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AFK - (Away From Keyboard) Távol a 
billentyűzettől, nincs a gépnél

ban - Megadott időre, automatikus
kitiltás egy Online közösségi helyről, 
jétékról

Bot - A robot rövidített formája

BRB - (Be Right Back) Mindjárt jövök, 
azonnal itt vagyok

bug - hiba; valamilyen rendellenesség
leírására

player - A karakter, játékos amivel 
játszik valaki

Chat - beszélgető felület, amin a 
játékosok üzenhetnek egymásnak



JÁTÉKOKBAN 
HASZNÁLT 
KIFEJEZÉSEK, 
RÖVIDÍTÉSEK 
2

Camp, camper - Az a játékos, aki a játék
során mindig egy helyben állva, guggolva
várja az ellenfeleket, ritkán mozog vagy
ugyanazokra a helyekre tér vissza
sorozatosan.

cheat - (csalás) Nem külső program, a 
játékba van beépítve, pl.: godmod, minden
fegyver, pálya/játék megnyerése.

cheater - az a játékos, aki csalást/modokat
használ a játék megnyeréséhez

dam/damage - sebzés

F - Chatbe írják be felhasználók, mikor
véletlen megszakad az adás, vagy
megemlékeznek valamiről

dodge/dodgeolás – kikerülni az
ütést/lövést/akadályt
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acc - Felhasználói fiók, angol
'account' szó rövidítve

Admin – Adminisztrátor

DM - (direct message) személyes
üzenet

FAQ - (Frequently Asked 
Questions) Gyakran Ismételt
Kérdések (GYIK)

FYI - (For Your Information) A FYI 
rövidítést írásban, általában e-
mailekben használják. Jelentése: 
Tájékoztatásul (küldöm), 
figyelmedbe ajánlom

Mod – moderátor
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akk - akkor

am - amúgy

4ever -(forever) örökké

<3 - (Love) Szeretet/szív

EZ - (Easy) Könnyű, Egyszerű

GL - (Good Luck) Sok szerencsét!

ikr - (I know right) Ugye/Szerinted 
is?

ILY - (I love you) Szeretlek
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LOL - (Laughing Out Loud/Lots of 
Laugh) hangosan felnevet/sok
nevetés

lúzer, loser - A lúzer
önmegvalósításra, sikerek elérésére 
lényegileg alkalmatlan, reménytelen 
életű, kilátástalan jövőjű személy, 
örök vesztes, balek.

OMG - (Oh My God!) 
Úristen!/Istenem!

pill - a pillanat szó rövidítése

pls, plz - Kérlek!

k/kk - OK, rendben

LMAO - Nagyon vicces/Szétröhögöm
magam
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R.I.P. - (Rest In Peace), Béke rá, 
nyugodjék békében

tom - Tudom rövidítése.

troll - olyan személy, aki
zavarkeltésre, mások felingerlésére
és további reakciók provokálására
törekszik

ty - (Thank you) Köszönöm!

vok - Vagyok rövidítése

WTF - (What the fuck) Mi a fene, 
gyakran káromkodásnak számít

XD - hatalmas röhögés
(hunyorogva nevető arc)
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blog - online napló

fb - Facebook

Like – lájk, kedvelés

spoiler - egy film, könyv, játék
cselekményét/végkimenetelét
valakivel akár akarata ellenére
történő közlés

BFF - (Best Friends Forever) 
Örökké legjobb barátok
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aka - (also known as) másnéven

ASAP - (As Soon As Possible) 
Amint lehetséges

ATM - (At the moment) 
Pillanatnyilag

avatar - Egy személy interneten
használt arcképe, általa beállított
azonosító kép.

GG - (Good Game) Jó játék!


