
SWEET LIFE SZÓTÁR 

adatszolgáltatás: data supply 

aktív ház: active house 

alaperőmű: base load power plant,  basic power plant, basic power station 

alternatív energiaforrás: alternative energy source 

ÁFA (általános forgalmi adó): VAT (value-added tax) 

állami szabályozás: state regulation 

áralkalmazás: price application 

áramszolgáltató: electricity supplier company 

bányabezárás: closure of a mine 

Bányaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének Sztrájkbizottsága (Szénbányászati tagozat):  

Strike Committee of the Coal Branch of the Trade Union Federation of Mine Industry Workers 

befektető, beruházó: investor 

belföldi (hazai) felhasználás: domestic consumption 

csúcsterhelés: maximum, peak load 

döntéshozatal: decision-making 

ellenőrző fogyasztásmérő: back-up meter 

elosztóhálózat: distribution network 

energiaforrás: energy source 

energiaigény: energy demand 

energiapolitika: energy policy 

energiatakarékosság: energy conservation 

energiatermelés: energy generation 

erőmű létesítés: power plant establishment 

édesvízkészlet: freshwater resources 

érintésvédelem: protection against electric shock 

értéktőzsde: Stock Exchange 

felszín alatti vizek: Groundwater 



fogyasztóbarát: consumer-friendly 

fogyasztóvédelem: consumer protection,  protection of the consumers' interests 

fosszilis energia: fossil energy 

független áramtermelés: independent power production (IPP) 

gázüzemű jármű: gas-powered vehicle 

hosszú távú garantált átvétel: long-term guaranteed dispatch 

hővezető: conductive 

import-export szaldó: import-export balance 

jegyzett tőke, alaptőke: registered capital, initial capital 

jogszabály: legal regulation, legal rule 

karbantartási kiesés: maintenance outage 

kisfeszültségű villamos hálózat: low voltage network 

környezeti hatásvizsgálat: environmental impact assessment 

környezettudatos: environmentally conscious 

környezetvédelem: environmental protection 

közmeghallgatás: public hearing 

külföldi magántőke: foreign private capital 

levegő minőségbiztosítása, tisztaságvédelme: air quality management 

megújuló energia: renewable energy 

megvalósíthatósági tanulmány: feasibility study 

Napenergia: solar energy 

napkollektor: solar 

nemzetgazdasági érdekek: interests of national economy 

nemzetközi együttműködés: international cooperation 

névleges teljesítmény: nominal capacity, rated capacity 

ökológiai lábnyom: ecological footprint 

passzív ház: passive house 

primer energia: primary energy 



részvényes: shareholder 

szakhatósági engedély: license of special authorities 

szelektív hulladékgyűjtés: selective waste collection 

szélenergia: wind energy 

szellemi javak: intangible assets 

talajvizsgálat: soil test 

tájrendezés: landscaping 

teljesítmény: capacity 

természetvédelem: nature protection 

Tiszavíz Vízerőmű Kft.: Tiszavíz Hydro Power Plant Inc. 

Tiszántúli Áramszolgáltató Rt. (TITÁSZ Rt.): East Hungarian Electricity Supply Co. Ltd. 

törvényhozás: legislation 

tudatos életmód: conscious lifestyle 

tulajdonosi struktúra: proprietary structure 

tüzelőanyag: fuel 

újrahasznosítás: recycling 

üzemeltetési feltételek: operating conditions 

üzemzavar: defect, malfunction 

vezetékrendszer: electric line system 

vis maior esemény: force majeure event 

vízenergia: hydro power plant 

 

 

 

 

"Ez a projekt az Európai Bizottság támogatásával valósult meg." 

„A projekt tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság vagy a Magyar Nemzeti Iroda véleményét, mely 

intézmények felelőssége a projektre nem terjed ki.”  


