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SZÓ SZÓFAJ TOLDALÉKOK ANGOL KÍNAI F 
ad vkinek vmit 
Adok a 
barátnőmnek 
virágot. i ~ni, ~ott, ~j 

to give sth to sb 
I give flowers to my 
girlfriend. 

把某物给某人 
我把花给我女朋友。 6 

akar vmit 
Focizni akarok. i ~ni, ~t, ~j 

to want sth 
I want to play football. 

想要某事 
我想踢足球。 6 

állandó 
állandó kiállítás mn ~bb, ~an 

permanent 
a permanent exhibition 

不变的、永久的 
常设展览 6 

állomás (= 
vasútállomás) fn ~ok, ~t, ~a railway station 

站（=vasútállomás） 
Vasútállomás火车站，állomás电车
，公共汽车，火车站都可以。 6 

Alpok 
Az Alpokban 
kirándulok. fn ~ot, ~ja 

the Alps 
I hike in the Alps. 

阿尔卑斯山 
我在阿尔卑斯山上徒步旅行。 6 

április 
áprilisban fn ~ok, ~t, ~a 

April 
in April 

四月 
在四月里 6 

... árú 
teljes árú/félárú 
jegy e  

...-price 
a full-price/half-price 
ticket 

价格... 
全价票/半价票 6 

augusztus 
augusztusban fn ~ok, ~t, ~a 

August 
in August 

八月 
在八月里 6 

bál 
Anna-bál fn ~ok, ~t, ~ja 

ball 
Anna Ball 

晚会 
安娜晚会（在Balatonfüred举办的匈
牙利社交名媛舞会） 6 

bérel vmit 
Egy kertes házat 
bérelünk. i ~ni, ~t, ~j 

to rent sth 
We are renting a house 
with 
garden. 

租赁某物 
我们租了一个有花园的房子。 6 

borozik i 

borozni, 
borozott, 
borozz to have wine 喝葡萄酒 6 

Borünnep fn ~ek, ~et, ~e Wine Festival 葡萄酒节 6 
buli 
Buliba megyek. fn ~k, ~t, ~ja 

party 
I am going to a party. 

聚会 
我要去（参加）聚会。 6 

bulizik i 
bulizni, bulizott, 
bulizz to party 参加聚会 6 

busójárás fn ~ok, ~t, ~a 
Busó-walking (Carnival in 
Mohács) 

鬼节面具嘉年华 
（在Mohács举办的游行） 6 

buszozik 
A városban 
sokat buszozom. i 

buszozni, 
buszozott, 
buszozz 

to take the bus 
I take the bus a lot in the 
city. 

乘坐巴士 
我在城市里常坐公共汽车。 6 

cikk 
Egy érdekes 
cikket olvasok. fn ~ek, ~et, ~e 

article 
I'm reading an 
interesting article. 

文章 
我在读一篇有趣的文章。 6 

családanya 
egy családanya 
élete fn ~’k, ~’t, ~anyja 

mother 
the life of a mother 

母亲 
一个母亲的生命 6 

családbarát 
családbarát 
szálloda mn ~abb, ~an 

family-friendly 
a family-friendly hotel 

家庭友好的 
家庭友好的酒店 6 

december 
decemberben fn ~ek, ~t, ~e 

December 
in December 

十二月 
在十二月 6 
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dehogynem 
– Nem jössz 
moziba? 
– Dehogynem! e  

yes I do 
– Aren't you coming to 
the 
cinema? – O yes, I do. 

确实是、怎会不 
- 你不是去电影院吗？ 
- 当然啦！怎么不是！ 6 

diákjegy 
Egy diákjegyet 
kérek. fn ~ek, ~et, ~e 

student ticket 
I'd like a student ticket. 

学生票 
我想要一个学生票。 6 

dokumentumfil
m 
Egy 
dokumentumfil
met nézek. fn ~ek, ~et, ~je 

documentary 
I'm watching a 
documentary. 

纪录片 
我在看一部纪录片。 6 

dzsessz 
Dzsesszt 
hallgatok. fn ~ek, ~t, ~e 

jazz, jazz music 
I am listening to jazz 
music. 

爵士乐 
我听爵士乐。 6 

édesvíz 
Szeretek 
édesvízben 
úszni. fn 

~vizek, ~vizet, 
~vize 

fresh water 
I like swimming in fresh 
water. 

淡水 
我喜欢在淡水中游泳。 6 

egzotikus 
Egzotikus 
helyeken 
nyaralok. mn ~abb, ~an 

exotic 
I spend my vacation at 
exotic 
places. 

异国情调的 
我在有异国情调的地方度假。 6 

egyik ... másik 
"Az egyik 
lányom négy 
éves, a 
másik egy." e  

one ... the other 
"One of my daughters is 
4 years 
old, the other one is 
one." 

一个……另一个 
“我一个女儿四岁，另一个一岁。 ” 6 

élet 
Új életet élünk. fn ~ek, ~et, ~e 

life 
We live a new life. 

生活 
我们过上了新生活。 6 

első 
Első helyen az 
internet áll. e  

first 
Internet is at the first 
place. 

第一 
互联网是第一位的。 6 

énekel 
Sajnos nem 
tudok énekelni. i ~ni, ~t, ~j 

to sing 
Unfortunately, I can't 
sing. 

唱歌 
遗憾的是，我不会唱歌。 6 

építész fn ~ek, ~t, ~e architect 建筑师 6 

értekezlet 
Értekezleten 
ülök. fn ~ek, ~et, ~e 

meeting 
I am in a meeting. 

会议 
我在开会。（字面：我在一个会议

上坐着） 6 

esik 
Esik az eső. i esni, esett, ess 

to fall 
It is raining. (lit.: The rain 
is 
falling.) 

下降、下落 
下雨了。（字面：雨落下来了。） 6 

eső 
Esik az eső. fn ~k, ~t, ~je 

rain 
It is raining. 

雨 
下雨了。 6 

évszak 
Melyik 
évszakban? fn ~ok, ~ot, ~a 

season 
in which season? 

季节 
在哪个季节？ 6 

ezenkívül 
Csaba nyugodt 
és optimista. 
Ezenkívül jó 
humora van. e  

besides, furthermore 
Csaba is calm and 
optimistic. Furthermore 
he has a good sense of 
humor. 

除此之外 
乔鲍（Csaba）平和又乐观。此外，
他还有很好的幽默感。 6 
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ezért 
Két lányom van, 
ezért nincs sok 
szabadidőm. e  

therefore, hence 
I have two daughters I 
therefore 
have not much time. 

因此，所以 
我有两个女儿，所以没有太多 
的空闲时间。 6 

fagyizik (= 
fagylaltozik) Van 
kedved fagyizni? i 

fagyizni, 
fagyizott, 
fagyizz 

to have an ice cream 
Do you feel like having 
an ice 
cream? 

吃冰淇淋（= fagylaltozik） 
你想吃个冰淇淋吗？ 6 

fagyizó fn ~k, ~t, ~ja ice cream parlor 冰激凌店 6 

fagylaltozik (= 
fagyizik) i 

fagylaltozni, 
fagylaltozott, 
fagylaltozz to have an ice cream 吃冰淇淋（= fagyizik） 6 

február 
februárban fn ~ok, ~t, ~ja 

February 
in February 

二月 
在二月里 6 

felnőtt fn ~ek, ~et, ~je adult 成人 6 

felnőttjegy fn ~ek, ~et, ~e adult ticket 成人票 6 

fényképezik 
vmit i 

fényképezni, 
fényképezett, 
fényképezz to take photographs 拍摄某物 6 

fest vmit 
Egy képet 
festek. i ~eni, ~ett, fess 

to paint 
I am painting a picture. 

涂画某物 
我在画一幅画。 6 

festmény 
Egy festményt 
nézek. fn ~ek, ~t, ~e 

painting 
I am looking at a 
painting. 

绘画 
我在看一幅画。 6 

fiatalember fn ~ek, ~t, ~e young man 年轻人 6 

fizika fn ~’k, ~’t, ~’ja physics 物理 6 

foci (= futball) fn ~k, ~t, ~ja football 足球（=futball） 6 
focizik (= 
futballozni) i 

focizni, focizott, 
focizz to play football 踢足球（= futballozni） 6 

fok 
Húsz fok van. fn ~ok, ~ot, ~a 

grade 
It is 20 grade (Celsius). 

度 
现在二十度。 6 

folyóirat fn ~ok, ~ot, ~a magazine, periodical 杂志 6 

fotó fn ~k, ~t, ~ja photograph 照片 6 
fotóz vmit/vkit 
Nagyon szeretek 
fotózni. i 

~ni, fotózott, 
fotózz 

to take photographs 
I love to take 
photographs. 

拍摄某事/某人 
我非常喜欢拍照。 6 

főleg 
Főleg pihenni 
szeretek. e  

mainly, most 
I enjoy relaxing most. 

主要 
主要是我喜欢休息。 6 

franciatanár fn ~ok, ~t, ~a French teacher 法语教师 6 
fut 
Minden héten 
kétszer futok. i ~ni, ~ott, fuss 

to jog, to run 
I run twice a week. 

跑 
我每周跑两次步。 6 

futball (= foci) fn ~t, ~ja football 足球（=foci） 6 

futballozik (= 
focizni) i 

futballozni, 
futballozott, 
futballozz to play football 踢足球（=focizni） 6 

fürdik 
Szeretek a 
tengerben 
fürdeni. i 

fürdeni, fürdött, 
fürödj 

to bathe 
I like bathing in the sea. 

洗澡; 游泳 
我喜欢在海里游泳。 6 
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gitár 
Van egy 
gitárom. fn ~ok, ~t, ~ja 

guitar 
I have a guitar. 

吉他 
我有一把吉他。 6 

gitározik i 

gitározni, 
gitározott, 
gitározz to play the guitar 弹吉他 6 

gitárfesztivál fn ~ok, ~t, ~ja guitar festival 吉他艺术节 6 

golf fn ~ok, ~ot, ~ja golf 高尔夫球 6 
golfozik 
Egy hónapban 
legalább kétszer 
golfozom. i 

golfozni, 
golfozott, 
golfozz 

to play golf 
I play golf at least twice a 
month. 

打高尔夫球 
我每月至少打两次高尔夫球。 6 

gondolkodik 
(vmin) Úszás 
közben jól tudok 
gondolkodni. i 

gondolkodni, 
gondolkozott, 
gondolkozz 

to reflect, to think about 
things I can think well 
while I swim. 

考虑某事、反思某事 
游泳的时候，我能很好地思考。 6 

gyerekjegy (= 
gyermekjegy) 
Mennyibe kerül 
egy gyerekjegy? fn ~ek, ~et, ~e 

children's ticket 
How much is a children's 
ticket? 

儿童票（=gyermekjegy） 
儿童票多少钱？ 6 

gyorsvonat 
A szegedi 
gyorsvonatra 
kérek egy 
jegyet. fn ~ok, ~ot, ~a 

fast train 
I'd like one ticket for the 
fast train 
to Szeged. 

快速列车 
我想买一张塞格德快速列车的票。 6 

hajfestés 
Hajfestésre 
szeretnék 
időpontot 
kérni. fn ~ek, ~t, ~e 

hair dye 
I'd like to make an 
appointment 
for a hair dye. 

染发 
我想预约时间染发。 6 

hajó fn ~k, ~t, ~ja boat, ship 船 6 

hajózik i 
hajózni, 
hajózott, hajózz to go on a boat trip 划船; 坐船 6 

hajvágás 
Hajvágásra 
szeretnék 
időpontot kérni. fn ~ok, ~t, ~a 

haircut 
I'd like to make an 
appointment for a 
haircut. 

理发, 剪发 
我想预约时间剪发。 6 

hallgat vmit 
Zenét hallgatok. i 

~ni, ~ott, 
hallgass 

to listen to sth 
I am listening to music. 

听某事物 
我在听音乐。 6 

helyi 
Ismerkedem a 
helyiekkel. fn ~ek, ~t 

local person 
I meet local people. 

本地人 
我结识了当地人。 6 

Himalája 
A Himalájában 
voltam. fn ~'t, ~'ja 

Himalayas 
I was in the Himalayas. 

喜马拉雅山 
我那时在喜马拉雅山。 6 

hó 
Esik a hó. fn havat 

snow 
It is snowing. (lit.: The 
snow is 
falling.) 

雪 
下雪了。（字面：雪落下来了） 6 

hónap 
Melyik 
hónapban mész 
szabadságra? fn ~ok, ~ot, ~ja 

month 
In which month will you 
go on 
vacation? 

月 
你几月休假？ 6 



MagyarOK A1+ 6. fejezet: magyar-kínai szójegyzék 

© Szita Szilvia – Pelcz Katalin www.magyar-ok.hu      
    Kínai fordítás: Fanfan Wang   Lektorálta: Ésik Szandra 

humor 
Csabának jó 
humora van. fn ~t, ~a 

sense of humour 
Csaba has a good sense 
of 
humour. 

幽默感 
乔鲍（Csaba）有很好的幽默感。 6 

idén 
Idén nem 
megyek 
nyaralni. e  

this year 
This year I am not going 
on 
vacation. 

今年 
我今年不休假。 6 

idő 
Milyen az idő. fn ~k, ~t, ~ideje 

wheather 
What is the weather 
like? 

天气 
天气怎么样? 6 

időpont 
Időpontot 
szeretnék kérni. 
Tíz órára tudok 
időpontot adni. fn ~ok, ~ot, ~ja 

appointment 
I'd like to make an 
appointment. I can 
schedule you for 10 
o'clock. 

预约时间 
我想预约一个时间。 
我可以给你约在十点。 6 

igazán 
Nem igazán 
szeretek 
takarítani. e  

really 
I don't really like 
cleaning. 

真的，十分 
我不太喜欢打扫卫生。 6 

igazság 
Az az igazság, 
hogy nem 
szeretek 
táncolni. fn ~ok, ~ot, ~a 

truth 
Truth is that I don't like 
to dance. 

真相, 事实 
事实是，我不喜欢跳舞。 6 

imád vmit/vkit 
Imádok főzni. i ~ni, ~ott, ~j 

to adore, to love sth/sb 
I love cooking. 

喜欢某事/某人 
我喜欢烹饪。 6 

intelligens mn ~ebb, ~en intelligent 智能 6 
interjú 
Köszönöm az 
interjút. fn ~k, ~t, ~ja 

interview 
Thank you for the 
interview. 

访问、采访; 面试 
感谢（您）接受采访。 6 

izgalmas 
Egy izgalmas 
regényt olvasok. mn ~abb, ~an 

exciting, thrilling 
I'm reading an existing 
novel. 

刺激、兴奋 
我在读一个扣人心弦的小说。 6 

január 
januárban fn ~ok, ~t, ~a 

January 
in January 

一月 
在一月里 6 

jelen idő e  present tense 现在时 6 
jó, ha 
Jó, ha siet, mert 
... e  

you'd better 
You'd better hurry 
because ... 

最好是 
（你）最好是赶紧点，因为...... 6 

jóga fn ~’k, ~’t, ~’ja yoga 瑜伽 6 

jógázik 
Mindennap 15 
percet jógázom. i 

jógázni, 
jógázott, jógázz 

to do yoga 
I do yoga every day for 
15 
minutes. 

做瑜珈 
我每天做瑜伽15分钟。 6 

jövőre 
Jövőre az USA-
ban nyaralok. e  

next year 
I'll spend my summer 
vacation in the USA next 
year. 

明年 
明年我在美国度假。 6 

július 
júliusban fn ~ok, ~t, ~a 

July 
in July 

七月 
在七月里 6 

június 
júniusban fn ~ok, ~t, ~a 

June 
in June 

六月 
在六月里 6 
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karatézik i 

karatézni, 
karatézott, 
karatézz to do karate 打空手道 6 

kártya fn ~’k, ~’t, ~’ja card 卡片、卡牌 6 

kártyázik i 

kártyázni, 
kártyázott, 
kártyázz to play cards 打牌 6 

kastély fn ~ok, ~t, ~a castle 城堡 6 

kávézik i 
kávézni, 
kávézott, kávézz to have coffee 喝咖啡 6 

kedv 
Van kedved 
moziba menni? fn ~ek, ~et, ~e 

mood 
Do you feel like going to 
the 
cinema? 

兴致、心情 
你有兴致去电影院吗？ 6 

kémikus fn ~ok, ~t, ~a chemist 化学家 6 

kemping fn ~ek, ~et, ~(j)e camping, holiday camp 露营地 6 
képeslap 
Képeslapot írok. fn ~ok, ~ot, ~ja 

postcard 
I am writing a postcard. 

明信片 
我写明信片。 6 

kerékpárút 
Van kerékpárút 
a Balaton körül. fn ~utak, ~utat, ~ja 

bike path, cycle path 
There is a bike path 
around 
Balaton. 

自行车道 
巴拉顿湖周围有（环湖）自行车道

。 6 

kert fn ~ek, ~et, ~je garden 花园 6 
kertészkedés 
A hobbim a 
kertészkedés. fn ~ek, ~t, ~e 

gardening 
My hobby is gardening. 

园艺 
我的爱好是园艺。 6 

kezd vmit 
csinálni 
A lányom most 
kezd beszélni. i ~eni, ~ett, ~j 

to begin to do sth 
My daughter has just 
begun to 
speak. 

开始做某事 
我的女儿刚刚开始说话。 6 

kézilabda fn ~’k, ~’t, ~’ja handball 手球 6 

kézilabdázik i 

kézilabdázni, 
kézilabdázott, 
kézilabdázz to play handball 打手球 6 

kinek a ...? 
Kinek a 
foglalkozása 
érdekes? e  

whose? 
Whose profession is 
interesting? 

谁的 ...？ 
谁的工作有意思？ 6 

király fn ~ok, ~t, ~a king 国王 6 
kirándul 
Szeretek a 
hegyekben 
kirándulni. i ~ni, ~t, ~j 

to go on a hiking trip 
I like to go hiking in the 
mountains. 

远足、徒步 
我喜欢在山上远足。 6 

kisautó fn ~k, ~t, ~ja matchbox car 玩具车、小汽车 6 

kisbusz fn ~ok, ~t, ~a minivan 小面包车、小巴车 6 

kisfiú fn ~k, ~t, ~fia little boy 小男孩 6 

kislány fn ~ok, ~t, ~a little girl 小女孩 6 

klub fn ~ok, ~ot, ~ja club 俱乐部 6 
komolyzene 
Komolyzenét 
hallgatok. fn ~'t, ~'je 

classical music 
I am listening to classical 
music. 

古典音乐、严肃音乐 
我听古典音乐。 6 
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koncertezik i 

koncertezni, 
koncertezett, 
koncertezz 

to go on a concert tour, 
to give 
concerts 参加音乐会 6 

körül 
A Balaton körül 
van kerékpárút. e  

around (in time/space) 
There is a bike path 
around Balaton. 

周围 
巴拉顿湖周围有（环湖）自行车道

。 6 

kötőszó fn ~k, ~t, ~ja conjunction 连词 6 
következő 
Írja meg a 
következőket: ... e  

next, following 
Write the following: ... 

以下，接下来, 下一个 
写接下来的：…… 6 

közben 
Szeretek 
takarítani, mert 
közben 
lehet 
gondolkodni. e  

meanwhile, at the same 
time 
I like cleaning because I 
can think 
at the sam time. 

同时，此时，与此同时 
我喜欢打扫卫生，因为在那期间可

以好好思考。 6 

krimi fn ~k, ~t, ~je 
thriller, crime story, 
crime film 犯罪片 6 

külföld 
Külföldre 
utazom. fn ~öt/et, ~je 

abroad 
I travel abroad. 

国外 
我出国旅行。 6 

különféle 
különféle boltok e  

various, different, all 
kinds of 
various shops 

各种 
各种商店 6 

különös 
Mi újság? 
Semmi különös. mn ~ebb, ~en 

strange, special 
What's up? Nothing 
special. 

奇怪的、陌生的、特殊的 
有什么新鲜事？没什么特别的。 6 

lakos 
az EU-lakosok fn ~ok, ~t, ~a 

inhabitant, resident 
the EU-citizens 

居民 
欧盟居民 6 

látnivaló 
Itt sok a 
látnivaló. fn ~k, ~t, ~ja 

monument, things to see 
There are many things to 
see 
here. 

景点, 名胜古迹 
这里有许多景点。 6 

legalább 
Legalább három 
hét 
szabadságom 
van. e  

at least 
I have at least three 
weeks of 
vacation. 

至少 
我至少有三周假期。 6 

legközelebb 
Ma nem érek rá. 
Talán majd 
legközelebb. e  

next time 
Today I don't have time. 
Maybe 
next time. 

下次 
我今天没空。可能下次吧。 6 

levél 
Levelet írok. fn 

levelek, levelet, 
levele 

letter 
I am writing a letter. 

信 
我在写一封信。 6 

levendula fn ~'k, ~'t, ~'ja lavender 薰衣草 6 
május 
májusban fn ~ok, ~t, ~a 

May 
in May 

五月 
在五月里 6 

március 
márciusban fn ~ok, ~t, ~a 

March 
in March 

三月 
在三月里 6 

másfél 
A lányom másfél 
éves. e  

one and a half 
My daughter is one and 
a half 
years old. 

一个半 
我的女儿一岁半了。 6 
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másik 
A másik lányom 
négy éves. e  

other, another 
My other daughter is 4 
years old. 

另一个 
我另一个女儿四岁了。 6 

masszázs fn ~ok, ~t, ~a massage 按摩 6 

matematika fn ~’t, ~’ja mathematics 数学 6 

mese 
Mesét olvasok a 
fiamnak. fn ~'k, ~'t, ~'je 

fairy tale 
I am reading a fairy tale 
to my 
son. 

故事、童话 
我给我儿子读故事。 6 

mesekönyv fn ~ek, ~et, ~e story book 故事书、童话书 6 

metrózik i 

metrózni, 
metrózott, 
metrózz to take the metro 搭地铁、坐地铁 6 

mindenki 
Mindenkinek 
küldök 
képeslapot. e  

everybody 
I send a postcard to 
everybody. 

每个人，大家 
我给每个人都寄明信片。 6 

mobilozik i 

mobilozni, 
mobilozott, 
mobilozz 

to use one's mobile 
phone 用手机、玩手机 6 

mosogat 
Nem szeretek 
mosogatni. i 

~ni, ~ott, 
mosogass 

to do the dishes, to wash 
up 
I don't like washing up. 

洗碗 
我不喜欢洗碗。 6 

motorozik i 

motorozni, 
motorozott, 
motorozz 

to travel by motorcycle, 
to 
motorcycle 骑摩托车 6 

mottó fn ~k, ~t, ~ja motto 格言、座右铭 6 
művészet 
Művészetek 
Völgye fn ~ek, ~t, ~e 

art 
Valley of Arts 

艺术 
艺术沙龙、艺术活动 6 

nap 
Süt a nap. fn ~ok, ~ot, ~ja 

sun 
The sun is shining. 

太阳 
太阳照耀。 6 

napközben 
Napközben a 
munkahelyeme
n 
vagyok. e  

during the day 
I am at work during the 
day. 

白天 
我白天在工作的地方。（我白天在

单位。） 6 

napozik i 

napozni, 
napozott, 
napozz to sunbathe 晒太阳 6 

november 
novemberben fn ~ek, ~t, ~e 

November 
in November 

十一月 
在十一月里 6 

nyár 
nyáron fn 

nyarak, nyarat, 
nyara 

summer 
in summer 

夏天、夏季 
在夏天 6 

nyaral 
Hova mész 
nyaralni? i ~ni, ~t, ~j 

to go on summer 
vacation 
Where will you go on 
summer vacation? (inf.) 

度假 
你要去哪里度假？ 6 

nyaralás 
Két gyerekkel 
drága a 
nyaralás. fn ~ok, ~t, ~a 

summer vacation 
The summer vacation is 
expensive 
with two children. 

假期、假日 
带着两个孩子的假期很贵。 6 

október 
októberben fn ~ek, ~t, ~e 

October 
in October 

十月 
在十月里 6 
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olaszóra 
Milyen gyakran 
jársz/mész 
olaszórára? fn ~’k, ~’t, ~’ja 

Italian lesson 
How often do you have 
Italian lessons? (lit.: do 
you go to the 
Italian lesson) 

意大利语课 
你多久上一次意大利语课？ 6 

ölel vmit, vkit 
Ölel: Kata i ~ni, ~t, ~j 

to hug 
A hug. Kata 

拥抱某事/某人 
抱抱：凯特（Kata） 
(在信件结尾处这么写) 6 

ősz 
ősszel fn ~ök, ~t, ~e 

autumn, fall 
in autumn 

秋天、秋季 
在秋天 6 

ötcsillagos 
ötcsillagos 
szálloda mn ~an 

five-star 
a five-star hotel 

五星的 
五星级酒店 6 

ötéves 
az ötéves 
kislányom mn ~en 

five-year old 
my five-year old 
daughter 

五岁的 
我五岁的女儿 6 

pihenés 
Fontos a 
pihenés. fn ~ek, ~t, ~e 

relaxation, rest 
Rest is important. 

休息 
休息很重要。 6 

pillanat 
Egy pillanat! fn ~ok, ~ot, ~a 

moment 
One moment! 

时刻、一会儿 
(等)一会儿！ 6 

pingpongasztal fn ~ot, ~ok, ~a tabletennis table 乒乓桌, 乒乓球台 6 

pingpongozik i 

pinpingozni, 
pingpongozott, 
pingpongozz to play table tennis 打乒乓球 6 

pizzázik i 

pizzázni, 
pizzázott, 
pizzázz to have pizza 吃披萨 6 

portál 
internetes 
portál fn ~ok, ~t, ~ja 

portal 
Internet portal 

门户 
互联网门户网站 6 

programozik i 

programozni, 
programozott,p
rogramozz 

to write computer 
programs 编程 6 

projekt 
Egy projektet 
tervezek. fn ~ek, ~et, ~je 

project 
I am designing a project. 

项目 
我设计了一个项目。 6 

ráér 
Ráérek. Nem 
érek rá. i ~ni, ~t, ~j 

to have time 
I have time. I don't have 
time. 

有时间 
我有时间。我没有时间。 6 

rajzol vmit 
Rajzolok egy 
képet. i ~ni, ~t, ~j 

to draw sth 
I am drawing a picture. 

画某物 
我画一幅画。 6 

regény fn ~ek, ~t, ~e novel 小说 6 
relaxál 
Mindennap 15 
percet relaxálok. i ~ni, ~t, ~j 

to relax 
I relax 15 minutes every 
day. 

放松 
我每天放松15分钟。 6 

relaxáló 
relaxáló 
masszázs mn ~bb, ~an 

relaxing 
a relaxing massage 

放松的、轻松的 
放松的按摩 6 

remél vmit 
Remélem, jól 
vagy. i ~ni, ~t, ~j 

to hope sth 
I hope you are well. 

希望某事 
我希望你没事。 6 
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rendez vmit 
fesztivált rendez i ~ni, ~t, ~j 

to organise sth 
to organise a festival 

安排做某事, 举行 
举行节日庆祝 6 

repülőgép fn ~ek, ~et, ~e airplane 飞机 6 

riporter fn ~ek, ~t, ~e riporter 记者 6 
rockzene 
Rockzenét 
játszunk. fn ~'k, ~'t, ~'je 

rock music 
We play rock music. 

摇滚乐 
我们玩摇滚音乐。 6 

segítség 
Ez nagy 
segítség. fn ~ek, ~et, ~e 

help 
This is a great help. 

帮助 
这是很大的帮助。 6 

sehogyan 
Sehogyan sem 
pihenek. e  

not in any way 
I can't rest in any way. 

怎么都不 
我怎么都不能休息。 6 

síel 
Télen síelni 
megyek. i ~ni, ~t, ~j 

to skii 
I go skiing in the winter. 

滑雪 
在冬天，我去滑雪。 

n
6 

siet 
Jó, ha siet. i ~ni, ~t, ~j 

to hurry 
You'd better hurry. 

匆忙、急忙、抓紧 
你最好抓点儿紧。 6 

sörözik 
Nincs kedved 
sörözni? i 

sörözni, 
sörözött, sörözz 

to drink beer 
Do you feel like having a 
beer? 
(lit.: Don't you) 

喝啤酒 
没有兴致来点儿啤酒吗？ 6 

sportcentrum fn ~ok, ~ot, ~a sports centre 运动中心 6 
strand 
Strandra 
megyek. fn ~ok, ~ot, ~ja 

beach 
I am going to the beach. 

海滩, 浴场 
我去海滩。 6 

süt 
Süt a nap. i ~ni, ~ött, süss 

to shine 
The sun is shining. 

照耀 
太阳照耀。 6 

szabadidő 
Mit csinálsz 
szabadidődben? fn ~t, ~ideje 

free time 
What do you do in your 
free time? 

闲暇, 空闲时间 
你在空闲时间做什么？ 6 

szabadság 
Májusban 
szabadságra 
megyek. fn ~ok, ~ot, ~a 

vacation 
I go on vacation in May. 

休假 
我五月休假。 6 

szállás 
A szállás olcsó. fn ~ok, ~t, ~a 

accomodation 
The accomodation is 
cheap. 

住宿 
住宿很便宜。 6 

számítógépezik i 

számítógépezni, 
számítógépezett
, 
számítógépezz 

to work or play on the 
computer 用电脑、玩电脑 6 

szaxofon fn ~ok, ~t, ~ja saxophone 萨克斯风 6 
szaxofonozik 
Szeretek 
szaxofonozni. i 

szaxofonozni, 
szaxofonozott, 
szaxofonozz 

to play the saxophone 
I like playing the 
saxophone. 

演奏萨克斯风 
我喜欢演奏萨克斯风。 6 

százalék 
a magyarok 87 
százaléka fn ~ok, ~ot, ~a 

percent 
87 percent of 
Hungarians 

百分之；百分比 
百分之87的匈牙利人 6 

szeptember 
szeptemberben fn ~ek, ~t, ~e 

September 
in September 

九月 
在九月里 6 

szeret vmit 
csinálni 
Szeretek úszni. i ~ni, ~t, ~j 

to like doing sth 
I like swimming. 

喜欢做某事 
我喜欢游泳。 6 
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színházjegy 
Két 
színházjegyet 
kérek. fn ~ek, ~et, ~e 

theatre ticket 
I'd like two theatre 
tickets. 

剧院门票, 戏院门票 
我想要两张戏票。 6 

szinte 
Szinte soha nem 
nézek tévét. e  

almost 
I almost never watch TV. 

几乎 
我几乎从来不看电视。 6 

szolgáltatás fn ~ok, ~t, ~a service 服务 6 
szomszéd 
a szomszéd 
étterem mn  

neighbouring, next door 
the restaurant next door 

邻居的、隔壁的 
隔壁的餐厅 6 

szótár 
Angol-magyar 
szótárt keresek. fn ~ak, ~at, ~a 

dictionary 
I'm looking for an 
English- 
Hungarian dictionary. 

词典 
我在找英语-匈牙利语词典。 6 

szuvenír 
Szuvenírt 
veszek. fn ~ek, ~t, ~e 

souvenir 
I buy souvenirs. 

纪念品 
我买纪念品。 6 

tag fn ~ok, ~ot, ~ja member 成员  6 
tagország 
EU-tagország fn ~ok, ~ot, ~a 

member state 
EU member state 

成员国 
欧盟国家 6 

táj 
Gyönyörű a táj. fn ~ak, ~at, ~a 

landscape 
The landscape is 
beautiful. 

风景、景观 
风景很美丽。 6 

takarít 
Egy héten 
egyszer 
takarítok. i ~ani, ~t, ~j 

to clean (the house) 
I clean the house once a 
week. 

打扫卫生 
我每星期打扫一次。 6 

talál vmit 
Mindig lehet 
érdekes 
programokat 
találni. i ~ni, ~t, ~j 

to find sth 
One can always find 
interesting 
programs. 

找到某事 
总是能找到有意思的活动 6 

találkozik vkivel 
Délután Verával 
találkozom. i 

találkozni, 
találkozott, 
találkozz 

to meet (with) sb 
I'm meeting Vera this 
afternoon. 

和......见面 
下午我和维拉见面（Vera)。 6 

táncház 
Gyakran járok 
táncházba. fn ~ak, ~at, ~a 

dance house 
I often go to dance 
houses. 

舞场、舞厅 
我经常去舞厅。 6 

taxizik i 
taxizni, taxizott, 
taxizz to take a taxi 搭出租车 6 

tavaly 
Tavaly Kínában 
voltam. e  

last year 
Last year, I was in China. 

去年 
去年，我在中国。 6 

tavasz 
tavasszal fn ~ok, ~t, ~a 

spring 
in spring 

春天、春季 
在春天 6 

tél 
télen fn telek, telet, tele 

winter 
in winter 

冬天、冬季 
在冬季 6 

televízió (= tévé) fn ~k, ~t, ~ja television 电视（=tévé） 6 
tengerpart 
a tengerparton fn ~ok, ~ot, ~ja 

beach, seaside 
on the seaside 

海边 
在海边 6 

tengervíz fn 
~vizek, ~vizet, 
~vize sea-water 海水 6 

tenisz fn ~ek, ~t, ~e tennis 网球 6 
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teniszezik i 

teniszezni, 
teniszezett, 
teniszezz to play tennis 打网球 6 

tervez vmit 
Projektet 
tervezek. i ~ni, ~t, ~j 

to plan, to design sth 
I am designing a project. 

计划某事、设计某物 
我在设计一个项目。 6 

tessék 
Tessék! e  

please 
here: Can I help you? 

（在本课中）请吩咐、请说 
请您吩咐！ 6 

tévé (= televízió) fn ~k, ~t, ~je TV 电视（=televízió） 6 
tévézik (= tévét 
néz) 
Milyen gyakran 
tévézel? i 

tévézni, 
tévézett, tévézz 

to watch TV 
How often do you watch 
TV? (inf.) 

看电视（=tévét néz） 
你多久看一次电视？ 6 

torna fn ~’k, ~’t, ~’ja gymnastics, exercise 体操 6 
tornázik 
Minden reggel 
tíz percet 
tornázom. i 

tornázni, 
tornázott, 
tornázz 

to do exercise 
I do 10 minutes exercise 
every 
morning. 

锻炼、做体操 
我每天早上锻炼10分钟。 6 

Tunézia fn ~’t, ~’ja Tunisia 突尼斯 6 

túra fn ~’k, ~’t, ~’ja hiking tour 徒步游览 6 

túrázik 
Milyen gyakran 
túrázik? i 

túrázni, 
túrázott, túrázz 

to go on a hiking tour 
How often do you go on 
a hiking 
tour? (formal) 

远足 
你多长时间徒步旅行一次？ 6 

turistaszezon 
A turistaszezon 
októberig tart. fn ~ok, ~t, ~ja 

tourist season 
The tourist season lasts 
until 
October. 

旅游旺季 
旅游旺季会一直持续到十月。 6 

újság 
Mi újság? fn ~ok, ~ot, ~(j)a 

here: news 
What's up? 

新鲜事 
有什么新鲜事？ 6 

unatkozik 
Soha nem 
unatkozom. i 

unatkozni, 
unatkozott, 
unatkozz 

to be bored 
I am never bored. 

无聊 
我从不无聊。 6 

utál vmit 
Utálok 
mosogatni. i ~ni, ~t, ~j 

to hate sth 
I hate washing up. 

讨厌某事 
我讨厌洗碗。 6 

utazás fn ~ok, ~t, ~a journey, trip 旅行、旅游 6 
utazik vhova 
Nyáron 
Olaszországba 
utazom. i 

utazni, utazott, 
utazz 

to travel somewhere 
I go to Italy in the 
summer. 

去某处旅游 
我夏天到意大利旅游。 6 

vacsorázik i 

vacsorázni, 
vacsorázott, 
vacsorázz to have dinner 吃晚餐 6 

válaszol vmire 
Válaszoljon a 
kérdésekre! i ~ni, ~t, ~j 

to answer sth 
Answer the questions. 

回应某事、回答某事 
请回答问题！ 6 

vaníliapuding fn ~ok, ~ot, ~ja vanilla pudding 香草布丁 6 
végre 
Végre tudok 
pihenni. e  

at last, finally Finally, I 
can relax. 

最后，终于 
我终于可以休息了。 6 

vers 
Gyakran olvasol fn ~ek, ~et, ~e 

poem 
Do you often read 

诗 
你经常读诗吗？ 6 
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verseket? poems? (inf.) 

villamosmérnök fn ~ök, ~öt, ~e electrical engeneer 电气工程师 6 

villamosozik i 

villamosozni, 
villamosozott, 
villamosozz to take the tram 搭电车 6 

Virágkarnevál fn ~ok, ~t, ~ja 
Flower Show (summer 
event in Debrecen) 

鲜花游行（夏季在Debrecen的节庆
） 6 

vonatjegy  
Veszek egy 
vonatjegyet 
Szegedre. fn ~ek, ~et, ~e 

train ticket  
I'll buy a train ticket to 
Szeged. 

火车票 
我买了一张去塞格德的火车票。 6 

vonatozik i 

vonatozni, 
vonatozott, 
vonatozz to take the train 搭火车 6 

völgy fn ~ek, ~et, ~e valley 山谷、谷地 6 
zene 
Éppen zenét 
hallgatok. fn ~'k, ~'t, ~'je 

music 
I'm listening to music 
right now. 

音乐 
我正在听音乐。 6 

zenél i ~ni, ~t, ~j to play music 播放音乐; 做音乐 6 

zongora fn ~’k, ~’t, ~’ja piano 钢琴 6 

zongoratanár fn ~ok, ~t, ~a piano teacher 钢琴教师 6 
zongorázik  
Mindennap 
zongorázom.  

zongorázni, 
zongorázott, 
zongorázz 

to play the piano  
I play the piano every 
day. 

弹钢琴 
我每天弹钢琴。 6 

 


