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Új szavak, kifejezések

ársapka fn, jelöletlen birtokos jelzős összetétel (metaforikus)
Benzinárstop, a benzinár maximalizálása.
Nagy kérdés, hogy a választások után meddig marad például az ársapka, és az egyes 
alapvető élelmiszerekre, például a csirkefarhátra alkalmazott árstop. 
Ha nem lenne ársapka, akkor 700-900 forint körül lenne a benzin litere.

becsípődés fn, jelentésbővülés
Megrögzött szokás, elképzelés, idea.
A kommunista pártok ideológiájában mindig szerepelt a munkásság felfegyverzésének 
a gondolata, ez náluk afféle „becsípődés” volt.

benzinársapka l. ársapka

influenszerkedik ige, képzés
A közösségi médiában ismert ember véleményvezérként olyan reklámtevékenységet 
folytat, amellyel képes befolyásolni rajongói, követői véleményét, életmódját, 
döntéseit és vásárlási szokásait.
A modellkedés mellett marketinget tanul az egyetemen, és influenszerkedik is, így 
a napjai biztosan nem unalmasak, cserébe a szabadnap vagy a szabad hétvége 
számára ismeretlen fogalom.

manórúd fn, jelentéssűrítő összetétel
elf Bar, gyerekcigi.  vékony, színes műanyag rúd, legújabb generációs, eldobható 
elektromos cigaretta. van benne egy ízesített (gyümölcsös), jó illatú, opcionálisan 
nikotint tartalmazó folyadék és egy elem, ami ezt felmelegíti, így egyfajta párát 
képez, és látványos füstfelhőt bocsát ki.
A manórúd annyiban különbözik a klasszikus elektromos cigarettáktól, hogy nem 
lehet újratölteni, így ha kifogy a folyadék, vagy lemerül az elem, az eszköz a kukában 
landol. Ez egyszerre előny és hátrány: a pozitívuma, hogy egy rúd jóval olcsóbb, 
mint egy e-cigi, és nem kell szét- meg összeszerelni időről időre. A negatívuma, hogy 
nem igazán időtálló, és szennyezi a környezetet.

marketingpárt fn, jelentéssűrítő összetétel 
Nem egy ideológiát követő, hanem a kereslettől, a piactól függően eszmét kereső 
vagy váltó politikai tömörülés.
A semmiből hatásos operettbelépővel érkező, de mára már a hajnali párával el 
is oszlott marketingpárt némileg nyögvenyelős, országos mozgalmi témát talált  
a politikai porondra vezető úton.



A Nyelvőr postája450

mikroműanyag fn, jelentéssűrítő összetétel
5 milliméternél kisebb műanyagdarabok, amelyek a műanyagok bomlási folyamata 
során keletkeznek a szerkezetének a szétesésével. ezt elsősorban az ultraviola-
sugarak okozzák a napsugárzáson keresztül. A műanyag szerkezeti változásának  
a másik okozója az anyag elöregedése, szerkezetében a kötések megváltozása.
A mikroműanyag megemésztésének egészségre gyakorolt hatása egyelőre ismeretlen, 
de vélhetően mérgező anyagok szabadulhatnak fel.

nyakpárnahangszóró fn, jelentéssűrítő összetétel
leginkább a repülőgépeken használt, nyaktámasztó párnára hasonlító hangszóró, 
amelyet bluetoothkapcsolattal csatlakoztatunk a telefonunkhoz.
A nyakpárnahangszóró alapötlete onnan jött, hogy sokan úgy akarnak zenét, hogy 
nem zárják ki vele a külvilágot. Más kérdés, hogy a ki nem zárt külvilág mennyire 
lesz idegesítő a kihallatszó zenei ízlésünk miatt – igaz, hogy 2-3 méter távolságból 
semmi sem fog kiszűrődni a zenéből, mivel a hang egyenesen a fülünkbe irányul.

okosnyaklánc fn, jelentéssűrítő összetétel
olyan eszköz, amely enyhe rezgéssel jelzi, ha a viselője túl sokat ült görbe háttal, 
vagy sétált rossz testtartással, lépést mér, illetve hőmérsékletet tud meghatározni.
Az okosnyaklánc amellett, hogy úgy néz ki, mintha egy menő ausztrál szörfös hagyta 
volna ott a tengerparton, nagyon hasznos dolgokat mér a testünkön, és gyűjti őket 
össze egy applikációba, ahogy ez a viselhető okoseszközöknél megszokott.

rezsicsökkentett bef. mn-i igenév, elvonás és képzés
A rezsicsökkentés árán fizetendő földgáz- és villamos energia.
A földgáznál mintegy hétszeres, az áramnál nagyjából kétszeres a drágulás a rezsi-
csökkentett árhoz képest.

robotsebész fn, jelentéssűrítő összetétel
robotsebészeti eszköz, amelyet az általános sebészeti műtétek mellett nőgyógyászati, 
urológiai, fül-orr-gégészeti beavatkozásokban használnak.
A kórház ismertetője szerint az orvosok hatékonyabb munkát tudnak a robotsebész 
segítségével végezni, magasabb szintre helyezi a műtéti eljárások minőségét, továbbá 
támogatja a betegeket abban, hogy gyorsabban térhessenek vissza megszokott 
életükhöz.

szakmázik ige, képzés
Dolgozik a szakmájában; szakmai beszélgetést folytat.
De a rövid filmben nemcsak szakmázik, hanem mesél az apaságról, arról, hogy 
milyen zenéket hallgat vezetés közben, de sztorizik Michelin-csillagokról és 
hollywoodi sztárokról is.
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