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N 

nádaz . (ép) (ip) cane/ cover with thatch/ line with 
reed/ reed/ thatch 

házat, ~háztetőt reed the roof of a house/ thatch  
  with reed/ line with reed/ cover 
  the roof with thatch/ (ép) 

széket cane a chair (ip) 
nagyít L. még: felnagyít (átv): (gazd) augment/ exaggerate/ increase; 

(foto) blow (blew, blown) up/ enlarge;  
(mr) enlarge/ expand/ increase; 
(opt) enhance/ enlarge/ magnify  

fényképet  enlarge v blow up a photograph  
  (foto) 

képet enhance v enlarge an image (opt) 
léptéket, ~méretarányt expand v increase the scale (mr) 
projekt nehézségeit exaggerate the difficulties of the  

  project (átv) (gazd) 
rajzot enlarge drawings (mr) 
tárgy képét lencsével  magnify the image of an object by a 

   lens (opt) 
~tat fényképet have a picture enlarged (foto) 

nagyobbít  L. még: nagyít / növel augment/ enlarge/ increase 
nagyol / nagyolva megmunkál (alak) chip/ dress/ hew (out)/ rough out; 

(bány) axe/ hew (hewed, hewn); (ép) adze/ 
chop out/ hack/ hew/ rough/ spall/ scabble; 
(forg) face roughly/ rough; (heng) cog down  

bugát hengersoron cog down a billet (heng) 

ki∼ vmit chop out/ rough sg/ spall (ép) 

∼durván vmit chip to rough size (alak) 
~fát adze timbers (ép) 
követ dress stone (alak)/ hack v hew  

  scabble stone (ép) 
terméskövet axe v hew quarry-stone (bány) 

naplóz (fax) (szt) (hajó) log; (ker) (pénz) journalize/ 
post in the ledger 

adatokat log data (szt) 
 ~hajónaplóba, ~eseményeket log events (hajó) 
beérkező faxokat dátum és  log incoming faxes according to their 

időpont szerint  date and time (fax) 
tételeket journalize items (ker) 
 ~főkönyvbe post items in the ledger (ker) (pénz) 

naprakészre hoz  L. hoz naprakészre 
naptárosít (ép) (gazd) convert into calendar form/ 

schedule according to calendar (ép) 
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tartalékidőt  convert reserve time into calendar 
  form (ép) 

navigál L. hajózik 
nedvesít L. még: benedvesít  (ált): (ép) (fiz) (hidr) (körny) (mech) (text) 

damp/ dampen/ dip/ humidify/ make (made) 
wet/ moisten/ spray sg on,~over sg; sg with 
sg/ water/ wet  

ecsetet festékbe mártás előtt wet the brush slightly before putting it 
  in the paint (ép) 

felületet vízzel ragasztó moisten the surface with water 
before rákenése előtt  applying the glue (ép) 

gőzt make the steam wet (ált) 
levegőt vízgőzzel humidify air by water vapour (körny) 
szobalevegőt a radiátorra humidify the air of a room by a bowl 

helyezett vizesedénnyel  of water on the radiator (hidr) 
testek felületét a víz  water wets the surface of solids in 

különbözőképpen  different ways (fiz) 
textilanyagot vasalás előtt damp a material before ironing (text) 

négyszögesít (geom) (mat) quadrate/ square 
kört quadrate v square a circle (geom)  

  (mat) 
lehetetlen a kört ~eni it is impossible  to square a circle  

  (mat) 
négyzetgyököt von  L. von négyzetgyököt 
négyzetre emel  L. emel négyzetre 
nehezít (ált): (gép) increase the weight of sg/ load sg/ 

weight sg; (átv): (ép) (gazd) (pénz) aggravate/ 
hamper sg/ impede/ make (made) v render sg 
more difficult; (text) load/ metallize/ weight 

építkezést a zord időjárás  work on the building is impeded by  
  severe weather (átv) (ép) 

fonalat load v metallize yarn (text) 
megoldást egy további tény the solution is aggravated by an  

  additional fact (átv) 
projekt megvalósítását a the implementation of the project is 

pénz hiánya   hampered v rendered difficult  
  by a lack of money (gazd) (pénz) 

selyemfonalat load v weight silk yarn (text) 
szelepet súllyal weight a valve (gép) 
nekifarol L. farol  

nekifog / nekilát vminek  (gazd) (ip) (ker) buckle down to sg/ embark on 
sg/ enter upon sg/ fall (fell, fallen) to doing sg/ 
get (got) about, ~down to sg/ set (set) about, 
~to sg/ settle down to sg/ tackle (to) sg 

javításnak tackle the repairs (gép) (gk) 
kockázatos vállalkozásnak embark on a hazardous venture  

  (gazd) 
munkának buckle down to work/ fall to work/  

  get to work/ get down to work/ set 



9 

  about a piece of work/ set to work/ 
  settle down to a task (ip) 

projektnek embark on a project (gazd) (ip) 
üzleti vállalkozásnak embark upon v enter upon a  

  business, ~venture (ker) 
nekihajt  (közl) bump (against) sg/ drive (drove, driven) 

into, ~up sg/ run (ran, run) against sg 
autó az acélkorlátnak a car runs into a steel barrier (közl) 
 ~falnak drive into v run against the wall  

  (közl) 
 ~járdaszegélynek tolatáskor bump against v drive up the kerb  

  while reversing (közl) 
nekimegy vminek L. még: nekihajt (gk) (közl) bang into, ~against sg/ collide with 

sg/ crash into sg/ drive (drove, driven) into sg/ 
go (went, gone) into sg/ hit (hit) (against) sg/ 
knock into sg/ ram into/ run (ran, run) into sg/ 
smash into sg; (hajó) ram 

autó frontálisan kisteherautónak the car collided head-on with the van 
  (gk) (közl) 

 ~falnak nagy robajjal go v drive v crash into the wall/ hit 
  against the wall with a crash (gk) 
  (közl) 

 ~fának  the car hit a tree/ the car smashed  
  into a tree. (gk) (közl) 

autóbusz hátulról egy taxinak a taxi was rammed from behind by a 
  bus (közl) 

hajó orral egy óceánjárónak the liner was rammed by another ship 
  (hajó) 

jármű betonkerítésnek a vehicle runs into a concrete barrier 
 ~útmenti akadálynak a vehicle collides with a roadside  

  obstacle (közl) 
parkoló gépkocsinak ram (into) a car parking outside (közl) 
teherautó egy autóbusz a truck crashed into the back of a 

hátuljának  bus (közl) 
 ~egy lámpaoszlopnak the lorry hit the lamppost (közl) 

nekinyom/ nekinyomódik vminek  (gép) (vill) (vas) compress against sg/ press 
sg against sg/ push at sg/ thrust at sg 

anyát támasztógyűrűnek  press a nut against a supporting ring 
  (gép) 

csúszófelületet tengelyágyház- a sliding surface is pressed against  
nak a rugótányér  the axle-box case by the spring cap 
  (gép) (vas) 

keféket a kommutátornak brushes are pressed against the 
rugóval  commutator by springs (vill) 

∼ódik acélrugó az érintkező- a steel spring presses against a 
csavarnak  contact screw (gép) 

nekiszorul L. még: nekinyom, ~ódik  (ált): (gép) (vas) be pressed against sg/ be 
driven against sg  
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nyomkarima a sínnek the flange is pressed against the rail 
  (vas) 

nekitámaszkodik vmi/ nekitámaszt vmit (ált) ) lean (leant v leaned) against sg/ rest sg 
against sg; (csp) (gép) abut on, ~against sg/ 
back up against sg; (ép) lean sg against sg/ 
pitch sg against sg/ press against, ~to sg/ 
prop up/ stand (stood) sg up against sg;  
(gk) (közl) brace against sg/ recline on, 
~against sg 

autóülésnek az ütközéskor brace oneself against the seat of the
  car during collision (közl) (gk) 

belső futópályát a tengelyvállnak back up inner races against the shaft
  shoulders  (csp) 

gyűrű a vállnak  the ring abuts the shoulder (csp) 
létrát a falnak lean v pitch a ladder against a wall/ 

  prop v stand a ladder up against 
  the wall  (ép) 

szerelőhüvely a lehúzóhüvelynek  mounting sleeve abuts the withdrawal
  sleeve (gép) 

tárcsát csapágy véglapjainak  abut a plate against end faces (csp) 
nekitolat L. tolat 
nekiütődik/ nekiütközik vminek  (csp) bump against; (fiz) (hang) strike (struck) 

sg; (gk) (közl) bang (up) against, ~into sg/ 
bash into sg/ bob against/ bump against, ~into 
sg/ collide with sg/ crash into/ dash against, 
~into sg/ hit (hit) sg/ impact against, ~on, 
~with sg/ knock (up) against sg/ ram into/ run 
(ran, run) into sg/ strike against sg; (hajó) 
dash against sg/ strike sg; (rep) crash into sg; 
(turb) impinge on sg; (vas) hit sg 

autó egy fának, ~jelzőtáblának the car hits a tree, ~a traffic sign v  
  collides with sg (közl) 

 ~autóbusznak the car rammed into the bus (közl) 
 ~egy előtte álló kocsinak bash into the car in front (közl) 
 ~járdaszegélynek the car bumps against the kerb (gk) 

  (közl) 
 ~lámpaoszlopnak the car banged into a lamppost (közl) 
autóbusz a hídnak the bus hit the bridge (gk) (közl) 
csapágygolyó a horony balls bump against the edge of a  

szélének  notch (csp) 
elektronáram fémtárgynak a a stream of electrons strikes a  

röntgencsőben  metallic target in an X-ray tube (fiz) 
gázsugár a turbinalapátnak gas jet impinges on the turbine blade 

  (turb) 
hajó a fenéknek strike the bottom (hajó) 
 ~a sziklának ship was dashed against the  

  rocks, ~struck the rocks (hajó) 
kerék a sín tompa végének wheels hit the butt-end of rails at 

minden sínillesztésnél  each rail-joint (vas) 


