
Angol–magyar szójegyzék  
 
A szószedetben azokat a fontos szavakat és kifejezéseket gyűjtöttük össze, amelyekre a nyelv-
tanulónak a tanfolyam során szüksége van. Az előző szinten elsajátított szavak, valamint a na-
pok, hónapok neve, a számnevek, országnevek és a tankönyvben előforduló tulajdonnevek nem 
szerepelnek a listán. 
 
 
Introduction 
 
abroad  /eabrO:d/ külföldön, külföldre 
(place of) birth  
/br:T/ 

születés(i hely) 

check  /tSek/ ellenőriz 
complete  /KeMapli:t/ kiegészít, kitölt; 

teljesít 
correct  /kearekt/ helyes, megfelelő 
cover  /aksve/ (le)takar, befed 
difficult  /adIfIkelt/ nehéz 
finally  /afaInelI/ végül 
form  /fO:m/ űrlap; alak, forma 
freezing  /afri:zIM/ fagyos 
interest  /aIntrest/ érdeklődés; érdekelt-

ség 

interview  /aIntevju:/ interjú; (ki)kérdez 
introduction  
/IntreadskSn/ 

bevezetés 

mistake  /mIsateIk/ hiba 
occupation  
/gkju:apeISn/ 

elfoglaltság, munka 

perhaps  /peah@ps/ talán 
previous  /apri:vIes/ előző 
reason  /ari:zn/ ok; értelem 
repeat  /rIapi:t/ (meg)ismétel 
text  /tekst/ szöveg 
underline  
/sndealaIn/ 

aláhúz 

 
 

File 1 
 
ache (v)  /eIk/ fáj; fájdalom 
adult  /a@dslt/ felnőtt 
adverb  /a@dvrdb / határozószó 
(be) afraid of  
/eafreId ev/ 

fél (vmitől), attól tart 

aisle  /aIl/ folyosó (széksorok 
között) 

answerphone  
/aA:nsefeUn/ 

üzenetrögzítő 

anybody  /aenIbgdI/ akárki, valaki, senki 
anyone  /aenIwQn/ akárki, valaki, senki 
around  /earaUnd/ körül 
(be) asleep  /easli:p/ alszik, alvás közben 
baggage (n)  
/ab@gIdf/ 

poggyász 

belong (to)  /bIaLgn/ tartozik (vkihez) 
beside  /bIasaId/ mellett 
bi-lingual  
/bbaIaliMgwel/ 

kétnyelvű 

biography  
/baIaggrefI/ 

életrajz 

boarding pass  
/abO:dIn pA:s/ 

beszállókártya 

boiling  /abOilIn/ forrásban lévő 
bond  /bgnd/ kötés, kapcsolás, 

kapcsolat 
bore  /bO:/ unalom 
(be) bored  /bO:d/ unatkozik 
both  /beUT/ mindkettő 
breath  /breT/ lélegzet, légzés 
business  /abIznIs/ üzlet 
centigrade  
/asentIgreId/ 

századfokos, Celsius 

changeable  
/atSeIndfebl/ 

változékony 

chart  /tSA:t/ táblázat, grafikon 
check-in  /atSekIn/ bejelentkezés 
circle  /asr:kl/ köröz; bekarikáz 
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cloudy  /aklaUdI/ felhős 
concert  /akgnset/ hangverseny, koncert 
contact  /akgnt@kt/ kapcsolat 
contain  /kenateIn/ tartalmaz 
contents  /akgntents/ tartalom 
cook  /kUk/ szakács; főz 
cool  /ku:l/ hűvös; hűt 
cost  /kgst/ kerül (vmibe) 
cross out  /krgs/ áthúz, kihúz, töröl 
cry  /kraI/ kiabál(ás), sír(ás) 
decide  /dIasaId/ elhatároz 
degree  /dIagri:/ fok 
delay  /dIaleI/ késés; késleltet, ké-

sik 
delicious  /dIalISes/ pompás, finom 
destination  
/destIaneISn/ 

cél(állomás), rendel-
tetés(i hely) 

detail  /adi:teIl/ részlet 
dialogue  /adaIelgg/ párbeszéd 
(be) divorced  
/dIavO:st/ 

elvált 

document  
/adgkjUment/ 

irat, dokumentum 

dot  /dgt/ pont 
dream  /dri:m/ álmodik; álom 
during  /adjUerIn/ (vmi) alatt, közben 
east  /i:st/ kelet 
electrical  /IalektrIkl/ elektromos 
embrace  /ImabreIs/ ölelés; megölel 
engineer  /endJIanIe/ mérnök 
especially  /IaspeSelI/ különösen 
even  /ai:vn/ még (is); egyforma, 

egyenlő 
everybody  
/aevrIbgdI/ 

mindenki 

everywhere  
/aevrIwEe/ 

mindenhol 

example  /IgazA:mpl/ példa 
experience  
/IkaspIerIens/ 

élmény; tapasztalat 

face  /feIs/ arc 
in fact  /f@kt/ tényleg, valóban 
favourite  /afeIverIt/ kedvenc 
final  /afaInl/ végső 
flight  /flaIt/ repülés; (repülő)járat 
foggy  /afggI/ ködös 
freezing  /afri:zIM/ fagyos 
friendly  /afrendlI/ barátságos 

fur  /fr:/ bunda, prém 
generally  /adJenreLk/ általában 
good (at)  /gUd et/ jó (vmiben) 
hardly  /ahA:dlI/ alig 
health  /helT/ egészség 
heart  /hA:t/ szív 
heating  /ahi:tIM/ fűtés 
highlighter (pen)  
/ahaIlaIte/ 

kijelölő toll 

highlight  /ahaIlaIt/ kijelöl (tollal), 
kiemel 

homesick  
/aheUmsIk/ 

honvágya van 

how long?  /haU lgn/ mióta, mennyi ideje, 
mennyi ideig 

hurt  /hr:t/ bánt, sért; fáj 
if  /If/ ha 
incredible  
/Inakredebl/ 

hihetetlen 

interested (in)  
/aIntrestId/ 

érdekelt, érdekli 
(vmi) 

intonation  
/InteaneISn/ 

hanglejtés, intonáció 

island  /aaIlend/ sziget 
item  /aaItem/ (áru)cikk, tétel, adat 
jogging  /adJg gIM/ kocogás 
keep  /ki:p/ tart; folytat 
at least  /et ali:st/ legalább 
long for  /algn fe/ vágyik (vmire) 
luggage  /alsgIdJ/ poggyász 
mark  /mA:k/ (meg)jelöl 
marvellous  
/amA:veles/ 

kitűnő, csodálatos 

match  /m@tS/ illik (vmihez), jól 
megy 

minus  /amaInes/ mínusz 
move  /mu:v/ mozog, mozdul; köl-

tözik 
neither  /anaIDe, 
ani:De/ 

se, sem 

news  /nju:z/ hír(ek) 
nobody  /aneUbgdI/ senki 
north  /nO:T/ észak 
note  /neUt/ megjegyez, feljegyez 
over  /aeUve/ át, túl, fölött 
pair  /pEe  / pár 
passenger  
/ap@sIndJe/ 

utas 

Administrator
© Oxford University Press  www.oup.com/elt

Administrator
 



 

pen-friend  
/apenfrend/ 

levelezőtárs 

practice  /apr@ktIs/ gyakorlat, gyakorlás 
practise  /pr@ktIs/ gyakorol 
prefer  /prIafr:/ jobban szeret, előny-

ben részesít 
public  /apsblIk/ nyilvános 
public transport  
/apsblIk atrinspO:t/ 

tömegközlekedés 

put on (clothes)  
/pUt agn/ 

felvesz (ruhát) 

repeat  /rIapi:t/ (meg)ismétel 
replace  /rIapleIs/ kicserél, helyettesít, 

visszatesz 
rest  /rest/ pihen; pihenés 
restless  /arestles/ nyugtalan, izgatott, 

mindig tevékeny 
ring-file  /arIMfaIl/ spirálfüzet, kapcsos 

mappa 
rule  /ru:l/ szabály 
script  /skrIpt/ forgatókönyv, kéz-

irat 
security  
/sIakjUeretI/ 

biztonság 

send  /send/ küld, elküld 
separate  /asepereIt/ elválaszt 
sign  /saIn/ jel, jelzés 
since  /sIns/ óta, (vmilyen 

időpont)-tól 
(non) smoking  
/asmeUkIM/ 

(nem)dohányzó 

snow  /sneU/ hó; havazik 
soon  /su:n/ hamarosan 

south  /saUT/ dél (égtáj) 
souvenir  /su:veanIe/ emlék(tárgy), aján-

dék 
spend  /spend/ tölt (időt) 
step  /step/ lépés; lépcsőfok 
sunny  /assnI/ napos 
swap  /swgp/ csere; cserél 
symbol  /asImbl/ jel; jelkép 
teenager  /ati:neIdJe/ tizenéves 
temperature  
/atempreTte/ 

hőmérséklet 

temporary  
/atemprerI/ 

ideiglenes 

test  /test/ próba, vizsga, teszt 
tick  /tIk/ megjelöl, kipipál 
trace  /treIs/ nyom (fn) 
tracksuit  /atriksu:t/ futóruha 
transport  
/atrinspO:t/ 

szállít; szállítás, 
közlekedés 

trolley  /atrglI/ (kézi)kocsi 
typical  /atIpIkl/ jellegzetes, tipikus 
unforgettable  
/snfeagetebl/ 

felejthetetlen 

unfriendly  
/snafrendlI/ 

barátságtalan 

voice  /vOIs/ (emberi) hang 
warm  /wO:m/ meleg, langyos 
west  /west/ nyugat 
windy  /awIndI/ szeles 
yourself  /jO:aself/ (saját) magad, maga 
zero  /azIeReU/ nulla 

 
 

File 2 
 
across  /eakrgs/ át, keresztül 
agent  /aeIdJent/ ügynök 
allowed  /ealaUd/ megengedett, szabad 
although  /O:lDeU/ (ám)bár, habár, noha 
ankle  /ainkl/ boka 
audience  /aO:dIens/ hallgatóság, közön-

ség 
birth certificate  
/abr:T seatIfiket/ 

születési bizonyít-
vány 

bone  /beUn/ csont 
bullfight  /abulfaIt/ bikaviadal 

bullfighter  
/abulfaIte/ 

bikaviador, torreádor 

bus-driver  
/abQsdraIve/ 

buszvezető 

canary  /keanEerI/ kanári 
captain  /ak@ptIn/ kapitány 
certainly  /asr:tnlI/ bizonyára, biztosan, 

természetesen 
chance  /tSA:ns/ esély 
chef  /Sef/ főszakács, 

konyhafőnök, séf 
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cigar  /sIagA:/ szivar 
civil servant  /asIvl 
asr:vent/ 

köztisztviselő 

climb  /klaIm/ mászik, megmászik 
commit (suicide)  
/keamIt (asu:IsaId)/ 

elkövet (öngyilkos-
ságot) 

community  
/keamju:nItI/  

közösség 

concentrate  
/akonsntreIt/ 

összpontosít, kon-
centrál 

conduct  /kenadQkt/ vezet, irányít, vezé-
nyel 

conductor  / ken 
adQkte/ 

vezető, kalauz, 
karmester 

connect  /keanekt/ összeköt, (össze)kap-
csol 

crash  /kraeS/ összetör, karambo-
lozik; csattanás 

crossword  
/akrgswr:d/ 

keresztrejtvény 

crutches  /akrQtSIz/ mankó 
curl  /kr:l/ bodorít, becsavar 

(hajat) 
cut  /kQt/ vág; vágás 
definition  /defIanISn/ meghatározás, defi-

níció 
department store  
/dIapa:tment bstO:/ 

áruház 

depressed  /dIaprest/ nyomott, levert, le-
hangolt 

dry  /draI/ száraz 
earn  /r:n/ (pénzt) keres 
education  
/edjmakeISn/ 

oktatás, nevelés, mű-
velődés 

electricity  
/IlekatrIsItI/ 

villamosság 

equipment  
/IakwIpment/ 

felszerelés, berende-
zés 

estate agent's  
/IasteIt beIdJents/ 

ingatlanközvetítő 
(iroda) 

everything  
/aevrITIM/ 

minden 

exciting  /IkasaItIM/ izgalmas 
expect  /Ikaspekt/ vár, elvár, előre lát, 

remél 
extract  /aekstrikt/ kivonat, szemelvény, 

részlet 
fail  /feIl/ elmarad, nem telje-

sít, megbukik 

farm  /fA:m/ tanya, farm 
ferry  /aferI/ komp, rév 
fortune-teller  
/afO:tSu:n btele/ 

jövendőmondó, jós 

full-time  /fUlataIm/ teljes munkaidő(ben) 
fun  /fQn/ szórakozás, tréfa, 

mulatság 
gold  /geUld/ arany 
government  
/aggvenmeNt/ 

kormány, kormány-
zat 

grow  /greU/ nő, növekedik; ter-
meszt 

guess  /ges/ (meg)sejt, kitalál 
guest  /gest/ vendég 
hard  /hA:d/ nehéz, kemény 
have to  /ahif te/ kell 
helmet  /ahelmIt/ sisak 
hitch-hike  
/ahItSbhaIk/ 

autóstop(pal utazik) 

housework  
/ahaUswr:k/ 

házimunka 

international  
/Intean@Snel/ 

nemzetközi 

interpreter  
/Inatr:prIte/ 

tolmács 

jewellery  /adJmelrI/ ékszer(ek), ékszer-
félék; ékszerbolt 

journey  /adJr:nI/ utazás 
jump  /dJQmp/ ugrás; ugrik 
kill  /kIl/ (meg)öl 
light  /laIt/ világít; fény 
look after  /lUk 
aA:fte/ 

gondoskodik vkiről 

lottery  /algterI/ lottó, sorsjáték 
(be) made of  /ameId 
ev/ 

készült (vmiből) 

make-up  /ameIkQp/ smink 
manage  /aminIdJ/ sikerül, boldogul; ve-

zet, igazgat 
marry  /am@rI/ (meg)házasodik 
material  
/m@atIerkel/ 

anyag; anyagi 

materialism  
/m@atIerkelkZem/ 

materializmus, anya-
giság 

metal  /ametl/ fém 
military service  
/amIlItrI bsr:vIs/ 

katonai szolgálat 

mix  /mIks/ (össze)kever 
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orchestra  /aO:kIstre/ zenekar 
(on my) own  /eUn/ egyedül, saját ma-

gam 
parking ticket  
/apA:kIM btIkIt/ 

parkolójegy 

pianist  /apI@nIst/ zongorista, zongora-
művész 

plastic  /apl@stIk/ műanyag 
platform  /apl@tfO:m/ peron, vágány; emel-

vény 
port  /pO:t/ kikötő 
prepare  /prIapEe/ (el)készít, (el)készül, 

készülődik 
prison  /aprIzn/ börtön 
prize  /praIz/ díj, jutalom 
pub  /pQb/ söröző 
qualification  
/kwglIfIakeISn/ 

képesítés, szakkép-
zettség 

reach  /ri: tS/ elér, eljut (vhova) 
reader  /ari:de/ olvasó; szöveggyűj-

temény 
rectangular  
/rekat@MgjUle/ 

négyszögletes, tégla-
lap alakú 

relative pronoun  
/areletIv apreUnaUn/ 

vonatkozó névmás 

religious  /rIalIdJes/ vallásos 
required  /rIakwaIed/ szükséges, 

megkövetelt 
reserve  /rIazr:v/ (le)foglal, félretesz 
responsibility  
/rIspgnseabIletI/ 

felelősség 

(the) rest  /rest/ a többi 
ridiculous  
/rIadIkjUles/ 

nevetséges 

ring  /rIM/ gyűrű; csengetés 
route  /ru:t/ útvonal 
satellite  /as@telaIt/ műhold 

satisfying  
/as@tIsfaIIM/ 

kielégítő, megnyug-
tató 

shape  /SeIp/ alak, forma 
silver  /asIlve/ ezüst 
somebody  
/asQmbgdI/ 

valaki, valakit 

someone  /asQmwQn/ valaki, valakit 
somewhere  
/asQmwEe/ 

valahol, valahova 

square  /skwEe/ négyzet; négyzet ala-
kú 

steal  /sti:l/ (el)lop 
stressful  /astresfUl/ nehéz, idegesítő, 

stresszes 
strict  /strIkt/ szigorú, merev; 

pontos 
subtitle(s)  
/asQbtaItl(z) 

felirat (filmen) 

team (n)  /ti:m/ csapat 
technology  
/tekangledJI/ 

technika, technológia 

thief (-ves)  /Ti:f 
(Ti:vz)/ 

tolvaj 

together  /teageDe/ együtt 
tractor  /atr@kte/ traktor, vontató 
training  /atreInIM/ edzés; képzés 
travel agent's  
/atr@vl eIdJents/ 

utazási iroda 

uniform  /aju:nIfO:m/ egyenruha 
violin  /vaIealIn/ hegedű 
vote  /veUt/ szavaz 
weak form  /wi:k 
fO:m/ 

gyenge alak (nyelv-
tan) 

well-paid  /bwelapeId/ jólfizetett 
wood  /wUd/ fa, fából készült 
writer  /araIte/ író 

 
 

File 3 
  
actually  /a@ktSUlI/ tulajdonképpen 
adventure  
/edaventSe/ 

kaland 

against  /eageInst/ ellen, szemben 
air-conditioning  
/bEekenadiSeniM/  

légkondicionálás 

appointment  
/eapOIntment/ 

(megbeszélt) talál-
kozó; kinevezés 

arrangement  
/eareIndJment/ 

elrendezés, 
(meg)szervezés,  

auction (n @ v)  
/aO:kSn/ 

árverés; (el)árverez 
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autobiography  
/O:tebaIaggrefI/ 

önéletrajz 

ballet  /ab@leI/ balett 
battle  /ab@tl/ csata, ütközet 
beer  /bIe/ sör 
blanket  /abl@MkIt/ takaró, pokróc 
blow  /bleU/ fúj 
building  /abIldIM/ épület 
coast  /keUst/ part(vidék) 
condition  /kenadISn/ feltétel; helyzet, álla-

pot 
conference  
/akgnferens/ 

értekezlet, konferen-
cia, tanácskozás 

copy  /akgpI/ másol, lemásol 
corridor  /akgrIdO:/ folyosó 
cover  /akQve/ borító, fedél 
darling  /adA:lIM/ drágám; kedves, 

szeretett 
death  /deT/ halál 
difficulty  /adIfIkeltI/ nehézség 
doorbell  /adO:bel/ (ajtó)csengő 
earring(s)  /aIerIM(z)/ fülbevaló 
either  /aaiDe, ai:De / sem, se; valamelyik; 

vagy 
emergency  
/IamrddJensI/ 

vészhelyzet 

escape  /IaskeIp/ (el)szökik, megszö-
kik, menekül 

(news) event  /Iavent/ (hír)esemény 
everyone  /aevrIwQn/ mindenki 
explore  /IkasplO:(r)/ feltár, (fel)kutat 
farmer  /afA:me/ farmer, gazda 
few  /fju:/ néhány; kevés 
field  /fi:ld/ mező 
fight  /faIt/ harcol, verekszik 
fill in  /afIl In/ kitölt 
forest  /afgrIst/ erdő 
fulfil  /fUlafIl/ teljesít, megfelel, be-

fejez 
giant  /adJaIent/ óriás 
ground  /graUnd/ föld 
handsome  
/ah@nsem/ 

jóképű, jóvágású, 
szép 

hill  /hIl/ domb, hegy 
historical  
/hIastgrIkl/ 

történelmi 

history  /ahIstrI/ történelem 
hit  /hIt/ üt, elüt, beleütközik 

how far?  /haU afa:/ milyen messze 
(be in a) hurry  
/ahQrI/ 

siet 

immediately  
/Iami:dIetlI/ 

rögtön, azonnal 

instruction  
/InastrQkSn/ 

utasítás 

invitation  
/InvIateISn/ 

meghívás 

kind  /kaInd/ kedves 
lake  /leIk/ tó 
land  /l@nd/ föld, szárazföld 
level  /alevl/ szint 
library  /alaIbrerI/ könyvtár 
look  /lUk/ látszik, kinéz 

(vhogy) 
look forward to  
/lUk afO:wed te/ 

örömmel vár 

matter  /am@te/ ügy, dolog, baj 
monster  /amgnste/ szörny 
most  /meUst/ legtöbb, leginkább 
non-fiction  
/ngnafIkSen/ 

nem regény jellegű 
írás 

ours  /aaUez/ (a) miénk 
painting  /apeIntIM/ festmény; festés, fes-

tészet 
part  /pA:t/ elválik 
past continuous  
/pA:st kenatInjUes/ 

folyamatos múlt 

path  /pA:T/ ösvény, gyalogút 
prisoner  /aprIzne/ fogoly, rab 
railway  /areIlweI/ vasút 
rainforest  
/areInfgrIst/ 

esőerdő 

recently  /ari:sntlI/ mostanában 
repair  /rIapEe/ (meg)javít 
return  /rIatrdn/ visszatér, visszaad 
right away  /raIt 
eaweI/ 

azonnal, rögtön 

romantic  
/reUam@ntIk/ 

romantikus 

sail  /seIl/ vitorlázik, hajózik 
scientist  /asaIentIst (természet)tudós 
scream  /skri:m/ sikít, sikolt 
shoot  /Su:t/ lő 
shotgun  /aSgtgQn/ vadászpuska 
shout  /SaUt/ kiabál, kiált 
speckled  /aspekld/ pöttyös, foltos 
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squash  /skwgS/ fallabda 
stepfather  
/astepfA:De/ 

mostohaapa 

storm  /stO:m/ vihar 
striped  /straIpt/ csíkos 
stylish  /astaIlIS/ divatos, ízléses, ele-

gáns 
tender  /atende/ gyengéd 
terrified  /aterIfaId/ rémült 
theirs  /Deez/ (az) övék 
thriller  /aTrIle/ krimi 
through  /Tru:/ keresztül 
till  /tIl/ -ig 
title  /ataItl/ cím 
toilet paper  /atOIlIt 
bpeIpe/ 

WC papír 

tour  /tUe(r), tO:(r)/ utazik, bejár; 
(kör)utazás 

towel  /ataUel/ törölköző 
unhappy  /Qnah@pI/ boldogtalan, 

gondterhelt 
valley  /av@lI/ völgy 
van  /v@n/ mikrobusz, furgon 
war  /wO:/ háború 
while  /waIl/ mialatt, amíg 
whistle  /awIsl/ fütyül, sípol 
whose?  /hu:z/ kié, kinek a … 
yet  /jet/ még, már 
youth hostel  /aju:T 
hgstl/ 

diákszálló, 
kollégium 

 
 

File 4 
 
addictive  /eadIktIv/ függőséget okozó 
aggressive  
/eagresIv/ 

ellenséges, támadó 

alarm  /ealA:m/ vészjelző, riadó, 
riasztás 

anywhere  /aenIwee/ bárhol, sehol, vala-
hol 

apart from  /eapA:t 
frem/ 

(vmitől) eltekintve 

architecture  
/aA:kItektSe/ 

építészet 

(car park) 
attendant  
/eatendent/ 

parkolóőr 

bay  /beI/ öböl 
blister (n)  /ablIste/ hólyag, pattanás 
break down  /breIk 
adaUn/ 

elromlik 

cable-car  /akeIblka:/ sikló (villamos) 
camping  /ak@mpIM/ táborozás 
cheesecake  
/atSi:zkeIk/ 

sajttorta 

chimpanzee  
/tSImpenazi:/ 

csimpánz 

choice  /tSOIs/ választék, választás 
cold  /keUld/ hideg 

company  
/akQmpenI/  

társaság; cég 

confusing  
/kenafju:zIM/ 

zavarba ejtő, 
megzavaró 

continent  
/akOntInent/ 

földrész, kontinens 

cosmopolitan  
/kgzmeapolIten/ 

világpolgár(i), koz-
mopolita 

cost (of living)  
/kgst/ 

(megélhetési) költség 

cream  /kri:m/ krém, tejszín 
create  /kri:aeIt/ létrehoz, (meg)alkot 
culture  /akQltSe/ kultúra 
customer  
/akQsteme/ 

vásárló, vevő 

deliver  /dIalIve/ kézbesít, kiszállít 
diet  /adaIet afUdz/ étrend; diéta 
disappointed  
/dIseapOIntId/ 

csalódott 

dish  /dIS/ edény; (étel)fogás 
dress  /dres/ öltözik 
election  /IalekSn/ választás 
(arts) festival  /aA:ts 
afestevl/ 

művészeti fesztivál, 
ünnepség 

(cigarette) filter  
/afIlte/ 

füstszűrő 
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first conditional  
/bfrdst kenadISenl/ 

1. típusú feltételes 
mondat 

fit (in)  /fIt/ (bele)illik 
flu  /flu:/ influenza, nátha 
fountain  /faUntIn/ szökőkút 
freedom  /afri:dem/ szabadság 
gateau  /ag@teU/ krémtorta 
generous  
/adJeneres/ 

bőkezű, gáláns, 
nagylelkű 

get injured  /bget 
aIndJed/ 

megsebesül 

handbag  
/ah@ndb@g/ 

kézitáska, retikül 

homeless  
/aheUmles/ 

hontalan, hajléktalan 

Hurry up!  /ahQrI 
Qp/ 

siess 

impressive  
/ImapresIv/ 

lenyűgöző, megkapó, 
hatásos 

insurance  
/InaSO:rens/ 

biztosítás, biztosító 

king-size  /akIM saIz/ nagy méretű 
lager  /lA:ge/ világos európai sör 
lasagne  /leaz@nje/ lasagne (olasz tészta) 
lazy  /aleIzI/ lusta 
line  /laIn/ (arc)vonás 
logically  /algdJIklI/ ésszerűen. logikusan 
(football) match  
/m@tS/ 

mérkőzés, meccs 

medium  /amI:dIem/ közepes, közép-; 
közepesen átsütött 

monument  
/amgnjUment/ 

emlékmű, műemlék 

mustard  /amQsted/ mustár 
nightclub  
/anaItklQb/ 

éjszakai mulató 

nightlife  /anaItlaIf/ éjszakai élet 
nowhere  /aneUwEe/ sehol, sehova 
paradise  /ap@redaIs/ paradicsom, édenkert 
pass (an exam)  
/pA:s/ 

átmegy, letesz (vizs-
gát) 

pension  /apenSn/ nyugdíj 
polluted  /pealu:tId/ szennyezett 
popular  /apgpjUle/ népszerű 
pretend  /prIatend/ tettet, színlel 
product  /aprgdQkt/ termék, gyártmány 
promise  /aprgmIs/ ígéret 
quality  /akwglItI/ minőség 
rare  /rEe/ ritka; véres, félig 

átsütött (hús) 
recommend  
/rekeamend/ 

ajánl, javasol 

refund  /ri:afQnd/ visszafizet, megtérít 
rugby  /arQgbI/ amerikai futball, 

rögbi 
sauce  /sO:s/ mártás, szósz 
serve  /srdv/ (ki)szolgál, 

felszolgál 
slogan  /asleUgen/ jelmondat, szlogen 
smoked  /smeUkt/ füstölt 
sole  /seUl/ talp 
spectator  /spekateIte 
/ 

néző 

spectator-sport  
/spekateIte aspO:t/ 

nézőket vonzó sport 

standard (of living)  
/ast@nded/ 

életszínvonal 

stimulating  
/astImjUleItIM/ 

ösztönző, serkentő, 
ingerlő 

superlative   
/su:aprdletIv/ 

felsőfok; felsőfokú 

tobacco  /teab@keU/ dohány 
trapped  /tr@pt/ csapdába esett 
vegetarian  
/vedJIatEerIen/ 

vegetáriánus 

violent  /avaIelent/ erőszakos, heves 
well-done  /weladQn/ jól elvégzett; jól 

átsütött (hús) 
worker  /awrdke/ munkás 
worst  /wrdst/ legrosszabb 

 
 

File 5 
 
for ages  /aeIdJIz/ nagyon hosszú ideje, 

„ezer éve” 
amnesia  /@mani:zIe/ emlékezetkiesés 

appear  /eapIe/ feltűnik, megjelenik 
archaeologist  
/A:kIagledJIst/ 

régész 
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athlete  /a@Tli:t/ atléta, sportember 
attitude  /a@tItju:d/ hozzáállás, magatar-

tás, állásfoglalás 
avenue  /a@venju:/ út, bejáró, fasor 
(be) awake  /eaweIk/ ébren (van) 
balcony  /ab@lkenI/ erkély 
bracelet  /abreIslIt/ karkötő, karperec 
bronze  /brgnz/ bronz 
championship  
/atS@mpIenSIp/ 

bajnokság 

character (n)  
/ak@rekte/ 

jellem, jelleg(zetes-
ség); szereplő 

cholesterol  
/kealestergl/ 

koleszterin 

crime  /akraIm/ bűn, bűncselekmény 
desperate  /adespret/ kétségbeesett 
direct  /daIarekt/ irányít, útba igazít, 

küld 
direction  /daIarekSn/ irány 
drug  /drQg/ kábítószer, gyógy-

szer 
enemy  /aenemI/ ellenség 
fight  /faIt/ csata, harc, vereke-

dés 
former  /afO:me/ előbbi, korábbi 
get engaged  /get 
InageIdJd/ 

eljegyzik 

hairstyle  /ahEestaIl/ hajviselet, frizura 
handball  
/ah@ndbO:l/ 

kézilabda 

herself  /hrdaself/ ő maga, saját maga 
himself  /hImaself/ ő maga, saját maga 
iceberg  /aaIsbrdg/ jéghegy 
lifeline  /alaIflaIn/ életvonal, élettörté-

net 

marriage  /am@rIdJ/ házasság 
medal  /amedl/ érem 
member  /amembe/ tag 
messenger  
/amesIndJe/ 

hírvivő, küldönc, fu-
tár 

middle-aged  
/mIdlaeIdJd/ 

középkorú 

novel  /angvl/ regény 
make peace  /pi:s/ békét köt 
period  /apIerIed/ időszak 
poison  /apOIzen/ méreg 
present  /aprezent/ ajándék 
republic  /rIapQblIk/ köztársaság 
resign  /rIazaIn/ lemond, visszavonul 
responsible (for)  
/rIaspgnsebl/ 

felelős (vmiért) 

result  /rIazQlt/ eredmény, következ-
mény 

score  /skO:/ eredmény, pont-
arány, pontszám 

several  /asevrel/ több, számos, né-
hány 

ship  /SIp/ hajó 
success  /sekases/ siker 
suffer (from)  /asQfe 
frgm/ 

szenved (vmitől) 

tomb  /tu:m/ sír, sírkő, sírhalom 
torch  /tO: tS/ fáklya, elemlámpa 
trophy  /atreUfI/ győzelmi emlék, tró-

fea, tiszteletdíj 
tunnel  /atQnl/ alagút 
turning  /atrdnIM/ kanyar, forduló, 

utcasarok 

 
 

File 6 
 
air  /Ee(r)/ levegő 
almost  /aO:lmeUst/ majdnem 
as for  /a@z fe/ ami azt illeti 
bacon  /abeIken/ (angol) szalonna 
ball  /bO:l/ labda, golyó 
bargain  /abA:gIn/ jó vétel; alku 
bat  /b@t/ ütő (krikett, ping-

pong stb.) 

breathe  /bri:D/ lélegzik 
breathtaking  
/abreTteIkIM/ 

lélegzetelállító 

catalogue  
/ak@telgg/ 

jegyzék, katalógus 

cause  /kO:z/ ok; okoz, előidéz 
caused by  /kO:zd 
baI/ 

vmi következtében 
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channel  /atS@nl/ csatorna 
control  /kenatreUl/ szabályoz, ellenőriz 
croissant  
/akrwQsgM/ 

kifli 

darts  /dA:ts/ nyíldobás, célba do-
bó játék 

delicatessen  
/delIkeatesn/ 

csemegeüzlet 

eat out  /i:t aaUt/ házon kívül étkezik 
endless  /aendles/ végtelen 
enormous  
/IanO:mes/ 

hatalmas, roppant 
nagy 

environment  
/InavaIenment/ 

környezet 

except (for)  /Ikasept/ kivéve 
frozen  /afreUzn/ fagyasztott, fagyott 
gerund  /adJerend/ gerundium (nyelvt. 

kat.) 
get on with  /get gn 
wID/ 

boldogul, jól kijön 
vkivel 

ginger beer  
/adJindJe abIe/ 

gyömbérsör 

gymnastics  
/dJiman@stIks/ 

torna, gimnasztika 

happiness  
/ah@pInes/ 

boldogság 

how tall?  /haU tO:l/ milyen magas 
ideal  /aIadIel/ mintaszerű, ideális 
impression  
/ImapreSn/ 

benyomás, hatás 

instead of  /Inasted 
ev/ 

helyett 

do karate  /kearA:tI/ karatézik 
(the) least  /lI:st/ (a) legkevesebb, (a) 

legkevésbé 
live  /laIv/ élő, nem felvételről 

közvetített 
martial arts  /amA:Sl 
aA:ts/ 

küzdősportok 

nature  /aneItS e/ természet 
nightmare  
/anaItmEe/ 

rémálom, rémláto-
más 

obviously  
/agbvIeslI/ 

nyilvánvalóan 

occasionally  
/eakeISenlI/ 

alkalomadtán, néha, 
(nagy) ritkán 

organization  
/O:genaIazeISn/ 

szervezet; (meg)szer-
vezés 

over-populated  
/eUveapgpjUleItId/ 

túlnépesedett 

packaging  
/ap@kIdJiM/ 

csomagolás, 
burkolat, kiszerelés 

pain  /peIn/ fájdalom 
perfectionist  
/peafekSenIst/ 

tökéletesre törő; ma-
gát nagyra tartó 

pleasure  /apleJe(r)/ öröm, élvezet 
pollution  /pealu:Sn/ szennyezés, szennye-

ződés 
population  
/pgpjUaleISn/ 

népesség, lakosság 

by post  /baI apeUst/ postán, levélben 
pretty  /aprItI/ csinos, szép, kedves, 

bájos 
quantifier  
/akwgntIfaIe/ 

mennyiségjelző szó 

racket  /ar@kIt/ (tenisz)ütő 
re-use  /ri:aju:z/ újra (fel)használ 
recycled  /ri:asaIkld/ újrafelhasznált 
rubbish  /arQbIS/ szemét, hulladék 
sales  /seIlz/ kiárusítás 
scuba-diving  
/asku:be bdaIvIM/ 

könnyűbúvár sport 

shopping centre  
/bSgpIM asente/ 

bevásárlóközpont 

(be) situated  
/asItjUeItId/ 

van vhol, elhelyezett, 
elterülő, fekvő 

sky  /skaI/ ég(bolt) 
smog  /smgg/ füstköd, szmog 
smoke (n)  /smeUk/ füst; dohányzik, füs-

töl 
snooker  /asnu:ke/ (biliárdjáték 22 go-

lyóval) 
snow-capped  
/asneUk@pt/ 

hósapkás 

society  /seasaIetI/ társadalom; társaság, 
kör 

specialist  
/aspeSelIst/ 

szakember 

sports facilities  
/feasIletIz/ 

sportolási lehető-
ség(ek) 

sportsperson  
/spO:tsaprdsn/ 

sportember 

surprise  /seapraIz/ meglep 
surround  /searaUnd/ körülvesz, körülfog 
survey  /asrdveI/ felmérés, szemle, 

áttekintés 
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table-tennis  /ateIbl 
tenIs/ 

asztalitenisz 

talkative  /atO:ketIv/ beszédes, bőbeszédű 
throw away  /aTreU 
eaweI/ 

kidob, eldob 

tonne  /tQn/ tonna 
traffic jam  /atr@fIk 
dJ@m/ 

közlekedési dugó 

unemployment  
/QnImaplOIment/ 

munkanélküliség 

violinist  /vaIealInIst/ hegedűs, 
hegedűművész 

volcano  
/vglakeIneU/ 

vulkán 

volume control  
/avglju:m kenatreUl/ 

hangerő-szabályozó 

wardrobe  
/awO:dreUb/ 

ruhásszekrény 

wash up  /wgS aQp/ mosogat 
which one(s)?  /wItS  
wQn(z)/ 

melyik 

wrapper  /ar@pe/ csomagoló(papír) 

 
 

File 7 
 
advice  /edavaIs/ tanács 
aid  /eId/ segítség, segély(-) 
already  /O:laredI/ már 
annoyed  /eanOId/ bosszús, mérges 
attic  /a@tIk/ padlásszoba, man-

zárd 
award  /eawO:d/ díj, jutalom 
beep  /bi:p/ pittyeg(és) 
border  /abO:de/ határ; keret, szegély 
boxing  /abgksIM/ ökölvívás 
builder  /abIlde/ építő(munkás) 
businessman  
/abIznIsmen/ 

üzletember 

cage  /keIdJ/ kalitka, ketrec 
cancel  /ak@nsl/ lemond, töröl, ér-

vénytelenít 
civilian  /sIavIlIen/ polgári 
collect  /kealekt/ (össze)gyűjt; elhoz 
confirm  /kenafrdm/ megerősít 
Red Cross/Crescent  
/krgs/ /akresnt/ 

Vöröskereszt 

danger  /adeIndJe/ veszély 
dial  /adaIel/ tárcsáz 
disaster  /dIazA:ste/ szerencsétlenség, 

katasztrófa 
dressing-gown  
/adresIM gaUn/ 

fésülködőköpeny 

elderly  /aeldelI/ idősödő, idősebb 
get fit  /fIt/ meggyógyul, jó 

erőnlétre tesz szert 

forgetful  /feagetfl/ feledékeny, 
figyelmetlen 

frightened  /afraItnd/ ijedt, rémült 
fund  /fQnd/ (pénz)alap, tőke 
gas fire  /ag@s faie/ gázégő, gázkonvek-

tor 
gasman  /ag@sm@n/ gázszerelő; gázleol-

vasó 
go ahead  /bgeU 
eahed/ 

előremegy, (előre) 
halad, fejlődik 

grass  /grA:s/ fű 
illegal  /Iali:gl/ jogtalan, tiltott 
lift  /lIft/ (fel)emel 
lonely  /aleUnlI/ magányos 
loud  /laUd/ hangos 
mayor  /mEe(r)/ polgármester 
medical  /amedIkl/ orvosi, egészségügyi 
memorize  
/amemeraIz/ 

kívülről megtanul, 
emlékezetébe vés 

nought  /nO:t/ semmi, nulla 
nuclear testing  
/bnju:klIe atestIM/ 

kísérleti atomrobban-
tás 

obsessed  /ebasest/ megszállott 
orphanage  
/aO:fenIdJ/ 

árvaság; árvaház 

owner  /aeUne/ tulajdonos 
particle  /apA:tIkl/ járulékszó, viszony-

szó, részecske 
patient  /apeISnt/ beteg, páciens 
perch  /prd tS/ ülőrúd 
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phrasal verb  /afreIzl 
vrdb/ 

igei kifejezés 

pick up  /pIk aQp/ felvesz, felszed 
profession  
/preafeSn/ 

hivatás, foglalkozás 

protect  /preatekt/ (meg)véd, óv 
provide  /preavaId/ biztosít, nyújt, gon-

doskodik vmiről 
put through  /pUt 
aTru:/ 

(össze)kapcsol (tele-
fonon) 

receive  /rIasi:v/ (meg)kap, átvesz, fo-
gad, részesül 

reply  /rIaplaI/ válaszol 

reverse charge  
/rIavrds tSA:dJ/ 

R-beszélgetés (a 
hívott fél fizeti) 

sense  /sens/ érzék; ész, értelem 
share  /SEe/ (meg)oszt, osztozik 
should/shouldn't  
/SUd, SUdnt/ 

kellene 

soldier  /aseUldJe/ katona 
tiger  /ataIge/ tigris 
trip  /trIp/ kirándulás, utazás, út 
victim  /avIktIm/ áldozat 
visa  /avi:ze/ vízum 
water  /awO:te/ (meg)locsol, öntöz 
wounded  /awu:ndId/ sebesült 

 
 

File 8 
 
(be) able to  /aeIbl 
te/ 

képes, tud 

addict  /a@dIkt/ függő 
alcoholic  
/@lkeahglIk/ 

alkoholos; alkoholis-
ta 

arrest  /earest/ letartóztat 
assassin  /eas@sIn/ orgyilkos 
assassinate  
/eas@sIneIt/ 

(orvul) meggyilkol 

bar (of)  /bA:(r)/ rúd, (csokoládé)tábla 
beauty product  
/abju:tI bprgdQkt / 

kozmetikai termék 

bloody  /ablQdI/ véres 
brain  /breIn/ agy 
calory  /ak@lerI/ kalória 
cartoon  /kA:atu:n/ rajzfilm; gúnyrajz, 

karikatúra 
chemical  /akemIkl/ vegyi anyag 
chocoholic  
/tSgkeahglIk/ 

csokoládéfüggő 

cocoa  /akeUkeU/ kakaó 
coincidence  
/keUaInsIdens/ 

véletlen egybeesés 

come true  /akQm 
tru:/ 

valóra válik 

comedy  /akgmedI/ vígjáték, komédia 
(in) common  
/akgmen/ 

közös 

conqueror  
/akgMkere/ 

hódító 

cough  /kgf/ köhög; köhögés 
court  /kO:t/ udvar 
definitely  
/adefInetlI/ 

határozottan, feltétle-
nül, kétségtelenül 

diamond  
/adaIemend/ 

gyémánt 

drama  /adrA:me/ dráma; színdarab 
dry  /draI/ száraz; szárít 
echo question  
/aekeU bkwestSen/ 

rövid visszakérdezés 

elect  /Ialekt/ (meg)választ 
execute  /aeksIkju:t/ kivégez; végrehajt, 

elvégez 
fatal  /afeItl/ halálos 
fluently  /aflu:entlI/ folyékonyan 
ghost  /geUst/ kísértet 
guard  /gA:d/ őr, őrség; őriz, vi-

gyáz, őrködik 
headache  /ahedeIk/ fejfájás 
horror  /ahgre(r)/ rémület, rettegés 
innocent  /aInesnt/ ártatlan 
invention  /InavenSn/ felfedezés, találmány 
lie down  /laI daUn/ lefekszik 
liqueur  /lIakjUe(r)/ likőr, finom pálinka 
medicine  /amedsn/ orvosság, gyógyszer 
mine (v)  /maIn/ bánya; bányászik 
passion  /ap@Sn/ szenvedély, indulat 
passive construc-
tion  /ap@sIv 
kenastrQkSn/ 

szenvedő szerkezet 
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pay back  /peI ab@k/ visszafizet 
per person  /prd/ személyenként 
pint  /paInt/ pint (0,57 liter) 
pod  /pgd/ hüvely (bab, borsó 

stb.) 
powder  /apaUde/ por 
prince  /prIns/ herceg, királyfi 
princess  /prInases/ hercegnő, 

királykisasszony 
produce  /preadju:s/ termel, előállít 
pyramid  /apIremId/ piramis 
raven  /areIvn/ holló 
recipe  /aresepI/ recept 
shopaholic  
/SgpeahglIk/ 

vásárlómániás 

sights  /saIt/ látvány, 
nevezetesség 

sore  /sO:/ fájó, érzékeny, gyul-
ladt 

spice  /spaIs/ fűszer, íz, zamat 
stomach-ache  
/astQmekeIk/ 

gyomorfájás 

tablet  /at@blIt/ tabletta 
throat  /TreUt/ torok 
tower  /ataUe/ torony 
uranium  
/juareInIem/ 

urán 

virus  /avaIeres/ vírus 
warehouse  
/awEehaUs/ 

raktár 

western  /awesten/ nyugati 
workaholic  
/wrdkeahglIk/ 

munkamániás 

zoo  /zu:/ állatkert 
 
 

File 9 
 
citizen  /asItIzn/ polgár 
consul  /akgnsl/ konzul 
entrance  /entrens/ bejárat 
foreigner  /afgrene/ külföldi, idegen 
granny  /agr@nI/ nagyi (nagymama) 
influence  /aInflUens/ befolyás, hatás 

luxury  /alQkSerI/ fényűző; fényűzés, 
luxus 

servant  /asrdvent/ szolga, szolgáló 
telegram  /atelIgr@m/ távirat 
tell the truth  /tru:T/ igazat mond 

 
 

Administrator
© Oxford University Press  www.oup.com/elt



 

Utazáshoz kapcsolódó kifejezések  
 
1. Getting there (odautazás) 
 
Do you have any hand-luggage? Van kézipoggyásza? 
Would you like smoking or non-smoking? Dohányzó vagy nemdohányzó helyet szeretne? 
Can / Could I have a window seat, please? Kaphatnék ablak mellett lévő helyet? 
Board at 12.50 at gate number 11. Beszállás 12.50-kor a 11-es kapunál. 
Sorry? Could you repeat that? Bocsánat, elismételné? 
The flight is delayed. Késik a járat. 
I’m here on business. Üzleti úton vagyok itt. 
I’m on holiday. Nyaralok. 
Thanks a lot. Nagyon köszönöm. 
That’s all right. Nincs mit. / Szívesen. 
Excuse me, one of my cases hasn’t arrived. Elnézést, az egyik bőröndöm nem érkezett 

meg. 
 
 
2. From the airport to the hotel (a repülőtértől a szállodáig) 
 
Can I change $100, please? Szeretnék felváltani egy százdollárost. 
What’s the exchange rate? Mennyi az átváltási árfolyam? 
How do I get to the station? Hogyan jutok el az állomásra? 
How often are the trains to the city centre? Milyen gyakran megy vonat a városközpont-

ba? 
Single or return? Sima vagy retúrjegyet kér? 
What time is the next train? Hány órakor megy a következő vonat? 
How long does it take? Mennyi ideig tart? 
It takes about half an hour. Körülbelül egy órába telik. 
Can you take me to the Hilton Hotel, please. Kérem, vigyen el a Hilton szállodába. 
How much is that? Mennyibe kerül? 
 
 
3. At the hotel (szállodában) 
 
I’ve got a reservation. Szobafoglalásom van. 
A single / double room with a bath / shower. Egyágyas / kétágyas szoba fürdőszobával / zu-

hanyozóval. 
May I see your passport, please? Láthatnám az útlevelét? 
It’s on the first floor. Az első emeleten van. 
The TV in my room doesn’t work. A szobámban lévő tévé nem működik. 
Could you wake me up at 7.15 tomorrow? Felébresztene holnap 7.15-kor? 
There aren’t any towels in my room. Nincs a szobámban törölköző. 
Could I have a sandwich for the 109, please? Kérhetnék egy szendvicset a 109-esbe? 
Can you put it on my bill, please? Hozzáírná a számlámhoz? 
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4. At the restaurant (étteremben) 
 
A table for three, please. Egy háromszemélyes asztalt kérünk. 
Have you got a menu in English? Van angol nyelvű étlapjuk? 
What do you recommend? Mit ajánl? 
I’ll have the soup to start, and then the steak. A levest kérem először, aztán pedig a sültet. 
Rare, medium, or well-done? Véresen, közepesen vagy jól átsütve? 
I’d like some mineral water, please. Ásványvizet kérek. 
Excuse me, I didn’t order this. I asked for the 
chicken. 

Bocsánat, ezt nem rendeltem. Csirkét kértem. 

Just a black coffee for me. Csak egy feketekávét kérek. 
Could I have the bill, please? We’re in a 
hurry. 

Kérhetem a számlát? Sietünk. 

I’m sorry, but I think the bill is wrong. Sajnálom, de azt hiszem, hibás a számla. 
 
 
5. Asking the way (útbaigazítás) 
 
Could you tell me how to get to the bank? Meg tudná mondani, hogyan jutok el a bank-

ba? 
Can you tell me the way to the bank? Meg tudja mutatni az utat a bankhoz? 
Take the first turning on the right / left. Az első utcánál forduljon jobbra / balra. 
Go straight on until you get to the traffic 
lights. 

Menjen egyenesen tovább, amíg a közlekedési 
lámpához ér. 

Turn left / right into Wall Street. Forduljon be balra / jobbra a Wall Streetre. 
Is there a post office near here? Van a közelben postahivatal? 
Is it far? Messze van? 
Does this bus go to 86th Street? Ez a busz megy a 86. utcához? 
Is this the right stop for the art gallery? Ebben a megállóban kell leszállni a képtárhoz? 
 
 
6. Shopping (vásárlás) 
 
Can I have some of that cheese, please? Kérhetek abból a sajtból? 
Which one? Melyikből? (Melyik? Melyiket? stb.) 
This one or that one? Ez vagy az? (Ezt vagy azt? stb.) 
How much are these / those? Mennyibe kerülnek (ezek / azok)? 
What size are you? Mi az Ön mérete? 
Can I try them on? Felpróbálhatom? 
They’re a bit too big. Have you got a smaller 
size? 

Kicsit túl nagy. Van kisebb méret(ben)? 

These are fine. I’ll take them. Jó lesz, megveszem. 
Can I change these jeans, please? Kicserélhetem ezt a farmert? 
The zip’s broken. Elromlott a cipzár. 
I’d like my money back, please. Szeretném visszakapni a pénzem. 
Have you got another one? Van másik? 
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7. On the phone (telefon) 
 
Is that Varig Airlines? A Varig légitársasággal beszélek? 
Can I have Reservations, please? Kapcsolná a helyfoglalási részleget? 
I’d like to confirm my flight to Bangkok. A bangkoki járatra szóló helyfoglalást szeret-

ném megerősíteni. 
This is Pieter. Can I speak to Ronald, please? Pieter vagyok. Beszélhetnék Ronalddal? 
Who’s calling? Ki beszél? 
What time will he be back? Hány órakor jön vissza? 
Can I leave a message? Hagyhatok üzenetet? 
Can you tell him I called? Megmondaná neki, hogy hívtam? 
I’ll call back later. Később visszahívom. 
I’d like to make a reverse charge call to 
Holland, please. 

R-beszélgetést szeretnék kérni Hollandiával. 

 
 
8. At the doctor’s (orvosnál) 
 
What’s the matter? Mi a baj? 
I’ve got a stomachache. Gyomorfájásom van. 
I don’t feel very well. Nem érzem jól magam. 
I need to see a doctor. Orvoshoz kell mennem. 
Could I make an appointment to see the 
doctor? 

Kaphatnék időpontot az orvoshoz? 

As soon as possible, please. Amint csak lehetséges, kérem. 
Have you got any medical insurance? Van egészségbiztosítása? 
 
 
9. Going home (hazautazás) 
 
Could I have my bill, please? Megkaphatnám a számlámat? 
Do you take American Express? American Express kártyát elfogadnak? 
Could you call me a taxi to the airport? Hívna egy taxit, hogy a repülőtérre menjek? 
I left my passport at the hotel. A szállodában hagytam az útlevelem. 
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A leggyakrabban használt rendhagyó igék 
 

Főnévi ige-
név 
(infinitive) 

Múlt időben 
használt alak 
(past form) 

Befejezett mellék-
névi igenév 
(past participle) 

 

be was / were been van (létige) 
become became become válik vmivé, lesz 
begin began begun kezd, elkezd 
break broke broken törik, eltör, összetör, elromlik 
bring brought brought hoz 
build built built épít 
buy bought bought vesz, vásárol 
can could – -hat, -het, tud, képes (segédige) 
catch caught caught megfog, elfog, elkap 
choose chose chosen választ 
come came come jön 
cost cost cost kerül vmibe 
cut cut cut vág 
do did done tesz, csinál 
drink drank drunk iszik 
drive drove driven vezet, hajt 
eat ate eaten eszik 
fall fell fallen esik, leesik, elesik 
feel felt felt érez 
find found found talál, megtalál 
fly flew flown repül 
forget forgot forgotten (el)felejt 
get got got kap, szerez, elér, eljut vhova 
give gave given ad 
go went gone megy, jár 
grow grew grown nő, növekszik, termeszt 
have had had van neki 
hear heard heard hall 
keep kept kept tart 
know knew known tud, ismer 
leave left left (el)hagy, otthagy, elmegy, elindul 
lend lent lent kölcsönöz 
let let let hagy, enged 
lose lost lost veszít, elveszít 
make made made készít, csinál 
meet met met találkozik, megismerkedik 
pay paid paid fizet 
put put put tesz, rak, helyez 
read read  /red/ read  /red/ olvas 
ring rang rung cseng, csenget 
run ran run fut 
say said said szól, mond 
see saw seen lát 

Administrator
© Oxford University Press  www.oup.com/elt



 

sell sold sold árul, elad 
send sent sent küld 
sit sat sat ül 
sleep slept slept alszik 
speak spoke spoken beszél 
spend spent spent (időt) tölt, (pénzt) költ 
stand stood stood áll 
swim swam swum úszik 
take took taken fog, vesz, visz 
tell told told mond 
think thought thought gondol, gondolkodik 
understand understood understood ért, megért (vmit) 
wake woke woken ébred, ébreszt 
wear wore worn hord, visel 
win won won győz, nyer 
write wrote written ír 
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