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Rövidítések jegyzéke

  tartalomjegyzék

rövidítés teljes név

aD akcionarsko dionièarska (részvénytársaság)

aDsl asymmetric Digital subscriber line (aszimmetrikus digitális előfizetői vonal)

ag aktiengesellschaft (részvénytársaság)

associate Professor egyetemi docens

ászF általános szerződési Feltételek

aOsz autisták Országos szövetsége

BB broadband (szélessávú)

BBU-Vük Vállalati szolgáltatások üzletág – Vállalati ügyfélkapcsolatok

BCm Business Continuity management (üzletmenet-folytonossági irányítási rendszer )

Bkk Budapesti közlekedési központ

Bme Budapesti műszaki és gazdaságtudományi egyetem

BsC Bachelor of sciences (alapfokozat)

Btl Below the line (nem hagyományos eszközökön keresztüli kommunikáció)

Bts Base transceiver station (bázis adó-vevő állomás)

BuBi Budapest közbringarendszer

CC call center

CDP Carbon Disclosure Project (szén-dioxid közzétételi Projekt)

CeeriUs
Central and eastern european responsible investment Universe (közép- és kelet-európai 
felelős befektetői index)

CeO chief executive officer (vezérigazgató)

Ces Customer effort score (mennyi erőfeszítésébe került az ügyét elintézni?)

CemP Central european media and Publishing

Cer Certified emmission reduction (igazolt kibocsátáscsökkentés)

CeX Customer experience (ügyfélélmény)

CFm Customer Feedback management  (ügyfélvisszajelzés menedzsment)

CO szén-monoxid

CO
2

szén-dioxid

ChrO Chief hr officer (humánerőforrás-vezérigazgatóhelyettes)

CPex Customer Profile exchange

CPe Customer Premise equipment (ügyfélnél működtetett eszközök, pl. modemek, routerek)

Cr Corporate responsibility (vállalati felelősségvállalás)

rövidítés teljes név

Crm Customer relationship management (ügyfél-kiszolgálási rendszer)

Csr Corporate social responsibility (vállalatok társadalmi felelősségvállalása)

Ct Crnogorski telekom

Crt katódsugaras képernyő

DeFra 
Department for environment, Food & rural affairs;  egyesül királyság környezetvédelmi, 
élelmiszerügyi és Vidékügyi minisztériuma

DelFin Díj Díj egy elkötelezett, Fenntartható, innovatív nemzedékért

DJP Digitális Jólét Program

DJsi Dow Jones sustainability index (Dow Jones Fenntarthatósági indexe)

Dma Disclosure on management approach (menedzsment szempontú megközelítés)

DnFP Digitális nemzetfejlesztési Program

Dsl Digital subscriber line (digitális előfizetői vonal)

Dslam
Dsl (Digital subscriber line) access multiplexer (Dsl- [Digitális előfizetői vonal] 
hozzáférési multiplexer)

Dt Deutsche telekom

Dtag Deutsche telekom ag

eBh egyenlő Bánásmód hatóság 

eC economic Performance indicators (gazdasági teljesítményindikátorok)

eC european Commission (európai Bizottság)

eDm elektronikus direkt marketing

éFOész értelmi Fogyatékossággal élők és segítőik Országos érdekvédelmi szövetsége

eFOtt egyetemisták és Főiskolások Országos turisztikai találkozója

eir energiagazdálkodás Vállalatirányítási rendszer

emF electromagnetic Fields (elektromágneses terek)

en environmental Performance indicators (környezeti teljesítményindikátorok)

ensz egyesült nemzetek szervezete

eszCsm egészségügyi, szociális és Családügyi minisztérium

etnO
european telecommunications network Operators’ association (európai távközlési 
hálózat üzemeltetők szövetsége)

eU european Union (európai Unió)

ét érdekegyeztető tanács

FeB Felügyelő Bizottság

Fgsm
Fixed global system for mobile Communications (Fix globális mobilkommunikációs 
rendszer)

rövidítés teljes név

gBit gigabit (106 bit)

FtC Ferencvárosi torna Club

Ftse4gOOD Financial times stock exchange fenntarthatósági indexe

Fn Fenntarthatósági nap

gC global Compact (globális megállapodás)

Fina Fédération internationale de natation (nemzetközi Úszószövetség)

gesi global e-sustainability initiative (globális e-fenntarthatósági kezdeményezés)

gJ giga Joule

ghg green house gases (üvegházhatású gázok) 

gmbh gesellschaft mit beschränkter haftung (kft.)

gPOn gigabit Passive Optical network (gigabites passzív optikai hálózat)

gPs global Positioning systems (globális helymeghatározó rendszer)

gri global reporting initiative (globális jelentéskészítési kezdeményezés)

gsm global system for mobile Communication (globális mobilkommunikációs rendszer)

gsma gsm association (gsm szövetség)

gW gateway (átjáró)

gWh gigawattóra

gyeD/gyes gyermekgondozási díj/gyermekgondozási segély

hBlF hungarian Business leaders Forum

hCm health Care mobile (mobilos egészségvédelem)

hh! hello holnap!

hsPa high speed Packet access (nagy sebességű csomagletöltési hozzáférés)

hse health, safety and environment (egészség, biztonság és környezetvédelem)

hr human resources (emberi erőforrás)

hte hírközlési és informatikai tudományos egyesület

iaeste
the international association for the exchange of students for technical experience 
(mérnökhallgatók nemzetközi egyesülete)

iCCa international Customer Contact analysis (nemzetközi ügyfélkapcsolat-elemzés)

iCCm integrated Customer Care modul (integrált ügyfélszolgálati modul)

iCnirP
international Commission on non-ionising radiation Protection (nemzetközi bizottság a 
nem ionizáló sugárzások sugárvédelmére)

iCs internal Control system (belső ellenőrzési rendszer)

rövidítések jegyzéke
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Rövidítések jegyzéke

  tartalomjegyzék

rövidítés teljes név

iCt information and communication technology (információs és kommunikációs technológia)

ieC international electrotechnical Commission (nemzetközi elektrotechnikai Bizottság)

iFrs international Financial reporting standards (nemzetközi pénzügyi jelentési szabványok)

iO internal Operations (belső működés)

iOs apple inc. által kifejlesztett operációs rendszer

iot internet of things (dolgok internete)

iP internet Protocol

iPtV internet Protocol tV (interneten keresztüli televízió-szolgáltatás)

isDn integrated services Digital network (integrált szolgáltatású digitális hálózat)

isO international Organization for standardization (nemzetközi szabványügyi szervezet)

it information technology (információs technológia)

iVr interactive Voice response (telefonos menürendszer és önkiszolgáló ügyfélszolgálat)

iVsz informatikai Vállalkozások szövetsége

iWF internet Watch Foundation 

JaC Joint audit Cooperation (közös audit együttműködés)

JB Javadalmazási Bizottság

k+F kutatás és fejlesztés

kea kiegészített egyéni adomány

kFki központi Fizikai kutatóintézet

kg kilogramm

km kilométer

kehta központi elektronikus hozzáférhetetlenné tételi határozatok adatbázisa

kék kortárs építészeti központ 

kiBU kitchen Budapest

kft. korlátolt felelősségű társaság

kir környezetvédelmi irányítási rendszer

kkV kis- és középvállalkozások

kmr karriermenedzsment-rendszer

kPi key performance indicators (kulcsfontosságú teljesítményjelzők/mutatók)

kWh kilowattóra

kW kilowatt 

la
labour Practices and Decent Work Performance indicators (munkaügyi gyakorlat és 
tisztességes munkakörülmények teljesítményindikátorok)

leD light emitting Diode (fénykibocsátó dióda)

rövidítés teljes név

lte long term evolution (haladó szélessávú mobil-adatátviteli megoldás)

lti legyél te is informatikus!

m2m machine to machine (gépek közötti kommunikáció)

maktel makedonski telekomunikacii

mbps megabit per secundum (megabit másodpercenként)

meOsz mozgáskorlátozottak egyesületeinek Országos szövetsége

mhz megahertz

mOB magyar Olimpiai Bizottság

msan multi-service access node (multiszolgáltatás hozzáférési csomópont)

mkt makedonski telekomunikacii

mms multimedia messaging service (multimédiásüzenet-küldési szolgáltatás)

msz magyar szabvány

mt magyar telekom

mta magyar tudományos akadémia

mte magyarországi tartalomszolgáltatók egyesülete 

mVgyOsz magyar Vakok és gyengénlátók Országos szövetsége

mWh megawattóra

naC network access Control (hálózati hozzáférés ellenőrzés)

naV nemzeti adó áv Vámhivatal

natCo national Company (tagvállalat)

ng next generation (következő generáció)

ngO non governmental organization (civil szervezetek)

niOk nonprofit információs és Oktató központ

nmhh nemzeti média- és hírközlési hatóság

nOx nitrogén-oxidok

nt network termination (hálózatvégződés)

nyrt. nyilvánosan működő részvénytársaság

ODP OkosDigitális Program

Ohsas
Occupational health and safety management system (munkahelyi egészségvédelem és 
biztonságirányítási rendszer)

Oss Open source software (nyílt forráskódú szoftver)

Osski Országos „Frédéric Joliot-Curie” sugárbiológiai és sugáregészségügyi kutató intézet

Pa Providing access (távközlési termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés)

PhD philosophie doctor (doktori fokozat)

rövidítés teljes név

Pr Public relation (közönségkapcsolat)

Pr
Product responsibility Performance indicators (termékfelelősséggel kapcsolatos teljesít-
ményindikátorok)

Pstn Public switched telephone network (nyilvános, kapcsolt távbeszélő-hálózat)

Psa Probabilistic safety assessment (kockázatelemzés )

PsU Power supply Units (tápegységek)

Q4 Quarter4 (4. negyedév)

PwC PricewaterhouseCoopers könyvvizsgáló kft. 

Qr kód kétdimenziós vonalkód (pontkód)

sar specific absorption rate (fajlagos elnyelési tényező)

saP
systems, analysis and Program Development (integrált vállalatirányítási rendszer-szolgál-
tató vállalat)

sat-tV szatellittévé

sim subscriber identity module (előfizetői azonosítómodul)

smB small and medium-sized business (kis- és középvállalatok)

sms short message service (szövegesüzenet-küldési szolgáltatás)

sO social Performance indicators (társadalmi teljesítményindikátorok)

sOx kéndioxidok

sOhO small office home office (kisméretű vagy otthoni iroda)

ssC shared service Center (szolgáltatási központ)

ssO single sign On (egyszeri bejelentkezés)

ta technology applications (technológiai alkalmazások)

tCg telekom Crne gore/Crnogorski telekom/telekom montenegro

tri*m ügyfél-elégedettségi mutató

UneP United nations environmental Programme (ensz környezetvédelmi Program)

UniCeF United nations international Childrens emergency Fund (ensz gyermekalap)

UnDP United nations Development Programme (ensz fejlesztési program)

üB ügyvezető Bizottság

VFk Vállalati Fenntarthatósági központ

VDsl Very high bit-rate Digital subscriber line (nagy sávszélességű digitális előfizetői vonal)

VoCa Voice over Cable tV (hangszolgáltatás kábeltévén)

VoiP Voice over internet Protocol (iP-alapú hangszolgáltatás)

Vr Virtual reality (virtuális valóság)

WhO World health Organization (egészségügyi Világszervezet)

WWF World Wildlife Fund (Vadvilágért alapítvány)

zrt. zártkörűen működő részvénytársaság


