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a, á
a the
abbahagy stop (egy idõre) /
give up (végleg)
abbamarad stop
ábécé alphabet
ábécérend alphabetical order
ablak window
ábra figure (adatokkal) / illustration
ábrázol illustrate
acél steel
ács carpenter

ad give
adag portion (pl. ételbõl) / dose
(pl. orvosságból)
adás program, programme
(mûsor) / transmission (technikailag)
adat data / tbsz particulars (személyes adatok)
addig until then
✧ addig, amíg while (folyamat) / until (idõpont)
✧ addig, amíg nem until
✧ addigra by then

adminisztráció administration
adminisztratív administrative
adó tax (fizetendõ) / station
(rádióadó)
adómentes tax-free, duty-free
adósság debt
adott given
aerobik aerobics
ÁFA VAT
Afganisztán Afghanistan
afganisztáni Afghan
Afrika Africa
afrikai African
ág branch
agg elderly
aggaszt worry, trouble
aggasztó worrying, alarming
aggasztóan alarmingly
agglegény bachelor
aggodalom concern, worry
aggódik be worried about,
worry about
aggódó anxious, worried
ágy bed

a, á
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agy brain
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agyag

A, Á
B

agyag clay
agyar tusk

C
CS
D
E, É
F
G
GY
H
I,Í
J
K
L
M
N

ágyaz make the bed(s)
ágynemû bedding, bedlinen
ahelyett, hogy instead of
(gerundium követi)
ahogy as (általában tagmondat
követi), like
ahol where
✧ ahol csak wherever (tagmondat követi)
ahova where
✧ ahova csak wherever
ajak lip, lips

NY
O, Ó
Ö, Õ
P
R
S
SZ
T
U, Ú
Ü, Û
V
Z
ZS

ajándék present, gift, treat
(kicsi)
ajándékoz give (odaad), give a
present, give presents
ajánl recommend
ajánlás recommendation
ajánlat offer
ajánlólevél reference
ajánlott küldemény registered mail
ajtó door
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aki csak

✧ ajtót nyit answer the door

ájul faint
akadály obstacle / hurdle (sport)
akadályoz hinder
akadékoskodás fuss
akadékoskodik make a fuss
akadékoskodó fussy
akadémia academy
akar want
akár , akár
whether
or
akarat will
akaraterõ willpower
akárhogyan however
akárhogyis anyway, anyhow
akárhol anywhere // wherever (tagmondat követi)
akárhova anywhere // wherever (tagmondat követi)
akárki anybody, anyone //
whoever (tagmondat követi)
akármelyik either (kettõbõl),
any (többõl) // whichever (tagmondat követi)
akármi anything // whatever
(tagmondat követi)
akármikor any time // whenever (tagmondat követi)
akaszt hang
akcentus foreign accent, accent
akció action (tett) / sale (leértékelés)
akciófilm action film, action
movie (US)
aki who (kötõszó) / the one who
✧ aki csak whoever (tagmondat követi)

akié

✧ akié whose (kötõszó)
✧ akik who (kötõszó) / those who
✧ akiket who (kötõszó), whom

(kötõszó)
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alázat

alacsony low / short (ember)
alagsor basement
alagút tunnel

✧ akinek a
whose (kötõszó)
✧ akit who (kötõszó), whom

(kötõszó)
✧ akit csak whoever (tagmondat követi)
akkor then, at that time
✧ akkori of that time
✧ akkor is all the same
✧ akkortól kezdve from then
on
akkumulátor battery

akna shaft (bányában) // land
mine (háborúban)
akta file
aktatáska briefcase
aktív active
✧ aktív szerkezet active voice
aktívan actively
aktivitás activity
aktuális current, present
akvárium aquarium, fishtank

ál- false, fake
alá under, below

a, á
b
c
cs
d
e, é

aláhúz underline
aláír sign
aláírás signature
alak figure, shape, form
alakít shape, form
alakul be formed (alakítják) /
turn out (valahogyan történik) / happen (történik)
alany subject
alap base, basis
alapfok elementary level
alapfokú elementary (nyelvtudás) / elementary level (nyelvvizsga)
alapít found, establish
alapítás establishment
alapítvány foundation
alaplap motherboard
alapos thorough
alaposan thoroughly
alapoz base
alapul be based on
alapvetõ basic
alapvetõen basically
álarc mask
alatt below (térben) / under
(térben) / during (idõben)
alázat humility
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