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SZÓ SZÓFAJ TOLDALÉKOK ANGOL KÍNAI F 
alkohol fn ~ok, ~t, ~ja alcohol 酒，酒精 5 
jól áll vkinek 
Jól áll neked ez a 
póló. i ~ni, ~t, ~j 

to suit sb 
This T-shirt suits 
you well. (inf.) 

适合某人 
这件T恤挺适合你的。 5 

alma fn ~’k, ~’t, ~’ja apple 苹果 5 
ami 
Mi van az 
országában, ami 
nincs a listán? e  

that, which 
What is in your 
country that is not 
on the list? 

什么（引导从句） 
你的国家里有什么是没在这个

清单上的？ 5 
ár 
kedvező árak fn ~ak, ~at, ~a 

price 
favourable prices 

价钱 
受人喜爱的价格 5 

ásványvíz fn 
~vizek, ~vizet, 
~vize mineral water 矿泉水 5 

bab fn ~ok, ~ot, ~ja beans (sg.) 豆子 5 
bableves fn ~ek, ~t, ~e bean soup 豆汤 5 
banán fn ~ok, ~t, ~ja banana 香蕉 5 
bankkártya 
Tudok 
bankkártyával 
fizetni? fn ~’k, ~’t, ~’ja 

ATM card 
Can I pay with an 
ATM card? 

银行卡 
我可以用银行卡付款吗？ 5 

barackpálinka fn ~’k, ~’t, ~’ja peach brandy 桃子味白酒 5 
barna mn ~'bb, ~'n brown 棕色 5 
baromfihús fn ~ok, ~t, ~a poultry 禽肉 5 
bifsztek fn ~ek, ~et, ~e beefsteak 牛排 5 
bikavér (bor) fn ~ek, ~t, ~e Bull's Blood (wine) 公牛血（红酒） 5 
biobolt 
A bioboltban 
vásárolok. fn ~ok, ~ot, ~ja 

organic food shop 
I shop in the 
organic food shop. 

保健品店 
我在保健品店购物。 5 

bioélelmiszer 
Csak 
bioélelmiszereket 
veszek. fn ~ek, ~t, ~e 

organic food 
I buy organic food 
only. 

有机食品 
我只买有机食品。 5 

bioétel fn ~ek, ~t, ~e organic dish 有机食物 5 
biológia fn ~’t, ~’ja biology 生物学 5 

bisztró fn ~k, ~t, ~ja 
snack bar, little 
café 小餐馆，小吃铺 5 

blokk 
Tessék, a blokk. fn ~ok, ~ot, ~ja 

cash register 
receipt 
Here is your 
receipt. 

收据 
给您，这是收据。 5 

blúz fn ~ok, ~t, ~a blouse 女式衬衫 5 
bor 
Bort iszom. fn ~ok, ~t, ~a 

wine 
I am drinking wine. 

葡萄酒 
我喝葡萄酒。 5 

bordó mn ~bb, ~n wine-red 红葡萄酒 5 
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borospohár fn 

~poharak, 
~poharat, 
~pohara wine glass 红酒杯 5 

borravaló 
A pincér 2 euró 
borravalót kap. fn ~k, ~t, ~ja 

tip 
The waiter receives 
a tip of 2 
euros. 

赏钱 
服务员得到2欧元小费。 5 

bors fn ~ok, ~ot, ~a (black) pepper 胡椒 5 
borstartó fn ~k, ~t, ~ja pepper caster 胡椒研磨器 5 

bő 
Túl bő a szoknya. mn bővebb, bőven 

loose 
The skirt fits too 
loose. 

疏松，松垮 
这件裙子太松了。 5 

burgonya (= 
krumpli) fn ~’k, ~’t, ~’ja potato 马铃薯（=krumpli） 5 
cigaretta fn ~’k, ~’t, ~’ja cigarette 香烟 5 
cipő 
Cipőt szeretnék 
venni. fn ~k, ~t, ~je 

shoes (sg.) 
I'd like to buy 
shoes. 

鞋子 
我想买鞋。 5 

cipőbolt fn ~ok, ~ot, ~a shoe shop 鞋店 5 
centiliter (= cl) fn ~ek, ~t, ~(j)e centiliter 毫升 5 
cukkini fn ~k, ~t, ~je courgette 西葫芦 5 

cukor 
Cukrot kell venni. fn 

cukrok, cukrot, 
cukra 

sugar 
We have to buy 
some sugar. 

糖 
需要买糖。 5 

csapolt 
csapolt sör mn ~abb, ~an 

draft 
beer from the tap 

扎啤机 
扎啤 5 

csárda fn ~’k, ~’t, ~’ja inn 旅店 5 
cseresznye fn ~’k, ~’t, ~’je cherry 樱桃 5 
csípős 
csípős étel mn ~ebb, ~en 

hot, spicy 
spicy food 

辣 
辛辣的食物 5 

csirke fn ~’k, ~’t, ~’je chicken 鸡 5 
csirkehús fn ~ok, ~t, ~a chicken (meat) 鸡肉 5 
csizma fn ~’k, ~’t, ~’ja boots (sg.) 靴子 5 
csokoládé (= 
csoki) fn ~k, ~t, ~ja chocolate 巧克力（=csoki） 5 
csokoládétorta fn ~’k, ~’t, ~’ja chocolate cake 巧克力蛋糕 5 
csomag 
egy csomag vaj fn ~ok, ~ot, ~ja 

pack 
a pack of butter 

包 
一包黄油 5 

csusza 
túrós csusza fn ~’k, ~’t, ~’ja 

Hungarian pasta 
Cottage cheese 
pasta 

匈牙利面条 
奶酪方块面 5 

darab 
egy darab kenyér, 
hat darab tojás fn ~ok, ~ot, ~ja 

piece 
a piece of bread, 6 
pieces of eggs 

份，个，块 
一份面包，六个鸡蛋 5 

deciliter (= deci, fn ~ek, ~t, ~(j)e deciliter (10 cl) 分升（=10厘升） 5 
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dl) 
dekagramm (= 
deka, dkg) fn ~ok, ~ot, ~ja 10 grams 十克, 公钱（=10克） 5 
desszert fn ~ek, ~et, ~je dessert 甜点 5 
dinnye fn ~’k, ~’t, ~’je melon 瓜 5 
divatos 
divatos ruha mn ~abb, ~an 

fashionable 
a fashionable dress 

时髦 
时髦的服装 5 

dolog 
Néhány dolgot 
venni kell. fn 

dolgok, dolgot, 
dolga 

thing 
We need to buy a 
few things. 

事情 
有些东西应该买。 5 

dvd fn 
dvd-k, dvd-t, 
dvd-je DVD DVD 5 

ebéd fn ~ek, ~et, ~je lunch 午餐 5 
ecet fn ~ek, ~et, ~je vinegar 醋 5 
édes mn ~ebb, ~en sweet 甜的 5 
édesség fn ~ek, ~et, ~e sweets (sg.) 甜点，糖果 5 
egészség fn ~ek, ~et, ~e health 健康 5 
egészséges 
Egészségesen 
táplálkozom. mn ~ebb, ~en 

healthy 
I eat healthy. 

健康的 
我吃得很健康。 5 

egészségtelen mn ~ebb, ~ül unhealthy 不健康 5 
éhes 
Éhes vagyok. mn ~ebb, ~en 

hungry 
I am hungry. 

饥饿 
我饿了。 5 

eladó fn ~k, ~t, ~ja 
shop assistant, 
seller 售货员 5 

elegáns 
egy elegáns blúz mn ~abb, ~an 

smart, elegant 
a smart blouse 

得体，优雅 
一件优雅的衬衫 5 

élelmiszer fn ~ek, ~t, ~e food 食品 5 
előétel fn ~ek, ~t, ~e starter, appetizer 开胃菜 5 
elvitel 
Pizzák elvitelre! fn ~t, ~e 

take away 
Pizza to take away 

带走，外带 
比萨外带！ 5 

energia fn ~’k, ~’t, ~’ja energy 能源 5 

eper fn 
eprek, epret, 
epre strawberry 草莓 5 

esetleg 
Van esetleg 38-as 
cipő? e  

possibly 
Do you happen to 
have these 
shoes in size 38? 

可能，或许 
您或许有38号的鞋子？ 5 

étel 
A magyar ételek 
fűszeresek. fn ~ek, ~t, ~e 

food, dish 
Hungarian dishes 
are spicy. 

餐食，菜式 
匈牙利菜都用很多调料。 5 

étkezés fn ~ek, ~t, ~e meal 饭，餐 5 
étlap 
Hozok egy 
étlapot. fn ~ok, ~ot, ~ja 

menu 
I'll bring you the 
menu. 

菜单 
我拿一个菜单。 5 
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fagylalt (= fagyi) fn ~ok, ~ot, ~ja ice cream 冰淇淋（=fagyi） 5 
fehér 
Egy fehér sálat 
veszek. mn ~ebb, ~en 

white 
I'll buy a white 
scarf. 

白色 
我买一条白色的围巾。 5 

fehérbor 
egy üveg fehérbor fn ~ok, ~t, ~a 

white wine  
a bottle of white 
wine 

白葡萄酒 
一瓶白葡萄酒 5 

fej 
egy fej saláta fn ~ek, ~et, ~e 

head 
a (head of) salad 

头 
一头生菜 5 

fekete mn ~'bb, ~'n black 黑色 5 

félédes 
félédes fehérbor mn ~en 

semi-sweet 
semi-sweet white 
wine 

半甜 
半甜白葡萄酒 5 

finom mn ~abb, ~an tasty, delicious 美味，好味道 5 
fizet 
Fizetni szeretnék. i ~ni, ~ett, fizess 

to pay 
I'd like to pay. 

付费，付款 
我想付款。 5 

foglal vmit 
Egy asztalt 
szeretnék foglalni 
négy személyre. i ~ni, ~t, ~j 

to reserve, to book 
sth 
I'd like to reserve a 
table for 4 
persons. 

预订某物 
我想预订一张四人餐桌。 5 

fokhagyma fn ~’k, ~’t, ~’ja garlic 大蒜 5 
forró mn ~bb, ~n hot 热、烫 5 
főétkezés 
Magyarországon 
a főétkezés az 
ebéd. fn ~ek, ~t, ~e 

principal meal 
In Hungary, the 
principal meal is 
lunch. 

主餐 
在匈牙利，主餐是午餐。 5 

főtt 
főtt tojás 
főtt étel mn ~ebb, ~en 

boiled, cooked 
boiled egg 
cooked meal 

煮过的，烹饪锅的 
水煮蛋 
做熟了的菜肴 5 

főz vmit  
Levest főzök. i ~ni, ~ött, főzz 

to cook, to make 
sth (food) I am 
making a soup. 

烹饪某物 
我做汤。 5 

főzelék fn ~ek, ~et, ~e 
Hung. vegetable 
stew 匈牙利炖菜 5 

frissensült mn ~ebb, ~en fresh from the grill 新鲜出炉 5 
fűszer 
Sok fűszert 
használok. fn ~ek, ~t, ~e 

spice 
I use a lot of spices. 

香料 
我用了很多香料。 5 

fűszeres  
A magyar ételek 
fűszeresek. mn ~ebb, ~en 

spicy Hungarian 
dishes are spicy. 

重调料，重口味 
匈牙利菜都很重调料。 5 

galuska fn ~’k, ~’t, ~’ja noodles (sg.) 面疙瘩 5 
gomba fn ~’k, ~’t, ~’ja mushroom 蘑菇 5 
gombóc fn ~ok, ~ot, ~a dumpling 带馅儿面球儿，类似汤圆 5 
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gondol vmit 
Mit gondol? i ~ni, ~t, ~j 

to think sth 
What do you 
think? 

考虑某事, 想 
你怎么看？ 5 

gramm (= g) fn ~ok, ~ot, ~ja gram 克（= g） 5 
gulyás fn ~ok, ~t, ~a goulash 炖牛肉 5 
gulyásleves fn ~ek, ~t, ~e goulash soup 炖牛肉汤 5 

gyalogol i ~ni, ~t, ~j 
to walk, to go on 
foot 步行 5 

gyümölcs fn ~ök, ~öt, ~e fruit 水果 5 
gyümölcslé 
Egy gyümölcslét 
kérek. fn 

~'k/levek, 
~'t/levet, 
~'t/leve 

fruit juice 
I'd like a fruit juice. 

果汁 
我想要一个果汁。 5 

gyümölcssaláta fn ~’k, ~’t, ~’ja fruit salad 水果沙拉 5 
hagyma (= 
vöröshagyma) fn ~’k, ~’t, ~’ja onion 洋葱（=vöröshagyma） 5 
hal fn ~ak, ~at, ~a fish 鱼 5 

halászlé fn 

~'k/levek, 
~'t/levet, 
~'t/leve fish soup 鱼汤 5 

halétel fn ~ek, ~t, ~e fish dish 鱼类菜肴 5 
hamburger fn ~ek, ~t, ~e hamburger 汉堡包 5 
hasábburgonya fn ~’k, ~’t, ~’ja chips, crisps 炸薯条 5 

használ vmit 
A magyar konyha 
elég kevés fűszert 
használ. i ~ni, ~t, ~j 

to use sth 
Hungarian cuisine 
does not use a lot 
of (different) 
spices. 

使用某物 
匈牙利烹饪使用香料的种类相

当少。 5 

hegység fn ~ek, ~t, ~e 
mountains, chain 
of mountains 山，山脉 5 

helyi 
helyi specialitások mn ~bb, ~an 

local 
local specialties 

本地, 当地 
当地特产 5 

hideg mn ~ebb, ~en cold 冷的 5 

hisz vmit i 
hinni, hitt, 
higyj to believe sth 相信某事 5 

hosszú 
hosszú szoknya mn 

hosszabb, 
hosszan 

long 
a long skirt 

长的 
长裙 5 

hoz vmit 
Hozok egy 
étlapot. i ~ni, ~ott, hozz 

to bring 
I'll bring you the 
menu (lit: a 
menu.) 

拿来某事 
我拿来一个菜单。 5 

hozzávaló fn ~k, ~t, ~ja ingredient 成分 5 
hús fn ~ok, ~t, ~a meat 肉 5 
ilyenkor 
A főétkezés az 
ebéd. Ilyenkor e  

at that time, then 
The main meal is 
lunch. There is 

此时，在此情况下 
（一天中的）主餐是午餐。此

时总是有汤。 5 
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mindig van leves 
is. 

almost always a 
soup then. 

ing fn ~ek, ~et, ~(j)e shirt 男式衬衫 5 
inkább 
Én inkább 
optimista vagyok. e  

rather 
I am rather 
optimistic. 

宁可，则，更 
我更乐观。 5 

ismer vmit 
Ismer magyar 
specialitásokat? i ~ni, ~t, ~j 

to know 
Do you know any 
Hungarian 
specialties? 

知道某事 
你知道匈牙利的特色菜吗？ 5 

ital fn ~ok, ~t, ~a drink 喝的 5 

itthon 
Van itthon vaj? e  

at home 
Do we have some 
butter? (lit.: Is 
there any butter at 
home?) 

在家 
家里有黄油吗？ 5 

jégkrém fn ~ek, ~et, ~e ice cream 冰淇淋 5 
kabát fn ~ok, ~ot, ~ja coat, jacket 夹克，外套 5 
kakaó fn ~k, ~t, ~ja cocoa 可可 5 
kalács fn ~ok, ~ot, ~a milk-loaf 辫子面包 5 

kanál fn 
kanalak, 
kanalat, kanala spoon 勺子 5 

kapható 
Vegetariánus 
ételek kaphatók mn  

available 
Vegetarian dishes 
are available. 

可得到的，可获取的 
素食是可得的 5 

káposzta fn ~’k, ~’t, ~’ja cabbage 卷心菜 5 
káposztasaláta fn ~’k, ~’t, ~’ja cabbage salad 卷心菜沙拉 5 
karfiol fn ~ok, ~t, ~ja cauliflower 花菜 5 
kávéscsésze fn ~’k, ~’t, ~’je coffee cup 咖啡杯 5 

kávéskanál fn 

~kanalak, 
~kanalat, 
~kanala 

tea spoon 
coffee spoon 咖啡勺 5 

kedvező 
kedvező árak mn ~bb, ~en 

favourable 
favourable prices 

合理的， 有利，受人喜欢的 
合理的价格 5 

kefir fn ~ek, ~t, ~je kephir 酸牛奶 5 
kék mn ~ebb, ~en blue 蓝色 5 
kékfrankos fn ~ok, ~t, ~a Bluestem (wine) 蓝色法兰克（一种葡萄酒） 5 
kékoportó fn ~k, ~t, ~ja Portugieser (wine) 波尔多（葡萄酒） 5 

kell 
Hány tojás kell a 
palacsintába? i ~eni, ~ett, ~j 

need 
How many eggs do 
you need for 
pancakes? 

必须 
做煎饼应该有几个鸡蛋？ 5 
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kenyér 
Kenyeret veszek. fn 

kenyerek, 
kenyeret, 
kenyere 

bread 
I'll buy some bread. 

面包 
我买面包。 5 

kér vmit 
Kérek egy kiló 
paradicsomot. i ~ni, ~t, ~j 

to ask for, would 
like 
I'd like a kilo of 
tomatoes. 

要某事 
我要一公斤西红柿。 5 

keres vmit 
Egy cipőboltot 
keresek. i 

~ni, ~ett, 
keress 

to search, to look 
for 
I am looking for a 
shoe shop. 

寻找某物 
我找一家鞋店。 5 

kerthelyiség fn ~ek, ~et, ~e garden terrace 花园篱笆 5 
kés fn ~ek, ~t, ~e knife 刀 5 
keserű mn ~bb, ~en bitter 苦 5 

készétel fn ~ek, ~t, ~e 
ready-to-serve 
meal 方便食品 5 

készpénz fn ~ek, ~t, ~e cash 现金 5 
Készpénzzel 
fizetek.   I'll pay cash. 我用现金支付。  

készül 
Sok magyar 
specialitás készül 
hússal. i ~ni, ~t, ~j 

to be prepared, to 
be made  
Many Hungarian 
dishes are 
prepared with 
meat. 

被准备，被做 
许多匈牙利特色菜是用肉做成

的。 5 
kevés 
egy kevés só 
kevés specialitás mn 

kevesebb, 
kevesen 

a little, a few a 
little salt 
a few specialties 

少数 
低盐 
几个特色菜 5 

kifli fn ~k, ~t, ~je crescent roll 新月形面包 5 
kilométer (= km) fn ~ek, ~t, ~e kilometer 千米（=km） 5 
kisbolt fn ~ok, ~ot, ~ja small (food) shop 小卖部, 小超市 5 

kiskanál fn 

~kanalak, 
~kanalat, 
~kanala dessert spoon 小勺子、甜品勺 5 

kiszolgálás fn ~t, ~a service 服务 5 
kivi fn ~k, ~t, ~je kiwi 猕猴桃 5 
klisé (= közhely) fn ~k, ~t, ~je cliche 陈词滥调（=俗话、常识） 5 
koktél fn ~ok, ~t, ~ja cocktail 鸡尾酒 5 
kóla fn ~’k, ~’t, ~’ja coke 可乐 5 
kolbász fn ~ok, ~t, ~a sausage 香肠 5 
konzerv fn ~ek, ~et, ~e canned food 罐头 5 
konyha 
a magyar konyha 
a konyhám fn ~’k, ~’t, ~’ja 

cuisine, kitchen 
Hungarian cuisine 
my kitchen 

厨房; 菜肴 
匈牙利菜肴 
我的厨房 5 
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koriander fn ~ek, ~t, ~e coriander 香菜 5 

korsó 
egy korsó sör fn ~k, ~t, ~ja 

mug 
a mug pint of beer 
(0,5 l) 

啤酒杯 
一杯啤酒。 5 

köret fn ~ek, ~et, ~e side dish 配菜 5 
körte fn ~’k, ~’t, ~’je pear 梨 5 

körülnéz 
Csak körülnézek. i 

~ni, ~ett, nézz 
körül 

to look around 
I'm just looking 
round. 

东张西望 
我就看看周围。 5 

közhely (= klisé) 
Közhely, hogy a 
magyarok sok 
húst esznek. fn ~ek, ~t, ~e 

cliche 
It is a cliche that 
Hungarians eat 
plenty of meat. 

俗话、常识（=陈词滥调） 
常识认为，匈牙利人吃很多肉

。 5 
krumpli (= 
burgonya) 
Egy kiló krumplit 
kérek. fn ~k, ~t, ~ja 

potato 
I'd like one kilo of 
potatoes. 

马铃薯（=burgonya） 
我要一公斤土豆。 5 

kukorica fn ~’k, ~’t, ~’ja corn 玉米 5 
külön 
Külön fizetünk. e  

separately 
We pay separately. 

分别, 分开 
我们分开付账。 5 

különlegesség fn ~ek, ~et, ~e specialty 特产; 特殊性 5 
lapostányér fn ~ok, ~t, ~ja dinner plate 餐盘 5 
lát vmit 
Egy nagy házat 
látok. i ~ni, ~ott, láss 

to see sth 
I see a big house. 

看到某物 
我看到一个大房子。 5 

lecsó fn ~k, ~t, ~ja 

letcho (Hung. 
pepper and tomato 
stew) 匈牙利辣椒西红柿炖菜 5 

lekvár fn ~ok, ~t, ~a jam 果酱 5 
leves fn ~ek, ~t, ~e soup 汤 5 
lila mn ~'bb, ~'n purple, violet 紫色 5 
lista 
Írok 
bevásárlólistát. fn ~’k, ~’t, ~’ja 

list 
I'll write a shopping 
list. 

清单 
我写一个购物清单。 5 

liszt fn ~ek, ~et, ~je flour 面粉 5 
liter (l) fn ~ek, ~t, ~e liter 升 5 

luxus 
Közel lakom a 
munkahelyemhez, 
és ez nagy luxus. fn ~t, ~a 

luxury 
I live near my 
workplace and that 
is a great luxury. 

豪华、奢华 
我住得离工作地点很近，这很

奢侈。 5 
majdnem 
Ebédre majdnem 
mindig van 
leves. e  

almost, nearly 
There is almost 
always soup for 
lunch. 

几乎 
午餐几乎总是有汤。 5 

mák fn ~ok, ~ot, ~ja poppy seeds 罂粟 5 
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málna fn ~'k, ~'t, ~'ja raspberry 覆盆子 5 
marhahús 
két kiló marhahús fn ~ok, ~t, ~a 

beef 
two kilos of beef 

牛肉 
两公斤牛肉 5 

marhapörkölt fn ~ek, ~et, ~je beef stew 炖牛肉 5 
megfelel 
Megfelel a 
nadrág? i 

~ni, ~t, felelj 
meg 

to suit 
Do the pants suit 
you? 

合适 
裤子合适吗？ 5 

meggy fn ~ek, ~et, ~e sour cherry 酸樱桃 5 
meleg mn ~ebb, ~en warm 暖和 5 
mélytányér fn ~ok, ~t, ~ja soup plate 汤盘 5 
méz fn ~ek, ~et, ~e honey 蜂蜜 5 

mindegy 
Nekem mindegy. e  

does not matter, 
all the same 
I don't mind. 

没关系; 无所谓 
我无所谓。 5 

mos vmit 
Mosok néhány 
gyümölcsöt. i ~ni, ~ott, moss 

to wash sth 
I'll wash some fruit. 

洗某物 
我洗一些水果。 5 

müzli fn ~k, ~t, ~je cereal, muesli 谷物、麦片 5 

nadrág fn ~ok, ~ot, ~ja 
trousers, pants 
(sg.) 裤子 5 

narancs fn ~ok, ~ot, ~a orange 橙子 5 

narancslé fn 
~levek, ~levet, 
~leve orange juice 橙汁 5 

narancssárga fn ~’k, ~’t, ~’ja orange 橙黄色 5 

néz vmit 
Filmet nézek. i ~ni, ~ett, nézz 

to watch sth 
I am watching a 
film. 

看某物 
我看电影。 5 

nyers 
nyers gyümölcs mn ~ebb, ~en 

raw, unprocessed 
raw fruit 

生的 
生瓜果 5 

nyitva tartás fn ~ok, ~t, ~a opening hours 营业时间 5 
őszibarack fn ~ok, ~ot, ~ja peach 桃子 5 
ötlet 
Jó ötlet. fn ~ek, ~et, ~e 

idea 
Good idea. 

主意、想法 
好主意。 5 

palacsinta 
Milyen palacsintát 
kér? fn ~’k, ~’t, ~’ja 

Hungarian pancake 
What kind of 
pancake would you 
like? (formal) 

（鸡蛋）煎饼 
您想要什么煎饼？ 5 

pálinka fn ~’k, ~’t, ~’ja 
schnaps, strong 
brandy 帕林卡 (白酒) 5 

paradicsom fn ~ok, ~ot, ~a tomato 番茄 5 
paradicsomleves fn ~ek, ~t, ~e tomato soup 蕃茄汤 5 

parancsol 
Mit parancsol? i ~ni, ~t, ~j 

here: to order 
What would you 
like to order? 

吩咐, 命令; 点菜 
您点什么？ 5 

pékáru fn ~k, ~t, ~ja bakery product 面包店 5 
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petrezselyem fn 

petrezselymek, 
petrezselymet, 
petrezselyme parsley 欧芹 5 

pincér fn ~ek, ~t, ~e waiter 服务员 5 
piros mn ~abb, ~an red 红色 5 
pirospaprika fn ~’k, ~’t, ~’ja red paprika (spice) 红辣椒 5 
pizza 
Egy pizzát 
szeretnék 
rendelni. fn ~’k, ~’t, ~’ja 

pizza 
I'd like to order a 
pizza. 

比萨 
我想订一个比萨。 5 

pizzéria fn ~’k, ~’t, ~’ja pizzeria 比萨店 5 
pizsama fn ~’k, ~’t, ~’ja pyjamas (sg.) 睡衣 5 
pogácsa fn ~’k, ~’t, ~’ja Hungarian scone 小咸面包, 烤饼 5 

pohár 
egy pohár sör fn 

poharak, 
poharat, 
pohara 

glass 
a glass of beer 

玻璃杯 
一杯啤酒 5 

póló fn ~k, ~t, ~ja T-shirt T恤衫 5 

pörkölt fn 
~ök/~ek, 
~öt/~et, ~je stew 肉酱卤 5 

próbafülke 
Ott van a 
próbafülke. fn ~’k, ~’t, ~’je 

fitting room 
There is the fitting 
room. 

试衣间 
那儿有试衣间。 5 

pulóver fn ~ek, ~t, ~(j)e pullover, sweater 套头衫, 毛衣 5 
rágó fn ~k, ~t, ~ja chewing gum 口香糖 5 
rántott  
rántott hal mn ~abb, ~an 

deep-fried  
deep-fried fish 

油炸的 
炸鱼 5 

rántotta 
Rántottát eszem 
reggelire. fn ~'k, ~'t, ~'ja 

scrambled eggs 
I eat scrambled 
eggs for 
breakfast. 

炒鸡蛋 
我早餐吃炒鸡蛋。 5 

recept 
Tudok egy jó 
receptet. fn ~ek, ~et, ~je 

recipe 
I know a good 
recipe. 

食谱，菜谱 
我知道一个好菜谱。 5 

reggeli 
Mit eszel 
reggelire? fn ~k, ~t, ~je 

breakfast 
What do you eat 
for breakfast? 
(inf.) 

早餐 
你早餐吃什么？ 5 

reggelizik vmit  
Szendvicset 
reggelizem. i 

reggelizni, 
reggelizett, 
regelizz 

to eat sth for 
breakfast 
I eat a sandwich for 
breakfast. 

早餐吃某物 
我早餐吃三明治。 5 

rendel vmit 
Pizzát szeretnék i ~ni, ~t, ~j 

to order sth 
I would like to 

订购某物 
我想订比萨。 5 
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rendelni. order a pizza. 

rétes 
Meggyes rétest 
kérek. fn ~ek, ~t, ~e 

Hung. strudel 
I'd like a strudel 
with sour 
cherries. 

果馅卷, 包馅甜饼 
我要酸樱桃馅饼。 5 

rizs fn ~ek, ~t, ~e rice 米饭 5 
rosé fn ~k, ~t, ~ja Rosé 桃红葡萄酒 5 
rózsaszín(ű) mn ~bb, ~en pink 粉色 5 
rövid 
rövid szoknya 
rövid párbeszéd mn ~ebb, ~en 

short 
a short skirt 
a short dialogue 

短的 
短裙 
短对话 5 

rövidital fn ~ok, ~t, ~a spirit 烈酒 5 
ruhadarab fn ~ok, ~ot, ~ja piece of clothing 布; 一件衣服 5 

sajt 
Fél kiló sajtot 
kérek. fn ~ok, ~ot, ~ja 

cheese 
I'd like a pound 
(half a kilo) of 
cheese. 

奶酪 
我要半公斤奶酪。 5 

sál fn ~ak, ~at, ~a scarf 围巾 5 
salátabár fn ~ok, ~ot, ~ja salad bar 沙拉台 5 
sapka fn ~’k, ~’t, ~’ja cap, bonnet 帽子 5 
sárga mn ~'bb, ~'n yellow 黄色 5 
sárgabarack fn ~ok, ~ot, ~ja apricot 杏 5 
sárgarépa fn ~’k, ~’t, ~’ja carrot 胡萝卜 5 
savanyú mn ~bb, ~an sour 酸的 5 
savanyúság fn ~ok, ~ot, ~a pickles (sg.) 泡菜 5 
sertéshús fn ~ok, ~t, ~a pork 猪肉 5 
só fn ~k, ~t, ~ja salt 盐 5 

sós 
A leves túl sós. mn ~abb, ~an 

salty 
The soup is too 
salty. 

咸的 
汤太咸了。 7 

sokszor 
A magyar ételek 
sokszor túl 
fűszeresek. e  

often, many times 
Hungarian dishes 
are often too 
spicy. 

多次，很多时候 
匈牙利的菜肴很多时候放调料

太多了。 5 
sonka fn ~’k, ~’t, ~’ja ham 火腿 5 
sótartó fn ~k, ~t, ~ja salt caster 盐研磨瓶 5 
sótlan mn ~abb, ~ul unsalted 无盐的 5 
sötétkék mn ~ebb, ~en dark blue 深蓝 5 
spagetti fn ~k, ~t, ~je spaghetti 意大利面 5 

specialitás 
Mi az országod 
specialitása? fn ~ok, ~t, ~a 

speciality 
What is the 
speciality of your 
country? (inf.) 

特产 
你的国家有什么特产？ 5 
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statisztika fn ~’k, ~’t, ~’ja statistics 统计 5 
stb. (= satöbbi) e  etc. 等等（=satöbbi） 5 
sült 
sült csirke e  

roasted 
roasted chicken 

烤 
炸鸡 5 

süt vmit  
Kenyeret sütök. 
Húst sütök. i ~ni, ~ött, süss 

to bake, to roast 
sth I bake bread. 
I roast meat. 

烤某物 
我烤面包。 
我烤肉。 5 

sütemény (= süti) fn ~ek, ~t, ~e cake, pastry 烤制甜点、糕点（= süti） 5 
szállít 
Házhoz is 
szállítunk. i 

~ani, ~ott, 
szállíts 

to deliver 
Home delivery is 
also possible. 

派送, 搬运, 递送 
我们派送到您家。 5 

szalonna fn ~’k, ~’t, ~’ja bacon 培根 5 
szalvéta fn ~’k, ~’t, ~’ja napkin 餐巾 5 
számla 
A számlát, legyen 
szíves. fn ~’k, ~’t, ~’ja 

bill, check 
The bill, please. 

发票 
发票，拜托。 5 

száraz 
száraz kenyér 
száraz vörösbor mn ~abb, ~an 

dry 
dry bread 
dry red wine 

干 
干面包 
干红葡萄酒 5 

szatyor 
Kér egy szatyrot? fn 

szatyrok, 
szatyrot, 
szatyra 

shopping bag 
Would you like a 
bag? 

购物袋 
您想要一个袋子吗？ 5 

szelet 
egy szelet kenyér 
egy szelet torta fn ~ek, ~et, ~e 

slice, piece 
a slice of bread 
a piece of cake 

片，块 
一片面包 
一块蛋糕 5 

szendvics fn ~ek, ~et, ~e sandwich 三明治 5 

szendvicsbár fn ~ok, ~ot, ~ja 
sandwich bar, 
snack bar 三明治吧 5 

szénsavas 
szénsavas 
ásványvíz mn ~abb, ~an 

sparkling 
sparkling mineral 
water 

气泡的，带气的 
气泡矿泉水 5 

szénsavmentes 
szénsavmentes 
ásványvíz mn ~ebb, ~en 

still 
still mineral water 

非气泡的 
非气泡矿泉水 5 

szilva fn ~’k, ~’t, ~’ja plum 李子 5 
szokás 
étkezési szokások fn ~ok, ~t, ~a 

habit 
eating habits 

习惯 
饮食习惯 5 

szoknya fn ~’k, ~’t, ~’ja skirt 短裙 5 
szomjas 
Szomjas vagyok. mn ~abb, ~an 

thirsty 
I am thirsty. 

渴的 
我口渴。 5 

szótag fn ~ok, ~ot, ~ja syllable 音节 5 
szőlő fn ~k, ~t, ~je grapes (sg.) 葡萄 5 
szöveg fn ~ek, ~et, ~e text 文本 5 
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szűk 
szűk nadrág mn ~ebb, ~en 

narrow, tight 
tight pants 

狭窄的, 紧的 
紧身长裤 5 

szürke mn ~'bb, ~'n grey 灰色 5 
szürkéskék mn ~ebb, ~en greyish blue 灰蓝色 5 
tábla 
egy tábla 
csokoládé fn ~’k, ~’t, ~’ja 

bar 
a bar of chocolate 

排、块 
一排巧克力 5 

táplálkozik 
Egészségesen 
táplálkozom. i 

táplálkozni, 
táplálkozott, 
táplálkozz 

to feed, to eat 
I eat healthy. 

摄入、进食 
我摄入得很健康。 5 

tatárbifsztek fn ~ek, ~et, ~(j)e Tatar beefsteak 鞑靼式牛排 5 
tea fn ~’k, ~’t, ~’ja tea 茶 5 
teakülönlegesség fn ~ek, ~et, ~e speciality tea 茶叶特产 5 
tej 
Tejet iszom 
reggelire. fn ~ek, ~et, ~e 

milk 
I drink milk for 
breakfast. 

牛奶 
我喝牛奶当早餐。 5 

tejföl fn ~ök, ~t, ~je sour cream 酸奶油 5 
tejszín fn ~ek, ~t, ~je cream 奶油 5 
tejtermék fn ~ek, ~et, ~e dairy product 乳制品 5 

teljes 
egy teljes nap mn ~ebb, ~en 

whole, entire, 
complete a whole 
day 

完整的 
一整天 5 

tesz vmit vhova 
Zöldséget teszek a 
levesbe. i 

tenni, tett, 
tégy/tegyél 

to put sth 
somewhere 
I put vegetables 
into the soup. 

把某物放到某处 
我把蔬菜放进汤里。 5 

tészta fn ~’k, ~’t, ~’ja pasta 面条 5 
tévé 
Tévét nézek. fn ~k, ~t, ~je 

TV 
I am watching TV. 

电视 
我在看电视。 5 

tipikus  
tipikus étel mn ~abb, ~an 

typical a typical 
dish 

典型的 
典型菜肴 5 

tojás 
Hány tojás kell a 
palacsintába? fn ~ok, ~t, ~a 

egg 
How many egges 
do you/we need 
for the pancakes? 

鸡蛋 
煎饼应该有多少个鸡蛋？ 5 

tornacipő fn ~k, ~t, ~je 
sneakers, sport 
shoes (sg.) 运动鞋 5 

torta fn ~’k, ~’t, ~’ja cake 蛋糕 5 
tök fn ~ök, ~öt, ~e pumpkin 南瓜 5 

tölt időt vhol 
A nők kb. 109 órát 
töltenek a 
próbafülkében. i 

~eni, ~ött, 
tölts 

to spend time 
somewhere 
Women spend ca. 
109 hours in fitting 
rooms. 

在某处花时间 
女性约有109个小时花在试衣间
里。 5 
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töltött 
töltött káposzta mn ~ebb, ~en 

stuffed 
stuffed cabbage 

填充的，包裹的 
裹馅的白菜包（匈牙利菜肴） 5 

túró fn ~k, ~t, ~ja cottage cheese 干酪 5 
tyúkhúsleves fn ~ek, ~t, ~e hen soup 母鸡汤 5 
uborkasaláta fn ~’k, ~’t, ~’ja cucumber salad 黄瓜沙拉 5 
ugyanígy e  similarly 类似的 5 

Unicum fn ~ok, ~ot, ~a 
Unicum (Hungarian 
herbal bitter) 乌尼古（匈牙利药酒） 5 

üdítő fn ~k, ~t, ~je soft drink 软饮料 5 
üveg 
egy üveg bor fn ~ek, ~et, ~(j)e 

bottle 
a bottle of wine 

玻璃瓶, 瓶 
一瓶红酒 5 

vacsora fn ~’k, ~’t, ~’ja dinner 晚餐 5 

vaj fn ~ak, ~at, ~a butter 黄油 5 

valóban 
A magyarok 
valóban sok húst 
esznek. e  

it is true 
It is true that 
Hungarians eat a 
lot 
of meat. 

真实，真的 
匈牙利人真的吃很多肉。 5 

variál vmit 
Mindig ugyanazt a 
három 
receptet 
variálom. i ~ni, ~t, ~j 

to vary sth 
I keep varying the 
same three 
recipes. 

变换某事 
我一直在这三个一样的菜谱中

变花样。 5 
vásárlás fn ~ok, ~t, ~a shopping 购物 5 
vásárló fn ~k, ~t, ~ja customer 顾客 5 
vastag 
vastag pulóver mn ~abb, ~an 

thick 
a thick sweater 

厚的 
厚毛衣 5 

vegetáriánus 
vegetáriánus 
ételek mn  

vegetarian 
vegetarian dishes 

素食的 
素食菜肴 5 

vegyes 
vegyes köret mn ~ebb, ~en 

mixed 
mixed side dish 

混合的 
混合配菜 5 

vékony 
vékony blúz mn ~abb, ~an 

thin 
a thin blouse 

瘦的 
瘦款女式衬衫 5 

vendég fn ~ek, ~et, ~e guest 客人 5 
vesz vmit 
Veszek egy üveg 
bort. i 

venni, vett, 
végy/vegyél 

to buy sth 
I'll buy a bottle of 
wine. 

买某物 
我买了一瓶酒。 5 

világoskék mn ~ebb, ~en light blue 浅蓝 5 
világoszöld mn ~ebb, ~en light green 浅绿 5 
villa fn ~’k, ~’t, ~’ja fork 叉子 5 
visz vmit vhova 
Szendvicset viszek 
az iskolába. i 

vinni, vitt, 
vigyél 

to take sth 
somewhere 
I take sandwiches 

(从某处)拿某物, 带 
我把三明治带到学校。 5 
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to school. 

vissza 
Kétezer forintból 
kérek vissza. e  

back 
Round it up to 
2000 forint. (lit: I'd 
like the change 
from 2000 Ft 
back.) 

回 
我想要回来2000福林。 5 

vitamin 
A paprikában sok 
vitamin van. fn ~ok, ~t, ~ja 

vitamin 
There is a lot of 
vitamin in 
pepper. 

维他命, 维生素 
辣椒里含有大量的维生素。 5 

vizespohár fn 

~poharak, 
~poharat, 
~pohara water glass 水杯 5 

vörösbor fn ~ok, ~t, ~a red wine 红酒 5 
vöröshagyma (= 
hagyma) fn ~’k, ~’t, ~’ja onion 洋葱（=hagyma） 5 
zokni fn ~k, ~t, ~ja socks (sg.) 袜子 5 
zöldborsó fn ~k, ~t, ~ja green peas (sg.) 豌豆 5 
zöldpaprika fn ~’k, ~’t, ~’ja green pepper 绿辣椒 5 
zöldség 
Kell venni 
zöldséget. fn ~ek, ~et, ~e 

vegetables (sg.) 
We have to buy 
some vegetables. 

蔬菜 
应该买蔬菜。 5 

zöldségleves 
Zöldséglevest 
főzök ebédre. fn ~ek, ~t, ~e 

vegetable soup 
I'm making 
vegetable soup for 
lunch. 

蔬菜汤 
我为午餐做了蔬菜汤。 5 

zsemle fn ~’k, ~’t, ~’je bread roll 小圆面包 5 
zsír fn ~ok, ~t, ~ja fat 脂肪 5 
zsíros 
zsíros étel mn ~abb, ~an fatty, fat fatty dish 

脂肪的，肥腻的 
肥腻的食物 5 

 


