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ü, ff 
ü betűnév 
ű 5 Ö s 1, Ő alatt, 
ű! 1« üb a l a t t 
üb 1, űbé 
űbé 'üzemi bizottság' 
űbéelnök 
überbrettli 
űbercíher 
űberelés 
ubergergely 
ubermensclL\ 
übermenschi 
iib e r o l 

űberolni 
űberrasobol 
űberrokk 
áberrokkos 
űbétag 
űbétitkár 
űbévezető 
übör 
übungszmars 
üccse l e uoose a l a t t 
ücsi 
ücsik 1, ülesik a, 
ücsörgés 
üGSÖr(ö)g 

ücsörgő 
üd 'üdv' f n , 
üd- előtagú összetételek 

1, üdv- előtagű össze
tételek 

üde 
üdegömbölyű 
üdély ? 
üdemedés 
üdemintás 
üdén 
üdén-színes 
üdepiros 

uaeseg 
üdész ige 
üdeszép 
üdeszínű 
üdez öld 
üdít 

üdíteni 
üdítő 
üdítve 

üdítés 
üditésbeli 
üditetlen 
••• üdítette 
üditget 
üditlen 1• üditetlen 
üdítő f n , 
üdítőállomás 
üdítően 
üdítőital 
üdítőital-ellátás 
üdítőital-ellátó mn, 
üdítőital-forgalom 
üdítőital-gyártás 
üdítőleg 
üdítőszer 
üdítőtelep 
üdíttetik 
üdl 1, ül' üdnap 1, ünnep a. 
üdnep 1, ünnep a, 
üdneplés 1. ünneplés a. 
üdöl 

üdölt 
üdöltetik 1. idöltetik 
üdősítés 1, idősítés 
üdőszó 1, időszó 
üdül 

üdülnet 
üdülni 
üdülő 
üdült 
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üdülés 
üdülési 
üdület 
üdületlen 
üdüle tű 
üdülget 
üdülnetés 
üdülő f n . 
üdülő-berendezés 
üdülőcsoport 
üdülőén 
üdülőiéiben 
üdülőhajó 
üdülőház 
üdülőhely 
üdülőbelyi 
üdülőidény 
üdülőintézet 
üdülőjegy 
üdülőközpont 
üdülőotthon 
üdülőövezet 
üdülő s z ab adság 
üdülőszálló 
üdülőszálloda 
üdülőszezon 
üdülőszolgálat 
üdülőtábor 
üdülőtárs 
üdülőtelep 
üdülőterület 
üdülóút 
üdülőutazás 
üdülővendég 
üdülővezető 
üdülővidék 
üdülővonat 
üdülte 
üdülten 
üdültet 
üdültetés 

üdültetési 
üdültetési felelős 
üdültség 
üdv 
üdvábránd 
üdvadó 
üdvadólag 
üdvalkotó f n . 
üdválom 
üdvangyal 
üdváradat 
üdvárasztó 
üdvárasztólag 
üdvbabér 
üdvcél 
üdvcsepp 
üdvcsillag 
üdv csók 
üdvcsomó 
üdvderület 
üdvdobbanás 
üdvdördület 
üdvdűs 
üdvéden 
üdvefosztott 
üdvegylet 
üdvélet 
üdvemésztő 
üdvelmény 
üdvének 
üdvénekű 
üdverontó 
üdvérzelem 
üdvérzés 
üdvérzet 
üdveszköz 
üdveszme 
üdvetlen 
üdvetlenlt 

üdvetlenítő 
üdvfényes 
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üdvfészek 
üdvforrás 
üdvgazdag 
üdvgyönyör 
üdvgyümölcs 
üdvgyűrű 
üdvhab 
(az) üdv hadserege 
üdvhajnal 
üdvhang 
üdvharsogás 
üdvhaza 
üdvhely 
üdvhintó 
üdvhír 
üdvhírelő 
üdvhon 
üdvhozó 
üdvhozólag 
üdvígéret 
üdvígérő 
üdvima 
üdvintézet 
üdvintézmény 
üdvintő 
üdvirat 
üdvit 

üdvítő 
üdvittas 
üdvittasan 
üdvízű 
üdvjáték 
üdvjósló 
üdvkajánló 
üdvkalász 
üdvkáprázó 
üdvkehely 
üdvkéj 
üdvkerülő 
üdvkészület 
üdvkiállás 

üdvkiálló 
üdvkívánás 
üdvkívánat 
üdvkorány 
üdvkorona 
üdvkoszőrű 
üdvkönny 
üdvkönyör(ö)g 

üdvkönyörögni 
üdvkör 
üdvköszöntés 
üdvkövet 
üdvlak 
(az) üdv laka 
üdvlakás 
üdvlány 
üdvlégszellet-űszoma 
üdvlehelő 
üdv le Ide 
üdvleIdei 
üdvlelni 
üdvlétra 
üdvlövés 
üdvlövöldözés 
üdvmalaszt 
üdvmámor 
üdvmenny 
üdvmondás 
üdvmondat 
üdvmosoly 
üdvmosolygó 
üdvmosolyogva 
üdvnap 
üdvnesz 
üdvnövény 
üdvnyom 
üdvóra 
üdvordítás 
üdvosztó 
üdv öl 

üdvölő 
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üdvölet 
üdvölködik 
üdvöltetik 
üdvöröm 
ödvös 
üdvösen 
üdvöslt 

üdvösig n i 
üdvöske 
üdvösség 
üdvösséges 
üdvösségesen 
üdvösségesképpen 
(az) üdvössége szava 
üdvösségfalu 
üdvösségfeltétel 
üdvösségfény 
üdvösségforrás 
üdvösséghozó 
üdvösségital 
üdvösségkeresés 
üdvösségkereső 
üdvösségnyerés 
üdvösségóhajtó 
üdvösségpohár 
üdvösségszerzés 
üdvösségszerző 
üdvösségtelen 
üdvösségtenger 
üdvösségű 
üdvösségvesztés 
üdvösül 

üdvösülni 
üdvöz1 mn. 
üdvöz2 ige 

üdvözni 

üdvözött 
üdvözve 

üdvöz f n . 
üdvöz4" mmBmm^űom 

üdvözen 
üdvözetlen 
üdvözít 

üdvözíthet 
üdvözíteni 
üdvözítő 

üdvözítés 
üdvözítget 
üdv ö z i t i ma gát 
üdvözítő f n . 
Üdvözítő2 f n . 
üdvözítőn 
üdvözködik 

üdvözködo 
üdvöz légy , 1 üdvözlégy f n . 
üdvözlégy2 (= ..-ima) 
üdvöz legyetek 
üdvözlégy Mária 
üdvözlégy-szájú 
üdvözlés 
üdvözlésféle 
üdvözlési 
üdvözléstétel 
üdvözlet1 

üdvözlet 'üdvözlégy' (*:uima) 
üdvözletcsere 
üdvözletes 
üdvözletgyőngy 
üdvözlethozó 
üdvözleti 
üdvözletlen 
üdvözletlövés 
üdvözlettétel 
üdvözlő f n . 
üdvözlőbeszéd 
üdvözlődés 
üdvözlő dal 
üdvözlő dikció 
üdvözlő-határozat 
üdvözlőirat 
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üdvözlőív 
üdvözlőkártya 
üdvözlőlap 
üdvözlőiég 
üdvözlőlevél 
üdvözlő lövés 
üdvözlősürgöny 
üdvözlő távirat 
üdvözlőtte ? 
üdvözlővers 
üdvözlővers-szórás 
üdvözök legyetek 
üdvözöl 

üdvözölhet 
üdvözölni 
üdvözölő 
üdvözölt 
üdvözölve 

üdvözölget 
üdvözölgetni 

üdvözölgetés 
üdvözöltet 
üdvözöltetik 
üdvözön 
üdvözség 1. üdvösség a. 
üdvözséges 1. üdvössé

ges a, 
üdvöz-szó 
üdvözül 

üdvözülhet 
üdvözülni 
üdvözült 
üdvözülve 

üdvözülés 
üdvözület 
üdvözületi ? 
üdvözülhetés 
üdvözülhető 
üdvözülöttképpen 
üdvözült f n . 
üdvözülten 

üdvpálya 
üdvpart 
üdvpazarló 
üdvperc 
üdvpillanat 
üdvpohár 
üdvrabló 
üdvreotő 
üdvremény 
üdvremény-ég 
üdvreményhozó 
üdvrészegség 
üdvrév 
üdvriadal 
üdvriadalom 
üdvriadás 
üdvriadó 
üdvrianás 
üdvrivalgás 
üdvrivalgó 
üdvrivallás 
üdvrivalló 
üdvroham 
üdvrom 
üdvrontó 
üdvsejtelem 
üdvsikeres 
üdvsikoltás 
üdvsorlövés 
üdvsóvár 
üdvsugár 
üdvsugárzó 
üdvsüvöltés 
üdvszó 
üdvszomj 
üdvszomjas 
üdvszózat 
üdvtaps 
üdvte len 
üdvtelenen 
üdvteli 



üdvteljes 
üdvteljesen 
üdvteljesség 
üdvtelt 
üdvtelve 
üdvtenger 
üdvtény 
üdvtisztán 
üdvtombolás 
üdvtudomány 
üdvtudományi 
üdvű 
üdvül 

üdvülni 
üdvület 
üdvülten 
üdvvágy 
üdvváltság 
üdvváró 
üdvvesztett 
üdvvesztette 
üdvvigalom 
üdvvilág 
üdvvirág 
üdvzaj 
üdvzene 
üdvzengő 
üdvzsivaj 
Ügek 
üge t 

ügetni 
ügető 
ügetve 
ügetvén 

ügetés 
ügetési 
ügetést hsz. 
ügetést-nyargalvást hsz. 
ügetésű 
ügetőtVf n..... 
ügetőhe 
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ügetőben 
üge tőegyle t 
ügetőfutam 
ügetőpálya 
ügetősport 
ügetőverseny 
üge tőversenypálya 
ügetőverseny-tér 
ügettet 

ügettetve 
ügetvést 
ügez 

ügezve 
ügtet 
ügy 1 

.. 2 

ügyág 
ügyakta 
ügyállás 
ügyápolás 
ügyárulás 
ügy-baj 
ügybaj-folytató 
ügybajjal 1. üggyel-bajjal 
ügybajos 
ügybarát 
ügybaráti 
ügybeli 
ügyben-bajban 
ügybeosztás 
ügybe vesz 1. ügy a, 
ügybíró 
ügybiztos 
ügybonyolltó 
ügybuzgalom 
ügybuzgó 
ügybuzgó(a)n 
üg:ybuzgóság 
ügy csomag 
ügycsoport 
ügycsoportfőnök 
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ügydarab 
ügydolog 
ügydöntés 
ügydöntő 
ügye-baja 1. ügybaj 
ügyebeli 
••• ügyében 1. csőre, 

keze, u j j a i ügyében 
ügyében! 
ügyecske 
ügye-dolga 
ügye féke 
ügyefogyás 
ügyefogyatlanság 
ügyefogyott 
ügyefogyottan 
ügyefogyottság 
ügyefogyta 
ügye-folyása 
ügyegyesülés 
ügyehit 
ügyeiben! 
ügyekedik 

ügyekedo 
ügyel 

ügyelhet 
ügyelni 
ügyelő 
ügyelt 
ügyelve 
ügyelvén 

ügye lék ' !: 
ügyelem 
ügyelembe vesz 1. ügyelem 

a l a t t 
ügye lés 
ügyelésebeli 
ügyelet 
ügyeletes 
ügyeletbely 
ügyeleti 

ügyeletlen 
ügyeletlenség 
ügyeletlenül 
ügyele t-v i s s z ahúz ás 
ügyeIget 

ügyeIgetvén 
ügyeihetetlen 
ügyelintézési 
ügyellátás 
ügy e l l e n f n . 
ügye Ímetes 
ügyeimez 
ügyelnök 
ügyelő f n . 
ügyelőapáca 
ügyelödés 
ügyelődik 

ügyelődni 
ügyelőhelyettes 
ügyelői 
ügyelőpult 
ügyelőse 
ügyelőség 
ügyelőtárs 
ügyeltet 

ügyeltető 
ügyeltetés 
ügyeltetik 
ü" ügyeltetni 
ügyember 
ügyér 
ügyérdekeltség 
ügyéri 
ügyérség 
ügyértés 
ügyér tő 
ügyes1 

? 
ügyes f n * 
ügyesbaj 
ügyes-bajos 
ügyes-b aj o skod ás 
ügye s-baj oskod-ik 
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ügy e sb aj o sk o dv án 
ügyesedés 
ügyesedik 
ügyesen 
ügyesít 

ügyesíthet 
ügyesiteni 

ügyesítés 
ügyesíttetik 
ügyeskedés 
ügyeskedik 

ügyeskedhet 
ügyeskedni 

ügyeskezű vö. jó keze-
f o gásű 

ügyesség 
ügyességfejtő 
ügyességi 
ügyességszerve zési 
ügyességű 
ügye s-ügye tlenül 
ügyesül 
ügyesülés 
ügyész 
ügyészbíró 
ügyészcsarnok 
ügyészcsorda 
ügyészes 
ügyészet 
ügyészeti 
ügyészfi 
ügyészi 
ügyészi h i v a t a l 
ügyészi javak 
ügyészi jószág 
ügyészi örökösülés v« 

örökség 
ügyészke 
ügyészkedés 
ügyészkedésbeli 
ügyé s zke dhe tőség 
ügyészkedik 

ügyészkedni 
ügyeszkedő 

ügyészlevél 
ügyészség 
ügyészségi 
ügyészszék 
ügyészszoba 
ügyészt valló levél 
ügyészvallás 
ügyészvallott 
ügyészvallottság 
ügyetlen 
ügyetlené cskén 
ügyetlenke 
ügyetlenkedés 
ügyetlenkedik 

ügyetlenkedni 
ügyetlenkedő 
ügyetlenkedve 

ügyetlenség 
ügyetlenségű 
ügyetlenül 
ügyeveszett 
ügyevesztett 
ügyet vet 1. ügy a, 
ügye vivője 
ügyéz 

ügyézhet 
ügyezet 
ügyfejlés 
ügyfél 
ügyfélfogó 
ügyfélfor galmű 
ügyfélforgalom 
ügyfélszolgálat 
ügyfelvallás 
ügyf i 
ügyfogó 
ügyfojtató (nem l y ! ) 
ügyfolyam 
ügyfolyamat 
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ügyfolyás 
ügyfolytatás 
ügyfolytató 
ügyfölytatói 
ügyf orá/ulat 
ügyforgalmi 
ügyforgalom 
ügyforgatás 
ügygondnok 
ügygondnoki 
üggyel-bajjal 
üggyé1-móddal 
üggyé1-szerre1 
üg$gyilkoló 
ügyhajhászó 
ügyhajó 
ügyhallgató 
ügyhallgatóság 
ügyhalmaz 
ügyharo 
ügyhív 
ügyhordó 
ügyi 
ügyibe 
ügyibevaló 
ügyigazgatás 
ügyigazgatásbeli 
ügyigazgató 
ügyigazgatóság 
ügyigaz gatósági 
ügyigazolás 
ügyindítvány 
ügyintézés 
ügyintézési 
ügyintéző* 
ügyintézőség 
ügyírás 
ügyirat 
ügyiratcsomó 
ügyismeret 
ügyismerő 

ÜgJ'ít 
ügyitve 

ügyjavalló 
ügyjegyző 
ügykérdés 
ügykezelés 
ügykezelési 
ügykezelő 
ügykockáztató 
ügykormányzó 
ügyködés 
ügyködési 
ügyködik 

ügyködő 
ügyködvén 

ügykör 
ügyközés 
ügylátó 
ügylés 
ügylet 
ügyleti 
ügyletkérdés 
ügyletszoba 
ügylő f n . 
ügymeghallgattatlanul 
ügymenet 
ügyminiszter 
ügynök 
ügynökfajta 
ügynökféle 
ügynökfelvétel 
ügynökhad 
ügynökhadsereg 
ügynöki 
ügynökközpont 
ügynöknő 
ügynököl 
ügynökölés 
ügynökösködés 
ügynökösködik 

ügynökösködhet 
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ügynökség 
ügynöksereg 
ügynyerés 
ügynyomozó 
ügyorvoslás 
ügyorvosló 
ügyosztály 
ügyosztály-főnök 
ügyosztálykőzi 
ügyosztályvezető 
ügyosztogató 
ügyöno 
ügypártoló 
ügyrend 
ügyrendellenes 
ügyrendi 
ügyrendileg 
ügyrészes f n . 
ügyre vesz 1, ügy a. 
ügyrokon 
ügyrokonság 
ügyrontó 1 

ügysegéd 
ügysiker 
ügysorsos 
ügysürgető 
ügyszabályzat 
ügyszám 
ügyszék 
ügyszenv 
ügyszenvedély 
ügyszerelem 
ügyszeretet 
ügyszeretetbiány 
ügyszerető 
ügyszoba 
ügyszobácska 
ügyszorgalmazó f n . 
ügytan 
ügytanos 
ügy t ár gy alás 

ügytárs 
ügy" tartás 
ügytartó 
ügytebetséges 
ügytelen 
ügytisztelet 
ügytörvényes 
ügy út 
ügyüt e l l e n i 
ügyű 
ügyügyködés 
ügyügyködik 

ügyügyködő 
ügyüzenés 
ügyüzenő 
ügyüzérlet 
ügyüzlet 
ügyvéd 
ügyvédaspiráns 
ügyvédbog tár 
ügyvéddal 
ügyvéde oske 
ügyvédei 
ügyvédelem 
ügyvédellenes 
ügyvédember 
ügyvédes 
ügyvédés 
ügyvédeskedés 
ügyvédeskedik 

ügyvédeskedni 
ügyvédeskedő 
ügyvédiérj 
ügyvédfirma 
ügyvédbelyettes 
ügyvédi 
ügyvédiés 
ügyvédiéskedés 
ügyvédi iroda 
ügyvédi kamara 
ügyvédi kar 
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ügyvédileg 
ügyvédírnoki 
ügyvédiroda 
ügyvédirodai 
ügyvédjelölt 
ügyvédjelölti 
ügyvédjelöltség 
ügyvédkar 
ügyvédke 
ügyvédkedés 
ügyvédkedik 

ügyvédkedhet 
ügyvédkedni 
ügyvédkedő 

ügyvédképviselet 
ügyvédkérdés 
ügyvédkolléga 
ügyvédkülsejű 
ügyvédlogika 
ügyvedlő 

1. még: alügyvédlő 
ügyvédlői 
ügyvédlőség 
ügyvédné 
ügyvédő 
ügyvédői 
ügyvédőség 
ügyvédpad 
ügyvédpolgártárs 
ügyvédpolitikai 
ügyvédrendtartás 
ügyvédség 
ügyvédsegéd 
ügyvédsegédi 
ügyvédszagű 
ügyvédszellemű 
ügyvédszövetség 
ügyvédszövetségi 
ügyvédsztrájk 
ügyvédtárs 

ügyvédterem 
ügyvédválasztás 
ügyvédvallás 
ügyvédvalló 
ügyvédvallomány 
ügyvédvallomás 
ügyvédvizsga 
ügyvédvizsgáló-bizottság 
ügyvégezetlen 
ügyvégző 
ügyve lő (ügyveleje) 
ügyvesztés 
ügyvesztett 
ügyve zér 
ügyvezérlet 
ügyvezetés 
ügyve zetési 
ügyvezető mn 4- f n . 
ügyvezető igazgató 
ügyve ze tőképzo 
ügyvezetőség 
ügyviadal 
ügyviselet 
ügyviseleti 
ügyviselő 
ügyviselői 
ügyviselőség 
ügyviszonyok 
ügyvita 
ügyvitázás 
ügyvitel 
ügyviteldíj 
ügyvitel-gépesítési 
ügyviteli 
ügyvitelszerzői 
ügyvivő 
ügyvivő-eInöki 
ügyvivői 
ügyvivőség 
ügyvivosködik 
ügyvizsgáló 
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üli! 
ühedik 1. ühödik a, 
ühml 
ühmget 1« ümget 
ühödik 

ühödni 
ühög 

lihöghi 
ühönget 
ühü 
ühühü 
ühühü hehehe 
ühüm 
ühüm, h i h i h i 
ühüm, ühün, ühün 
ühü-ühü 
ük 
ükanya 
ükapa 
ükbátya 
ügylö ? 
ükö 
üköccs 
ükörke 
ükörkelonc 
ük Ős 
ükös ? 
ükunoka 
ükunokaöccs 
ük-ük 
ük-ükbátya 

ülhe t 

ülő 
ült 
ülve 
ülvén 

ül ( p l . ünnepet) 
ülhe t 

ülni 
ülő -
ült 
ülvén 

ülbarlangizom 
ülhevágány 
ü l e s i k 

ülesont 1 
üld 'üldöz* 

üldhe t 
üld n i 
üldő 
üldt 
üldve 
2 

üld f n . 
ülde 
üld e l 
üldelő 
üldemegye i 
üldér 
üldés 
üldet f n . 
üldetik 
üldő f n . 
üIdőbe 'űzőbe' hsz• 
üldögél 

üldögélhet 
üldögélni 
üldögélő 
üldögélve 
üldövélvén 

üldögélés 
üldögéltet 
üldött ín. 
üldöz 

üldözni 
üldöző 
üldözött 
üldözendő 
üldözve 
üldözvén 



üldözés 
üldözéses 
üldözési 
üldözésvágy 
üldözet 
üldözetlen 
üldözetlenül 
üldözget 
üldözgetés 
üldözhetőség 
üldözköd-ik 

üldözködő 
üldöző f n . 
üldözőbe 
üldözőboly 
üldöző csapatverseny 
üldözőcsapatverseny-

-csúcs 
üldözői 
üldözőírás 
üldözőleg 
üldözött f n . 
üldözötten 
üldözöttség 
üldözőverseny 
üldözte 
üldöztet 
üldöztetés 
üldöztetési 
üldöztetik 

üldöztetett 
üldöztetve 

üldvágy 
üled 
üledék 
üledékes 
üledékképlet 
üledékmennyiség 
üledéksor 
üledéksorozat 
üledezik 
ülék 
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ülemény 
ülemér 
ülep 
ülepbőr 
ülepedék 
ülepedés 
ülepedéi 
ülepedik 

ülepedni 
ülepedő 
ülepedett 
ülepedve 

^ilepedvény 
/ülepe s 
í ülepesbáló 
\ ülepetztetik 
v ülepei 
ülepbegység 
ülepít 

ülepíteni 
ülepítő 

ülepítés 
ülepkőzet 
ülepszik 1. ülepedik a. 
ülepű 
ülepül 

ülepült 
ülepvény 
ülés1 

ülés 2 

ülésbeli 
ülésberekesztés 
ülésbőr 
ülésdeszka 
ülése s 
ülésezés 
ülésezési 
ülésezik 

ülésezni 
ülésező 
ülésezvén 
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ülésforma 
üléshalasztás 
ülésház 
üléshely 
üléshirdetés 
ülési 
ülésjegyzék 
ülésjog 
üléskedés 
üléskínálás 
üléskór 
ülésláda 
ülésmagasság 
ülésmód 
ülésnap 
ülésnapló 
ülésnemtartás 
üléspalota 
üléspár 
üléspokróc 
ülésrekesztő 
ülésrend 
üléssor 
üléssorozat 
ülésszak 
ülésszünet 
ülésszíjú 
üléstartás 
üléstelen 
ülésterem 
IX x © 3 I X 

üleszt ° 
ülesztve 
1 ület ige p 

ület ige 
"5 

ület-' f n , 
ület 4 f n . 
ületág 
ületeg 
ületi (?) 

ülette t i k 
üle tű 
ülfonat 
ülhely 
ülhelyecske 
ülhetés 
ülhetnémség 
ülke 
üllefülle 
üllő1 f n . 
Üllő 2 hn. 
f l l P ^ s z n . (?) 
üllőhetét 
üllőcsengés 
üllőfa (?) 
üllőfábrika 
üllőformájú 
üllő-füllő 
üllőhorog 
üllő-süllő 
üllőszék 
üllőtőke 
üllővágó 
üllővas 
üllővas-fábrika 
üllővaskovács 
üllővasmacska 
üllüd 
ülmodor 
ülnap 
ülni-kényszerités 
ülnök 
ülnökasszony 
ülnökbíráskodás 
ülnöki 
ülnöklet 
ülnökné 
ülnököl 

ülnökölő 
ülnökrendszer 
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ülnökség 
ülnökségi 
ülnöktárs 
ülóra 
ülő f n * 
ülőalkalmatosság 
ülőbab 
(egy) ülőben 
ülőbetét 
ülőbútor 
ülőűsont 
ülődeszka 
ülődeszkás 
ülőeszköz 
ülőfél, ülő f e l e 
ülőfelár-százalék 
ülőfoglalatosság 
ülőfoglalkozás 
ülőfoglalkozású 
ülőfolt 
ülőformán 
ülőfürdő 
ülőfürdő-alak 
ülőgarnitúra 
ülöget 
ülőgumó 
ülőhely 
ülőhelyátadás 
ülőhelyében 
ülőhelyes 
ülőhelyzet 
ülőidég 
ülőideggyulladás 
ülőin 
ülőkalauz 
ülőkalauzi 
ülőkalauzos 
ülőkalauz-rendszer 
ülokalauz-rendszerű 
ülőkarszék 
ülőke 

ülőkép 
ülőkocsi 
ülökosár 
ülőlap 
ülőleg 
ülőlift 
ülolóca 
ülőmunka 
ülőműves 
ülönde 
ülőné 
ülöng 
ülönke 1. cserülönke 
ülőpad 
ülőpadka 
ülőpalota 
ülőpárna 
ülőponc 
ülőpróba 
ülő-fendszer 
ölőrész 
ülőrocska 
ülős 
ülószék 
ülőszekér 
ülőszékű 
ülőszer 
ülőszerv 
ülőszoba 
ülőszobor 
ülősztránk 
ülőterem 
ülőtőke 
ülötte 
ülőtyúk 
ülőünnep 
ülő ünnepe 
ülő-vágó 
ülővánkos 
ülőváros 
ülpad 'ülőpad' 
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ülszék * ülőszék' 
o.. ült(e) 
ülte 
ülteget 

ültegetni 
ültegető 

ültemény 
ültényi 
ültet 

ültethet 
ültetni 
ültető 
ültetett 
ültetve 
ültetvén 

ültetés 
ültetési 
ültetésű 
ültetetlen 
ültetget 
ú ültetgetni 
ültetgettet 
ültetlen 
ültetmény 
ültetményes 
ültetményeskert 
ültetményez 

ültetményezni 
ültető mn. 
ültetődik 
I ültetődvén 
ültetőfa 
ültetőiácska 
ültetőgép 
ültetőiskola 
ültetőkaró 
ültetőlyuk 
• • « XXjl U© u"bö 

ültetvény 
ültetvényágy 
ültetvényhirtokos 

ültetvényes 
ülte tvényeskert 
ültetvényezés 
ültetvényfa 
ültetvénygazdálkodás 
ültetvényi 
ültetvényiskola 
ültetvénymunkás 
ültetvénytőke 
ültetvénytulajdonos 
ültevény 
ültöget 
ültő 
ültő helyben 
íegy) ültő helyében 
ültő helyéből 
ültön hsz, 
ültövis 
ülü 
ülü.j áték 
Ultimé re-s 
ülőtér 
ül-ül 
ülvény 
ülvést hsz. 
ülve ül 
ülzsába 
ÜIlyes 
üm 
ümeg 1. ing a l a t t 
ümge t 

ümgető 
ümgetve 
ümgetvén 

ümge tés 
üm-hüm 
ümm 
ümment 
ümmög 

ümmögni 
ümmögő 
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ümmögve 
ümmögvén 

ümmögés 
ürnmöget 

ürnmögetni 
ürnmöge tve 

ürnmögetés 
ümmöl 

ümmölni 
ümög 1, ing a l a t t 
ünget 1. ümget a l a t t 
üni 
ünnep 
ünnepadó 
ünneparc 
ünnepbúcsú 
ünnepcsend 
ünnepdal 
ünnepdélután f n . 
ünnep-ebédi 
ünnepecske 
ünnepel 

ünnepeibet 
ünnepelni 
ünnepelő 
ünnepelt 
ünnepelve 

ünnepelés 1. ünneplés a. 
ünnepelgés 
ünnepeIget 

ünnepeigetni 
ünnepelt f n . 
ünnepeltet 
ünnepeltetés 
ünnepeltetik 
ünnepeItség 
ünnepély 
ünnepélyalkalom 
ünnepélyes 
ünnepélyesen 
ünnepélyesít 

ünnepélye SÍ%ÍH,£. 
ünnepélyesitendő 

ünnepélyesítés 
ünnepélyeskedé s 
ünnepélye sked-ik 

ünnepélyeskedni 
ünnepélyesség 
ünnepélyességi 
ünnepélyes 

ünnepélyező 
ünnepélyezés 
ünnepélyi 
ünnepélyies 
ünnepélyiesség 
ünnepélyke 
ünnepélyrende zo 
ünnepélyruha 
ünnepélység 
ünnepélyszerűség 
ünnepélyterem 
ünnepélyű 
ünnepének 
ünnepérzés 
ünnepes 
ünnepesen 
ünnepesit 
ünnepesítés 
ünnepes játék(ok) 
ünnepest 
ünnepeste 
ünnep estéje 
ünnepe sténként 
ünnepesti 
ünnepeszme 
ünnepetlen 
ünnepe z 
ünnephely 
ünnephirdetés 
ünnephirdető 
ünnephős 
ünnepi 
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ünnepi beszéd 
ünnepi dal 
ünnepidő 
ünnepien 
ünnepi ének 
ünnepies 
ünnepiesen 
ünnepiéskedés 
ünnepiéskedik 
ünnepiesség 
ünnepietlen 
ünnepi fekete 
ünnepi köntös 
ünnepi köszöntő 
ünnepi követ 'legátus' 
ünnepi lakoma 
ünnepileg 
ünnepi mulatság 
ünnepi nap 
ünnepi öltözet 
ünbepirányzó 
ünnepi ruha 
ünnepi ruhás 
ünnepiség 
ünnepisen 
ünnepi szónok 
ünnepi szónoklat 
ünnepit 
ünnepítés 
ünnepjárás 
ünnepjárat 
ünnepjáró 
ünnepjártas 
ünnepjáték 
ünnepjel 
ünnepke 
ünnepkép 
ünnepkező 
ünnepkirályné 
ünnepkirálynő 
ünnepkocsi 

ünnepköntös 
ünnepkör 
ünnepkövet 'legátus' 
ünnepkÖSi 
ünneplakoma 
ünneplés 
ünneplési (ebéd) 
ünneplet 
ünneplevél 
ünneplobogó 
ünneplő f n , 
ünneplőbeli 
ünneplőcsizma 
ünneplőgyűlés 
ünneplői 
ünneplőing 
ünneplő játékok 
ünneplőkabát 
ünneplőköntös 
ünneplő közönség 
ünneplőleg 
ünneplő mellény 
ünneplő mente 
ünneplő nadrág 
ünneplő palást 
ünneplőruhás 
ünneplős kalap 
ünneplős ruha 
ünneplő suba 
ünneplős zeke 
ünneplő szoba 
ünneplőtárs 
ünnepmándli 
ünnepmenet 
ünnepnap 
ünnepnapi 
ünnepnapos 
ünnepnap-szentelés 
ünnepnaptörő 
ünnepnép 
ünnepoltár 
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ünnepőra ünőcsapat 
ünnepöltözet ünőcske 
ünneppiros ünög 
ünneppompa ünögnl 
ünnaprendezés Ünlffcő (= hegy neve) tíaő-kő 
ünneprendező ün őreinek 
ünneprontás ünőszemű 
ünneprontó ünyölödés 
ünhepruha ünyölődik 
ünnepség űr 
ünnepséges űrállat 
ünnepség-sorozat űrállomás 
ünnepsor űrásó 
ünnepszag űrbélű 
ünnepszák űrbetegség 
ünnepszámba űrbiolőgia 
ünnepszegés űrbirodalom 
ünnepszegő űrbolt 
ünnepszentelés űrcsalád 
ünnepszentelet űrdöngölo 
ünnepszer ("bői) üre 
ünnepszerű üredék 
ünnepszerűség üreg 
ünnepszerzés üregalkotmány 
ünneptáj üregbeli 
ünneptartás üregecske 
ünneptartó üregei 
ünneptelen üregeit 
ünnepterem üregelés 
ünneptörés ürege lőgép 
ünneptörő üregér 
ünnepután(ra) üreges 
ünnepül üregesen 

ünnepülő üregesítés 
ünnepülve üregesség 

ünnepülés üreget"1» üröget a. 
ünnepvárás üregetés 1. ürögetés a. 
ünnepzaj üregfdll 
ünő üreggolyóbis 
ünőborjú üregbely 
ünőbőr üregi nyúl 
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üreglak 
üregl-ik 

üreglő 
üreglyukvv k. 
üregmérték 
üregöböl 
üregség 
üregszáda 
üregszirt 
üregtelen 
üregtér 
üre gű 
üregüveg 
üregvájó 
űregyüttműködés 
űrélettan! 
űrely 
üres 
üres agyú 
üres bél 
üresbeIsejű 
üres bélű 
üresecske 
üresedés 
üresedik 

üresedbet 
üresedni 
üresedő 
üresedett 
üresedvén 

üres életű 
üresen 
üres ér 
üresfa-zengető 
üres fedélszék 
üresfej 
üresfejű 
üresfejűség 
üres fekély 
üresget 
üres gyalu (= szerszám

f a j t a ) 

üres gyomrű 
üres gyökér 
üres hasű 
üres báz 
üresit 

üresítfni 
üresítő 
üresítve 

üresítés 
üresítget 
üresitőszer 
üresittétés 
üresíz 
üresjárás 
üresjárási 
üresjárat 
üreske 
üreskeblű 
üreskés 
üreskoponyájű 
üreslelkű 
üresleIkűség 
üresl-ik 

üreslo 
üresnap 
üresség 
ürességecske 
ürességű 
üresszám (= n u l l a ) 
üresszívű 
üres taskájű 
üres tekintetű 
üres tojás 
üresül 

üresülni 
üresült 
üresülve 
üresülvén 

üresülés 
üresület 
üres vérér 
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üresvésű (= szerszám) 
üreszab vö.: f r a n c i a -

per j e 
üres zsebű 
üre-zab 
űrfegyverkezés 
űrfegyverkezés! 
űrfegyverzet 
űrfoglalat 
Ürge 
ürgeásó 
ürgebőr 
ürgéoske 
ürgedomb 
ürgefarknyi 
ürgefej 
ürgefészek 
ürgefi 
ürgefiű 
ürgefoglalás 
ürgefogó 
ürge-fürge 
ürgehalom""" 
Ürgehalom (helynév) 
ürgehűs 
Ürge Ignác 
ürgelakás 
ürgelyukx 

Ürgelyuk"" (csárdanév) 
ürgemező 
ürgemunka 
ürgemurmutér 
ürgenc 
ürgenépség 
ürgényi 
ürgeöntés 
ürgeöntő 
ürgeöntözés 
ürgepörkölt 
ürgés 
ürgeség 

ürgesereg 
ürgeforgás 
ürgészés 
ürgész-ik 

ürgészni 
ürgeszín 
ürgét 
ürget-forgat 

ürge t n i - f o r g a t n i 
ürgétve-forgatva 

ürgetűrás 
ürgetúrásnyi 
ürgeút 
ürgevadász 
ürgéz 
ürgezacskó 
ürgézés 
űrgolyó 
ürgönc 
űrhaj ó 
űrhajóedzés 
űrhajófülke 
űrhaj ókab inszerűerí 
űrhajómode11 
űrhajó-repülőtér 
űrhajós 
űrhajós alezredes 
űrhajósdal 
űrhajósfülke 
űrhajóshős 
űrhajósinduló 
űrhaj ósjelölt 
űrhajóskosztűm 
űrhajósno 
űrhajósöltözet 
űrhajós-szakszerve zet 
űrhaj ós-társ 
űrhajó-szputnyík 
űrhajózás 
űrhajózási 
űrhely 



űrhossz 
"űrhúg" 
ürít 

üríthet 
üríteni 
ürítő 
ürített 
ürítendő.:.: 
ürítve 
ürítvén 

ürítés 
üritetlen 
ürítget 

ürítgetni 
ürítgetve 

ürítgetés 
ürítocso 
ürítőcsöhör 
üríttet 

üríttethet 
ürí ttethi.;;: ' 

űr,járó 
űrjegy 
ürk 
űrkabin 
űrkirándulás 
űrkísérlet 
űrkorszak 
űrkúp 
űrkutatás 
űrkutatási 
űrkutató 
űrkutató tudomány 
űrkutya 
űrlaboratórium 
űrlap 
űrlapkészlet 
űrlap-nyomtatvány 
űrlöveg 
űrlyuk 
űrmacska 

22 -

űrmagasság 
űrmenetjegy 
Ürményi-féle 
ürméretenkénti 
űrméretű 
űrmérőkörző 
űrmérték 
ürméter 
űrméterenként(i) 
űrmotortervező 
ürmös1 mn. 
ürmös2 f n . 
Ürmös (helynév) 
ürmösbor 
ürmösesszencia 
ürmösít 

ürmösíteni 
ürmöske 
ürmöskivonat 
ürmösolaj 
ürmösös 
ürmösözés 
ürmösöz-ik 

Örmösözni 
ürmösszállítmány 
ürmöstapló 
ürmötlen 
ürmöz 
űrnagy 
űrnavigáció 
ür nyárs 
ürődés 
ürodik 1. kiürődik 
.... 1 . urog " ige 

ürögni 
ürögve p 

ürög fn» 1. üreg a. 
üröget 

ürögetni 
ürögetés 
ürög—forog 



ürögni-forogni 
ürögő-forogó 

üröm 
ürömbarbolya 
ürömbokor 
ürömbor 
üröm-büröm 
ürömbürü 
ürömcsepp 
ürömcseppfűszer 
örömdék 
ürömember 
ürömesszencia 
ürömfű 
ürömiű-mag 
ürömfű-só 
ürömgyökér 
ürömiz 
ürömízű 
ürömkehely 
ürömkeser 
ürömkeserű 
ürömkeserűgégű 
ürömkivesztés 
ürömkivonat 
ürömkorty 
ürömkút 
ürömiapu 
ürömié 
ürömlevél 
ürömmag 
ürömnedv 
ürömolaj 
ürömóra 
ürömpálinka 
ürömpogácsa 
ürömpohár 
ürömseprű 
ürömserleg 
ürömsó 
ürömspiritusz 

ürömszesz 
ürömszirup 
ürömtapló 
ürömtelen 
ürömtelt 
ürömtenger 
ürömtermő 
ürömvidék 
ürömvirág 
ürömvíz 
ürömvonat 
ürönget 

üröngetett 
üröngetés 
ürös 1. üres al a t 
űrös (ér) 
űrpálya 
űr pár 
űrpilóta 
űrpilótanő 
űrpót 
urp o t l o 
űrrakéta 
űrrandevú 
űrrepülés 
űrrepülési 
űrrepülő 
űrrepülőfülke 
űrrepülőjelölt 
űrrepülő-kiképző 
űrrepülőtér 
űrruha 
"űrsarok" 
űrsiker 
űrnök 
űrszög 
űrtartalmú 
űrtartalom 
űrtechnika 
űrterjedelem 
űrtestvér 
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űruaalom 
űrutas 
űrutazás 
űrutas 6 
ürü 
ürübácsi 
ürüborda 
ürübőr 
ürübunda 
ürücímer 
ürücomb 
ürücsapat 
ürücske 
ürücsont 
ürüfaggyú 
ürüfej 
ürüformajú 
ürügerinc " 1 ürügy f n . p 
ürügy" 1. i r i g y a. 
ürügyei 

ürügyeIni 
ürügyeit 
ürügyeivé 
ürügyeIvén 

ürügyösen 
ürügygyerek 
ürügykeresés 
ürügyködés 
ürügyködik1 

ürügyködni 
ürügyködő 2 

ürügyködik 1. i r i g y 
kedik a. 

ürügykönyv 
ürügylepleg 
ürügyparipa 
ürügyű 
ürügyválasztás 
ürügyvetés 
ürüháj 

ürühajcsár 
ürühús 
ürühúslé 
ürüjárás 
tirüjávor 
ürül 

ürülni 
ürülő 
ürült 
ürülve 
ürülvén 

ürülapoc 
ürülapocka 
ürülék 
ürüléktrágya 
ürülékvizsgálat 
ürülés 
ürule t 
ürülget 
ürülte 
ürültig 
ürültség 
ürünyáj 
ürüpaprikás 
ürüpecsenye 
ürüpörkölt 
ürüsült 
ürüszemű 
ürüszőnyeges 
ürütokány 
ürütokányos 
űrvasárnap 
űrvédelem 
űrversengés 
űrvéső 
űrvicc 
üsd-nem-apád 
üsd-vágd fn-ként 
üst"1' 'vasfazek 9 

p 
üst " 'ezüst9 

üstalakű. 
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üst-arany 
üstáruló 
üsfőanya 
üstcsepp 'ezüstcsepp5 

üstcsináló 
üstdob 
üstdobos 
üstdobpergés 
üstdobvirtuóz 
üstengedély 
üstést 
üstf a 
üstfenék 
üstfenekű 
üstfény 
üstfoldó 
üstfoltozás 
üstfoltozó 
üstforma 
üstgomb 
üstgomb 
üstgyártó 
üsthámor 
üstház 
üstházi 
üsti (ló) 
üstide i 
üstkampó 
üstkatlan 
üstkazán 
üstkovácsoló 
üstkő 
üst kupakja = (üstkupak) 
üstkupakos 
üstláb 
üstlánc 
üstláng 
üstmarha 
üstmáz 
üstmedence 
üstműves 

üstolvasztó 
üstöcske 
üstofű 
üstök 
üstökadó 
üstökalja 
üstökbe kap 
üstökbe kapás 
üstökben kap 1. üstökbe kap 
üstökborz 
üstökcibálás 
üstökcsillag 
üstökellést 
üstökénél fogva 
üstöketlen 
üstökfark 
üstökgalamb 
üstökhaj 
üstökhúzás 
üstökhűzó 
üstöki 
üstökmegragadás 
üstöknyomtató 
üstököl 

üstökölhet 
üstökölni 

üstökölés 
üstökölődzik 
üstököltet-ik 

üstököltetvén 
üstökönc 
üstökön fogva 

.. .. 1 
üstokos mn, 
üstökös2 f n . (- c s i l l a g ) 

.. .. 3 
üstokos 
üstökös-borzas 
üstököscsillag 
üstököscsillagú 
üstökös faház 
üstökösfark 
üstökösfény 
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% üstökös fű 
U t o k o s fotográfia 
üstökös gém 
üstökös ház 
üstökös járta 
üstökösláng 
üstökös majom 
üstökösösszeütközés 
üstököspálya 
üstökös-röpívű 
üstökössugár 
üstökösszerű 
üstökös taréjfüst 
üstököstető 
üstököz 
üstokoztetik 
üstökparóka 
üstökrángatás 
üstökszorító 
üstöktelen 
üstöktépés 
üstöktépő 
üstökű 
üstökvonás 
üstökvonó 
üst öl 

üstölve 
üstöllést 

1 
üstös f n . .. 2 üstos mn. 
üstös cigány 
üstöz 
üstpatak 
üstpénz 
üstpohár 
üstsüveg 
üstszerű 
üstszín 
üstszlnű 
üsttányér 
üsttartó 

üstverő 
üstvilág 
üstvölgy 
üstzug 
üszeng 
üszik (?) 
üszke 
üszkeborjű 
üszkegödölye 
üszkeleg 
üszköl 
üszkölő f n , 

1 üszkös'"" 
.. P üszkös 

üszkös-bénán 
üszkösít 
üszkösödés 
üszkösödik 

üszkösödni 
üszkösödő 
üszkösödött 

üszkösül 
üszkötöl 

üszkötölni 
üszkű 
üszkülés 
üsző 
üszőboci 
üszőborjű 
üszőbőr 
üszőcske 
üszőfi 
üszög 
üszög asztag 
üszögcika 
üszögftj 
üszögfene 
üszögféreg 
üszögfertőzés 
üszögfi 
üszögforma 
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üszöggomba 
üszöggyermek 
üszöghalom 
üszöghegyes 
üszögkovász 
üszögivadék 
üszögkár 
üszögmagzat 
üszögmentes 
üszögnövény 
üszögöl 

üszögölt 
üszögőr 
üszögös 
üszögösen 
üszögös gyermek 
üs z ö gös konkoly 
üszögösödés 
üszögösödik 
üszögös Péter 
üszögösség 
Üszögös s z t , Péter 
üszögpor 
üszögtest 
üszőgulya 
üszök 
üszőké 
üszökfa 
üszökhalom 
üszökhintő 
üszökpár 
üszökrom 
üszökszin 
üszöktanya 
üszöktűz 
üszökverő 
üszökvetés 
üszős 
üszőtehén 
üszteget 

üsztegethet 

üsztöke 1» ösztöke a. 
üszü 1, üsző a. 
üt 

üthe t 
ütni 
ütő 
ütött 
ütendő 
ütve 
ütvén 

üteg 
ütegállás 
üte f-csoport 
ütegecske 
ütegfedélzet 
üteghely 
ütegkeret 
ütegkocsi 
ütegosztály 
ütegparancsnok 
ütegsáno 
ütegszám 
ütegtag 
ütegtérköz 
ütegtűz 
ütem 
ütemaprózás 
ütembeosztás 
üteme 1 
ütemelés 
ütemellenesen 
ütemelőző 
ütemény 
ütemes 
ütemesen 
ütemesség 
ütemez 

ütemezni 
ütemező 
ütemezett 
ütemezve 
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ütemezés 
ütemezésű 
ütemféleződés 
ütemhangsűly 
ütemhatás 
ütemízület 
ütemjelzés 
ütemnem 
ütemnyi 
ütempár 
ütemrendszer 
ütemrész 
ütemsor 
ütemsúly 
ütemszám 
ütemszámozás 
ütemszerű. 
ütemszerűen 
ütemszerűség 
ütemtelen 
ütemterv 
ütemű 
ütemváltó 
ütemverés 
ütemvonal 
ütemzene 
üteny 
üt enyes 
ütenyez 

ütenyező 
ütenyméret 
ütenymérő 
ütenypauza 
ütenyrendszer 
ütenyszerű 
ütenytartás 
ütér 
ütérdag 
üteres 
ütérlob 
ütérmelegítő 

ütérmérő 
ütérnyitás 
üterő 'ütőerő' 
ütérsérv 
ütértapintás 
ütértapintat 
ütérütem 
ütérverés 
ütés 
ütésbiztos 
ütéscsinálás 
ütéses 
ütéshely 
ütési 
ütéske 
ütésközei 
ütésnyom. 
ütésű 
ütésváltás 
ütés-verés 
ütésveszélyes 
ütészaj 
ütészápor 
üte t 
ütet-fütet 

ütet-fütető 
ütetlen 
ütetnyi 
üthetés 
-üti 
üti-kos 
ütközés 
ütközési 
ütközéskő 
ütközésrend 
ütközet 
ütközetálló 
ütközetdolog 
ütközeterő 
ütközetértő 
ütközetes 
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ütközetforma 
ütközetnely 
ütközeti 
ütközetőel 
ütközetke 
•ütközetlétszám 
ütközetmező 
ütközetmoraj 
ütközetrajz 
ütközetrend 
ütközetsor 
ütközetszeglet 
ütközetszünet 
ütközetterv 
ütközetvesztés 
ütközetvesztő 
ütközetvezér 
ütközhető 
ütközik 

ütközhet 
ütközni 
ütköző 
ütközött 
ütközve 
ütközvén 

ütköző f 
ütközőállam 
ütközőbak 
ütközőbe(n) hsz, 
ütköződés 
ütköződik 

ütköződni 
ütközőfal 
ütközőhely 
ütközőkorong 
ütközőkő 
ütközőlap 
ütközőiég 
ütközőlemez 
ütközőpont 

ütközőrend 
ütközőrugó 
ütközős 
ütközősor 
ütközőszak 
ütközőtárs 
ütközött f n * 
ütközte 
ütközten 
ütköztet 

ütköztető 
ütköztetés 
ütleg 
ütle gel 

üt le ge l n i 
ütlegelő 
ütlegelve 

ütlegelés 
ütlegeltetik 1, megütlegel 

te t i k a, 
ütleges 
ütlegez 

ütlegezni 
ütlegezés 
ütlegezési 
ütlegező f n , 
ütlegfolt 
ütleggép 
ütleghős 
ütlegi 
ütlegnyom 
ütlegszó 
ütlegvirtuóz 
ütlegzápor 
ütlek, ütlek- 1. ütleg, 

ütleg a, 
ütműszer 
ütnivaló 
ütő 1 f n . 

p 
tttő (- családnév) 
ütődés 
ütődik 
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ütődni 
ütődő 
ütődött 
ütődve 
ütődvén 

ütődik-verődik 
ütődött mn. 
ütődötten 
ütődten 
ütőeffektus 
ütőér 
ütőérdarab 
ütőerejű 
ütőérelmeszesedés 
ütőerő 
ütőérszűkülés 
ütőeszköz 
ütőfa 
ütőiéiben 
ütögél 
ütőgép 
ütőgépezet 
ütőgerenda 
ütöget 

ütögetni 
ütögető 
ütögetett 
ütögetve 

ütögetés 
ütogomb 
ütőhangszer 
ütőhangszercsoport 
ütőhangszeres 
ütőkártya 
ütőkártya-diplomácia 
ütőké 
ütőképes 
ütőképesség 
ütőkészülék 
ütőkísérlet 
ütőkos 

ütőleg 
ütőmalom 
ütőmű 
ütőművész 
ütöm-verem f n . 
ütőóra-. 
ütőrendszerű fúrás 
ütőrugó 
ütősor 
ütősoros 
ütősorrend 
ütősúly 
ütpszer 
ütőszerszám 
ütőszerszámú 
ütőszilárdság 
ütőtechnika 
ütött-dobott 
.•• ütötte 
ütötten 
... ütöttét! 
ütött-kopott 
ütött-kppottan 
ütött-kopottság 
ütött-vert 
ütött-vetett 
ütővas 
ütővétő 
ütővizsgálat 
ütőzsebóra 
ütpont 
üttek f n . 
üttet 

üttethet 
üttetni 
üttető 
üttetett 
üttetve 

üttet! 
üttetés 
üttetik 

üttetni 



üttetlen üvegballon 
ütfcatő f n . üvegbánya --
üttettetik üvegbányász 
üttse üvegbársony 
üt-vág üvegbattéria 

üthet-vághat üvegbeli 
üthe tni-vághatni üvegberakat 

üt-ver üvegbeton 
ütni-verni üvegbilikom 
ütve-verve üvegbiztosítás 

üt-vét üvegbogyó 
ütni-vétni üvegbolt 
ütött-vétett üvegboltozatos 
ütve-vétve üvegbor 

üttyöm-fütty üvegborlték 
üveos üvegborító 
üveg üvegbörtön 
üvegablak Üvegbura 
üvegáblakocska üvegburás 
üvegablakog- üvegburok 
üvegablakú üvegbutélia 
üvegacél üvegbútor-fogantyú 
üvegágy üvegbútorgomb 
üvegajtajú üvegbuzogány 
üvegajtó üvegcérna 
üvegajtólap üvegcikk 
üvegajtós üvegcímke 
üvegajtószárny üvegcsap 
üvegálca üvegcsarnok 
üvegállvány üvegcsarnokos 
üvegalma üvegcse 
üvegalmárium üvegcsecsebecse 
üveg-aluminium-márvány üvegcsempe 
üvegampulla üvegcsempés 
üveganyag üvegcsengettyű 
üvegaranyozás üvegcsengettyűs 
üvegarc üvegcsengő 
üvegárny üvegcsenő ? 
üvegáru üvegcsepp 
üvegárus üvegcserép 
üvegautomata üvegcserépke 
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üvegosésze 
üvegcsillag 
üvegcsillagocska 
üvegcsillár 
üvegcsilláros 
üvegcsillogás 
üvegcsillogó 
üvegcsinálás 
üvegcsináló 
üvegcsipke 
üvegcsipkés 
üvegcsípő 
üvegcsiszár 
üfe§ösisssl&" 
üvegcsiszoló 
üvegcsiszolómester 
üvegesizma 
üvegcsobolyó 
üvegcsőkor 
üvegcső 
üvegosörömpölés 
üvegcsörrenés 
üvegcsövecske 
üvegcsűr 
üvegdajka 
üvegdaráb 
üvegdarábcsa 
üvegdarábka 
üvegde 
üvegdísz 
üvegdíszítő 
üvegdob 
üvegdoboz 
üvegdugasz 
üvegdugó 
üvegdugós 
üvegecske 
üvegedény 
üveged-ü: 

üvegedő 
üvegedzés 

üvegékesség 
üvegékítés 
üvegékszer 
üvegelhető 
üvegeltet 

üvegeltetni 
üvegenyv 
üvegepe 
üvegére 
üvegerdő 
üveges mn. 
üveges f n . 
üvegesbolt 
üvegescéh 
üvegesedés 
üvegesed-ik 

üvegesedni 
üvegesedő 
üvegesedett 
üvegesedve 

üvegesedten 
üvegesen 
üveges hintó 
üvegesinas 
üvegesked-ik 

üvegeskedő 
üvegesmester 
üvegesmesterembsr 
üvegesmunka 
üvegesné 
üvegestót 
üvegesül 

üvegesülő 
üvegesült 
üvegesülve 

üvegesülten 
üveges veranda 
üvegetlen 
üvegetlenül 
üvegez 

üvegezni 
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üvegezett 
üvegezendő 

üvegezés 
üvegezetlen 
üvegező f n . 
üvegezőszeg 
... üvegezte 
üvegezüstásvány 
üvegezüstérc 
üvegfábrika 
üvegfal 
üvegfalas 
tvegfalázat 
üvegfalú 
üvegfazék 
üvegfedél 
üvegfedelék 
üvegfedeles 
üvegfedelű 
üvegfedő 
üvegféle 
üvegfény 
üvegfényes 
üvegfényesítő 
üvegfényű 
üvegfesték 
üvegfestés 
üvegfestészet 
üvegfestészeti 
üvegfestmény 
üvegfestő f n . 
üvegfestőgyár 
üvdgfe s tóműbely 
üvegfestvény 
üvegfészer 
üvegfiók 
üvegfiaskó 
üvegfog 
üvegfolyadék 
üvegfolyás 
üvegfolyásdarab 

üvegfolyat 
üvegfolyó-óra 
üvegfolyosó 
üvegfonadék 
üvegfonal. 
üvegfoncsorozó 
üvegforma 
üvegföveny 
üvegfúvás 
üvegfúvó 
üvegfúvóbely 
üvegfúvóinas 
üvegfuvola 
üvegfuvolabang 
ü v e gf űv óme s t e r 
üvegfülke 
üveggépezet 
üveggépszerész 
üveggolyó 
üveggolyóbis 
üveggolyóoska 
üveggomb 
üveggombos 
üveggömb 
üveggőmWiÜzér 
üveggörbély 
üveggoreb 
üveggörvény 
üveggránát 
üveggyalu 
üveggyapot 
üveggyár 
üveggfári 
üveggyármű 
üveggyáros 
üveggyártás 
üveggyártó 
üveggyártó bely 
üveggyémánt 
üveggyengeség 
üveggyöngy 
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üveggyöngysor üveghutás 
üveggyümölcs üveghüvely 
üveggyűrű üvegi 
üve gháb üvegigénylés 
üveghábú üveg Heg 
üveghamisítvány üvegipar 
üve ghámor üvegíró 
üve ghamu üvegithető 
üveg hamutálca üvegív 
üveghang üvegjáték 
üveghangocska üvegkád 
üveghangú; üvegkalamáris 
üvegharang üvegkaláris 
üvegharang-hang üvegkalárisos 
üvegharisnya üvegkalit 
üvegharmonika üvegkalitka 
üveghártya üvegkalitkás 
üve ghártyás üvegkanálka 
üveghasáb üvagkancsó 
üvegház üvegkanna 
üvegház-építés üvegkanta 
üvegházi üvegkanyarú 
üvegházika üvegkapu 
üvegház-virág üvegkár 
üveghegedű üvegkarika 
üveghegy üvegkarikájú 
üve ghely üvegkar ima 
üveghenger üvegkarperec 
üveghiány üvegkas 
üveghidegségű üvegke 
üveghímező üvegkehely 
üveghintó üvegkék 
üvegholmi üvegkelme 
üveghomályosító ipar üvegkemence 
üveghomlok üvegkép 
üveghomlokú üvegképírás 
üveghomlokzat üvegkéreg 
üveghulladék üvegkereskedés 
üveghúr üvegkereskedő 
üveghuta üvegkeret 
üve ghuta-hulladék üvegkeretű 
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üvegkert 
üvegkészítés 
üvegkészítő 
üvegkészülék 
üvegkeverék 
üvegkiállítás 
üvegkiolvasztó 
üvegkirakat 
üvegkirály 
üvegkooka 
üvegkob 
üvegkoporsó 
üvegkoráll 
üvegkopoag 
üvegkorsó 
üvegkosár 
üvegkő 
üvegköntös 
üvegkönny 
üve gköpösay eges 
üvegköpű 
üvegkörte 
üvegkőszörű 
üvegköszörülés 
üvegköszörülő 
üvegköszőrűs 
üvegkötél 
üvegkristály 
üvegkuokó 
üvegkmlaes 
üvegkupak 
üvegkupola 
üvegkupolájú 
üvegkupolás 
üvegkúpos 
üvegkürt 
üveglabda 
üvegláda 
üveglámpa 
üveglámpácska 
üveglámpás 

üveglanc 
üveglap 
üveglapos 
üvegláva 
üveglégyfogó 
üveglélek 
üveglelkeoske 
üveglemez 
üveglemezes 
üveglemezett 
üveglemézke 
üveglenose 
üveglenesés 
üveglés 
üveglik 

üveglő 
üveglett 

üveglikőrkészlet 
üveglocsoló 
üveglombik 
üveglopó 
üvegmagazin 
üvegmanufaktúra 
üvegmassza 
üvegmatéria 
üvegmáz 
üvegmázozott 
üvegmécses 
üvegmedenee 
üvegmegmunkáló 
üvegmeggy 
üvegmennyezet 
üvegmérték 
üvegaester 
üvegmesterség 
üvegmetszés 
üvegmetsző 
üvegmező 
üvegminta 
üvegmosás 
üvegmosógép 
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üvegmozaik üvegpapiros 
üvágmozsár üve gpaplanvázas 
üvegmulató üvegpaszta 
üvegmunka üvegpaszta 
üvegmű üvegpavilon 
üve gmű gyár üvegpikkely 
'üvegműhely üvegpipa 
üvegműselyem üvegplasstika 
üvegműszál üvegpohár 
üvegműszeres üvegpohárka 
üvegműves üvegpohárszék 
üvegművész üvegpor 
üvegnedv üvegportál 
üvegnedvesség üvegportéka 
üvegnem üvegporzó 
üvegnemű üvegpótlás 
üvegnylon üvegpótló 
üvegnyak üvegprizma 
üvegnyaláb üvegrács 
üvegnye üvegragasz 
üvegnyí üvegraktár 
üvegoldal üvegre festés 
üvegoldalű üvegreg t e t [= k 
üvegoldat üvegrész 
üvegoldat-szappan üvegréteg 
üvegoldó üvegretorta 
üvegolvadás üveg-rézérc 
üvegolvadék üvegrost 
üvagolvasztás üvegrózsa 
üvegolvasztó üvegrozsda 
üvegolvasztó fazék üvegiö.űd 
üvegopál üvegruha 
üvegóra üvegsarkú 
üvegoszlop üvegsátor 
üvegöntés üve gselyemfonal 
üvegpalack üvegsikátor 
üvegpalackocska üvegsikoltyú 
üvegpálca üvegsima 
üvegpalló üvegsimító 
üvegpalota üvegsíp 
üvegpapír üvegsípocska 
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üvegsodrony-harmoniká üvegtábla 
üvegsótartó üvegtábláéska 
üvegsör üvegtáblás 
üvegszakma üvegtajt 
üvegszaküzlet üvegtajték 
üvegszál üvegtakaró 
üvegszalag üvegtál 
üvegszál-alakzat üvegtalapzatú 
üve gs zál-be té te s üvegtálca (?) 
üvegszállítmány üvegtálka 
üvegszámlap üvegtalp 
üvegszár üvegtáncoltató 
üvegszárny üvegtányér 
üvegszárú üvegtarack 
üvegszárú fű üvegtárgy 
üvegszeglet üvegtárs 
üvegszék üvegtartály 
üvegszekrény üvegtartó 
üvegszelence üvegtechnika 
üvegszelet üvegtechnikai 
üvegszem üvegtechnikus 
üvegszemes üvegtégla 
üvegszemhártya üvegtekintet 
üvegszemű üvegtekintetű 
üvegszerszám üvegtelen 
üvegszerű üvegtelenít 
üvegszerűen üvegtelenítési 
üvegszféra üvegtenger 
üvegsziget üvegterem 
üvegszikla üvegtervező 
üvegszilánk övegtest 
üvegszín üvegtetejű 
üvegszivárvány üvegtető 
üvegszoha üvegtetős 
üvegszoknyás üvegtetőzet 
üve gsz ögle tszekrény üvegtiszta 
üvegszőnyeg üvegtisztaságú 
üvegszövet üvegtok 
üvegszurok üvegtokos 
üvegszükséglet üvegtoll 
üvegszűrő üvegtollka 

üvegtornác 
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üvegtorony 
üvegtök 
üvegtőke 
üvegtölosér 
üvegtöredék 
üvegtörés 
üvegtörésű 
üvegtört 
üvegtubus 
üvegtükör 
üvegurin 
üvegű 
üvegül 

üvegült 
üvegülten 
üvegvágó 
üvegvágó gyémánt 
üvegvágó szerszám 

üvegváz 
/ üvegvár 
í üvegvas 
\ üvegvasaló 

üvegváza 
üvegvégű 
üvegvékonyságnyi 
üvegveranda 
üvegverandás 
üvegvilág 
üvegvilágító 
üvegvirág 
üvegvissz-f ény 
üvegvitrin 
üvegvízfestés 
üvegvízfestészet 
üvegzet 
üvegzománo 
üve gz ománogyöngy 
üvegzománcos 
üvegzöld 
üvegzsindely 

üvegzsinór 
Üver 
üvít 

üvíteni 
üvítő 

üvítés 
üvöl 'üvölt* 

üvölni 
üvölt 

üvöltbet 
üvölteni 
üvöltő 
üvöltve 

üvöltés 
üvöltésszerű 
üvöltget 
üvölt-kiált 
üvöltőén 
üvöltöz t s ige 
üvöltözés 
üvöltözCik) t n ige 

üvöltözni 
üvöltöző 
üvöltözve 
üvöltözvén 

üvölt-stivölt 
üvöng 

űzhet 
űzhet + űzhetni 
űzni 
űző 
űzött 
űzendétt 
űzve 
űzvén 

űz 2 f n . 1. i z 1 

üzbég 
űz-bolygat. 
űz-bűz 1. a megűz-bűz ele

meként 
űzde 
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űzdel 
űzdelés 
űzdögéi 

űzdögélni 
űz-dúl 

űzve-dúlva 
üzególos 
üzekedés 
üzekedési 
üzekedik 

üzekedhet 
ti'zekedni 
üzekedő 
üzekedve 

üzekedtet 
üzelgőn 
üzelhetetlen 
üzelem 
Uzelkedés 
üzelmek 
üzelmesség 
üzelő kohó 
üzelő kupak 
üzelő tűzhely 
üzem 
üzemadminisztrátor 
üzémág 
üzemanyag 
üzemanyagéllátás 
üzemanyag-elosztás 
üzemanyag-felvevő ál

lomás 
üzemanyag-fogyasztás 
üzemanyag-fogyasztó 
üzemanyag-gazdálkodás 
üzemanyagbalyzet 
üzemanyaghiány 
üzemanyaghitel 
üzemanyagipar 
üzemanyagjegy 
üzemanyagkészlet 
üEeaanyagköltség-

-megtakarítág 

üzemanyag-mennyiség 
üzemanyag-szükséglet 
üzemanyag-tárolás 
üzemanyag-tartalék 
üzemanyag-tartály 
üzemanyag-utánpótlás 
üzemanyag-vezeték 
üaemhe.v állítás 
üzemhe helyezés 
üzemben tartás 
üzemben tartó 
üzemberendezéskénti 
üzembeszüntetés 
üzembevétel 
üzembezárás 
üzembizottság 
üzembiztonság 
üzembiztos 
üzembiztosan 
üzembővítés 
üzemcsarnok 
üzemegészségőp 
üzemegészségügy 
üzemegészségügyi 
ü zemegé saségügyif félelős 
üzemegység 
üzemegység-vezető 
üzemegység-vezetői 
üzemel 
;,' üzemelni 
• üzemelő 

üzeméleÍmezés 
üzemélelmezési 
üzemelés 
üzemellenőrzés 
üzemeltet 

üzemeltethet 
üzemeltető 

üzemeltetés 
üzemeltetési 
üzemeltethető 
üzemeltető f n . 
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űzemény 
ültére dmény 
üzemétkeztetés 
üzemév 
üzemfenntartás 
üzemfenntartási 
üzemfenntartás-vezető 
üzemfeszültség 
üzemfeszültségű 
üzemfölösleg 
üzemgazda 
üzemgazdaság 
üzemgazdasági 
üzemgazdász 
üzemgyakorlat 
üzemhaszon 
üzemház 
üzemhely 
üzemhelyiség 
üzemhiba 
üzemi 
üzemi baleset 
üzemi bizottság 
üzemi bizottsági 
üzemi bölcsőde 
üzemidő 
üzemi étkezde 
üzemi étkező 
üzemi étkeztetés 
üzemifaliúj ság-felelős 
üzemigazgató 
üzemi háromszög 
üzemi híradó 
üzemi konyha 
üzemi könyvtár 
üzemi napközi (otthon) 
üzemi nyaraló 
üzemi orvos 
üzemlrnoki.;. 
üzemitanács-értekezlet 

üzemi újság 
üzemképes 
üzemképesen 
üzemképességű 
üzemképtelen 
üzemkész(en) 
üzemkezdet 
üzemkezelés 
üzemkolosszus 
üzemkomplexus 
üzemkorlátozás 
üzemköltség 
üzemköltség-me gtakarltás 
üzemköltség-pótlék 
üzemkönyvelés 
üzemkör 
üzemlakatos 
üzemlátogatás 
üzemlátogató 
üzemmégszüntetés 
üzemmeleg 
üzemmenet 
üzemmérnök 
üzemmód 
üzemnéző 
üzemóra 
üzemóriás 
üzemorvos 
üzemorvosi 
üzem-összevonás 
üzempolitika 
üzempolitikai 
üzempróba 
üzempszichológiai 
üzemredukció 
üzemrendszer 
üzemrész 
üzemrészleg 
üzemstatisztika 
üzemstatisztikai 
üzemszerű 
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üzemszerűen 
üzemszervezés 
üzemszervezési 
üzemszervező 
üzemszünet 
üzemtan 
üzemtanáosi 
üzemtani 
üzemtársaság 
üzemtechnikai 
üzemtechnikus 
üzemterv 
üzemtípus 
üzemtiszt 
üzemtőke 
üzemtulajdonos 
üzemű 
üzemveszélyes 
üzemvezetés 
üzemvezető 
üzemvezetői 
üzemvezetőség 
üzemviszonyok 
üzemvitel 
üzemviteli 
üzemvíz 
üzemvizsgálat 
üzemzárás 
üzemzárlat 
üzemzavar 
üzen 

üzenhet 
üzenni 
üzenő 
üzent 
üzenvén 

üzenet 
üzenetadás 
üzenetes 
üzeneteskedés 
üzenethagyó 

üzenethordás 
üzenethordó 
üzenethordozó 
üzenethozatal 
üzenethozó 
üzeneti 
üzenetjavaslat 
üzenetkészltés 
üzenetközvetítés 
üzenetközvetítő 
üzenetküldés 
üzenetlen 
üzenetszó 
üzenetszolgálat 
üzenettervezet 
üzenetváltás 
üzenetvétel 
üzenetvivés 
üzenetvivő 
üzenget 

üzengetni 
üzengető 
üzengetve 

üzengetés 
üzennivaló 
üzenő f n . 
üzenődik 
üzenő szó 
üzenőtiszt 
üzente vkinek 
üzentet1 ige p 
üzentet f a . 
üzentetés 
üzér 
üzérélet 
üzérfaj 
üzérfajta 
üzérfi 
üzérfonat 
üzéri 
üzérkedés 
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üzérkedési 
üzérkedik 

üzérkedhet 
üzérkedni 
üzérkedő 
üzérkedve 

üzérkedő f n . 
üzérlélek 
üzérlet 
üzérleti 
üzérnép 
üzérség 
üzérszellem 
üzérszellemű 
üzérszoha 
üzértáhla 
üzértárs 
üzérvilág 
üzérzaj 
üzérzsidó 
űz és 
űzés-fizés 
űzés-hajtás 
űzész 
űzet 1 ige 
űzet 2 f n . 
űzetés 
űzet-fűzet 
űzetik 

űzetve 
Izetvén 

űzetik-fűzetik 
űzetlen 
űzettetés 
űzettetik 

űzettetni 
űz-fut 

űzve-futva 
űz-fűz 

űzni-fűzni 
űzött-fűzött 
űzve-fűzve 

űzgél 
űzget 
űz-győz 

űzve-győzve 
űz-hajt 

űzött-hajtott 
űzve-hajtva 

űzhely 
űzhetés 
űzhetetlenül 
űzhÖd 
űzkél 
űz-kerget 
üzkölődés 
üzköztet 
üzlekedés 
üzlekedési 
üzlekedik1 

üzlekedik2 

üzlés 
üzlet 
üzletadó 
üzletág 
üzletajtó 
üzletalkalom 
üzletasszony 
üzletasztal 
üzlet-átalakítás 
üzletbarát 
üzletbeli 
üzletbér 
üzletberendezés 
üzletbérlő 
üzletbeszüntetés 
üzletbonyolítás 
üzletcsinálás 
üzletcsináló 
üzletdolog 
üzletel 

üzletelni 
üzletelő 
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üzletelés üzletlakás 
üzletellenes üzletlehetőség 
üzletember üzletmenet 
üzle temberféle üzletmenetbeni 
üzleteredmény üzletmenetel 
üzletes üzletmenetű 
üzletesség üzletnap 
üzletév üzletnyitás 
üzletez(ik) vö.: s e f t e l üzletóra 
üzletfél üzletpangás 
üzletfelügyelő üzletpapír 
üzletfennakadás üzletpolitika 
üzletfilm üzletredőny 
üzletfolyamat üzletrész 
üzletfolytatás üzletrészesség 
üzletforgalom üzletrészjegy 
üzletfönök üzletrészjegyzés 
üzlethálózat üzletrésztőke 
üzlethatár üzletrontás 
üzletház üzletsegéd 
üzl©thelyiség üzletsor 
üzleti üzletszabályzat 
üzletidő üzletszellem 
üzleties üzletszerű 
üzletiesen üzletszerűen 
üzletiesség üzletszerűleg 
üzleti év üzletszerűség 
üzletigazgató üzletszerző 
üzletigazgatóság üzletszoba 
üzleti ház üzlettárs 
üzletileg _ üzletté len 
üzletismeret üzlettelenség 
üzletke üzlettelenség 
üzletkedv üzlettelep 
üzletkezelés üzlettőke 
üzletkezelésű üzlettulajdonos 
üzletkönyv üzletutca 
üzletkönyv-papiros üzletügyesség 
üzletkör üzletváltó 
üzletkötés üzletváros 
üzletkötő üzletvezetés 
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üzletvezető 
üzletvezetői 
üzletvezetőnő 
üzletvezetőség 

űz-vág 

űz-tör 
űzve-törve 

űzvén-vágván 
üzletvilág 
üzlet-vitel 
üzletzárás 
fizméay 
űző f n . 
űzőbe 
űzőben 
űződik 

űződni 
űződő 
űződve 

űzőfa 
űzőfutó 
űzöget 

űzögetni 
űzögetvén 

űzöget-fűzözget 
űzögetve-fűzözgetve 

űzőfcöd f n . 
űzöl 

űzölni 
űzőn 
üzöno 
üzönoi 
üzönoködik 
üzöncség 
üzenget 

üzöngetett 
űzős 
űzötten 
űzöttség 
..• űzte 
űzté"ben 
űzten 
űztön-űz 

űztön-űzni 
űztön-űzvén 


