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a [ö, éj] egy
abbey [ebi] apátság
abbreviation [öbrívi-Ésön]
rövidítés
ability [ö-BIliti] képesség
able to [éböl] képes, tud
aboard [ö-BORD] a fedélzeten, fenn (jármûvön)
aboriginal [ebö-RIdzsinöl]
bennszülött
aborigine [ebö-RIdzsini]
bennszülött
about [ö-BAUT] -ról, -rõl //
körülbelül
above [ö-BAV]
felett
abroad [ö-BRÓD] külföldön,
külföldre
absence [ebszönsz] hiányzás,
hiány
absent [ebszönt] hiányzó
absent-minded [ebszöntmájndid] szórakozott
absolute [ebszölút] teljes, tökéletes
absolutely [ebszölútli] teljesen, tökéletesen
abstract [ebsztrekt] elvont,
absztrakt
Mabuse [ö-BJÚZ] visszaél /
bántalmaz
Mabuse [ö-BJÚSZ] visszaélés / bántalmazás

academic [ekö-DEmik] egyetemi, felsõfokú / tudós
✧ academic year tanév
academy [ö-KEdömi] akadémia
✧ Academy Award Oscar-díj
Maccent [ök-SZENT] hangsúlyoz
Maccent [ekszent] hangsúly / akcentus
accept [ök-SZEPT] elfogad
acceptable [ök-SZEPTöböl]
elfogadható
Maccess [ök-SZESZ] hozzáfér
Maccess [ekszesz] hozzáférés
accession [ök-SZEsön] belépés
accessory [ök-SZEszöri] kiegészítõ
accident [ekszidönt] baleset,
véletlen
accidental [ekszi-DENtöl]
véletlen
accidentally [ekszi-DENtöli]
véletlenül
accommodation [ökomöDÉsön] szállás / lakás
accompany [ö-KAMpöni]
kísér
according to [ö-KORding tu]
szerint
accordion [ö-KORdiön] harmonika
account [ö-KAUNT] beszámoló / számla
✧ accounts department számviteli osztály
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accountant

A
B
C
D
E
F
G
H
I

accountant [ö-KAUNtönt]
könyvelõ
accounting [ö-KAUNting]
számvitel / könyvelés
accurate [ekjuröt] pontos,
precíz
accurately [ekjurötli] pontosan, precízen
accuse of [ö-KJÚZ] vádol
accused [ö-KJÚZD] vádlott
accustomed to [ö-KASZtömd]
hozzászokott, megszokta
ace [ész] ász
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ache [ék] fáj // fájás
achieve [ö-CSÍV] elér
achievement [ö-CSÍVmönt]
eredmény
acid [eszid] sav
acknowledge [ök-NOlidzs]
elismer
acknowledgement [ök-NOlidzsmönt] elismerés
acquaintance [ö-KVÉNtönsz]
ismerõs
acquainted with [ö-KVÉNtid]
ismer, ismerõse
across [ö-KROSZ] át, keresztül // túloldalt
act [ekt] felvonás / tett / törvény // cselekszik / szerepet
játszik
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administration

acting [ekting] színészi munka, színészkedés
action [eksön] akció, tett
active [ektiv] aktív
✧ active voice aktív szerkezet, cselekvõ szerkezet
actively [ektivli] aktívan
activity [ek-TIviti] tevékenység
actor [ektör] színész
actress [ektrösz] színésznõ
actual [ekcsuöl] valódi
actually [ekcsuöli] valójában,
igazából, tulajdonképpen
ad [ed] reklám, hirdetés
add [ed] hozzáad, összead
addict [edikt] függõ
addicted [ö-DIKtid] függõ,
függõségben lévõ
addiction [ö-DIKsön] függõség, addikció
addictive [ö-DIKtiv] függõséget okozó
addition [ö-DIsön] hozzáadás, összeadás
additional [ö-DIsönöl] kiegészítõ, további
address [ö-DRESZ] cím // címez, fordul
✧ address book címjegyzék
adjective [edzsiktiv] melléknév
adjust [ö-DZSASZT] igazít
adjustment [ö-DZSASZTmönt] igazítás
administration [ödminiSZTRÉsön] adminisztráció /
közigazgatás / kormányzat

administrative

administrative [öd-MInisztrötiv] adminisztratív / közigazgatási
admiration [edmi-RÉsön]
csodálat
admire [öd-MÁJör] csodál
admirer [öd-MÁJrör] csodáló
admit [öd-MIT] beismer
adorable [ö-DÓröböl] imádnivaló
adore [ö-DÓR] imád
adult [edalt] felnõtt
adultery [ö-DALtöri] házasságtörés
advance [öd-VÁNSZ] halad,
elõrejut / elõlegez // haladás
advantage [öd-VÁNtidzs]
elõny
advantageous [edvön-TÉdzsösz] elõnyös
adventure [öd-VENcsör] kaland
adventurous [öd-VENcsörösz] kalandos
adverb [edvörb] határozószó
advert [edvört] reklám, hirdetés
advertise [edvörtájz] hirdet
advertisement [öd-VÖRtiszmönt] hirdetés, reklám
advertising [edvörtájzing]
reklámszakma / reklámozás
advice [öd-VÁJSZ] tanács
advise [öd-VÁJZ] tanácsot
ad, tanácsol
aerial [eriöl] antenna
aerobics [e-RÓbiksz] aerobik
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agricultural

aeroplane [eröplén] repülõgép
affair [ö-FER] ügy / szerelmi
viszony / affér
afford [ö-FORD] (anyagilag)
megengedi magának
Afghan [efgen] afganisztáni
Afghanistan [ef-GEnisztán]
Afganisztán
afraid of [ö-FRÉD] fél / attól
tart
Africa [efrika] Afrika
African [efrikön] afrikai
after [áftör]
után, elteltével,
múlva // miután
✧ after all végül is, mindennek ellenére
afternoon [áftör-NÚN] délután
afterwards [áftörvördz] utána
again [ö-GEN, ö-GÉN] megint
against [ö-GENSZT]
ellen
age [édzs] kor
agency [édzsönszi] ügynökség, iroda
agent [édzsönt] ügynök
ages tbsz [édzsiz] rengeteg
idõ
ago [ö-GÓ]
ezelõtt
agree [ö-GRÍ] egyetért, beleegyezik
agreement [ö-GRÍmönt]
egyetértés, megállapodás /
szerzõdés
agricultural [egri-KALcsöröl]
mezõgazdasági
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