógia
анало́гія

analógszervek
аналогі́чніо́ргани

anatómia
анато́мія

anémia(vérszegénység)
анемі́я(малокров'я)

Anginapectoris
стенокарді́я

angolkór
рахі́т

anhidrid
ангідри́д

anilin
анілі́н

anilinfesték(azindigótjelentő
portugálanilszóból)
анілі́новийбарвни́к

animáció
аніма́ція

animációshatás,effektus
анімаці́йніефе́кти

anion
аніо́н

anizogámia
анізога́мія

anonimcsoport
аноні́мніугрупо́вання

anód
ано́д

anódfolyamat
ано́днийпроце́с

Anschluss
а́ншлюс

antagonistaizmok
м’я́зи-антагоні́сти

antibiotikumok
антибіо́тики

anticiklon
антицикло́н

antigén
антиге́н

antikkor,antikvitás
анти́чність

antikodon
антикодо́н

antimon
сти́бій

antiparallelspinek
антипарале́льніспі́ни

antirészecskék
античасти́нки

antitest
антиті́ло

antitézis
антите́за

antropogénéstermészetestáj
ландша́фтиантропоге́нні,приро́дні

antropogenezis
антропоген́ез

antropogénhatás
антропоге́ннийвплив

antropogénökológiaitényezők
антропоге́нніекологі́чніфа́ктори

antropogénszennyezés
антропоге́ннезабру́днення

antropogéntáj
антропоге́ннийландша́фт

antropogéntényezők
антропоге́ннічи́нники

anyagbelsőenergiája
вну́трішняене́ргіяречовини́

anyagcsere(metabolizmus)
о́бмінречови́н(метаболі́зм)

anyagfajlagosellenállása
пито́мийо́пірречовини́

anyagfelhevítése
розжа́рюванняречовини́

anyaghalmazállapota
станречови́ни

anyagifelelősség
матеріа́льнавідповіда́льність

anyagipont
ві́льнаматеріа́льнато́чка
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általánosdegeneráció
зага́льнадегенера́ція

ÁltalánosDíjszabási
ésKereskedelmiEgyezmény
Генера́льнауго́дазтари́фівіторгі́влі

általánosítás
генераліза́ція

általánosítókifejezés
узага́льнюючесло́во

általánosképlet(bruttóképlet,
avegyületmolekulaképlete)
зага́льнафо́рмула(бру́тто-фо́рмула,
молекуля́рнафо́рмуласполу́ки)

általánosrendelet,univerzálé
універса́л

általánosszókincs
нейтра́льнале́ксика

alternatívenergia-források
альтернати́вніджере́лаене́ргії

alternatívkatonaiszolgálat
альтернати́вна(невійсько́ва)слу́жба

áltört
дрібнепра́вильний

áltudomány
псевдонау́ка

alulrólkorlátossorozat
послідо́вність,обме́женазни́зу

aluminát
алюміна́т

alumínium
алюмі́ній

alumínium-(hidroxid,karbid,
nitrát,oxid,szulfát,klorid)
алюмі́ній(гідрокси́д,карбі́д,нітра́т,
окси́д,сульфа́т,хлори́д)

aluminotermia
алюмінотермі́я(алюмотермі́я)

alveolák
альвео́ли

Alzheimer–kór
хворо́баАльцге́ймера

amalgám
амальга́ма

amfifilvegyületek
амфіфі́льнісполу́ки

amfoter(hidroxid,oxid)
амфоте́рний(гідрокси́д,окси́д)

amfotertulajdonság
амфоте́рність

amfotervegyület
амфоте́рнасполу́ка

amidkötés(peptidkötés)
амі́дний(пепти́дний)зв’язо́к

amid(peptid)csoport
амі́дна(пепти́дна)гру́па

amiláz
аміла́за

amin
амі́н

aminocsoport
аміногру́па

aminoetánsav(aminoecetsav)
аміноета́нова(аміноо́цтова)кислота́

aminosavak
амінокисло́ти

aminosav(nemesszenciális,
esszenciális)
амінокислота́
(nemesszenciális,esszenciális)

aminosavsorrend,aminosav-
szekvencia
послідо́вністьамінокисло́тних
за́лишків

amitózis
аміто́з

ammonsalétrom,ammónium-nitrát
амоніа́чнаселі́тра

ammónia
амоніа́к

ammóniaoldat
амоніа́чнийро́зчин

ammóniásvíz,ammónium-
hidroxid,szalmiákszesz
амоніа́чнавода́

ammónium-(hidrogénkarbonát,
hidroxid,karbonát,nitrát,nitrit,
szulfát,klorid)
амо́ній(гідрогенкарбона́т,гідрокси́д,
карбона́т,нітра́т,нітри́т,сульфа́т,
хлори́д)

ammóniumion
амо́ній-іо́н

amnesztia
амні́стія

amorfanyag
амо́рфнаречовина́

amorfitás
амо́рфність

amőba
аме́ба

amőbásdizentéria,vérhas
(amoebiasis)
аме́бнадизентері́я(амебіа́з)
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államiköltségvetés
держа́внийбюдже́т

államimechanizmus
механі́змдержа́ви

államiszabványok
держа́вністанда́рти

államiszerv
держа́внийо́рган

államiszolgálat
держа́внаслу́жба

államiterület
держа́внатерито́рія

államitisztviselő
держа́внийслужбо́вець

államközpontúság,etatizmus
етати́зм

államnyelv
держа́внамо́ва

állampolgár
громадя́нин

állampolgárijogokbiztosa,
ombudsman
омбудсма́н

állampolgárság
громадя́нство

államrendszer
держа́внийлад

államszövetség,konföderáció
конфедера́ція

állandó
ста́лий

állandó,konstans
конста́нта

állandóerőmunkája
механі́чнаробо́тапості́йноїсили

állandófüggvény
фу́нкціяста́ла

állandógyorsulásúmozgás
рівноприско́ренийрух

állandómennyiségek
ста́лівеличи́ни

állandóság
ста́лість

állandósorozat
послідо́вністьстаціона́рна

állandósultszövet
пості́йнаткани́на

állatfajta
поро́да

állatfarmok
звірофе́рма

állatkert,állatpark
зоопа́рк

állatokmintbioreaktorok
твари́ни-біореа́ктори

állatokvonulása
мігра́ціїтвари́н

állatpszichológia
зоопсихоло́гія

állattan,zoológia
зооло́гія

allegória
алего́рія

allél
але́льніге́ни

allergének
алерге́ни

allergia
алергі́я

állítás
тве́рдження

állítmány
при́судок

állkapcsok
ще́лепи

allotrópia
алотро́пія

allotrópmódosulat
алотро́пнавидозмі́на

állócsiga
нерухо́мийблок

állóháború
позиці́йнавійна́

állóhullám-egyenlet
рівня́ннястоя́чоїхви́лі

állóhullámok
стоя́чіхви́лі

állórész,sztátor
ста́тор

almasav
я́блучнакислота́

álom
сон

álomkór
со́ннахворо́ба

álomlátás
сновиді́ння

alperes
відповіда́ч

alprogram
підпрогра́ма
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algoritmusmeghatározottsága
(determinizmusa)
ви́значеність(детерміно́ваність)
алгори́тму

algoritmusösszetettsége
скла́дністьалгори́тму

algoritmustömbösödése
ма́совістьалгори́тму

algoritmustulajdonságai
власти́востіалгори́тмів

algoritmusvégessége
скінче́нністьалгори́тму

algoritmusvégrehajthatósága
вико́нуваністьалгори́тму

alifásszénhidrogén
аліфати́чнийвуглево́день

alkadién
алкадіє́н

alkálifém
лу́жний(елеме́нт,мета́л)

alkáliföldfém
лужноземе́льний(елеме́нт,мета́л)

alkalmazás
застосу́нок

alkalmazás,felhasználás
застосува́ння

alkalmazása
зада́чазпара́метром

alkalmazásablak
вікно́дода́тка

alkalmazkodásakörnyezethez
пристосува́ннядонавко́лишнього
середо́вища

alkalmazottszoftver
прикладнепрограмнезабезпечення

alkaloidok
алкало́їди

alkán
алка́н

alkánmolekuláktetraéder
szerkezete
тетраедри́чнабудо́вамоле́кулалка́нів

alkanolát
алканоля́т

alkén
алке́н

alkil
алкі́л

alkímia
алхі́мія

alkin
алкі́н

alkohol,szesz(borszesz,faszesz,
etil-alkohol,metil-alkohol,
szalmiákszesz,egyértékű,
kétértékű,háromértékű,telített,
elsődleges,másodlagos)
спирт(ви́нний,деревни́й,ети́ловий,
мети́ловий,нашати́рний,
одноа́томний,двоа́томний,
триа́томний,наси́чений,перви́нний,
втори́нний)

alkoholosoldat
спиртови́йро́зчин

alkotmány
Конститу́ція

alkotmányoskötelezettségek
конституці́йніобо́в’язки

alkotmányosmonarchia
конституці́йнамона́рхія

alkotmányosszerződés
конституці́йнийдо́говір

alkotó
складова́части́на

állábak
неспра́вжніні́жки

állam
держа́ва

államalakítás,államszervezés
державотво́рення

államapparátus,hivatali
intézményrendszer
апара́тдержа́ви

államcsíny
держа́внийпереворо́т

államenergetikairendszere
енергосисте́мадержа́ви

államforma
фо́рмадержа́ви

államhatalom
держа́внавла́да

államhatár
держа́внийкордо́н

államhatárokmegvonásakötött
szerződésalapján
демарка́ціякордо́ну

államiadó
держа́внеми́то

államifeladatok
фу́нкціїдержа́ви

államikényszerítés
держа́внийпри́мус

8
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akceptor
акце́птор

akklimatizáció
акліматиза́ція

akkomodáció,alkalmazkodás
акомода́ція

akromegália
акромега́лія

akroszóma
акросо́ма

aktin
акти́н

aktinoida
актино́їд

aktiválás
актива́ція

aktívközpont
акти́внийцентр

aktívszállítás
акти́внийтра́нспорт

aktívszén
активо́ваневугі́лля

aktívválasztójog
акти́вневи́борчепра́во

aktívvédelem
акти́внийза́хист

aktuáliscella
пото́чнакліти́нка(комі́рка)

aktuálisérték
пото́чнезна́ченнявеличини́

akusztika
аку́стика

alacsonyforráspontúanyag
низькокипля́чаречовина́

alacsonyolvadáspontúanyag
низькоплавка́речовина́

alacsonyvérnyomás(hipotónia)
гіпотоні́я

alacsonyvízállás
ме́жень

alak
морф

alaktan,morfológia
морфоло́гія

alaktani,morfológiai
морфологі́чний

alaktanibesorolás
морфологі́чнакласифіка́ція

alakváltozástípusai
ти́пидеформа́ції

alakzatok
автофігу́ра

alanin(α-alanin,
α-aminopropánsav)
алані́н(α-алані́н;α-амінопропа́нова
кислота́)

alany
пі́дмет

alanyeset,nominativus
називни́йвідмі́нок

alapanyagcsere
основни́йо́бмін

alaplap
матери́нськапла́та

alappont,reper
репе́р

alapszó
осно́васло́ва

alapszövet
основна́ткани́на

alaptörvény,fundamentálistörvény
фундамента́льнийзако́н

alaptulajdonság
основна́власти́вість

alapvetőki-ésbevitelirendszer
ба́зовасисте́мавве́дення-виведення

alapvetőszellemitevékenység
елемента́рнарозумо́вадія́льність

alárendelőösszetettmondat
складнопідря́днере́чення

albedó
альбе́до

albigensháborúk
альбіго́йськіві́йни

aldehid
альдегі́д

Al-dunaiSzics
Задуна́йськаСіч

alföldek
низови́ни

algebra
а́лгебра

algebraikifejezés
ви́разалгебраї́чний

algoritmus
алгори́тм

algoritmus(blokkséma)
блок-схе́маалгори́тму

algoritmuseredményessége
результати́вністьалгори́тму
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adatok
да́ні

adatok(afeladatfeltételei)
да́ні(умо́визада́чі)

adatokgyorsítótárazása
кеширува́нняда́них

adatokmentése
збере́женняда́них

adatoksorbarendezése
ранжи́руванняря́дуда́них

adatokszinkronizálása
синхроніза́ціяда́них

adatoktípusa
типда́них

adatsor
рядда́них

Addison-kór
бро́нзовахворо́ба

additivitás
адити́вність

adenin
адені́н

adenozin–trifoszfát(ATP)
аденозинтрифосфа́т(АТФ)

adiabatikusfolyamat
адіаба́тнийпроце́с

adminisztratívközigazgatási
berendezkedés
адміністрати́вно-територіа́льний
у́стрій

adminisztratívmegrovás(bírság)
адміністрати́внестя́гнення

adminisztratívőrizetbevétel
адміністрати́внийаре́шт

adotthalmazoninvertálható
függvény
фу́нкціяоборо́тнанамножині́

adó
данина́

adóparadicsom,offshorezóna
офшо́рназо́на

adóparadicsomok
краї́ни-офшо́ри

adszorpció
адсо́рбція

aerobok
аеро́би

aeroszol
аерозо́ль

aerosztát,léggömb,léghajó
аероста́т

Afrikaéve
рікА́фрики

agar-agar
ага́р-ага́р

agglomerátum
агломера́т

agglutináció
аглютина́ція

agrárholding
агрохо́лдинг

agráriparikomplexum(AIK)
агропромисло́вийко́мплекс(АПК)

agrárkapcsolatok
агра́рнівідно́сини

agrárország
агра́рнакраї́на

agresszívviselkedés
агреси́внаповеді́нка

agresszor
агре́сор

agrocönózis
агроцено́з

agroklimatikusforrások
агроклімати́чніресу́рси

agyag
гли́на

agyagedény,cserép
фая́нс

agyalapimirigy(hipofízis)
гіпо́фіз

agyelszívás
«відпли́вумі́в»

agyfélteke
півку́ліголовно́гомо́зку

agyhártyagyulladás
енцефалі́т

agyidegek
не́рвиче́репно-мозкові́

agytok
черепна́коро́бка

agytörzs
сто́вбурмо́зку

agyvelő
головни́ймо́зок

ajakhang
губни́йзвук

akadémia
акаде́мія

akceleráció
акселера́ція

6

A

a
d
a
to

k

315

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua



A

a
d
a
tm

o
d
e
ll

5

A,Á ábécé
а́збука

abiogenezishipotézisei
гіпо́тезиабіогене́зу

abiotikustényezők
абіоти́чнічи́нники

ablak
вікно́

abolicionizmus(mozgalom
arabszolgaságeltörléséért)
аболіціоні́зм

ábrándkép,fantazmagória
фантасмаго́рія

abszcisszatengely
вісьабсци́с

abszolútértékmértanijelentése
геометри́чнийзмістмо́дуля

abszolúthivatkozás
абсолю́тнепосила́ння

abszolutizmus(abszolút
monarchia)
абсолюти́зм(абсолю́тнамона́рхія)

abszolútnedvesség
абсолю́тнаволо́гість

abszolúttörésmutató
абсолю́тнийпоказни́кзало́млення

abszorbens
поглина́ч

abszorpció
абсо́рбція

abszorpció(elnyelés)
вбира́ння(поглина́ння)

absztrakcionizmus
абстракціоні́зм

absztraktgondolkodás
абстра́ктнеми́слення

acél
сталь

acélos
стале́вий

acélötvözet
лего́ванасталь

Acetabularia(ernyőalga)
ацетабуля́рія

acetaldehid(etanal)
ацетальдегі́д(етана́ль,о́цтовий
альдегі́д)

acetil-cellulóz(triacetil-cellulóz)
ацетилцелюло́за
(триацетилцелюло́за)

acetilén,etin
ацетиле́н(ети́н)

aceton
ацето́н

adaptáció
адапта́ції

adapter
ада́птер

adaptívbiológiairitmusok
адапти́внібіологі́чніри́тми

adaptívkompromisszumhipotézise
гіпо́тезаадапти́вногокомпромі́су

adaptívszétterjedés
адапти́внарадіа́ція

adatátvitelicsatornák
кана́липередава́нняда́них

adatbázis
ба́зада́них

adatbázisforma
фо́рмабазиданих

adatbázisjelentés
звітба́зида́них

adatbázis-kezelőrendszerek
(szoftverek)
систе́миуправлі́нняба́замида́них

adatbázislekérdezés
за́питба́зида́них

adatcserélőpuffer,vágólap
буфе́ро́бміну

adatcsomag
паке́тда́них

adatfolyam(streaming)bemutató
пото́ковапрезента́ція

adatformátumok
форма́тида́них

adatmennyiség
о́бсягда́них

adatmodell
моде́льда́них
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F

G

Аа

Egyezményes jelek

Jog

Nyelvészet

Informatika

Minden tantárgyhoz kötődő kifejezés

Biológia

Matematika

Kémia

Földrajz

Fizika

Történelem
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A szakkifejezések és fogalmak szótárról

Az ajánlott magyar-ukrán – ukrán-magyar szótár fordítói 
szakszótár. Megközelítőleg 7000, rendkívül gyakori történelmi, 
földrajzi, matematikai, fizikai, biológiai, kémiai, informatikai, nyelvészeti 
és jogtudományi szakkifejezést tartalmaz. Most e tárgyak 
szakkifejezéseivel ismerkedhetnek meg a tanulók az anyanyelvükön 
és az államnyelven. A szótárban megtalálhatók egyszavas 
szakkifejések és szókapcsolatok (tudományos fogalmak) is.

A szakkifejezések többsége nemzetközi szó, ugyanakkor minden 
nyelvben a saját szabályoknak megfelelően írják azokat: a szótár 
normatív jellege ezt segíti elsajátítani. A különböző szakterületekről 
származó szavak helyesírása megfelel a nyelv aktuális szabályainak.

A szótár fő feladata, hogy segítse a tanulókat az anyanyelv és az 
ukrán  államnyelv szakkifejezéseinek összehasonlításában, ami 
jelentős mértékben segíti bizonyos tudományterületek tankönyveinek 
és szakirodalmának tanulmányozását. A szakkifejezések össze-
hasonlítása a jelenlegi körülmények között rendkívül fontos, mivel az 
ukrán államnyelv használata a tudomány minden területére kiterjed.

Nagyon könnyű használni a szótárt: a szakkifejezések abc-
sorrendben vannak a harmadik betűig vagy tovább. Minden 
szakkifejezés és fogalom előtt található egy piktogram (szimbólum), 
amely a szakterületet jelzi. A helyes kiejtés érdekében az ukrán 
szavakon a hangsúlyt ékezetek jelzik.

Megfordítva a könyvet, az olvasó hozzáfér a másik nyelvből való 
fordításhoz, ami lehetőséget nyújt a tájékozódásra tudományos és 
tanulmányi kérdések megválaszolásakor, a tesztfeladatok 
kitöltésekor.

A szótár önmagában elégséges, alkalmas útmutató. A benne 
található szókincs a tanulókat nemcsak a különböző típusú feladatok 
megoldásában, de a tananyag vagy a különböző tudományos munkák 
fordításában is segíti. A szótár szakkifejezéseinek ismerete 
elengedhetetlen az ukrán felsőfokú tanintézményekbe való 
felvételihez, amelyet külső független értékelés előz meg.

A szótár tartalmazza azokat új tudományos és technikai 
szakkifejezéseket és fogalmakatis, amelyek nemrég jelentek meg a 
társadalmi és gazdasági változások következtében.

A kiadvány hasznos az általános és középiskolák, líceumok,  
gimnáziumok tanulói és tanárai számára egyaránt.
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