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Word formation - noun suffixes

Abstract nouns and things

accuracy (n) /ˈækjʊrəsi/ pontosság

activity (n) /ækˈtɪvəti/ tevékenység

argument (n) /ˈɑː(r)ɡjʊmənt/ vita

coincidence (n) /kəʊˈɪnsɪd(ə)ns/ véletlen

conclusion (n) /kənˈkluːʒ(ə)n/ következtetés, összefoglalás

decency (n) /ˈdiːs(ə)nsi/ tisztesség(tudás)

description (n) /dɪˈskrɪpʃ(ə)n/ bemutatás, leírás

difference (n) /ˈdɪfrəns/ különbség

explanation (n) /ˌekspləˈneɪʃ(ə)n/ magyarázat

failure (n) /ˈfeɪljə(r)/ kudarc

freedom (n) /ˈfriːdəm/ szabadság

frequency (n) /ˈfriːkwənsi/ gyakoriság

friendship (n) /ˈfren(d)ʃɪp/ barátság

happiness (n) /ˈhæpinəs/ boldogság

honesty (n) /ˈɒnɪsti/ őszinteség

importance (n) /ɪmˈpɔː(r)t(ə)ns/ fontosság

intelligence (n) /ɪnˈtelɪdʒ(ə)ns/ értelem, intelligencia

interaction (n) /ˌɪntərˈækʃ(ə)n/ interakció, kapcsolatteremtés

invention (n) /ɪnˈvenʃ(ə)n/ találmány

loneliness (n) /ˈləʊnlinəs/ magány

movement (n) /ˈmuːvmənt/ mozgás

personality (n) /ˌpɜː(r)səˈnæləti/ személyiség

popularity (n) /ˌpɒpjʊˈlærəti/ népszerűség

protection (n) /prəˈtekʃ(ə)n/ védelem

safety (n) /ˈseɪfti/ biztonság

similarity (n) /ˌsɪməˈlærəti/ hasonlóság

sincerity (n) /sɪnˈserəti/ őszinteség

People

actor (n) /ˈæktə(r)/  színész

participant (n) /pɑː(r)ˈtɪsɪpənt/ résztvevő

psychologist (n) /saɪˈkɒlədʒɪst/ pszichológus

researcher (n) /rɪˈsɜː(r)tʃə(r)/ kutató

scientist (n) /ˈsaɪəntɪst/ tudós

speaker (n) /ˈspiːkə(r)/ előadó

Body idioms and human interaction

be under someone’s thumb (phr) /biː ˌʌndə(r) sʌmwʌnz ˈθʌm a kezében tart (valakit)

do something behind someone’s back (phr) /ˌduː sʌmθɪŋ bɪˌhaɪnd sʌmwʌnz  ˈbæk/ a háta mögött tesz (valamit)

get something off your chest (phr) /ˌɡet sʌmθɪŋ ˌɒf jɔː(r) ˈtʃest/ kiönti a szívét

give someone the cold shoulder (phr) /ˌɡɪv sʌmwʌn ðə ˌkəʊldˈʃəʊldə(r)/ keresztülnéz (valakin)

lend someone a hand (phr) /ˌlend sʌmwʌn ə ˈhænd/ segítő kezet nyújt (valakinek)

pull someone’s leg (phr) /ˌpʊl sʌmwʌnz ˈleɡ/ "húzza" a másikat (tréfál)

see eye-to-eye with someone (phr) /siː ˌaɪ tu ˈaɪ wɪð ˌsʌmwʌn/ tökéletesen egyetért (valakivel)

stick your neck out for someone (phr) /ˌstɪk jɔː(r) ˈnek aʊt fə(r) ˌsʌmwʌn/ kiáll (valakiért)

Similes

as clear as mud (phr) /əz ˌklɪər əzˈmʌd/ zavaros, átláthatatlan

as cold as ice (phr) /əz ˌkəʊld əz ˈaɪs/ hideg mint a jég

as cool as a cucumber (phr) /əz ˌkuːl əz ə ˈkjuːˌkʌmbə(r)/ higgadt, nyugodt

as easy as ABC (phr) /əz ˌiːzi əz eɪbiˈsiː/ egyszerű mint az egyszeregy

as fresh as a daisy (phr) /əz ˌfreʃ əz ə ˈdeɪzi/ üde mint egy liliomszál

as light as a feather (phr) /əz ˌlaɪt əz ə  ˈfeðə(r)/ pillekönnyű

as quick as a flash (phr) /əz ˌkwɪk əz ə ˈflæʃ/ gyors mint a villám

as quiet as a mouse (phr) /əz ˌkwaɪət əz ə ˈmaʊs/ csendes mint egy egér

as solid as a rock (phr) /əz ˌsɒlɪd əz ə ˈrɒk/ szilárd mint egy szikla

as strong as an ox (phr) /əz ˌstrɒŋ əz ən ˈɒks/ erős mint egy bivaly

as white as a sheet (phr) /əz ˌwaɪt əz ə ˈʃiːt/ fehér mint a fal

Ways of talking

gasp (v) /ɡɑːsp/ elakad a lélegzete

groan (v) /ɡrəʊn/ felnyög

mutter (v) /ˈmʌtə(r)/ motyog

shriek (v) /ʃriːk/ sikolt

sigh (v) /saɪ/ sóhajt

whine (v) /waɪn/ nyávog, nyöszörög

whisper (v) /ˈwɪspə(r)/ suttog

yell (v) /jel/ kiabál, üvölt

Other words and phrases

accommodate (v) /əˈkɒmədeɪt/ befogad

amass (v) /əˈmæs/ felhalmoz, összegyűjt

anticipate (v) /ænˈtɪsɪpeɪt/ számít (valamire)

applause (n) /əˈplɔːz/  taps

beneficial (adj) /ˌbenɪˈfɪʃ(ə)l/ jótékony

bond (n & v) /bɒnd/ kötődés/kötődik

claim (v) /kleɪm/ állít

close (adj) /kləʊs/ közeli

commuter (n) /kəˈmjuːtə(r)/ ingázó

devise (v) /dɪˈvaɪz/ kialakít, megtervez

fraternity (n) /frəˈtɜː(r)nəti/ fiúkból álló diákszövetség

fundraising (n) /ˈfʌndreɪzɪŋ/ adománygyűjtés

get across (v phr) /ˌɡet əˈkrɒs/ megértet (valamit valakivel)

household (n) /ˈhaʊsˌhəʊld/ háztartás

hunter-gatherer (adj & n) /ˌhʌntə(r) ˈɡæθərə(r)/ vadászó-gyűjtögető

initiation (n) /ɪˌnɪʃiˈeɪʃ(ə)n/ beavatás

keep to yourself (phr) /ˌkiːp tə jə(r)ˈself/ csendes, elvan a saját társaságában

like-minded (adj) /ˈlaɪkˌmaɪndɪd/ hasonló gondolkodású, hasonszőrű

look out for yourself (phr) /lʊk ˌaʊt fə(r) jə(r)ˈself/ csak önmagára figyel

Unit 1



Gateway 2nd Edition

B2+

precise (adj) /prɪˈsaɪs/ pontos, precíz

rehearse (v) /rɪˈhɜː(r)s/ próbál

relate (v) /rɪˈleɪt/ kapcsolódik

respectively (adv) /rɪˈspektɪvli/ egyenként, illetőleg

revolutionise (v) /ˌrevəˈluːʃəˌnaɪz/ forradalmasít

root (n) /ruːt/ forrás, gyökér

sorority (n) /səˈrɒrəti/ lányokból álló diákszövetség

speak your mind (phr) /ˌspiːk jɔː(r)ˈmaɪnd/ mondd ki, amit gondolsz

struggle (v) /ˈstrʌɡ(ə)l/ küzd

support (n & v) /səˈpɔː(r)t/ támogató/támogat

synchronise (v) /ˈsɪŋkrənaɪz/ összehangol

think through (v phr) /ˌθɪŋk ˈθruː/ átgondol

undergraduate (n) /ˌʌndə(r)ˈɡrædʒʊət/ (első diploma előtt álló) egyetemista

upset (adj & v) /ʌpˈset/ feldúlt/felzaklat

Collocations with take,  make  and do

take (phr)

a call /ˌteɪk ə ˈkɔːl/ felveszi a telefont

a course /ˌteɪk ə ˈkɔː(r)s/ tanfolyamot végez

a decision /ˌteɪk ə dɪˈsɪʒ(ə)n/ eldönt

an interest /ˌteɪk ən ˈɪntrəst/ érdeklődni kezd (valami iránt)

 a risk /ˌteɪk ə ˈrɪsk/ kockázatot vállal

a test /ˌteɪk ə ˈtest/ tesztet ír

control /ˌteɪk kənˈtrəʊl/ átveszi az irányítást

cover /ˌteɪk ˈkʌvə(r)/ fedezékbe vonul

effect /ˌteɪk ɪˈfekt/ hatályba lép

offence /ˌteɪk əˈfens/ megsértődik

place /ˌteɪk ˈpleɪs/ megrendezésre kerül

power /ˌteɪk ˈpaʊə(r)/ hatalomra kerül

make (phr) 

an apology /ˌmeɪk ən əˈpɒlədʒi/ bocsánatot kér

an attempt /ˌmeɪk ən əˈtempt/ megpróbálkozik (valamivel)

a call /ˌmeɪk ə ˈkɔːl/ felhív (valakit)

a choice /ˌmeɪk ə ˈtʃɔɪs/ választ

a comment /ˌmeɪk ə ˈkɒment/ hozzászól, kommentál

a complaint /ˌmeɪk ə kəmˈpleɪnt/ panaszt tesz

a decision /ˌmeɪk ə dɪˈsɪʒ(ə)n/ döntést hoz

a difference /ˌmeɪk ə ˈdɪfrəns/ megváltoztat, sokat számít (valami)

an improvement /ˌmeɪk ən ɪmˈpruːvmənt/ jobbá tesz (valamit)

a mistake /ˌmeɪk ə mɪˈsteɪk/ hibát követ el

a suggestion /ˌmeɪk ə səˈdʒestʃ(ə)n/ javaslatot tesz

changes /ˌmeɪk ˈtʃeɪndʒɪz/ változásokat eszközöl

use of something /ˌmeɪk ˈjuːs əv ˌsʌmθɪŋ/ hasznát veszi valaminek

do (phr)

a course /ˌduː ə ˈkɔː(r)s/ tanfolyamon vesz részt

a test /ˌduː ə ˈtest/ tesztet ír

business /ˌduː ˈbɪznəs/ üzletet köt

harm /ˌduː ˈhɑː(r)m/ kárt okoz

household chores /ˌduː haʊshəʊld ˈtʃɔː(r)z/ házimunkát végez

research /ˌduː rɪˈsɜː(r)tʃ/, /ˌduː ˈriːsɜː(r)tʃ/ kutat

your best /ˌduː jɔː(r) ˈbest/ mindent megtesz, ami tőle telik

Compound nouns - cars and the road

driving licence (n) /ˈdraɪvɪŋ ˌlaɪs(ə)ns/ jogosítvány

motorway (n) /ˈməʊtə(r)ˌweɪ/ autópálya

petrol station (n) /ˈpetrəl ˌsteɪʃ(ə)n/ benzinkút

road sign (n) /ˈrəʊd ˌsaɪn/ KRESZ tábla

roundabout (n) /ˈraʊndəˌbaʊt/ körforgalom

seat belt (n) /ˈsiːt ˌbelt/ biztonsági öv

speed limit (n) /ˈspiːd ˌlɪmɪt/ sebességhatár

steering wheel (n) /ˈstɪərɪŋ ˌwiːl/ kormánykerék

traffic jam (n) /ˈtræfɪk ˌdʒæm/ forgalmi dugó

traffic light (n) /ˈtræfɪk ˌlaɪt/ közlekedési lámpa

Other words and phrases

bother (v) /ˈbɒðə(r)/ törődik, veszi a fáradságot

chauffeur (v) /ˈʃəʊfə(r)/ autóval visz valakit, fuvaroz

cliff (n) /klɪf/ szikla

enforce (v) /ɪnˈfɔː(r)s/ erőltet, érvényre juttat

ensure (v) /ɪnˈʃɔː(r)/ biztosít

explain (v) /ɪkˈspleɪn/ megmagyaráz

gain (v) /ɡeɪn/ nyer, szerez

goddess (n) /ˈɡɒdes/ istennő

go down well (phr) /ˌɡəʊ daʊn ˈwel/ pozitív fogadtatásra lel

imminent (adj) /ˈɪmɪnənt/ fenyegető, közelgő

impetuous (adj) /ɪmˈpetʃuəs/ heves, hirtelen

implement (v) /ˈɪmplɪˌment/ bevezet, foganatosít

impulsive (adj) /ɪmˈpʌlsɪv/ impulzív, lobbanékony

leap (v) /liːp/ ugrik

lower (v) /ˈləʊə(r)/ alacsonyabbra helyez

provisional (adj) /prəˈvɪʒ(ə)nəl/ ideiglenes

rash (adj) /ræʃ/ elhamarkodott, kapkodó

requirements (n pl) /rɪˈkwaɪə(r)mənts/ követelmények

rolling (adj) /ˈrəʊlɪŋ/ gördülő, guruló

rope (n) /rəʊp/ kötél

rush of adrenalin (phr) /ˌrʌʃ əv əˈdrenəlɪn/ adrenalinlöket

scenery (n) /ˈsiːnəri/ látvány, táj

show off (v phr) /ˌʃəʊ ˈɒf/ dicsekszik, felvág (valamivel)

slippery (adj) /ˈslɪpəri/ csúszós
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snap decision (n) /ˌsnæp dɪˈsɪʒ(ə)n/ elhamarkodott döntés

support vehicle (n) /səˈpɔː(r)tˌviːɪk(ə)l/ kísérőjármű

synapse (n) /ˈsaɪnæps/ szinapszis

think ahead (v phr) /ˌθɪŋk əˈhed/ előre gondolkodik

toss (a coin) (v) /tɒs/ feldob (egy érmét)

toughen up (v phr) /ˌtʌf(ə)n ˈʌp/ szigorít

widely (adv) /ˈwaɪdli/ széles körben

wind (v) /waɪnd/ kanyarog, kígyózik

Gateway to exams: Units 1-2

adapt (v) /əˈdæpt/ alkalmazkodik

age limit (n) /ˈeɪdʒ ˌlɪmɪt/ korhatár

broaden (v) /ˈbrɔːd(ə)n/ szélesít, tágít

challenge (v) /ˈtʃælɪndʒ/ kihív, megmérettet

content (adj) /kənˈtent/ elégedett

custom (n) /ˈkʌstəm/ szokás

demanding (adj) /dɪˈmɑːndɪŋ/ megerőltető, megterhelő

dependent (adj) /dɪˈpendənt/ függ (valakitől)

drop-out (adj) /ˈdrɒpaʊt/ lemorzsolódó

enrol (v) /ɪnˈrəʊl/ beiratkozik, jelentkezik

fair share (n) /ˌfeə(r) ˈʃeə(r)/ rossz, amiből bőven kijut (valakinek)

fashion (n) /ˈfæʃ(ə)n/ divat

for that matter (phr) /fə(r) ˌðætˈmætə(r)/ ami azt illeti

found (v) /faʊnd/ alapít

from scratch (phr) /ˌfrəm ˈskrætʃ/ az alapoktól, az elejétől

idol (n) /ˈaɪd(ə)l/ bálvány

impressive (adj) /ɪmˈpresɪv/ mély benyomást keltő

logic (n) /ˈlɒdʒɪk/ logika

long-distance (adj) /ˌlɒŋ  ˈdɪstəns/ hosszútávú

master (v) /ˈmɑːstə(r)/ elsajátít, megtanul

practical (adj) /ˈpræktɪk(ə)l/ gyakorlati, praktikus

rally (n) /ˈræli/ autóverseny, rali

relieved (adj) /rɪˈliːvd/ megkönnyebbült

sink in (v phr) /ˌsɪŋk ˈɪn/ leülepszik, tudatosul (információ)

solidarity (n) /ˌsɒlɪˈdærəti/ összetartás, szolidaritás

stereotype (n) /ˈsteriəˌtaɪp/ előítélet, sztereotípia

take advantage (phr) /ˌteɪk ədˈvɑːntɪdʒ/ kihasznál (valakit/valamit)

unconditional (adj) /ˌʌnkənˈdɪʃ(ə)nəl/ feltétel nélküli

within (adv) /wɪðˈɪn/ belül

Phrasal verbs - the mind

catch on (v phr) /ˌkætʃ ˈɒn/ megért (valamit)

come up with (v phr) /ˌkʌm ˈʌp wɪð/ felvet (ötletet)

hit on (v phr) /ˈhɪt ɒn/ ráhibázik (valamire)

keep up with (v phr) /ˌkiːp ˈʌp wɪð/ lépést tart (valamivel)

leap out at (v phr) /ˌliːp ˈaʊt æt/ kitűnik a többi közül

pick up (v phr) /ˌpɪk ˈʌp/ beletanul (valamibe)

piece together (v phr) /ˌpiːs təˈɡeðə(r)/ összerak (valamit)

talk through (v phr) /ˌtɔːk ˈθruː/ átbeszél

Other phrasal verbs

fit in (v phr) /ˌfɪt ˈɪn/ beilleszkedik

get on with (v phr) /ˌɡet ˈɒn wɪð/ jól kijön (valakivel)

look down on (v phr) /ˌlʊk ˈdaʊn ɒn/ lenéz (valakire)

look for (v phr) /ˈlʊk fɔː(r)/ keres (valakit)

stand out (v phr) /ˌstænd ˈaʊt/ szembeötlik

take up (v phr) /ˌteɪk ˈʌp/  belekezd (valamibe)

work out (v phr) /ˌwɜː(r)k ˈaʊt/ kitalál, megold (valamit)

write down (v phr) /ˌraɪt ˈdaʊn/ leír (valamit)

The human mind

articulate (adj) /ɑː(r)ˈtɪkjʊlət/ érthető, világosan beszélő

bewildered (adj) /bɪˈwɪldə(r)d/ összezavarodott

grasp (v) /ɡrɑːsp/ felfog, megért

have a gift for (phr) /ˌhæv ə ˈɡɪft fɔː(r)/ tehetséges (valamiben)

memorise (v) /ˈmeməraɪz/ emlékezetébe vés, memorizál

perceive (v) /pə(r)ˈsiːv/ érzékel, valamilyennek tekint

recall (v) /rɪˈkɔːl/ felidéz

wander (v) /ˈwɒndə(r)/ elkalandozik

Prefixes

anti

dis-/un-/im-/ir-/in-/il- 

inter-

over-

pre-

sub- 

under-

co-

ex- 

mis- 

post- 

re- 

super-

Examples

disappointing (adj) /ˌdɪsəˈpɔɪntɪŋ/ kiábrándító

disjointed  (adj) /dɪsˈdʒɔɪntɪd/ összefüggéstelen

impenetrable  (adj)  /ɪmˈpenɪtrəb(ə)l/ áthatolhatatlan

miscast (v) /ˌmɪsˈkɑːst/ nem a megfelelő szerepre választják

overblown (adj) /ˌəʊvə(r)ˈbləʊn/ bombasztikus

subconscious (adj) /ˌsʌbˈkɒnʃəs/ tudatalatti
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underrated (adj) /ˌʌndəˈreɪtɪd/ alulértékelt

uninspiring (adj) /ˌʌnɪnˈspaɪərɪŋ/ nem inspiráló, unalmas

unpredictable (adj) /ˌʌnprɪˈdɪktəb(ə)l/ kiszámíthatatlan, megjósolhatatlan 

Other words and phrases

a smash/flop (phr) /ə ˈsmæʃ/ˈflɒp/ siker/bukás

adaptation (n) /ˌædæpˈteɪʃ(ə)n/ feldolgozás

alter (v) /ˈɔːltə(r)/ megváltoztat

assign (v) /əˈsaɪn/ kijelöl, kinevez

appeal (n) /əˈpiːl/ varázs, vonzó tulajdonság

big/low-budget (adj) /ˌbɪɡ/ˌləʊ ˈbʌdʒɪt/ nagy/kisköltségvetésű

(the film) bombed (v) /bɒmd/ a film nagy siker volt

box office (n) /ˈbɒks ˌɒfɪs/ jegypénztár

chunk (n) /tʃʌŋk/ darab, részlet

clap of thunder (phr) /ˌklæp əv ˈθʌndə(r)/ mennydörgés

cliché (n) /ˈkliːʃeɪ/ klisé, közhely

cliffhanger (n) /ˈklɪfˌhæŋə(r)/ izgalmas pillanat

cope (with) (v) /kəʊp/ elboldogul (valamivel)

critic (n) /ˈkrɪtɪk/ kritikus

cursory (adj) /ˈkɜː(r)səri/ felületes

deliver a great performance (phr) /dɪˌlɪvə(r) ə ˌɡreɪt pə(r)ˈfɔː(r)məns/ remek előadást nyújt

devise (v) /dɪˈvaɪz/ kigondol, megtervez

disjointed  (adj)  /dɪsˈdʒɔɪntɪd/ összefüggéstelen

display (v) /dɪˈspleɪ/ kiállít

emerge (v) /ɪˈmɜː(r)dʒ/ felbukkan, kiemelkedik

empowerment (n) /ɪmˈpaʊə(r)mənt/ előbbre jutás, erővel felruházás

endearing (adj) /ɪnˈdɪərɪŋ/ megnyerő

enhance (v) /ɪnˈhɑːns/ erősít, növel

epic (adj) /ˈepɪk/ nagyszerű, óriási

expertise (n) /ˌekspə(r)ˈtiːz/ szaktudás

far-fetched (adj) /ˌfɑː(r) ˈfetʃt/ túlzott, túl messzire menő

fast-moving (adj) /ˌfɑːst ˈmuːvɪŋ/ gyors mozgású

flawed (adj) /flɔːd/ hibás

flawlessly (adv) /ˈflɔːləsli/ hibátlanul

gatherer (n) /ˈɡæθərə(r)/ gyűjtögető

get a lukewarm reception (phr) /ˌɡet ə ˌluːkwɔː(r)m rɪˈsepʃ(ə)n/ langyos fogadtatásban részesül

gripping (adj) /ˈɡrɪpɪŋ/ izgalmas, megragadó

(the film) grossed ($10,000) (v) /ɡrəʊst/ (a film $10,000-t) hozott

groundbreaking (adj) /ˈɡraʊn(d)ˌbreɪkɪŋ/ forradalmian új

(the film) hit the big screen (phr) /ˌhɪt ðə ˌbɪɡ ˈskriːn/ mozikba került (a film)

hug (v) /hʌɡ/ megölel

hunter (n) /ˈhʌntə(r)/ vadász

insight (n) /ˈɪnsaɪt/ bepillantás

(un)inspiring (adj) /(ˌʌn)ɪnˈspaɪərɪŋ/ (nem) inspiráló, unalmas

intriguing (adj) /ɪnˈtriːɡɪŋ/ érdekfeszítő, izgalmas

lack (n) /læk/ hiány

layer (n) /ˈleɪə(r)/ réteg

light-hearted (adj) /ˌlaɪt ˈhɑː(r)tɪd/ könnyed

lightning speed (phr) /ˌlaɪtnɪŋ ˈspiːd/ fénysebesség

lock up (v phr) /ˌlɒk ˈʌp/ bezár

masterpiece (n) /ˈmɑːstə(r)ˌpiːs/ mestermű

memorable (adj) /ˈmem(ə)rəb(ə)l/ emlékezetes

mesmerising (adj) /ˈmezməˌraɪzɪŋ/ lebilincselő

mind-blowing (adj) /ˈmaɪnd ˌbləʊɪŋ/ döbbenetes

mnemonic device (n) /nɪˌmɒnɪk dɪˈvaɪs/ emlékezetjavító módszer

moving (adj) /ˈmuːvɪŋ/ megható

overhear (v) /ˌəʊvə(r)ˈhɪə(r)/ véletlenül meghall

(critics) panned (the film) (v) /pænd/ (a kritikusok) lehúzták (a filmet)

pattern (n) /ˈpætə(r)n/ minta

portrayal (n) /pɔː(r)ˈtreɪəl/ ábrázolás

receive rave reviews (phr)  /rɪˌsiːv ˌreɪv rɪˈvjuːz/ jó kritikát kap

recite (v) /rɪˈsaɪt/ fejből mond szöveget/verset

risqué (adj) /ˈrɪskeɪ/ pikáns, sikamlós

script (n) /skrɪpt/ forgatókönyv

scriptwriter  (n) /ˈskrɪptˌraɪtə(r)/ forgatókönyv-író

sequel (n) /ˈsiːkwəl/ folytatás

setting (n) /ˈsetɪŋ/ díszlet, helyszín, környezet

shallow (adj) /ˈʃæləʊ/ felszínes, sekélyes

sharp (adj) /ʃɑː(r)p/ éles (elme)

soundtrack (n) /ˈsaʊn(d)ˌtræk/ filmzene

span (v) /spæn/ átfog, áthidal

supporting actor (n) /səˌpɔː(r)tiŋ ˈæktə(r)/ mellékszereplő

sweep away (v phr) /ˌswiːp əˈweɪ/ elsöpör

thought-provoking (adj) /ˈθɔːt prəˌvəʊkɪŋ/ gondolatébresztő

tinker (v) /ˈtɪŋkə(r)/ pötyög (elektromos készüléken)

tool (n)       /tuːl/ eszköz

twists and turns (of a plot) (n) /ˌtwɪsts ən(d) ˈtɜː(r)nz/ a cselekmény fordulópontjai

(the story) unfolds (v) /ʌnˈfəʊldz/ kibontakozik (a történet)

up-and-coming (adj) /ˌʌp ən(d)ˈkʌmɪŋ/ feltörekvő

Compound nouns and adjectives

Nouns

breakthrough (n) /ˈbreɪkˌθruː/ áttörés

crackdown (n) /ˈkrækˌdaʊn/  szigorú/erélyes (hivatalos) fellépés, intézkedés

cutback (n) /ˈkʌtˌbæk/ csökkentés, korlátozás

drawback (n) /ˈdrɔːˌbæk/ hátrány

feedback (n) /ˈfiːdˌbæk/ visszajelzés

lifetime (n) /ˈlaɪfˌtaɪm/ egy egész élet
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offspring (n) /ˈɒfˌsprɪŋ/ utód

outbreak (n) /ˈaʊtˌbreɪk/ kitörés (pl. járvány)

outcome (n) /ˈaʊtˌkʌm/ kimenetel, következmény

outlook (n) /ˈaʊtˌlʊk/ kilátás, szemléletmód

outset (n) /ˈaʊtˌset/ kezdet

setback (n) /ˈsetˌbæk/ akadály, hanyatlás

Adjectives

genetically modified (adj) /dʒəˌnetɪkliˈmɒdɪfaɪd/ génmanipulált

worldwide (adj) /ˌwɜː(r)ldˈwaɪd/ világméretű

worthwhile (adj) /ˌwɜː(r)θˈwaɪl/ érdemleges

Biology and scientific research

chromosome (n) /ˈkrəʊməsəʊm/ kromoszóma

contract (a disease) (v) /kənˈtrækt/ elkap (betegséget)

enzyme (n) /ˈenzaɪm/ enzim

genetic engineering (n) /dʒəˌnetɪkˌendʒɪˈnɪərɪŋ/ génmanipuláció

genetically modified (adj) /dʒəˌnetɪkliˈmɒdɪfaɪd/ genetikailag megváltoztatott

parasite (n) /ˈpærəsaɪt/ élősködő, parazita

prevalent (adj) /ˈprevələnt/ gyakran előforduló

resistant (adj) /rɪˈzɪst(ə)nt/ ellenálló

species (n) /ˈspiːʃiːz/ faj

transmit (a disease) (v) /trænzˈmɪt/ átad (betegséget)

Causes, reasons and results

as (adv) /æz/, /əz/ mint

bring about (v phr) /ˌbrɪŋ əˈbaʊt/ előidéz, okoz

disastrous/catastrophic results (phr) /dɪˌzɑːstrəs/kætəˌstrɒfɪk rɪˈzʌlts/ katasztrofális eredmények

due to (prep) /ˈdjuː tuː/ (valami) miatt, (valaminek az) okán

give rise to (phr) /ˌɡɪv ˈraɪz tuː/ okoz (valamit), teret ad (valaminek)

in turn (phr) /ɪn ˈtɜː(r)n/ cserébe

lead to (v phr) /ˈliːd tuː/ vezet (valamihez)

owing to (prep) /ˈəʊɪŋ tuː/ (valami) miatt

prompt (someone to do something) (v) /prɒmpt/ sarkall (valakit valamire)

repercussion (n) /ˌriːpə(r)ˈkʌʃ(ə)n/ kihatás, utóhatás

side effect (n) /ˈsaɪd  ɪˌfekt/ mellékhatás

spark off (v phr) /ˌspɑː(r)k ˈɒf/ kirobbant

stem from (v phr) /ˈstem frɒm/ ered (valamiből)

Other words and phrases

acquire (v) /əˈkwaɪə(r)/ megszerez

anomaly (n) /əˈnɒməli/ anomália, eltérés

bar chart (n) /ˈbɑː(r) ˌtʃɑː(r)t/ oszlopdiagram

causation (n) /kɔːˈzeɪʃ(ə)n/ okozás

conclusive (adj) /kənˈkluːsɪv/ döntő, meggyőző

consumption (n) /kənˈsʌmpʃ(ə)n/ fogyasztás

conversely (adv) /ˈkɒnvɜː(r)sli/ ellenben, más szemszögből

corroborate (v) /kəˈrɒbəreɪt/ alátámaszt, igazol

debilitate (v) /dɪˈbɪlɪteɪt/ legyengít, meggyengít

decline (v) /dɪˈklaɪn/ elutasít, visszautasít/gyengül, hanyatlik

(non-)diagrammatic comparison (phr) /(ˌnɒn)ˌdaɪəɡrəˌmætɪk kəmˈpærɪs(ə)n/ (nem) grafikus összehasonlítás

die out (v phr) /ˌdaɪ ˈaʊt/ kihal

double (v) /ˈdʌb(ə)l/ megdupláz

dramatic(ally) (adj, adv) /drəˈmætɪk, drəˈmætɪklɪ/ drámaian

drop (v) /drɒp/ leesik

eradicate (v) /ɪˈrædɪkeɪt/ kiirt, megsemmisít

fluctuate (v) /ˈflʌktʃueɪt/ hullámzik, ingadozik

foremost (adj) /ˈfɔː(r)məʊst/ elsőként, elsősorban

funding (n) /ˈfʌndɪŋ/ anyagi támogatás

graze (v) /ɡreɪz/ legel

halt (v) /hɔːlt/ megáll, megállít

keystone (n) /ˈkiːˌstəʊn/ kulcsfontosságú dolog

level off (v phr) /ˌlev(ə)l ˈɒf/ egyenletessé válik, kiegyenlítődik

life-threatening (adj) /ˈlaɪf ˌθret(ə)nɪŋ/ életveszélyes

line graph (n) /ˈlaɪn ˌgrɑːf/ vonaldiagram

manipulate (v) /məˈnɪpjʊleɪt/ manipulál, megváltoztat, szabályoz

manipulation (n) /məˌnɪpjʊˈleɪʃ(ə)n/ manipuláció, manipulálás

niche (n) /niːʃ/ rés

pave the way (for) (phr) /ˌpeɪv ðəˈweɪ/ kialakít, megalapoz (lehetőséget)

pie chart (n) /ˈpaɪ ˌtʃɑː(r)t/ kördiagram

pioneer, pioneering (n, adj) /~/ˌpaɪəˈnɪə(r), ˌpaɪəˈnɪə(r)ɪŋ/ úttörő

plummet (v) /ˈplʌmɪt/ esik, lecsökken

plunge (v) /plʌndʒ/ zuhan

pose (v) /pəʊz/ feltesz, felvet (kérdést)

proportion (n) /prəˈpɔː(r)ʃ(ə)n/ arány

reach a high/low (phr) /ˌriːtʃ ə ˈhaɪ/ˈləʊ/ eléri a csúcsot/mélypontot

rebound (v) /rɪˈbaʊnd/ visszaugrik

rocket (v) /ˈrɒkɪt/ gyorsan növekszik

roughly (approximately) (adv) /ˈrʌfli/ durván (nagyjából)

self-sustaining (adj) /ˌself səˈsteɪnɪŋ/ önfenntartó

sharp (adj) /ʃɑː(r)p/ meredek

sharply (adv) /ˈʃɑː(r)pli/ meredeken

stabilise (v) /ˈsteɪbəlaɪz/ egyensúlyba hoz, stabilizál

steady, steadily (adj, adv) /~/ˈstedi/, /ˈstedəli/ stabil/stabilan

striking (adj) /ˈstraɪkɪŋ/ szembeszökő

table (grid) (n) /ˈteɪb(ə)l/ táblázat

tackle (v)     /ˈtæk(ə)l/ megbirkózik (valamivel)

the majority (n)    /ðə məˈdʒɒrəti/ a többség

the minority (n)    /ðə maɪˈnɒrəti/ a kisebbség

the wild (n) /ðə ˈwaɪld/ a vadon

treble (v) /ˈtreb(ə)l/ megháromszoroz(ódik)
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ultimately (adv) /ˈʌltɪmətli/ végsősoron

vulnerable (adj) /ˈvʌln(ə)rəb(ə)l/ kiszolgáltatott, sebezhető

wipe out (v phr) /ˌwaɪp ˈaʊt/ elpusztít, megsemmisít

woolly mammoth (n) /ˌwʊli ˈmæməθ/ gyapjas mamut

anatomical (adj) /ˌænəˈtɒmɪk(ə)l/ anatómiai

archetypal (adj) /ˌɑː(r)kɪˈtaɪp(ə)l/ archetipikus, mintaszerű

eligible (adj) /ˈelɪdʒəb(ə)l/ jogosult

feat (n) /fiːt/ tett, ügyesség

outsider (n) /aʊtˈsaɪdə(r)/ kívülálló

penmanship (n)  /ˈpenmənʃɪp/ betűvetés, (szép)írás

restraint (n) /rɪˈstreɪnt/ korlátozás, megszorítás

switch (v) /swɪtʃ/ kapcsol, vált

unparalleled (adj) /ʌnˈpærəleld/ páratlan, példátlan

visionary (adj) /ˈvɪʒən(ə)ri/ látnoki

Unit 5

Prepositional phrases

by means of (phr) /baɪ ˈmiːnz ɒv/ (valaminek a) segítségével

in addition to (phr) /ɪn əˈdɪʃ(ə)n tu:/ (valamin) felül

in aid of (phr) /ɪn ˈeɪd ɒv/ (valaminek a) segítségére

in the process of (phr) /ɪn ðə ˈprəʊses ɒv/ (valaminek a) folyamatában

in/out of touch with (phr) /ɪn/aʊt əvˈtʌtʃ wɪð/ (nincs) kapcsolatban valamivel

on account of (phr) /ɒn əˈkaʊnt ɒv/ (valami) miatt

on behalf of (phr) /ɒn bɪˈhɑːf ɒv/ (valakinek a) nevében

on the strength of (phr) /ɒn ðəˈstreŋθ ɒv/ (valamire) alapozva

Minor offences and punishment

be banned (from) (phr) /biː ˈbænd frɒm/ eltilt (valamitől)

be issued with a fine (phr) /biː ˌɪʃuːd wɪð ə ˈfaɪn/ pénzbírságot kap

community service (n) /kəˌmjuːnətiˈsɜː(r)vɪs/ közmunka

court (n) /kɔː(r)t/ bíróság

criminal record (n) /ˌkrɪmɪn(ə)lˈrekɔː(r)d/ bűntetőjogi előélet, priusz

judge (n & v) /dʒʌdʒ/ bíró/bírál

litter (n & v) /ˈlɪtə(r)/ szemét/szemetel

lodge a (formal) complaint (phr) /ˌlɒdʒ ə (ˌfɔː(r)m(ə)l) kəmˈpleɪnt/ (hivatalos) panaszt nyújt be

pay a small/heavy fine (phr) /ˌpeɪ ə ˌsmɔːl/ˌhevi ˈfaɪn/  kicsi/nagy bírságot fizet

prosecute (v) /ˈprɒsɪˌkjuːt/ vádat emel, vádol

suspended sentence (n) /səˌspendɪdˈsentəns/ felfüggesztett büntetés

Formal register

a (growing) number of (phr) /ə ˌɡrəʊɪŋˈnʌmbə(r) ɒv/ egyre növekvő számban (létezik valami)

highly (adv) /ˈhaɪli/ magasan

merely (adv) /ˈmɪə(r)li/ csupán

numerous (adj) /ˈnjuːmərəs/ számos

provide (v) /prəˈvaɪd/ biztosít

the vast majority of (phr) /ðə ˌvɑːst məˈdʒɒrəti ɒv/ a túlnyomó többség(e valaminek)

Other words and phrases

adverse (adj) /ˈædvɜː(r)s/ ellenséges

alienate (v) /ˈeɪliəneɪt/ elidegenít

career (v) /kəˈrɪə(r)/ rohan, vágtat

charge (v) /tʃɑː(r)dʒ/ megvádol

closed-circuit television (CCTV) (n) /ˌkləʊzd ˌsɜː(r)kɪt ˈtelɪˌvɪʒ(ə)n/ biztonsági (zárt áramkörű) kamera

come into force (phr) /ˌkʌm ɪntuːˈfɔː(r)s/ hatályba lép

convict, conviction (v, n) /kənˈvɪkt, kənˈvɪkʃ(ə)n/ elítél/elítélés

correspondence  (n) /ˌkɒrɪˈspɒndəns/ kapcsolattartás, levelezés

council (n) /ˈkaʊns(ə)l/ tanács(ülés)

court summons (n) /ˈkɔː(r)t ˌsʌmənz/ bírósági idézés

data (n) /ˈdeɪtə/ adat(ok)

device (n) /dɪˈvaɪs/ eszköz

disrupt, disruption (v, n) /dɪsˈrʌpt, dɪsˈrʌpʃ(ə)n/ megzavar/megzavarás

disturbance (n) /dɪˈstɜː(r)bəns/ háborgatás, zavar

enforce, enforcement (v, n) /ɪnˈfɔː(r)s,  ɪnˈfɔː(r)smənt/ érvénybe lép/törvénybe iktatás

expectation (n) /ˌekspekˈteɪʃ(ə)n/ elvárás, remény

flaming (adj) /ˈfleɪmɪŋ/ dühös, sértő

forthcoming (adj) /fɔː(r)θˈkʌmɪŋ/ küszöbön álló

get tough on (phr) /ˌɡet ˈtʌf ɒn/ keményen bánik (valakivel), lesújt (valakire)

hop on/off (v phr) /ˌhɒp ˈɒn/ˈɒf/ fel-/leugrik

integral (adj) /ɪnˈteɡrəl/ nélkülözhetetlen, szerves

invasion of privacy (phr) /ɪnˌveɪʒ(ə)n əv ˈprɪvəsi/ a magánszféra megsértése

knock over (v phr) /ˌnɒk ˈəʊvə(r)/ feldönt, fellök

land in court (phr) /ˌlænd ɪn ˈkɔː(r)t/ bíróságon köt ki

litter bug (n) /ˈlɪtə(r) ˌbʌɡ/ közterületen szemetelő személy

lobby (n) /ˈlɒbi/ előcsarnok, előtér

magistrate (n) /ˈmædʒɪˌstreɪt/ kisebb bűnesetekben ítélő bíró

manoeuvre (n) /məˈnuːvə(r)/ manőver, taktika

measure (n) /ˈmeʒə(r)/ intézkedés

merely (adv) /ˈmɪə(r)li/ alig, csupán

monitor (v) /ˈmɒnɪtə(r)/ megfigyel

nuisance (n) /ˈnjuːs(ə)ns/ kellemetlenség

on-the-spot (adj) /ˌɒn ðə ˈspɒt/ helyben (történő), helyi

pedestrian, pedestrianised (n, adj) /~ /pəˈdestriən, pəˈdestriənaɪzd/ gyalogos/sétatérré alakított

peer (n) /pɪə(r)/ kortárs

pinpoint (v) /ˈpɪnˌpɔɪnt/ megjelöl, pontosan megállapít

place (v) /pleɪs/ elhelyez

praise (n & v) /preɪz/ dicséret/dicsér

premises (n pl) /ˈpremɪsɪz/ helyszín

privacy (n) /ˈprɪvəsi/ magánélet, magánszféra

raise (v) /reɪz/ (fel)emel

recipient (n) /rɪˈsɪpiənt/ átvevő, címzett
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repercussions (n pl) /ˌriːpə(r)ˈkʌʃ(ə)nz/ kihatás, utóhatás

slam (v) /slæm/ kritizál

slang (n) /slæŋ/ szleng

spark concern (phr) /ˌspɑː(r)k kənˈsɜː(r)n/ aggodalomra ad okot

spokesperson (n) /ˈspəʊksˌpɜː(r)s(ə)n/ szóvivő

state-owned (adj) /ˌsteɪt ˈəʊnd/ állami tulajdonban lévő

summon (v) /ˈsʌmən/ behív

summons (n) /ˈsʌmənz/ behívó

thrive (v)   /θraɪv/ virágzik

track (v)   /træk/ nyomon követ

troll, trolling (n) /trəʊl, ˈtrəʊlɪŋ/ online kellemetlenkedő/online zavargás

urge (v) /ɜː(r)dʒ/ sürget, unszol

verge (n) /vɜː(r)dʒ/ határ(a), szél(e valaminek)

wreck (v)   /rek/ tönkretesz, összetör

Idiomatic expressions with home

not be anything to write home about (phr) /ˌnɒt biː ˌeniθɪŋ tə ˌraɪt ˈhəʊm əˌbaʊt/ semmi, amiről érdemes beszámolni

be at home with (phr) /biː ət ˈhəʊm wɪð/ otthonosan mozog, otthon van (valamiben)

be home and dry (phr) /biː ˌhəʊm ən(d) ˈdraɪ/ nyugodtan hátradől (biztos a sikeres befejezésben) 

be home from home (phr) /biː ˌhəʊm frəm ˈhəʊm/ mintha otthon lenne

bring something home to somebody (phr) /ˌbrɪŋ sʌmθɪŋ ˈhəʊm təˌsʌmbədi/ felnyitja a szemét, megértet valamit valakivel

do something until the cows come home (phr) /ˌduː sʌmθɪŋ ənˌtɪl ðəˈkaʊz kʌm ˌhəʊm/ nagyon hosszú ideig csinál valamit

home in on something (phr) /'həʊm ɪn/ lecsap (valamire)

home truths (n pl) /ˌhəʊm ˈtruːðz/ kellemetlen igazság

take home (phr) /ˌteɪk ˈhəʊm/ hazavisz (pénzt)

Finding a place to live

flat-/house-hunt (v) /ˈflæt/ˈhaʊs ˌhʌnt/ lakás-/házkeresés

flat/house share (v) /ˈflæt/ˈhaʊsˌʃeə(r)/ lakás/ház megosztása

landlord/landlady (n) //ˈlæn(d)ˌlɔː(r)d/ˈlæn(d)ˌleɪdi/ háziúr/házinéni

lodger (n) /ˈlɒdʒə(r)/ albérlő

move in (v phr) /ˌmuːv ˈɪn/ beköltözik

pay a deposit (phr) /ˌpeɪ ə dɪˈpɒzɪt/ letétet fizet

pay the rent (phr) /ˌpeɪ ðə ˈrent/ fizeti a lakbért

sign a contract (phr) /ˌsaɪnə ˈkɒntrækt/ szerződést ír alá

squatter (n) /ˈskwɒtə(r)/ házfoglaló

studio flat (n) /ˈstjuːdiəʊ ˌflæt/ garzonlakás

tenant (n) /ˈtenənt/ bérlő, lakó

Describing cities and towns

atmospheric (adj) /ˌætməsˈferɪk/ hangulatos

bustling (adj) /ˈbʌs(ə)lɪŋ/ nyüzsgő

cosmopolitan (adj) /ˌkɒzməˈpɒlɪt(ə)n/ városi

crowded (adj) /ˈkraʊdɪd/ zsúfolt

filthy (adj) /ˈfɪlθi/ mocskos

hilly (adj) /ˈhɪli/ dombos

historic (adj) /hɪˈstɒrɪk/ történelmi

industrial (adj) /ɪnˈdʌstriəl/ ipari

isolated (adj) /ˈaɪsəˌleɪtɪd/ elszigetelt

magnificent (adj) /mæɡˈnɪfɪs(ə)nt/ pompás

picturesque (adj) /ˌpɪktʃəˈresk/ festői

quaint (adj) /kweɪnt/ különös, sajátos

renowned (for) (adj) /rɪˈnaʊnd/ nevezetes (valamiről)

run-down (adj) /ˌrʌn ˈdaʊn/ lelakott, ütött-kopott

shabby (adj) /ˈʃæbi/ kopott, szakadt

spotless (adj) /ˈspɒtləs/ makulátlan

sprawling (adj) /ˈsprɔːlɪŋ/ kiterjedt

steeped in (adj) /ˈstiːpt ɪn/ (valamiben) fürdő

thriving (adj) /ˈθraɪvɪŋ/ virágzó

touristy (adj) /ˈtʊərɪsti/ turistás

vibrant (adj) /ˈvaɪbrənt/ élénk

welcoming (adj) /ˈwelkəmɪŋ/ barátságos légkörű

well-connected (adj) /ˌwel kəˈnektɪd/ jó kapcsolatokkal rendelkező

well-off (adj) /ˌwel ˈɒf/ jómódú

Other words and phrases

affordable (adj) /əˈfɔː(r)dəb(ə)l/ megfizethető

barge (n) /bɑː(r)dʒ/ dereglye, uszály

be in the same boat (phr) /biː ɪn ðəˌseɪm ˈbəʊt/ ugyanabban a csónakban eveznek

be worth (adj) /biː ˈwɜː(r)θ/ megér (valamit)

(un)biased (adj) /(ʌn)ˈbaɪəst/ elfogult/elfogulatlan

boiler (n) /ˈbɔɪlə(r)/ bojler

bound (adj) /baʊnd/ biztos(an) megtörténő, szükségszerű

budget (v) /ˈbʌdʒɪt/ beoszt (pénzt)

collide (v) /kəˈlaɪd/ (össze)ütközik

compromise (v & n) //ˈkɒmprəmaɪz/ kompromisszumot köt/kompromisszum

cool off (v phr) /ˌkuːl ˈɒf/ le-/megnyugszik

derelict (adj) /ˈderəlɪkt/ elhagyott

diligent (adj) /ˈdɪlɪdʒ(ə)nt/ iparkodó, szorgalmas

DIY (do-it-yourself) (n) /ˌdiː aɪ ˈwaɪ/ csináld magad

dodgy (adj) /ˈdɒdʒi/ gyanús, kétes

draw a line

(work out where the lines are drawn) (phr) 
/ˌdrɔː ə ˈlaɪn/ megállapítja/meghúzza a határvonalat

fly the nest (phr) /ˌflaɪ ðə ˈnest/ kirepül a fészekből

fund (v) /fʌnd/ finanszíroz, pénzzel támogat

give notice (phr) /ˌɡɪv ˈnəʊtɪs/ elbocsát, elküldésről figyelmeztet

go up in the world (phr) /ˌɡəʊ ˈʌp ɪn ðə ˌwɜː(r)ld/ felviszi az Isten a dolgát (valakinek)

ground rules (n pl) /ˈɡraʊnd ˌruːlz/ alapszabályok

guardian (n) /ˈɡɑː(r)diən/ felügyelő, őr

hall of residence (n) /ˌhɔːl əv ˈrezɪd(ə)ns/ kollégium
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handy (adj) /ˈhændi/ jártas, ügyeskezű

hassle (n)   /ˈhæs(ə)l/ macera, zűrzavar

helicopter pad (n) /ˈhelɪˌkɒptə(r)ˌpæd/ helikopter leszállóhelye

high-profile (adj) /ˌhaɪ ˈprəʊfaɪl/ népszerű, nagy horderejű

housewarming party (n) /ˈhaʊsˌwɔː(r)mɪŋ ˌpɑː(r)ti/ házavató buli

in short supply (phr) /ɪn ˌʃɔː(r)t səˈplaɪ/ hiánycikk (valami), nehezen elérhető

liaise (with) (v) /liˈeɪz/ kapcsolatokat ápol/épít/tart fenn

lose your temper (phr) /ˌluːz jɔː(r)ˈtempə(r)/ elveszti a türelmét

maintenance (n) /ˈmeɪntənəns/ karbantartás

mingle (v) /ˈmɪŋɡ(ə)l/ keveredik, vegyül

mod cons (n pl) /ˌmɒd ˈkɒnz/ összkomfort

moor (v) /mʊə(r)/ horgonyoz, kiköt

nightmare (n) /ˈnaɪtˌmeə(r)/ rémálom

opulence (n) /ˈɒpjʊləns/ gazdagság, luxus

outskirts (n) /ˈaʊtˌskɜː(r)ts/ külváros

pokey (adj) /ˈpəʊki/ levegőtlen, szűkös

power shower (n) /ˈpaʊə(r) ˌʃaʊə(r)/ elektromos pumpával működő zuhany

prioritise (v) /praɪˈɒrɪtaɪz/ fontossági sorrendet állít fel, rangsorol

recreation (n) /ˌrekriˈeɪʃ(ə)n/ kikapcsolódás, szórakozás

refurbish (v) /riːˈfɜː(r)bɪʃ/ felújít

renovate, renovation (v, n) /ˈrenəveɪt,ˌrenəˈveɪʃ(ə)n/ renovál/renoválás

rental (n) /ˈrent(ə)l/ bérlés

respectful (adj) /rɪˈspektf(ə)l/ tisztelettudó

retail (n) /ˈriːteɪl/ kiskereskedelem

rocketing (adj) /ˈrɒkɪtɪŋ/ gyorsan növekvő

running costs (n) /ˈrʌnɪŋ ˌkɒsts/ folyó költségek, üzemköltség

rush into (v phr) /ˌrʌʃ ˈɪntuː/ gondolkodás nélkül belevág (valamibe)

scandalous (adj) /ˈskænd(ə)ləs/ botrányos

scenario (n) /səˈnɑːriəʊ/ forgatókönyv, helyzet

semi-detached (adj) /ˌsemi dɪˈtætʃt/ iker(ház)

skyline (n) /ˈskaɪˌlaɪn/ látóhatár, város sziluettje

slum (n) /slʌm/ nyomornegyed

solely (adv) /ˈsəʊlli/ csupán, kizárólag

spoilt for choice (phr) /ˌspɔɪlt fə(r)ˈtʃɔɪs/ a bőség zavarában lévő

staff (n) /stɑːf/ személyzet

stuff (n) /stʌf/ cucc, dolog

trawl (v) /trɔːl/ átnéz, szemezget

turn up (v phr) /ˌtɜː(r)n ˈʌp/ váratlanul megjelenik

unannounced (adv) /ˌʌnəˈnaʊnst/ bejelentés nélküli

update (v) /ʌpˈdeɪt/ frissít, naprakésszé tesz

case (n) /keɪs/ eset

criminologist  (n) /ˌkrɪmɪˈnɒlədʒɪst/ kriminológus

end up (v phr) /ˌend ˈʌp/ kiköt/végzi/végződik (valahol)

fraud (n) /frɔːd/ csalás

issue (v) /ˈɪʃuː/ kiad, kibocsát

obligatory (adj) /əˈblɪɡət(ə)ri/ kötelező

take something for granted (phr) /ˌteɪk sʌmθɪŋ fə(r) ˈɡrɑːntɪd/ készpénznek vesz valamit

transaction (n) /trænˈzækʃ(ə)n/ átutalás, tranzakció

valid (adj) /ˈvælɪd/ érvényes, jogos

watermark (n) /ˈwɔːtə(r)ˌmɑː(r)k/ vízjel

Word formation - suffixes

Adjectives

accessible (adj) /əkˈsesəb(ə)l/ elérhető

authentic (adj) /ɔːˈθentɪk/ hiteles

childish (adj) /ˈtʃaɪldɪʃ/ gyerekes

collectable (adj) /kəˈlektəb(ə)l/ gyűjthető

creative (adj) /kriˈeɪtɪv/ kreatív

credible (adj) /ˈkredəb(ə)l/ hihető

cynical (adj) /ˈsɪnɪk(ə)l/ cinikus

effective (adj) /ɪˈfektɪv/ hatásos

famous (adj) /ˈfeɪməs/ híres

funny (adj) /ˈfʌni/ vicces

helpful (adj) /ˈhelpf(ə)l/ segítőkész

important (adj) /ɪmˈpɔː(r)t(ə)nt/ fontos

innovative (adj) /ˈɪnəveɪtɪv/ innovatív, újszerű

instantaneous (adj) /ˌɪnstənˈteɪniəs/ azonnali

lucky (adj) /ˈlʌki/ szerencsés

memorable (adj) /ˈmem(ə)rəb(ə)l/ emlékezetes

optimistic (adj) /ˌɒptɪˈmɪstɪk/ optimista

original (adj) /əˈrɪdʒ(ə)nəl/ eredeti

pointless (adj) /ˈpɔɪntləs/ értelmetlen

powerful (adj) /ˈpaʊə(r)f(ə)l/ erőteljes

predictable (adj) /prɪˈdɪktəb(ə)l/ megjósolható

resistant (adj) /rɪˈzɪst(ə)nt/ ellenálló

sensible (adj) /ˈsensəb(ə)l/ értelmes

successful (adj) /səkˈsesf(ə)l/ sikeres

thoughtful/less (adj) /ˈθɔːtf(ə)l/ləs/ figyelmes/tapintatlan

Adverb suffixes

creatively (adv) /kriˈeɪtɪvli/ kreatívan

fortunately (adv) /ˈfɔː(r)tʃənətli/ szerencsére, szerencsésen

luckily (adv) /ˈlʌkɪli/ szerencsére, szerencsésen

officially (adv) /əˈfɪʃ(ə)li/ hivatalosan

optimistically (adv) /ˌɒptɪˈmɪstɪkli/ optimistán

sensibly (adv) /ˈsensəbli/ értelmesen

successfully (adv) /səkˈsesf(ə)li/ sikeresen
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Verb suffixes

intensify (v) /ɪnˈtensɪfaɪ/ felerősít

modernise (v) /ˈmɒdə(r)naɪz/ modernizál

standardise (v) /ˈstændə(r)daɪz/ egységesít

Noun suffixes

criticism (n) /ˈkrɪtɪˌsɪz(ə)m/ kritika

discovery (n) /dɪˈskʌv(ə)ri/ felfedezés

endorsement (n) /ɪnˈdɔː(r)smənt/ névvel reklámozás, támogatás

imagination (n) /ɪˌmædʒɪˈneɪʃ(ə)n/ képzelet

likelihood (n) /ˈlaɪklihʊd/ valószínűség

originality (n) /əˌrɪdʒəˈnæləti/ eredetiség

readiness (n) /ˈredinəs/ készenlét

variety (n) /vəˈraɪəti/ változatosság

Prefixes

autograph (n) /ˈɔːtəˌɡrɑːf/ autogram

multi-purpose (adj) /ˌmʌlti ˈpɜː(r)pəs/ többfunkciós

post-concert (adj) /ˌpəʊst ˈkɒnsə(r)t/ koncert utáni

pre-concert (adj) /ˌpriː ˈkɒnsə(r)t/ koncert előtti

Advertising and selling

banner (n) /ˈbænə(r)/ reklámsáv (weboldalon)

billboard (n) /ˈbɪlˌbɔː(r)d/ hirdetőtábla

brand name (n) /ˈbrænd  ˌneɪm/ márkanév

endorse a product (phr) /ɪnˌdɔː(r)s ə ˈprɒdʌkt/ a nevét adja egy termékhez (reklám)

give away a freebie (phr) /ˌɡɪv əˌweɪ ə ˈfriːbi/ ingyenes anyagot osztogat

launch a marketing campaign (phr) /ˌlɔːntʃ ə ˈmɑː(r)kɪtɪŋ kæmˌpeɪn/ marketing kampányt indít

make cold calls (phr) /ˌmeɪk kəʊldˈkɔːlz/ hideghívást végez

word-of-mouth publicity (phr) /ˌwɜː(r)d əv ˌmaʊθ pʌbˈlɪsəti/ szóbeszéd útján terjedő reklám

Describing clothes and fashions

adventurous (adj) /ədˈventʃ(ə)rəs/ kalandos, vakmerő

baggy (adj) /ˈbæɡi/ bő, buggyos

(be) in style (phr) /biː ɪn ˈstaɪl/ stílusos

be seen dead in (phr) /biː ˌsiːnˈded ɪn/ (soha nem) mutatkozna (valamilyen ruhában)

by means of (phr) /baɪ ˈmiːnz ɒv/ (valamilyen) módon, (valaminek a) segítségével

casual (adj) /ˈkæʒuəl/ átlagos, mindennapi

check (n) /tʃek/ kockás minta

chic (adj) /ʃiːk/ divatos, sikkes

classic (n) /ˈklæsɪk/ klasszikus

fit (v) /fɪt/ jól áll, passzol (valamihez)

flowery (adj) /ˈflaʊəri/ virágos

glamorous (adj) /ˈɡlæmərəs/ csillogó

loose (adj) /luːs/ bő, laza

match (n & v) /mætʃ/ jó párosítás/jól megy (valamihez)

old-fashioned (adj) /ˌəʊld ˈfæʃ(ə)nd/ régimódi

plain (adj) /pleɪn/ egyszerű, sima (minta nélküli)

scruffy (adj) /ˈskrʌfi/ rongyos, szakadt

set a trend (phr) /ˌset ə ˈtrend/ divatot teremt

smart (adj) /smɑː(r)t/ elegáns

sophisticated (adj) /səˈfɪstɪˌkeɪtɪd/ kifinomult

stripy (adj) /ˈstraɪpi/ csíkos

suit (v) /suːt/ öltöny

tight (adj) /taɪt/ szoros

trendy (adj) /ˈtrendi/ divatos, trendi

Other words and phrases

(a) fraction (of) (n) / (ə)ˈfrækʃ(ə)n (əv)/ töredéke (valaminek)

aisle (n) /aɪl/ sor, szekció (boltban)

appliance (n) /əˈplaɪəns/ eszköz, készülék

assemble (v) /əˈsemb(ə)l/ összerak, összeszerel

blogger (n) /ˈblɒɡə(r)/ blogger

brainwash (v) /ˈbreɪnˌwɒʃ/ agymosást végez

buzz (n) /bʌz/ lelkesedés, zsongás

certification  (n)  /ˌsə(r)tɪfɪˈkeɪʃ(ə)n/ bizonyítvány, oklevél

CFC (n) /ˌsiː ef ˈsiː/ fluorozott-klórozott szénhidrogének

challenge (v) /ˈtʃæləndʒ/ kihív

customer-friendly (adj) /ˌkʌstəmə(r) ˈfren(d)li/ vásárlóbarát

detail (v) /ˈdiːteɪl/ részletez

developing country (n) /dɪˌveləpɪŋˈkʌntri/ fejlődő ország

economic growth (n) /ˌiːkənɒmɪkˈɡrəʊθ/ gazdasági növekedés

far-reaching (adj) /ˌfɑː(r) ˈriːtʃɪŋ/ szerteágazó

following (n) /ˈfɒləʊɪŋ/ követés (interneten)

globalisation (n) /ˌɡləʊbəlaɪˈzeɪʃ(ə)n/ globalizáció

grab (v) /ɡræb/ megragad

greenwashing (n) /ˈɡriːnˌwɒʃɪŋ/ "zöldre mosás"

hashtag (n) /ˈhæʃˌtæɡ/ kettős kereszt

hold sway (phr) /ˌhəʊld ˈsweɪ/ nagy befolyással van (valamire)

icon, iconic (n, adj) /ˈaɪkɒn, aɪˈkɒnɪk/ ikon/ikonikus, jólismert

incentive (n) /ɪnˈsentɪv/ motiváció, ösztönzés

influencer (n) /ˈɪnfluənsə(r)/ befolyással bíró (cég/személy)

interdependent (adj) /ˌɪntə(r)dɪˈpendənt/ kölcsönösen függő

pay off (v phr) /ˌpeɪ ˈɒf/ kifizetődik

purchase (n) /ˈpɜː(r)tʃəs/ vásárlás

relatable (adj) /rɪˈleɪtəb(ə)l/ könnyen lehet vele azonosulni

retailer (n) /ˈriːˌteɪlə(r)/ kiskereskedő

savvy (n) /ˈsævi/ hozzáértő szakember

scanner (n) /ˈskænə(r)/ szkenner

selfie (n) /ˈselfi/ szelfi

sizeable (adj) /ˈsaɪzəb(ə)l/ jókora

vlogger (n) /ˈvlɒɡə(r)/ videóblogger
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wise (adj) /waɪz/ bölcs, okos

Words with more than one meaning

clear (adj) /klɪə(r)/ tiszta/világos

cover (v) /ˈkʌvə(r)/ betakar/teljesít (távot)

fair (adj) /feə(r)/ igazságos/szép

hard (adj) /hɑː(r)d/ kemény/nehéz

point (v & n) /pɔɪnt/ 
értelme (valaminek)/hegye (valaminek)

/mutat/pont

since (adv, prep) /sɪns/ mert, mivel/mióta

point (phr)

get to the point (phr) /ˌɡet tə ðəˈpɔɪnt/ a lényegre tér

have a point (phr) /ˌhæv ə ˈpɔɪnt/ van igazság abban, amit mond

miss the point (phr) /ˌmɪs ðə ˈpɔɪnt/ nem érti a lényeget

on the point of (phr) /ɒn ðə ˈpɔɪnt ɒv/ (valaminek) a határán/peremén van

prove a point (phr) /ˌpruːv ə ˈpɔɪnt/ bebizonyítja az igazát

see a point (phr) /ˌsiː ə ˈpɔɪnt/ látja az értelmét

the point of no return (phr) /ðə ˌpɔɪnt əv ˌnəʊ rɪˈtɜː(r)n/ a pont, ahonnan nem lehet visszafordulni

up to a point (phr) /ˌʌp tuː ə ˈpɔɪnt/ egy (bizonyos) pontig

Compound adjectives - parts of the body

breakneck (adj) /ˈbreɪkˌnek/ nyaktörő

ear-splitting (adj) /ˈɪə(r) ˌsplɪtɪŋ/ fülsértő

eye-catching (adj) /ˈaɪ ˌkætʃɪŋ/ tekintet megfogó

eye-opening (adj) /ˈaɪ ˌəʊp(ə)nɪŋ/ szemet feltáró

hair-raising (adj) /ˈheə(r) ˌreɪzɪŋ/ hajmeresztő

heart-stopping (adj) /ˈhɑː(r)t ˌstɒpɪŋ/ szívrohamot okozó (ijesztő)

heartwarming  (adj) /ˈhɑː(r)tˌwɔː(r)mɪŋ/ szívmelengető

nail-biting (adj) /ˈneɪl ˌbaɪtɪŋ/ körömrágást okozó (izgalmas)

soul-destroying (adj) /ˈsəʊl dɪˌstrɔɪɪŋ/ lélekölő

Metaphors - happiness and sadness

be/feel down in the dumps (phr) /biː/fiːl ˌdaʊn ɪn ðə ˈdʌmps/ nagyon rosszul érzi magát

be/feel on top of the world (phr) /biː/fiːl ɒn ˌtɒp əv ðə ˈwɜː(r)ld/ a csúcson érzi magát (nagyon boldog)

be in low spirits (phr) /biː ɪn ˌləʊˈspɪrɪts/ lehangolt

be in seventh heaven (n) /biː ɪn ˌsev(ə)nθ ˈhev(ə)n/ a hetedik mennyországban van

be on cloud nine (phr) /biː ɒn ˌklaʊdˈnaɪn/ a fellegekben jár

be over the moon (phr) /biː ˌəʊvə(r) ðə ˈmuːn/ át tudná ugrani a Holdat

brighten up (v phr) /ˌbraɪt(ə)n ˈʌp/ felvidul

cast a shadow over (phr) /ˌkɑːst ə ˈʃædəʊ ˌəʊvə(r)/ beárnyékol (valamit)

feel blue (phr) /ˌfiːl ˈbluː/ szomorúnak érzi magát

feel down/low (phr) /ˌfiːl ˈdaʊn/ˈləʊ/ lehangolt, szomorú

lift somebody’s spirits (phr) /ˌlɪft sʌmbədiz  ˈspɪrɪts/ felvidít valakit

light at the end of the tunnel (phr) /ˌlaɪt ət ði ˌend əv ðə ˈtʌn(ə)l/ fény az alagút végén

light up (v phr) /ˌlaɪt ˈʌp/ jókedvre derül

look bright (phr) /ˌlʊk ˈbraɪt/ jókedvűnek tűnik

look gloomy/bleak (phr) /ˌlʊk ˈɡluːmi/ˈbliːk/ gondterheltnek/rezignáltnak tűnik

look up (v phr) /ˌlʊk ˈʌp/ jól alakul (valami)

somebody’s heart sinks (phr) /ˌsʌmbədiz ˈhɑː(r)t ˌsɪŋks/ belesajdul a szíve

walk/float on air (phr) /ˌwɔːk/ˌfləʊt ɒn ˈeə(r)/ a föld fölött jár/lebeg

Other words and phrases

adamant (adj) /ˈædəmənt/ hajthatatlan

adrenalin (n) /əˈdrenəlɪn/ adrenalin

astounded (adj) /əˈstaʊndɪd/ elképedt

battle it out (for) (phr) /ˌbæt(ə)l ɪtˈaʊt fɔː(r)/ lejátsszák, versenyeznek

belongings (n pl) /bɪˈlɒŋɪŋz/ ingóságok, személyes holmi

black out (v phr) /ˌblæk ˈaʊt/ elájul

blur (n) /blɜː(r)/ folt

bruise (n) /bruːz/ zúzódás

burst (n) /bɜː(r)st/ kitörés, szétrepedés

cling (v) /klɪŋ/ kapaszkodik, lóg

cord (n) /kɔː(r)d/ kötél, zsinór

curl up (v phr) /ˌkɜː(r)l ˈʌp/ összegömbölyödik, összekuporodik

dive (v) /daɪv/ merül

drag (v) /dræɡ/ húz, von

enrich (v) /ɪnˈrɪtʃ/ gazdagít, gyarapít

essentially (adv) /ɪˈsenʃ(ə)li/ alapjában véve

fade (v) /feɪd/ elhalványul, elhomályosodik

fearless (adj) /ˈfɪə(r)ləs/ félelem nélküli, rettenthetetlen

fictionalised (adj) /ˈfɪkʃ(ə)nəlaɪzd/ regényesített

float (v) /fləʊt/ lebeg

give something a go (phr) /ˌɡɪv sʌmθɪŋ ə ˈɡəʊ/ tesz egy próbát (valamivel)

gorge (n) /ɡɔː(r)dʒ/ szurdok, völgyszoros

harness (n) /ˈhɑː(r)nɪs/ hám

head over heels (in love) (phr) /ˌhed əʊvə(r) ˌhiːlz (ɪn ˈlʌv)/ fülig (szerelmes)

hike (v) /haɪk/ túrázik

impact (n) /ˈɪmpækt/ becsapódás

infested (adj) /ɪnˈfestɪd/ (valamivel) ellepett, (valamitől) nyüzsgő

ingest (v) /ɪnˈdʒest/ lenyel

jolt (n) /dʒəʊlt/ rántás

lifeboat (n) /ˈlaɪfˌbəʊt/ mentőcsónak

lose your bottle (phr) /ˌluːz jɔː(r) ˈbɒt(ə)l/ elveszti a bátorságát

miraculous (adj) /məˈrækjʊləs/ csodával határos

mountaineer (n) /ˌmaʊntɪˈnɪə(r)/ hegymászó

quest (n)    /kwest/ küldetés

rapids (n pl) /ˈræpɪdz/ zuhatag, zúgó

recoil (v) /rɪˈkɔɪl/  visszapattan, visszaugrik

reject (v) /rɪˈdʒekt/ visszautasít

roar (v) /rɔː(r)/ zúg
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rope (n) /rəʊp/ kötél

rule out (v phr) /ˌruːl ˈaʊt/ kizár (lehetőséget)

rush (n) /rʌʃ/ adrenalinlöket, heves izgatottság

simulator, simulation (n, n) /ˈsɪmjʊˌleɪtə(r), ˌsɪmjʊˈleɪʃ(ə)n/ szimulátor, szimuláció

single-handed (adj) /ˌsɪŋɡ(ə)lˈhændɪd/ segítség nélküli

slap (v)   /slæp/ megüt, pofonvág

slip (v) /slɪp/ megcsúszik

speed (v) /spiːd/ gyorsul, túl gyorsan hajt

spot (n) /spɒt/ folt

spread (v) /spred/ terjed

strap together (v phr) /ˌstræp təˈɡeðə(r)/ összeszíjaz

thrill seeker (n) /ˈθrɪl ˌsiːkə(r)/ izgalmakat kereső (személy), kalandor

turbulent (adj) /ˈtɜː(r)bjʊlənt/ duzzadt, sebes folyású (folyó)

war-torn (adj) /ˈwɔː(r) ˌtɔː(r)n/ háború sújtotta

waterfall (n) /ˈwɔːtə(r)ˌfɔːl/ vízesés

wedge (v) /wedʒ/ beékel (valamit)

whirlpool (n) /ˈwɜː(r)lˌpuːl/ örvény

witness (v) /ˈwɪtnəs/ tanúja (valaminek)

zoom (v) /zuːm/ gyorsan mozog
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backdrop (n) /ˈbækˌdrɒp/ háttér

base jumper (n) /ˈbeɪs ˌdʒʌmpə(r)/ bázisugró

cliff (n) /klɪf/ szikla

juggernaut (n) /ˈdʒʌɡə(r)ˌnɔːt/ monstrum (pl cég)

multinational (adj)(n) /ˌmʌltiˈnæʃ(ə)nəl/ multinacionális (cég)

parachute (n) /ˈpærəˌʃuːt/ ejtőernyő

pier (n) /pɪə(r)/ móló

propel (v) /prəˈpel/ előre hajt (propellerrel)

publicise (v) /ˈpʌblɪsaɪz/ hirdet, reklámoz

somersault (v & n) /ˈsʌmə(r)ˌsɔːlt/ szaltózik/szaltó

sponsor (n) /ˈspɒnsə(r)/ szponzor, támogató

spurt (n) /spɜː(r)t/ kiugró mennyiség (valamiből)

stage (v) /steɪdʒ/ megrendez

stunt (n) /stʌnt/ kaszkadőrmutatvány, ügyességi mutatvány

Verb-noun collocations

embark on a +

career (n) /ɪmˌbɑː(r)k  ɒn ə  kəˈrɪə(r)/ belevág egy karrierbe

course (n) /ɪmˌbɑː(r)k ɒn ə ˈkɔː(r)s/ elkezd egy tanfolyamot

project (n) /ɪmˌbɑː(r)k ɒn ə ˈprɒdʒekt/ elkezd egy projektet

venture (n) /ɪmˌbɑː(r)k ɒn ə ˈventʃə(r)/ belekezd egy vállalkozásba

gain +

a qualification (n) /ˌɡeɪn əˌkwɒlɪfɪˈkeɪʃ(ə)n/ képesítést szerez

confidence (n) /ˌɡeɪnˈkɒnfɪd(ə)ns/ önbizalmat nyer

experience (n) /ˌɡeɪn   ɪkˈspɪəriəns/ tapasztalatot szerez

insight (n) /ˌɡeɪn  ˈɪnsaɪt/ bepillantást nyer

knowledge (n) /ˌɡeɪn  ˈnɒlɪdʒ/ tudásra tesz szert

understanding (n) /ˌɡeɪn  ˌʌndə(r)ˈstændɪŋ/ értelmet nyer, megért (valamit)

overcome +

adversity (n) /ˌəʊvə(r)ˌkʌm ədˈvɜː(r)səti/ túljut a viszontagságokon

an obstacle (n) /ˌəʊvə(r)ˌkʌm ən  ˈɒbstək(ə)l/ legyőz egy akadályt

a problem (n) /ˌəʊvə(r)ˌkʌm ə  ˈprɒbləm/ túljut egy problémán

a setback (n) /ˌəʊvə(r)ˌkʌm ə  ˈsetˌbæk/ túlteszi magát egy kudarcon

fear (n) /ˌəʊvə(r)ˌkʌm ˈfɪə(r)/ legyőzi a félelmet

resistance (n) /ˌəʊvə(r)ˌkʌm rɪˈzɪst(ə)ns/ megtöri az ellenállást

experience +

a situation (n) /ɪkˌspɪəriəns ə  ˌsɪtʃuˈeɪʃ(ə)n/ megtapasztal egy helyzetet

change (n) /ɪkˌspɪəriəns  ˈtʃeɪndʒ/ változást tapasztal

pain (n) /ɪkˌspɪəriəns  ˈpeɪn/ fájdalmat tapasztal

problems (n) /ɪkˌspɪəriənsˈprɒbləmz/ problémákat észlel

take up a +

career (n) /ˌteɪk ʌp ə kəˈrɪə(r)/ karrierbe kezd

hobby (n) /ˌteɪk ʌp ə ˈhɒbi/  belefog egy hobbiba

position (n) /ˌteɪk ʌp ə pəˈzɪʃ(ə)n/ eldönti, melyik oldalon áll

post (n) /ˌteɪk ʌp ə ˈpəʊst/ hivatalba lép, elkezdi a megbízatását

undertake +

analysis (n) /ˌʌndə(r)ˌteɪk əˈnæləsɪs/ elemzésbe kezd

an investigation (n) /ˌʌndə(r)ˌteɪk ən  ɪnˌvestɪˈɡeɪʃ(ə)n/ kivizsgálást indít

a study (n) /ˌʌndə(r)ˌteɪk  ə  ˈstʌdi/ belefog egy tanulmányba

a survey (n) /ˌʌndə(r)ˌteɪk ə  ˈsɜː(r)veɪ/ belevág egy felmérésbe

a task (n) /ˌʌndə(r)ˌteɪk  ə  ˈtɑːsk/ elvállal egy feladatot

Other collocations

cause trouble (phr) /ˌkɔːz ˈtrʌb(ə)l/ gondot okoz

inspire confidence (phr) /ɪnˌspaɪə(r)ˈkɒnfɪd(ə)ns/ bizalmat ébreszt

pay attention (phr) /ˌpeɪ əˈtenʃ(ə)n/ figyel

speak your mind (phr) /ˌspiːk jɔː(r)ˈmaɪnd/ kimondja, amit gondol

stand pressure (phr) /ˌstænd ˈpreʃə(r)/ kibírja a nyomást

suffer a setback (phr) /ˌsʌfər əˈsetˌbæk/ visszaesést tapasztal

take control of (phr) /ˌteɪk kənˈtrəʊl ɒv/ az irányítása alá von (valamit)

take responsibility for (phr) /ˌteɪk rɪˌspɒnsəˈbɪləti  fɔː(r)/ felelősséget vállal (valamiért)

voice an opinion (phr) /ˌvɔɪs ən əˈpɪnjən/ véleményt hangoztat

weigh up the consequences/

the pros and cons (phr) 

/ˌweɪ ʌp ðəˈkɒnsɪkwənsɪz/

ðə ˌprəʊz ən(d)ˈkɒnz/

számol a következményekkel/

előnyökkel és hátrányokkal

Life and career developments

accomplish (v) /əˈkʌmplɪʃ/ elér, teljesít

end up (v phr) /ˌend ˈʌp/  kiköt (valahol), végzi (valahogy)

enrol (on a course) (v) /ɪnˈrəʊl/ (tanfolyamra) jelentkezik

find your feet (phr) /ˌfaɪnd jɔː(r) ˈfiːt/ megtalálja a helyét

follow in somebody’s footsteps (phr) /ˌfɒləʊ ɪn sʌmbədiz ˈfʊtˌsteps/ (valakinek a) nyomában jár

get on in life (phr) /ˌɡet ˈɒn ɪn ˌlaɪf/ előbbre jut az életben

give somebody insight into (phr) /ˌɡɪv sʌmbədi ˈɪnsaɪt ɪntuː/ betekintést enged valakinek (valamibe)

have lots of aspirations and drive (phr) /hæv ˌlɒts əv ˌæspɪˈreɪʃ(ə)nz ən(d) ˈdraɪv/ sok cél felé törekszik és motivált

never look back (phr) /ˌnevə(r) lʊk ˈbæk/ soha ne nézz vissza

overcome setbacks (phr) /ˌəʊvə(r)ˌkʌm ˈsetˌbæks/ túljut a kudarcokon

put something on hold (phr) /ˌpʊt sʌmθɪŋ ɒn ˈhəʊld/
elhanyagol (valamit),

kevesebb figyelmet szán (valamire)

serve an apprenticeship (phr) /ˌsɜː(r)v ən  əˈprentɪsʃɪp/ gyakornoki időt tölt (valahol)

settle in (v phr) /ˌset(ə)l ˈɪn/ berendezkedik

try your hand at something (phr) /ˌtraɪ jɔː(r) ˈhænd æt/ kipróbálja magát valamiben

Words and expressions connected with internships

career advancement (phr) /kəˈrɪərədˌvɑːnsmənt/ előrelépés a karrierben

get a foot in the business (phr) /ˌɡet ə ˈfʊt ɪn ðə ˌbɪznəs/ betör az üzletbe

heavy workload (phr) /ˌheviˈwɜː(r)kˌləʊd/ nagyfokú munkaterhelés

insight into how a company works (phr) /ˌɪnsaɪt ɪntuː ˌhaʊ ə ˌkʌmp(ə)niˈwɜː(r)ks/ bepillantás egy cég működésébe

long/antisocial hours (phr) /ˌlɒŋ/ˌæntiˌsəʊʃ(ə)l ˈaʊə(r)z/ hosszú munkaórák

make ends meet (phr) /ˌmeɪk endzˈmiːt/ pénzből kijön
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mundane tasks (phr) /mʌnˌdeɪn ˈtɑːsks/ hétköznapi, közönséges feladatok

networking opportunities (phr) /ˈnetˌwɜː(r)kɪŋ ˌɒpə(r)ˌtjuːnətiz/ kapcsolatépítési lehetőségek

on the job training (phr) /ˌɒn ðə ˌdʒɒb ˈtreɪnɪŋ/ munkahelyi továbbképzés

pass through (v phr) /ˌpɑːs ˈθruː/ rövid ideig van jelen

perks (n pl) /pɜː(r)ks/ mellékes juttatások

reach the point (phr) /ˌriːtʃ ðə ˈpɔɪnt/ eléri azt a pontot

stand up for (yourself) (v phr) /ˌstændˈʌp fə(r) jə(r)ˌself/ kiáll (magáért)

support financially (phr) /səˌpɔː(r)t faɪˈnænʃ(ə)li/ pénzügyileg támogat

take for granted (phr) /ˌteɪk fə(r)ˈɡrɑːntɪd/ készpénznek vesz

under the nose of (phr) /ˌʌndə(r) ðəˈnəʊz ɒv/ (valakinek a) szeme előtt

Other words and phrases

accomplished (adj) /əˈkʌmplɪʃt/ képzett, rutinos, tanult

accomplishment (n) /əˈkʌmplɪʃmənt/ eredmény, teljesítmény

applicant (n) /ˈæplɪkənt/ jelentkező

by and large (phr) /ˌbaɪ ən(d)ˈlɑː(r)dʒ/ mindent egybevéve

drift (v) /drɪft/ hányódik, sodródik

fall apart (v phr) /ˌfɔːl əˈpɑː(r)t/ szétesik

get the ball rolling (phr) /ˌɡet ðə ˌbɔːlˈrəʊlɪŋ/ beindítja a folyamatot

grind to a halt (phr) /ˌɡraɪnd tuː ə ˈhɔːlt/ megáll, megreked

hands-on (adj) /ˌhændz ˈɒn/ gyakorlati

highly-regarded (adj) /ˌhaɪli rɪˈɡɑː(r)dɪd/ megbecsült, nagyra tartott

intern (n) /ˈɪntɜː(r)n/ gyakornok

jump at an opportunity (phr) /ˈdʒʌmp ət ən ˌɒpə(r)ˌtjuːnəti/ megragadja a lehetőséget

liaise (v) /liˈeɪz/ kapcsolatot ápol/épít/tart fenn

long/short-term (adj) /ˈlɒŋ/ˈʃɔː(r)t   ˌtɜː(r)m/ hosszú-/rövidtávú

mentor (n & v) /ˈmentɔː(r)/ mentor, tanácsadó/mentorál, segít

panel (n) /ˈpæn(ə)l/ bizottság

placement (n) /ˈpleɪsmənt/ elhelyezés/szintfelmérés

proactive (adj) /prəʊˈæktɪv/ kezdeményező, proaktív

prompt (adj) /prɒmpt/ gyors, rendes

pursue (v) /pə(r)ˈsjuː/ folytat, űz

recognition (n) /ˌrekəɡˈnɪʃ(ə)n/ el-/felismerés

recruit (v) /rɪˈkruːt/ felvesz (állásba)

referee (n) /ˌrefəˈriː/ referenciát adó személy

run a company (phr) /ˌrʌn ə ˈkʌmp(ə)ni/ céget vezet

short-staffed (adj) /ˌʃɔː(r)t ˈstɑːft/ emberhiánnyal küszködő

skip (v)    /skɪp/ kihagy (valamit)

slang (n) /slæŋ/ szleng

specification (n) /ˌspesɪfɪˈkeɪʃ(ə)n/ előírás, kikötés, leírás

straightforward (adj) /ˌstreɪtˈfɔː(r)wə(r)d/ egyenes, nyílt

strength (n) /streŋθ/ erősség

stumble on/upon (v phr) /ˈstʌmb(ə)l ɒn/əpɒn/ rábukkan (valamire)

swing it (phr) /ˈswɪŋ ɪt/ elintéz (valamit), megadja a végső lökést

tailor (n) /ˈteɪlə(r)/ szabó

temp (n) /temp/ beugró, ideiglenes alkalmazott

trail (v) /treɪl/ nyomon követ

turn down (v phr) /ˌtɜː(r)n ˈdaʊn/ elutasít

vacancy (n) /ˈveɪkənsi/ szabad állás, üresedés

venue (n) /ˈvenjuː/ helyszín

venture (n) /ˈventʃə(r)/ vállakozás

weakness (n) /ˈwiːknəs/ gyengeség

Phrasal verbs - communication

bring up (v phr) /ˌbrɪŋ ˈʌp/ felhoz (témát)

cut in (v phr) /ˌkʌt ˈɪn/ közbevág

get through to (v phr) /ˌɡet ˈθruː tuː/ megérteti a mondandóját (valakivel)

make out (v phr) /ˌmeɪk ˈaʊt/ megért (valamit)

pick up on (v phr) /ˌpɪk ˈʌp ɒn/ kifejt (egy gondolatot), rátér (valamire)

point out (v phr) /ˌpɔɪnt ˈaʊt/ felhívja a figyelmet, rámutat (valamire)

speak out (v phr) /ˌspiːk ˈaʊt/ felszólal (valami mellett/ellen)

spell out (v phr) /ˌspel ˈaʊt/ alaposan elmagyaráz, szájbarág (valamit)

talk down to (v phr) /ˌtɔːk ˈdaʊn tuː/ lekezelően beszél (valakivel)

turn to (v phr) /ˈtɜː(r)n tuː/ fordul (valakihez)

Communication and communication breakdown

find something puzzling (phr) /ˌfaɪndsʌmθɪŋ ˈpʌz(ə)lɪŋ/ furcsának talál valamit

get the wrong end of the stick (phr) /ˌget ðə rɒŋ ˌend əv ðə ˈstɪk/ félreért, rossz oldalról néz (valamit)

imply (v) /ɪmˈplaɪ/ sejtet, sugall

make a gaffe (phr) /ˌmeɪk ə ˈɡæf/ baklövést követ el

make a (witty) remark (phr) /ˌmeɪk ə ˌwɪti rɪˈmɑː(r)k/ (humoros) megjegyzést tesz

misinterpret  (v)  /ˌmɪsɪnˈtɜː(r)prɪt/ félreért, félremagyaráz

offend somebody unintentionally (phr) /əˌfend sʌmbədiˌʌnɪnˈtenʃ(ə)nəli/ akaratlanul megbánt valakit

take something literally (phr) /ˌteɪk sʌmθɪŋ ˈlɪt(ə)rəli/ szó szerint vesz valamit

talk at cross purposes (phr) /ˌtɔːk ət ˌkrɒs ˈpɜː(r)pəsɪz/ elbeszélnek egymás mellett

understand nuances (phr) /ˌʌndə(r)ˌstænd ˈnjuːɒnsɪz/ megérti az árnyalt jelentést/nüanszokat

Other words and phrases

abbreviation (n) /əˌbriːviˈeɪʃ(ə)n/ rövidítés

acquire (v) /əˈkwaɪə(r)/ megtanul

approximate (n) /əˈprɒksɪmət/ körülírás

assume (v) /əˈsjuːm/ feltételez

behind the scenes (phr) /bɪˌhaɪnd ðə ˈsiːnz/ a színfalak mögött

bullet point (n) /ˈbʊlɪt ˌpɔɪnt/ kiemelt pont (jegyzetben, prezentációban)

censorship (n) /ˈsensə(r)ʃɪp/ cenzúra

consistent (adj) /kənˈsɪstənt/ következetes

convey (v) /kənˈveɪ/ átad, kifejez

crowd-sourced (adj) /ˈkraʊd ˌsɔː(r)st/ kiszervezett feladatvégzés

cut off (from) (v phr) /ˌkʌt ˈɒf (frɒm)/ elszigetel, elvág (valamit valamitől)

dedicated (adj) /ˈdedɪˌkeɪtɪd/ elhivatott
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digitalisation (n) /ˌdɪdʒɪt(ə)laɪˈzeɪʃ(ə)n/ digitalizáció

dubbed (adj) /dʌbd/ szinkronizált

excursion (n) /ɪkˈskɜː(r)ʃ(ə)n/ kirándulás

get in the way (phr) /ˌɡet ɪn ðə ˈweɪ/ útban van

hard at work (phr) /ˌhɑː(r)d ətˈwɜː(r)k/ keményen dolgozik

highlight (v) /ˈhaɪˌlaɪt/ kiemel

integrate (v) /ˈɪntɪˌɡreɪt/ integrál, a részévé tesz (valaminek)

in the light of (phr) /ɪn ðə ˈlaɪt ɒv/ (valaminek a) fényében

isolated (adj) /ˈaɪsəˌleɪtɪd/ elszigetelt

lead people to believe something (phr) /ˌliːd ˌpiːp(ə)l tə bɪˈliːv sʌmθɪŋ/ oda vezet, hogy az emberek (el)hisznek valamit

mistranslate, mistranslation (v, n) /ˌmɪstrænsˈleɪt, ˌmɪstrænsˈleɪʃ(ə)n/ félrefordít/félrefordítás

outline (v) /ˈaʊtlaɪn/ felvázol, ismertet

proficient (adj) /prəˈfɪʃ(ə)nt/ jártas

prominence (n) /ˈprɒmɪnəns/ kimagaslás, kitüntetettség

propose (v) /prəˈpəʊz/ felvet, javasol

prove popular (phr) /ˌpruːvˈpɒpjʊlə(r)/ népszerűnek bizonyul

range (n) /reɪndʒ/ terjedelem, sorozat

small talk (n) /ˈsmɔːl ˌtɔːk/ udvarias csevely

sour (adj) /ˈsaʊə(r)/ savanyú

statement (n) /ˈsteɪtmənt/ állítás, nyilatkozat

strike (v) /straɪk/ leesik (valami valakinek), ráébreszt (valamire)

stroke of the pen (phr) /ˌstrəʊk əv ðə ˈpen/ tollvonás

subtitler (n) /ˈsʌbˌtaɪt(ə)lə(r)/ feliratozó

subtitles (n pl) /ˈsʌbˌtaɪt(ə)lz/ felirat

superficial (adj) /ˌsuːpə(r)ˈfɪʃ(ə)l/ felületes

synchronised (adj) /ˈsɪŋkrənaɪzd/ összehangolt, szinkronizált

treaty (n) /ˈtriːti/ megállapodás, szerződés

turn something on its head (phr) /ˌtɜː(r)n sʌmθɪŋ ɒn ɪts ˈhed/ fejre állít valamit

undergo (v) /ˌʌndə(r)ˈɡəʊ/ keresztülmegy (valamin)

virtually (adv) /ˈvɜː(r)tʃʊəli/ gyakorlatilag

word play (n) /ˈwɜː(r)d ˌpleɪ/ szójáték

worthy (adj) /ˈwɜː(r)ði/ érdemes, méltó (valamire)

arise (from) (v) /əˈraɪz/ következik (valamiből)

augment, augmentation (v, n) /ɔːɡˈment,   ˌɔːɡmenˈteɪʃ(ə)n/ megnövel/megnövelés

bench (n) /bentʃ/ laboratóriumi asztal

commercial returns (n pl) /kəˌmɜː(r)ʃ(ə)l rɪˈtɜː(r)nz/ üzleti haszon, megtérülés

component (n) /kəmˈpəʊnənt/ alkotóelem, összetevő

critical (adj) /ˈkrɪtɪk(ə)l/ kritikus

crop (n) /krɒp/ termény, termés

dispute (n) /dɪˈspjuːt/, /ˈdɪspjuːt/ vita

enhance (v) /ɪnˈhɑːns/ fokoz, növel

envisage (v) /ɪnˈvɪzɪdʒ/ elképzel

facilitator  (n)  /fəˈsɪləteɪtə(r)/ gördülékenységet elősegítő (személy/tárgy)

harvest (v) /ˈhɑː(r)vɪst/ arat

incubator (n) /ˈɪŋkjʊˌbeɪtə(r)/ inkubátor, keltető

infringement  (n)   /ɪnˈfrɪndʒmənt/ áthágás, sértés

irrigate (v) /ˈɪrɪɡeɪt/ öntöz

kneecap (n) /ˈniːˌkæp/ térdkalács

legal jurisdiction (n) /ˌliːɡ(ə)l ˌdʒʊərɪsˈdɪkʃ(ə)n/ jogi eljárás

limb (n) /lɪm/ végtag

onset (n) /ˈɒnˌset/ bekövetkezés, kezdet

outcry (n) /ˈaʊtˌkraɪ/ tiltakozás

precedent (n) /ˈpresɪdənt/ korábbi példa, precedens

quality control (n) /ˈkwɒləti kənˌtrəʊl/ minőség-ellenőrzés

realm (n)   /relm/ terület

sabotage (n) /ˈsæbətɑːʒ/ meghiúsítás, szabotázs

staged (adj) /steɪdʒd/ előre megtervezett

surgeon (n) /ˈsɜː(r)dʒ(ə)n/ sebész

tend (plants) (v) /tend/ gondoz (növényeket)

trademark (n) /ˈtreɪdˌmɑː(r)k/ védjegy
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