


Angol szószedet magyar kiejtéssel az alapoktól

(első változat)

Készítette és a szavakat összegyűjtötte:
Horváth Balázs Zsigmond

Kiegészítette, ellenőrizte és javította:
Bihary Roland

Publio Kiadó

2014

Minden jog fenntartva!



1. Család

large – nagy (lardzs)

small – kicsi (szmall)

together – együtt (tügedö)

live – élni (lájv)

relationship - kapcsolat/viszony a többiekkel (rilésönsip)

contact – kapcsolat (kontekt)

member – tag (membör)

family – család (femili)

well – jól (uell/vell)

important – fontos (impórtönt)

gathering – összejövetel (gedöring)

relatives – rokonok/hozzátartozók (relötivz)

ancestor – ős (enszesztör)

nuclear family - kis család (nyukliör femili)

extended family - kiterjedt család (iksztendid femili)

father - apa (fadör)

mother – anya (madör)

dad – apu (ded)

mum – anyu (mam)

sister – lánytestvér (szisztör)

brother- fiútestvér (bradör)

sibling – testvér (szibling)

parents – szülők (perönc)

divorce – elválni (divorsz)

widow(er) - özvegy (férfi) (vidoer)

younger brother – öcs (jangör bradör)

older brother – báty (oldör bradör)

younger sister – húg (jangör szisztör)

older sister – nővér (oldör szisztör)

grandparents – nagyszülők (grendperönc)

grandfather – nagyapa (grendfadör)



grandmother – nagyanya (grendmadör)

grandchild, grandchildren - unoka, unokák (grendcsájld, grendcsildren)

grandson - fiú unoka (grenszan)

granddaughter - lány unoka (grenddótör)

uncle -nagybácsi (ankl)

aunt – nagynéni (ánt)

nephew – unokaöcs (nefjú)

niece -unokahúg (nísz)

cousin – unokatestvér (kázn)

close relative - közeli rokon (klóz relötiv)

distant relative - távoli rokon (disztönt relötiv)

in-laws - a házastárs szülei és testvérei / a házasság utján szerzett rokonok (inlóz)

mother-in-law – anyós (madör in ló)

father-in-law -após (fadör in ló)

sister-in-law -sógornő (szisztör in ló)

brother-in-law – sógor (brádör in ló)

great-grandfather – dédapa (grét grendfadör)

great-granddaughter – dédunoka (grét grenddótör)

fiancé – vőlegény (fianszé/fianszéj)

fiancée – menyasszony (fianszé/fianszéj)

bride -menyasszony (brájd)

groom – vőlegény (grúm)

step - mostoha + hogy kicsoda (sztep)

a (married) couple – (házas)pár (merrid kapl)

to be engaged - el van jegyezve (bí ingédzsd)

honeymoon - a mézes hetek (hániműn)

wedding night – nászéjszaka (vedding nájt)

continue – folytatni (kontinjú)

education – oktatás (edzsukéjsön)

to get married – megházasodni (get merid)

ideal – ideális (ájdiöl)

husband – férj (hazbönd)



wife – feleség (vájf)

adult – felnőtt (ádolt)

plan – terv (plen)

pocket money – zsebpénz (poket máni)

to seek – keresni (szík)

to find – találni (fájnd)

sharp – agyafurt (sarp)

clever / smart – okos (klevör, szmart)

spirited – talpraesett (spiritid)

challenging - kihívást jelentő (cselendzsing)

to afford - (anyagilag) bírni (öford)

ambitious – ambiciózus (ámbisösz)

pension – nyugdíj (pensön)

welfare - itt családtámogatás, egyébként jólét (velfer)

begger - koldus (begör)

pensioner – nyugdíjas (pensönör)

job application – állásjelentkezés (dzsáb aplikéjsön)

salary – fizetés (szeleri)

full time - teljes munkaidő (ful tájm)

part time – részmunkaidő (part tájm)

to participate - részt venni (partiszipét)

job seeker – álláskereső (dzsábszíkör)

mature – érett (möcsúr)

Matura examination – érettségi (matúra igzeminéjsön)

employment – foglalkoztatás/foglalkoztatottság (emplojment)

employer – munkaadó (emplójer)

employee – munkavállaló (emplojí)

to achieve - elérni vmit (acsív)

unemployed – munkanélküli (ánemplojd)

job agency – állásközvetítő (dzsáb éjdzsönszi)

headhunter – fejvadász (hedhántör)

interview – interjú (interjú)



vacant position – szabad/megüresedett pozíció (véjkönt pozisön)

law school - jogi egyetem (ló szkúl)

bank account – bankszámla (benk ökount)

credit card – hitelkártya (kredit kárd)

tax – adó (tex)

office worker - irodai dolgozó (ofisz vörkör)

only child - egyedüli gyerek (onli csájld)

child support – gyerektartás (csájld szüport)

sibling – testvér (szibling)

twin – iker (tvin)

summer job - nyári munka (számör dzsáb)

student work – diákmunka (sztyudent vörk)

to establish – alapítani (esztablis)

to be self-confident - önbizalmasnak lenni (bí szelf konfidönt)


