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A, Á 
a / az  the 

a kezedben in your hand 

a polcon on the shelf 

ablak (-ok, -ot, -om) window 

ad vkinek vmit* give somebody something 

ágy (-ak, -at, -am) bed 

ajándék (-ok, -ot, -om) present / gift 

ajándékoz vkinek vmit to give a present to somebody 

ajtó (-k, -t, -m) door 

akaszt vhova to hang somewhere 

alacsony low 

alak (-ok, -ot, -om) shape 

áll vhol to stand somewhere 

áll vhova to stand somewhere 

állít vmit vhova put something somewhere 

alma (-´k, -´t, -´m) apple 

almalé (~levek, ~levet, ~levem) apple juice 

általános iskola (-´k, -´t, -´m) elementary school 

amerikai American 

angol English 

arc (-ok, -ot, -om) face 

ásványvíz (~vizek, ~vizet, ~vizem) mineral water 

asztal (-ok, -t, -om) table 

az that 

az emeleten on the floor 

azok those 

azt hiszem, … I think / believe / guess 

B 
baba (-´k, -´t, -´m) doll 

bajusz (-ok, -t, -om) moustache 

bajuszos moustached 

banán (-ok, -t, -om) banana 

bank (-ok, -ot, -om) bank 

barack (-ok, -ot, -om) peach 

barátságos friendly 

barátságtalan unfriendly 

barna brown 

báty (-ák, -át, -ám) elder brother 

Bécs Vienna 

benne inside 

beszél to talk 

beszélget vkivel to chat with somebody 

                                                 
*

 vkinek = valakinek 

  vmit = valamit 
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betegápoló (-k, -t, -m) nurse 

bicikli (-k, -t, -m) bicycle / bike 

bohóc (-ok, -ot, -om) clown 

bor (-ok, -t, -om) wine 

brit British 

buszmegálló (-k, -t, -m) bus stop 

C 
ceruza (-´k, -´t, -´m) pencil 

cica (-´k, -´t, -´m) kitty cat 

cukor (cukrok, cukrot, cukrom) sugar 

cukrászda pastry shop 

CS 
csacsi (-k, -t, -m) donkey 

csak only 

cseresznye (-´k, -´t, -´m) cherry 

csésze (-´k, -´t, -´m) cup 

csík (-ok, -ot, -om) stripe 

csíkos striped 

csillag (-ok, -ot, -om) star 

csinál make 

csokoládé (-k, -t, -m) chocolate 

csúnya ugly 

D 
darab (-ok, -ot, -om) piece 

dekagramm (deka) decagram 

délben at noon 

diák (-ok, -ot, -om) student 

dió (-k, -t, -m) nut 

dob (-ok, -ot, -om) drum 

dob vkinek / vhová vmit throw something somewhere to 
somebody 

dobókocka (-´k, -´t, -´m) dice 

doboz (-ok, -t, -om) box 

dolgozik to work 

dolgozószoba (-´k, -´t, -´m) study 

dzsúsz (-ok, -t, -om) juice 

E, É 
ebéd után after lunch 

ebédel to have lunch 

édesség (-ek, -et, -em) sweets 

edző (-k, -t, -m) coach 

egér (egerek, egeret, egerem) mouse 

egy a / an 

egy gyárban in a factory 

egy pár a pair / a couple 

egyenes vonal straight line 

egyetem (-ek, -et, -em) university 

élelmiszer (-ek, -t, -em) provisions 

élet (-ek, -et, -em) life 
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először first 

elsején on the first of 

én I 

ének (-ek, -et, -em) song 

énekel sing 

eper (eprek, epret, eprem) strawberry 

épület (-ek, -et, -em) building 

erkély (-ek, -t, -em) balcony 

erős strong 

és and 

esetleg maybe / perhaps / possibly 

este (-´k, -´t, -´m) in the evening 

eszik eat 

étel (-ek, -t, -em) food 

étlap (-ok, -ot, -om) menu 

ez this 

ezek these 

F 
fa (-´k, -´t, -´m) tree 

fagylalt (fagyi) (-ok, -ot, -om) ice cream 

fal (-ak, -at, -am) wall 

fax (-ok, -ot, -om) fax 

fehér white 

fekete black 

fekszik to lie 

felvágott (-ak, -at, -am) cold cut 

fésülködik to comb oneself 

fiam my son 

figyelem! attention! 

finom fine 

fiú (-k, -t, -m) boy 

fizet pay 

focizik to play soccer 

fogat mos wash one’s teeth 

foglalkozás (-ok, -t, -om) occupation / profession 

földszint (-ek, -et, -em) ground floor / first floor 

főz to cook 

fürdőszoba (-´k, -´t, -´m) bathroom 

füzet (-ek, -et, -em) exercise book 

G 
gally (-ak, -at, -am) twig 

gépkocsi car 

gesztenye (-´k, -´t, -´m) chestnut 

gesztenyepüré (-k, -t, -m) chestnut purée 

gimnazista (-´k, -´t, -´m) high school student 

gimnázium (-ok, -ot, -om) high school 

gitár (-ok, -t, -om) guitar 

golyóstoll (-ak, -at, -am) ball point pen 

göndör curly 
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GY 
gyenge weak 
gyerek / gyermek (-ek, -et, -em) child 
gyík (-ok, -ot, -om) lizard 
gyöngysor (-ok, -t, -om) pearl necklace 
gyümölcs (-ök, -öt, -öm) fruit 
gyümölcslé (~levek, ~levet, ~levem) fruit juice 

H 
haj (-ak, -at, -am) hair 
hálószoba (-´k, -´t, -´m) bedroom 
hanem but 
Hány éves a ....? How old is…? 
harkály (-ok, -t, -om) woodpecker 
harmadikán on the third of… 
ház (-ak, -at, -am) house 
hazamegy go home 
házi feladat (-ok, -ot, -om) home work 
hív  to call 
hó (----, havat, havam) snow 
Hogy hívják édesapádat? What is your father’s name? 
Hogy hívnak? What is your name? 
hosszúkás longish / oblong 
hoz bring 
húg (-ok, -ot, -om) younger sister 
hullámos wavy 

I, Í 
indul vhova depart / leave 
ír (ige) write 
ír (írországi) Irish 
írásvetítő (-k, -t, -m) overhead projector 
író (-k, -t, -m) writer 
íróasztal (-ok, -t, -om) desk 
iroda (-´k, -´t, -´m) office  
iskola (-´k, -´t, -´m) school 
Iskolába járok. I go to school. 
iszik to drink 
ital (-ok, -t, -om) drink 
itt here 

J 
jár go 
járda (-´k, -´t, -´m) sidewalk 
játszik to play 
játszótér (~terek, ~teret, ~terem) playground 
jégkrém (-ek, -et, -em) ice cream 
jó  good 
joghurt (-ok, -ot, -om) yoghurt 
jóképű good looking / handsome 
Jól érezzük magunkat. We are feeling well. 
Jól érzem magam. I am feeling well. 
jön come 
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K 
kakaó (-k, -t, -m) cocoa 

kamra (-´k, -´t, -´m) chamber 

kanadai Canadian 

karcsú slim 

karosszék (-ek, -et, -em) armchair 

kávé (-k, -t, -m) coffee 

kedves dear 

kék  blue 

kék szemű blue eyed 

kenyér (kenyerek, kenyeret, kenyerem) bread 

kép (-ek, -et, -em) picture 

képeslap (-ok, -ot, -om) picture postcard 

kér (valamit) ask for something 

kérdés (-ek, -t, -em) question 

kerek round 

kert (-ek, -et, -em) garden 

készen van vmivel to be finished with something 

ki? who? 

kicsi little / small 

kifli (-k, -t, -m) crescent 

kik? who? 

kiló (-k, -t, -m) kilogram 

kinek? to / for whom? 

kocka (-´k, -´t, -´m) cube 

kockás chequered 

kolbász (-ok, -t, -om) sausage 

komoly serious 

konyha (-´k, -´t, -´m) kitchen 

korcsolya (-´k, -´t, -´m) skate 

korcsolyapálya (-´k, -´t, -´m) skating rink 

korcsolyázik to skate 

kórház (-ak, -at, -am) hospital 

könyvespolc (-ok, -ot, -om) bookshelf 

körte (-´k, -´t, -´m) pear 

körző (-k, -t, -m) (pair of) compasses 

köszön vkinek greet somebody 

kövér fat 

krémes (-ek, -t, -em) creamy 

kréta (-´k, -´t, -´m) chalk 

krumpli ~ burgonya potato 

kutya (-´k, -´t, -´m) dog 

L 
labda (-´k, -´t, -´m) ball 

labdázik to play ball 

lakik live 

lány (-ok, -t, -om) girl 

lát see 

leckét ír write homework 

léggömb balloon 
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lila lilac 

liszt (-ek, -et, -em) flour 

liter (-, -t, -em) litre 

ló (lovak, lovat, lovam) horse 

lóg valahol hang somewhere 

lusta lazy 

LY 
lyuk (-ak, -at) hole 

M 
ma today 

magas tall / high 

magyarkönyv (-ek, -et, -em) Hungarian textbook 

magyaróra (-´k, -´t, -´m) Hungarian class 

magyartanár (-ok, -t, -om) Hungarian teacher 

máj (-ak, -at, -am) liver 

majom (majmok, majmot, majmom) monkey 

mama (-´k, -´t, -´m) mommy 

mappa (-´k, -´t, -´m) briefcase / folder 

másik other 

másodikán on the second 

mászik  climb / crawl 

matektanár (-ok, -t, -om) math teacher 

meccs (-ek, -et, -em) game 

meghívó (-k, -t, -m) invitation 

megint again 

megy go 

meggy (-ek, -et, -em) sour cherry 

mérnök (-ök, -öt, -öm) engineer 

mértékegységek, mennyiségek measuring units / quantities 

mettől meddig? from when till when? 

mi  we 

mi? what? 

mik? what? 

Milyen a / az …? what kind? 

Milyenek a / az ……-k? what kind? 

minden nap every day 

mondat (-ok, -ot, -om) sentence 

mosakszik wash oneself 

mozdony (-ok, -t, -om) engine 

mozi (-k, -t, -m) cinema 

munkába megy go to work 

múzeum (-ok, -ot, -om) museum 

N 
nagy big (physically) / great (as 

abstraction) 

nagyanya (-´k, -´t, -´m) grandmother 

nagyapa (-´k, -´t, -´m) grandfather 

nagyszüleim my grandparents 

nappali szoba (-´k, -´t, -´m) living room 

narancs (-ok, -ot, -om) orange 
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narancslé (~levek, ~levet, ~levem) orange juice 

négyemeletes  of four floors 

néni (-k, -t, -m) aunt 

népiskola (-´k, -´t, -´m) public school 

néz see 

nincs, nincsen there isn’t any 

növény (-ek, -t, -em) plant 

nővér (-ek, -t, -em) elder sister 

NY 
nyár (nyarak, nyarat, nyaram) summer 

nyáron in the summer 

O, Ó 
okos clever 

olló (-k, -t, -m) (pair of) scissors 

olvas read 

óra (-´k, -´t, -´m) watch / clock; hour 

osztály (-ok, -ot, -om) class 

ott there 

otthon (-ok, -t, -om) at home 

ovális oval 

Ö, Ő 
ő he / she 

öcs  younger brother 

öltözik to dress 

öntöz to water 

örül vminek to be happy about 

ősz (-ök, -t, -öm) autumn / fall 

ősz, ősz hajú grey haired 

őszibaracklé peach juice 

ősszel  in the autumn / fall 

öv (-ek, -et, -em) belt 

P 
pad (-ok, -ot, -om) bench 

palacsinta (-´k, -´t, -´m) pancake 

pályaudvar (-ok, -t, -om) railway station 

paradicsom (-ok, -ot, -om) tomato 

persze of course 

pihen to rest 

pincér (-ek, -t, -em) waiter 

piros  red 

pók (-ok, -ot, -om) spider 

polc (-ok, -ot, -om) shelf 

polgári iskola (-´k, -´t, -´m) junior high school 

posta (-´k, -´t, -´m) post office 

pötty (-ök, -öt, -öm) dot 

pöttyös dotted 

R 
rádió (-k, -t, -m) radio 

radír (-ok, -t, -om) eraser 
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rágógumi (-k, -t, -m) chewing gum 

rajzol draw 

reggeli (-k, -t, -m) breakfast 

reggelizik have breakfast 

rendel order 

rendes neat / tidy 

rendetlen untidy 

rendőrség (-ek, -et, -em) police 

répa (-´k, -´t, -´m) carrot 

repülőtér (~terek, ~teret, ~terem) airport 

ritkán seldom 

rokon (-ok, -t, -om) relative 

rossz bad 

rózsaszín pink 

S 
sajnos unfortunately 

sajt (-ok, -ot, -om) cheese 

saláta (-´k, -´t, -´m) salad 

sárga yellow 

sárgarépa (-´k, -´t, -´m) carrot 

sí (-k, -t, -m) ski 

sima smooth 

só (-k, -t, -m) salt 

sok many / much 

somlói galuska (-´k, -´t, -´m) Somló sponge cake  

sör (-ök, -t, -öm) beer 

sötét dark 

sütemény (-ek, -t, -em) pastry 

SZ 
szabály (-ok, -t, -om) rule 

szakáll (-ak, -at, -am) beard 

szakállas bearded 

szalámi (-k, -t, -m) salami 

szám (-ok, -ot, -om) number 

szamár (szamarak, szamarat, szamaram) donkey 

számol to count 

szánkó (-k, -t, -m) sleigh 

szánkózik to sleigh 

szék (-ek, -et, -em) chairl 

szekrény (-ek, -t, -em) wardrobe 

szelet (-ek, -et, -em) slice 

szem (-ek, -et, -em) eye 

szemüveg (-ek, -et, -em) eyeglasses 

szemüveges bespectacled 

szép beautiful 

szeret to live / like 

szerintem  in my opinion / by me 

szilva (-´k, -´t, -´m) plum 

színház (-ak, -at, -am) theatre 
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szó, szavak, szót, szavam word 

szoba (-´k, -´t, -´m) room 

szomorú sad 

szomszéd (-ok, -ot, -om) neighbour 

szorgalmas diligent 

szögletes angular 

szőke hajú blond / fair haired 

szőlő (-k, -t, -m) grape 

szüleim my parents 

születésnap (-ok, -ot, -om) birthday 

születésnapjára for one’s birthday 

szürke grey 

T 
tábla (-´k, -´t, -´m) board 

találkozik vkivel meet somebody 

tanár (-ok, -t, -om) teacher 

tanár úr (~ urak, ~ urat, ~ uram) Sir 

tanárnő (-k, -t, -m) teacher: Miss or Mrs. 

tánc (-ok, -ot, -om) dance 

táncol to dance 

tankönyv (-ek, -et, -em) textbook 

tanterem (~termek, ~termet,~termem)  classroom 

tanuló (-k, -t, -m) student / pupil 

táska (-´k, -´t, -´m) bag 

tavasz (-ok, -t, -om) spring 

tavasszal in the spring 

te you 

tea (-´k, -´t, -´m) tea 

tej (-ek, -et, -em) milk 

tejföl (-ök, -t, -öm) sour cream 

tél (telek, telet, telem) winter 

télen  in the winter 

terasz (-ok, -t, -om) terrace 

Tessék. Help yourself. 

testnevelésóra (-´k, -´t, -´m) gym class 

testvér (-ek, -t, -em) sibling 

tévé (-k, -t, -m) television / TV 

tévét néz to watch TV 

tízóraizik to snack 

tojás (-ok, -t, -om) egg 

toll (-ak, -at, -am) pen / ball point pen 

torma (-´k, -´t, -´m) horseradish 

torta (-´k, -´t, -´m) cake 

tök (-ök, -öt, -öm) pumpkin 

töltőtoll (-ak, -at, -am) fountain pen 

túró (-k, -t, -m) cottage cheese 

tűz fire 

TY 
tyúk (-ok, -ot, -om) hen 
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U, Ú 
uborka (-´k, -´t, -´m) cucumber 
újság (-ok, -ot, -om) newspaper 
uszoda (-´k, -´t, -´m) swimming pool 
út (utak, utat, utam) road / way 
utazik to travel 
utca (-´k, -´t, -´m) street 
uzsonna (-´k, -´t, -´m) afternoon snack 

Ü, Ű 
üdítő (-k, -t, -m) refreshing drink 
ügyes smart 
ügyetlen clumsy 
ül sit 
ül vhol sit somewhere 
ül vhova sit down somewhere 
ültet vmit vhova  to plant something somewhere 
ünnep (-ek, -et, -em) holiday 
ünnepel celebrate 
űr  space 
üveg (-ek, -et, -em) bottle 

V 
vacsorázik to have dinner 
(te) vagy (létezel) (you) are 
vagy (kötőszó) or 
vagyok I am 
vaj (-ak, -at, -am) butter 
van is 
van vkinek vmije to have something 
vár vmire to wait for somebody 
vár vmit to wait for something 
város (-ok, -t, -om) city 
vásárol to shop 
váza (-´k, -´t, -´m) vase 
velünk együtt together with us 
vesz buy / to take 
vidám happy 
világos light 
villamos (-ok, -t, -om) streetcar 
virág (-ok, -ot, -om) flower 
virágcsokor (~csokrok, ~csokrot, 
~csokrom) 

bouquet 

virágot öntöz to water flower(s) 
virágot ültet to plant flower 
virsli (-k, -t, -m) wiener 
vonal (-ak, -at, -am) line 
vonalas ruled 
vonalzó (-k, -t, -m) ruler 
vonat (-ok, -ot, -om) train 
vonatra száll to board a train 
vörös hajú red haired 
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Z 
zebra (-´k, -´t, -´m) zebra 

zongora (-´k, -´t, -´m) piano 

zöld  green 

zöldség (-ek, -et, -em) vegetable 

zuhanyozik to take shower 

ZS 
zsemle (-´k, -´t, -´m) roll 

zsiráf (-ok, -ot, -om) giraffe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




