T, t
T, t [tiː] <fn> [C, U] (Ts, T’s, t’s) (betû) T; t
♦ to a T biz pontosan; hajszálnyi pontossággal; tökéletesen It suits me to a T. Tökéletesen megfelel.
ta [tɑː] <isz> biz BrE kösz
tab [tæb] <fn> 1. [C] fül; pánt; címke 2. the tab
[sing] biz számla
♦ keep tabs on sy/sg szemmel tart vkit/
vmit
table [ˈteıbl] <fn> [C] 1. asztal: clear the table
leszedi az asztalt ∗ set/lay the table megterít
2. táblázat: Table 5 shows the results of the
experiments. Az 5. táblázat mutatja a kísérletek eredményeit.
tablecloth [ˈteıblklɒθ] <fn> [C] abrosz
tablespoon [ˈteıblspuːn] <fn> [C] 1. evôkanál
2. evôkanálnyi (of sg vmiből): Add another tablespoon of salt to the soup. Adj még egy evôkanálnyi sót a leveshez.
tablet [ˈtæblət] <fn> [C] 1. tabletta; pirula
2. (emlék)tábla 3. infor táblagép; tablet
table tennis [ˈteıblˌtenıs] <fn> [U] asztalitenisz
tabloid [ˈtæblɔıd] <fn> [C] bulvárlap
1
taboo [təˈbuː] <fn> [C] (taboos) tiltott dolog;
tabu
2
taboo [təˈbuː] <mn> (meg)tiltott; kerülendô;
tabu: taboo words tabu szavak ∗ Such things
are taboo in decent society. Ilyen dolgok kerülendôk tisztességes társaságban.
tachometer [tæˈkɒmıtə] <fn> [C] sebességmérô;
fordulatszámmérô; tachométer
1
tack [tæk] <fn> 1. [U, sing] taktika; eljárás;
módszer: try another tack taktikát változtat
2. [C] kis rövid szeg
2
tack [tæk] <ige> 1. (szeggel) odaerôsít; (oda-)
szegez: tack a notice to the wall hirdetést kiszegez a falra 2. (össze)fércel; megfércel;
összetûz: tack two pieces of silk together összefércel két selyemdarabot
tack sg on (to sg) hozzátesz vmit (vmihez); megtold vmivel (vmit)
tackle [ˈtækl] <ige> 1. (nehéz kérdéssel stb.) megbirkózik; megküzd; (feladatot) elintéz 2. sp
szerel 3. megragad; megmarkol; derékon
kap

1

tackle [ˈtækl] <fn> 1. [C] sp (cselekmény) szerelés:
That was a wonderful tackle. Ez egy csodálatos
szerelés volt. 2. [U] (fel)szerelés; kellék
tacky [ˈtækı] <mn> (tackier, tackiest) biz 1. gicscses; vacak 2. ragacsos; ragadós
tact [tækt] <fn> [U] tapintat
tactful [ˈtæktfl] <mn> tapintatos
tactic [ˈtæktık] <fn> 1. [C, ált pl] taktika: We’ll
see what our tactics will be. Meglátjuk milyen
taktikát követünk. 2. tactics [pl] harcászat
tactical [ˈtæktıkl] <mn> 1. harcászati; taktikai
2. taktikus; fortélyos
tactless [ˈtæktləs] <mn> tapintatlan
tadpole [ˈtædpəʊl] <fn> [C] ebihal
1
tag [tæg] <fn> [C] 1. cédula; címke: a price tag
árcédula 2. nyelvt (mondatvégi) kérdôszócska;
utókérdés
2
tag [tæg] <ige> (tags, tagging, tagged) (fel)címkéz; (meg)címkéz
2

tag along sy hozzácsapódik vkihez
tag sg on (elhangzottakhoz) hozzátesz; hozzáfûz vmit
tail [teıl] <fn> 1. [C] farok: The dog wagged its
tail. A kutya csóválta a farkát. 2. [C] hátsó
rész; vég; far; farok(rész): tail of kite sárkány
farka 3. tails [pl] frakk: wear tails frakkot
visel 4. tails [pl] (pénzé) írás(os oldal): heads
or tails fej vagy írás
2
tail [teıl] <ige> titkon/észrevétlenül követ; sarkában van; megfigyel; szemmel tart
tailback [ˈteılbæk] <fn> [C] kocsisor; dugó: There
was a huge tailback on the M7. Az M7-esen
óriási kocsisor alakult ki.
1
tailor [ˈteılə] <fn> [C] szabó
2
tailor [ˈteılə] <ige> 1. (át)alakít; (hozzá)igazít:
program tailored to the local conditions a helyi
viszonyokhoz igazított program 2. (öltönyt,
kosztümöt stb.) szab; varr; elkészít
take [teık] <ige> (takes, taking, took, taken)
1. (el)visz; magával visz: Can you take this
letter to the post office, please? Elvinnéd ezt a
levelet a postára? ∗ I always take my son to
school. Mindig elviszem a kisfiamat az iskolába. 2. (kézbe) fog; vesz; megfog; (meg)tart:
Just take my hand and walk with me. Fogd
(meg) a kezem, és sétálj velem! ∗ Take that
1

T

takeaway

T

book and hold it. Vedd ezt a könyvet és tartsd!
∗ She took her baby in her arms. A kisbabáját
a karjaiban tartotta. 3. elvesz; elszed: Who
has taken my umbrella? Ki vette el az esernyômet? 4. (ajándékot stb.) elfogad; (tanácsot) megfogad: take the job elfogadja az állást ∗ take sy’s advice megfogadja vkinek a
tanácsát 5. (vmilyennek) tekint; tart; vesz: take
things seriously komolyan veszi a dolgokat
6. eltûr; elvisel: I can’t take more of this. Ezt
nem tudom tovább elviselni. 7. (vmeddig)
tart: Will it take very long? Nagyon sokáig
fog tartani? ∗ It took me an hour to get to the bus
station on foot. Gyalog egy óráig tartott, amíg
a buszpályaudvarra értem. 8. (gyógyszert,
ételt) (be)vesz; fogyaszt: I take the medicine
twice a day. Napi kétszer veszem be a gyógyszert. ∗ Do you take sugar or milk in your coffee?
Cukorral vagy tejjel iszod/fogyasztod a kávét? 9. lejegyez; feljegyez: take notes jegyzetet készít ∗ He took my name. Lejegyezte a
nevem. 10. (fényképet) készít: take photos of sg
fényképet készít vmirôl 11. (meg)mér;
megállapít; meghatároz: take sy’s temperature
megméri vkinek a lázát ∗ He took my blood
pressure. Megmérte a vérnyomásom. 12. hord;
visel: What size shoes do you take? Milyen
méretû cipôt hord? 13. (vki/vmi) elfér benne:
How many passengers can it take? Hány utas
fér el benne? 14. közlekedik; utazik: I take
the train to London. Londonba vonattal utazom. ∗ I’ll take the M7 to Balaton. Az M7-esen
megyek a Balatonra. 15. átv megragad; megfog; megmarkol: take the opportunity megragadja az alkalmat ∗ take sy at his word szaván
fog vkit 16. elfog; elfoglal: take sy prisoner
elfog/foglyul ejt vkit ∗ The town was taken.
Elfoglalták a várost. 17. (benyomás, inger, érzelem stb.) megragad; hatalmába kerít; (érzelmet) táplál; érez: take a dislike to sy ellenszenvet érez vki iránt 18. (meg)kap; megszerez;
hozzájut: take information felvilágosítást kap
∗ take possession of sg megszerez vmit 19. (le-)
foglal; (el)foglal: Take a seat, please. Foglaljon helyet, kérem! 20. választ: I’ll take this
book. Ezt a könyvet választom. 21. felfog;
megért: He can’t take a joke. Nem érti a tréfát. 22. (cselekvés leírására): I have to take a
rest. Pihennem kell. ∗ I have taken a cold
shower. Vettem egy hideg zuhanyt. ∗ Take a
look at this. Vess erre egy pillantást! ∗ I have
to take a decision. Döntenem kell.
♦ be taken with sy/sg el van ragadtatva
vkitôl/vmitôl ♦ take a lot of doing nem
kis munkába kerül ♦ take a lot out of sy
vmi kimerít vkit ♦ Take it easy! Ne izgulj!
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♦ Take it from me. Nekem elhiheted.
♦ Take it or leave it! Kell vagy nem
kell?
take sy aback meghökkent vkit
take after sy vkire üt; hasonlít
take sg apart darabokra szed vmit
take sg away 1. (fájdalmat) megszüntet
2. (meleg ételt étterembôl) elvisz 3. elvesz
vmit
take sg back 1. visszavisz vmit 2. visszavon vmit
take sg down 1. lebont vmit 2. lejegyez
vmit
take sy in 1. rászed vkit 2. befogad vkit
take sg in 1. átv megért; felfog vmit 2. (ruhából) bevesz
take off 1. felszáll 2. (sikeres pályán) beindul; elindul
take sy off kifiguráz; utánoz vkit
take sg off 1. levet vmit 2. (szabadságot)
kivesz
take sy on (munkára, jármûre) felvesz vkit
take sg on (el)vállal; felvállal vmit
take sy out (szórakozni) elvisz vkit
take sg out kivesz; elôvesz vmit
take (sg) over átvesz; elfoglal (vmit)
take to sy megkedvel vkit
take to sg megkedvel; megszeret vmit; rászokik vmire
take sg up belefog; foglalkozni kezd vmivel
take up sg (idôt, helyet) igénybe vesz; (figyelmet, energiát) leköt
take sy up on sg szaván fog vkit
take sg up with sy (ügyet) rábíz vkire
be taken up with sy el van ragadtatva vkitôl; bele van esve vkibe
be taken up with sg nagyon leköti/érdekli
vmi
takeaway [ˈteıkəweı] <fn> [C] 1. kifôzde; kifôzés: I went into a takeaway to have some food.
Betértem egy kifôzdébe ételért. 2. elvihetô
étel; ebéd/vacsora elvitelre
taken [ˈteıkən] → take
take-off [ˈteıkɒf] <fn> [C, U] felszállás
takeout [ˈteıkaʊt] <fn> [C] AmE 1. kifôzde; kifôzés 2. elvihetô étel; ebéd/vacsora elvitelre
takeover [ˈteıkˌəʊvə] <fn> [C] (hatalom)átvétel
takings [ˈteıkıŋz] <fn> [pl] bevétel
talcum powder [ˈtælkəm paʊdə] <fn> [U] hintôpor
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tale [teıl] <fn> [C] 1. történet; mese 2. szóbeszéd; mendemonda
talent [ˈtælənt] <fn> [C, U] tehetség; képesség;
adottság; érzék: have a talent for languages
tehetsége van a nyelvekhez ∗ a man of great
talent nagy képességekkel megáldott ember;
nagy tehetség
talented [ˈtæləntıd] <mn> tehetséges
1
talk [tɔːk] <ige> 1. beszél(get); társalog (to sy
about sg vkivel vmiről): talk English angolul beszél ∗ They’re talking to each other. Egymással
beszél(get)nek. ∗ We are talking about my
parents. Épp a szüleimrôl beszélgetünk.
2. (meg)beszél; (meg)tárgyal: talk business
üzleti ügyekrôl beszél 3. fecseg; pletykál:
People will talk. Az emberek szeretnek pletykálni.
talk down to sy lekezelôen beszél vkivel
talk sy into sg rábeszél vkit vmire
talk sy out of sg lebeszél vkit vmirôl
talk sg over (with sy) megbeszél; megvitat
vmit (vkivel)
talk [tɔːk] <fn> 1. [C] beszélgetés; társalgás:
We had a long talk about his job. Hosszú beszélgetést folytattunk a munkájáról. 2. talks
[pl] tárgyalás(ok): talks broke down a tárgyalások félbeszakadtak 3. [U] szóbeszéd;
pletyka: It’s just talk. Ez csak pletyka. 4. [C]
elôadás: give a talk on sg elôadást tart vmirôl
talkative [ˈtɔːkətıv] <mn> bôbeszédû
tall [tɔːl] <mn> (taller, tallest) magas: Can you
see that tall building over there? Látod ott azt
a magas épületet? ∗ He is taller than me. Magasabb nálam. ∗ “How tall is he?” “He is 2 metres tall.” „Milyen magas?” „Két méter (magas).”
1
tame [teım] <mn> 1. szelíd; megszelídített
2. egyhangú; unalmas; színtelen
2
tame [teım] <ige> 1. (állatot) megszelídít
2. megszelídül
tamper [ˈtæmpə] <ige>
2

tamper with sg babrál vmivel (és elront)
tampon [ˈtæmpɒn] <fn> [C] tampon
1
tan [tæn] <fn> 1. [C] (naptól) barnaság 2. [U]
sárgásbarna
2
tan [tæn] <ige> (tans, tanning, tanned) 1. lebarnul: Do you tan easily? Könnyen lebarnulsz? 2. lebarnít
3
tan [tæn] <mn> sárgásbarna (színû)

tap water
tangent [ˈtændʒənt] <fn> [C] mat érintôvonal;
tangens
♦ go off at a tangent hirtelen más tárgyra
tér át
tangerine [ˌtændʒəˈriːn] <fn> [C] mandarin
tangible [ˈtændʒəbl] <mn> 1. érzékelhetô;
megfogható; (meg)tapintható 2. kézzelfogható; nyilvánvaló
1
tangle [ˈtæŋgl] <fn> [C] összegubancolódás;
összekuszálódás; összegabalyodás: be in a
tangle összekuszálódtak (a dolgok)
2
tangle [ˈtæŋgl] <ige> 1. összegubancol; összekuszál; összegabalyít 2. összegubancolódik;
összekuszálódik
tangled [ˈtæŋgld] <mn> összegubancolódott;
összekuszált; összegabalyodott
tank [tæŋk] <fn> [C] 1. tartály: petrol tank benzintartály 2. harckocsi; tank: Tanks rolled in
and the siege of Budapest started. Bejöttek a
tankok, és Budapest ostroma elkezdôdött.
tanker [ˈtæŋkə] <fn> [C] tartályhajó; tartálykocsi; tartályvagon
tantalising [ˈtæntəlaızıŋ] BrE → tantalizing
tantalizing [ˈtæntəlaızıŋ] <mn> 1. csábító;
szívfájdító 2. ínycsiklandozó
tantrum [ˈtæntrəm] <fn> [C] ideges/hisztériás
kitörés; hiszti(zés): She went into her tantrums. Hisztizett.
1
tap [tæp] <ige> (taps, tapping, tapped) 1. (meg-)
ütöget; (meg)kopogtat; (meg)vereget: tap sy
on the shoulder megütögeti vkinek a vállát
2. lehallgatókészüléket beszerel
2
tap [tæp] <fn> [C] 1. enyhe ütés; kopogás: I heard
a tap at the front door. Kopogást hallottam a
bejárati ajtón. 2. lehallgatókészülék 3. (víz-)
csap: turn the tap on kinyitja a csapot
tap dancing [ˈtæpˌdɑːnsıŋ] <fn> [U] sztepptánc
1
tape [teıp] <fn> 1. [C, U] (magnó)szalag; (video)szalag; kazetta: be on tape szalagon van;
fel van véve magnóra/videóra ∗ a blank tape
üres kazetta ∗ Let’s play the tape we bought
yesterday. Játsszuk le azt a kazettát, amit
tegnap vettünk! 2. [U] -szalag: adhesive tape
ragasztószalag 3. [C, U] (textil) szalag 4. [C]
sp célszalag
2
tape [teıp] <ige> 1. (magnóra, videóra) felvesz:
Will you tape tonight’s concert for me? Felvennéd (magnóra/videóra) a ma esti koncertet?
2. (szalaggal) összeköt; átköt
tape measure [ˈteıpˌmeʒə] <fn> [C] mérôszalag
tape recorder [ˈteıp rıˌkɔːdə] <fn> [C] magnó
tapestry [ˈtæpıstrı] <fn> [C, U] (tapestries) falikárpit; hímzett faliszônyeg; kárpitszövet
tap water [ˈtæp ˌwɔːtə] <fn> [U] csapvíz
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tar
tar [tɑː] <fn> [U] szurok; kátrány
1
target [ˈtɑːgıt] <fn> 1. [C] céltábla; célpont: hit
the target eltalálja a céltáblát; célba talál
∗ target audience célközönség; célcsoport
2. [C, U] cél(kitûzés); terv: sg is on target (to
open) a tervek szerint (megnyílik) ∗ Our
target is to finish the job. Az a célunk, hogy
befejezzük a munkát.
2
target [ˈtɑːgıt] <ige> (meg)céloz; tervbe
vesz
tariff [ˈtærıf] <fn> [C] tarifa; díjszabás
tarnish [ˈtɑːnıʃ] <ige> 1. fényét veszti; megfakul 2. megfakít; elhomályosít 3. (hírnév)
megfakul 4. (hírnevet) befeketít; beszenynyez
1
tart [tɑːt] <fn> 1. [C, U] gyümölcslepény; gyümölcskosárka; torta 2. [C] biz BrE utcalány;
örömlány
2
tart [tɑːt] <ige>
tart sg up biz BrE felcicomáz; kidíszít
vmit

T

tartan [ˈtɑːtn] <fn> [C, U] skót kockás gyapjúszövet
task [tɑːsk] <fn> [C] feladat: complete a task feladatot teljesít
1
taste [teıst] <fn> 1. [C, U] íz: I like the taste of
this sausage. Szeretem ennek a kolbásznak
az ízét. ∗ This food has no taste at all. Ennek
az ételnek egyáltalán nincs íze. 2. [U] ízlelés:
He lost his sense of taste. Elvesztette az ízlelô
képességét. 3. [C, ált sing] megízlelés; ízelítô:
I had a taste of the cake. Megkóstoltam a süteményt. 4. [U] ízlés: She doesn’t have good
taste in clothes. Nincs jó ízlése a ruhákat illetôen. 5. [C, U] érzék; szeretet (for sg vmi
iránt)
♦ be to sy’s taste ínyére van; vki szája íze
szerint való ♦ in bad/poor taste ízléstelen
♦ there’s no accounting for taste ízlések és pofonok különbözôk ♦ to taste ízlés
szerint
2
taste [teıst] <ige> 1. (meg)ízlel; (meg)kóstol:
Taste this milk and tell me whether it is sour.
Kóstold meg ezt a tejet és mondd meg,
hogy savanyú-e! 2. ízét érzi: Can you taste
the sugar in this coffee? Érzed a cukor ízét
ebben a kávéban? 3. taste (of sg) (vmilyen) ízû; íze van: Here the wind tastes of the
sea. Errefelé a szélnek sós íze van. ∗ The
chocolate tastes very sweet. A csoki nagyon
édes. ∗ It tastes like tomato. Olyan íze van,
mint a paradicsomnak.
tasteful [teıstfl] <mn> ízléses; ízléssel készült
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tasteless [ˈteıstləs] <mn> 1. (étel) ízetlen 2. (ruha,
bútor stb.) ízléstelen 3. (tréfa, beszéd) ízléstelen; tapintatlan; illetlen
tasty [ˈteıstı] <mn> (tastier, tastiest) (étel) ízletes; jóízû
tattered [ˈtætəd] <mn> rongyos
tatters [ˈtætəz] <fn> in tatters [pl] rongyos:
Her clothes were in tatters. Ruhája rongyos
volt.
1
tattoo [təˈtuː] <fn> [C] (tattoos) tetoválás
2
tattoo [təˈtuː] <ige> (tattoos, tattooing, tattooed) tetovál
tatty [ˈtætı] <mn> (tattier, tattiest) biz kopott;
rongyos
taught [tɔːt] → teach
Taurus [ˈtɔːrəs] <fn> [C, U] asztrol bika
taut [tɔːt] <mn> feszes; szoros
1
tax [tæks] <fn> [C, U] adó: lay a tax on sg adót
vet ki vmire ∗ pay tax on sg adót fizet vmi
után ∗ There is a 8% tax on tobacco. A dohányt 8% adó terheli.
2
tax [tæks] <ige> (meg)adóztat; adót kivet/kiró
taxation [tækˈseıʃn] <fn> [U] 1. adózás(i rendszer); adóztatás 2. adó(k)
tax declaration [ˈtæks dekləˌreıʃən] <fn> [C]
gazd adóbevallás: put in/present/file a tax declaration benyújtja az adóbevallást
tax-free [ˌtæksˈfriː] <mn> adómentes
1
taxi [ˈtæksı] <fn> [C] taxi: take a taxi taxival
megy ∗ call a taxi taxit hív (telefonon)
2
taxi [ˈtæksı] <ige> (taxis, taxiing, taxied) (repülôgép) gurul
taxicab [ˈtæksıkæb] <fn> [C] taxi
taxi driver [ˈtæksı ˌdraıvə] <fn> [C] taxisofôr
tax increase [ˈtæks ınˌkriːs] <fn> [C, U] gazd
adóemelés
taxing [ˈtæksıŋ] <mn> kimerítô; megerôltetô
taxi rank [ˈtæksı ræŋk] <fn> [C] taxiállomás;
droszt
TBH [= to be honest] ôszintén szólva
tea [tiː] <fn> [C, U] 1. tea: Would you like another
cup of tea? Kérsz még egy csésze teát? ∗ Two
teas, please. Két teát kérek. 2. (délutáni) tea:
I invited all my friends to tea. Az összes barátomat meghívtam (délutáni) teára.
tea bag [ˈtiːbæg] <fn> [C] filteres/zacskós tea
teach [tiːtʃ] <ige> (taught, taught) tanít; oktat;
megtanít (sy sg//sy to do sg vkit vmire): teach sy
to play the piano zongorázni tanít vkit ∗ teach
sy how to use the computer megtanít vkit a
számítógép használatára ∗ John is teaching
me English. John tanít angolra. ∗ Who taught
you to ski? Ki tanított síelni? ∗ That will teach
him! Ebbôl tanulni fog!
teacher [ˈtiːtʃə] <fn> [C] tanár(nô): She is my
Spanish teacher. Ô az én spanyoltanárom.
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teaching [ˈtiːtʃıŋ] <fn> 1. [U] tanítás; oktatás;
tanári pálya: take up teaching tanári pályára
lép 2. [C, ált pl] tanításai (of sy vkinek)
teacup [ˈtiːkʌp] <fn> [C] teáscsésze
1
team [tiːm] <fn> [C + sing/pl v] 1. csapat: be in/
on the team benne van a csapatban ∗ He plays
for the school football team. Az iskolai focicsapatban játszik. ∗ The team is/are not playing well. A csapat nem játszik valami jól.
2. csoport; team: a team of doctors egy orvosokból álló csoport/team
2
team [tiːm] <ige>
team up (with sy) együtt dolgozik (vkivel)
teamwork [ˈtiːmwɜːk] <fn> [U] csapatmunka
teapot [ˈtiːpɒt] <fn> [C] teáskanna
1
tear [tıə] <fn> [C, ált pl] könny: burst into tears
könnyekre fakad ∗ Tears of joy came in her
eyes. Örömkönnyek szöktek a szemébe. ∗ be in
tears sír
2
tear [teə] <fn> [C] szakadás; hasadás; repedés:
I tried to mend the tear in my trousers. Megpróbáltam megjavítani a nadrágomon lévô
szakadást.
3
tear [teə] <ige> (tore, torn) 1. (el)tép; (el)szakít: tear open feltép ∗ I tore the drawing to
pieces. Darabokra téptem a rajzot. ∗ I tore a
picture out of my book. Kitéptem egy képet a
könyvembôl. 2. tépôdik; szakad; hasad:
Take care of this material – it tears easily. Vigyázz erre az anyagra – könnyen szakad!
3. lyukat vág; kiszakít; (ki)hasít 4. biz száguld; repeszt; dönget: I tore along the road.
Végigszáguldottam az úton.
tear sg apart 1. széttép vmit 2. kettészakít; szétszakít vmit
tear sg down lerombol vmit
tear sg up darabokra tép vmit
teardrop [ˈtıədrɒp] <fn> [C] könnycsepp
tearful [ˈtıəfl] <mn> könnyes
tear gas [ˈtıə gæs] <fn> [U] könnygáz
tease [tiːz] <ige> cukkol; bosszant; szekál; kötekedik
teaspoon [ˈtiːspuːn] <fn> [C] 1. teáskanál; kiskanál: I’ve got a silver teaspoon as a present.
Kaptam egy ezüst kiskanalat ajándékba.
2. teáskanálnyi; kiskanálnyi (of sg vmiből):
Add two teaspoons of salt into the soup. Tégy
két teáskanálnyi sót a levesbe!
tea towel [ˈtiːˌtaʊəl] <fn> [C] konyharuha
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technical [ˈteknıkl] <mn> 1. mûszaki; technikai: He attended a technical college. Mûszaki
fôiskolára járt. ∗ We need his technical knowledge and skill. Szükségünk van a mûszaki
tudására és gyakorlatára. 2. szakmai; szak-:
technical term szakszó
technician [tekˈnıʃn] <fn> [C] (mûszaki) szakember; technikus; mûszerész
technique [tekˈniːk] <fn> 1. [C] eljárás; módszer 2. [U] képesség; készség; gyakorlat 3. [U]
(mûvészé, sportolóé) technika
technological [ˌteknəˈlɒdʒıkl] <mn> mûszaki;
technikai; technológiai
technology [tekˈnɒlədʒı] <fn> [C, U] (technologies) 1. technológia; technika; mûszaki tudományok 2. technológiai eljárás
teddy [ˈtedı] <fn> [C] (teddies) játék mackó
tedious [ˈtiːdıəs] <mn> unalmas; fárasztó
teen [tiːn] <fn> [C] biz tini; tizenéves
teenage [ˈtiːneıdʒ] <mn> tizenéves; serdülôkorú; kamaszkorú
teenager [ˈtiːneıdʒə] <fn> [C] tinédzser; tizenéves: Boys and girls from 13 to 19 are called
teenagers. A 13 és 19 évesek közti korosztályt nevezzük tinédzsereknek.
teens [tiːnz] <fn> [pl] serdülôkor: be in one’s teens
serdülôkorban van; tizenéves
tee shirt [ˈtiːʃɜːt] <fn> [C] póló; (rövid ujjú)
trikó
teeth [tiːθ] → tooth
teethe [tiːð] <ige> jön a foga; fogzik: The child
is teething. Jön a foga a gyermeknek.
teetotal [ˌtiːˈtəʊtl] <mn> antialkoholista
teetotaler [ˌtiːˈtoʊtələr] AmE → teetotaller
teetotaller [ˌtiːˈtəʊtlə] <fn> [C] antialkoholista
Tel., tel. [= telephone number] tel. (= telefonszám)
telebanking [ˈtelıˌbæŋkıŋ] <fn> [U] gazd telebank
telecommunications [ˌtelıkəmjuːnıˈkeıʃnz]
<fn> [pl] távközlés; híradástechnika; telekommunikáció
telegram [ˈtelıgræm] <fn> [C] távirat: send a
telegram táviratot küld
telegraph [ˈtelıgrɑːf] <fn> [C] távíró(készülék)
telepathic [ˌtelıˈpæθık] <mn> telepatikus
telepathy [təˈlepəθı] <fn> [U] telepátia
1
telephone [ˈtelıfəʊn] <fn> [C, U] telefon(készülék): The telephone is ringing – I have to answer
it. Csöng a telefon – fel kell vennem. ∗ I spoke
to him by telephone. Telefonon beszéltem
vele. ∗ She picked up the telephone and called
her friend. Felvette a telefont és hívta a barátját.
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telephone [ˈtelıfəʊn] <ige> telefonál; telefonon felhív: I am going to telephone him now.
Most telefonálni fogok neki.
telephone book [ˈtelıfəʊn bʊk] <fn> [C] telefonkönyv
telephone box [ˈtelıfəʊn bɒks] <fn> [C] telefonfülke
telephone directory [ˈtelıfəʊn dəˌrektərı] <fn>
[C] telefonkönyv
telephone number [ˈtelıfəʊnˌnʌmbə] <fn> [C]
telefonszám
telescope [ˈtelıskəʊp] <fn> [C] (egycsövû) távcsô;
teleszkóp
teletext [ˈtelıtekst] <fn> [U] teletext
televise [ˈtelıvaız] <ige> tévén közvetít; televíziós közvetítést ad
television [ˈtelıˌvıʒn] <fn> 1. [C] televízió(készülék); tévé: Turn on the television. Kapcsold
be a televíziót! ∗ Turn off the television. Kapcsold ki a televíziót! 2. [U] televízió(adás):
watch television tévét néz; tévézik
♦ on (the) television a televízióban
tell [tel] <ige> (told, told) 1. (el)mond; (meg-)
mond; (el)mesél: tell the truth elmondja az
igazságot ∗ Can you tell me the way to the post
office, please? Meg tudnád mondani, hogy
jutok a postára? ∗ My mother told us a long
story. Az édesanyám egy hosszú történetet
mesélt el nekünk. 2. tell sy to do sg azt
mondja vkinek, hogy tegyen meg vmit; utasít vkit vminek a megtételére: He told me to
stand up. Azt mondta, hogy álljak fel. ∗ I told
her not to come too late. Megmondtam neki,
hogy ne jöjjön túl késôn. 3. megállapít;
megfejt; megmond: I can’t tell the difference
between the two dogs. Nem tudom megállapítani, hogy mi a különbség a két kutya között. 4. hat; hatása/hatással van (on sy vkire):
The stress was beginning to tell on him too.
A stressz hatása rajta is érzôdött.
♦ all told összesen ♦ I told you (so). biz
Én megmondtam neked. ♦ (I’ll) tell you
what. biz Tudod mit? ♦ you can never
tell sosem lehet tudni
2

T

tell sy off biz megszid; letol vkit; jól beolvas
vkinek
tell on sy biz beárul; beköp vkit
telling [ˈtelıŋ] <mn> 1. árulkodó; sokatmondó;
beszédes: a telling look sokatmondó pillantás
2. hatásos; nyomós: telling argument nyomós
érv
tell-tale [ˈtelteıl] <mn> (jel stb.) árulkodó; áruló:
tell-tale blush árulkodó pirulás
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telly [ˈtelı] <fn> (tellies) biz BrE 1. [C] tévé(készülék) 2. [U] tévé(adás)
temper [ˈtempə] <fn> 1. [C, U] beállítottság;
vérmérséklet; alkat; természet: have a bad
temper rossz természetû ∗ fiery temper heves
természet 2. [C] kedv; hangulat; kedélyállapot: be in a bad temper rossz hangulatban
van 3. [C, U] harag; düh; méreg; felindulás:
outburst of temper dühkitörés ∗ be in a temper
haragos
♦ keep one’s temper megôrzi a hidegvérét/nyugalmát ♦ lose one’s temper kijön a sodrából
temperament [ˈtemprəmənt] <fn> [C, U] alkat;
vérmérséklet; temperamentum
temperamental [ˌtemprəˈmentl] <mn> heves;
temperamentumos
temperate [ˈtempərət] <mn> 1. (beszéd, modor)
józan; higgadt; meggondolt 2. (éghajlat)
mérsékelt; mérsékelt övi
temperature [ˈtemprətʃə] <fn> [C, U] 1. hômérséklet; hôfok: The temperature can reach even
40 °C in the summer. Nyáron a hômérséklet
elérheti akár a 40 °C-ot is. 2. (test)hômérséklet
♦ have a temperature hôemelkedése/láza
van ♦ take sy’s temperature megméri
vkinek a lázát
tempi [ˈtempiː] → tempo
temple [ˈtempl] <fn> [C] 1. templom 2. halánték
tempo [ˈtempəʊ] <fn> [C, U] (tempos v. tempi)
1. tempó; iram; ütem 2. zene tempó
temporarily [ˈtemprərəlı] <hsz> ideiglenesen;
átmenetileg
temporary [ˈtemprərı] <mn> ideiglenes; átmeneti: He has a temporary job now. Ideiglenes
munkája van jelenleg. ∗ I made a temporary
repair on this machine. Ideiglenes javítást végeztem ezen a gépen.
tempt [tempt] <ige> csábít; rávesz; rábeszél:
allow oneself to be tempted enged a csábításnak
∗ tempt sy to do sg rá akar venni vkit vminek
a megtételére
temptation [tempˈteıʃn] <fn> [C, U] kísértés;
csábítás: yield to temptation enged a kísértésnek ∗ resist the temptation ellenáll a csábításnak
tempting [ˈtemptıŋ] <mn> csábító
1
ten [ten] <szn> tíz → 1eight
2
ten [ten] <fn> [C] tízes → 2eight
tenant [ˈtenənt] <fn> [C] (lakásé) bérlô; (bérházé)
lakó
tend [tend] <ige> 1. (beteget, kertet) ápol; gondoz 2. tend to do sg hajlamos vmire/vminek a megtételére: I tend to talk a lot when
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I’m nervous. Hajlamos vagyok arra, hogy sokat beszélek, ha ideges vagyok.
tend to sy/sg ápol; gondoz vkit/vmit; foglalkozik vkivel/vmivel
tendency [ˈtendənsı] <fn> [C] (tendencies) hajlam(osság); tendencia: have a tendency (to do
sg) hajlamos (vmire)
1
tender [ˈtendə] <mn> 1. puha; porhanyós:
This meat is quite tender. Ez a hús elég puha.
2. gyengéd: He looked at me with a tender look.
Gyengéd pillantást vetett rám. 3. érzékeny;
fájó; kényes
2
tender [ˈtendə] <ige> 1. (hivatalosan) felajánl;
benyújt: tender one’s resignation benyújtja a
lemondását 2. tender for sg (üzleti) ajánlatot tesz; versenytárgyalást ír ki; árajánlatot tesz
3
tender [ˈtendə] <fn> [C] versenytárgyalás; árajánlat; ajánlattétel: make/submit a tender
for sg árajánlatot tesz vmire ∗ invite tenders
for sg versenytárgyalást ír ki vmire
tendon [ˈtendən] <fn> [C] ín
tenement [ˈtenəmənt] <fn> [C] (olcsó) bérház
tennis [ˈtenıs] <fn> [U] tenisz: play tennis teniszezik
tennis court [ˈtenıs kɔːt] <fn> [C] teniszpálya
tennis player [ˈtenısˌpleıə] <fn> [C] teniszezô
tennis racket [ˈtenısˌrækıt] <fn> [C] teniszütô
tennis shoe [ˈtenıs ʃuː] <fn> [C] teniszcipô
tenor [ˈtenə] <fn> [C] tenor(ista)
1
tense [tens] <mn> 1. feszült; szorongó; ideges:
The crowd was tense with expectancy. A tömeg
feszülten várakozott. 2. feszes; megfeszített; merev: She has got tense muscles. Izmai
feszesek.
2
tense [tens] <ige> 1. (izmot) megfeszít; kifeszít 2. tense (up) szorong; feszült idegállapotba kerül
3
tense [tens] <fn> [C, U] (ige)idô: You can use
several tenses. Többféle igeidôt használhatsz.
tension [ˈtenʃn] <fn> [U] 1. feszültség; szorongás: political tension politikai feszültség 2. feszesség; feszülés; merevség
tent [tent] <fn> [C] sátor: put up a tent sátrat ver/
állít fel ∗ take down a tent sátrat bont
tentacle [ˈtentəkl] <fn> [C] csáp; tapogató
tentative [ˈtentətıv] <mn> bizonytalan; próbaképpeni; kísérleti
1
tenth [tenθ] <sorszn> tizedik → 1eighth

 A keltezéssel kapcsolatos kifejezéseket
lásd a 1date szócikk információs ablakában!

tenth [tenθ] <fn> [C] tized → 2eighth
tent peg [ˈtent peg] <fn> [C] sátorcövek
tent pole [ˈtent pəʊl] <fn> [C] sátorrúd
tepid [ˈtepıd] <mn> langyos
1
term [tɜːm] <fn> 1. [C] idôszak; ciklus: He was
elected for a four-year term. Négyéves idôszakra választották meg. 2. [C] tanulmányi
idôszak; félév; szemeszter: end of term a szemeszter vége ∗ In Hungary there are two terms
in a school year. Magyarországon két félévbôl
áll az iskolaév. 3. [C] (szak)kifejezés; szakszó:
medical term orvosi szakszó/szakkifejezés
4. terms [pl] feltételek; kikötések: What are
the terms of the agreement? Melyek a megegyezés feltételei/kikötései? 5. in terms of//
in… terms vmit tekintve; vmit illetôen;
vminek a szempontjából/vonatkozásában;
vminek az értelmében: The house would be
ideal in terms of size. A méretét tekintve a ház
ideális lenne. ∗ In financial terms, the project
was a success. A pénzügyeket illetôen a projekt sikeres volt. 6. [C] határidô; végsô idôpont: set a term to sg határidôt tûz ki vmire
♦ be on good terms with sy jó viszonyban van vkivel ♦ come to terms with sg
belenyugszik vmibe ♦ in the long term
hosszú távon ♦ in the short term rövid
távon ♦ on equal term egyenlô feltételek
mellett
2
term [tɜːm] <ige> (meg)nevez; mond
1
terminal [ˈtɜːmınl] <fn> [C] 1. végállomás; pályaudvar; (repülôtéren) terminál: The new
terminal was opened in 2006. Az új terminált
2006-ban adták át. 2. infor terminál
2
terminal [ˈtɜːmınl] <mn> (betegség) halálos; (beteg) végállapotú
terminate [ˈtɜːmıneıt] <ige> 1. megszüntet;
felbont; befejez; véget vet: terminate a contract szerzôdést felbont 2. lejár; befejezôdik; lezáródik; véget ér
termination [ˌtɜːmıˈneıʃn] <fn> [U] elévülés;
megszûnés; befejezôdés
terminology [ˌtɜːmıˈnɒlədʒı] <fn> [U] szaknyelv;
szakszókincs; terminológia
terminus [ˈtɜːmınəs] <fn> [C] (terminuses v.
termini) végállomás
terrace [ˈterəs] <fn> 1. [C] terasz 2. [C] BrE házsor 3. terraces [pl] BrE lelátó
terraced house [ˌterəstˈhaʊs] <fn> [C] sorház
terrain [təˈreın] <fn> [U] terep; terület
2
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terrestrial [təˈrəstriəl] <mn> földi; földünkhöz
tartozó; szárazföldi
terrible [ˈterəbl] <mn> rettenetes; borzalmas;
szörnyû: What is this terrible noise? Mi ez a
rettenetes zaj? ∗ They had a terrible accident
last year. Tavaly volt egy szörnyû balesetük.
terribly [ˈterəblı] <hsz> rettenetesen; borzalmasan; borzasztóan; szörnyen: I am terribly
thirsty. Rettenetesen szomjas vagyok. ∗ He was
terribly injured in the accident. Borzasztóan
megsérült a balesetben.
terrier [ˈteriə] <fn> [C] (kutya) terrier
terrific [təˈrıfık] <mn> 1. biz klassz; remek; nagyon jó: You look terrific! Remekül nézel ki!
2. óriási; szörnyû; borzasztó: The police car
drove past at a terrific speed. A rendôrautó óriási sebességgel száguldott el mellettünk.
terrified [ˈterıfaıd] <mn> (meg)rémült; (meg-)
ijedt; riadt
terrify [ˈterəfaı] <ige> (terrifies, terrifying, terrified) megrémít; megijeszt
terrifying [ˈterəfaııŋ] <mn> ijesztô
territorial [ˌterəˈtɔːrıəl] <mn> (egy országhoz tartozó) területi
territory [ˈterətərı] <fn> [C, U] (territories) 1. terület; vidék; körzet 2. (állaté) terület
terror [ˈterə] <fn> 1. [U] rémület; rettegés: be in
terror megrémült ∗ live in terror of losing one’s
job retteg attól, hogy elveszíti az állását
2. [C] borzalom; rémség 3. [U] rémuralom;
terror 4. [C] biz kis ördög; nehezen kezelhetô
gyermek: He’s a little terror. Valóságos kis
ördög.
terrorise [ˈterəraız] BrE → terrorize
terrorism [ˈterərızm] <fn> [U] terrorizmus: an act
of terrorism terrorcselekmény
1
terrorist [ˈterərıst] <mn> terrorista
2
terrorist [ˈterərıst] <fn> [C] terrorista
terrorize [ˈterəraız] <ige> rettegésben tart; megfélemlít; terrorizál
terse [ˈtɜːs] <mn> (stílus, nyelv) tömör; velôs;
magvas
1
test [test] <ige> 1. kipróbál; tesztel; próbára
tesz: test a new car kipróbálja az új autót
2. megvizsgál: The doctor tested my heart.
Az orvos megvizsgálta a szívemet. 3. vizsgáztat; tesztet írat (on sg vmiből): The students
were tested on their mathematics. A tanulókkal
tesztet írattak matematikából.
2
test [test] <fn> [C] 1. teszt; vizsga: We are going
to have a math test tomorrow. Holnap tesztet
írunk matekból. ∗ I passed my driving test
yesterday. Tegnap tettem le a gépjármûvezetôi vizsgámat. 2. vizsgálat: have a blood
test vérvizsgálatra megy 3. kísérlet: Tests
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show that it is effective. Kísérletek bizonyítják,
hogy hatásos. 4. (erô)próba
♦ put sy/sg to the test próbára tesz; kipróbál vkit/vmit
testament [ˈtestəmənt] <fn> 1. (the last will
and) testament [sing] végrendelet 2. [C, U]
bizonyíték(a) (to sg vminek)
testicle [ˈtestıkl] <fn> [C] here(golyó)
testify [ˈtestıfaı] <ige> (testifies, testifying, testified) 1. vall; tanúskodik (for sy vki mellett)
(against sy vki ellen) 2. tanúsít; bizonyít
testimony [ˈtestımənı] <fn> 1. [C, U] tanúvallomás 2. [U] bizonyíték
test tube [ˈtest tjuːb] <fn> [C] kémcsô
tetanus [ˈtetənəs] <fn> [U] tetanusz
1
tether [ˈteðə] <ige> (állatot) kiköt; megköt
2
tether [ˈteðə] <fn> [C] póráz; kötél
♦ be at the end of one’s tether kimerült;
nem bírja tovább
1
text [tekst] <fn> 1. [C, U] szöveg 2. [C] (tan-)
könyv; (nyelv)könyv: a set text kötelezô olvasmány 3. [C] sms
2
text [tekst] <ige> sms-t küld (sy vkinek)
textbook [ˈtekstbʊk] <fn> [C] tankönyv
textile [ˈtekstaıl] <fn> [C] szövet; textil(anyag)
1
text message [ˈtektstˌmesıdʒ] <fn> [C] sms
2
text message [ˈtektstˌmesıdʒ] <ige> sms-t
küld (sy vkinek)
texture [ˈtekstʃə] <fn> [C, U] szerkezet; alkat;
szövésmód; állag
Thames [temz] <fn> (folyó) Temze
than [ðən] <ksz> mint: He is taller than me. Magasabb, mint én. ∗ I know it better than you
do. Én jobban tudom, mint te. ∗ His car is
bigger than mine. Az ô autója nagyobb, mint
az enyém.
thank [θæŋk] <ige> (meg)köszön (for sg vmit):
He thanked me for the present. Megköszönte
az ajándékot. ∗ I must thank her for the chocolate. Meg kell köszönnöm neki a csokit.
∗ Thank you very much! Köszönöm szépen!
thankful [ˈθæŋkfl] <mn> boldog; nagyon örül
(for sg vminek); hálás (for sg vmiért): be thankful
that… hálás, hogy…
thankfully [ˈθæŋkfəlı] <hsz> 1. szerencsére
2. hálásan; nagy örömmel
thankless [ˈθæŋkləs] <mn> hálátlan
thanks [θæŋks] <fn> [pl] köszönet; hála: thanks in
advance… elôre is köszönöm… ∗ I don’t expect any thanks for helping your family. Semmi
köszönetet nem várok azért, mert segítettem a családodnak. ∗ No, thanks. Köszönöm,
nem kérek (többet)! ∗ Many thanks for your
help! Hálás köszönet a segítségedért!
♦ thanks to sy/sg vkinek/vminek köszönhetôen
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Thanksgiving (Day) [ˌθæŋksgıvıŋˈdeı] <fn>
[C, U] AmE hálaadás (napja): Thanksgiving
Day is the fourth Thursday in November. A hálaadás napja november negyedik csütörtöke.

Thanksgiving Day
A thanksgiving vagy magyarul hálaadás
észak-amerikai ünnep. A hagyományok
szerint 1621 óta az őszi betakarítások után
mindig hálát adnak Istennek a termésért.
Az Amerikai Egyesült Államokban november negyedik csütörtökén, Kanadában, ahol
az aratást általában már korábban befejezik, október második hétfőjén ünneplik.
Az Egyesült Államokban ez az egyik legfontosabb nemzeti ünnep, amikor a közeli
családtagok összegyűlnek, hogy együtt ünnepelhessék a hálaadást. A hálaadásnapi
vacsora kiemelkedő szerepet játszik ezen
az ünnepen. A vacsora legfontosabb eleme
a pulyka, melyhez felszolgálnak még áfonyaszószt, krumplipürét, zöldbabot, illetve
a sütőtöktortát (pumpkin pie).

thank you [ˈθæŋkjuː] <fn> [C, ált sing] köszönöm; köszönet
1
that [ðæt] <névm> 1. (those) az; ez; azt; ezt:
Can you see that woman sitting in the garden?
That is my aunt. Látod azt az asszonyt, aki
a kertben ül? Az az én nagynéném. ∗ Who
is that? Ki az? ∗ That’s a nice dress. Az egy
szép ruha! ∗ That is my opinion. Ez a véleményem. ∗ Those were the days! Milyen szép
idôk voltak azok! 2. aki; ami; amely; akit;
amit; amelyet: Where is the present that I got
from my friend? Hol van az az ajándék, amit
a barátomtól kaptam? ∗ Who is the girl that
you are talking about? Ki az a lány, akirôl
beszélsz?
♦ that’s it ennyi! ♦ that’s that és kész;
ez van!
2
that [ðæt] <hsz> ilyen; olyan; ennyire; anynyira: The dog isn’t that small. A kutya nem
olyan/ennyire kicsi. ∗ I can’t run that fast.
Nem tudok annyira gyorsan futni. ∗ I didn’t
know my brother was that clever. Nem tudtam,
hogy a bátyám ennyire okos.
3
that [ðət] <ksz> hogy: now that… most hogy…
∗ not that… nem mintha… ∗ I was surprised
that he had arrived on time. Meglepett, hogy
idôben érkezett. ∗ He said that he was happy.
Azt mondta, hogy boldog. ∗ I am glad that
you could come. Örülök, hogy el tudtál jönni.

thatched [θætʃt] <mn> zsúpfedelû: thatched
cottage zsúpfedelû ház
1
thaw [θɔː] <fn> [C, ált sing] olvadás
2
thaw [θɔː] <ige> 1. (fel)olvaszt; (meg)olvaszt
2. felenged; (meg)olvad; (ki)olvad
the [ðə, magánhangzó előtt ði] <ht névelő> 1. a; az:
There are two fruits on the table – the apple is
red and the lemon is yellow. Két gyümölcs van
az asztalon – az alma piros és a citrom
sárga. ∗ Who was the girl you were talking to?
Ki volt az a lány, akivel beszéltél? 2. the
(more)… the (…er)… minél (…-bb), annál
(…-bb): The more you eat, the fatter you get.
Minél többet eszel, annál kövérebb leszel.
∗ The sooner the better. Minél elôbb, annál
jobb.
theater [ˈθıətər] AmE → theatre
theatre [ˈθıətə] <fn> BrE 1. [C] színház: We are
going to the theatre tonight. Este színházba
megyünk. 2. [U] dráma(irodalom) 3. [U]
színház; színmûvészet 4. [C, U] mûtô
theatrical [θiˈætrıkl] <mn> 1. színházi 2. megjátszott; affektáló; színészkedô; tettetett
theft [θeft] <fn> [C, U] lopás
their [ðeə] <det> a(z) …-(j)ük/ -(j)uk; a(z)
…-(e)ik/-(a)ik: This is their room. Ez az ô szobájuk. ∗ They are eating their lunch. Az ebédjüket eszik.
theirs [ðeəz] <névm> az övék: Our car is smaller
than theirs. A mi autónk kisebb, mint az
övék.
them [ðəm, hangsúlyos ðem] <névm> ôket; azokat; nekik; azoknak: Have you seen them?
Láttad ôket? ∗ Here are the boxes. I don’t know
where to put them. Itt vannak a dobozok.
Nem tudom, hova tegyem ôket. ∗ My friends
are waiting outside – tell them to come in. A barátaim kint várakoznak – mondd meg nekik, hogy jöjjenek be!
theme [θiːm] <fn> [C] téma; tárgy: What is the
theme of the novel? Mi a regény témája?
theme park [ˈθiːm pɑːk] <fn> [C] vidámpark
themselves [ðəmˈselvz] <névm> 1. (saját) maguk(at): They hurt themselves. Megsebezték
magukat. 2. (ôk) maguk: They will cook the
lunch themselves. Ôk maguk fogják megfôzni
az ebédet.
♦ (all) by themselves 1. egyedül 2. önállóan
then [ðen] <hsz> 1. akkor: “Will you come to the
swimming-pool with me tomorrow?” “No, I’ll be
at school then.” „Jössz velem az uszodába
holnap?” „Nem, akkor iskolában leszek.”
∗ I met him 20 years ago and he was quite young
then. 20 évvel ezelôtt találkoztam vele, és
akkor egész fiatal volt. ∗ since then azóta
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∗ until then addig ∗ by then akkorra; addigra
2. majd; azután: We had lunch and then we
went for a short walk. Megebédeltünk, azután
rövid sétára mentünk. 3. akkor; ebben az
esetben: “He won’t be at home.” “Then, why
do you want to visit im?” „Nem lesz otthon.”
„Akkor miért akarod meglátogatni?” ∗ If you
don’t like chocolate then you can eat fruit.
Ha nem szereted a csokit, akkor ehetsz gyümölcsöt.
♦ then again viszont; ellenben ♦ there
and then//then and there akkor nyomban; azon nyomban
theological [ˌθiːəˈlɒdʒıkl] <mn> hittudományi;
teológiai: theological student teológiai hallgató
theology [θıˈɒlədʒı] <fn> [U] hittudomány; teológia
theoretical [ˌθıəˈretıkl] <mn> elméleti; elvi;
teoretikus
theory [ˈθıərı] <fn> (theories) 1. [C, U] elmélet;
teória 2. [C] nézet; elképzelés
♦ in theory elméletben
therapeutic [ˌθerəˈpjuːtık] <mn> gyógyító;
gyógyászati; terápiai
therapist [ˈθerəpıst] <fn> [C] gyógyász
therapy [ˈθerəpı] <fn> [U, C] (therapies) gyógymód; terápia
1
there [ðeə] <hsz> 1. ott; amott: Look at that
high hill – my friend lives there. Nézd azt a
magas hegyet – ott lakik a barátom! 2. oda:
there and back oda-vissza ∗ Don’t go there.
Ne menj oda! ∗ We’ll arrive there at 2 p.m.
Du. 2 órára érünk oda. 3. there is/are
van: There is a book on the shelf. Van egy könyv
a polcon. ∗ Is there anybody there? Van ott
valaki? ∗ There isn’t any fruit left. Nem maradt semmi gyümölcs. 4. ebben (a tárgyban); azt illetôen; azon a ponton: There you
are mistaken. Ebben téved. ∗ I am with you
there! Ebben egyetértünk!
♦ be there for sy (segítôleg) vki mellett áll
When in trouble, he’s always there for me. Ha
bajban vagyok, mindig mellettem van.
♦ there again viszont; ellenben
2
there [ðeə] <isz> There! Na!; Tessék!; Íme!:
There, take this book! Tessék, vidd ezt a könyvet!
♦ There you are! 1. Parancsoljon/Tessék(, itt van)! 2. Tessék!/Íme!
thereabouts [ˌðeərəˈbaʊts] <hsz> körül(belül);
nagyjából
thereafter [ˌðeərˈɑːftə] <hsz> azután; ezután;
azontúl; ezentúl
thereby [ˌðeəˈbaı] <hsz> azáltal; ezáltal; ily
módon
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therefore [ˈðeəfɔː] <hsz> ezért; következésképpen; így hát; tehát
therein [ˌðeərˈın] <hsz> abban; ebben
1
thermal [ˈθɜːml] <mn> 1. hô-; termál; meleg:
thermal energy hôenergia ∗ thermal spring meleg forrás 2. meleg: thermal underwear meleg
alsónemû
2
thermal [ˈθɜːml] <fn> 1. [C] (felszálló meleg légáramlat) termik; emelôszél 2. thermals [pl]
meleg alsónemû
thermometer [θəˈmɒmıtə] <fn> [C] hômérô;
lázmérô
thermos [ˈθɜːməs] <fn> [C] termosz
these [ðiːz] → this
thesis [ˈθiːsıs] <fn> [C] (theses) 1. diplomamunka; szakdolgozat 2. disszertáció; (doktori) értekezés (on sg vmiről) 3. (tan)tétel;
tézis
they [ðeı] <névm> 1. ôk; azok: “Who are those
people over there?” “They are my friends.” „Kik
azok az emberek ott?” „Ôk az én barátaim.” ∗ The children couldn’t get up in the
morning so they all missed the train. A gyerekek
nem tudtak reggel felkelni, úgyhogy (ôk)
mindannyian lekésték a vonatot. ∗ Where
are my parcels? – They’re under the table. Hol
vannak a csomagjaim? – (Azok) az asztal
alatt (vannak). 2. (általános alanyként) az ember(ek): They say it is going to be hot tomorrow.
Azt mondják, hogy holnap nagyon meleg
lesz.
1
they’d [ðeıd] [= they had] → have
2
they’d [ðeıd] [= they would] → would
they’ll [ðeıl] [= they will] → will
they’re [ðeə] [= they are] → be
they’ve [ðeıv] [= they have] → have
1
thick [θık] <mn> 1. vastag: The walls of this
house are quite thick. A ház falai elég vastagok.
∗ Have you got a thick coat for the winter? Van
télre vastag kabátod? ∗ Give me a thick slice
of cake. Adj egy vastag szelet sütit! 2. sûrû:
This is a nice thick forest. Ez egy szép sûrû
erdô. ∗ Her hair is thick. Sûrû haja van.
3. be thick (with sg) tele van (vmivel);
nyüzsög (vmitôl): The air was thick with
smoke. A levegô tele volt füsttel. 4. (akcentus)
erôs 5. biz nehéz felfogású; ostoba: have a
thick head nehéz a felfogása
2
thick [θık] <hsz> 1. vastagon; vastag rétegben
2. sûrûn
3
thick [θık] <fn>
♦ in the thick of sg átv is vmi sûrûjében
♦ through thick and thin jóban-rosszban; tûzön-vízen át
thicken [ˈθıkən] <ige> 1. (be)sûrít; beránt; behabar 2. (be)sûrûsödik

thirst
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thickness [ˈθıknəs] <fn> [C, U] 1. vastagság
2. sûrûség
thief [θiːf] <fn> [C] (thieves) tolvaj: The thief got
away with my purse. A tolvaj elmenekült a
pénztárcámmal.
thigh [θaı] <fn> [C] comb
thimble [ˈθımbl] <fn> [C] gyûszû
1
thin [θın] <mn> (thinner, thinnest) 1. vékony;
vézna; sovány: grow thinner lefogy ∗ You are
thin – you should eat more. Sovány vagy – többet kellene enned! 2. vékony: Give me a thin
slice of bread, please. Kérek szépen egy vékony szelet kenyeret! ∗ The walls of the house
are thin. A ház falai vékonyak. 3. híg: The
soup was too thin. Túl híg volt a leves.
4. ritka; áttetszô; gyér: thin corn ritka termés/gabona
2
thin [θın] <hsz> vékonyan; vékonyra
3
thin [θın] <ige> (thins, thinning, thinned)
1. (fel)hígít; (meg)ritkít: thin the sauce felhígítja a mártást 2. (fel)hígul 3. (haj) (meg)
ritkul
thing [θıŋ] <fn> 1. [C] tárgy; dolog: What’s that
nice orange thing over there? Mi az a szép narancssárga tárgy ott? ∗ What can we use this
thing for? Mire használható ez a tárgy? 2. [C]
dolog: We talked about several things. Több
dologról beszélgettünk. ∗ He told me a few
things that I didn’t know before. Mondott nekem néhány dolgot, amirôl nem tudtam.
∗ He takes things too seriously. Túl komolyan
veszi a dolgokat. 3. things [pl] ruhanemû;
felszerelés; holmi: I’ll pack my things. Bepakolom a holmijaimat. 4. [C] teremtés; lény:
You poor thing! Te szegény teremtés! 5. the
thing [sing] éppen az (a dolog): It’s the thing
I’m looking for! Éppen ez az, amit keresek!
6. things [pl] helyzet: How are things with
you? Mi a helyzet veled?
♦ be a good thing (that)… szerencsére/
jó(, hogy)… ♦ do one’s own thing csinálja a maga dolgát ♦ first thing mindenekelôtt ♦ for one thing elôször is; elsôsorban ♦ have a thing about sy/sg biz
rögeszméje van vkirôl/vmirôl ♦ last thing
utoljára ♦ to make matters/ things
worse… ráadásul még… ♦ take things
easy nem csinál gondot semmibôl ♦ there’s
no such thing as ilyesmi nincs; nem létezik ♦ It is an understood thing that…
Közismert dolog, hogy…
1
think [θıŋk] <ige> (thought, thought) 1. gondolkodik: Why don’t you think before you say
anything? Miért nem gondolkodsz, mielôtt
bármit mondasz? 2. hisz; gondol; vél: I think
he is coming by train. Azt hiszem, vonattal

jön. ∗ I think so. Azt hiszem, igen. ∗ I think
it is going to rain, but I’m not sure. Azt hiszem,
esni fog, de nem vagyok biztos benne. ∗ What
do you think we should do now? Mit gondolsz,
most mit kellene tennünk? ∗ Do you think
she is clever? Gondolod, hogy okos? 3. fontolgat; tervez: I think I’ll go for a swim. Azt
tervezem, hogy elmegyek úszni. 4. elképzel:
You can’t think how glad I am. El sem tudja
képzelni, hogy milyen boldog vagyok.
5. eszébe jut; gondol: I didn’t think to ask him
his name. Nem gondoltam arra, hogy megkérdezzem a nevét.
♦ I should think so! Meghiszem azt!
♦ I thought as much. Ezt sejtettem is.
♦ think better of sg megváltoztatja a véleményét ♦ think highly of sy/sg nagyra
becsül vkit/vmit
think about sg 1. fontolgat; tervez vmit
2. tekintetbe vesz vmit
think about sy/sg gondol vkire/vmire
think of sg 1. fontolgat; tervez vmit 2. gondol vmire 3. tekintetbe vesz vmit 4. kigondol vmit 5. vélekedik vmirôl
think sg out kitervel; kigondol vmit
think sg over megfontol vmit
think sg through átgondol; végiggondol
vmit
think sg up kigondol; kiagyal vmit
think [θıŋk] <fn> [sing] gondolkodás; megfontolás: have a think about sg megfontol vmit
thinker [ˈθıŋkə] <fn> [C] gondolkodó
1
thinking [ˈθıŋkıŋ] <fn> [U] 1. gondolkodás;
megfontolás 2. gondolkodásmód; vélemény:
change one’s thinking on sg megváltoztatja a
gondolkodásmódját vmirôl
2
thinking [ˈθıŋkıŋ] <mn> gondolkodó
1
third [θɜːd] <sorszn> harmadik → 1eighth
2

 A keltezéssel kapcsolatos kifejezéseket
lásd a 1date szócikk információs ablakában!
2
third [θɜːd] <fn> [C] harmad → 2eighth
third party [ˌθɜːdˈpɑːtı] <fn> [C] jog harmadik/
kívülálló személy
third-rate [ˌθɜːdˈreıt] <mn> harmadrendû; silány
Third World [ˌθɜːdˈwɜːld] <fn> The Third World
[sing] a harmadik világ
thirst [θɜːst] <fn> 1. [U, sing] szomj(úság): die of
thirst szomjan hal 2. a thirst for sg [sing]
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filmgyártás <fn> filmmaking
filmhét <fn> film week
filmrendező <fn> director
filmstúdió <fn> film studio
filmsztár <fn> film star
filmvászon <fn> screen
filmvetítés <fn> screening
filmvígjáték <fn> comedy
filozofál <ige> philosophize
filozófia <fn> philosophy
filozófiai <mn> philosophical
filozófus <fn> philosopher
filter <fn> 1. (szûrô) filter 2. (cigarettán) filter
tip
finálé <fn> finale
finanszíroz <ige> finance; (támogat) sponsor
fing <fn> biz, vulg fart
fingik <ige> biz, vulg fart
finis <fn> sp finish
1
finn <mn> Finnish
2
finn <fn> 1. (személy) Finn; Finlander 2. (nyelv)
Finnish
Finnország <fn> Finland
finnugor <mn> nyelvt Finno-Ugric; Finno-Ugrian
finom <mn> 1. (jóízû) delicious; fine: finom leves
a delicious soup 2. (sima, puha) soft: csoda
szép finom bôre van have beautiful soft skin
3. (vékony) fine 4. (apró szemcséjû) fine: finom
homok fine sand 5. (kecses) graceful; dainty
6. (gyengéd) gentle; mild: Erôs, de finom jellem.
She has a strong but gentle character. 7. (kifinomult) refined 8. (apró) subtle 9. (elôkelô)
elegant; distinguished
finomít <ige> 1. (anyagot) purify; refine 2. (fejleszt) refine; improve 3. (simábbá tesz) polish
finomító <fn> refinery
finomság <fn> 1. fineness 2. (árnyalat) subtlety 3. (étel) delicacy 4. (tisztasági fok) purity
fintor <fn> grimace
finnyás <mn> choosy; fussy; squeamish; fastidious
fiók <fn> 1. (bútoré) drawer: matat a fiókban fumble in a drawer ∗ kivesz egy tollat a fiókból take
out a pen from the drawer 2. (kirendeltség)
branch: A banknak egész Európában vannak fiókjai. The bank has branches all over Europe.
fióka <fn> nestling
fiókintézet <fn> branch
firkál <ige> scribble; scrawl
fitnesz <fn> fitness
fitneszszalon <fn> fitness centre
fitogtat <ige> pej show off; flaunt; parade: Mindig fitogtatja a tudását. He is always showing
off his knowledge.
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fitt <mn> fit
fitying <fn> farthing; button
♦ egy fityingje sincs biz not have a bean
fityma <fn> foreskin
fiú <fn> 1. boy; biz lad: Ez egy lány, nem fiú. This
is a girl, not a boy. 2. (vkinek a gyermeke) son:
apáról fiúra from father to son 3. (vkinek a
kedvese) boyfriend; AmE date
fiús <mn> boyish
fiútestvér <fn> brother
fivér <fn> brother
fix <mn> fixed
fizet <ige> 1. pay (vmiért for sg): 100 forintot
fizet a kenyérért pay 100 forints for the bread
∗ készpénzzel fizet pay in cash ∗ szállításkor fizet az áruért pay for goods on delivery 2. (adósságot) settle 3. (étteremben) settle the bill
4. (munkáért stb.) pay (vkinek vmit sy sg for sg):
A fônök havonta fizet az alkalmazottainak. The
boss pays his employes monthly. 5. (bûnhôdik) pay (vmiért for sg): nagy árat fizet vmiért
pay a heavy price for sg
fizetés <fn> 1. (cselekvés) payment: fizetést eszközöl effect payment 2. (adósságé) settlement
3. (bér) salary; pay; wages <tsz>: tekintélyes
fizetés respectable salary ∗ Az ô fizetése az én
fizetésem kétszerese. His pay is double my
pay.
fizetésemelés <fn> rise; AmE raise: fizetésemelést
kér ask for a rise ∗ fizetésemelést kap get a
rise
fizetésképtelen <mn> bankrupt; insolvent
fizetetlen <mn> unpaid; (tartozás) unsettled:
fizetetlen munka unpaid work
fizetőeszköz <fn> currency: külföldi fizetôeszköz
foreign currency
fizetőképes <mn> solvent
fizika <fn> physics <esz>: fizika szakos hallgató
physics student
fizikai <mn> physical: fizikai fáradtság physical
fatigue
fizikai dolgozó <fn> manual worker; blue-collar worker
fizikatanár <fn> teacher of physics
fizikum <fn> physique; constitution: erôs fizikumú have a strong constitution
fizikus <fn> physicist
fizioterápia <fn> orv physiotherapy
fjord <fn> fjord
flakon <fn> bottle; flacon
flanel <fn> flannel: flanel ing a flannel shirt
flóra <fn> flora
flotta <fn> fleet
flörtöl <ige> flirt (vkivel with sy)
foci <fn> football; soccer: Kiemelkedett fociban.
He excelled at football.
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focista <fn> football player; footballer: Amatôr
focista. He is an amateur footballer.
focizik <ige> play football; play soccer: Régebben focizott. He used to play football. ∗ A családom minden tagja szeret focizni. All my family enjoy playing football.
fodor <fn> 1. (ruhán) frill; ruffle 2. (vízen) ripple
fodrász <fn> hairdresser; (borbély) barber
fodrászat <fn> 1. (mesterség) hairdressing
2. (üzlet) hairdresser’s; (férfi) barber’s
fodros <mn> 1. (ruha) frilled; frilly; ruffled
2. (víz) ripply 3. (felhô) fleecy
1
fog <ige> 1. (tart) hold 2. (kézbe vesz, megragad) take; seize; grasp; catch: Fogd a kezem,
és sétálj velem! Just take my hand and walk
with me. 3. (zsákmányol) catch: Fogott egy
halat. He caught a fish. 4. (rádión, tévén)
get; receive 5. (nekilát vmihez) begin to
do sg; start doing sg 6. (színt ereszt) stain
7. (írószer) write: Nem fog ez a toll. This pen
won’t write. 8. (megvádol vkit vmivel) impute
sg to sy: A tanárra fogták a hibát. They imputed the error to the teacher. 9. (pl. fegyvert vkire) point sg at sy
2
fog <segédige> will; shall; (a közeli jövô idô
vagy szándék kifejezésére) be going to: Jönni
fog holnap. She will/She’ll come tomorrow.
∗ El fogsz jönni? Will you come? ∗ Holnap
dolgozni fogok. I shall work tomorrow. ∗ Ma én
fogom fôzni az ebédet. I am going to cook the
lunch today. ∗ Mit fogsz csinálni délután?
What are you going to do in the afternoon?
3
fog <fn> 1. (szájban) tooth (tsz: teeth): fogat
mos brush one’s teeth ∗ betömi vki fogát fill
sy’s tooth ∗ fáj a foga have a toothache 2. (eszközé) tooth (tsz: teeth); (fogaskeréké) cog
♦ fáj a foga vmire biz yearn for sg ♦ otthagyja a fogát bite the dust
fogad <ige> 1. receive; welcome; greet; entertain: Az új házukban fogadtak bennünket. They
welcomed us to their new house. ∗ Mosollyal
fogadott. He greeted me with a smile. 2. (ügyfelet stb.) see; receive; (hivatalosan) receive;
give sy a hearing: Ma nem tudom fogadni.
I cannot see him today. 3. (elfogad) receive;
accept; take: Hogyan fogadták a dolgot? How
did they take it? 4. (szerzôdtet) engage; employ; hire; (ügyvédet) retain 5. bet (vkivel
vmiben sy sg); wager (vkivel vmiben sy sg) 6. (ígér)
vow; promise; pledge
♦ örökbe fogad vkit adopt sy
fogadalom <fn> pledge; oath; vow: fogadalmat
tesz take an oath
fogadás <fn> 1. (személyé) reception; welcome
2. (rendezvény) reception: fogadást ad give a

fogdos
reception ∗ Az ünnepség után fogadás volt.
There was a reception after the celebration.
3. (pénzben, tétben) bet; wager: fogadást köt
vmire put a bet on sg 4. sp (adogatásé) return
fogadó <fn> 1. (vendéglátóhely) inn: Fogadó a
Kacsához The Duck Inn 2. (fogadást kötô)
punter 3. sp receiver: elôny a fogadónál advantage receiver
fogadóiroda <fn> betting shop
fogadóóra <fn> consulting hours <tsz>; office
hours <tsz>
fogadtatás <fn> welcome; reception: meleg/szívélyes fogadtatásban részesít vkit give sy a warm
welcome ∗ Hûvös/Barátságtalan fogadtatásban
volt része. She was given a chilly welcome.
∗ vegyes fogadtatásban részesül get a mixed
reception
fogalmaz <ige> compose; draft
fogalmazás <fn> 1. (iskolai) composition; essay 2. (szöveg) draft
fogalmi <mn> conceptual
fogalom <fn> 1. concept; notion: tág fogalom
elastic concept 2. (elképzelés) idea: Fogalmam
sincs róla. I have no idea of it.
fogamzás <fn> conception
fogamzásgátlás <fn> contraception
fogamzásgátló <fn> contraceptive: szájon át
szedhetô fogamzásgátló an oral contraceptive
fogantyú <fn> 1. holder; handle 2. (villamoson,
buszon stb.) strap 3. (táskáé) handle 4. (edényen) handle; lug 5. (fiókon, rádión stb.) knob
fogápolás <fn> dental hygiene; dental care
1
fogas <mn> (nehéz) difficult; thorny: fogas kérdés thorny problem
2
fogas <fn> hook; peg; (álló) coat stand; (elôszobában) coat rack
fogás <fn> 1. (kézzel) grip; grasp; clasp; hold:
A földre esett, mert kiesett a fogásból. He fell to
the ground because he lost his grip on the
rocks. 2. (fortély) trick; technique: ügyes fogás
a good trick 3. (zsákmány) catch; capture;
(hal) haul 4. (étkezésnél) course; dish: fô fogás
main course
fogaskerék <fn> cogwheel
fogaskerekű <fn> cog railway
fogászat <fn> 1. (tudományág) dentistry; dental surgery 2. (rendelô) dental clinic; dentist’s
fogatlan <mn> toothless
fogazat <fn> 1. (szájban) set of teeth; teeth <tsz>
2. (eszközön) dentation; teeth <tsz> 3. (bélyegen) perforation
fogda <fn> lockup
fogdos <ige> biz 1. (kézbe vesz) handle 2. (nôt)
paw
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fogékony <mn> 1. sensitive (vmire // vmi iránt
to sg); responsive (vmire // vmi iránt to sg); susceptible (vmire // vmi iránt to sg) 2. (nyitott)
open-minded; responsive 3. (betegségre) susceptible (vmire // vmi iránt to sg)
fogfájás <fn> toothache
foggyökér <fn> root (of the tooth)
fogház <fn> 1. (intézet) prison; jail; BrE gaol;
AmE penitentiary 2. (büntetés) imprisonment
fogházbüntetés <fn> imprisonment
foghúzás <fn> extraction of tooth
fogíny <fn> gum
fogkefe <fn> toothbrush
fogkő <fn> tartar
fogkrém <fn> toothpaste: egy tubus fogkrém
a tube of toothpaste
foglal <ige> 1. (asztalt, szobát stb.) reserve; book;
make a reservation: Foglaltam egy szobát kettônknek a szállodában. I have reserved a room
for two of us at the hotel. ∗ asztalt foglal
book a table ∗ hálókocsit foglal a vonaton book
a sleeper on the train 2. (teret kitölt) take
sg up: Ez az ágy túl sok helyet foglal. This bed
takes up too much room. 3. set (vmit vmibe
sg in/into sg): A karkötôbe drágakövet foglaltak.
A diamond is set in the bracelet. 4. (írásba,
szavakba) put (vmibe in/into sg): írásba foglal
vmit put sg in writing ∗ szavakba foglal vmit
put sg into words 5. (birtokba vesz vmit) take
possession of sg; occupy
foglalat <fn> 1. (drágakôé) setting 2. el socket
foglalkozás <fn> 1. (hivatás) profession; occupation; line; trade: Foglalkozását nézve orvos.
He is a doctor by profession. ∗ foglalkozását
tekintve by occupation/profession ∗ Mi a foglalkozásod? What is your occupation? 2. (foglalatosság) activity 3. isk class 4. kat drill
foglalkozik <ige> 1. (hosszabb ideig) be engaged (vmivel in sg); be occupied (vmivel
in sg): Szociális munkával foglalkozik. He is engaged in social work. 2. (érdeklôdésbôl) be
interested (vmivel in sg) 3. (törôdik) tend to
(vkivel/vmivel sy/sg); attend to (vkivel/vmivel sy/
sg): Orvosok foglalkoztak a sérültekkel. Doctors
tended to the injured. 4. (kérdéssel) deal
with sg; (kutatási témával) study 5. (hivatalosan vmivel) deal with sg; treat: részletesen
foglalkozik a tárggyal treat a subject fully
6. (gyerekkel) look after sy
foglalkoztat <ige> 1. (alkalmaz) employ 2. be
concerned (vmi about sg)
foglalkoztatott <fn> employee
foglaló <fn> deposit; (banktól) advance payment
foglalt <mn> 1. (hely) occupied; (WC) engaged; (asztal) reserved: Ez a szék foglalt. This

804
chair is occupied. 2. (telefon) engaged; busy:
foglalt jelzés engaged tone ∗ Foglalt a vonal.
The line is engaged. / The line is busy.
fogó <fn> 1. (kombinált) pliers <tsz>; (harapófogó)
pincers <tsz> 2. orv forceps <tsz> 3. (fogantyú)
handle 4. (cukornak stb.) tongs <tsz>
fogócska <fn> tag
fogócskázik <ige> play tag
fogódzkodik <ige> cling onto (vkibe/vmibe sy/
sg); hold onto (vkibe/vmibe sy/sg)
fogódzó <fn> 1. (jármûvön stb.) strap; handhold; (lépcsônél) handrail 2. (támpont) clue
1
fogoly <fn> 1. (hadifogoly) captive; prisoner of
war: foglyul ejt vkit take sy captive 2. (börtönben) prisoner; convict: foglyul ejt vkit take sy
prisoner ∗ 2000 politikai fogoly fog kiszabadulni. 2000 political prisoners will be freed.
2
fogoly <fn> (madár) partridge
fogolytábor <fn> prison camp; prisoner of war
camp
fogorvos <fn> dentist: elmegy a fogorvoshoz go to
the dentist
fogpiszkáló <fn> toothpick
fogpótlás <fn> (dental) prosthesis; (mûfogsor)
dentures <tsz>
fogság <fn> captivity; imprisonment; confinement: fogságban van be in captivity
fogsor <fn> (saját) set of teeth; (mû) dentures
<tsz>
fogszabályozó <fn> brace
fogszuvasodás <fn> caries; tooth decay
fogtechnikus <fn> dental technician
fogtömés <fn> filling
1
fogva <nu> 1. (idôben) from; since: mostantól
fogva from now on ∗ kezdettôl fogva from that
day on 2. (vmibôl következôleg) as a result
of sg; in consequence of sg 3. (vmit megfogva)
by: megragad vkit a gallérjánál fogva seize sy
by the collar ∗ karjánál fogva by the arm
2
fogva <hsz> in captivity; in prison: fogva tart
vkit keep sy in prison
fogvájó <fn> toothpick
fogzománc <fn> enamel
fogy <ige> 1. (csökken) grow less; lessen; diminish; decrease 2. (súlyban) lose weight:
öt kilót fogyott he lost five kilograms 3. (készlet) be running out; be running short
4. (elkel) sell 5. (hold) wane
fogyaszt <ige> 1. (elhasznál) consume; use up:
A teherautója sok benzint fogyaszt. His lorry consumes a lot of petrol. 2. (eszik, iszik) consume;
eat: Rengeteg ételt fogyasztottunk. We consumed
a lot of food. 3. sp (testsúlyt) slim; shed
fogyasztás <fn> consumption: emberi fogyasztásra alkalmatlan unfit for human consumption
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fogyasztó <fn> consumer
fogyasztói <mn> consumer: fogyasztói cikkek
consumer goods ∗ fogyasztói jogok consumer
rights
fogyasztói magatartás <fn> gazd consumer
behaviour
fogyatékos <mn> 1. (csökkent képességû) handicapped; challenged; disadvantaged: testi fogyatékos physically challenged 2. (hiányos)
deficient; insufficient
fogyókúra <fn> slimming diet
fogyókúrázik <ige> be on a (slimming) diet
fojt <ige> 1. choke; stifle; suffocate; (vízbe)
drown 2. (füst) suffocate 3. magába fojt
(érzelmeket stb.) repress one’s feelings etc.;
suppress one’s feelings etc.
fojtogat <ige> strangle; throttle; stifle; choke
1
fok <fn> (tûé) eye
2
fok <fn> 1. (tengerben) cape; promontory;
headland 2. (hegyé) peak
3
fok <fn> 1. (lépcsôé) step; stair; (létráé) rung
2. (beosztásban) degree; scale 3. (hômérsékleté)
degree: A hômérô plusz 3 fokot mutat. The
thermometer reads 3 degrees above zero.
∗ A hômérséklet mínusz 15 fok. The temperature is 15 degrees below zero. 4. (mérték)
degree; extent; measure: bizonyos fokig to a
certain degree/extent ∗ egy bizonyos fokig
to some extent 5. (szögmérték) degree: 60 fokos
szög angle of 60 degrees 6. (fokozat) degree;
grade: fokról fokra by degrees 7. (fejlôdésben)
stage; phase
fóka <fn> seal
fokhagyma <fn> garlic
fokoz <ige> 1. increase; intensify; step up: fokozza a nyomást vkin step up the pressure
on sy 2. (érzelmeket) heighten; raise: fokozza
a feszültséget heighten the tension
fokozat <fn> 1. (cím) degree: tudományos fokozat
academic degree ∗ tiszteletbeli tudományos fokozat honorary degree 2. (skálán) grade
3. (fizetési) scale; class 4. kat rank 5. (fejlôdési) stage; phase
fokozatos <mn> gradual: fokozatos fejlôdés gradual improvement
fokozódik <ige> intensify; grow; increase; be
on the increase; escalate
fókusz <fn> focus (tsz: focuses v. foci)
fólia <fn> (háztartási) clingfilm; foil; (írásvetítôhöz) overhead transparency
folt <fn> 1. (bôrön) blotch; blemish; mark; freckle:
van egy piros folt a karján have a red mark on
sy’s arm 2. (állat testén) patch: A kutyának
több barna folt is van a testén. The dog has
several brown patches on its body. 3. (pecsét) stain; spot; smudge; smear; (tinta) blot;

folyik
(korom) smut; (sár, festék stb.) splash; blob;
(földön, víz felszínén stb.) spill: A vörösbor foltot
hagy. Red wine leaves a stain. ∗ fehér festékfoltok splashes of white paint ∗ olajfolt az úton
an oil spill on the road 4. (javításhoz) patch:
foltot varr vki nadrágjára sew a patch on sy’s
trousers 5. (erkölcsi) blemish; stain
foltos <mn> 1. (pecsétes) stained; smudgy; spotted; (tintától) blotted 2. (bôrén) freckled;
spotty
foltoz <ige> patch
folttisztító <fn> stain remover
folyadék <fn> liquid; fluid: sok folyadékot iszik
drink plenty of fluids
folyam <fn> stream; river
folyamán <nu> during; in; in the course of sg:
az utazás folyamán during the course of the
journey ∗ a délután folyamán in the afternoon
folyamat <fn> process; progress: termelô folyamat process of production ∗ Ez lassú folyamat. It’s a slow process. ∗ az események folyamata the progress of events ∗ lassítja a
folyamatot slow the progress
♦ vmi folyamatban van be in progress;
be under way
folyamatos <mn> continuous; continual; constant; incessant: Halljuk a közlekedés folyamatos zaját. We hear the continuous noise of
the traffic. ∗ folyamatos (ige)idô nyelvt the continuous tense ∗ folyamatos jelen/múlt (idô)
nyelvt present/past continuous ∗ Folyamatosan esett az esô. There was a constant rain.
∗ folyamatos zaj incessant noise
folyamodik <ige> 1. resort (vmihez to sg): erôszakhoz folyamodik resort to force/violence
2. appeal (vkihez vmiért to sy for sg); apply (vkihez vmiért to sy for sg): Sok ember folyamodott
élelemért a kormányhoz. A lot of people appealed for food to the government. ∗ munkavállalási engedélyért folyamodik apply for a
work permit
folyás <fn> 1. flow; flowing; course 2. (folyószakasz) reach 3. orv flux; discharge
folyékony <mn> 1. (anyag) liquid; fluid: folyékony levegô liquid air 2. (gördülékeny) fluent:
Folyékonyan beszél olaszul. She is fluent in
Italian. ∗ Folyékonyan beszél németül. He speaks
fluent German.
folyik <ige> 1. (folyadék) flow; stream; run:
A folyó öt országon folyik keresztül. The river
flows through five countries. ∗ Folyik a könny
az arcán. Tears stream down her face.
2. (edény) leak; run 3. (zajlik) go on; be
in progress: Mi folyik itt? What’s going on
here? ∗ Sejtelmem sem volt arról, hogy mi folyik
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az iskolában. I had no inkling of what was
going on at school.
1
folyó <mn> 1. (ami folyik) flowing; running
2. (folyamatban levô) ongoing
2
folyó <fn> river; stream: Próbáld meg átúszni a
folyót! Try to swim across the river. ∗ A folyó
kilépett a medrébôl. The river overflowed its
banks.
folyóirat <fn> periodical; journal; (heti) weekly;
(kéthetenkénti) biweekly; (havi) monthly: orvosi folyóirat a medical journal
folyómeder <fn> river bed: A folyómeder kiszáradt. The river bed is dry.
folyópart <fn> bank; riverbank; riverside: Tölgyfák szegélyezték a folyópartot. There were oak
trees along the riverbank. ∗ A folyóparton
ütöttük fel a szállásunkat. We took up our
quarters on the riverside.
folyosó <fn> 1. (épületben) corridor; passage:
csúszkál az iskolai folyosón slide in the school
corridors ∗ Lépéseket hallottam a folyosón.
I heard footsteps on the corridor. 2. (vonaton
stb.) corridor 3. (sorok közti) aisle; gangway
4. (épületeket összekötô) passage: Át kell menned
ezen a folyosón, hogy az üzlethez juss. You have
to go along this passage to the shop.
folyószámla <fn> 1. current account; account;
AmE checking account: Folyószámlája van a
Nemzeti Banknál. She has an account with
the National Bank. 2. (betétszámla) deposit
account; savings account
folyóvíz <fn> running water
folytat <ige> 1. (folyamatosan végez) continue;
carry on; go on: Folytasd a tanulást egészen
hat óráig! Continue learning until six o’clock!
∗ Folytasd a munkádat! Carry on working!
2. (megszakítás után) continue; go on;
resume: Az iskolában folytatták a beszélgetést.
They continued their conversation at school.
∗ Boldogan folytatta az útját. He continued
his way happily. ∗ folytatja a munkáját go on
with one’s work 3. (meghosszabbít) extend;
prolong; continue 4. (huzamosan végez) pursue; follow; (mesterséget) practise: tanulmányokat folytat pursue studies ∗ ügyvédi gyakorlatot folytat practise law
folytatásos <mn> serial; serialized
folytatódik <ige> continue; go on; proceed:
Az értekezlet ebéd után folytatódik. The meeting will continue after lunch.
folyton <hsz> always; continuously; continually
folytonos <mn> continuous; continual; incessant; perpetual; unbroken: folytonos zaj incessant noise ∗ folytonos vandalizmus perpetual vandalism
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folytonosság <fn> continuity
fon <ige> 1. (fonalat) spin 2. (kosarat) weave
3. (hajat) braid
1
fonák <mn> absurd; perplexing
2
fonák <fn> sp backhand
fonal <fn> thread; yarn; strand; (kötéshez) (knitting) wool: vékony fonal a fine thread ∗ fonalat gombolyít wind wool
♦ elveszti a fonalat lose the thread
fonetika <fn> nyelvt phonetics <esz>
fonetikus <mn> nyelvt phonetic: fonetikus átírás
phonetic transcription
font <fn> 1. (súlymérték) pound: 4 font cukrot
kérek szépen! Four pounds of sugar, please.
2. (pénzegység) pound; BrE biz quid (tsz: quid):
Ez a pulóver 50 fontba került. This jumper
cost 50 pounds.
fontolgat <ige> consider; ponder; think over:
A vezetôség a bolt bezárását fontolgatja. The
management is/are considering closing the
shop.
fontos <mn> important; significant; serious;
major; grand; momentous; (befolyásos) prominent; important: nagyon fontos ügy/kérdés
a very important matter ∗ az iskola legfontosabb embere the most important person of
the school ∗ fontos esemény a significant event
∗ fontos megbeszélés a serious discussion ∗ fontos döntés a momentous decision
fontoskodik <ige> biz fuss
fontosság <fn> importance; significance; weight;
prominence: döntô fontosságú of capital/supreme importance ∗ fontosságot tulajdonít
vminek attach importance to sg
fonnyad <ige> wilt; droop; wither
fonnyadt <mn> withered; wilted
fordít <ige> 1. (vmely irányba) turn: jobbra fordít
vmit turn sg to the right 2. (megfordít) reverse 3. (szöveget) translate: angolra fordít
vmit translate sg into English ∗ Ki fordította
le ezt a levelet franciáról magyarra? Who translated this letter from French into Hungarian? 4. (áldoz vmit vmire) devote sg to sg:
több idôt fordít a családjára devote more time
to his family 5. (lapot) turn over: Fordíts!
Please turn over. 6. (összeget) spend (vmit
vmire sg on sg)
fordítás <fn> 1. (tevékenység) translation 2. (szöveg) translation: szöveghû fordítás close translation ∗ szó szerinti fordítás verbal translation
fordító <fn> translator
fordított <mn> reversed; inverse: fordított sorrendben in reverse order
fordítva <hsz> 1. inversely 2. (ellenkezôleg) on
the contrary
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fordul <ige> 1. (megfordul) turn round 2. (vmerre)
turn: balra fordul turn left ∗ Felém fordult.
He turned towards me. 3. turn to (vkihez/
vmihez sy/sg); appeal (vkihez/vmihez to sy/sg);
apply (vkihez/vmihez to sy/sg): Nem volt senki,
akihez fordulni tudott volna. She had no one
to turn to. 4. (pl. orvoshoz) see; consult:
orvoshoz fordul see the doctor 5. (vki/vmi ellen) turn against sy/sg 6. (vmilyenné válik)
turn; become: Ismét melegre fordul az idô.
The weather is turning warm again.
fordulat <fn> 1. (mozgás) turn; revolution; rotation 2. (változás) turn; change; revolution:
Ez kedvezô fordulat volt. It was a turn for the
better. 3. (szókapcsolat) phrase; idiom
fordulatszám <fn> revolutions per minute
<tsz>
forduló <fn> 1. (versenyben) round; leg: A verseny utolsó fordulója egész érdekes volt. The last
round of the race was quite interesting.
∗ Ki nyerte a nôi egyes elsô fordulóját? Who
won the first round of the women’s singles?
2. (kanyar) turn; turning; curve; bend
fordulópont <fn> turning point
forgács <fn> shavings <tsz>; chips <tsz>
forgalmas <mn> busy
forgalmi csomópont <fn> junction
forgalmi dugó <fn> traffic jam
forgalom <fn> 1. (közlekedésben) traffic: nagy/kis
forgalom heavy/light traffic 2. (használat)
circulation: forgalomba hoz put into circulation ∗ kivon a forgalomból withdraw from
circulation 3. (értékesítési) turnover; trade
forgalomkorlátozás <fn> traffic restriction
forgás <fn> spin; turn; rotation
forgat <ige> 1. turn; turn round; twist; (körben)
rotate; revolve: Forgatta a kezén lévô gyûrût.
He twisted the ring on his finger. 2. (filmet)
shoot; film: az elsô jelentet forgatja shoot the
first scene 3. (tanulmányoz) read; examine
4. (pénzt) invest
forgatag <fn> (hustle and) bustle: a város forgataga the (hustle and) bustle of the city
forgatás <fn> (filmé) shooting
forgatókönyv <fn> 1. screenplay; script; scenario: Ki írta a film forgatókönyvét? Who
wrote the screenplay of the film? 2. átv scenario: A legvalószínûbb forgatókönyv szerint ez
a párt fog nyerni. The most likely scenario is
that this party will win.
forgatókönyvíró <fn> screenwriter; scriptwriter
forgóajtó <fn> revolving door
forgolódik <ige> (fektében) toss and turn: Egész
éjjel forgolódtak. They were tossing and turning all night.

forradalom
forgószék <fn> swivel chair
forgószél <fn> whirlwind
forgószínpad <fn> revolving stage
forint <fn> forint: 100 forintot fizet a kenyérért
pay 100 forints for the bread
forma <fn> 1. (alak) shape; (tárgyé) form: elveszti a formáját lose its shape 2. (öntéshez,
sütéshez) shape; mould; AmE mold 3. (fizikai,
szellemi) shape; (erônlét) form: jó/rossz formában van be in good/bad shape
formai <mn> formal
formál <ige> form; shape; (mintáz) model; mould;
AmE mold: Korsó alakot formált az agyagból.
She formed the clay into a pot. ∗ Tálat formáltam meg agyagból. I shaped a bowl out of
the clay.
formális <mn> 1. (látszólagos) formal 2. (elôírásos) formal: formális stílus formal style
formalitás <fn> 1. (elôírás) formality 2. (külsôség) formality: Merô formalitás volt az egész.
It was just a mere formality.
formanyomtatvány <fn> form
formás <mn> 1. (nôi idom) shapely: formás lábak shapely legs 2. (arányos) well-proportioned
formaság <fn> 1. (elôírás) formality 2. (külsôség) formality: Csak formaság volt az egész.
It was just a mere formality.
formatervezés <fn> design
formatervező <fn> designer
formátlan <mn> shapeless; deformed
formátum <fn> 1. (könyvé, oldalé) format 2. (alak)
shape 3. (emberé) stature
formáz <ige> 1. shape; mould: a fát szerszámmal formázza shape wood with a tool ∗ Tálat
formáztam agyagból. I shaped a bowl out of
clay. 2. infor format
forog <ige> 1. turn; revolve; turn round; spin
round: Forognak a kerekek. Wheels turn.
∗ A csap nem forog. The tap will not turn.
∗ A föld forog. The earth revolves. 2. (vki/vmi
körül) revolve around sy/sg; revolve round
sy/sg: Az élete a tenisz körül forog His life revolves around tennis. 3. (kiadvány, hír stb.)
circulate
forr <ige> 1. (folyadék) boil: Forr a teavíz. The
kettle is boiling. 2. (erjed) ferment
forradalmár <fn> revolutionary
forradalmasít <ige> revolutionize; BrE revolutionise
forradalmi <mn> 1. (forradalommal kapcsolatos)
revolutionary 2. (gyökeresen új) revolutionary:
forradalmi átalakulás revolutionary transformation
forradalom <fn> 1. revolution: A forradalmat
brutálisan leverték. The revolution was brutally
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suppressed. ∗ 1956-ban Magyarországon forradalom volt. In 1956, a revolution took place
in Hungary . 2. (gyökeres változás) revolution
(vmiben in sg): az ipari forradalom the Industrial Revolution
forradás <fn> scar; slash
forral <ige> 1. (folyadékot) boil; bring to the
boil 2. (kigondol) hatch: tervet forral hatch a
plot
forralt <mn> boiled
forrás <fn> 1. boil; boiling: forrásban van be on
the boil 2. (víz) spring; (folyó eredete) source:
hegyi forrás a mountain spring ∗ meleg forrás
thermal spring ∗ egy folyó forrása the source
of a river 3. (erjedés) fermentation 4. (eredet)
source; origin: felfedezi a baj forrását discover
the source of the trouble ∗ megbízható forrásból tud vmit know sg from a good source
5. (forrásmû) source: történelmi források historical sources
forráspont <fn> fiz boiling point
forrásvíz <fn> spring water
forraszt <ige> solder (vmit vmihez sg to/onto
sg)
forrasztópáka <fn> soldering iron
forró <mn> 1. (nagyon meleg) hot; boiling (hot):
forró kávé hot coffee ∗ egy csésze forró kakaó
a cup of hot chocolate ∗ A ruha összemegy a
forró vízben The dress will shrink in hot water. 2. (égöv) torrid: forró égöv torrid zone
3. (szenvedélyes) burning; passionate: forró
vágy burning desire
forrófejű <mn> hotheaded
forrong <ige> be in ferment; seethe: A falu
forrongott. The village was in ferment.
forróság <fn> heat
forróvérű <mn> hot-blooded
fortély <fn> trick; knack; dodge: fortéllyal szerez
meg vmit obtain sg by a trick
fortélyos <mn> tricky; wily
fórum <fn> 1. forum 2. (hatóság) authority:
a legmagasabb fórumhoz fordul appeal to the
highest authority 3. (vita, rendezvény stb.)
panel <+ esz/tsz ige>
foszfát <fn> phosphate
foszfor <fn> phosphorus
foszforeszkál <ige> phosphoresce
foszlány <fn> 1. (cafat) shred; rag 2. (részlet)
snatch; fragment; scrap: A beszélgetésüknek
csak a foszlányait hallottam. I heard only fragments of their conversation.
foszlik <ige> fray: Ez az anyag könnyen foszlik.
This material frays easily.
fosztogat <ige> plunder; loot
fosztogatás <fn> plunder; looting
fosztogató <fn> plunderer; looter
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fotel <fn> armchair: Lehuppant mellém a fotelba.
He plumped down next to me on the armchair.
fotó <fn> photo
fotómodell <fn> model
fotóriporter <fn> press photographer; photojournalist
fotózik <ige> photograph; take photographs
1
fő <ige> (étel) cook; boil; (párolódik) stew; (lassú
tûzön) simmer
2
fő <mn> main; major; chief; principal; important: a síelés fô szezonja the main season for
skiing ∗ fô fogás main course ∗ az egyik fô probléma one of the major problems
3
fő <fn> 1. (fej) head 2. (személy) person
főállás <fn> full-time job
főállású <mn> full-timer
főbejárat <fn> main entrance; front door
főbenjáró <mn> capital: fôbenjáró sértés a capital offence ∗ fôbenjáró bûn capital crime
főbérlő <fn> tenant
főcím <fn> (újságban) headline
főépület <fn> main building
főétel <fn> main dish; main course
főétkezés <fn> main meal
főfelügyelő <fn> chief inspector
főfoglalkozás <fn> full-time job
főfoglalkozású <mn> full-time
főhadiszállás <fn> headquarters <tsz + esz/tsz
ige>: A cég fôhadiszállása Londonban van. The
company’s headquarters is/are in London.
főhadnagy <fn> kat lieutenant
főhős <fn> protagonist; hero; (nôi) heroine:
a kedvenc könyvem fôhôse the hero of my favourite book
főidény <fn> high season
főigazgató <fn> director general
főiskola <fn> college: állatorvosi fôiskola veterinary college
főiskolás <fn> student; undergraduate
főkapu <fn> main gate
főként <hsz> mainly; mostly; chiefly
főképpen <hsz> mainly; mostly; chiefly
főkonzul <fn> consul general
föld <fn> 1. (égitest) the Earth; (világ) the world:
A Föld a Nap körül kering. The Earth revolves
round the sun. ∗ a föld klímája the world’s
climate ∗ az egész földön all over the world
2. (földfelszín) earth; ground: a földön on the
ground ∗ Az olaj a föld alól jön. The oil comes
from under the ground. 3. (mûvelhetô) earth;
ground; soil: A föld januárban túl kemény az
ásáshoz. The ground is too hard to dig in
January. 4. (birtok) land; estate; property
5. (ország, vidék) land 6. el (földelés) earth;
AmE ground 7. (szárazföld) land
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♦ senki földje no-man’s-land ♦ (majd) a
föld alá süllyed szégyenében he wishes
the earth would swallow him up ♦ földbe
gyökerezik a lába stand rooted to the
spot ♦ földig lerombol raze to the ground

földalatti <mn> underground; illegal
földalatti <fn> underground; AmE subway; biz
(Londonban) the tube: földalattival utazik take
the underground
földbirtok <fn> estate; land; property
földbirtokos <fn> landowner
földcsuszamlás <fn> landslide
földelés <fn> el earth; AmE ground
földesúr <fn> landowner; squire
földfelszín <fn> surface (of the earth)
földgáz <fn> natural gas
földgömb <fn> globe: Földgömböt kapott a születésnapjára. He got a globe for his birthday.
földhivatal <fn> land registry
1
földi <mn> 1. (evilági) earthly; worldly; terrestrial: földi örömök worldly pleasures 2. (földön termô) ground
2
földi <fn> fellow countryman (tsz: fellow countrymen)
földieper <fn> strawberry
földigiliszta <fn> earthworm
földimogyoró <fn> peanut
Földközi-tenger <fn> the Mediterranean (Sea)
földlökés <fn> (earth) tremor
földmozgás <fn> earthquake motion
földművelés <fn> agriculture
Földművelésügyi Minisztérium <fn> Ministry of Agriculture
földműves <fn> farmer; farmhand
földnyelv <fn> headland; promontory
földrajz <fn> geography
földrajzi <mn> geographical
földrajztanár <fn> geography teacher
földreform <fn> agrarian reform
földrengés <fn> earthquake; biz quake: Hirtelen
földrengés rázta meg az országot. The earthquake struck the country. ∗ A földrengés a
Richter-skálán 4,5-öt mutatott. The earthquake
measured 4.5 on the Richter scale.
földrész <fn> continent
földszint <fn> 1. ground floor; AmE first floor
2. (nézôtéren) the stalls <tsz>; the pit; AmE the
orchestra
földszoros <fn> isthmus
földterület <fn> area
földút <fn> dirt track; dirt road
1
fölé <nu> above; over: fölém above/over me
2
fölé <hsz> over; above: fölé hajol vkinek lean
over sy
főleg <hsz> mainly; chiefly; mostly; particularly;
especially: A médiát fôleg a politika érdekli. The
1
2

főút
media are/is interested mainly in politics.
∗ Minden gyümölcsöt szeret, fôleg az epret. She
loves all fruits, especially strawberries.
fölény <fn> superiority; ascendancy; advantage: elveszti fölényét lose one’s ascendancy
fölényes <mn> 1. (lenézô) lofty; superior;
haughty; offhand: fölényes mosoly a superior
smile 2. (kiemelkedô) easy: fölényes gyôzelem
easy win
főmérnök <fn> chief engineer
főmondat <fn> main clause
főműsoridő <fn> prime time
főnemes <fn> aristocrat; peer
főnév <fn> nyelvt noun: egy fônév egyes száma the
singular of a noun ∗ megszámlálhatatlan fônév
uncountable noun
főnévi igenév <fn> nyelvt infinitive
főnévragozás <fn> nyelvt declension
főnök <fn> chief; manager; head; principal; biz
boss: A fônöke kirúgta. The boss booted him
out. ∗ Az utcán összefutottam a fônökömmel.
I encountered my boss on the street.
főnővér <fn> senior nursing officer; matron;
AmE head nurse
főnyeremény <fn> jackpot
♦ megüti a fônyereményt hit the jackpot
főoltár <fn> high altar
főorvos <fn> head physician; head surgeon
főosztályvezető <fn> head of department
főparancsnok <fn> commander-in-chief
főpincér <fn> head waiter
főpolgármester <fn> mayor
főpróba <fn> dress rehearsal
főrabbi <fn> Chief Rabbi
förtelmes <mn> disgusting; ghastly; horrendous; loathsome; atrocious
1
fösvény <mn> pej miserly; stingy; penny-pinching; tight-fisted
2
fösvény <fn> pej miser; biz skinflint
fösvénység <fn> miserliness; stinginess
főszakács <fn> chef
főszerep <fn> lead; leading role; leading part:
fôszerepet játszik play the lead
főszereplő <fn> protagonist
főszerkesztő <fn> chief editor; editor in chief
főszezon <fn> high season
főtér <fn> main square
főtitkár <fn> Secretary General: NATO-fôtitkár
the Secretary General of NATO
főtt <mn> boiled; cooked: fôtt krumpli boiled
potatoes
főúr <fn> 1. tört (fônemes) aristocrat; peer 2. (fôpincér) head waiter
főút <fn> main road: a város fôútja the main
road of the town ∗ Az utcánk párhuzamos a
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főutca
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fôúttal. Our street runs parallel to the main
road.
főutca <fn> high street; AmE main street
főútvonal <fn> main road; thoroughfare; AmE
highway
főügyész <fn> public prosecutor
főváros <fn> capital (city): A fôvárost katonák
ezrei szállták meg. Hundreds of soldiers have
occupied the capital.
fővezér <fn> commander-in-chief
főz <ige> 1. (ételt) cook; boil; (párol) stew: zöldbabot fôz cook green beans ∗ A konyhában fôz.
She is cooking in the kitchen. ∗ tojást fôz
boil an egg 2. (rendszeresen) do the cooking:
A férjem fôz. My husband does the cooking.
3. (teát, kávét, sört) brew 4. (szeszes italt) distil
főzés <fn> cooking: Utálja az olyan házimunkákat, mint a fôzés vagy a takarítás. She hates
domestic tasks like cooking or cleaning.
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főzőfülke <fn> kitchenette
főzőlap <fn> hotplate; (tûzhelyé) hob; AmE stove
frakció <fn> pol faction
frakk <fn> tailcoat; tails <tsz>: frakkot visel wear
tails
1
francia <mn> French: francia kultúra French
culture ∗ francia konyha French cuisine
2
francia <fn> 1. (férfi) Frenchman (tsz: Frenchmen); (nô) Frenchwoman (tsz: Frenchwomen): a franciák the French 2. (nyelv)
French: Jól megy neki a francia. He is good at
French.
franciaágy <fn> double bed
franciakulcs <fn> adjustable spanner; monkey
wrench
Franciaország <fn> France: Ez a sajt Franciaországban készült. This cheese is made in
France.
frázis <fn> 1. pej platitude; cliché; commonplace 2. zene phrase

Főnevek • Nouns
A fônevek tekintetében sok az eltérés az angol
és a magyar nyelv között. Ennek jelentôsége
valójában akkor érezhetô, amikor angol szavakat mondatokban akarunk elhelyezni, azaz,
amikor fogalmazunk vagy fordítunk.
Két nagy csoportra oszlanak az angol fônevek:
megszámlálható (countable) és megszámlálhatatlan (uncountable) fônevekre.
1. Megszámlálható fônevek •
Countable nouns
Jelölése a szótárban: [C].
Két alakjuk van: egyes és többes szám. A többes szám jele: -s.
Példák:
book (könyv) – books (könyvek)
bus (busz) – buses (buszok) (→ sziszegô hangok
után e segédhang lép közbe!)
photo (kép) – photos (képek)
de: hero (hôs) – heroes (hôsök)
country (ország) – countries (országok) (→ az
y i-re változik!)
de: day (nap) – days (napok)
Rendhagyó fônevek (irregular nouns):
man (férfi) – men (férfiak)
mouse (egér) – mice (egerek)
shelf (polc) – shelves (polcok)
tooth (fog) – teeth (fogak)
wife (feleség) – wives (feleségek)
woman (nô) – women (nôk)

Néhány – fôleg – állatnév többes számú
alakja megegyezik az egyes számú alakkal.
Ilyenek: salmon (lazac), sheep (birka), trout
(pisztráng) stb.
Hasonlóképpen néhány jármû nevének többes
számú alakja is: aircraft (repülôgép), spacecraft
(ûrhajó), hovercraft (légpárnás hajó) stb.
2. Megszámlálhatatlan fônevek •
Uncountable nouns
Jelölése a szótárban: [U].
Ezeknek több válfajuk van, itt csak a legfontosabbakat soroljuk fel.
a) Az egyik nagy csoport legfôbb jellemzôje az,
hogy nincs többes számú alakjuk, és egyes
számú igét vonzanak.
Ide tartoznak az anyagnevek:
paper (papír), gold (arany), water (víz) stb.
Emberi tulajdonságok:
courage (bátorság), honesty (ôszinteség), patience (türelem) stb.
Érzések, érzelmek:
anger (harag), happiness (boldogság), joy (öröm)
stb.
Elvont fogalmak:
freedom (szabadság), value (érték), death (halál)
stb.
b) Van azonban számos fônév, amelynek nincs
többes száma az angolban (viszont a magyarban van):
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frekvencia <fn> fiz frequency: alacsony frekvencia low frequency
freskó <fn> fresco; wall painting
friss <mn> 1. (élelmiszer) fresh; crisp: friss gyümölcs fresh fruit ∗ friss saláta crisp lettuce
2. (új keletû) recent; fresh; hot; red-hot: friss
hírek recent news ∗ friss bizonyíték fresh evidence ∗ friss nyom hot trail 3. (levegô) fresh;
refreshing; (hûvös) crisp; cool: friss levegô
fresh air
frissít <ige> 1. refresh; freshen; freshen up
2. infor update; upgrade
1
frissítő <mn> refreshing; invigorating: Mit
szólnál egy frissítô zuhanyhoz? What about a
refreshing shower.
2
frissítő <fn> refreshment
frizura <fn> haircut; hairstyle; hairdo: Rövid a
frizurája. She has a short haircut. ∗ Ki nem
állhatom a frizuráját. I can’t stand her hairstyle.

Ilyenek:
advice (tanács), baggage/luggage (csomag),
bread (kenyér), coffee (kávé), furniture (bútor),
information (információ), knowledge (ismeret),
money (pénz), music (zene) stb.
De azért egy trükkel megszámlálhatóvá tehetôk: pieces of information/furniture (információk/bútordarabok) stb.
Számokkal nem, de mennyiségjelzôvel állhatnak.
Példák:
Let me give you some advice. Hadd adjak néhány tanácsot! ∗ Please buy some bread. Légy
szíves, vegyél egy kis kenyeret!
Kivételt képez néhány olyan megszámlálhatatlan fônév, amely bizonyos jelentésben
használva megszámlálható:
Do you like coffee? Szereted/Szereti a kávét?
∗ We asked for two coffees. Két kávét kértünk.
c) Egy másik csoport olyan fônevekbôl áll,
amelyek alakilag többes számúak, de egyes
számú igét vonzanak.
(Jelölése a szótárban: [+ sing v] / <+ esz ige>)
Ilyenek: news (hír), darts (darts), mathematics
(matematika) stb.
Példák:
No news is good news. Ha nincs hír, az jó hír.
∗ Mathematics is too difficult for me. A matematika túl nehéz számomra.

fúj
front <fn> 1. kat the front (line): a fronton szolgál serve at the front 2. (idôjárási) front
3. (homlokzat) front
frontális <mn> (szembôl) head-on: frontális ütközés a head-on collision
frontátvonulás <fn> frontal passage
frottír <fn> terry (cloth)
frottírtörölköző <fn> terry towel
fröccs <fn> spritzer
fröccsen <ige> splash; spatter
fröcsköl <ige> splash
frufru <fn> fringe; AmE bangs <tsz>: rövid frufru
a short fringe
fúga <fn> zene fugue
fuj <isz> yuck, yuk
fúj <ige> 1. (szájjal) blow; (hût) cool 2. (füstöt)
puff: arcába fújja a füstöt puff smoke in one’s
face 3. (hangszert) blow; sound 4. (orrot)
blow 5. (szél) blow: Fúj a szél. The wind
is blowing.

3. Gyûjtônevek • Collective nouns
(Jelölése a szótárban: [+ sing/pl v] / <+ esz/tsz ige>)
Ezek olyan fônevek, amelyek alakilag egyes
számúak, s aszerint vonzanak egyes vagy
többes számú igét, hogy mint egységre vagy
az ôt alkotó egyedekre gondolunk-e.
Ilyenek: army (hadsereg), audience (közönség),
committee (bizottság), crew (személyzet), family
(család), media (média), press (sajtó), staff (személyzet), team (csapat) stb.
Példák:
The media have/has a lot of power. A médiának
nagy hatalma van. ∗ The committee has/have
decided to close the restaurant. A bizottság úgy
döntött, hogy bezárja az éttermet.
Kivétel a police (rendôrség), amely után mindig
többes számú ige áll.
Példa:
The police have caught the murderer. A rendôrség elkapta a gyilkost.
4. Van egy olyan fônévcsoport is, amely csak
többes számú alakban fordul elô, és többes
számú igét vonz.
(Jelölése a szótárban: [pl] / <tsz>)
Ilyenek: scissors (olló), shorts (rövidnadrág),
glasses (szemüveg), pyjamas (pizsama), trousers
(nadrág) stb.
Példák:
These scissors are sharp. Ez az olló éles. ∗ Where are my pyjamas? Hol a pizsamám?
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fújtat <ige> (zihál) puff; pant
fukar <mn> tight-fisted; mean; miserly; stingy;
penny-pinching
fukarkodik <ige> be miserly (vmivel with sg);
be stingy (vmivel with sg)
fuldoklik <ige> 1. (vízben) be drowning 2. (nem
kap levegôt) choke
fullad <ige> 1. (vízbe) drown; be/get drowned
2. (nem kap levegôt) be choking; be suffocating
fulladás <fn> 1. (vízbe) drowning 2. (levegôhiány következtében) suffocation
fullánk <fn> sting
fullasztó <mn> stifling; suffocating; (hôség)
sultry
funkció <fn> function; duty
funkcionál <ige> function; work; act
fúr <ige> 1. (lyukat) drill; bore; (kutat) sink:
lyukat fúr bore a hole ∗ kutat fúr sink a well
2. biz badmouth (vkit sy)
furakodik <ige> shove; push; squeeze: Tolakodtak és furakodtak. They were pushing and
shoving.
furcsa <mn> strange; odd; unusual; weird; peculiar; extraordinary; curious: furcsa életszemlélet a strange outlook on life ∗ Furcsának
találom, hogy… I find it odd that… ∗ nagyon
furcsa helyzetben van be in a very unusual
situation ∗ furcsa ruhákat hord wear weird

clothes ∗ Viselkedése kissé furcsa. His behaviour is a bit extraordinary.
furcsáll <ige> (vmit) find sg strange; find sg
odd
furcsaság <fn> 1. strangeness; oddity; peculiarity 2. (furcsa dolog) curiosity
furfang <fn> trick; dodge
furfangos <mn> tricky; cunning; smart; clever
furgon <fn> van: A pék házhoz szállítja a kenyeret
a furgonjával. The baker brings bread to our
house in his van.
furikázik <ige> biz drive around; drive about
furnér <fn> 1. (borítólemez) veneer 2. (rétegelt
falemez) plywood
fúró <fn> 1. drill 2. (fej) bit 3. (kézi) gimlet
fúródik <ige> penetrate; pierce
fúrógép <fn> drill; drilling machine; boring
machine
fúrótorony <fn> derrick; rig
furulya <fn> pipe; flute; recorder
furulyázik <ige> play the flute; play the pipe;
play the recorder
fut <ige> 1. (szalad) run; (kocog) jog; (rövid távon) sprint; (siet) fly: Az iskolába futottam.
I ran to the school. 2. (idôt, távot) run:
Rendszerint napi négy kilométert futok. I usually
run four kilometres a day. 3. (ütközik vkinek/
vminek) run into sy/sg 4. (menekül) flee;
run away 5. (vki/vmi után) run after sy/sg

Room • A szoba
1 window

ablak

16 (bedside) lamp

(éjjeli) lámpa

2 curtain

függöny

17 cushion

párna

3 mini hi-fi

mini-hifi(berendezés)

18 rucksack; backpack

hátizsák

4 chest of drawers

fiókos szekrény

19 sofa

heverõ

5 monitor

monitor

6 computer

számítógép

20 floor;
parquet floor

padló;
parketta

7 chair

ülõke

21 rug

szõnyeg

8 alarm clock

ébresztõóra

edzõcipõ

9 bedside table

éjjeliszekrény

22 trainer; training shoe;
AmE sneaker
23 racket

teniszütõ

24 table

asztal

25 MP3 player

MP3-lejátszó

26 newspaper

újság

27 smartphone

okostelefon

28 desk lamp

asztali lámpa

10 book(s)

könyv(ek)

11 wall

fal

12 house plant

szobanövény

13 picture

kép; festmény

14 mirror

tükör

15 bookshelf

könyvespolc
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14

2

15

1
13

11

12

16

10
9

3
4

7

17

8

5

6

26

25

27

18
28

23

24
22
19

21

20

futam

F

6. (mûsoron van) be on; run 7. (telik) afford: Sajnos erre már nem futja. Unfortunately,
I can’t afford it. 8. (tej stb.) boil over
futam <fn> sp heat; round
futár <fn> 1. courier; messenger: motoros futár
motorcycle courier 2. (sakkfigura) bishop
futárszolgálat <fn> courier service
futball <fn> football; soccer
futballbíró <fn> referee
futballcsapat <fn> football team
futball-labda <fn> football
futballista <fn> footballer
futballmérkőzés <fn> football match: Tömegek
voltak a futballmérkôzésen. There were crowds
of people at the football match.
futballozik <ige> play football
futballpálya <fn> football pitch; football field
futballrajongó <fn> football fan: futballrajongók tömegei crowds of football fans
futkározik <ige> run about: Mindenfelé futkároztak az esôben. They were running about
in the rain.
futkos <ige> 1. run about 2. (sokat fáradozik)
run around: Egész nap futkostam. I’ve been
running around all day.
1
futó <mn> fugitive; passing; fleeting; superficial: futó ötlet a fugitive idea ∗ futó pillantást
vet vmire take a passing look at sg ∗ futó látogatás a fleeting visit
2
futó <fn> 1. (atléta) runner: Kétségtelenül ô a
legjobb futó. He is certainly the best runner.
2. (sakkban) bishop
futómű <fn> undercarriage
futónövény <fn> creeper
futópálya <fn> sp running track
futószalag <fn> assembly line; production line
futótűz <fn> wildfire
♦ futótûzként terjed spread like wildfire
futóverseny <fn> sp race
fuvar <fn> 1. (szállítás) transport; carriage;
transportation 2. (szállítmány) freight; cargo
3. (szállítóeszköz) carriage; transport
fuvardíj <fn> carriage; freight: fuvardíj fizetve
carriage paid
fuvaroz <ige> transport; carry; AmE truck
fuvarozó <fn> carrier; AmE trucker
fúvóka <fn> 1. (hangszeren) mouthpiece 2. (mûszaki) jet
fuvola <fn> flute
fuvolás <fn> flautist; AmE flutist
fuvolázik <ige> flute; play the flute
1
fúvós <mn> fúvós hangszer wind instrument
2
fúvós <fn> 1. (hangszer) wind instrument 2. (zenész) wind instrument player
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fúvószenekar <fn> brass band; wind band
fúzió <fn> 1. (egyesülés, társulás) merger; amalgamation 2. fiz fusion
fuzionál <ige> merge; amalgamate
fű <fn> 1. (növény) grass 2. (gyep) lawn; grass:
Ül a füvön. He is sitting on the grass. ∗ Fûre
lépni tilos! Keep off the grass! 3. szl (marihuána) grass; weed; pot
♦ fûbe harap biz bite the dust ♦ fût-fát
ígér vkinek biz promise the world
füge <fn> fig
fügefa <fn> fig (tree)
fügefalevél <fn> fig leaf (tsz: fig leaves)
függ <ige> 1. (lóg) hang 2. depend on (vkitől/
vmitől sy/sg); hang on (vmitől sg); be up to
(vkitől sy): Ez attól függ! That depends! / It all
depends! ∗ A jövôm ettôl a vizsgától függ.
My future depends on this exam. ∗ Tôle
függ. It’s up to him. 3. (kiszolgáltatott) be
dependent on (vkitől/vmitől sy/sg)
függelék <fn> appendix (tsz: appendices v. appendixes)
függés <fn> 1. (lógás) hanging; suspension
2. dependence (vmitől on sg) 3. (függôség) addiction
függeszt <ige> hang; suspend
független <mn> independent (vkitől/vmitől of sy/
sg): Az az ország független Angliától. That country is independent of Britain. ∗ Független
hölgy. She is an independent lady. ∗ Anyagilag független a férjétôl. She is independent of
her husband.
függetlenség <fn> independence: a függetlenségért vívott harc the struggle for independence ∗ Mikor vált az országotok függetlenné
Angliától? When did your country gain independence from Britain?
függő <mn> 1. (lógó) hanging; suspended
2. (szenvedélytôl) addicted to sg 3. (függôben
levô) pending 4. dependent (vkitől/vmitől on sy/
sg); subordinate (vkitől/vmitől to sy/sg) 5. nyelvt
indirect; reported: függô beszéd indirect/reported speech
függőágy <fn> hammock
függőhíd <fn> suspension bridge
függőleges <mn> vertical; perpendicular; upright: függôleges vonalak vertical lines ∗ A landoláshoz függôlegesen állnak a székek. The seats
are in an upright position for landing.
függöny <fn> 1. curtain; drapes <tsz>: behúzza
a függönyt draw the curtain 2. (színházi) curtain: a függöny felmegy/legördül the curtain
rises/falls
függőség <fn> 1. dependence; dependency;
subordination 2. (szenvedélytôl) addiction;
dependency; dependence
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függővasút <fn> cable railway
függvény <fn> mat function
fül <fn> 1. (hallószerv) ear: belsô fül the inner ear
∗ A hangzavartól csengett a fülem. The loud
noise made my ear ring. 2. (hallás) ear:
jó füle van have sharp ears 3. (fogantyú) handle; (sapkán) flap: Letörtem a csésze fülét.
I have broken the handle of the cup.
♦ vki csupa fül biz be all ears ♦ se füle,
se farka vminek sy can’t make head or
tail of sg ♦ hegyezi a fülét biz prick one’s
ears ♦ az egyik fülén be(megy), a másikon ki biz go in one ear and out the other
♦ elenged vmit a füle mellett turn a deaf
ear to sg ♦ fülig szerelmes vkibe biz be
head over heels in love with sy ♦ süket
fülekre talál fall on deaf ears
1
fülbemászó <mn> catchy; melodious: fülbemászó dallam a catchy tune
2
fülbemászó <mn> áll earwig
fülbevaló <fn> earring; stud
fülcimpa <fn> earlobe; lobe
füldugó <fn> earplug
fülel <ige> be all ears; prick one’s ears
fülemüle <fn> nightingale
fülész <fn> ear specialist
fülfájás <fn> earache
fülhallgató <fn> earphones <tsz>; earbuds <tsz>;
(mikrofonnal) headset
fülke <fn> 1. (kis helyiség) booth; (istállóban)
box 2. (falban) niche 3. (vonaton) compart-

fürdőlepedő
ment 4. (hajón) cabin 5. (telefoné) telephone
box; telephone booth 6. (szavazó) voting
booth 7. (lifté) car
fülledt <mn> sultry; close; muggy; (állott) stuffy;
(dohos) fusty
füllent <ige> biz fib; tell a fib
fül-orr-gégész <fn> ear, nose, and throat specialist
fül-orr-gégészet <fn> (rendelô, osztály) ear,
nose, and throat clinic
fülsiketítő <mn> deafening; ear-splitting; ear-piercing; shrill
fülszöveg <fn> blurb
fültanú <fn> ear witness
fülvédő <fn> earmuffs <tsz>
fülzúgás <fn> ringing of the ear
fülzsír <fn> earwax
fűmag <fn> grass seed
fűnyíró <fn> (lawn) mower
fürdés <fn> (kádban) bath; (szabadban) bathe
fürdet <ige> bath; AmE bathe: fürdeti a gyerekeket
bath the kids
fürdik <ige> 1. (tisztálkodik) have a bath; bath
2. (szabadban) bathe
fürdő <fn> 1. (fürdés) bath; bathing 2. (intézmény) baths <tsz> 3. biz (fürdôszoba) bath
4. (fürdôvíz) bath: fürdôt készít vkinek run sy
a bath
fürdőkád <fn> bathtub; bath; tub
fürdőköpeny <fn> (bath)robe
fürdőlepedő <fn> bath towel

Függő beszéd • Reported speech
a) Függô mondatok • Reported clauses
Ha múlt idejû cselekményt (past simple)
„idézünk” saját szavunkkal: a szabály az,
hogy ha az indító mondat igéje past simple-ben áll, a tôle függô mellékmondat igéje
is past-ba kerül. Azonban a magyarban ezt
többnyire jelen idôvel fordítjuk.
Példák:
Tom said he could speak Italian. Tom azt
mondta, hogy tud olaszul. ∗ He felt that he had
to do something. Úgy érezte, hogy valamit tennie
kell. ∗ Peter said he wanted to go home. Peter
azt mondta, hogy haza akar menni.
Ha a múltra irányul a függô mondat (vagyis
a hogy utáni mondat), „eggyel lejjebb”, vagyis
past perfect-be kerül:
Példa:
Lucy said that he’d been to Scotland. Lucy azt
mondta, hogy Skóciában volt.

Ha a jövôre irányul, a hogy után would áll,
vagyis a will past tense-e:
Példa:
Jim said she would come. Jim azt mondta, hogy
eljön/el fog jönni.
b) Függô kérdések • Reported questions
Ezeknél arra kell vigyázni, hogy a függô kérdés szórendje „kiegyenesedik”, vagyis az állító mondatéval azonos lesz.
Példák:
She asked me why I was so late. Megkérdezte,
miért késtem ennyit.∗ Do you know where Jane
is? Tudod, hol van Jane?
(Fontos: a függô kérdés végén az angolban az
írásjel: pont.)
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fürdőmedence
fürdőmedence <fn> swimming pool
fürdőnadrág <fn> (swimming) trunks <tsz>
fürdőruha <fn> bathing suit; swimming costume; swimsuit
fürdősapka <fn> swim cap; bathing cap
fürdőszoba <fn> bathroom
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fürdőszobaszőnyeg <fn> bath mat; bathroom
rug
fürdővíz <fn> bath: fürdôvizet ereszt vkinek run
a bath for sy
♦ a fürdôvízzel együtt a gyereket is kiönti throw the baby out with the bathwater
fürdőző <fn> bather
fűrész <fn> saw
fűrészel <ige> saw
fűrészpor <fn> sawdust
fürge <mn> agile; nimble; brisk; quick; lively
fürj <fn> quail
fürt <fn> 1. (hajé) lock; curl 2. (termés) bunch:
egy fürt szôlô a bunch of grapes ∗ egy fürt banán a bunch of banana
füst <fn> smoke; fumes <tsz>: Füst gomolygott az
égô házból. Smoke billowed from the burning
building.
♦ egy füst alatt at the same time ♦ füstbe
megy go up in smoke
füstfelhő <fn> cloud of smoke
füstöl <ige> 1. smoke: Füstöl a kémény. The
chimney is smoking. 2. biz (dohányzik) smoke
3. (ételt) smoke; cure
füstölt <mn> smoked: füstölt hal smoked fish
∗ füstölt sonka gammon
füstszűrő <fn> filter tip
fűszál <fn> blade of grass
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fűszer <fn> spice; herb; condiment: A bors, a
fahéj és a gyömbér fûszerek. Pepper, cinnamon
and ginger are spices. ∗ A mártás friss fûszerekkel van ízesítve. The sauce is flavoured
with fresh herbs.
fűszeres <mn> spicy
fűszerez <ige> 1. (ízesít) season; spice; flavour;
AmE flavor 2. (színez) spice sg up (vmivel
with sg)
fűszernövény <fn> herb
fűt <ige> heat: fával fût use wood for heating
fűtés <fn> heating: központi fûtés central heating
fűtetlen <mn> unheated
fűtő <fn> stoker; fireman (tsz: firemen)
fűtőanyag <fn> fuel
fűtőberendezés <fn> heating system
fűtőtest <fn> heater; radiator
fűtött <mn> heated
fütyörészik <ige> whistle
fütty <fn> whistle
füttyent <ige> whistle
fütyül <ige> 1. whistle: Nem tud fütyülni. He can’t
whistle. ∗ Munka közben fütyül. He whistles as
he work. 2. (madár) sing; whistle 3. (színházban) hiss; boo 4. (szél) blow; whistle
füves <mn> grassy; grass-covered
1
fűz <ige> 1. thread: gyöngyöt fûz thread beads
2. (cipôt) lace 3. attach (vmit vmihez sg to sg);
tie (vmit vmihez sg to sg) 4. (megjegyzést) comment (vmihez on sg)
2
fűz <fn> willow
füzér <fn> (gyöngy) string; (virág) garland; (díszítéshez) festoon
füzet <fn> 1. (iskolai) exercise book; notebook:
Helyezd a füzeteidet az asztalra! Lay your exercise books on the table. 2. (tájékoztató)
booklet; brochure
fűzfa <fn> willow (tree)
fűző <fn> 1. (nôi) corset 2. (cipôé stb.) lace

