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Új szavak, kifejezések

5G rendszer szószerkezet, informatika
Új, ötödik generációs mobilhálózat.
Az 5G rendszer sokkal nagyobb sebességgel és kapacitással rendelkezik, mint a ko-
rábbi mobilrendszerek, a jelentősen megrövidült várakozási idő miatt pedig jóval 
gyorsabb betöltési sebességet biztosít a felhasználók számára, és képes kiszolgálni 
az egyre növekvő számú internetkapcsolatot igénylő eszközök mindegyikét.

appol ige, lat, rövidülés és szóképzés, bizalmas
Okostelefon-alkalmazással, mobilapplikációval, mobileszközökön futó számítógé-
pes program segítségével végez el valamit.
egy matricára kerülne fel egy mondat, amely a mobilapplikációval (appal) történő 
parkolást reklámozná: „Parkolj és appolj velünk!” 

büntetőfékez ige, elvonás
Közlekedési konfliktus miatt az elöl haladó jármű „büntetésből” hirtelen, indokolat-
lanul fékez, ezzel akadályozva a mögötte haladó járművet, egyben veszélyeztetve  
a közlekedők testi épségét.
A videón látszik, ahogy az M3-as metrópótlót büntetőfékezi egy autós vasárnap dél-
után Budapesten.

élőzik ige, szóképzés
Élőben bejelentkezik valamelyik közösségi oldalon.
A Szigetről élőzik egy német rádió. Saját stúdiót épített fel a Szigeten, és naponta 
többször sugároz műsorokat a fesztiválról.

helikopterszülő fn, jelentéssűrítő összetétel 
Az a szülő, aki a gyerekén kívül nem foglalkozik mással. Túlfélti, mindent megcsi-
nál, mindenbe beleszól, és mindent megold a gyereke helyett, mindig tudnia kell, 
hogy hol van, és mit csinál. Mint a helikopter: a feje felett köröz állandóan.
A szülő részéről a gyereket félteni és védeni természetes dolog, ahogyan az is ter-
mészetes és elvárható, hogy fejlődéséért és sikeres előmeneteléért a szülő biztosítsa 
a biztonságos hátteret és figyelmet a gyereknek. A helikopterszülő azonban mindezt 
eltúlozza: olyan szülő, aki egészségtelenül nagy figyelmet fordít gyermekére, és akár 
egy járőröző helikopter folyamatosan a gyereke sarkában van.

kontaktgrill fn, jelentéssűrítő összetétel
Elektromos árammal fűtött, teflonbevonatú, egymással csuklós mechanikával szem-
befordítható grillezőlapok, amelyek alulról és felülről egyszerre sütik a benne lévő, 
szeletre vágott húst, szalonnát, zöldséget, melegszendvicset, pirítóst stb.
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A kontaktgrill előnye, hogy rossz idő esetén fedett helyen is használható, könnyen és 
egyszerűen készen áll a sütésre, és lehetővé teszi, hogy élvezze a grillezett finomsá-
gokat akkor is, ha nincs kertje vagy pergolája. 

kosárközösség fn, jelentéssűrítő összetétel
Önszerveződő közösség, amelynek tagjai számára fontos az egészséges élelmiszer, 
a tudatos fogyasztás, a közösség.
A kosárközösség összehozza a helyi termelőket a helyi fogyasztókkal, így élénkítve 
a helyi gazdaságot és csökkentve az élelmiszerek utaztatásával járó környezetszeny-
nyezést. A kosárközösség a termelők számára is előnyös, hiszen egy biztos piacot 
találhatnak maguknak, ahonnan visszajelzéseket és megrendeléseket is kaphatnak.

spoilerez ige, ang, szóképzés, bizalmas
Valamilyen fontos információt, például a végkifejletet elárulja egy könyvről, filmről, 
sorozatról; lelövi a poént.
Érzésem szerint sikerült egy olyan középutat megragadnom, ami ad valamit, de nem 
spoilerez el semmi lényegeset, és remélhetőleg felcsigázza az érdeklődést.

ügyfélsegítő fn, tárgyas összetétel
A bíróságok ingyenes szolgáltatása, amelynek során segítséget kapnak a jogi kép-
viselővel nem rendelkező ügyfelek például a kereseti kérelem megfogalmazásában, 
szóbeli kérelmek írásba foglalásában, illetve bírósági eljárásjogi kérdésekben.
ettől a hónaptól kezdve a korábbi panasznap helyett ügyfélsegítőhöz fordulhatnak 
a bíróságokon a polgárok.

zöldáram fn, jelentéssűrítő összetétel
Minimális szén-dioxid-kibocsátással járó, fenntartható forrásból származó áram.
A zöldáram elnevezése onnan ered, hogy megújuló energiaforrásokból, így például 
mezőgazdasági hulladékból, biomasszából vagy napenergiából állítják elő.
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