
 adatbázis  database

 alaplap  motherboard

 babzsák  bean-bag

 büntetés  fine

 csavar  screw

 csomagolás  packageing

 döntés  determination

 elutasít  decline

 felkínál offers

 fúró  drill

 gépi kód machine code

 gyorsítótár  cache

 hajléktalan  homeless

 hátizsák  backpack

 igazítás  alignment

 látszik  seem

 megfelelő  proper

 merevlemez  hard drive

 munka  job

 önkéntes  vollunteer

 párok  pairs

 polc  shelf

 adminisztrátor  admin

 adó  tax

 alaplap  motherboard

 alapvető kifejezések  basic expressions

 algoritmusok  algorithms 

 árnyék  shadow 

 asztal  desk

 átadni, elhozni  deliver

 beállítások  settings

 beszúr  insert

 betöltés  loading

 birsag  fine

 bírság  fine

 biztonság  security 

 bonyolultság  complexity



 bus stop  busz megálló

 büntetés  penalty

 büntetés  fine 

 case  ügy

 cél  goal

 csapat  group

 csillár  chandelier

 csomagolás  packageing

 deeper  mélyebbre

 déli-híd  southbridge

 development  fejlesztés

 döntés  determination

 drill  fúró

 duplikálás  duplicate 

 egység  unit

 elvárás  expectation

 ember-gép kölcsönhatás  human computer interaction 

 emergency  vészhelyzet

 északi-híd  northbridge

 fejhallgató  headphone

 fejléc  header

 fejlesztés  development

 feladat  task

 felhasználónév  username

 felismerés  realize

 fény  light

 fény  exposure

 festmény  picture

 fine bírság

 folyamat  process

 főhadiszállás  headquarters

 föld  dirt

 földalatti  underground

 free time  szabadidő

 fúró  drill

 gallér  collar

 gazdasági informatika  econmical informatics 



 goal  cél

 grafikus megjelenítő eszköz  graphics card

 gyorsító tár  cache

 haladás  progress

 haladó  advanced

 hangszigetelt  soundproof

 hintó  carriage

 hozzáértő  professional

 hulladék  waste

 idegen  stranger

 időtúllépés  timeout

 international  nemzetközi

 iras  typing

 iroda  office

 írógép  typewriter

 it specialista  it specialist

 ítélet  judgement

 jegyzet  note

 jellemzők  features

 jövő  future

 judgement  ítélet 

 kapcsoló  switch

 kaviár  caviar

 kemény munka  hardwork

 kendő  blanket

 klón  clone

 körforgalom roundabaout

 köszönés  greeting

 krumpli  potato

 külföld  abroad

 láda, ügy  case

 ladik punt

 lapok  pages

 látszik  seem

 lehetőség  opportunity

 liszt  flour

 marhahús  beef



 meeting  találkozó

 megérkezni  arrive

 megfelelő  proper

 memória  ram

 menedzsment  management

 merevlemez  hard drive

 mesterséges intelligencia artifical intelligence

 mesterséges intelligencia  intelligent systems

 mintázat  pattern

 mission  küldetés

 mosogató  sink

 mosógép  washing machine

 munka  job

 nemzetközi  international

 olyan személy aki már tapasztalt az adott téren (5+ év)  senior

 opportunity  lehetőség

 önkéntes  voluntary

 pamut  cotton

 párok  pairs

 párok  pairs

 pezsgő  champagne

 polc  shelf

 processzor  central processing unit

 programozás alapjai  programming fundamentals 

 programozási nyelvek  programming languages 

 progress  haladás

 publikálás  publish 

 remél  hope

 részlet  detail

 roller  scooter

 segitő  helper

 sertéshús  pork

 sugó  helper

 sűrűség  density

 szabadidő  free time

 szakértő expert

 szék  chair



 szín  color

 szines  colorful

 szivacs  sponge

 szoftvertechnológia  software engineering 

 tagállam  member state

 találkozó  meeting

 tárgy  object

 taxes  adók

 térd  knee

 térinformatika  geoinformatics 

 tervezés  planning

 történelem  history

 tulajdonság  propertie

 udvarias  gentle

 underground  földalatti

 út  way

 ügy  case

 változtat  manage

 vár  castle

 vas  iron

 veszély  danger

 vezérlőpult  control panel

 vezet  drive

 vezeték  cabel

 vitat  debate

 vízhűtés  water cooling

 way  út

adatbázis-karbantartó database administrator

adattároló eszközök data storage

betűtípus typeface 

csavarhúzó screwdriver 

elektronikusan electronically

elfogad accept 

földalatti  underground

hordozható számítógép wearable computer

informatikai állások jobs in it

képernyőfelbontás screen resolution



kézi hand-held

kézi számítógép palmtop

külföld  abroad

külső merevlemez meghajtó external hard drive

külső ssd meghajtó external ssd drive

lap  sheet

lapolvasó flatbed scanner

munkaállomás workstation

munkahely  workplace

perifériák periphearals

racionális  rationalist

számítógép típusok types of computer

számítógép-kereskedő computer salesperson

számítógéptudós computer scientist 

személyes digitális asszisztens pda

szoftvertechnológia software engineering

tagadás  denial

takar cover

tintasugaras nyomtató inkjet printer

ügyfélszolgálati munkatárs helpdesk technician

vezeték cable 


