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absence [ˈæbsəns] (B1)
 Somebody will take over my job in my 

absence.

távollét
 Távollétem idején valaki átveszi a 

munkámat.

abuse [əˈbjuːs] (A2)
 He was arrested on charges of cor-

ruption and abuse of power.

visszaélés 
 Letartóztatták korrupció és hatalom-

mal való visszaélés vádjával.

accent [ˈæksent] (B2)
 He spoke with a slight accent.

akcentus
 Enyhe akcentussal beszélt.

acceptance [əkˈseptəns] (C1)
 He was full of devotion and quiet ac-

ceptance.

elfogadás
 Nem volt benne más, mint odaadás 

és csendes elfogadás.

access [ˈækses] (A1)
 The guard denied me access to the 

building.

bemenet, belépés
 Az őr megtagadta tőlem az épületbe 

történő belépést.

accident [ˈæksɪdənt] (A2)
 The accident turned the car upside 

down.

baleset
 A baleset a feje tetejére állította az 

autót.

accommodation [əˌkɒməˈdeɪʃn] (B1)
 The university is not in a position to 

provide accommodations for the stu-
dents.

szállás
 Az egyetem nincs olyan helyzetben, 

hogy szállást biztosítson a diákoknak.

account [əˈkaʊnt] (B1)
 My family has an account with this 

bank.

folyószámla
 Családomnak folyószámlája van eb-

ben a bankban.

accountant [əˈkaʊntənt] (C1)
 The company’s accountant was ac-

cused of embezzlement.

könyvelő
 A cég könyvelőjét sikkasztással vádol-

ták.

accounting [əˈkaʊntɪŋ] (C1)
 The manager discovered a serious er-

ror in accounting.

könyvelés
 A menedzser súlyos hibát fedezett fel 

a könyvelésben.

accuracy [ˈækjərəsi] (C1)
 The accuracy of my data cannot be 

called into question.

pontosság
 Adataim pontosságát nem lehet két-

ségbe vonni.
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achievement 

achievement [əˈtʃiːvmənt] (B1)
 The speaker praised the achieve-

ments of the socialist system.

vívmány
 A szónok a szocialista rendszer vívmá-

nyait dicsérte.

act [ækt] (B1)
 The acts of this politician are nothing 

short of criminal.

tett
 Ennek a politikusnak a tettei bűncse-

lekménnyel egyenlőek.

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

tion today.

akció
 Sérülése után Messi ma ismét akció-

ba lépett.

activity [ækˈtɪvəti] (A1)
 The police found no evidence of crim-

inal activity.

tevékenység
 A rendőrség nem talált bizonyítékot 

bűnügyi tevékenységre.

actor [ˈæktə(r)] (A1)
 The famous actor’s house will go on 

the auction block.

színész
 A híres színész háza árverésre kerül.

actress [ˈæktrəs] (A1)
 The actress has not appeared in pub-

lic for the last two months.

színésznő
 A színésznő két hónapja nem jelent 

meg a nyilvánosság előtt.

ad [ˈæd] (B2)
 Can you start filming ads the day after 

tomorrow?

hirdetés
 El tudja kezdeni holnapután a hirde-

tések forgatását?

addiction [əˈdɪkʃn] (C1)
 You should have realized her addic-

tion has worsened considerably in the 
last few weeks.

függőség
 Észre kellett volna venned, hogy füg-

gősége nagy mértékben romlott az 
utóbbi pár hétben.

address [əˈdres] (A1)
 Let me jot down your new address!

lakcím
 Hadd jegyezzem fel az új lakcímedet!

administration [ədˌmɪnɪˈstreɪʃn] (B2)

 The Watergate scandal happened 
under the Nixon administration.

adminisztráció, kormány, kormány-
zat

 A Watergate-botrány a Nixon-kor-
mányzat idején történt.

admission [ədˈmɪʃn] (C1)
 Willie’s silence was, for all practical 

purposes, an admission of guilt.

beismerés
 Willie hallgatása gyakorlatilag bűnös-

sége beismerése volt.

adult [ˈædʌlt] (A1)
 I’m not turning myself over for any 

adult supervision.

felnőtt
 Én nem óhajtok felnőtt felügyelete 

alatt lenni.

advance [ədˈvɑːns] (B2)
 During the last fifty years, we have 

made great advances in medical sci-
ence.

haladás, fejlődés
 Az utóbbi ötven év során nagy fejlő-

dést értünk el az orvostudományban.
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Aadvantage [ədˈvɑːntɪdʒ] (A2)
 This hold gave the wrestler decided 

advantage.

előny
 Ez a fogás jelentős előnyt biztosított 

a birkózónak.

adventure [ədˈventʃə(r)] (A2)
 Each ride’s a small adventure.

kaland
 Minden utazás egy kisebb kaland.

advertisement [ədˈvɜːtɪsmənt] (A2)
 The advertisement was quickly writ-

ten and despatched.

hirdetés
 A hirdetést azonnal megszövegezték 

és elküldték.

advice [ədˈvaɪs] (A1)
 Advice after the event is as useless as 

a doctor to a dead man.

tanács
 A baj után a tanács annyit ér, mint 

halottnak a csók.

adviser [ədˈvaɪzə(r)] (C1)
 Tiborc has turned down every finan-

cial adviser.

tanácsadó
 Tiborc minden pénzügyi tanácsadó-

nak kosarat adott.

affair1 [əˈfeə(r)] (A2)
 The bribery affair brought the entire 

government in disrepute.

ügy
 A megvesztegetési ügy az egész kor-

mányra rossz fényt vetett.

affair2 [əˈfeə(r)] (B2)
 The president’s affair was splashed 

over the tabloids.

viszony
 A bulvársajtó feltűnő helyen tálalta 

az elnök szerelmi viszonyát.

afternoon [ˌɑːftəˈnuːn] (A1)
 There’s a shipment coming in this af-

ternoon.

délután
 Egy szállítmány érkezik ma délután.

age [eɪdʒ] (A1)
 At age 16, Christine was as pretty as 

a picture.

kor
 16 éves korában Christine nagyon 

bájos volt.

agency [ˈeɪdʒənsi] (B2)
 In order to buy a ticket, you have to 

go through a travel agency.

iroda
 Jegyvásárlási szándékkal folyamodjon 

egy utazási irodához!

agenda [əˈdʒendə] (B2)
 Increasing sales was at the top of our 

agenda.

napirend
 A forgalom növelése volt a napiren-

dünk legfontosabb pontja.

agent [ˈeɪdʒənt] (B1)
 The agent’s odd behavior raised sus-

picion.

ügynök
 Az ügynök furcsa viselkedése gyanút 

keltett.

agreement [əˈɡriːmənt] (B1)
 Make no mistake! I expect you to 

honor the agreement.

megállapodás
 Félreértés ne essék! Elvárom, hogy 

tartsa be a megállapodást.

agriculture [ˈæɡrɪkʌltʃə(r)] (C1)
 Australia’s main industries are mining 

and agriculture.

mezőgazdaság
 Ausztrália fő iparágai a bányászat és 

a mezőgazdaság.
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A aim [eɪm] (B1)
 The aim of our organization is to help 

the poor.

törekvés, cél
 Szervezetünk célja a szegények segí-

tése.

air [eə(r)] (A1)
 The fresh air will bring Billy around.

levegő
 A friss levegő majd magához téríti 

Billyt.
airline [ˈeəlaɪn] (A2)
 He had an anxiety attack watching an 

airline commercial once.

légitársaság
 Idegösszeroppanást kapott, amikor 

megnézte egy légitársaság reklámját.

airport [ˈeəpɔːt] (A1)
 Police beefed up security near the 

airport.

repülőtér
 A rendőrség megerősítette a bizton-

ságot a repülőtér közelében.

alarm [əˈlɑːm] (B1)
 The alarm scared off the burglar.

riasztó
 A riasztó elijesztette a betörőt.

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

row.

album
 Itt van az album, amit kölcsön akartál 

kérni.

alcohol [ˈælkəhɒl] (B1)
 The consumption of alcohol has 

reached catastrophic levels.

alkohol
 Az alkoholfogyasztás katasztrofális 

szin tet ért el.

alternative [ɔːlˈtɜːnətɪv] (A2)
 A practical test would be an accept-

able alternative.

alternatíva
 Elfogadható alternatíva lenne egy 

gyakorlati vizsgálat.

ambition [æmˈbɪʃn] (B1)
 A man without ambition is a husk.

ambíció
 Az ambíció nélküli férfi csak üres por-

hüvely.
ambulance [ˈæmbjələns] (B2)
 They sent the ambulance to the wrong 

place.

mentőautó
 Rossz helyre küldték a mentőautót.

amendment [əˈmendmənt] (C1)
 So, you cannot hide under the protec-

tion of the Fifth Amendment.

módosítás
 Tehát semmiképpen sem védekez-

hetsz az alkotmány ötödik módosítá-
sával.

analysis (analyses) [əˈnæləsɪs] (B1)
 Nobody took up the speaker on his 

biased analysis.

elemzés
 Senki nem vonta kérdőre a szónokot 

elfogult elemzése miatt.

analyst [ˈænəlɪst] (C1)
 The analysts of the market did not 

see inflation coming.

elemző
 A piac elemzői nem vártak inflációt.
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Aancestor [ˈænsestə(r)] (C1)
 My ancestors came from Italy and 

France.

ős
 Őseim Olaszországból és Franciaor-

szágból jöttek.

anchor [ˈæŋkə(r)] (C1)
 You can’t stop if you haven’t got an 

anchor.

horgony
 Ha nincs horgonyod, nem tudsz meg-

állni.

anger [ˈæŋɡə(r)] (B2)
 Mother’s anger quickly melted away.

harag
 Anyám haragja gyorsan elpárolgott.

angle [ˈæŋɡl] (B2)
 The bomb struck at a ninety-degree 

angle.

szög
 A bomba kilencven fokos szögben 

csapódott be.

animal [ˈænɪml] (A1)
 Many animals lost their lives in the 

forest fire.

állat
 Az erdőtűzben sok állat életét vesz-

tette.

animation [ˌænɪˈmeɪʃn] (C1)
 The speed of the animation is con-

trolled by the slider directly below.

animáció
 Az animáció sebességét az alábbi 

csúsz kával lehet szabályozni.

ankle [ˈæŋkl] (A2)
 The pain radiated all the way to Tom’s 

ankle.

boka
 A fájdalom egészen Tom bokájáig su-

gárzott.

anniversary [ˌænɪˈvɜːsəri] (B2)
 Congratulations on the occasion of 

your anniversary!

évforduló
 Gratulálok az évfordulótok alkalmá-

ból!

announcement [əˈnaʊnsmənt] (B1)
 The police chief’s announcement 

calmed down the situation.

bejelentés
 A rendőrfőnök bejelentése csillapítot-

ta a helyzetet.

answer [ˈɑːnsə(r)] (A1)
 I found the correct answer by process 

of elimination.

válasz
 A helyes választ kizárásos alapon ta-

láltam meg.

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

asleep for a long time.

aggodalom
 Az aggodalomtól Lajosnak sokáig 

nem jött álom a szemére.

apartment [əˈpɑːtmənt] (A1)
 We took care of the transfer of the 

apartment with ease.

lakás
 A lakás átírását könnyedén elintéztük.

apology [əˈpɒlədʒi] (C1)
 All right, apology accepted.

bocsánatkérés
 Rendben, bocsánatkérés elfogadva.

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

totally unnecessary.

alkalmazás
 A táblagépeden sok szükségtelen al-

kalmazás található.
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A appeal [əˈpiːl] (B1)
 The appeal against the war was a 

voice crying in the wilderness.

felhívás
 A háborúellenes felhívás pusztába 

kiáltott szó volt.

appearance [əˈpɪərəns] (A2)
 After this period, every appearance 

of acquaintance was dropped.

látszat
 Ezek után az ismeretségnek még a 

látszatát is elkerültük.

apple [ˈæpl] (A1)
 She took another bite of the apple.

alma
 Harapott még egyet az almából.

applicant [ˈæplɪkənt] (C1)
 The number of college applicants is 

on the decline.

jelentkező
 Az egyetemre jelentkezők száma csök-

kenőben van.

application [ˌæplɪˈkeɪʃn] (B1)
 I supported your application. Don’t 

let me down!

kérvény
 Én támogattam a kérvényedet. Ne 

hagyj cserben!

appointment [əˈpɔɪntmənt] (B1)
 In order to see the doctor, you must 

make an appointment.

időpont
 Ahhoz, hogy az orvos fogadja, időpon-

tot kell kérnie.

approval [əˈpruːvl] (B2)
 Approval shall be valid for one year.

jóváhagyás
 A jóváhagyás egy évig érvényes.

April [ˈeɪprəl] (A1)
 In April, we don’t expect snow in our 

area.

április
 Áprilisban nem várunk havazást a mi 

környékünkön.

architect [ˈɑːkɪtekt] (A2)
 An architect friend of ours bought an 

old cabin up in the mountains.

építész
 Egy építész barátunk a hegyekben 

vett magának egy kalyibát.

architecture [ˈɑːkɪtektʃə(r)] (A2)
 I would like to get a college degree in 

architecture.

építészet
 Építészetből szeretnék egyetemi dip-

lomát szerezni.

area [ˈeəriə] (A1)
 If you know this area, you should lead 

the way.

környék
 Ha ismered ezt a környéket, te mutasd 

az utat!

argument1 [ˈɑːɡjumənt] (A2)
 That’s the one argument that always 

works.

érv
 Ez az érv mindig működik.

argument2 [ˈɑːɡjumənt] (A2)
 I persuaded him after long arguments 

to send the ring to his wife.

vita
 Hosszú viták után meggyőztem, hogy 

küldje el a gyűrűt a feleségének.

arm [ɑːm] (A1)
 My arm broke out in a rash.

kar
 A karom kiütéses lett.


