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buszsávozik ige, szóképzés, közlekedés
Szabálytalanul a buszsávban közlekedik.
Ha valaki ott buszsávozik, nagyon figyeljen oda! Ha busz jön, inkább érdemes kiáll-
ni a járdára és elengedni.

megúszós mn, szóképzés
Könnyű, egyszerű, konfliktusmentes.
A kérdés hallatán szorongani kezdtem. Muszáj volt gyorsan válaszolnom valamit, de 
nem akartam pont erre a kérdésre felületes, megúszós választ adni.

meztelenruha (naked dress) ang, tükörfordítás, divat
Azok a ruhák, amelyek takarnak is meg nem is, és keveset hagynak a képzeletre.  
A megnevezés többféle ruhát jelent: vagy a bőrszínnel azonos, teljesen testhez fe-
szülős ruha, vagy egy áttetsző anyag, amelyen csak bizonyos testtájak vannak taka-
rásban, vagy bizonyos felületekre helyezett anyagdarabok, amelyek takarják, amit  
a viselőjük nem akar közszemlére tenni, de jelentheti a három kombinációját is.
Az énekesnő nem sokat bízott a képzeletre, pucérruhája szinte semmit sem takart  
a testéből. Ez talán az eddigi legmerészebb meztelenruha, amelyet az énekesnő va-
laha viselt.

monitornyak fn, jelentéssűrítő összetétel, egészségügy
Az előre helyezett fejtartásból fakadó, a túlzott számítógép- és telefonhasználat mi-
att kialakult testtartás.
A huszonévesek típusbetegsége lett a monitornyak és a kéztőalagút-szindróma.

napelempark fn, jelentéssűrítő összetétel
A Napból érkező energiát ipari mennyiségben villamos energiává átalakító 
fotovoltaikus rendszer. 
A felépülő napelempark jelentőségét jól mutatja, hogy megvalósulása után annyi 
villamos energiát lesz képes termelni, amellyel a megye teljes lakossági áramfo-
gyasztásának csaknem fele fedezhető.

okosmaszk fn, jelentéssűrítő összetétel, egészségügy, informatika
olyan maszk, amelybe egy ötforintos méretű érzékelőt rögzítenek egy mágnes segít-
ségével. ez nyomon követi, hogy hányszor lélegzünk egy perc alatt, hányat dobban 
a szívünk, és azt is, mióta van rajtunk a maszk. ezenkívül az eszköz még arra is 
jó, hogy a kinyert adatokból megállapítsa, milyen a maszkot hordó egyén érzelmi 
állapota, vagy hogy éppen mennyire fáradt. Az érzékelő ugyanis egy applikációba 
továbbítja az adatokat, így a felhasználók az okostelefonjuk segítségével azonnal 
tudják ellenőrizni egészségi állapotukat.
Az okosmaszk a tiszta kommunikáció érdekében egy beépített mikrofont is tartalmaz, 
valamint egy erősítőt a viselője beszédének hangosításához.
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online-osítás fn, angol, szóképzés, informatika
digitalizáció; valaminek az internet, az infokommunikáció segítségével az online 
térben történő lebonyolítása.
A szó eredete, az „online-osítás” a pénztárgépekhez kapcsolódik, amikor a teljesen 
offline pénztárgépeket az egész országban le kellett cserélni az adóhatósághoz bekö-
tött online pénztárgépekre.

rezsidémon fn, jelentéssűrítő összetétel, pénzügyi
A rezsiköltség emelkedése, valamint az ezzel kapcsolatos ijedség, félelemkeltés.
Nehéz helyzetbe hozta a fürdőket a rezsidémon, sorozatos bezárások jöhetnek. Több 
létesítmény is lehúzhatja a rolót – legalábbis átmenetileg –, köztük még a nagyob-
bak is.

rollerkáosz fn, jelentéssűrítő összetétel, közlekedés
Az elektromos rollerek szabályozatlan, ellenőrizetlen és veszélyes használata.
Borzasztó fejfájást okozott nem keveseknek a terjedő rollerkáosz, ami a jó tulajdon-
ságai mellett az összevissza borogatott, út közepén felejtett eszközöket is magával 
hozta.

szkippel ige, ang, szóképzés, bizalmas 
Kihagy, mellőz.
Vannak olyan szavak, amelyeket egy felnőtt nő már „szkippel” az irodai levelekből. 
Nyilvánvaló, hogy szmájlit sem teszünk a munkahelyi e-mailekbe.

verspatika fn, jelentéssűrítő összetétel
 olyan „gyógyszertár”, ahol pirulák helyett verseket adnak a „pácienseknek”.
A verspatika ötletét Deborah Alma brit költő találta ki, aki maga tevékenykedik 
„gyógyszerészként” az általa megálmodott létesítményben. A költő vallja, hogy az 
általa felírt versek segítenek a pácienseknek a stressz és a fáradtság leküzdésében, 
de a „megtört szíveket” is „gyógyítják”. A megfelelő gyógymód megtalálásához 
konzultál is a páciensekkel, hogy a megfelelő, személyre szabott „kezelést” tudja 
számukra felírni egy gondosan megválasztott költeménnyel.

vízlábnyom fn, jelentéssűrítő összetétel
Megmutatja az adott termék előállításához közvetlenül és közvetetten elfogyasz-
tott (vagy beszennyezett) víz mennyiségét. A vízlábnyom mint mutató alkalmazható 
emellett egyénekre, közösségekre, üzleti szervezetekre, sőt nemzetekre stb. is. ez 
esetben azt tükrözi, hogy az adott egyén, közösség, üzleti szervezet, nemzet stb. 
által elfogyasztott termékek és szolgáltatások előállításához mennyi vizet kellett fel-
használni.
Könnyen kiszámolható, hogy egy egyszerű sajtos szendvicsnek 211 liter a rejtett víz-
lábnyoma. Egy kis adag sült krumplinak 250 liter! Ha eszel hozzá még egy kis sült 
csirkét is, máris 600 literre ugrik a vízlábnyom értéke.
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