a

A, Á

 A bicikli teljesen összetörött.

abbahagy

	A felesége végre rábeszélte, hogy

hagyja abba a dohányzást.

ablak
 Kinézett az ablakon.
ad

	Mit adott neked a születésnapodra?

adat

	Az elemzés olyan adatokon alapult,

amelyeket a fejlődő országokban
gyűjtöttek.

adminisztráció

the
 The bike was completely ruined.
give up, stop
 His wife finally persuaded him to give
up smoking.
window

 She looked out of the window.

give, provide
 What did he give you for your birthday?

data
 The analysis was based on data collected in developing countries.

 Túl sok időmet veszi el az adminiszt-

administration
 Too much of my time is taken up by
administration.

adó
	A filmeket sújtó adó miatt túl kevés
filmet gyártanak.

tax
 The tax on films is causing too few
films to be produced.

 Vissza kell fizetnem minden adósságo-

adósság

mat, mielőtt elhagyom az országot.

debt
	I need to pay off all my debts before
I leave the country.

aggódik
	A szüleim aggódnak, hogy nem megyek egyetemre.

worry
 My parents worry that I won’t go to
college.

agy

brain
 Scientists are learning more about
how the human brain works.

ráció.

	A tudósok egyre jobban megismerik

az emberi agy működését.

ágy
 Három ágy van a hotelszobában.

 There are three beds in the hotel

ahol
	Szeretem, ha mellettem van, ahol
szemmel tarthatom.

where
	I like to have him next to me where I
can keep an eye on him.
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ajak

A, Á

12

ajak
	Az ajkába harapott.

lip
 He bit his lip.

ajándék

present
 I was searching for a present for Márk.

	Ajándékot kerestem Márknak.

ajánl

offer, recommend

	Még nem ajánlottak munkát.

 They haven’t offered me the job yet.

ajtó

door
 The door is locked.

akad

catch, stick, get caught
 The words got caught in my throat.

akar

want
 She has always wanted a large family.

 Akár el is mehetsz.

akár

might as well
	You might as well go.

aki
	Ismerek egy embert, aki az erdőben él.

	I know a man who lives in the forest.

	Zárva van az ajtó.
	A torkomon akadt a szó.
	Mindig nagy családot akart.

who, that

akkor

then
 Then I realized that she tricked me.

akta

file
 The room was filled with dusty files.

aktív

active
 Cats are most active at night.

 Akkor jöttem rá, hogy becsapott.
	A szoba teli volt poros aktákkal.
	A macskák éjszaka a legaktívabbak.

alá

under

 Felhúzta a takarót, és bemászott alá.

 He pulled up the blanket and crawled

alacsony

low, short
	I went around the house and climbed
the low fence.

	Megkerültem a házat, és megmász-

tam az alacsony kerítést.

aláírás

	A szerződéshez mindkét fél aláírására

szükség van.

alak

under it.

signature
 The contract requires signature by
both parties.

	Milyen alakban jelent meg Szent Mi-

form, shape
	In what shape and form did St. Michael appear?

alakít
	A tanácsnokok egy csoportja új politikai pártot alakít.

form
	A group of Councilmen are forming a
new political party.

alap

basis
	I don’t make decisions on that basis.

hály?

	Nem ilyen alapon hozom a döntéseket.
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