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a 1. -hoz, -hez, -höz 2. -ba, -be 

3. -nak, -nek 4. 〈tárgyeset 
jele határozott személy előtt〉 
5. -kor

abajo lent
abandonar 〈pl. helyet, családot, 

szokást〉 elhagy
el abandono elhagyás, elhagya-

tottság
el abanico legyező

abarcar felölel
abarrotado de tömve van; zsú-

folásig telt vmivel
abastecer (zc) de ellát vkit vmi-

vel
el abastecimiento ellátás
el abasto  no dar* abasto nem 

győzi (a munkát)
el abatimiento levertség
el abecedario ábécé
la abeja 〈rovar〉 méh
abierto 1. 〈az abrir ige part-ja〉 

2. nyílt, nyitott

el abismo szakadék
el abogado ügyvéd
abonar 1. trágyáz 2. befizet
el abono 1. trágya 2. 〈pl. közle-

kedési〉 bérlet
abordar 〈témát〉 megközelít
abortar elvetél
el aborto 1. abortusz 2. vetélés
abotonar begombol
abrazar megölel
el abrazo ölelés
el (los) abrelatas konzervnyitó
abreviar rövidít
la abreviatura rövidítés
el abridor üvegnyitó
el abrigo kabát
el abril április
abrir kinyit
abrochar becsatol
absoluto 1. abszolút 2. teljes 

körű
 en absoluto egyáltalán nem
absorber magába szív, felszív
la abstención tartózkodás (vmi

től)
abstenerse* de tartózkodik 

vmi től
abstracto elvont
el absurdo1 képtelenség
absurdo2 〈dolog, ötlet〉 képtelen
el / la abuelo, -a nagyapa / nagy-

mama
la abundancia bőség
abundante bőséges
abundar bőven van
aburrido 1. unalmas 2. unott, 

unatkozó
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el aburrimiento unalom
aburrir 1. untat 2. (-se) unatko

zik
abusar de 1. kihasznál vmit, 

visszaél vmivel 2. megerő-
szakol

el abuso 1. visszaélés 2. túlzott 
használat, abúzus

acá (inkább Am) itt
acabar befejez
acabar de (+ inf) az imént (csi-

nált vmit)
la academia akadémia
acampar kempingezik
acariciar simogat
acaso talán (bizony)
 por si acaso biztos, ami biz-

tos
acceder a 1. hozzáfér 2. 〈pl. 

egyetemre〉 bejut 3. hozzájá-
rul

accesible megközelíthető, hoz-
záférhető; 〈ember〉 közvetlen

el acceso hozzáférés, bejutás
el accidente baleset
la acción 1. cselekvés 2. rész-

vény
el / la accionista részvényes
el aceite olaj
la aceituna olajbogyó
la aceleración gyorsulás
el acelerador gázpedál
acelerar felgyorsít, gázt ad
el acento 1. hangsúly 2. akcen-

tus
acentuar (ú) hangsúlyoz, kiemel
aceptable elfogadható

la aceptación elfogadás
aceptar elfogad
la acequia öntözőcsatorna
la acera járda

acerca de vmivel kapcsolatban
el acercamiento közeledés, 

meg közelítés
acercarse a közeledik vmihez
el acero acél
acertado találó
acertar (ie) eltalál
el ácido sav
el acierto találat 〈vmi eltalálása〉
aclarar 1. tisztáz 2. kiöblít, le-

öblít
acogedor, -ora 〈hely〉 barátsá-

gos
acoger befogad
la acogida fogadtatás
acomodado jómódú
acomodarse elhelyezkedik
acompañar elkísér
aconsejable ajánlatos
aconsejar tanácsol
acontecer (zc) történik
el acontecimiento esemény
acordarse (ue) de emlékszik
el acorde akkord
el acordeón harmonika
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acortar 1. csökkent 2. 〈időt, tá-
volságot〉 lerövidít

acosar zaklat
el acoso zaklatás
acostar (ue) 1. lefektet 2. (-se) 

lefekszik
acostumbrado megszokott
acostumbrarse a hozzászokik 

vmihez
el (las) acta jegyzőkönyv
la actitud hozzáállás
la actividad tevékenység
activo aktív; tevékeny
el acto 1. cselekedet 2. (hivata-

los) esemény, aktus 3. 〈szín-
házban〉 felvonás

el actor színész
la actriz színésznő
la actuación szereplés
actual jelenlegi
la actualidad időszerűség, ak-

tualitás
la actualización frissítés 〈pl. tu-

dásé, adatoké〉
actualizar 〈információt〉 frissít
actualmente jelenleg
actuar (ú) 1. 〈pl. színházban〉 fel-

lép 2. szerepel 3. cselekszik
la acuarela akvarell
el acuario akvárium

Acuario 〈csillagjegy〉 Vízöntő

acuático vízi
acudir a odamegy, fordul vki hez
el acueducto 〈ókori〉 vízvezeték
el acuerdo 1. egyezmény 2. 

egyet értés
 de acuerdo con vminek meg-

felelően
la acumulación felhalmozás, 

felhalmozódás
acumular felhalmoz
la acusación vád, vádaskodás
acusar vádol
adaptar 1. alkalmaz 〈vmilyen 

célra〉 2. adaptál
adecuado megfelelő
adelantado előrehaladott, fej-

lett
 ir* adelantado 〈pl. óra〉 siet
adelantar megelőz
adelante 1. elöl 2. előre
 ¡Adelante! 1. Tessék! 〈válasz 

kopogtatásra〉 2. Rajta!; To-
vább!

el adelanto 1. haladás 2. előleg
adelgazar lefogy
el ademán 1. gesztus; testtartás 

2. (tsz) modor
además (de) ezen kívül, vmin 

kívül
adentro belül, befelé
la adhesión 〈pl. szervezethez〉 

csatlakozás
la adicción függőség
la adición összeadás
adicional járulékos
adicto a 〈szenvedélybeteg〉 füg-

gő vmitől
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¡Adiós! Viszontlátásra!
la adivinanza találós kérdés
adivinar megjósol
el / la adivino, -a jós
el adjetivo melléknév
adjuntar mellékel, csatol
el / la administrador, -ora gond-

nok, intéző, kezelő
administrar 1. igazgat 2. 〈pénzt〉

beoszt 3. 〈gyógyszert〉 bead
la admiración csodálat
el / la admirador, -ora csodáló
admirar csodál
admisible elfogadható
la admisión 〈pl. testületbe〉 fel-

vétel
admitir elismer
el ADN DNS
la adolescencia serdülőkor
el / la adolescente serdülő
adonde ahova
¿Adónde? Hova?
adoptar 1. örökbe fogad 2. 〈öt-

letet〉 magáévá tesz
adorar imád
adornar díszít
el adorno dísz, díszítés
adquirir (ie) szerez, megszerez, 

vásárol, megvásárol
la adquisición megszerzés
adrede szándékosan
la aduana vám
adular hízeleg
el adulterio házasságtörés
el / la adulto1, -a felnőtt
adulto2 felnőtt
el adverbio határozószó

el / la adversario, -a ellenfél
la advertencia figyelmeztetés
advertir (ie) figyelmeztet
aéreo légi
el aeropuerto repülőtér
el afán törekvés
afectar a hatással van vmire
el afecto szeretet
afectuoso szeretetteljes
afeitarse borotválkozik
aferrarse a ragaszkodik vmihez
la afición kedvtelés
aficionado 1. (+ a) rajongó vmi 

iránt 2. műkedvelő
afilar megélez
afín a tartozó (vmihez)
la afirmación kijelentés
afirmar kijelent, állít
aflojar meglazít
el aforo befogadóképesség
afortunadamente szerencsére
afortunado szerencsés
África (el) Afrika (nn)
africano afrikai
afrontar szembeszáll (vmivel)
afuera kívül, kívülre
las afueras külváros
agacharse meglapul, lekupo-

rodik
agarrar megragad
la agencia ügynökség
la agenda határidőnapló
el / la agente ügynök
ágil ügyes
la agitación 1. felrázás 2. nyug-

talanság
agitar ráz


