A
ABIDE, ABODE, ABODE
abide by something   1.

tartja magát valamihez; betart valamit; 2. megtartja a szavát / ígéretét; 3. kitart valami mellett
1. All players must abide by the rules.  Minden játékosnak be kell tartania a szabályokat.
2. I hope you will abide by your promise.  Remélem, betartod ígéretedet.
3. Ann abode by her earlier statement.  Ann kitartott korábbi állítása
mellett.

ABSTAIN
abstain from (doing) something   tartózkodik

valamitől
In the future, you should abstain from drinking alcohol!
tartózkodjon az alkoholfogyasztástól!



A jövőben

ACCEED
acceed to something   enged

valaminek; végül is beleegyezik valamibe
The company acceeded to the demands of the union.  A cég végül is
engedett a szakszervezet követeléseinek.

ACCOUNT
account for something   1.

megokol / megmagyaráz valamit; 2. kitesz
valamit; valaminek a részét alkotja
1. How can you account for this discrepancy?  Hogy tudod ezt az ellentmondást megmagyarázni?
2. Military spending accounts for 15 percent of the budget.  A katonai
kiadások a költségvetés 15 százalékát teszik ki.

ACQUAINT

acquaint someone with something   bemutat valamit valakinek; megis-

mertet valamit valakivel
The owner acquainted me with his business.  A tulajdonos megismertetett az üzletével.
ACT
act on something   cselekszik

a kapott hír hallatára
Did the police act on the lead?  Követte a rendőrség a kapott nyomot?
act out something   kimutat valamit [pl. nemtetszést]
The boy acted out his aggression in school.  A fiú az iskolában mutatta
ki agresszivitását.
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act up   1. rosszul viselkedik; 2. elromlik; valami baja van

1. The child is acting up again.  A gyerek már megint rosszul viselkedik.
2. The refrigerator is acting up.  Valami baja van a hűtőszekrénynek.
ADD

add up   érthető; logikusan következik

Your story doesn’t add up.  Az ön elbeszélésében valami nem stimmel.
add up something   összead valamit [költségeket, számokat]

Please add up all your expenses!  Kérlek, add össze minden költségedet!
add up to an amount   valamilyen összegre rúg

The bills add up to nearly two hundred dollars.  A számlák csaknem
kétszáz dollárra rúgnak.
add up to nothing   nem bír jelentőséggel; nem jelent semmit
These accusations add up to nothing.  Ezek a vádak semmilyen jelentőséggel nem bírnak.
add up to something   jelentőséggel bír; jelent valamit
This circumstantial evidence may add up to something.  Ez a közvetlen
bizonyíték jelenthet valamit.
ADHERE
adhere to something   1. tartja magát valamihez; betart valamit; 2. kitart

valami mellett
1. All parties adhered to the treaty.  Mindegyik fél tartotta magát az
egyezményhez.
2. I try to adhere to my principles.  Igyekszem kitartani elveim mellett.
ADMIT

admit to (doing) something   beismer valamit; beismeri, hogy elkövetett

valamit
The murderer never admitted to committing the crime.  A gyilkos soha
nem ismerte be a bűntett elkövetését.
AGREE
agree to something   beleegyezik

valamibe; elfogad valamit
The committee agreed to my proposal.  A bizottság elfogadta a javaslatomat.
agree with someone   egyetért valakivel
I wholeheartedly agree with you.  Teljes mértékben egyetértek önnel.
AIM

aim at someone or something    célba vesz valakit v. valamit [fegyverrel]

The hunter aimed at the deer.  A vadász célba vette a szarvast.
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APPLY

aim at doing something   törekszik valamire; szándékozik valamit meg-

tenni
We are aiming at reducing costs.  A költségek csökkentésére törekszünk.

a

ALLOW
allow for (something)   számol

valamivel; számba vesz valamit
We have to allow for unexpected delays.  Számolnunk kell váratlan
késedelmekkel.

ALLUDE
allude to something   utal

/ céloz valamire; említ valamit
The CEO (Chief Executive Officer) alluded to a possible price increase.
 A vezérigazgató említette az áremelés lehetőségét.

AMOUNT

amount to nothing; never amount to anything   soha nem lesz belőle

semmi; semmire sem viszi
The high school dropouts will never amount to anything.  A gimnáziumból lemorzsolódott diákokból soha nem lesz semmi.
amount to something   lesz belőle valami; sokra viszi
These hard-working students will amount to something.  Ezek a szorgalmas diákok sokra fogják vinni.
ANSWER
answer for something   felel valamiért; számot
You will answer for this!  Ezért felelni fogsz!

ad valamiről

APPEAL
appeal to someone   tetszik

valakinek; vonz valakit
This book appeals to young readers.  Ez a könyv tetszik a fiatal olvasóknak.
appeal to something   folyamodik / fordul / fellebbez valamihez
You may appeal to the Supreme Court.  A Legfelsőbb Bírósághoz fellebbezhet.
APPLY

apply for something   megkérvényez / megpályáz valamit

We are applying for a car loan.  Autókölcsönre adunk be kérvényt.
apply to someone or something   vonatkozik valakire v. valamire

These rules apply to everybody.  Ezek a szabályok mindenkire vonatkoznak.
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