
A, Á
ablak ~ok, ~ot, ~a
 A: Jimmy betört egy ablakot. B: Tu-

dod, mit? Már nem is érdekel.

window /ˈwɪndəʊ/ [A1]
 A: Jimmy broke a window. B: Do you 

know, what? I am past caring.
acél ~ok, ~t, ~ja
 A: A rozsdamentes acélból készült 

háztartási gépek jól néznek ki. B: Ez 
ízlés dolga.

steel /stiːl/ [B2]
 A: Stainless steel appliances look 

great. B: That’s a matter of opinion.

adag ~ok, ~ot, ~ja
 Ebben az étteremben nagyon nagy 

adagokat szolgának fel.

portion /ˈpɔːʃn/ [B2]
 At this restaurant, the portions they 

serve are very large.
adás ~ok, ~t, ~a
 Most kezdenem kell az adást.

broadcast /ˈbrɔːdkɑːst/ [B2]
 I have to start the broadcast now.

adat ~ok, ~ot, ~a
 Minden tudományos adat fontos.

data /ˈdeɪtə/ [A2]
 All research data is important.

adatbázis ~ok, ~t, ~a
 Adatbázisunk nem tartalmaz hitel-

kártya-információt.

database /ˈdeɪtəbeɪs/ [C1]
 Our database does not contain any 

credit card information.
adó ~k, ~t, ~ja
 A: Ez a költség levonható az adóból? 

B: Fogalmam sincs.

tax /tæks/ [A1]
 A: Is this expense tax deductible? B: 

Your guess is as good as mine.
adomány ~ok, ~t, ~a
 Ekkora adományt magánszemélytől 

még sose kaptunk.

donation /dəʊˈneɪʃn/ [C1]
 This is the biggest private donation 

we have had.
adósság ~ok, ~ot, ~a
 Anyád attól fél, hogy adósságba ve-

red magad.

debt /det/ [B2]
 Your mother is afraid that you’ll get 

yourself into debt.
aggodalom aggodalmak, aggodalmat, 

aggodalma
 Az aggodalomtól Lajosnak sokáig 

nem jött álom a szemére.

anxiety /æŋˈzaɪəti/ [C1]
 Because of anxiety, Lajos couldn’t fall 

asleep for a long time.

agy ~ak, ~at, ~a
 Daniel agya néha nem működik.

brain /breɪn/ [A2]
 Sometimes, Daniel’s brain is out of 

gear.
ágy ~ak, ~at, ~a
 Louis szeret széles ágyban aludni.

bed /bed/ [A1]
 Louis likes to sleep in a wide bed.



16agyvérzés

a, á agyvérzés ~ek, ~t, ~e
 A halál oka minden kétséget kizáróan 

agyvérzés.

stroke /strəʊk/ [B2]
 Cause of death without a doubt: a 

stroke.
ajak ajkak, ajkat, ajka
 Rose-nak szép, érzéki ajkai voltak.

lip /lɪp/ [B1]
 Rose had beautiful sensual lips.

ajándék ~ok, ~ot, ~a
 Chuck sok ajándékot kapott a szüle-

tésnapjára.

gift /ɡɪft/ [A2]
 Chuck received many gifts for his 

birthday.
ajtó ~k, ~t, ~ja
 A betörő az ajtó mögött rejtőzkö-

dött, amikor Ned hazaért.

door /dɔː(r)/ [A1]
 The burglar was hiding behind the 

door when Ned got home.
akadály ~ok, ~t, ~a
 A kutatásaim során sok akadályba 

ütköztem.

obstacle /ˈɒbstək(ə)l/ [C1]
 I have encountered many obstacles 

in my research.
akarat ~ok, ~ot, ~a
 Ne erőltesd rá másokra az akaratodat!

will /wɪl/ [B1]
 Do not impose your will on others!

akcentus ~ok, ~t, ~a
 Enyhe akcentussal beszélt.

accent /ˈæksent/ [B2]
 He spoke with a slight accent.

akció ~k, ~t, ~ja
 Sérülése után Messi ma ismét akció-

ba lépett.

action /ˈækʃn/ [A1]
 After his injury, Messi was back in ac-

tion today.
akkumulátor ~ok, ~t, ~a
 Amikor az akkumulátor lemerült, 

nem tudtam, mitévő legyek.

battery /ˈbætri/ [B1]
 When the battery died, I was at my 

wit’s end.
akta Ik, It, Ija
 Előttem fekszik az orvosi aktája.

file /faɪl/ [B1]
 I have his medical file here.

alagsor ~ok, ~t, ~a
 A háztulajdonos szeretné felosztani 

az alagsort.

basement /ˈbeɪsmənt/ [C1]
 The homeowner would like to parti-

tion off the basement.
alagút alagutak, alagutat, ~ja
 A hosszan tartó gazdasági pangás 

után már látni az alagút végét.

tunnel /ˈtʌnl/ [B2]
 After the long recession, one can see 

the light at the end of the tunnel.
aláírás ~ok, ~t, ~a
 Ez az aláírás nem hamis.

signature /ˈsɪɡnətʃə(r)/ [C1]
 This signature is not false.

alak1 ~ok, ~ot, ~ja
 A felhő folyamatosan változtatta az 

alakját.

form, shape
 The cloud kept changing shape.

alak2 ~ok, ~ot, ~ja
 Jobb lesz, ha nem barátkozol ezzel a 

sötét alakkal.

character /ˈkærəktə(r)/ [A2]
 You shouldn’t hobnob with this 

shady character.



17 állampolgár

A, áalap ~ok, ~ot, ~ja

 Marx lerakta a szocializmus alapjait.

basis (bases) /ˈbeɪsɪs/ [B1], foundation 
/faʊnˈdeɪʃn/ [C1]

 Marx lay the foundations of socialism.
alapító ~k, ~t, ~ja
 Ennek a cégnek az alapítója 98 éves 

koráig élt.

founder /ˈfaʊndə(r)/ [C1]
 The founder of this company lived to 

be 98 years old.
álarc ~ok, ~ot, ~a
 Az álarcosbálban mindenkinek álar-

cot kellett viselnie.

mask /mɑːsk/ [C1]
 In the masquerade, everybody had 

to wear a mask.
album ~ok, ~ot, ~a
 Itt van az album, amit kölcsön akartál 

kérni.

album /ˈælbəm/ [B1]
 Here’s the album you wanted to bor-

row.
áldozat ~ok, ~ot, ~a
 Az áldozat hangos sikolyt hallatott.

victim /ˈvɪktɪm/ [B1]
 The victim let out a loud scream.

alkalmazás ~ok, ~t, ~a
 A táblagépeden sok szükségtelen al-

kalmazás található.

app /æp/ [A2]
 Some of the apps on your tablet are 

totally unnecessary.
alkalmazott ~ak, ~at, ~ja
 A főnököm próbára tette az új alkal-

mazottat.

employee /ɪmˈplɔɪiː/ [A2]
 My boss put the new employee to 

the test.
alkalom alkalmak, alkalmat, alkalma
 Ez mindenképpen rendkívüli alka-

lom.

occasion /əˈkeɪʒn/ [B1]
 This is indeed a special occasion.

alkatrész ~ek, ~t, ~e
 Minden követ megmozgattuk, hogy 

megtaláljuk a szükséges alkatrészt.

part /pɑːt/ [A1]
 We left no stone unturned to find the 

part we needed.
alkohol ~ok, ~t, ~ja
 Az alkoholfogyasztás katasztrofális 

szintet ért el.

alcohol /ˈælkəhɒl/ [B1]
 The consumption of alcohol has 

reached catastrophic levels.
alkotmány ~ok, ~t, ~a
 A felvilágosodás kiadványai lefektet-

ték az amerikai alkotmány alapjait.

constitution /̩ kɒnstɪˈtjuːʃn/ [C1]
 The works of Enlightenment laid 

down the foundation of the US Con-
stitution.

alku ~k, ~t, ~ja
 Ez nem volt benne az alkunkban!

bargain /ˈbɑːɡən/ [C1]
 That was not in our bargain.

állam ~ok, ~ot, ~a
 A szocializmusban az állam a bölcső-

től a koporsóig gondoskodik rólad.

state /steɪt/ [A2]
 Under socialism, the state takes care 

of you from the cradle to the grave.
állampolgár ~ok, ~t, ~ja
 Én soha nem lehetek állampolgár.

citizen /ˈsɪtɪzn/ [B2]
 I could never be a citizen.


