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bailar
 Los jóvenes bailaron hasta que la fiesta acabó.

táncol
 A fiatalok addig táncoltak, amíg véget
nem ért a buli.

bajar1
 Se bajó del autobús una parada antes
de la que debía.

lemegy, leszáll 〈vmiről〉
 Egy megállóval előbb szállt le a buszról, mint kellett volna.

bajar 2
 Hoy te toca a ti bajar la basura.

levisz
 Ma a te feladatod levinni a szemetet.

bajar3
 La Bolsa española ha bajado hoy el
0,70% (cero coma setenta por ciento).

csökken
 A spanyol tőzsde ma 0,70%-kal csökkent.

bajo1
 En esta escuela el nivel es muy bajo.

alacsony
 Ebben az iskolában nagyon alacsony
a színvonal.

bajo2
 Habla más bajo, que los niños están
dormidos.

halkan
 Beszélj halkabban, a gyerekek már
alszanak.

bajo3
 Los deportistas de élite están bajo
mucha presión.

alatt
 Az élsportolók nagy nyomás alatt vannak.

el balón
 ¡Pásame el balón!

labda
 Passzold ide a labdát!

el banco1
 ¿Sabes qué documentos piden los

bank
 Nem tudod, milyen iratokat kérnek a
bankok a hitelhez?

el banco2
 La estatua representa al escritor sen-

pad
 A szobor egy padon ülve ábrázolja az
írót.

la bandera
 La bandera española está formada

zászló
 A spanyol zászlót három vízszintes sáv
alkotja: piros, sárga, piros.

bancos para un crédito?

tado en un banco.

por tres franjas horizontales, roja,
amarilla y roja.

el baño
 Se ha inundado el baño.
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fürdőszoba

 Úszik a fürdőszoba.
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barato
 El “couchsurfing” es una forma bara
ta de viajar.

olcsó
 A “couchsurfing” az utazás egy olcsó
formája.

el barco
 La Guardia Civil ha detenido a dos

hajó
 A csendőrség letartóztatott két embert, amiért bevándorlókat szállítottak a hajójukon.

el barrio
 Vive en uno de los barrios más ele-

városrész, városnegyed
 A város egyik legelegánsabb negyedében él.

la base
 La agricultura era la base de la eco-

alap, bázis
 A mezőgazdaság volt a középkori gazdaság alapja.

bastante1
 Me defiendo bastante bien en inglés.

eléggé, eleget
 Elég jól elboldogulok angolul.

bastante2
 Con esa petición nos pones en una
situación bastante difícil.

elég, elég sok 〈valamiből〉
 Ezzel a kéréseddel elég nehéz helyzetbe hozol minket.

la batalla
 Gracias a sus abogados, acabó ganan-

 Az ügyvédeinek köszönhetően végül

personas por llevar inmigrantes en
un barco.

gantes de la ciudad.

nomía medieval.

do la batalla legal.

csata

megnyerte a jogi csatát.

el bebé
 Un bebé duerme más de quince horas

baba, csecsemő
 Egy csecsemő több mint 15 órát alszik
egy nap.

beber
 ¿Quieres algo para beber?

iszik
 Kérsz valamit inni?

beneficio
 El banco ha duplicado su beneficio.

haszon, nyereség
 A bank megduplázta a nyereségét.

el beso
 Le dio un beso en la frente.

csók, puszi
 Egy csókot nyomott a homlokára.

la biblioteca
 Se pasa todo el día estudiando en la

könyvtár
 Egész nap a kari könyvtárban tanul.

la bicicleta
 Me han robado la bicicleta.

bicikli
 Ellopták a biciklimet.

bien
 Ha tenido un ataque, pero ya está bien.

 Rohama volt, de már jól van.

diarias.

biblioteca de la Facultad.

los bienes
 Dejó a su esposa todos sus bienes

muebles e inmuebles.
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B

jól

vagyon, javak
 Minden ingó és ingatlan vagyonát a
feleségére hagyta.
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