Szójegyzék

Új színes magyar nyelvkönyv

Angol

Erdős József: Új színes magyar nyelvkönyv

Magyar-angol szójegyzék (Hungarian-English word-list)
Rövidítések (abbreviations):

f
i
m
nm
nu
ne
szn
hsz
ik
ksz
isz
tn

főnév
ige
melléknév
névmás
névutó
névelő
számnév
határozószó
igekötő
kötőszó
indulatszó
tulajdonnév

noun
verb
adjective
pronoun
postposition
article
numeral
adverb
preverb
conjunction
interjection
proper noun/name

kif

kifejezés

idiom, set phrase

Szavak (words)
a (ne) 1. the
a (nm) 7. that (shortened form of the pronoun "az")
á (isz) 7. ah, oh
ablak (f) 1. window
ablaktörlő (f) 21. windscreen-wiper
ad vmit vkinek (i) 6. give
adat (f) 8. data
addig (hsz) 15. as far as that; till then
adósság (f) 23. debt
Afrika (tn) 2. Africa
afrikai (m) 2. African
Aggtelek (tn) 16. Aggtelek (Hungarian village)
Ági (tn) 18. Ági (diminutive of Ágnes)
ágy (-ak) (f) 2. bed
ahány (nm) 7. (as many) as
ahányadik (nm) 7. which (in line order)
ahogy (hsz) 16. as; the way as
ahogyan (hsz) 16. as; the way as
ahol (hsz) 5. where
ahonnan (hsz) 5. from where
ahova (hsz) 5. (to) where
ajándék (f) 22. gift
ajándékoz vmit vkinek (i) 22. give as a present
ajánl vmit vkinek (i) 12. recommend
ajtó (f) 1. door
akadályoz vmit (i) 16. hinder, obstruct
akar vmit / vmit csinálni (i) 13. want
aki (nm) 6. who
akkor (hsz) 6. then
akkora (hsz) 16. as big (as)
akkumulátor (f) 20. battery, accumulator
akkumulátortartó (f) 20. battery compartment
alá (nu) 7. under(neath), below

alacsony (m) 1. low, short, small
Alagút (tn) 7. Tunnel
alagút (-utak, -útja) (f) 7. tunnel
aláírás (f) 6. signature
alak (-ja) (f) 10. shape, figure
alakul (vmivé) (i) 23. take shape; be founded;
develop
alapít vmit (i) 24. found
alatt (nu) 3. under, below
Albert (tn) 1. Albert
Albert Einstein (tn) 24. Albert Einstein
Alföld (tn) 7. Great Hungarian Plain
alig (hsz) 16. hardly
alkalmas (m) 24. suitable
alkalmazott (-ak) (f) 16. employee
alkatrész (-ek) (f) 24. piece, component
áll (i) 3. stand
állam (f) 24. state
állampolgárság (f) 8. nationality
állandó (m) 18. permanent
állás (f) 18. job, employment
álláshirdetés (f) 18. job advertisement
állat (f) 1. animal
állatkert (-je) (f) 5. zoo
állatorvos (f) 16. vet
állattenyésztés (f) 24. animal husbandry; livestockfarming
állít vmit (i) 23. assert; claim
állomás (f) 5. station
alma (f) 1. apple
álmos (m) 17. sleepy
alól (nu) 7. from under
alsó (m) 19. lower, bottom
alsónadrág (-ja) (f) 22. underpants, pants
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alszik (i) 9. sleep
által (nu) 24. by, by means, of through
általában (hsz) 8. generally
általános (m) 16. general
altat vkit (i) 22. put to sleep, lull to sleep
aluljáró (f) 5. underpass
amatőr (m) 22. amateur
ameddig (hsz) 15. as for as; as long as; while
amekkora (nm) 16. (as large) as
amely (nm) 6. which
amelyik (nm) 6. which
amennyi (nm) 7. (as mach/many) as
Amerika (tn) 2. America
amerikai (m) 2. American
amerre (hsz) 7. where
amerről (hsz) 7. from where
ami (nm) 7. what, that
amíg (hsz) 15. while
amikor (hsz) 14. when
amilyen (nm) 7. (such) as
amióta (hsz) 15. since
András (tn) 9. Andrew
Andrea (tn) 9. Andrea
Anglia (tn) 2. England
angol (m) 1. English
angyal (f) 21. angel
Anna (tn) 1. Ann
anya (anyja) (f) 8. mother
anyanyelv (-ek) (f) 18. mother tongue
annyi (nm) 7. so many/much
anyós (f) 23. mother-in-law
anyu (f) 8. Mum(my)
apa (apja) (f) 8. father
aperitív (f) 12. aperitif
ápol vkit (i) 20. nurse
ápolónő (f) 2. (hospital) nurse
após (f) 23. father-in-law
április (f) 14. April
apu (f) 8. Dad(dy)
ár (-ak) (f) 16. price
arab (m) 7. Arabic
áram (f) 22. electricity, (electric) current
aranyérem (-érmek) (f) 19. gold medal
aranylánc (f) 23. gold chain
aranyóra (f) 23. gold watch
arc (f) 8. face
arra (hsz) 7. that way, in that direction
arról (hsz) 7. from there, from that direction
árt vkinek/vminek (i) 22. (do) harm, damage
áru (f) 25. goods, article
áruház (-ak) (f) 4. department store
ásványvíz (-vizek) (f) 12. mineral water
asztal (f) 1. table
asztalos (f) 14. carpenter
át- (ik) 4. over, through
átad vmit vkinek (i) 20. hand, give
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átalakít vmit (vmivé) (i) 22. transform, convert,
rebuild
átalakul (v,ováÖ (i) 22. be transformed, change,
turn into
átépít vmit (vmivé) (i) 22. rebuild
átjön (i) 4. come over, come round
átlag (hsz) 24. on average
átlaghőmérséklet (f) 24. average temperature
átlagos (m) 5. average; common
atlétika (f) 19. athletics
átmegy (i) 4. go through, cross
atomenergia (f) 24. atomic energy, nuclear energy,
nuclear power
átrepül (i) 7. fly over, fly across
átsétál (i) 4. walk over, walk across
átvesz vmit (vkitől) (i) 20. take over; receive
augusztus (f) 14. August
Ausztria (tn) 7. Austria
autó (f) 1. car
autóbusz (f) 2. bus; coach
autóklub (-ja) (f) 21. automobile club
automata (f) 20. automat
autópálya (f) 21. motorway
autós (f) 21. motorist
autóstop (-ja) (f) 21. hitchhiking
az (ne) 1. the
az (nm) 1. that
azaz (ksz) 15. that is (to say); namely
azért (hsz) 17. for that reason; that is why
azonban (ksz) 21. but, however
azonnal (hsz) 10. immediately, at once
azonos (m) 24. identical; the same
azóta (hsz) 15. since then
aztán (hsz) 14. then, afterwards
azután (hsz) 10. then, afterwards
Ázsia (tn) 2. Asia
ázsiai (m) 2. Asian
bácsi (f) 15. uncle
baj (f) 5. trouble
bajusz (f) 8. moustache
bajuszos (m) 11. with a moustache
bal (m) 7. left
Balassi Bálint Intézet (tn) 2. Balassi Bálint Institute
Balaton (tn) 2. Lake Balaton
balatoni (m) 2. of Lake Balaton
baleset (f) 17. accident
balra (hsz) 3. to the left
banán (-ja) (f) 24. banana
bank (-ja) (f) 4. bank
bár (-ja) (f) 16. bar; nightclub
barack (-ja) (f) 12. apricot; peach
barackpálinka (f) 12. apricot brandy
barát (-ja, ai) (f) 8. friend, boyfriend
barátnő (f) 6. friend (woman), girlfriend
bárcsak (hsz) 25. I wish
barkácsol (i) 22. go in for do it yourself
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barlang (-ja) (f) 16. cave
bármi (nm) 22. whatever; anything
bármikor (hsz) 25. any time
barna (m) 1. brown
bárszekrény (f) 20. cocktail cabinet
bátor (m) 25. brave, courageous
báty (bátyám, bátyja) (f) 8. elder brother
bazilika (f) 15. basilica
be- (ik) 4. in(to)
bead vmit (vhova) (i) 13. give (sy an injection)
becsuk vmit (i) 10. shut, close
bedob vmit (vmibe) (i) 20. throw in(to)
befejez vmit (i) 18. finish, end, close
befektet vmit (i) 25. invest
befér (vmibe) (i) 17. go/get in; there is room for sg
swhere
befordul (vhova) (i) 5. turn in/into
behoz vmit (i ) 10. bring/carry in
behúz vmit (i) 21. pull/draw in; put on (the brake)
beiratkozik vhova (i) 8. enrol, register
bejárat (f) 5. entrance
bejön (i) 4. come in
bejut (i) 15. get in; obtain access to
bekapcsol vmit (i) 21. turn sg on; fasten
bele (nm) 9. into it/him/her; inwards
belép (i) 4. step in, enter
Belgium (tn) 10. Belgium
belőle (nm) 9. of it/him/her, from it/him/her
belső (m) 21. internal, inner
belül (vmin ~) (nu) 20. within
belváros (f) 4. city centre
Belváros (tn) 4. City Centre
belvárosi (m) 16. central, from/in the (inner) city
bélyeg (f) 7. stamp
bemegy (i) 4. go in, enter
bemutatkozik vkinek (i) 7. introduce oneself
benne (nm) 9. in him/her/it
bent (hsz) 3. inside
benzin (-je) (f) 21. petrol
benzinkút (-kutak) (f) 21. filling station
beoszt vmit (i) 16. map out (time)
berak vmit (vmibe) (i) 20. put/place in/into
bérel vmit (i) 6. rent
bérlet (f) 14. season ticket; subscription
Berlin (tn) 4. Berlin
beszáll (vmibe) (i) 5. get on(to)/in(to); go on board
beszállókártya (f) 21. boarding pass, boarding card
beszél (vkivel/vmiről) (i) 3. speak
beszélget (vkivel/vmiről) (i) 3. talk, have a chat
beteg (m) 4. ill
betegség (f) 13. illness, disease
betesz vmit (vmibe) (i ) 10. put in
betöm vmit (i) 13. fill in
betörő (f) 14. burglar
beül (vhova) (i) 4. get in(to); (go and) sit down in
bevesz vmit (i) 13. take (medicine);
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bevezet vkit (vhova)/vmit (i) 25. introduce; lead
in(to)
bezár vmit (i) 20. close, shut
Biatorbágy (tn) 5. Biatorbágy (a Hungarian town)
bicikli (f) 8. bicycle
biciklizik (i) 9. ride a bicycle
birka (f) 12. sheep; mutton, lamb
birkagulyás (f) 12. lamb/mutton-stew, lamb/mutton
goulash
birkahús (f) 12. mutton, lamb
birkózik (i) 19. wrestle
bizony (msz) 8. certainly, really
bizonyos (m) 17. some; a certain
biztat vkit (i) 21. encourage
biztonság (f) 18. security, safety
biztos (m) 16. sure, certain
biztosan (hsz) 6. surely, certainly
blúz (f) 6. blouse
bokszol (i) 19. box
boldog (m) 20. happy
boldogság (f) 9. happiness
bolt (-ja) (f) 4. shop
bonyolult (m) 21. complicated
bor (f) 6. wine
Boráros tér (tn) 4. Boráros square
borotválkozik (i) 11. shave
borravaló (f) 12. tip
bőr (f) 22. skin
bőrönd (-je) (f) 8. suitcase
bővít vmit (i) 16. enlarge
bővül (i) 24. increase, widen
Buda (tn) 3. Buda
Budafok (tn) 4. Budafok (a Budapest district)
budai (m) 2. of Buda
Budaörs (tn) 4. Budaörs (a Hungarian town)
Budapest (tn) 1. Budapest
Budapest Sportaréna (tn) 4. Budapest Sportaréna
budapesti (m) 2. of Budapest
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem (tn) 8. Budapest University of
Technology and Economics
bunda (f) 23. fur coat
burgonya (f) 12. potato(es)
busz (f) 4. bus, coach
buszmegálló (f) 4. bus-stop
buta (m) 18. stupid
butik (-ja) (f) 23. boutique
bútor (f) 1. furniture
büfé (f) 4. buffet, snack bar
Bükk (tn) 7. Bükk Mountains
büntetés (f) 19. fine, punishment
büszke (m) 22. proud
CD (-je) (f) 16. CD
cédé (f) 16. CD
cég (f) 24. firm, company
cél (-ok) (f) 18. aim
cérna (f) 22. thread
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ceruza (f) 1. pencil
cigaretta (f) 3. cigarette
cikk (f) 18. article, goods
cím (f) 6. address, title
cipész (f) 18. shoemaker
cipő (f) 6. shoe
cipőbolt (-ja) (f) 6. shoe shop
cipzár (-ak) (f) 16. zipper
cirkusz (f) 14. circus
Citadella (tn) 5. Citadel
cukor (cukrot) (f) 12. sugar
Csaba (tn) 13. Csaba (Hungarian masculine given
name)
csak (hsz) 4. only
család (-ja) (f) 8. family
családi (m) 5. family (...)
családtag (-ja) (f) 24. member of the family
csap (-ja) (f) 22. tap
csapat (f) 19. team
csavarhúzó (f) 22. screwdriver
csendes (m) 3. still, quiet
csenget (i) 9. ring
Csepel (tn) 4. Csepel (a Budapest suburb)
csíkos (m) 22. striped
Csilla (tn) 23. Csilla (Hungarian feminine given
name)
csinál vmit (i) 3. do; make
csináltat vmit (vkivel) (i) 22. have sg done
csinos (m) 4. pretty
csípős (m) 12. hot (in taste)
csipsz (f) 24. chips
csirke (f) 12. chicken
csizma (f) 22. (high) boots
csoda (f) 18. miracle
csodálatos (m) 25. wonderful, miraculous
csodálkozik vmin (i) 25. be surprised (at)
csókol vkit (i) 15. kiss
csokoládé (f) 12. chocolate
csokor (csokrok) (f) 9. bouquet
csomag (-ja) (f) 11. packet
csomagmegőrző (f) 20. left-luggage (office)
csomagtartó (f) 16. boot; roof rack; luggage rack
csomó (f) 16. a lot of
csoport (-ja) (f) 11. group
csökken (i) 25. decrease
csökkent vmit (i) 22. reduce, diminish
csöpög (i) 22. drip, dribble
csúcsforgalom (-forgalmat) (f) 10. rush hour
csuk vmit (i) 25. close, shut
csúnya (m) 1. ugly
csusza (f) 12. (a kind of boiled pasta)
csütörtök (-je) (f) 10. Thursday
dal (f) 20. song
darab (-ja) (f) 24. piece
de (ksz) 2. but
Deák Ferenc tér (tn) 4. Deák Ferenc square
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Debrecen (tn) 4. Debrecen (a Hungarian town)
debreceni (m) 4. of Debrecen
Debreceni Egyetem (tn) 18. University of Debrecen
december (f) 14. December
dehogy (hsz) 9. oh no!, not at all
dehogynem (hsz) 23. but it was/is/does, of course it
was/is/does
deka (f) 24. decagram
dél (delet) (f) 7. south; noon, midday
délben (hsz) 9. at noon
délelőtt (hsz) 9. in the morning
Déli pályaudvar (tn) 4. Déli Station (Budapest
South)
déligyümölcs (f) 24. tropical fruits
délkeleti (m) 17. south-eastern
délután (hsz) 9. in the afternoon
derék (derekak) (f) 13. waist, hip
desszert (-je) (f) 12. dessert
diagnózis (f) 13. diagnosis
diák (-ja) (f) 1. student
diákkedvezmény (f) 17. student reduction
dicsekszik (vmivel) (i) 25. boast
dicsér vmit/vkit (i) 25. praise, speak highly
dicséret (f) 25. praise
dinamó (f) 21. dynamo, generator
dinnye (f) 24. melon
diploma (f) 16. degree, diploma
diplomamunka (f) 18. degree work, degree paper
diszkó (f) 13. disco
divat (-ja) (f) 22. fashion
divatos (m) 6. fashionable
dob vmit (i) 10. throw
doboz (f) 3. box
dohányzik (i) 7. smoke
doktor (f) 13. doctor
doktornő (f) 13. woman-doctor, Doctor, ...
dokumentum (f) 25. document
dolgozik (i) 5. work
dolgozó (f) 16. employee, worker
dolgozószoba (f) 3. study
dolog (dolgok) (f) 7. thing
drága (m) 1. expensive, dear
dugó (f) 17. plug, cork; traffic jam
Duna (tn) 1. Danube
dunai (m) 2. Danubian
Dunakanyar (tn) 7. Danube bend
Dunántúl (tn) 7. Transdanubia
Duna-part (tn) 5. Danube embankment
dühös (m) 23. angry
dzsem (-je) (f) 24. jam
e (nm) 7. this (shortened form of the pronoun "ez")
ebéd (-je) (f) 10. lunch
ebédel (i) 5. have/take lunch
ebédlő (f) 3. dining-room
ébred (i) 10. wake up
ecet (f) 12. vinegar
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eddig (hsz) 18. as far as here; till now
édes (m) 9. sweet
Edina (tn) 23. Edina (Hungarian feminine given
name)
Edit (tn) 15. Edith
edzés (f) 19. training, workout
edző (f) 19. trainer, coach
ég (i) 12. burn
ég (eget) (f) 22. sky, heavens
egér (egeret) (f) 22. mouse
egész (hsz) 8. totally, quite
egész (m) 8. whole, all
egészen (hsz) 14. totally
egészség (f) 9. health
egészséges (m) 13. healthy
Egry József (tn) 20. József Egry (famous Hungarian
painter)
egy (ne) 1. a, an
egy (szn) 1. one
egyaránt (hsz) 22. alike, equally, both
egyéb (nm) 6. other, else
egyébként (hsz ) 25. by the way
egyedül (hsz) 11. alone, by oneself
egyemeletes (m) 5. two-storey(ed)
egyenesen (hsz) 20. straight, directly
egyes (szn) 4. number one
egyesít vmit (i) 24. unite
egyesül (i) 24. unite, join
egyesült (m) 24. united
egyetem (f) 4. university
egyetemi (m) 6. university, academic
egyetemista (f) 18. university student
egyetlen (m) 23. sole, only, single
egyik (nm) 3. one (of)
Egyiptom (tn) 2. Egypt
egyiptomi (m) 2. Egyptian
egymás (nm) 18. each other; one another
egyre _ _ _bb (hsz) 24. more and more ...
egyrészt (hsz) 23. on the one hand
egységes (m) 24. unified
egyszerre (hsz) 17. at the same time
egyszerű (m) 12. simple
együtt (hsz) 6. together
együtt vvel (nu) 12. with; in the company
együttes (f) 10. group, band
éhes (m) 7. hungry
éjfél (f) 12. midnight
éjfélkor (hsz) 9. at midnight
éjjel (hsz) 9. at night
éjjeliszekrény (f) 3. bedside table, night table
éjszaka (hsz) 9. at night
él (i) 7. live, reside
el- (ik) 4. away, off
elad vmit (i) 14. sell
eladó (f) 5. shop assistant
eladó (m) 6. for sale
elbúcsúzik vkitől (i) 21. say good bye
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elé (nu) 7. (to) before / in front of
elég (h) 1. rather, enough
elegáns (m) 22. elegant
elégedett (m) 16. satisfied, content
eléggé (hsz) 19. fairly
eleje (f) 19. beginning
elektronikai (m) 24. electronic
élelmiszer (f) 24. foods, food-products
élelmiszerbolt (-ja) (f) 20. grocery
élelmiszeripar (f) 24. food industry
Elemér (tn) 23. Elemér (Hungarian masculine
given name)
elénekel vmit (i) 11. sing
elér vmit (i) 19. reach
elesik (i) 16. have a fall, fall down
élet (f) 9. life
elfárad (i) 15. get tired
elfelejt vmit (i) 18. forget
elfogad vmit (i) 22. accept
elfoglal vmit (i) 24. occupy
elfogy (i) 21. run out, be used up
elfordít vmit (i) 21. turn (away)
elfut (i) 4. run away/off, escape
elhagy vmit (i) 20. leave
elhalaszt vmit (i) 20. postpone, delay, put off
elhatároz vmit (i) 19. decide
elhelyez vmit (i) 20. place
elhisz vmit (vkinek) (i) 22. believe
elindít vmit (i) 15. start
elindul (i) 7. start (out for)
eljön (i) 4. come (to/with sy)
eljut vhova (i) 4. get to
elkér vmit (vkitől) (i) 20. ask sy for sg
elkerül vmit (i) 17. bypass; avoid
elkésik(vhonnan) (i) 17. be late
elkészít vmit (i) 11. make, prepare
elkészül (i) 25. get ready, be finished, be ready
elkezd vmit (i) 15. start sg
elkezdődik (i) 15. begin, start
elkísér vkit (i) 20. accompany, see to
ellát vmeddig (i) 15. see (as far as)
ellenkező (m) 23. opposite, contrary
ellenkezőleg (hsz) 24. on the contrary
ellenőr (f) 16. controller, ticket inspector
ellenőriz vmit (i) 21. check
ellentét (f) 24. contrast; antagonism, divergence
ellop vmit (vkitől) (i) 14. steal
elmagyaráz vmit (vkinek) (i) 20. explain, give a
detailed explanation
elmarad vkitől/vmitől (i) 19. not happen, not take
place
elmegy (i) 4. go to/away; leave for
elmélet (f) 21. theory
elmesél vmit (vkinek) (i) 15. tell, relate
elmond vmit (vkinek) (i) 25. tell, relate
elmosogat (vmit) (i) 21. wash up
elmúlik (i) 21. pass; be over
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elmúlt (m) 19. past, last
elnézés (f) 12. pardon; forbearance
elnyer vmit (i) 25. win, obtain, gain
elolvas vmit (i) 11. read (through)
előadás (f) 11. performance, show
előbb (hsz) 14. sooner, before, earlier
előétel (f) 12. hors-d'oeuvre, starter
előkelő (m) 11. distinguished
elöl (hsz) 16. in (the) front, ahead
elől (nu) 7. from before, away from
előny (f) 16. advantage, benefit
előnyös (m) 23. advantageous, favourable
előre (hsz) 19. in advance
előszoba (f) 3. vestibule, hall
először (hsz) 7. first, at first
először (hsz) 18. (for) the first time
előtt (nu) 3. in front of, before
elővesz vmit (i) 19. take (out)
előz (i) 20. overtake
elrepül (i) 5. fly away
elromlik (i) 15. go wrong, break down
elront vmit (i) 15. spoil
elseje (f) 15. the first (day of the month)
elsétál (i) 4. walk away/off; walk to
első (szn) 1. first
elsősorban (hsz) 21. in the first place, above all
élsport (-ja) (f) 19. elite sport
elszalad (i) 14. run away/off
eltesz vmit (i) 23. put sg away
eltörik (i) 19. break
eltűnik (i) 14. disappear
elüt vkit (i) 19. hit, run over
elvált (m) 8. divorced
elvégez vmit (i) 18. finish, accomplish
elvész (i) 22. get lost
elvesz vmit (i) 16. take
elveszít vmit (i) 17. lose
elveszt vmit (i) 17. lose
élvez vmit (i) 25. enjoy
elvisz vkit/vmit (vhova) (i) 11. take, carry away/to
ember (f) 2. man; person
emel vmit (i) 19. lift
emelet (f) 3. floor, storey
emelkedik (i) 24. increase
emlékszik vkire/vmire (i) 19. remember sg
én (nm) 1. I, me
énekel (vmit) (i) 6. sing
energia (f) 22. energy
energiapazarlás (f) 22. energy waste
enged vmit (vkinek) (i) 21. allow, permit (sy to do
sg), let (sy do sg)
engedelmeskedik (vkinek) (i) 19. obey
engedély (f) 14. permit
engem (nm) 11. me (acc.)
ennivaló (f) 20. food, sg to eat
enyéim (nm) 16. mine (plural possession)
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enyém (nm) 16. mine (singular possession)
ennyi (nm) 7. so much, so many
épít vmit (i) 16. build
éppen (hsz) 14. just
épül (i) 25. be built
épület (f) 1. building
erdei (m) 25. forest (...)
érdekel vkit (i) 13. interest (sy)
érdekes (m) 5. interesting
Erdély (tn) 20. Transylvania
érdemes (m) 19. it's worth
erdő (erdeje) (f) 9. forest, wood
erdős (m) 25. wooded, woody
eredetileg (hsz) 16. originally
eredmény (f) 16. result
érem (érmek) (f) 19. medal
érett (m) 24. ripe
érettségi (f) 16. final examination (at a secondary
school)
érettségizik (i) 16. take the final exam (at high
school)
érez vmit (i) 13. feel
erkély (f) 3. balcony
érkezik (i) 5. arrive
erős (m) 5. strong
erre (hsz) 7. this way, in this direction
erről (hsz) 7. from this direction, from here
ért vmit/vmihez (i) 14. understand
érte (nm) 17. for him/her/it
értékes (m) 20. valuable
értékmegőrző (f) 20. safe deposit box
értesít vkit (i) 18. notify, inform
Erzsébet híd (tn) 1. Elizabeth Bridge
és (ksz) 1. and
esernyő (f) 10. umbrella
eset (f) 17. case
esik (i) 10. rain
esik (i) 10. fall
esküvő (f) 23. wedding
eső (f) 10. rain
esőkabát (-ja) (f) 21. rain-coat
est(-je) (f) 25. evening
este (hsz) 9. in the evening
esti (m) 14. evening
ész (eszem) (f) 10. mind, brain, senses
észak (-ja) (f) 7. north
eszik vmit (i) 6. eat
eszköz (f) 24. instrument, device
észrevesz vkit/vmit (i) 19. notice
Esztergom (tn) 7. Esztergom (a Hungarian town)
étel (f) 11. food, dish
etet vkit (i) 22. give sy sg to eat, feed, give food
étkező (f) 3. (small) dining room
étlap (-ja) (f) 11. menu
étterem (-termek) (f) 4. restaurant
étteremlánc (f) 25. restaurant chain
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étvágy (-at) (f) 12. appetite
euró (f) 14. Euro
Európa (tn) 2. Europe
Európa-bajnokság (f) 19. European Championship
európai (m) 2. European
Európai Unió (tn) 10. European Union
év (f) 8. year
Éva (tn) 1. Eve
évenként (hsz) 19. every year, yearly, annually
évente (hsz) 19. every year, yearly, annually
evés (f) 15. eating
éves (m) 8. ... years old, ...-year-old
evez (i) 14. row, paddle
Évi (tn) 9. diminutive of Éva (Eve)
Évike (tn) 15. diminutive of Éva (Eve)
évszak (-ja) (f) 14. season
évszázad (f) 24. century
évtized (f) 19. decade
export (-ja) (f) 25. exportation, exports
exportál vmit (i) 24. export
exporttermék (f) 24. export articles, export ware
ez (nm) 1. this
ezelőtt (hsz) 14. before, formerly
ezelőtt (_ _ _val/vel ezelőtt) (nu) 14. (_ _ _) ago
ezenkívül (hsz) 19. besides
ezer (szn) 6. thousand
ezermester (f) 22. jack-of-all-trades
ezért (hsz) 19. that's why
ezért (ksz) 10. so
fa (f) 1. tree; wood
fagylalt (-ja) (f) 12. ice(-cream)
fáj (vkinek) (i) 13. hurt, feel pain, ache
fal (-ak) (f) 2. wall
falu (faluk/falvak) (f) 13. village
falusi (m) 16. village, rural
fárad (i) 21. get tired; take the trouble
fáradt (m) 9. tired
Farkasrét (tn) 4. Farkasrét (a Budapest district)
Farkasréti temető (tn) 4. Farkasréti Cemetery
farmer (-ek) (f) 22. jeans
február (-ja) (f) 14. February
fedél (fedelek) (f) 20. lid, cap
fehér (m) 1. white
fehérbor (f) 12. white wine
fej (f) 13. head
fejleszt vmit (i) 22. develop sg
fejlesztés (f) 25. development, improvement
fejlődés (f) 24. development, growth; progress,
improvement
fejlődik (i) 19. develop
fejt vmit (i) 22. solve, puzzle out
fék (f) 21. brake
fekete (m) 1. black
fékez vmit (i) 25. brake
fékfolyadék (f) 21. brake fluid
féklámpa (f) 21. brake light
fekszik (i) 7. lie
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fél (szn) 6. half
fel- (ik) 4. up
fél vkitől/vmitől (i) 9. be afraid
felad vmit (i) 19. post, mail
feladat (f) 16. task, work; exercise(s)
feladó (f) 15. sender
feláll (i) 5. stand up
felé (nu) 7. towards
felébred (i) 10. wake up
felel vmit (vkinek) (i) 11. answer
felenged vmit (i) 21. let sy go up; release sg
felér vhova (i) 15. reach (up)
feleség (f) 8. wife
felesleges (m) 21. unnecessary
felfut (i) 4. run up
felhasznál vmit (i) 22. use, make use of
felhasználás (f) 24. use, application
felhív vkit (i) 11. ring/call sy up
félidő (-ideje) (f) 19. half; half-time
felír vmit (vkinek) (i) 13. prescribe
feljön (i) 4. come (up) to
felkap vmit (vhonnan) (i) 14. snatch (up), pick up
felkapcsol vmit (i) 10. turn up, switch up
felkel (i) 10. get up, rise
felkiáltójel (-ek) (f) 19. exclamation mark
fellép (i) 4. step up
felmegy (i) 4. go up
felnő (i) 23. grow up
felnőtt (-ek, -je) (f) 2. adult
felől (nu) 7. from (the direction of)
felöltözik (i) 10. get dressed
felpróbál vmit (i) 19. try on
felsiet (i) 4. hurry up, come/go hurrying up
felső (m) 20. upper
felszáll vmire (i) 4. get on
félszoba (f) 6. room (smaller than 12 m2)
felszólít vkit (vmire) (i) 21. request, invite (to)
feltalál vmit (i) 19. invent
feltaláló (f) 22. inventor
feltesz vmit (vhova) (i) 10. put (sg up some place)
feltűnik vkinek (i) 25. strike, be striking
felvesz vkit (vhova) (i) 10. admit to; employ
felvesz vmit (i) 10. put on (clothes)
fém (f) 22. metal
fent (hsz) 3. up, up there
fénykép (f) 8. photo(graph)
fényképez (vkit/vmit) (i) 16. photograph
fényképezőgép (f) 14. camera
fényszóró (f) 21. headlight(s)
Ferenciek tere (tn) 5. Ferenciek Square
férfi (-ak) (f) 1. man
Feri (tn) 18. Feri (diminutive of Ferenc)
Ferihegyi repülőtér (tn) 7. Ferihegyi Airport
férj (f) 8. husband
Fertő tó (tn) 17. Lake Fertő
fest vmit (i) 6. paint
festék (f) 22. paint, dye
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festő (f) 18. painter
fésülködik (i) 11. comb one's hair
fiatal (m) 1. young
figyel (vkit/vmit) (i) 16. pay attention
film (-je) (f) 11. film
finom (m) 9. fine, delicious
fiók (-ja) (f) 20. drawer
fiú (f) 1. boy; son
fizet vmennyit (vkinek) (i) 6. pay
fizetés (f) 16. salary
fizikus (f) 21. physicists
fodrász (f) 14. hairdresser
fodrászat (f) 14. hairdresser's
fog (i) 10. hold, take, catch
fog (i) 18. shall, will
fog ()-ak (f) 12. tooth
fog vmit (i) 21. grip (the brake)
fogad vkit (i) 10. receive, welcome
fogad vmibe (i) 10. bet
fogalom (fogalmak) (f) 21. idea; notion
fogas (f) 3. coat-rack/stand
foglal vmit (i) 11. reserve
foglalkozás (f) 8. occupation
foglalkozik vkivel/vmivel (i) 16. deal with sg
foglalt (m) 11. occupied; engaged
fogó (f) 22. pincers, pliers
fogorvos (f) 18. dentist
fok (f) 13. degree
fokos (m) 24. of ... degrees
folyamat (f) 25. process
folyik (i) 7. flow, run
folyó (f) 1. river
folyosó (f) 3. corridor
folytat vmit (i) 19. go on (doing sg), continue
fontos (m) 11. important
fordít vmit (vmiről vmire) (i) 11. translate
fordítás (f) 23. translation
fordító (f) 10. translator
fordul vmerre (i) 4. turn
forgalmi (m) 14. traffic
forgalom (forgalmat) (f) 5. traffic
forint (-ja) (f) 6. forint
fotel (-ek/-ok, -je) (f) 3. armchair
fő (m) 17. main
főiskola (f) 18. college
föld (-ek, -je) (f) 3. ground, earth
földrész (f) 24. continent
földszint (-je) (f) 3. ground floor; stalls
földszint (-je) (f) 3. stalls
fölé (nu) 7. over, above
főleg (hsz) 6. mainly, mostly
fölött (nu) 3. over, above
fölötti (m) 24. above
fölül (nu) 7. from above
főnök (f) 10. boss, chief
főszakács (f) 16. head/chief cook, chef
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főváros (f) 1. capital
fővárosi (m) 18. of the capital
főz vmit (i) 5. cook
főzelék (f) 12. vegetable (dish)
francia (m) 1. French
Franciaország (tn) 2. France
franciasaláta (f) 12. French salad (mixed salad
made with mayonnaise)
friss (m) 5. fresh; vigorous
fúj (vmit) (i) 10. blow
fut (i) 3. run
futás (f) 19. running
futball (-ja) (f) 7. football
futballcsapat (f) 19. football team
futballista (f) 8. football player
futballozik (i) 9. play football
futóverseny (f) 19. (foot)race
függ vkitől/vmitől (i) 16. depend
független (m) 25. independent
függöny (f) 3. curtain
fül (-ek) (f) 8. ear
fülke (f) 16. compartment
fürdet vkit (i) 22. bath sy, give sy a bath
fürdik (i) 9. bath, have/take a bath; bathe
fürdőnadrág (-ja) (f) 21. swimming trunk
fürdőszoba (f) 2. bathroom
fűt vmit (i) 22. heat
fűtés (f) 17. heating
füzet (f) 1. exercise-book
gabona (f) 24. grain, cereals
Gábor (tn) 1. Gabriel
galuska (f) 12. noodles
garázs (f) 3. garage
gáz (f) 17. gas
gazdag (m) 18. rich
gazdálkodó (f) 14. farmer
gazdaság (f) 18. farm; economy
Gellért Szálloda (tn) 1. Hotel Gellért
Gellérthegy (tn) 3. Gellért Hill (the district)
Gellért-hegy (tn) 1. Gellért Hill
gép (f ) 7. machine
gép (f ) 7. (aero)plane, aircraft
gépipar (f) 24. engineering industry
gépkocsi (f) 19. car
Géza (tn) 16. Géza (Hungarian masculine given
name)
gimnázium (f) 23. grammar school, high school
gitár (-ja) (f) 8. guitar
gitározik (i) 19. play the guitar
gól (f) 19. goal
gólkirály (f) 19. top scorer
gomb (-ja) (f) 16. button
gomba (f) 12. mushroom
gombóc (f) 12. dumpling
gond (-ja) (f) 17. trouble
gondol vmit, vkire/vmire (i) 11. think
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gondolat (f) 6. idea, thought
gondolkozik vmin (i) 20. think
gondos (m) 20. careful
göndör (m) 23. curly
görög (m) 2. Greek
Görögország (tn) 2. Greece
gőzgép (f) 24. steam-engine
gratulál vkinek (vmihez) (i) 25. congratulate
Greta Garbo (tn) 24. Greta Garbo
gulyás (f) 12. (Hungarian) goulash
gulyásleves (f) 12. goulash soup
gumi (f) 21. tyre
gyakorlat (f) 18. exercise; practice
gyakran (hsz) 10. often, frequently
gyalog (hsz) 10. on foot
gyalogos (f) 19. pedestrian
gyapjú (f) 6. wool
gyár (-ak) (f) 4. factory
gyenge (m) 9. weak
gyerek (f) 2. child
gyertya (f) 21. spark plug
gyilkos (f) 23. murderer, killer
gyógyít vkit (i) 14. cure
gyógyszer (f) 13. medicine
gyógyszergyár (-ak) (f) 15. pharmaceutical factory
gyógyszeripar (f) 24. pharmaceutical industry
gyógyszertár (-ak) (f) 13. pharmacy
gyomor (gyomrok) (f) 13. stomach
gyomorrontás (f) 13. indigestion, an upset stomach
gyors (f) 17. fast train
gyors (m) 2. quick, fast
gyorsbüfé (f) 5. snack bar
gyorsétterem (-éttermek) (f) 5. fast-food restaurant
gyorsvonat (f) 17. fast train
gyönyörű (m) 12. wonderful
Győr (tn) 4. Győr (a Hungarian town)
György (tn) 23. George
győz (vki ellen) (i) 19. win
gyufa (f) 3. match
gyulladt (m) 13. inflamed
Gyuri (tn) 23. Georgie (diminutive of György)
gyűjt vmit (i) 16. collect
gyümölcs (f) 1. fruit
gyümölcslé (-lék/-levek) (f) 6. fruit juice
gyümölcssaláta (f) 12. fruit salad
gyűrű (f) 23. ring
ha (ksz) 17. if
háború (f) 24. war
hagy vmit; vkit csinálni vmit (i) 14. leave; let,
allow
hagyma (f) 24. onion
haj (-at) (f) 8. hair
hajadon (m) 8. unmarried, single (women)
Hajnalka (tn) 9. Hajnalka (Hungarian feminine
given name)
Hajni (tn) 23. Hajni (diminutive of Hajnalka)
hajó (f) 2. ship
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hajszárító (f) 22. hair dryer, hand-dryer
hajt vmit (i) 22. drive; propel
hal (-ak) (f) 12. fish
hála (f) 25. gratitude, thanks
halad (i) 15. advance, come along, progress
haladás (f) 24. progress, improvement
Halászbástya (tn) 7. Fishermen's Bastion
halászlé (f) 12. fish-soup
halétel (f) 12. fish (dish)
halk (m) 12. soft, low (sound, voice)
hall vmit (i) 15. hear
hallgat vmit (i) 6. listen
hallgató (f) 8. student
hálószoba (f) 3. bedroom
hálózat (f) 25. network
hamar (hsz) 15. soon, quickly
hamarosan (hsz) 17. before long
hamutartó (f) 20. ash-tray
hanem (ksz) 1. but
hang (-ja) (f) 22. sound; voice
hangos (m) 12. loud, noisy
hangosbeszélő (f) 21. loudspeaker
hány? (nm) 3. how many?
hányadik? (nm) 5. which (number)?
hányadika? (nm) 15. what date? / which day?
hányas? (nm) 4. what number?
hányinger (f) 13. nausea
haragszik vkire (vmiért) (i) 22. be angry
harmad (f) 19. third (period in sport games)
harmad (sz) 19. third (part)
harmadik (szn) 3. third
hármas (m) 4. number three
harminc (szn) 4. thirty
harmincadik (szn) 5. thirtieth
harmincas (m) 4. number thirty
harmincegy (szn) 4. thirty-one
három (szn) 3. three
háromnegyed (szn) 7. three-quarters
has (-ak) (f) 13. abdomen
hasonlít vkire/vmire (i) 18. resemble, look like
hasonló (m) 24. similar
használ vmit (vmire) (i) 14. use
használat (f) 24. use, usage, application
hasznos (m) 19. useful
hat (szn) 3. six
hát (hsz) 13. well
hát (-ak) (f) 13. back
hatalmas (m) 17. huge
határ (f) 17. limit, border
hátha (hsz) 21. perhaps
hátizsák (-ja) (f) 21. rucksack
hátlap (-ja) (f) 20. back, reverse
hatodik (szn) 5. sixth
hatos (m) 4. number six
hátrány (f) 16. disadvantage
hátrányos (m) 23. disadvantageous
hátsó (m) 20. rear
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hátul (hsz) 16. in the back
hatvan (szn) 4. sixty
hatvanadik (szn) 5. sixtieth
hatvanas (m) 4. number sixty
havonként (hsz) 19. every month, monthly, a month
havonta (hsz) 6. monthly, every month, a month
ház (-ak) (f) 1. house
haza- (ik) 13. home (verbal prefix)
hazaér (i) 15. return/come/arrive home
hazaérkezik (i) 9. get/arrive home
hazafelé (hsz) 25. homewards, on the way home
hazamegy (i) 9. go home
házas (m) 8. married
házaspár (f) 23. married couple
házasság (f) 16. marriage
hazautazik (i) 17. travel home
hazavisz vmit (i) 13. take sg home
házi (m) 16. house-, home-, domestic
házigazda (f) 25. host
hegy (f) 1. mountain, hill
Hegyalja út (tn) 11. Hegyalja Street
hely (f) 5. place
helyben (hsz) 21. in/at the place, locally
helyes (m) 25. proper, correct; nice
helyett (nu) 23. instead of
helyi (m) 25. local
helyjegy (f) 17. reserved seat ticket
helyjegyes (m) 17. with seat reservation
hét (szn) 3. seven
hét (hetek) (f) 11. week
hetedik (szn) 5. seventh
hetenként (hsz) 19. weekly, every week, a week
hetente (hsz) 19. weekly, every week, a week
hetes (m) 4. number seven
hétfő (f) 10. Monday
hétköznap (hsz) 19. on a weekday
hétvége (f) 17. weekend
hétvégén (hsz) 11. during/at the weekend
hetven (szn) 4. seventy
hetvenedik (szn) 5. seventieth
hetvenes (m) 4. number seventy
HÉV (-je) (f) 5. (suburban/local railway)
hiába (hsz) 21. in vain
hiányzik (vhonnan) (i) 19. be missing/needed
hiba (f) 15. mistake, fault
hibás (m) 19. defective, faulty; to blame
híd (hidak, -ja) (f) 1. bridge
Híd szálloda (tn) 1. Hotel Híd
hideg (m) 10. cold
hirdetés (f) 18. advertisement
híres (m) 15. famous
hirtelen (hsz) 14. suddenly
hiszen (ksz) 24. as, for
hitel (f) 22. credit
hív vkit (i) 12. call sy (somewhere)
hivatal (f) 4. office
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hivatásos (m) 19. professional
hó (havat) (f) 10. snow
hobbi (f) 16. hobby
hogy (ksz) 11. that
hogyan? (nm) 12. how?
hogyhogy ...? (hsz) 25. how come ...?
hol? (hsz) 3. where?
holland (m) 25. Dutch
holnap (hsz) 10. tomorrow
holnapután (hsz) 18. the day after tomorrow
homlok (f) 13. forehead
hónap (-ja) (f) 6. month
honnan? (hsz) 5. from where?
horgászbot (-ja) (f) 21. fiddle-stick
horgászik (i) 15. fish
hortobágyi (m) 12. (of) Hortobágy
Horvátország (tn) 7. Croatia
hosszú (m) 1. long
hova? (hsz) 4. (to) where?
hoz vmit (i) 6. bring
hozzá (nm) 9. to/towards him/her/it
hozzászokik vmihez (i) 22. get accustomed/used to
hozzátölt vmit vmihez (i) 21. add (by filling into
sg)
hölgy (-ek) (f) 25. lady
hőmérő (f) 13. thermometer
hőmérséklet (f) 24. temperature
húg (f) 8. younger sister
hull (i) 10. fall
hús (f) 12. meat
húsétel (f) 12. meat dish
húsos (m) 12. meathúsz (szn) 4. twenty
huszadik (szn) 5. twentieth
húszas (m) 4. number twenty
huszonegy (szn) 4. twenty-one
hűt vmit (i) 21. cool, refrigerate
hűtő (f) 21. radiator
hűtőszekrény (f) 14. refrigerator
hűvös (m) 10. cool
ide (hsz) 4. here, to this place
ide- (ik) 13. here
idead vmit (i) 23. give, hand over
idegen (m) 7. foreign
idegenvezető (f) 15. guide (person)
ideges (m) 18. nervous
idei (m) 14. this year's, of this year
idén (hsz) 14. this year
idő (ideje) (f) 7. time
időben (hsz) 17. in time
időbeosztás (f) 16. timetable, schedule
időjárás (f) 21. weather
időjárás-jelentés (f ) 21. weather-forecast
időnként (hsz) 19. from time to time, occasionally
időpont (-ja) (f) 22. (point of) time; date
idős (m) 17. elderly
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időtöltés (f) 22. pastime
igaz (m) 6. true
igazgató (f) 4. director, manager
igazi (m) 16. real
igazolvány (f) 16. certificate, pass
igazság (f) 18. truth
igen (msz) 1. yes
így (hsz) 12. so, in this way
így (ksz) 9. so, thus; therefore
igyekszik (igyekezni)(csinálni vmit) (i ) 23. do
one's best
iker (ikrek) (f) 23. twin
illetve (ksz) 24. respectively
illik (csinálni vmit) (i) 25. it is proper (to do sg)
ilyen (nm) 11. such (a), so
ilyenkor (hsz) 12. in such a case, at such a time
imád vkit/vmit; csinálni vmit (i) 9. adore
import (-ja) (f) 25. import, importation
importál vmit (i) 24. import
importtermék (f) 24. import(s), import product
Imre (tn) 20. Emery
index (f) 21. indicator
India (tn) 2. India
indiai (m) 2. Indian (Hindu)
indít vmit (i) 21. start (up)
indul (i) 5. start, leave
indulás (f) 12. start
influenza (f) 13. flu
információ (f) 21. information
informatika (f) 23. informatics
informatikai (m) 18. informatic
Informatikai Kar (tn) 18. Faculty of Informatics
informatikus (f) 5. computer specialist, computer
engineer
ing (f) 6. shirt
ingyen (hsz) 21. free (of charge), for nothing
injekció (f) 13. injection
inkább (hsz) 4. rather, preferably
innen (hsz) 5. from here
innivaló (f) 20. (sg to) drink
interjú (f) 18. interview
Internet (-je) (f) 18. Internet
intézet (f) 2. institute
iparág (-ak) (f) 24. (branch of) industry
ipari (m) 24. industrial
ír vmit (vkinek) (i) 6. write
irány (f) 24. direction
irányít vmit (i) 22. direct, guide
irigyel vkit (i) 19. envy
író (f) 24. writer
iroda (f) 6. office, bureau
irodalom (irodalmat) (f) 6. literature
is (ksz) 1. too, also
iskola (f) 4. school
ismer vkit/vmit (i) 10. know
ismerős (f) 23. acquaintance
iszik vmit (i) 6. drink
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ital (f) 7. drink
itat vkit (i) 22. give sy sg to drink; water
itt (hsz) 3. here
itthon (hsz) 6. (here) at home
íz (f) 25. taste, flavour
ízlés (f) 23. (good) taste
ízlik vkinek (i) 12. like (the taste of) sg
izzó (f) 21. (light) bulb
jaj! (isz) 14. ow! / ouch! / oh! / oh dear!
János (tn) 1. John
János kórház (tn) 5. (St.) John Hospital
január (-ja) (f) 14. January
japán (m) 7. Japanese
jár (i) 4. go; run; attend
járda (f) 10. pavement, sidewalk
jármű (-vek) (f) 2. vehicle
járműipar (f) 24. motor vehicle industry
játék (f) 16. play, game; toy
játékos (f) 19. player
játszik (vkivel/vmivel) (i) 5. play
javasol vmit vkinek (i) 21. suggest
javít vmit (i) 14. mend, repair
jég (jeget) (f) 12. ice
jégkorongozik (i) 19. play ice hockey
jégtükör (-tükröt) (f) 24. (smooth) ice surface
jegy (f) 9. ticket
jelenleg (hsz) 25. now, at present
jelent vmit (i) 19. mean, denote
jelentkezik (i) 18. apply for; present oneself
jelentőség (f) 24. importance, significance
jelez vmit (i) 21. sign, give a signal
jelzőlámpa (f) 21. warning light
jó (m) 1. good
jobb (m) 7. right(-hand); better
jobbra (hsz) 3. to the right
jobbulás (f) 13. getting better
jog (f) 24. low; right (to)
jogosítvány (f) 14. driving licence
jóképű (m) 8. good-looking
jól (hsz) 12. well
jómódú (m) 18. well-of, wealthy
jön (i) 4. come
jön-megy (i) 5. come and go
jövő (m) 18. future
jövőre (hsz) 18. next year
Judit (tn) 1. Judith
július (f) 14. July
június (f) 14. June
jut (i) 10. get (to); arrive (at)
kabát (-ja) (f) 6. coat
kakaó (f) 12. cacao; cocoa
kalap (-ja) (f) 6. hat
kalapács (f) 22. hammer
Kamaraerdő (tn) 4. Kamaraerdő (Budapest district)
kamra (f) 3. pantry, larder
Kanada (tn) 2. Canada
kanál (kanalak) (f) 12. spoon
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kanapé (f) 3. settee, sofa
kap vmit (i) 9. get, receive
kapcsol vmit/vmibe (i) 21. connect; couple (up);
change up/down, shift into
kapcsolat (f) 25. connection, relation(s)
káposzta (f) 12. cabbage
káposztasaláta (f) 12. cabbage salad; coleslaw
kar (karja; kara) (f) 13. arm; faculty
Karcsi (tn) 13. Charlie
karkötő (f) 23. bracelet
Károly (tn) 1. Charles
Kárpát-medence (tn) 24. Carpathian basin
kártya (f) 22. card
kártyázik (i) 14. play cards
Katalin (tn) 5. Catherine, Kathleen
Kati (tn) 1. Cathie, Kitty
katona (f) 18. soldier
kávé (f) 6. coffee
kazetta (f) 22. cassette
Kecskemét (tn) 7. Kecskemét (a Hungarian town)
kedd (-je) (f) 10. Tuesday
kedv (f) 9. mood, temper
kedvéért (nu) 17. for the sake of (sy/sg)
kedvenc (m) 12. favourite
kedves (m) 5. dear; kind, nice
kedvezmény (f) 17. advantage; reduction
kék (m) 1. blue
Kékes (tn) 24. Kékes (peak)
Kelenföld (tn) 4. Kelenföld (district of Budapest)
kelet (-je) (f) 7. east
Keleti pályaudvar (tn) 4. Budapest East (railway
station)
kell (i) 19. be needed, be necessary; must, have to
kellemes (m) 5. pleasant, nice
kellemetlen (m) 15. unpleasant
kendő (f) 22. shawl, scarf
kényelmes (m) 2. comfortable
kényelmetlen (m) 3. uncomfortable
kenyér (kenyerek) (f) 12. bread
kenyérgyár (-ak) (f) 14. (large) bakery
kép (f) 2. picture
képeslap (-ja) (f) 7. postcard
képest (vmihez ~) (hsz) 16. compared to; for
kér vmit vkitől (i) 6. ask for (sg)
kérdés (f) 14. question
kérdez vmit vkitől (i) 7. ask (put a question)
kérdőjel (f) 19. question mark
kerek (m) 3. round
kerék (kerekek) (f) 20. wheel
kerékpár (-ja) (f) 19. bicycle; cycling
kerékpározik (i) 19. cycle, ride a bicycle
keres vkit/vmit (i) 6. look for
kereskedelem (kereskedelmet) (f) 24. trade,
commerce
kereskedő (f) 25. shopkeeper; merchant
keresztrejtvény (f) 22. crossword puzzle
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keresztül (nu) 24. through, across, over; during, for;
by means of
keresztül- (ik) 24. through, across, over
kert (-je) (f) 3. garden
kertes (m) 6. with a garden
kertészkedik (i) 22. do the gardening
kerthelyiség (f) 16. (beer) garden
kerti (m) 25. garden (...)
kerül vmennyibe (i) 6. cost
kerület (f) 5. district
kés (f) 12. knife
keserű (m) 12. bitter
késés (f) 17. delay
késik (i) 17. be late
keskeny (m) 1. narrow
késő (f) 14. late
késői (m) 14. late
későn (hsz) 10. late
kész (m) 15. ready, finished
készít vmit (i) 6. make, prepare
Keszthely (tn) 15. Keszthely (a Hungarian town)
kesztyű (f) 21. glove(s)
készülék (f) 21. machine, gadget
két (szn) 3. two ...
kétágyas (m) 20. double (room)
kétemeletes (m) 5. three-storey(ed)
kettes (m) 4. number two
kettő (szn) 3. two
kevés (szn) 3. few, little
kevésbé (hsz) 16. less
kéz (kezek) (f) 10. hand
kezd vmit; vmit csinálni (i) 13. begin, start
kezdés (f) 24. beginning, start
kezdődik (i) 5. begin, start
kézifék (-je) (f) 21. handbrake
kézilabdázik (i) 19. play handball
ki- (ik) 4. out (of)
ki? (nm) 1. who?
kiabál vmit (vkinek) (i) 16. shout
kiad vmit (i) 19. let (flat, house)
kiadó (f) 7. publishing house
kiadó (m) 6. for rent, to let
kialakít vmit (i) 25. form, develop
kiállítás (f) 11. exhibition
kicserél vmit (vmivel) (i) 20. change
kicsi (m) 1. little, small
kiderül (i) 19. come to light, turn out
kidob vmit (i) 22. throw out/away
kié? (nm) 16. whose?
kienged vmit/vkit (i) 21. let (sy) out; take off,
release
kifest vmit (i) 19. paint
kifizet vmit (i) 12. pay
kifli (f) 12. croissant
kihív vkit (i) 13. call (out)
kijárat (f) 5. exit, way out
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kijön (i) 4. come out
kikap (vkitől) (i) 19. be defeated/beaten
kiküld vkit/vmit (i) 17. send out; send (swhere)
kilátás (f) 15. panorama, view
kilenc (szn) 3. nine
kilencedik (szn) 5. ninth
kilences (m) 4. number nine
kilencven (szn) 4. ninety
kilencvenedik (szn) 5. ninetieth
kilencvenes (m) 4. number ninety
kilép (i) 4. step out (of)
kiló (f) 6. kilogram
kilométer (f) 7. kilometre
kimegy (i) 4. go/get out; leave
kimos vmit (i) 20. wash
Kína (tn) 2. China
kínai (m) 2. Chinese
kínál vkit vmivel (i) 24. offer
kinéz (i) 10. look out
kint (hsz) 3. outside
kinyit vmit (i) 10. open
kipihen vmit (i) 15. rest
kirakat (f) 6. shop window
király (f) 15. king
királyi (m) 15. royal
kirándul (i) 14. go on an excursion
kirándulás (f) 15. excursion, outing, trip
kirúg vkit (i) 23. kick out, fire
kis (m) 1. little, small
kísér vkit (i) 24. accompany; escort; see sy to
kisfiú (f) 8. little boy
kislány (f) 8. little/young girl
kismama (f) 22. a baby's mother; mother to be
Kispest (tn) 4. Kispest (a district of Budapest)
kisvendéglő (f) 11. small restaurant
kiszalad (i) 4. run out
kiszolgál vkit (i) 14. serve (sy), attend on (sy)
kitakarít vmit (i) 15. do the room, tidy up (the
room)
kitalál vmit (i) 22. invent; guess, find out
kitölt vmit (i) 8. fill in
kitűnő (m) 21. excellent
kiválaszt vmit (i) 20. choose
kivált vmit (i) 13. buy (a prescription drug)
kíván vmit (vkinek) (i) 9. wish
kíváncsi (m) 9. curious
kíváncsiság (f) 25. curiosity
kivesz vmit (i) 10. take out; remove
kivisz vmit (i ) 10. take/carry out
kívül (_ _ _n kívül) (nu) 19. besides
klub (-ja) (f) 6. club
koccint vkivel/vmivel (i) 11. clink (glasses)
kockás (m) 22. chequered
kocsi (f) 10. car; cart, carriage
Kocsis (tn) 16. Kocsis (Hungarian family name)
kóla (f) 6. Coke
kolbász (f) 12. sausage

Angol

kolléga (f) 7. colleague
kollégium (f) 17. student's hostel
komód (-ja) (f) 20. chest of drawers
koncert (-je) (f) 17. concert
kondigép (f) 22. gym equipment
konditerem (termek) (f) 19. fitness centre
konyak (-ja) (f) 9. cognac
konyha (f) 3. kitchen
kopasz (m) 8. bald
kor (f) 23. age
korábban (hsz) 23. earlier
korábbi (m) 24. earlier, former
korai (m) 14. early
korán (hsz) 10. early
korcsolya (f) 21. skate(s)
korcsolyázik (i) 19. skate
kórház (f) 4. hospital
kormánykerék (-kereket) (f) 21. steering wheel
kosárlabda (f) 19. basketball
kosárlabdázik (i) 19. play basketball
kosztüm (-ök) (f) 22. (woman's) suit
Kovács Gábor (tn) 1. Gábor Kovács
Kőbánya (tn) 4. Kőbánya (district of Budapest)
köd (-je) (f) 17. fog
köhög (i) 13. cough, have a cough
kölcsön (f) 23. loan
kölcsönad vmit vkinek (i) 23. lend
költ vmit (vmire) (i) 23. spend (money)
költő (f) 23. poet
költözik (vhova) (i) 5. move
kőműves (f) 18. mason
könnyű (m) 9. light; easy
könyök (f) 22. elbow
könyv (-ek) (f) 1. book
könyvesbolt (-ja) (f) 4. bookshop
könyvtár (-ak) (f) 4. library
könyvtáros (f) 8. librarian
könyvtárosnő (f) 8. librarian (women)
köré (nu) 7. (a)round
köret (f) 12. garnish
környék (f) 5. neighbourhood, surroundings
környezet (f) 11. environment
környezetszennyezés (f) 22. environmental
pollution
köröm (körmök) (f) 23. nail, toenail
körte (f) 1. pear
Körtér (tn) 4. Circus
körül (nu) 3. around; at about
körülbelül (hsz) 7. approximately
körülmény (f) 23. circumstance
körülnéz (vhol) (i) 25. look (a)round
köszön vkinek (i) 7. greet
köszön vmit (vkinek) (i) 24. thank (sy for sg),
kötelesség (f) 24. duty, obligation
kövér (m) 1. fat
következik (vki/vmi után) (i) 13. follow, come next
következmény (f) 19. consequence
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következő (m) 13. following, next
közben (hsz) 15. in the meantime
közé (nu) 7. between, among
közel (hsz) 4. near
közeledik (vkihez/vmihez) (i) 7. approach
közép (közepe) (f) 9. middle, centre
középen (hsz) 5. in the middle/centre
közepes (m) 18. middle
Közép-Európa (tn) 24. Central Europe
középiskola (f) 5. secondary school
középiskolás (f) 23. secondary school student
középső (m) 20. central, middle
közgazdász (f) 8. economist
közlekedés (f) 5. transport, traffic
közlekedési (m) 21. traffic (...)
közlekedik (i) 14. go about; go, run
közös (m) 20. common
között (nu) 3. between, among
közötti (m) 24. between
központ (-ja) (f) 4. centre
közül (nu) 7. from among
közvetlen (m) 17. direct
krémes (f) 12. cream bun
KRESZ (f) 21. the Highway Code
kréta (f) 1. chalk
krumpli (f) 12. potato
kukorica (f) 24. maize, corn
kulcs (f) 1. key
kultúra (f) 24. civilization, culture
kuplung (-ja) (f) 21. clutch
kutatóintézet (f) 18. research institute
kutya (f) 1. dog
küld vmit vkinek) (i) 7. send
külföld (-et) (f) 5. foreign countries
külföldi (m) 1. foreigner
külkereskedelmi (m) 16. of foreign trade
külön (hsz) 25. separate
különböző (m) 15. different
különbség (f) 16. difference
különös (m) 14. special, important
különösen (hsz) 24. especially
külügyminisztérium (f) 10. Ministry of Foreign
Affairs, Foreign Office
láb (-ak) (f) 13. leg, foot
labda (f) 12. ball
labdajáték (f) 19. ball game
laboratórium (f) 5. laboratory
Laci (tn) 9. diminutive of László (Ladislaw)
lakás (f) 2. flat, home
lakatos (f) 21. locksmith, fitter
lakik vhol (i) 5. live
lakos (f) 24. inhabitant
lakosság (f) 24. population
lámpa (f) 1. lamp
Lánchíd (tn) 1. Lánchíd (Chain Bridge)
lány (f) 1. girl; daughter

14

Szavak

lassú (m) 2. slow
lát vmit/vkit (i) 6. see
látnivaló (f) 15. sights
látogat vmit (i) 19. visit
látogató (f) 24. visitor
láz (-at) (f) 13. fever, temperature
lázas (m) 13. with a fever/temperature
le- (ik) 4. down
lead vmit (i) 20. leave, deposit
leáll (i) 21. stop
leállít vmit (i) 21. stop
lecke (f) 1. lesson
lecsökken (i) 25. decrease, diminish
lecsökkent vmit (i) 25. decrease, diminish, reduce
(sg)
ledob vmit (i) 10. throw down, drop
leejt vmit (i) 22. drop, let fall
lefekszik (i) 13. go to bed
lefektet vmit/vkit (i) 22. put/send to bed
lefoglal vmit (i) 11. book (in advance), reserve
lefordít vmit (vmiről vmire) (i) 23. translate
legalább (hsz) 16. at least
legfeljebb (hsz) 19. the most
légikisasszony (f) 7. stewardess
légitársaság (f) 17. airline company
legközelebbi (m) 21. next
legutolsó (m) 23. last
lehet ( _ _ _ni) (i) 19. it's possible (to do sg)
lehetetlen (m) 19. impossible
lehetőség (f) 23. opportunity, possibility
lehetséges (m) 21. possible
lejön (i) 4. come down
lekapcsol vmit (i) 10. switch off
lelép (i) 4. step down/off
lemarad vkitől (vmiben) (i) 19. drop/fall behind
lemegy (i) 4. go down
lemez (f) 7. record, disc
lemos vmit (i) 21. wash (down)
lengyel (m) 2. Polish
Lengyelország (tn) 2. Poland
lent (hsz) 3. down, down there
lényeg (f) 23. essence, substance
lenyom vmit (i) 21. press down
lép vhova (i) 4. step
lépcső (f) 3. stairs, stairway
lerak vmit (i) 22. put down
lesétál (i) 4. walk down
lesz (i) 18. will be
leszalad (i) 4. run down
leszáll vmiről (i) 4. get off
letesz vmit (i) 10. put down
lett (i) 22. became
leül (i) 4. sit down
leültet vkit (i) 22. seat, make sit down
Lev Tolsztoj (tn) 24. Lev Tolstoi
levág vmit (i) 14. cut (off)
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levegő (f) 5. air
levél (levelek) (f) 6. letter
levélszekrény (f) 23. post-box, letterbox
leves (f) 12. soup
levesz vmit (i ) 10. take off/down
levetkőzik (i) 13. undress
lexikon (f) 22. lexicon
lezuhanyozik (i) 14. have/take a shower
lift (-je) (f) 3. lift, elevator
likőr (f) 12. liqueur
lila (m) 23. violet
limonádé (f) 12. lemonade
liszt (-je) (f) 24. flour
liter (f) 24. litre
ló (lovak) (f) 1. horse
londiner (f) 20. boy, page
London (tn) 2. London
londoni (m) 2. London
lop vmit (vkitől) (i) 14. steal
lovaglócsizma (f) 22. riding boots
lovagol (i) 19. ride (a horse)
lumbágó (f) 13. lumbago
lusta (m) 18. lazy
lyukas (m) 13. hollow, decayed
ma (hsz) 9. today
macska (f) 8. cat
madár (madarak) (f) 2. bird
Madrid (tn) 5. Madrid
maga (nm) 13. himself/herself
magánélet (f) 25. private life
magas (m) 1. high, tall
magázódik vkivel (i) 25. be on formal terms with sy
magnetofon (-ja) (f) 22. tape-recorder
magyar (m) 1. Hungarian
magyaráz vmit (vkinek) (i) 14. explain
magyaróra (f) 6. Hungarian lesson/class
Magyarország (tn) 2. Hungary
mai (m) 11. today's
máj(-ak) (f) 12. liver
majd (hsz) 7. later, then
majdnem (hsz) 7. almost
majom (majmok) (f) 16. monkey
május (f) 14. May
Malév (tn) 17. Malév (Hungarian Airlines)
már (hsz) 7. already
marad (i) 10. stay, remain
maraton (-ja) (f) 19. marathon
március (f) 14. March
margarin (-ja) (f) 24. margarine
Margit (tn ) 1. Margaret
Margit híd (tn) 1. Margaret Bridge
Margitsziget (tn) 1. Margaret Island
marha (f) 12. beef
marhahús (f) 12. beef
Mária (tn) 1. Mary
márka (f) 14. make, brand
Márta (tn) 2. Martha
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más (nm) 10. other; (sy/sg) else; different
másfél (szn) 18. one and a half
máshol (hsz) 16. elsewhere
másik (nm) 2. other; another
másként (hsz) 23. differently, in another
manner/way
máskor (hsz) 14. another time
másnap (hsz) 18. the next day
második (szn) 2. second
másodosztály (f) 17. second class
másrészt (hsz) 23. on the other hand
matematika (f) 6. mathematics
Mátra (tn) 7. Mátra Mountains
Mátyás király (tn) 15. King Matthias
Mátyás-templom (tn) 1. Matthias Church
Mecsek (tn) 7. Mecsek Mountains
meddig? (hsz) 14. how long?
meddig? (hsz) 4. how far? till when?
medve (f) 14. bear
meg (ksz) 16. and
még (hsz) 7. still, yet; more
meg- (ik ) 11. (perfective preverb)
megalapít vmit (i) 24. found, set up
megáll (i) 15. stop
megállít vmit/vkit (i) 16. stop sg
megálló (f) 4. stop
megázik (i) 19. get wet (in the rain)
megbeszél vmit (vkivel) (i) 22. talk sg over, agree
megborotválkozik (i) 11. shave (oneself)
megcsókol vkit (i) 15. kiss
megebédel (i) 11. lunch, have (one's) lunch
megelőz vmit/vkit (i) 20. get ahead of sy; overtake
megenged vmit vkinek (i) 21. allow (sy to do sg)
megért vmit (i) 15. understand
megeszik vmit (i) 11. eat up
megfázás (f) 13. cold, chill
megfázik (i) 19. catch (a) cold
megfelel (vkinek) (i) 11. be suitable
megfésülködik (i) 11. comb one's hair
megfog vmit (i) 16. catch, seize
megfordít vmit (i) 20. turn (over/round)
megfordul (i) 22. turn (round)
megfőz vmit (i) 11. cook
megfürdik (i) 11. bath, bathe, take/have a bath
meghal (i) 19. die
meghallgat vmit/vkit (i) 13. listen to
megharagszik vkire (vmiért) (i) 22. get angry
megházasodik (vkivel) (i) 15. marry, get married
meghív vkit (vhova) (i) 11. invite
meghívás (f) 9. invitation
megígér vmit (vkinek) (i) 21. promise
megijed vmitől/vkitől (i) 21. get frightened
megint (hsz) 22. again
megír vmit (vkinek) (i) 11. write
mégis (ksz) 19. still, nevertheless
megismer vmit/vkit (i) 15. get acquainted with;
recognise
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megismerés (f) 24. getting/becoming acquainted
(with sy/sg)
megismerkedik vmivel/vkivel (i) 25. get acquainted
(with)
megiszik vmit (i) 11. drink
megjavít vmit (i) 14. mend, repair
megjelenik (i) 23. appear, be published
megkap vmit (i) 18. get, receive, obtain
megkér vkite vmire (i) 21. ask sy (to do sg)
megkérdez vmit vkitől (i) 12. ask
megkeres vmit/vkit (i) 11. look for/up
megkínál vkit vmivel (i) 12. offer (sy sg)
megkóstol vmit (i) 24. taste, try
meglát vmit/vkit (i) 16. notice, see
meglátogat vkit (i) 14. visit
meglepetés (f) 15. surprise
megmagyaráz vmit (vkinek) (i) 14. explain
megmarad (i) 19. stay, remain
megmér vmit (i) 13. measure
megmond vmit vkinek (i) 13. tell
megmos vmit (i) 11. wash
megmosakszik (i) 12. wash (oneself)
megmutat vmit vkinek (i) 15. show
megnéz vmit (i) 11. see, watch, look at
megnő (i) 25. grow up; increase
megnősül (i) 18. get married (a man)
megnövekszik (i) 25. grow, increase
megnövel vmit (i) 25. enlarge, increase
megnyílik (i) 25. open (be opened)
megnyit vmit (i) 11. open
megnyitás (f) 11. opening
megnyitó (f ) 14. opening ceremony
megnyom vmit (i) 20. press, push
megoldás (f) 17. solution
megölel vkit (i) 18. hug, embrace
megőriz vmit (i) 24. preserve, keep (sg) safe
megparancsol vmit vkinek (i) 21. order (sy to do
sg)
megreggelizik (i) 11. have (one's) breakfast
megrendez vmit (i) 19. organize
mégsem (ksz) 19. not...after all, still not
megsérül (i) 19. get injured
megsüt vmit (i) 12. bake, roast, fry
megszeret vmit/vkit (i) 13. take (a liking) to sg
megszerez vmit (i ) 17. get, obtain, acquire
megszólal (i) 20. begin to speak
megszületés (f) 24. birth
megszületik (i) 24. be born
megszűnik (i) 18. stop, close down
megtalál vmit/vkit (i) 16. find
megtanul vmit (i) 11. learn
megterít vmit (i) 12. lay the table
megtesz vmit (i) 19. cover (distance)
megtilt vmit vkinek (i) 21. forbid
megtisztít vmit (i) 15. clean (sg)
megvacsorázik (i) 11. have dinner/supper
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megvan (i) 16. it isn't missing
megvár vmit/vkit (i) 12. wait (for)
megvarr vmit (i) 14. sew
megvesz vmit (i) 11. buy
megvizsgál vmit/vkit (i) 13. examine
megy (i) 4. go
meggyógyít vkit (i) 14. cure (sy of a disease)
meggyógyul (i) 13. recover, get well (again)
mekkora? (nm) 16. how big?
meleg (m) 10. warm, hot
melegítő (f) 19. tracksuit
mell (f) 13. chest
mellé (nu) 7. next to; beside
mellett (nu) 3. beside, next to
mellől (nu) 7. from beside
mély (m) 24. deep
mely? (nm) 2. which?
melyik? (nm) 2. which?
mélység (f) 24. depth
menekül (i) 25. flee, escape
menetrend (-je) (f) 17. timetable
menettérti (m) 17. return
mentők (-et) (f) 17. ambulance (emergency service)
menü (f) 15. menu
menza (f) 5. student's canteen
menyasszony (f) 17. fiancée
mennyi? (nm) 6. how much?
mennyire? (nm) 16. how? / how much?
mennyiség (f) 25. quantity
mer vmit csinálni (i) 21. dare
méret (f) 22. size; dimension
mérgelődik (vmi miatt) (i) 22. be angry
mérkőzés (f) 19. match
mérleg (f) 21. scales
mérnök (f) 1. engineer
merre? (hsz) 7. which way?
merről? (hsz) 7. from which direction?
mert (ksz) 17. because
mesél vmit (vkinek) (i) 15. tell
mester (f) 22. master
messze (hsz) 4. far
messzire (hsz) 15. far, to a great distance
méter (f) 20. meter
metró (f) 4. underground
metróállomás (f) 5. underground station
mettől meddig? (hsz) 5. from where to where? /
from when till when?
mettől? (hsz) 5. from where? from what time?
Mexikó (tn) 2. Mexico
mexikói (m) 2. Mexican
méz (f) 16. honey
mezőgazdaság (f) 24. agriculture
mezőgazdasági (m) 24. agricultural
mi (nm) 2. we
mi? (nm) 1. what?
miatt (nu) 17. because of
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micsoda? (nm) 23. what (on earth)?
mieink (nm) 16. ours (plural)
mielőtt (hsz) 15. before
mienk (nm) 16. ours
miért? (nm) 17. why?
Miklós (tn) 2. Nicholas
mikor? (hsz) 9. when?
miközben (hsz) 15. while
mikrofon (-ja) (f) 20. microphone
millió (szn) 6. million
milyen ...? (nm) 1. what (kind of) ...?
milyen? (nm) 1. what is ... like?
mindegyik (nm) 7. each
minden (nm) 7. all, every; everything
mindenfelé (hsz) 7. in every direction; everywhere
mindenféle (nm) 7. all sorts/kinds of
mindenfelől (hsz) 7. from all directions/sides
mindenhol (hsz) 7. everywhere
mindenhonnan (hsz) 7. from everywhere
mindenhova (hsz) 7. everywhere
mindenki (nm) 4. everybody
mindennap (hsz) 16. every day
mindig (hsz) 12. always
mindjárt (hsz) 10. immediately
mindkettő (szn) 21. both
mindnyájan (nm) 23. all (of us/you/them)
minibusz (f) 17. minibus
miniszter (f) 11. Minister
minisztérium (f) 10. ministry
minket (nm) 11. us (acc.)
minőség (f) 25. quality
mint (ksz) 16. as, like; than
mintás (m) 22. patterned
mínusz (m) 24. minus; below zero
mióta? (hsz) 15. since when? / how long?
Miskolc (tn) 4. Miskolc (a Hungarian town)
miután (hsz) 15. after (having ...)
mivel (ksz) 19. as
mobil (-ja) (f) 16. mobile
modell (-je) (f) 18. model
modern (m) 2. modern
mond vmit (vkinek) (i) 11. say, tell
mondat (f) 19. sentence
Móricz Zsigmond körtér (tn) 4. Móricz Zsigmond
Square, Móricz Zsigmond Circus
mos vmit (i) 5. wash
mosdó (f) 21. washbasin
mosoda (f) 21. laundry
mosogat (i) 9. wash up
mosogatógép (f) 9. dish-washer
mosógép (f) 3. washing-machine
mosolyog (i) 10. smile
mosónő (f) 23. washerwoman
mosószer (f) 20. detergent
most (hsz) 9. now
mostanában (hsz) 23. recently; nowadays
mostani (m) 14. present(-day)
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Moszkva tér (tn) 4. Moszkva Square
motor (-ja) (f) 15. engine; motor
motorház (-ak) (f) 21. engine box
motorkerékpár (-ja) (f) 16. motorcycle
mozgás (f) 22. moving
mozgat vmit (i) 20. move (sg)
mozgólépcső (f) 5. escalator
mozi (f) 3. cinema
mozog (i) 19. move
mögé (nu) 7. (to) behind
mögött (nu) 3. behind
mögül (nu) 7. from behind
múlt (m) 14. past, last
múlva (nu) 18. after, in
munka (f) 4. work, job
munkahely (f) 8. place of work; job
munkaidő (-ideje) (f) 10. working hours, work time
munkanélküli (f) 18. unemployed (person), jobless
munkás (f) 14. worker
munkatárs (f) 11. colleague
mutat vmit (vkinek) (i) 7. show
múzeum (f) 4. museum
Múzeum körút (tn) 5. Múzeum Boulevard
műanyag (f) 22. plastic
műbőr (-je) (f) 22. imitation/synthetic leather
műemlék (f) 15. historic monument
műhely (f) 14. workshop
működik (i) 5. work, function
műszaki (m) 14. technical
műszál (-ak) (f) 6. synthetic fibre
művész (f) 24. artist
művészet (f) 11. art
nadrág (-ja) (f) 6. trousers
nagy (m) 1. big, large
Nagy János (tn) 1. János Nagy
nagyanya (-anyja) (f) 8. grandmother
nagyapa (-apja) (f) 8. grandfather
nagybáty (-bátyám, -bátyja) (f) 8. uncle
nagybetű (f) 19. capital letter
nagymama (f) 10. grandma, granny
nagynéni (-néném, -nénje) (f) 8. aunt
nagyobb (m) 16. larger, bigger, taller
nagyon (h) 1. very
nagyság (f) 24. size
nagyszülők (-szüleim) (f) 9. grandparents
nála (nm) 9. on/with him/her
nap (-ja) (f) 9. sun
nap (-ja) (f) 9. day
napjainkban (hsz) 24. in our time, nowadays
naponként (hsz) 19. a day, every day, daily
naponta (hsz) 19. a day, every day, daily
napozik (i) 8. sunbathe
nappali (f) 3. sitting/living room
napszemüveg (f) 21. sunglasses
narancs (f) 16. orange
narancslé (-lék, -levek) (f) 6. orange juice
náthás (m) 13. having a cold, having a running nose
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negatív (m) 25. negative
négy (szn) 3. four
negyed (f) 19. quarter, period (in sport games)
negyed (szn) 7. quarter
negyedik (szn) 4. fourth
négyes (m) 4. number four
negyven (szn) 4. forty
negyvenedik (szn) 5. fortieth
negyvenes (m) 4. number forty
négyzetkilométer (f) 24. square kilometre
néha (hsz) 10. sometimes
néhány (szn) 6. some, a few
nehéz (m) 11. difficult, hard; heavy
nehézség (f) 23. difficulty; heaviness
neked (nm) 7. (to/for) you (sing.)
nekem (nm) 7. (to/for) me
neki (nm) 7. (to/for) him/her
nekik (nm) 7. (to/for) them
nektek (nm) 7. (to/for) you (plural)
nekünk (nm) 7. (to/for) us
nélkül (nu) 12. without
nélkülözhetetlen (m) 22. indispensable
nem (msz) 1. no, not
nemcsak (ksz) 7. not only
nemcsak ..., hanem ..., is (ksz) 7. not only ... but ...
as well
német (m) 1. German
Németország (tn) 2. Germany
nemrég (hsz) 14. recently
nemzet (f) 24. nation
Nemzeti Galéria (tn) 20. National Gallery
Nemzeti Múzeum (tn) 1. National Museum
nemzetközi (m) 18. international
néni (f) 8. (aunt)
nép (f) 24. people
Népliget (tn) 4. Népliget (Park)
néprajzi (m) 15. ethnographic
népszerű (m) 19. popular
népszerűség (f) 24. popularity
népzene (f) 23. folk music
név (nevek) (f) 6. name
nevet (i) 9. laugh
nevez vmit/vkit vminek (i) 22. call, name
névnap (-ja) (f) 9. name day
néz vmit/vkit (i) 6. look; watch
néző (f) 19. spectator
nincs (i) 3. there is not
nincsenek (i) 3. there are not
Nóra (tn) 15. Nora
november (f) 14. November
nő (f) 1. woman
nő (i) 23. grow
női (m) 6. woman's, female
nős (m) 8. married (man)
nőtlen (m) 8. single (man)
növekszik (i) 25. grow, increase
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növel vmit (i) 25. increase, enlarge (sg)
növény (f) 3. plant
növénytermesztés (f) 24. cultivation of plants
nővér (f) 8. elder sister
nulla (szn) 4. zero
nyak (-ak) (f) 13. neck
nyakkendő (f) 6. necktie
nyaklánc (f) 23. necklace
nyár (nyarak) (f) 10. summer
nyaral (i) 9. spend one's summer holiday(s)
nyaralás (f) 24. summer holiday(s)
nyaraló (f) 8. summer cottage
nyaranként (hsz) 19. every summer
nyaranta (hsz) 19. every summer
nyári (m) 6. summer
nyelv (f) 6. language; tongue
nyelviskola (f) 16. language school
nyelvkönyv (-ek) (f) 1. course book (of a language)
nyelvtan (f) 25. grammar
nyelvtanfolyam (f) 20. language course
nyelvtudás (f) 18. knowledge of languages, foreign
language skills
nyelvvizsga (f) 21. language exam
nyer (vmit) (i) 19. win
nyílik (i) 25. open
nyit vmit (i) 9. open
nyolc (szn) 3. eight
nyolcadik (szn) 5. eighth
nyolcas (m) 4. number eight
nyolcvan (szn) 4. eighty
nyolcvanadik (szn) 5. eightieth
nyolcvanas (m) 4. number eighty
nyugat (-ja) (f) 7. west
nyugdíj (-ak) (f) 22. (retirement) pension
nyugdíjas (f) 5. pensioner
nyugodt (m) 18. quiet, calm
Ó, (isz) 7. Oh,
Óbuda (tn) 4. Óbuda (Old Buda)
oda (hsz) 4. there, to that place
oda- (ik) 5. there
odaad vmit vkinek (i) 19. give, hand, pass
odaér vhova (i) 22. get/arrive there
odalép vmihez/vkihez (i) 5. step/go/walk up to
odamegy vmihez/vkihez (i) 5. go to
odasétál vmihez/vkihez (i) 5. go/walk to
ok (f) 19. reason
okos (m) 10. clever
okoz vmit (i) 23. cause
október (f) 14. October
olaj (-ak) (f) 21. oil
olasz (m) 2. Italian
Olaszország (tn) 5. Italy
olcsó (m) 1. cheap
oldal (-ak) (f) 4. side
olimpia (f) 19. Olympic Games
olvas vmit (i) 5. read
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olvasójegy (f) 8. library ticket, membership card
olvasóterem (-termek) (f) 10. reading room
olyan (nm) 16. so, such
onnan (hsz) 5. from there
opera (f) 14. opera
óra (f) 3. hour, o'clock; clock, watch; lesson, class
órai ( ... órai) (m) 11. (at) ... o'clock
óránként (hsz) 19. per hour, every hour, an hour
órát tart (i) 6. give/conduct a lesson/course
orosz (m) 2. Russian
oroszlán (-ja) (f) 14. lion
Oroszország (tn) 5. Russia
orr (f) 8. nose
ország (f) 2. country, state
országút (-utak, -útja) (f) 21. motorway
orvos (f) 1. doctor
orvosi (m) 8. medical
orvosság (f) 13. medicine, drug
orvostudományi (m) 16. medical
oszt vmit (i) 20. divide
osztály (f) 14. department
osztályvezető (f) 18. head of department
óta (nu) 15. since, for
ott (hsz) 3. there
otthagy vmit (i) 18. leave; abandon
otthon (hsz) 5. at home
otthonról (hsz) 13. from home
óvatos (m) 20. cautious, careful
óvoda (f) 23. kindergarten
ő (nm) 1. he, she
öcs (öcsém, öccse) (f) 8. younger brother
ők (nm) 2. they
őket (nm) 11. them
ölel vkit (i) 15. hug, embrace
öltöny (f) 6. suit
öltözik (i) 22. dress, get dressed
ön (nm) 1. you (formal singular)
öné (nm) 16. yours (formal, singular possessor,
singular possession)
önéi (nm) 16. yours (formal, singular possessor,
plural possession)
önéletrajz (f) 18. autobiography, CV
önök (nm) 2. you (plural formal)
önöké (nm) 16. yours (formal, plural possessor,
singular possession)
önökéi (nm) 16. yours (formal, plural possessor,
plural possession)
öreg (m) 1. old
örül (vminek) (i) 10. be glad(of sg / that ...)
ősz (f) 10. autumn
ősz (m) 8. grey(-haired)
őszi (m) 15. autumnal, autumn
őszibarack (-ja) (f) 24. peach
őszinte (m) 15. honest
össze- (ik) 17. together
összeg (f) 25. sum, amount
összegyűjt vmit (i) 23. collect, gather
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összegyűlik (i) 21. gather/come together
összeházasodik (vkivel) (i) 18. get married (to sy)
ősszel (hsz) 12. in autumn
összerak vmit (i) 22. assemble, join (together)
összes (m) 17. all (the)
összesen (hsz) 12. altogether
összeütközik vmivel (i) 17. collide, crash
ösztöndíj (f) 15. scholarship
öt (szn) 3. five
őt (nm) 11. him/her
ötéves (m) 15. five years (old)
ötlet (f) 25. idea
ötödik (szn) 5. fifth
ötös (m) 4. number five
ötven (szn) 4. fifty
ötvenedik (szn) 5. fiftieth
ötvenes (m) 4. number fifty
övé (nm) 16. his/hers (singular possession)
övéi (nm) 16. his, hers (plural possession)
övéik (nm) 16. theirs (plural possession)
övék (nm) 16. theirs (singular possession)
özvegy (m) 8. widowed
Pablo Picasso (tn) 24. Pablo Picasso
pad (padja) (f) 3. bench
Pál (tn) 2. Paul
palacsinta (f) 12. pancake
pálinka (f) 16. brandy, schnapps
palota (f) 15. palace
pálya (f) 19. ground, field
pályaudvar (f) 3. station
pályázat (f) 25. application; tender
pamut (-ja) (f) 6. cotton
panasz (f) 13. complaint
panaszkodik vkinek (i) 13. complain
panzió (f) 14. boarding-house
papír (-ja) (f) 3. paper
papírosztály (f) 14. stationary
paprika (f) 12. paprika, (hot) pepper; green pepper
paprikás (m) 12. (seasoned) with paprika, paprika
pár (szn) 7. couple of, some, a few
pár (-ja) (f) 14. a pair of; pair; couple
paradicsom (f) 12. tomato
parancsol vmit (vkinek) (i) 11. order, command
park (-ja) (f) 3. park
parkol (vhol) (i) 19. park (one's car)
parkoló (f) 5. car park
Parlament (tn) 1. Parliament
párolt (m) 12. steamed, boiled
part (-ja) (f) 5. bank, embankment
Pécs (tn) 4. Pécs (a Hungarian town)
pécsi (m) 4. of/from Pécs
pedig (ksz) 2. and; but, however
pék (-je) (f) 14. baker('s)
például (hsz) 15. for example
péntek (f) 10. Friday
pénteki (m) 15. (of) Friday
pénz (f) 8. money
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pénztár (-ak) (f) 5. cash desk; box-office
pénztáros (f) 5. cashier; box office-clerk
pénzügyi (m) 22. financial
pénzváltó (f) 20. bureau de change
perc (f) 7. minute
percenként (hsz) 19. every minute, per minute
persze (ksz) 9. of course, certainly
Pest (tn) 4. Pest
pesti (m) 2. of/from Pest
Péter (tn) 1. Peter
Peti (tn) 15. Pete
Petőfi híd (tn) 4. Petőfi Bridge
pettyes (m) 22. spotted, dotted
piac (f) 24. market
pihen (i) 3. rest, have a rest
pihenés (f) 19. rest
pillanat (f) 1. moment
pilóta (f) 18. (airline) pilot
pincér (f) 2. waiter
pingpongozik (i) 19. play table tennis
piros (m) 1. red
Piroska (tn) 20. Piroska (Hungarian feminine given
name)
piszkos (m) 2. dirty
pisztoly (f) 8. pistol
pizsama (f) 13. pyjamas
plusz (m) 24. plus; above zero
pogácsa (f) 6. (a kind of savoury cake, sg like a
cheesescone)
poggyász (f) 17. baggage
pohár (poharak) (f) 6. glass
polc (f) 3. shelf
polgár (f) 24. citizen
politikus (f) 18. politician
pont (-ja) (f) 15. point; dot; full stop
pontos (m) 12. punctual
pontosan (hsz) 10. exactly
ponty (f) 12. carp
porta (f) 15. reception; doorman's lodge
portás (f) 2. porter, doorman; receptionist
portásnő (f) 8. receptionist, porter (woman)
posta (f) 3. post-office
postás (f) 4. postman
pótol vmit (i) 19. replace, substitute; make up for
pozitív (m) 25. positive
pörkölt (-je) (f) 12. stew
próba (f) 10. rehearsal; test(ing)
próbaidő (-ideje) (f) 18. (term of) probation
próbál (valamit csinálni) (i) 22. try (to do sg)
probléma (f) 21. problem, trouble
program (-ja) (f) 7. programme
pulóver (-ek) (f) 6. pullover, jumper
pult (-ja) (f) 23. counter
puska (f) 22. gun, rifle
Puskás Ferenc (tn) 24. Ferenc Puskas
puskázik (i) 21. crib, use a crib
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rá (nm) 9. on/onto him/her/it
rá- (ik) 13. on(to)
ráadásul (hsz) 17. on top of all that
rádió (f) 3. radio
ráér (vmire) (i) 7. have time
rágógumi (f) 24. chewing gum
rágyújt (vmire) (i) 23. light a cigarette
rajta (nm) 9. (up)on him/her/it
rajzol vmit (i) 12. draw
Rákóczi út (tn) 1. Rákóczi Street
ránéz vkire (i) 10. look at, glance at
rántott (m) 12. fried in breadcrumbs
ráönt vmit vmire (i) 23. pour sg on sg
rátesz vmit vmire (i) 13. put/place sg on sg
recepció (f) 20. reception
recepciós (f) 20. receptionist
recept (-je) (f) 13. prescription
régebben (hsz) 14. formerly, some time ago
régen (hsz) 14. a long time ago
regény (f) 23. novel
reggel (f) 4. in the morning
reggelizik (i) 5. have breakfast
régi (m) 1. old
régió (f) 25. region
régóta (hsz) 15. for a long time
rekesz (f) 20. compartment
remek (m) 9. superb, splendid
remél vmit (i) 13. hope
rend (-je) (f) 20. order, tidiness
rendel (i) 13. have one's surgery
rendelés (f) 13. consulting hours
rendelkezés (f) 20. disposal, service
rendelkezik (vkivel/vmivel) (i) 24. dispose
(of/over), have sg at one's disposal
rendelő (f) 4. consulting room
rendes (m) 3. tidy
rendetlen (m) 3. untidy
rendez vmit (i) 24. direct (a film, play, etc.)
rendkívül (hsz) 19. extraordinarily
rendőr (f) 4. policeman
rendőrség (f) 14. police
rendszám (f) 14. registration number
rendszer (f) 18. system
rendszeres (m) 19. regular
rengeteg (szn) 5. lots of, countless
reptér (-tere) (f) 17. airport
repül (i) 3. fly
repülőgép (f) 7. (aero)plane, aircraft
repülőtér (-tere) (f) 7. airport
rész (f) 17. part
részére (nu) 15. for sy
részletes (m) 20. detailed
rétes (f) 12. strudel
rezsi (f) 17. overheads, overhead costs
riasztó (f) 22. alarm
ritka (m) 15. rare
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ritkán (hsz) 15. rarely, seldom
rizs (f) 12. rice
Róbert (tn) 1. Robert
rokon (f) 8. relative
róla (nm) 9. from/about him/her/it
rom (-ja) (f) 15. ruin
Róma (tn) 5. Rome
Rómaifürdő (tn) 5. Rómaifürdő
Románia (tn) 7. Romania
rossz (m) 1. bad; wrong
rögtön (hsz) 20. at once, immediately
röplabda (f) 19. volleyball
röplabdázik (i) 19. play volleyball
rövid (m) 1. short
rövidnadrág (-ja) (f) 14. shorts
rúg (i) 19. kick
ruha (f) 6. clothes; dress
ruhabolt (-ja) (f) 6. clothes shop
ruhagyár (-ak) (f) 14. clothes factory
ruhatár (-ak) (f ) 10. cloakroom
saját (nm) 16. own
sajnál vmit/vkit (i) 11. be sorry, regret
sajnos (msz) 5. unfortunately
sajt (-ja) (f) 9. cheese
sajtos (m) 7. (with) cheese
sakk (-ja) (f) 19. chess
sakkóra (f) 22. chess clock
sakkozik (i) 14. play chess
saláta (f) 12. salad
sapka (f) 19. cap
sárga (m) 1. yellow
sarok (sarkok) (f) 4. corner
savanyú (m) 12. sour
savanyúság (f) 12. pickles
sebesség (f) 19. speed
sebességváltó (f) 21. gears, gearbox
segélyszám (f) 21. assistance (telephone) number
segélyszolgálat (f) 21. emergency service
segít vkinek (vmiben) (i) 6. help
segítség (f) 16. help
sehol (hsz) 7. nowhere
sehonnan (hsz) 7. from nowhere
sehova (hsz) 7. (to) nowhere
sem (msz) 1. neither; not ... either
semelyik (nm) 7. none, not one of them
semerre (hsz) 7. nowhere, not ... in any direction
semerről (hsz) 7. from nowhere, from no direction
semmi (nm) 7. nothing
semmilyen (nm) 7. no, not any
senki (nm) 7. nobody
sertés (f) 12. pork
sertéshús (f) 12. pork
sertéssült (-ek) (f) 12. roast pork
sétál (i) 3. walk
sícipő (f) 21. ski boot(s)
síel (i) 9. ski
siet (i) 3. hurry
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siker (f) 19. success
sikeres (m) 23. successful
sikerül (vmit csinálni vkinek) (i) 15. succeed,
manage to
Sikló (tn) 5. Cable Car
síléc (f) 21. ski(s)
sima (m) 17. smooth, even; plain
simogat vkit (i) 11. caress, pet
sincs (i) 3. (there) is not ... either
sincsenek (i) 3. (there) are not ... either
Siófok (tn) 7. Siófok (a Hungarian town)
Skála Áruház (tn) 4. Skála Stores
Skanzen (tn) 15. Outdoor (Village) Museum
só (f) 12. salt
sofőr (-ök) (f) 2. driver
sógor (f) 18. brother-in-law
sógornő (f) 18. sister-in-law
soha (hsz) 14. never
sohasem (hsz) 14. never
sok (szn) 3. much, many, a lot of
sokáig (hsz) 15. for a long time
sokan (hsz) 17. many people
sonka (f) 9. ham
sonkás (m) 9. (with) ham
Sopron (tn) 7. Sopron (a Hungarian town)
sor (f) 11. row, line
sós (m) 12. salty, salted
sovány (m) 1. thin, lean
sör (f) 6. beer
sőt (ksz) 16. (and) even
sötét (m) 2. dark
sötétedik (i) 15. it is getting dark
spanyol (m) 1. Spanish
Spanyolország (tn) 2. Spain
sport (-ja) (f) 16. sport
sportág (-ak) (f) 19. (kind of) sport; event
sportklub (-ja) (f) 23. sports club
sportol (i) 9. go in for some sport
sportoló (f) 17. sportsman, athlete
sportpálya (f) 19. sports field
stadion (-ja) (f) 19. stadium
súlyos (m) 13. serious
sült (m) 12. roast, fried
süt (i) 12. shine (sun)
süt vmit (i) 12. bake, roast, fry
sütemény (f) 12. cake
Svédország (tn) 24. Sweden
szabad (m) 5. free
szabadidő (-ideje) (f) 22. free/spare time, leisure
szabadidőcipő (f) 22. trainers, sneakers
szabadidősport (-ja) (f) 19. hobby/leisure sport
szabadság (f) 24. holiday, leave
Szabadság híd (tn) 1. Szabadság híd (Liberty
Bridge)
Szabadság-szobor (tn) 7. Liberty Statue
szabadtéri (m) 15. open-air, outdoor
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Szabadtéri Néprajzi Múzeum (tn) 15. Open-Air
Ethnographic Museum
szabás (f) 23. cut
szabó (f) 18. tailor
száj (-ak) (f) 8. mouth
szakács (f) 5. cook
szakácskönyv (-ek) (f) 22. cookery book
szakáll (-ak) (f) 8. beard
szakember (f) 18. expert
szakiskola (f) 23. technical/professional school
szakismeret (f) 25. technical knowledge, expertise
szakközépiskola (f) 23. vocational secondary school
szakma (f) 16. trade, craft
szál (-ak) (f) 11. thread, fibre
szalad (i) 4. run
szalámi (f) 24. salami
száll (i) 4. take (a bus/tram/train)
szállít vmit (i) 17. carry, transport
szálloda (f) 1. hotel
szállodalánc (f) 25. hotel chain
szám (f) 8. number, figure
számára (nu) 15. for (sy)
számítógép (f) 15. computer
számla (f) 12. bill
számol (vmit) (i) 12. count
számzár(-ak) (f) 16. combination lock
szánt (vmit) (i) 14. plough
száraz (m) 9. dry
száz (szn) 4. hundred
század (f) 24. century
századik (szn) 5. hundredth
százalék (f) 17. percentage
százalékos ( ... százalékos) (m) 17. ... per cent
százas (m) 4. number hundred
Széchenyi könyvtár (tn) 7. Széchenyi Library
szédül (i) 13. feel dizzy
Szeged (tn) 1. Szeged (a Hungarian town)
szegedi (m) 2. of/from Szeged
szegény (m) 18. poor
szék (f) 1. chair
Székesfehérvár (tn) 7. Székesfehérvár (a Hungarian
town)
szekrény (f) 2. wardrobe
szél (f) 21. edge
szél (-ek) (f) 10. wind
széles (m) 1. wide
szélesség (f) 24. width
szelet (f) 12. steak, cutlet; slice, piece
szem (f) 8. eye
szemben (hsz) 3. opposite
személy (f) 11. person
személy (f) 17. slow train
személyautó (f) 19. (passenger) car
személyi (m) 8. personal
személyvonat (f) 17. slow train
szemét (szemete) (f) 22. rubbish
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szemüveg (f) 8. spectacles, glasses
szendvics (f) 6. sandwich
Szentendre (tn) 15. Szentendre (a Hungarian town)
szennyez vmit (i) 22. pollute, contaminate
szép (m) 1. beautiful
Szépművészeti Múzeum (tn) 5. Museum of Fine
Arts
szépség (f) 24. beauty
szeptember (f) 14. September
szerda (f) 10. Wednesday
szerelő (f) 14. mechanic
szerencse (f) 13. luck
szerencsére (hsz) 7. luckily
szerep (f) 24. part, role
szeret vmit/vkit // vmit csinálni (i) 9. like, love
szeretet (f) 15. love, affection
szerez vmit (i) 18. obtain
szerint (nu) 10. according to; to one's mind, in one's
opinion
szerkesztő (f) 7. editor
szerszám (f) 15. tool
szerszámosláda (f) 22. toolbox
szerviz (f) 21. service, servicing
szétszed vmit (i) 22. take apart; dismantle
szid vmit/vkit (i) 23. scold, reprimand
sziget (f) 1. island
szigetel vmit (i) 22. insulate
szigorú (m) 25. strict, severe
szilvás (m) 12. with plums
Szilvia (tn) 15. Sylvia
szimpatikus (m) 8. nice, likeable, pleasant (person)
színes (m) 3. coloured, colour
színész (f) 5. actor
színésznő (f) 5. actress
színház (-ak) (f) 4. theatre
szint (-je) (f) 19. level, storey
szintén (ksz) 11. also
szív (f) 13. heart
szivar (-ja) (f) 23. cigar
szívesen (hsz) 9. with pleasure
Szlovákia (tn) 7. Slovakia
szó (szavak, szót, szava) (f) 11. word
szoba (f) 2. room
szobabicikli (f) 22. exercise bike
szobaszám (f) 6. room number
szobatárs (f) 20. room-mate
szobor (szobrok) (f) 7. statue
szokás (f) 25. custom
szoknya (f) 6. skirt
szokott vmit csinálni (i) 17. do sg usually
szól (vmit/vkinek) (i) 9. sound, ring
szólít vkit (vminek) (i) 25. call
szolnoki (m) 5. of/from Szolnok
szombat (-ja) (f) 10. Saturday
Szombathely (tn) 4. Szombathely (a Hungarian
town)
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szomjas (m) 7. thirsty
szomorú (m) 3. sad
szomszéd (-ja) (f) 8. neighbour
szórakozás (f) 16. amusement, entertainment
szórakozik (i) 19. have a good time, amuse oneself
szorgalmas (m) 5. hard-working
szótár (-ak) (f) 16. dictionary
szőke (m) 2. blond, fair
szőlő (f) 16. grapes
szőnyeg (f) 3. carpet
szőr (f) 16. hair
szörfözik (i) 14. go windsurfing
szőrmebolt (-ja) (f) 23. furrier('s), fur shop
szövet (f) 22. fabric
szükség (f) 10. need, necessity for
szükséges (m) 6. necessary
születésnap (-ja) (f) 9. birthday
születik (i) 15. be born
szülők (szüleim) (f) 9. parents
szünet (f) 19. break, holiday
szürke (m) 2. grey
szürkebarát (-ja) (f) 12. Grey-friar (a Hungarian
wine)
tábla (f) 2. board; sign; bar
tag (-ja) (f) 19. member
tagállam (f) 25. member state
táj (f) 15. countryside
takarékoskodik (vmivel) (i) 22. save/economize on
sg
takarít(vmit) (i) 9. clean/tidy up
takarítónő (f) 16. cleaning woman
talál vmitvkit (i) 10. find
találkozik vkivel (i) 9. meet sy
talán (msz) 21. perhaps
tálca (f) 11. tray
Tamás (tn) 2. Thomas
tanács (f) 24. advice
tanácsol vmit vkinek (i) 21. advise
tanár (f) 1. teacher
tanári (m) 2. teacher's
tanárnő (f) 1. (woman) teacher
táncol vkivel (i) 6. dance
tandíj (-ak) (f) 23. tuition fee(s)
tanfolyam (f) 15. course
tanít vmit (vkinek); vkit (i) 6. teach
tanterem (-termek) (f) 2. classroom
tanul vmit (i) 3. learn, study
tanulás (f) 15. learning, study(ing)
tanulmány (f) 18. study
tányér (-ja) (f) 12. plate
targonca (f) 21. trolley
tárgy(-ak) (f) 15. thing, object
társaság (f) 10. company
társtulajdonos (f) 25. co-owner
tart (vmit) (i) 6. give, conduct, hold (lesson, course,
conference, etc.); last hold; keep
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tartozik (vhova; vmihez/vkiehz) (i) 25. belong, be
among
táska (f) 2. bag
tavaly (hsz) 14. last year
tavalyi (m) 14. last year's
tavasz (f) 10. spring
tavasszal (hsz) 12. in the spring
távirat (f) 15. telegram
távmunka (f) 16. distance work
távol (hsz) 16. far (away)
távolság (f) 21. distance
taxi (f) 2. taxi
te (nm) 1. you (informal singular)
tea (f) 6. tea
technika (f) 24. technology
téged (nm) 11. you (sing. acc.)
tegeződik vkivel (i) 25. be on informal terms with
sy
tegnap (hsz) 14. yesterday
tegnapelőtt (hsz) 14. the day before yesterday
tehát (ksz) 19. so
teherautó (f) 17. lorry, truck
tehetetlen (m) 21. impotent, helpless
tehetséges (m) 19. talented, gifted
tej (f) 6. milk
tejeskávé (f) 12. white coffee
tejfeles (m) 12. with sour cream
tél (telek) (f) 10. winter
tele (hsz) 5. full, filled
telefon (-ja) (f) 2. telephone
telefonál vkinek (i) 3. (tele)phone
telefonkönyv (-ek) (f) 11. telephone directory
telefonszám (f) 8. phone number
televízió (f) 2. television
teljesen (hsz) 19. completely, entirely
temető (f) 4. cemetery
templom (f) 1. church
tenger (f) 14. sea
tengerpart (-ja) (f) 14. seaside
tenisz (f) 19. tennis
teniszezik (i) 9. play tennis
tényleg (hsz) 23. really, indeed
tér (terek) (f) 3. square
térd (f) 13. knee
terem (i) 24. produce, grow, yield
terem (termek) (f) 15. large room
terít vmit (i) 12. lay the table
termék (f) 24. product, produce
termel vmit (i) 18. produce
termelés (f) 25. production
termés (f) 24. crop, harvest, yield, fruit
természetes (m) 16. natural
természetesen (hsz) 3. naturally, of course
termeszt vmit (i) 24. grow, produce
terrorista (f) 23. terrorist
terület (f) 18. area
terv (f) 24. plan
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tervez vmit (i) 18. plan
testvér (f) 8. sibling (brother/sister)
tesz vmit (i) 9. put; do
tészta (f) 12. pasta
tetszik vkinek (i) 7. like
tévé (f) 17. telly
téved (vmiben) (i) 14. be wrong/mistaken
tévedés (f) 23. error, mistake, fault
tévészerelő (f) 21. TV mechanic
ti (nm) 2. you (plural informal)
tied (nm) 16. yours (informal, singular possessor,
singular possession)
tieid (nm) 16. your (informal, singular possessor,
plural possession)
tieitek (nm) 16. yours (informal, plural possessor,
plural possession)
tietek (nm) 16. yours (informal, plural possessor,
singular possession)
Tihany (tn) 15. Tihany (a Hungarian village)
tilos (m) 19. forbidden
tipikus (m) 15. typical
Tisza (tn) 7. River Tisza
tiszta (m) 2. clean
tisztelet (f) 15. respect, honour
tisztelt (m) 15. respected (formal "dear" in a letter)
tisztít vmit (i) 15. clean (sg)
titeket (nm) 11. you (informal, plural, acc.)
titkárnő (f) 5. secretary
tíz (szn) 3. ten
tizedik (szn) 5. tenth
tízemeletes (m) 5. eleven storey(ed)
tizenegy (szn) 4. eleven
tizenegyedik (szn) 5. eleventh
tizenkettedik (szn) 5. twelfth
tízes (m) 4. number ten
tó (tavak) (f) 9. lake
tojás (f) 24. egg
tokaji (m) 11. Tokay
tokaji aszú (f) 12. old Tokay
toll (-ak) (f) 1. pen
tollaslabdázik (i) 19. play badminton
tolmács (f) 10. interpreter
tolmácsnő (f) 11. interpreter (woman)
tolmácsol (vkinek) (i) 7. interpret
tolvaj (f) 14. thief
tornázik (i) 19. do gymnastics
torok (torka) (f) 13. throat
torokgyulladás (f) 13. sore throat (inflammation of
the throat)
torta (f) 12. cake
tovább (hsz) 16. further, on(ward); more, longer
tovább- (ik) 15. further, longer, more
továbbindul (i) 15. proceed, go on
továbbmegy (i) 15. go on, proceed
továbbtanul (i) 23. go on studying (at a higher
level)
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több (szn) 16. more
többet (hsz) 18. more
többi (a ~) (nm) 8. the others, the rest
többször (hsz) 20. several times
tőke (f) 25. capital
tőle (nm) 9. from/by/of him/her/it
tölt vmit (i) 9. spend (time)
tölt vmit (i) 6. pour
töltött (m) 12. stuffed
török (m) 2. Turkish
történet (f) 24. story, history
történik (vkivel) (i) 14. happen
trikó (f) 22. vest, undershirt
troli(busz) (f) 2. trolley-bus
tud vmit (i) 9. know; can
tudomány (f) 24. science
tudós (f) 24. scientist
túl (hsz) 1. too, excessively
tulajdonos (f) 16. owner, proprietor
tulajdonság (f) 10. quality, property
túlságosan (hsz) 19. too, excessively
turista (f) 2. tourist
turistacsoport (-ja) (f) 20. group of tourists
turizmus (f) 24. tourism
túrós (m) 12. with curd
tükör (tükrök) (f) 3. mirror
tünet (f) 13. symptom
tűnik vmilyennek (i) 24. seem (to be)
türelem (türelmet) (f) 23. patience
uborka (f) 12. cucumber
uborkasaláta (f) 12. cucumber salad
udvarias (m) 6. polite
ugat (i) 16. bark
ugrik (i) 14. jump
úgy (nm) 12. so, in that way
ugyanakkor (hsz) 18. at the same time
ugyanakkora (nm) 18. of/just the same size
ugyanannyi (nm) 18. just as many/much (as)
ugyanaz (nm) 18. the same
ugyanis (ksz) 9. seeing that; since
ugyanoda (hsz) 18. to the same place
ugyanolyan (nm) 18. just like, of the same kind
ugyanonnan (hsz) 18. from the same place
ugyanott (hsz) 18. in/at the same place
ugyanúgy (hsz) 18. in the same way
ugye? (msz) 1. aren't you? is it? do you? etc.
úgynevezett (m) 19. so called
új (m) 1. new
újgazdag (-ja) (f) 23. nouveau riche, arriviste
újítás (f) 25. innovation
ujj (-ak) (f) 13. finger
újra (hsz) 18. again
újság (-ja) (f) 6. newspaper
újságíró (f) 2. journalist
újságíró-iskola (f) 18. press school, school of
journalism
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Ukrajna (tn) 7. Ukraine
un vmit (i) 25. be bored (with/by)
unalmas (m) 23. boring
unatkozik (i) 23. be bored
unoka (f) 9. grandchild (grandson/granddaughter)
unokahúg (f) 22. niece; cousin
unokaöcs (-öcsém, -öccse) (f) 23. nephew; cousin
unokatestvér (f) 8. cousin
úr (urak) (f) 3. Mr; gentleman
Uránia mozi (tn) 11. Uránia cinema
úszik (i) 9. swim
uszoda (f) 10. swimming-pool
út (utat, útja) (f) 3. road, way
utál vmit/vkit (i) 9. hate
után (nu) 10. after
utána (hsz) 12. after (it)
utas (f) 5. passenger
utazás (f) 16. travel, journey
utazási (m) 6. travelling
utazik (i) 5. travel
utca (f) 2. street
útikönyv (-ek) (f) 21. guidebook
útközben (hsz) 17. on the way
útlevél (-levelek) (f) 14. passport
utóbbi (m) 22. last, recent
utoljára (hsz) 23. last; the last time
utolsó (m) 15. last
utónév (-nevek) (f) 8. first name
üdítő (f) 12. soft drink
üdülő (f) 12. holiday home
üdülőközpont (-ja) (f) 24. holiday region/area
üdvözöl vkit (i) 25. greet
ügyes (m) 9. skilful, clever
ügyetlen (m) 18. clumsy
ügyfél (-felek) (f) 19. client, customer
ügyvéd (-je) (f) 18. lawyer
ül (i) 3. sit, be sitting
üres (m) 5. empty
űrlap (-ja) (f) 8. form, blank
üveg (f) 6. glass; bottle
üzemanyag (f) 21. fuel, petrol
üzemanyagtartály (f) 21. fuel tank, petrol tank
üzenetrögzítő (f) 22. answering machine
üzlet (f) 6. business; shop
üzletember (f) 25. businessman
Váci utca (tn) 5. Váci Street
vacsora (f) 6. dinner, supper
vacsorázik (i) 5. have dinner/supper
vadászik (i) 22. hunt
vág vmit (i) 14. cut
vágány (f) 17. rail
vagy (i) 1. you are (informal, singular)
vagy (ksz) 5. or
vagyok (i) 1. (I) am
vagytok (i) 2. you are (informal, plural)
vagyunk (i) 2. we are
vaj (-ak) (f) 12. butter
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valahol (hsz) 7. somewhere
valahonnan (hsz) 7. from somewhere
valahova (hsz) 7. (to) somewhere
valaki (nm) 7. somebody, someone
valamelyik (nm) 7. one (of them)
valamerre (hsz) 7. in some direction
valamerről (hsz) 7. from some direction
valami (nm) 7. something
valamilyen (nm) 7. some kind of; some sort of
valamint (ksz) 24. and, as well as
valamivel kapcsolatban (nu) 25. in connection with
sg, with regard to sg
válaszol vmit vkinek (i) 19. answer
választ vmit (i) 11. choose
válik vmivé (i) 22. become
váll (-ak) (f) 13. shoulder
vállalat (f) 5. company, firm
vállalkozás (f) 25. enterprise, business
vállalkozó (f) 5. entrepreneur, businessman
valóban (hsz) 16. indeed
válogatott 8-ja) (f) 19. national team
valójában (hsz) 17. really, actually
valószínűleg (hsz) 17. probably
változás (f) 24. change
változik vmivé (i) 22. change, turn (into)
változtat vmit vmivé (i) 22. change
változtatás (f) 25. change, modification
vámos (f) 16. customs officer
van (i) 2. be (is); there is
vanília (f) 12. vanilla
vár (-ak) (f) 7. castle
vár vmit/vkit (i) 3. wait
Várhegy (tn) 7. Castle Hill
város (f) 1. town, city
városi (m) 16. town, city; municipal
városrész (f) 6. quarter
váróterem (-termek) (f) 13. waiting room
varr vmit (i) 14. sew
vasal vmit (i) 9. iron
vasárnap (-ja) (f) 10. Sunday
vásárol vmit (i) 9. buy
vastag (m) 2. thick
vasút (-utak, -útja) (f) 24. railway
vászon (vásznak) (f) 6. linen
váza (f) 8. vase
vécé (f) 3. toilet, water closet
véd vmit/vkit (i) 18. defend, protect
vég (f) 9. end
végállomás (f) 5. terminus
végez vmit (i) 16. do, perform; finish; graduate
(from)
végig (hsz) 17. all the time, from beginning to end
végig- (ik) 20. throughout, to the end
végigjár vmit (i) 22. go/walk all over; go into (the
shops)
végigmegy vmin (i) 20. go/walk along
végre (hsz) 21. at last
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végül (hsz) 10. finally
vegyes (m) 12. mixed
vékony (m) 1. thin
vele (nm) 12. with him/her/it
vélemény (f) 16. opinion
véletlen (f) 24. accident, coincidence
véletlenül (hsz) 9. by chance, accidentally
vendég (f) 7. guest, visitor
vendéglátóipar (f) 25. catering industry
vendéglő (f) 7. restaurant
ventilátor (f) 22. (electric) fan
Vera (tn) 2. Vera
vers (f) 23. poem
verseny (f) 19. competition, race
versenyez (vkivel) (i) 24. compete, take part in a
competition/race
versenyző (f) 19. competitor, contestant
verseskönyv (-ek) (f) 23. book of poems
vesz vmit (i) 6. buy
vesz vmit (i) 10. take
veszekszik vkivel (i) 22. quarrel
veszély (f) 24. danger
veszélyes (m) 20. dangerous
Veszprém (tn) 16. Veszprém (a Hungarian town)
vessző (f) 19. comma
vet(vmit) (i) 14. sow
vevő (f) 6. buyer, customer
vezet vmit/vkit (i) 11. drive, lead
vezető (f) 18. manager, director, leader
vicc (f) 22. joke
viccel vmivel/vkivel (i) 19. joke (with)
vidám (m) 3. merry, cheerful
vidék (f) 5. country-side; the provinces; region
vidéken (hsz) 5. in the country/provinces
vidéki (m) 5. provincial, rural
videózik (i) 22. watch/make videos
vigyáz vmire/vkire (i) 9. look after
világ (f) 10. world
világbajnokság (f) 19. world championship
világháború (f) 24. world war
világnyelv (f) 24. world language
világos (m) 2. light, clear
világoszöld (m) 14. light green
világverseny (f) 19. world contest/tournament
villa (f) 12. fork
villamos (f) 2. tramway
villamosmegálló (f) 5. tram stop
villany (f) 17. electricity; lights
villanyszerelő (f) 21. electrician
virág (-ja/-a) (f) 2. flower
virágárus (f) 9. florist, flower-seller
virsli (f) 16. Vienna sausage

visegrádi (m) 11. of/from Visegrád
visz vmit (i) 7. carry, take
viszonylag (hsz) 24. relatively
vissza- (ik) 5. back
visszahív vkit (i) 19. call back
visszajön (i) 5. come back
visszakér vmit (kitől) (i) 12. ask sg back
visszamegy (i) 5. go back
visszaszerez vmit (i) 24. get back; recover sg
vitatkozik vkivel (vmiről) (i) 21. debate, discuss
vitorlásverseny (f) 24. sailing race, regatta
vitorlázás (f) 24. yachting, sailing
vitorlázik (i) 21. sail
vív (i) 19. fence
víz (vizet) (f) 8. water
vízilabda (f) 19. water-polo
vízvezeték (f) 22. plumbing
vizsga (f) 19. examination
vizsgálat (f) 19. examination
vizsgázik (vmiből) (i) 21. take an exam
vizsgáztat vkit (vmiből) (i) 22. examine sy (in sg)
vízszerelő (f) 22. plumber
volt (i) 14. was, has been, etc.
vonalzó (f) 2. ruler
vonat (f) 2. train
vödör (vödrök) (f) 23. pail, bucket
vőlegény (f) 17. fiancé
vörös (m) 9. red
vörösbor (f) 9. red wine
WC (f) 3. toilet, water closet
zacskó (f) 16. paper-bag, plastic-bag
zajos (m) 5. noisy
zakó (f) 22. jacket, coat
zár vmit (i) 25. lock
zebra (f) 5. zebra, pedestrian crossing
zene (f) 6. music
Zeneakadémia (tn) 23. Academy of Music
zenebolt (-ja) (f) 22. music shop
zeneszerző (f) 23. composer
zokni (f) 22. socks
zöld (m) 1. green
zöldbab (-ja) (f) 12. green beans
zöldség (f) 12. vegetable(s)
zuhanyozik (i) 14. take/have a shower
zseb (f) 10. pocket
zseblámpa (f) 22. pocket torch
zsemle (f) 12. roll
zsíros (m) 12. fat, fatty
zsúfolt (m) 7. busy, packed

Kifejezések (Idioms)
(itt az) ideje, hogy ... (kif) 21. it is high time ...
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... -ból/-ből kérek vissza. (kif) 12. I want back from ... (forints).
...-t keresem (kif) 7. I am looking for ... / I'd like to speak to ...
_ _ _ éves korában (kif) 19. at (the age of ) _ _ _
__ __ __ (óra) körül (kif) 11. at about _ _ _ (o'clock)
a biztonság kedvéért (kif) 21. for safety's sake
a helyedben (kif) 23. if I were you
a közelben (kif) 4. not far off; nearby
A mindenit! (kif) 21. Gosh! / Damn it!
a múltkor (kif) 22. the other day
A pénz nem minden. (kif) 18. Money isn't everything.
A többi a magáé. (kif) 21. Keep the change. / You can keep the rest.
a többiek (kif) 8. the others; the rest (of us/you/them)
ágyban marad (kif) 13. keep one's bed, stay in bed
ajtót nyit (kif) 9. open the door; answer the door
állatot tart (kif) 18. keep animals
általános iskola (kif) 16. primary school
Asszonyom! (kif) 2. Madam!
asztalt foglal (kif) 11. reserve a table
Az az igazság, hogy ... (kif) 18. The truth is that ...
az előbb (kif) 14. just now, a short while ago
az idén (kif) 14. this year
Az más. (kif) 11. That's different. / That makes a difference.
Azt elhiszem! (kif) 25. I bet. / I dare say.
Azt hiszem, ... (kif) 6. I think ... (Lit.: I believe ... )
barna sör (kif) 12. bitter; stout
behúzza/kiengedi a kéziféket (kif) 21. put on/take off the handbrake
bélyeget gyűjt (kif) 16. collect stamps
Bemutatom _ _ _t. (kif) 7. This is Mr/Mrs etc. _ _ _.
biztonsági öv (kif) 21. safety belt
Bocsánat! (kif) 1. Excuse me!
Celsius-fok (kif) 24. degrees centigrade
családi ház (kif) 5. (family) house
családi név (kif) 8. surname, family name
Csókolom! (kif) 2. hello; goodbye (literally "I kiss you."/"I kiss it." (Informal, shorter form of "Kezét
csókolom". Children --> adults; men --> women.)
csomagmegőrző automata (kif) 20. left-luggage locker
De ... ! (kif) 7. How ... !
De igen. (kif) 6. Yes. (Affirmative answer to a negative question.)
doktor úr (kif) 13. Doctor, ...
dugóba kerül (kif) 17. get in a traffic jam; be stuck in a traffic jam
édes bor (kif) 9. sweet wine
Egészségedre! / Egészségére! (kif) 9. To your health! / Cheers!
egri bikavér (kif) 12. Bull's blood (a strong red wine from Eger)
egy csokor virág (kif) 9. a bouquet of flowers
egy kicsit (kif) 7. a little
Egy kis türelmet kérek. (kif) 18. Hang on a minute, please.
egy nullára vezet (egy nullra vezet) (kif) 19. lead 1 to 0
egy pár (kif) 7. a pair/couple of; some, a few
egy pillanat alatt (kif) 22. in a second, in an instant
Egy pillanat! (kif) 1. Just a moment!
egy/két/pár/stb. szál virág (kif) 11. one/two/some/etc. flowers
egyáltalán nem (kif) 14. not at all
egyetemi hallgató (kif) 6. university student
egyetemre jár (kif) 6. go to university
együtt jár valakivel (kif) 18. go out with sy, be dating with sy
elege van valamiből (kif) 23. have had enough of sg, be fed up with sg
elektromos áram (kif) 24. electric current
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elektronikai ipar (kif) 24. electronic industry
elém/elé/eljük/stb. jön/megy (kif) 11. go/come to meet me/him/her/them/etc.
Elnézést kérek. (kif) 12. Excuse me./I'm sorry.
első osztály (kif) 17. first class
Én köszönöm. (kif) 6. I thank you.
éppen ellenkezőleg (kif) 24. (just) on the contrary
érkezési idő (kif) 17. arrival time
Erről jut eszembe. (kif) 23. By the way. / That reminds me.
esik az eső (kif) 10. it is raining
eszébe jut vkinek (kif) 10. remember
évről évre (kif) 19. year after year, year by year
Ez igaz. (kif) 6. That is true.
Ez igen! (kif) 23. That's great!
Ezer éve nem láttalak. (kif) 23. I haven't see you for ages.
fáj a feje (kif) 13. have a headache
fáj a torka (kif) 13. have a sore throat
Fáradjon a(z) ...! (kif) 21. Please, go to ...
feladatot végez (kif) 16. carry out a task, perform a task
felengedi a kuplungot (kif) 21. engage the clutch, let out the clutch
feleségül vesz (kif) 18. marry (a woman)
feltesz egy kérdést (kif) 23. put a question
férfiruha (kif) 6. men's clothing, menswear
férjhez megy (kif) 18. marry (a man)
férjnél van (kif) 8. she is married
Fiatalember! (kif) 2. Young man!
Fogalmam sincs róla. (kif) 21. I have no idea.
fogat mos (kif) 12. brush/clean one's teeth
forgalmi engedély (kif) 14. vehicle licence
főúr (kif) 12. head waiter
Főúr, fizetek! (kif) 12. The bill, please! / Waiter! The bill! ("Főúr!" is an often used word to call a waiter.)
fúj a szél (kif) 10. the wind blows; it is windy
gazdasági élet (kif) 24. economic life
gázt ad (kif) 21. step on in; step on the gas
gyári munkás (kif) 23. factory worker
hála vnek (kif) 25. thanks to
Halló! (kif) 3. Hullo!
hány éves ...? (kif) 5. how old ...?
Hány óra van? (kif) 7. What time is it?
Hány órakor? (kif) 9. At what time?
Hány személyre? (kif) 11. For how many people?
hányingere van (kif) 13. feel sick
három egyre győz (kif) 19. win 3 to 1
háromszobás lakás (kif) 6. three roomed flat
Hát igen. (kif) 14. Well,
házi feladat (kif) 20. homework
házi munka (kif) 16. housework, (domestic) chores
helyet foglal (kif) 18. take a seat, sit down
hideg étel (kif) 12. cold foods/dish(es)/meal(s)
hideg vacsora (kif) 11. buffet supper
hideg van (kif) 10. it is cold
Hogy érzi magát? (kif) 13. How are you getting on? / How are you feeling? // How is (s)he getting on? /
How is (s)he feeling?
Hogy hívják ...? (kif) 17. What's his/her/its name? / What do you call this ...?
Hogy jutok el ...? (kif) 4. How can I get to ... ?
Hogy tetszik ...? (kif) 15. How do you like ...? / What do you think of ...?
Hogy van/vagy? (kif) 14. How are you?
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Honnan tudod? (kif) 22. How do you know?
Hölgyem! (kif) 11. Madam!
hull a hó (kif) 10. it is snowing
hűvös van (kif) 10. it is a bit chilly
IC vonat / InterCity vonat (kif) 17. IC train / InterCity train
idegen nyelv (kif) 7. foreign language
igaza van (kif) 15. be right
igazán (kif) 7. really, indeed
Igen, kérek. (kif) 6. Yes, please.
igenis (kif) 12. very good, sir/madam / yes (sir/madam) / certainly
indulási idő (kif) 17. departure time
informatikai mérnök (kif) 18. computer engineer
injekciót kap (kif) 13. get an injection
ipari termék (kif) 24. industrial product
ipari termelés (kif) 24. industrial production
ismerkedési est (kif) 25. social evening
Jaj de ...! (kif) 17. How ...! / What a(n) ...! / I'm so ... !
jelentősége van vminek (kif) 24. be of (great) importance
jó alakja van (kif) 10. have a good/fine figure
jó dolga van vkinek (kif) 8. have a good time (if it); be well off
Jó éjszakát (kívánok)! (kif) 2. Good night!
Jó estét (kívánok)! (kif ) 2. Good evening!
Jó étvágyat (kívánok)! (kif) 12. (I wish you good appetite. / Enjoy your meal. - In Hungarian before starting
a meal.)
jó idő van (kif) 10. it's fine
Jó lesz? (kif) 6. Will it do? / Will that do?
Jó napot (kívánok)! (kif) 1. Good morning! Good afternoon!
Jó neked. (kif) 14. Lucky you!
Jó reggelt (kívánok)! (kif) 2. Good morning!
Jó utat kívánok. (kif) 21. Have a good/nice trip.
jó/rossz idő van (kif) 10. the weather is fine/bad
jó/rossz kedve van (kif) 9. be in good/bad mood
jóban van valakivel (kif) 23. be on good terms with sy
jobban szeret (kif) 16. prefer
jobbra/balra fordul (kif) 4. turn right/left
Jobbulást kívánok! (kif) 13. Get better quickly!
jogi kar (kif) 18. faculty of law
jól ért valamihez (kif) 16. be good at
jól érzi magát (kif) 13. feel (quite) well; be fine; be all right; have a good time
jól keres (kif) 16. earn a good living
jól megy (kif) 16. thrive; prosper; get along/on
jól sikerül (kif) 15. be a (great) success
jól van (kif) 13. be all right; be feeling well
Jól van. (kif) 3. All right. / OK.
kapcsolatba kerül vkivel (kif) 25. get in touch with sy
kedve van valamit csinálni (kif) 9. feel like ...ing
Kérem a következőt! (kif) 13. Next please.
Kérem szépen! (kif) 3. Excuse me!
Kérem. (kif) 1. You're welcome.
keresztrejtvényt fejt (kif) 22. solve a crossword puzzle
kertes ház (kif) 6. house with a garden
késésben van (kif) 19. be behind in/with one's work
késő van (kif) 12. it is getting late
készen van (kif) 7. be ready/done
két és fél (kif) 6. two and a half
két és fél szobás lakás (kif) 6. (a flat with 2 rooms and one which is smaller than12 m2)
két/három/pár szál virág (kif) 11. two/three/some flowers
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kétszobás lakás (kif) 6. a two-room flat
Kezét csókolom! (kif) 2. (I kiss your hand! - 1. man --> woman; 2. child --> adult)
kezet fog (kif) 25. shake hands (with sy)
kezet mos (kif) 11. wash one's hands
kihívja az orvost (kif) 13. call (out) the doctor
kilométer per óra (km/óra) (kif) 19. kilometres per hour (kph)
kimegy valaki elé (kif) 21. go to meet sy
kipiheni magát (kif) 15. relax, refresh oneself
királyi palota (kif) 15. royal palace
Kisasszony! (kif) 2. Miss!
koncertet ad (kif) 23. give a concert
köd van (kif) 17. it is foggy
kölcsönt vesz fel (kif) 23. take out/get a loan
Köszönöm a meghívást. (kif) 9. Thank you for the invitation.
Köszönöm szépen. (kif) 2. Thank you very much.
Köszönöm, jól. (kif) 23. Fine, thanks. Very well, thank you.
Köszönöm, nem kérek. (kif) 6. No, thanks.
Köszönöm. (kif) 1. Thank you.
középiskolás korában (kif) 22. when he/she was at secondary school
közlekedési baleset (kif) 19. traffic/road accident
közlekedési tábla (kif) 21. traffic/road sign
közös program (kif) 20. common programme
külkereskedelmi vállalat (kif) 16. foreign trade company
Lássuk csak! (kif) 6. Let's see!
láza van (kif) 13. have a temperature
legyen szíves! / légy szíves! (kif) 21. ..., please / would/could you ...
lehetetlenné tesz vmit (kif) 24. make impossible
letesz egy vizsgát (kif) 23. pass / get through an examination
ma este (kif) 9. this evening, tonight
magában foglal (kif) 24. include, contain
még egy (kif) 10. one more, another one
Még jó, hogy (kif) 20. We are lucky that
még jobban (kif) 19. even more, even better
Még valamit? (kif) 6. Anything else?
Megfelel? (kif) 11. Will it do?
megméri a lázát (kif) 13. take sy's temperature
meleg étel (kif) 12. hot food
meleg vacsora (kif) 12. hot dinner
meleg van (kif) 10. it is hot
melege van (kif) 13. he/she is hot
menetrend szerint (kif) 17. according to the timetable, on schedule
menettérti jegy (kif) 17. return ticket
Mennyi ideig? (kif) 15. How long?
Mennyibe kerül? (kif) 6. How much is it?
Mennyit fizetek? (kif) 6. What have I to pay?
méretet vesz valakiről (kif) 20. measure sy up
mezőgazdasági termelés (kif) 24. agricultural production
Mi a panasza? (kif) 13. What seems to be the matter?
Mi bajod/baja? (kif) 13. What is the matter with you?
Mi újság? (kif) 9. What's the news? What's up?
Miben segíthetek? (kif) 14. What can I do for you?
Miből van? (kif) 6. What is it made of?
Micsoda meglepetés! (kif) 23. What a surprise!
Miért ne? (kif) 7. Why not?
Milyen ...! (kif) 9. How ... ! / What a(n) ... !
Milyen esetben? (kif) 17. In what case?
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Milyen gyakran? (kif) 17. How often?
Milyen idő van? (kif) 10. What's the weather like?
milyen márkájú? (kif) 14. what make?
Milyen nemzetiségű? (kif) 8. What's your nationality?
Milyen névre? (kif) 11. Under what name?
Milyen nyelven beszél? (kif) 7. What languages do you speak?
milyen színű? (kif) 6. what colour?
mind a kettő, mind a három stb. (kif) 20. both, all the three etc.
Minden rendben van? (kif) 7. Is everything fine?
minél előbb (kif) 22. as soon as possible
mint mindig (kif) 10. as always
Mit csinál? (kif) 3. What is (s)he doing? / What are you doing? (formal, singular)
Mit gondol? (kif) 12. What do you think? (singular)
Mit parancsol? (kif) 6. Can I help you?
mit szól hozzá? (kif) 21. what does (s)he say to that? / what does (s)he think of/about it?
Mivel foglalkozik? (kif) 16. What does he/she do (for a living)? / What do you do (for a living)?
mobil telefon (kif) 10. mobile phone
mondani sem kell (kif) 19. needless to say
Mondjuk ... (kif ) 7. Say ...
Most jut eszembe: (kif) 10. By the way.
Munkára! (kif) 23. To work!
munkát végez (kif) 16. do the work
műszaki egyetem (kif) 6. technological university
műszaki osztály (kif) 14. technical department
Na látod? (kif) 17. There you are! / You see (I was right).
na meg (kif) 17. and
Nagyon örülök. (kif) 1. (I am) pleased to meet you.
Nagyon sajnálom. (kif) 13. I am very sorry.
Nagyon szívesen. (kif) 5. With pleasure.
Ne is kérdezd! (kif) 14. Better not ask!
Ne mondd! (kif) 23. You must be kidding!/Really?
nem ... , hanem ... (kif) 1. not ..., but ...
nem ... többet (kif) 18. not ... any more
Nem baj. (kif) 4. It doesn't matter.
nem fog a fék (kif) 21. The brake doesn't work.
Nem is tudom. (kif) 12. I really don't know.
nem nagyon (kif) 5. not too; not very
Nem rossz gondolat. (kif) 6. It isn't a bad idea.
Nem rossz. (kif) 24. Not bad.
nem tehet valamiről (kif) 17. can't help (sg/doing sg), / it's not one's fault
Nem történt semmi. (kif) 25. Forget it! / That's quite all right!
Nem véletlen, hogy ... (kif) 24. It's not just coincidence that ...
Nem, kérem. (kif) 4. No, sir/madam. (a polite way of saying no)
nincs étvágya (kif) 13. can't eat, doesn't feel like eating
Nincs kedve/kedved _ _ _ni? (kif) 9. How about a ...? / Would you care to ...?
(Don't you feel like _ _ _ing?)
Nincs mit. (kif) 16. You're welcome. / Not at all.
női ruha (kif) 6. women's clothing
nyitva van (kif) 25. (it) is open
nyugdíjba megy (kif) 22. retire
orvosi egyetem (kif) 8. medical university
orvostudományi egyetem (kif) 16. medical university
Őszinte tisztelettel: (kif) 15. Yours sincerely,/Yours faithfully,
paprikás csirke (kif) 12. paprika chicken
pont olyan (, mint) (kif) 24. is very much like
rántott máj (kif) 12. breaded liver
rántott szelet (kif) 12. breaded cutlet, (Wiener) schnitzel

31

Angol

Új színes magyar nyelvkönyv

Kifejezések

reggeltől estig (kif) 14. from morning till night (all day)
Remek! (kif) 11. Great!
Rendben van. (kif) 6. All right.
rendelkezésére áll (kif) 20. be at sy's disposal
Reptér-busz (kif) 17. Airport Bus
részt vesz vmin/vmiben (kif) 15. take part in sg
rossz dolga van vkinek (kif) 8. have a bad time (of it); have a hard time; be badly off
rossz idő van (kif) 10. the weather is bad
rosszul érzi magát (kif) 13. feel unwell; feel uncomfortable
rosszul keres (kif) 16. earn poorly, be poorly paid
rosszul sikerül (kif) 15. fail, miscarry
rosszul van (kif) 13. be ill; be unwell, feel sick
saját maga (kif) 22. himself/herself
Sajnálom. (kif) 11. I am sorry.
sajtos szendvics (kif) 7. cheese sandwich
sárga angyal (kif) 21. car breakdown service
semmi különös (kif) 14. nothing special
semmi sem megy a fejébe (kif) 19. not be able to learn anything (literally: nothing enters his/her had/brain)
sikert ér el (kif) 19. be successful
simán megy (kif) 17. it goes smoothly
Sok boldogságot kívánok. (kif) 9. I wish you every happiness. / Many happy returns of the day.
sok más (kif) 14. a lot of other things
sok minden (kif) 16. a lot of/many things
sokat (kif) 7. a lot; often
Sokszor csókol: (kif) 15. Kisses, (at the end of a letter)
somlói galuska (kif) 12. Sponge cake "Somlói" style
sonkás szendvics (kif) 9. ham sandwich
sorban áll (kif) 19. queue (up)
sötét van (kif) 10. it is dark
súlyt emel (kif) 19. be a weightlifter
szabad hely (kif) 5. free seat
szabad idő (kif) 16. spare/free time; leisure (hours)
Szabad! (kif) 7. Come in!
Szabó úr (kif) 3. Mr. Szabó
szakmai gyakorlat (kif) 18. professional skill, practice
száraz bor (kif) 9. dry wine
személyi adatok (kif) 8. particulars
Szerencse, hogy ... (kif) 17. Fortunately, ...
szerencséje van valakinek (kif) 13. have good luck
Szeretettel: (kif) 15. With (much) love,
Szeretnék/Szeretnénk _ _ _ni (kif) 22. I'd/We'd like to
Szervusz! (kif) 1. Hello! Hi! / Bye(-bye)!
Szervusztok! (kif) 2. Hello (everybody)! Hi! / Bye(-bye)! (to several persons)
Szevasz! (kif) 2. Hello! HI! / Bye(-bye)! (informal)
Szevasztok! (kif) 2. Hello! Hi! / Bye(-bye)!(to several persons)
Szia! (kif) 2. Hello! Hi! / Bye(-bye)! (very informal)
szobát foglal (kif) 11. book a room, reserve a room
szól a zene (kif) 9. there is music
szomszéd úr (kif) 13. (appellative formal; literally: mister neighbour)
szükség van vmire (kif) 10. sg is needed/wanted/necessary
szüksége van vmire (kif) 12. need/want/require sg
születési év (kif) 8. year of birth
születési hely (kif) 8. place of birth
tanácsot kér valakitől (kif) 24. ask sy for advice
társaságba jár (kif) 10. move in society
tele van (kif) 5. be full, be filled (with sg)
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tele van a keze (kif) 22. he/she has got his/her hands full
televíziót néz (kif) 6. watch the television
Természetesen. (kif) 2. Of course.
tessék + ni (kif) 18. please, ... / would you kindly ...
Tessék helyet foglalni! (kif) 7. Please, sit down.
Tessék parancsolni! (kif) 5. Can I help you? / Come in.
Tessék! (kif) 1. Here you are. / This way, please.
Tessék, kérem! (kif) 12. Yes, please?
tízemeletes épület (kif) 5. eleven storey building
tokaji bor (kif) 11. Tokay wine
Tudod/Tudja, ... (kif) 9. You know, .....
Tudod/Tudjátok/Tudja/Tudják mit? (kif) 19. Do you know what?
úgy tűnik (, hogy) (kif) 24. it appears/seems that ...
Uram! (kif) 2. Sir!
utazási iroda (kif) 6. travel bureau/agency
üresbe/egyesbe/kettesbe/stb. kapcsol (kif) 23. put into park / change into first/second/etc. gear
valamilyen eredményt elér (kif) 19. achieve/get/obtain a result
valamilyen korában (kif) 23. at the age of
vége van (kif) 9. be over, be at an end
véget ér (kif) 24. end, finish, be over
végez az egyetemen (kif) 18. graduate from a university
vegyes saláta (kif) 12. mixed salad
véleménye szerint (kif) 16. in his/her opinion/view
vezető szerep (kif) 24. leadership, leading/prominent role
világos sör (kif) 12. lager, light ale
világos van (kif) 10. it is day(light); there is plenty of light
Viszonthallásra. (kif) 13. Good-bye! (on the phone)
Viszontlátásra! (kif) 2. See you later!/Good bye!
visszafizeti a kölcsönt (kif) 23. repay the loan
zenét hallgat (kif) 9. listen to music
zenét szerez (kif) 23. compose (music)
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