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kábel <fn> (gramm) kábelt, kábelek, kábele/
kábelje 
A számítógépet egy külső eszközzel 
összekötő vezeték.  
 ♣ cable (angol)  
 ♣ kaabel (észt)  
 ♣ kaapeli (finn)  
 ♣ Kabel [s] (német)  
 ♣ cavo [il] (olasz)

kalózkodik <ige> [intr.] (gramm) kalózko-
dott (kalózkodtam), kalózkodjon!  
Illegális tartalmat letölt.  
 ♣ to pirate (angol)  
 ♣ Internetipiraatlust harrastama (észt) 
 ♣ laittomastikopioida/ladata (finn)  
 ♣ raubkopieren, eine Raubkopie [e] 
herunterladen (német)  
 ♣ piratare (olasz)

kattint <ige> [vmire] (gramm) kattintott (kat-
tintottam),  kattintson  
Az egér gombját lenyomja.  
 ♣ to click (angol)  
 ♣ klikkima, klõpsama (észt)  
 ♣ klikata (finn)  
 ♣ klicken (német)  
♣ clicca (olasz)

kattintás <fn> (gramm) kattintást, kattintá-
sok, kattintása  
Az egér gombjának lenyomása.  
 ♣ click (angol)  
 ♣ klikk, klõps (észt)  
 ♣ klikkaus (finn)  
 ♣ Klick [r] (német)  
 ♣ clic [il] (olasz)

kedvencek <fn> (gramm) kedvenceket, ked-
vencei 
A kedvenc weblapok listája.  
 ♣ favourites (angol)  
 ♣ lemmikud (észt)  
 ♣ suosikit (finn)  
 ♣ Favoriten [e] (német)  
 ♣ preferiti [i] (olasz)

képernyő <fn> (gramm) képernyőt, képer-
nyők, képernyője  

Olyan felület, amelyen a képek és az 
információk jelennek meg.  
 ♣ screen (angol)  
 ♣ ekraan, kuvar (észt)  
 ♣ näyttö (finn)  
 ♣ Bildschirm [r] (német)  
 ♣ schermo [lo] (olasz)

képgaléria <fn> (gramm) képgalériát, kép-
galériák, képgalériája  
Képeket összegyűjtő és megjelenítő 
felület.  
 ♣ photo gallery (angol)  
 ♣ pildigalerii (észt)  
 ♣ kuvagalleria (finn)  
 ♣ Fotogalerie [e] (német)  
 ♣ galleria delle immagini [la], album [l'] 
(olasz)

keres <ige> [vmit] (gramm) keresett (keres-
tem), keressen  
Az interneten információk vagy a 
számítógépen fájlok után kutat.  
 ♣ to search (angol)  
 ♣ otsima (észt)  
 ♣ etsi/haku (finn)  
 ♣ suchen, googeln (német)  
 ♣ cerca (olasz)

keresés <fn> (gramm) keresést, keresések, 
keresése 
Az interneten információk vagy a szá-
mítógépen fájlok után való kutatás.  
 ♣ search (angol)  
 ♣ otsing (észt)  
 ♣ haku (finn)  
 ♣ Suche [e] (német)  
 ♣ ricerca [la] (olasz)

kereső1 <fn> (gramm) keresőt, keresők, ke-
resője 
Olyan internetes oldal, amely tartalmak 
keresésére szolgál. Például: a Google. 
 ♣ search engine (angol)  
 ♣ otsingumootor (észt)  
 ♣ hakukone (finn)  
 ♣ Suchmaschine [e] (német)  
 ♣ motore di ricerca [il] (olasz)

kereső2 <fn> (gramm) keresőt, keresők, 
keresője 
Elektronikus fájlok vagy tartalmak 
közötti keresésre szolgáló felület a 
számítógépen.  
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 ♣ find (angol)  
 ♣ otsingulahter (észt)  
 ♣ hakusivu (finn)  
 ♣ Finden (német)  
 ♣ cerca (olasz)

készenléti állapot <szókapcsolat> (gramm) 
készenléti állapotot, ~ állapotok, ~ állapota 
A számítógépek kis energiafogyasz-
tású üzemmódja, amely megőrzi a 
munkamenetet.  
 ♣ standby (angol)  
 ♣ ooterežiim (észt)  
 ♣ lepotila (finn)  
 ♣ standby (német)  
 ♣ sospendi (pausa [la]) (olasz)

készülék <fn> (gramm) készüléket, készü-
lékek, készüléke  
Elektronikai berendezés.  
 ♣ device (angol)  
 ♣ seade (észt)  
 ♣ laite (finn)  
 ♣ Gerät [s], Hardware [e] (német)  
 ♣ apparecchio [l'] (olasz)

kezdőlap <fn> (gramm) kezdőlapot, kezdő-
lapok, kezdőlapja  
Olyan honlap, amely a felhasználó 
böngészőjének megnyitásakor min-
dig első oldalként jelenik meg.  
 ♣ startpage (angol)  
 ♣ avalehele (észt)  
 ♣ aloitussivu (finn)  
 ♣ Startseite [e] (német)  
 ♣ pagina iniziale [la] (olasz)

kijelentkezés <fn> (gramm) kijelentkezést, 
kijelenkezések, kijelentkezése  
Kilépés egy felhasználói fiókból vagy 
egy alkalmazásból.  
 ♣ log out (angol)  
 ♣ logi välja (észt)  
 ♣ kirjaudu ulos (finn)  
 ♣ Standby (német)  
 ♣ esci, disconnetti (olasz)

kijelentkezve <hat. igenév>   
A program felhasználóinak egyik ál-
lapota, a partnerlistán ez a felirat lát-
ható a felhasználó neve mellett, ha 
az kilépett a programból.  
 ♣ offline (angol)  
 ♣ offlain (észt)  

 ♣ offline-tila (finn)  
 ♣ offline (német)  
 ♣ non in linea, offline (olasz)

kijelöl <ige> [vmit] (gramm) kijelölt,  jelölje ki
 Az egér használatával vagy a billen-
tyűzet segítségével kiválaszt egy 
szövegrészt, a kijelölést az eltérő 
színű háttér is jelzi.  
 ♣ to select (angol)  
 ♣ valima, ära märkima (észt)  
 ♣ valita (finn)  
 ♣ auswählen (német)  
 ♣ seleziona (olasz)

kijelző <fn> (gramm) kijelzőt, kijelzők, kijelzője  
Információk vizuális megjelenítésére 
szolgáló elektronikai eszköz vagy 
egy eszköz alkotórésze.  
 ♣ display (angol)  
 ♣ ekraan (észt)  
 ♣ näyttö (finn)  
 ♣ Anzeige [e], Display [s] (német)  
 ♣ display [il] (olasz)

kikapcsolás <fn> (gramm) kikapcsolást, 
kikapcsolások, kikapcsolása  
A számítógép teljes leállítása.  
 ♣ switch off (angol)  
 ♣ lülita välja (észt)  
 ♣ sulje/sulkea (finn)  
 ♣ ausschalten (német)  
 ♣ arresta (olasz)

kiposztol <ige> [vmit] (gramm) kiposztolt, 
posztolja ki!Egy posztot létrehoz.  
 ♣ to post (angol)  
 ♣ postitama (észt)  
 ♣ postatajulkaista (finn)  
 ♣ posten (német)  
 ♣ condividi il post (olasz)

kisbetű <fn> (gramm) kisbetűt, kisbetűk, 
kisbetűje  
Az ábécé egyik karakterkészlete, a 
kisméretű betűket tartalmazza.  
 ♣ lowercase (angol)  
 ♣ väiketäht (észt)  
 ♣ pienet kirjaimet (finn)  
 ♣ Kleinschreiben [s] (német)  
 ♣ minuscolo [il] (olasz)

kiskapitális <fn> (gramm) kiskapitálist, 
kiskapitálisok, kiskapitálisa  
Kisbetű méretű nagybetűk.  



3 követő

 ♣ small-caps, small capital (angol)  
 ♣ kapiteelkiri (észt)  
 ♣ kapiteelit (finn)  
 ♣ Kapitälchen [s] (német)  
 ♣ maiuscoletto [il] (olasz)

kivág <ige> [vmit] (gramm) kivágott (kivág-
tam), vágjon ki!  
Úgy másolni egy fájlt, hogy az az ere-
deti helyéről eltűnik.  
 ♣ cut (angol)  
 ♣ lõikama (észt)  
 ♣ leikata (finn)  
 ♣ ausschneiden (német)  
 ♣ taglia (olasz)

kód <fn> (gramm) kódot, kódok, kódja  
Programozáshoz használt karaktersor  
 ♣ code (angol)  
 ♣ kood (észt)  
 ♣ koodi (finn)  
 ♣ Code [r] (német)  
 ♣ codice [il] (olasz)

kódol <ige> [vmit] (gramm) kódolt, kódoljon!  
Programot ír.  
 ♣ to code (angol)  
 ♣ koodi kirjutama (észt)  
 ♣ koodata (finn)  
 ♣ kodieren (német)  
 ♣ codifica (olasz)

komment <fn> (gramm) kommentet, kom-
mentek, kommentje  
Egy poszthoz felhasználók által hoz-
záfűzött vélemény.  
 ♣ comment (angol)  
 ♣ kommentaar (észt)  
 ♣ kommentti (finn)  
 ♣ Kommentar [r] (német)  
 ♣ commento [il] (olasz)

kommentel <ige> [vmit] (gramm) kom-
mentelt, kommenteljen!  
Hozzászólást ír.  
 ♣ to comment (angol)  
 ♣ kommenteerima (észt)  
 ♣ kommentoida (finn)  
 ♣ kommentieren (német)  
 ♣ commenta (olasz)

konvertál <ige> [vmit] (gramm) konvertált, 
konvertáljon!  
Átalakítást végez.  
 ♣ to convert (angol)  

 ♣ konvertima, teisendama (észt)  
 ♣ muuntaa/muunna (finn)  
 ♣ konvertieren (német)  
 ♣ converti (olasz)

könyvjelző <fn> (gramm) könyvjelzőt, 
könyvjelzők, könyvjelzője  
Olyan weblap, amelyet a felhasználó, 
hogy a későbbiekben minél előbb elő 
tudja keresni, a kedvenc weblapok 
listájához ad.  
 ♣ bookmark (angol)  
 ♣ järjehoidja (észt)  
 ♣ kirjanmerkki (finn)  
 ♣ Lesezeichen [s] (német)  
 ♣ segnalibro [il] (olasz)

körök <fn> (gramm) körök, köre  
Ismerőseink csoportjai a Google+ kö-
zösségi oldalon.  
 ♣ circles (angol)  
 ♣ suhtlusringid (észt)  
 ♣ ryhmä (finn)  
 ♣ Kreise (német)  
 ♣ cerchi [i] (olasz)

követés <fn> (gramm) követést, követések, 
követése  
Ismerőseink tevékenységéről való 
értesítések kérése a Facebookon.  
 ♣ to follow (angol)  
 ♣ jälgima (észt)  
 ♣ seurata (finn)  
 ♣ folgen (német)  
 ♣ segui (olasz)

következő <mn-i igenév>   
A megtekintett oldallal valamilyen ösz-
szefüggésben levő új oldalra lépés.  
 ♣ following, next (angol)  
 ♣ järgmine (észt)  
 ♣ seuraava (finn)  
 ♣ nächste (német)  
 ♣ successivo, avanti (olasz)

követő <fn> (gramm) követőt, követők, követője 
Egy adott felhasználó tevékenységé-
ről értesítéseket kérő felhasználó a 
Facebookon vagy a Twitteren.  
 ♣ follower (angol)  
 ♣ jälgija (észt)  
 ♣ seuraaja (finn)  
 ♣ Follower [r] (német)  
 ♣ seguace [il/la] (olasz)
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közösség <fn> (gramm) közösséget, közös-
ségek, közössége  
Egy közösségi oldal felhasználóinak 
összessége.  
 ♣ community (angol)  
 ♣ kogukond (észt)  
 ♣ yhteisö/ryhmä (finn)  
 ♣ Community [e] (német)  
 ♣ comunità [la] (olasz)

közzétesz <ige> [vmit] (gramm) közzétett 
(közzétettem), tegyen közzé!  
Kiposztol.  
 ♣ to publish (angol)  
 ♣ avaldama (észt)  
 ♣ julkaista (finn)  
 ♣ publizieren (német)  
 ♣ pubblicare (olasz)

kuka <fn> (gramm) kukát, kukák, kukája  
A törölt levelek gyűjtőhelye.  
 ♣ recycle bin, trash (angol)  
 ♣ prügikast (észt)  
 ♣ roskakori (finn)  
 ♣ Papierkorb [r] (német)  
 ♣ cestino [il] (olasz)

kukac (@) <fn> (gramm) kukacot, kukacok, 
kukaca  
Az e-mail címekben használt ikon, a 
felhasználói nevet választja el a 
domainnévtől.  
 ♣ at@ (angol)  
 ♣ ätt (észt)  
 ♣ ät-merkki (finn)  
 ♣ at (német)  
 ♣ chiocciola [la] (olasz)

kurzor <fn> (gramm) kurzort, kurzorok, kurzora 
A képernyőn az egér vagy a billentyű-
zet aktuális pozícióját mutató jel (le-
het nyíl, kézfej stb.).  

 ♣ cursor (angol)  
 ♣ kursor (észt)  
 ♣ kursoriosoitin (finn)  
 ♣ Cursor [r] (német)  
 ♣ cursore [il] (olasz)

küld <ige> [vmit vkinek] (gramm) küldött 
(küldtem), küldjőn!  
Az elkészült e-mail feladása és a 
poszt közzététele.  
 ♣ to send (angol)  
 ♣ saatma (észt)  
 ♣ lähetä (finn)  
 ♣ senden (német)  
 ♣ invia, inviare (olasz)

külső winchester <szókapcsolat> 
(gramm) külső winchestert, winchesterek, 
winchestere  
Olyan merevlemez, amely kábelen 
keresztül van a számítógéphez csat-
lakoztatva, nem a gép beépített tar-
tozéka.  
 ♣ external hard drive (angol)  
 ♣ väline kõvaketas (észt)  
 ♣ ulkoinen kiintolevy (finn)  
 ♣ externe Festplatte [e] (német)  
 ♣ hard disk esterno [il] (olasz)

kütyü <fn> (gramm) "kütyüt, kütyük, kütyüje 
Kis elektronikai eszköz, amely általá-
ban meghatározott funkciókkal ren-
delkezik, és újdonságnak számít.  
 ♣ gadget, gizmo (angol)  
 ♣ vidin (észt)  
 ♣ vehje, vempain, vekotin (finn)  
 ♣ Gagdet [s], Apparat [r] (német)  
 ♣ aggeggio [l'] (olasz)


