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SZÓ SZÓFAJ TOLDALÉKOK ANGOL KÍNAI F 
boldog 
Boldog vagyok. mn ~abb, ~an 

happy, glad 
I am happy. 

快乐，高兴 
我很开心。 7 

ahogy 
Az angolok nem úgy 
írják a szavakat, 
ahogy mondják. e  

(the same way) as 
The English do not write 
the words (the same 
way) as they say 
them. 

以其、类似（引导从句） 
英国人不那么写单词，类似念单词

（的字母那样）。 7 
antropológia 
Kulturális 
antropológiát 
tanulok. fn ~’k, ~’t, ~’ja 

anthropology 
I am studying cultural 
anthropology. 

人类学 
我学习文化人类学。 7 

árul vmit 
Autókat árulok. i ~ni, ~t, ~j 

to sell sth 
I sell cars. 

卖某物、 出售某物 
我卖汽车。 7 

átlagos 
egy átlagos nap mn ~abb, ~an 

average, regular 
a regular day 

平均，平凡 
平凡的一天 7 

autókereskedő 
Autókereskedőként 
dolgozom. fn ~k, ~t, ~je 

car-dealer 
I work as a car dealer. 

汽车经销商 
我作为一个汽车经销商而工作。 7 

bemegy 
vhova/vhonnan  
Bemegyek az 
irodába. i 

bemenni, 
bement, 
menj be 

to go somewhere/from 
somewhere  
I go into the office. 

走进什么地方、从什么地方走进 
我走进办公室。 7 

beül az autóba 
Beülök az autóba. i ~ni, ~t, ülj be 

to get into the car 
I get in the car. 

坐进车里 
我坐进车里。 7 

bevásárol 
Munka után 
bevásárolok. i 

~ni, ~t, 
vásárolj be 

to do the shopping 
I do the shopping after 
work. 

购物 
我下班后购物。 7 

birtokos 
birtokos személyjel mn  

possessive 
possessive ending 

所属 
所属格人称后缀 7 

cég 
Van egy cégem. 
Egy cégnél 
dolgozom. fn ~ek, ~et, ~e 

firm, company 
I have a company. 
I work at a company. 

公司，企业 
我有一个公司。 
我在一家公司工作。 7 

csörög 
Csörög az óra. i 

~ni, csörgött, 
~j 

to ring 
The alarm clock is 
ringing. 

响 
闹钟在响。 7 

döntés 
nehéz döntés fn ~ek, ~t, ~e 

decision 
a difficult decision 

决定 
一个艰难的决定 7 

döntési 
döntési szabadság mn  

decision 
freedom of decision 

决定的 
决定的自由 7 

éjjel (= éjszaka) 
Éjjel egy óra van. fn ~ek, ~t, ~e 

in the night 
It is one o'clock in the 
night. 

在夜间（=éjszaka） 
(现在)晚上一点钟。 7 

elégedetlen vmivel 
Elégedetlen vagyok 
a 
munkámmal. mn ~ebb, ~ül 

unsatisfied, unhappy 
I am unhappy with my 
work. 

关于某事不满意 
我不满意我的工作。 7 

elégedett vmivel 
Elégedett vagyok a 
munkámmal. mn ~ebb, ~en 

satisfied, happy 
I am happy with my 
work. 

关于某事满意 
我很满意我的工作。 7 

elégedettség fn ~et, ~e satisfaction 满意 7 
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előny 
A munkám előnye, 
hogy sok 
szabadnapot kapok. fn ~ök, ~t, ~e 

advantage 
The advantage of my 
work is that 
I get a lot of holidays. 

优点, 好处 
我的工作的好处是， 
我得到了很多的假期。 7 

elválik 
Az igekötő elválik. i 

elválni, 
elvált, válj el 

to separate, to be 
separated 
The prefix is separated 
(from the 
verb). 

以分离，被分离 
动词前缀（与动词）分离。 7 

emelet 
Felmegyek az első 
emeletre. fn ~ek, ~et, ~e 

floor 
I am going up to the first 
floor. 

层 
我上到一层去 
（中国人说的一层，在匈牙利叫“
底层”；中国人说的二层是匈牙利
的一层，以此类推）。 7 

érdekel vkit vmi 
Sok magyart 
érdekel, melyik 
foglalkozások 
népszerűek 
külföldön. i ~ni, ~t, ~j 

to be interested in sth 
Many Hungarians are 
interested in which 
professions are popular 
in other countries. (lit.: 
It interests 
many Hungarians) 

某事让某人感兴趣，某人感兴趣于

某事 
在外国流行的工作让许多匈牙利人

很感兴趣。（许多匈牙利人感兴趣

于国外流行的工作） 7 

érzés fn ~ek, ~t, ~e feeling 感觉 7 

Jó érzés, hogy ...   It is a nice feeling that ... 这是一个很好的感觉，...  
eszperantó mn ~ul esperanto 世界语 7 
fárasztó 
A munkám elég 
fárasztó. mn ~bb, ~an 

tiring 
My work is quite tiring. 

累人的 
我的工作相当累人。 7 

felkel 
Hétkor kelek fel. i 

~ni, ~t, kelj 
fel 

to get up 
I get up at seven. 

起床 
我七点起床。 7 

felmegy 
vhova/vhonnan  
Felmegyek az első 
emeletre. i 

felmenni, 
felment, 
menj fel 

to go up 
somewhere/from 
somewhere 
I go up to the first floor. 

上去某处、从某处上去 
我上去到了一层。 7 

felöltözik i 

felöltözni, 
felöltözött, 
öltözz fel to get dressed 穿衣服 7 

fizetés 
Magas fizetésem 
van. fn ~ek, ~t, ~e 

salary 
I have a high salary. 

薪水 
我有高薪。 7 

frusztráló mn ~bb, ~(a)n frustrating 泄气，沮丧 7 
fürdő (= 
fürdőszoba) fn ~k, ~t, ~je bath, bathroom 浴缸，浴室（=fürdőszoba） 7 
gyógyít vkit/vmit 
Az orvos betegeket 
gyógyít. i 

~ani, ~ott, 
gyógyíts 

to cure, to heal sth/sb 
A doctor heals patients. 

治愈，治愈某事/某人 
医生治愈病人。 7 

gyűjt vmit 
Információt 
gyűjtök. i 

~eni, ~ött, 
gyűjts 

to collect, to gather 
I gather information. 

收集某物 
我收集信息。 7 

hatalmas 
hatalmas 
metropolisz mn ~abb, ~an 

huge 
a huge metropolis 

巨大，庞大 
巨大的大都市 7 

határozatlan 
határozatlan 
ragozás mn ~abb, ~ul 

indefinite 
indefinite conjugation 

不定的 
非定的(动词)变位 7 
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határozott 
határozott ragozás mn ~abb, ~an 

definite 
definite conjugation 

限定的、确定的 
定的(动词)变位 7 

hátrány 
A munkám 
hátránya, hogy 
keveset keresek. fn ~ok, ~t, ~a 

disadvantage 
The disadvantage of my 
work is 
that I earn little money. 

坏处、缺点 
我的工作的缺点是我赚钱少。 7 

hazaér 
Ötkor érek haza. i 

~ni, ~t, érj 
haza 

to get home 
I get home at 5. 

回家 
我五点到家。 7 

hegycsúcs fn ~ok, ~ot, ~a mountain peak 山峰 7 
herceg 
A kis herceg fn ~ek, ~et, ~e 

prince 
The Little Prince 

王子 
小王子 7 

hiányzik vkinek 
vmi/vki 
Zitának hiányzik 
Dénes. i 

hiányozni, 
hiányzott, 
hiányzott 

to miss sth 
Zita misses Dénes. 

某人思念某物/某人 
泽塔（Zita）思念丹尼斯（Dénes）
。 7 

igekötő fn ~k, ~t, ~je verbal prefix 动词前缀 7 
így 
Ez így van. e  

so, like this 
It is so / like this. 

所以，像这样 
所以就这样。 7 

ismerős 
Egy ismerősömtől 
tudom, hogy ... fn ~ök, ~t, ~e 

acquaintance 
I know from an 
acquaintance that 
.. 

熟人 
我从一个熟人那儿知道 
.. 7 

kanapé fn ~k, ~t, ~ja sofa, couch 长沙发 7 

karrierlehetőség 
A cégemnél vannak 
karrierlehetőségek. fn ~ek, ~et, ~e 

career opportunity 
There are career 
opportunities at 
my company. 

职业机会 
在我的公司有就业机会。 7 

katasztrófa 
Kész katasztrófa, ha 
... fn ~’k, ~’t, ~’ja 

disaster, catastrophe 
It is a disaster if ... 

灾难，祸事 
这会是个灾难，如果... 7 

keres (pénzt) 
Sokat/Keveset 
keresek. i 

~ni, ~ett, 
keress 

to earn money 
I earn little money / a 
lot. 

挣钱 
我赚钱少/多。 7 

későn 
Zita későn fekszik 
le. mn  

late 
Zita goes to bed late. 

晚 
思蒂（Zita）睡觉很晚。 7 

kész 
kész katasztrófa, ha 
... mn ~en 

ready 
here: It is a real disaster 
when ... 

准备好了; 真是 
这真是会是个灾难，如果… 7 

kijön 
vhonnan/vhova  
Kijövök az irodából. i 

kijönni, 
kijött, gyere 
ki 

to come out 
I come out of the office. 

从某处出来、出来到某处 
我从办公室出来。 7 

kimegy vhova 
Kimegyek a 
parkolóba. i 

kimenni, 
kiment, menj 
ki 

to go out 
I go out to the parking 
lot. 

出去某处 
我出去到停车场。 7 

kiszáll vhonnan 
Kiszállok az autóból. i 

~ni, ~t, szállj 
ki 

to get off 
I get off the car. 

从某处下车 
我从车里下车。 7 

kommunikáció 
A kommunikáció 
nagyon fontos az 
életben. fn ~k, ~t, ~ja 

communication 
Communication is very 
important 
in life. 

交流、沟通 
沟通在生活中是非常重要的。 7 

körül 
Hét körül kelek fel. e  

around 
I get up around 7. 

大概 
我大概7点起床。 7 

kötőhang fn ~ok, ~ot, ~ja connecting vowel 连接性元音 7 
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középhegység fn ~ek, ~et, ~e 
middle-high mountain 
system 中高海拔山脉 7 

latin mn ~ul Latin 拉丁 7 

lefekszik 
Tízkor fekszem le. i 

lefeküdni, 
lefeküdt, 
feküdj le 

to go to bed 
I go to bed at 10. 

去睡觉 
我10点上床睡觉。 7 

lemegy 
vhova/vhonnan 
Lemegyek a 
parkolóba. i 

lemenni, 
lement, menj 
le 

to go down 
somewhere/from 
somewhere 
I go down to the parking 
lot. 

下去到某处、从某处下去 
我下去到停车场。 7 

leül (vhova)  
Leülök. 
Leülök a kanapéra. i ~ni, ~t, ülj le 

to sit down 
(somewhere)  
I sit down. 
I sit down on the couch. 

坐下来（到某处） 
我坐下。 
我坐到沙发上。 7 

magántanár 
Magántanárnál 
tanulok angolul. fn ~ok, ~t, ~a 

private teacher 
I learn English with a 
private 
teacher. 

私人教师 
我跟私人教师学英语。 7 

megáll 
Megáll az élet. i 

~ni, ~t, állj 
meg 

to stop 
Life stops. (idiom.: 
Everything is 
stuck.) 

停止 
生命停止了。 （俗语，意思相当
于“诸事不顺”） 7 

megint 
Délután megint 
telefonálok. e  

again 
In the afternoon, I make 
phone 
calls again. 

再，又 
下午我又打了电话。 7 

megoldás 
Megoldást keresek. fn ~ok, ~t, ~a 

solution 
I am looking for a 
solution. 

解决方案、办法 
我在寻找解决方案。 7 

megtalál vmit 
Itt mindent 
megtalálok. i 

~ni, ~t, találj 
meg 

to find sth 
I can find everything 
here. 

找到某物 
在这里我能找到一切。 7 

mindannyian 
Mindannyian 
szeretjük a magyar 
nyelvet. e  

all of us, we all 
We all like the 
Hungarian 
language. 

所有人，大家 
大家都喜欢匈牙利语。 7 

mióta? 
Mióta tanulsz 
magyarul? e  

since when? for how 
long? For how long have 
you been 
learning Hungarian? 

从何时起？多长时间了？ 
你从何时起学习匈牙利语？ 7 

motiváció fn ~k, ~t, ~ja motivation 动机 7 

motivál vkit i ~ni, ~t, ~j to motivate sb 激励某人 7 

mozijegy fn ~ek, ~et, ~e cinema ticket 电影票 7 

multinacionális 
multinacionális cég mn ~abb, ~an 

multinational 
a multinational 
company 

跨国 
跨国公司 7 

munkalehetőség fn ~ek, ~et, ~e job opportunity 工作机会 7 
munkanélküli 
Munkanélküli 
vagyok. fn ~ek, ~t, ~je 

unemployed person 
I am unemployed. 

失业人员 
我失业了。 7 

munkaszüneti nap fn ~ok, ~ot, ~ja bank holiday 
非工作日（字面意思：工作休息日

） 7 
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napló 
Naplót írok. fn ~k, ~t, ~ja 

diary 
I write a diary. 

日记 
我写日记。 7 

negatívum fn ~ok, ~ot, ~a negative aspect 消极方面 7 

néni 
Margit néni fn ~k, ~t, ~je 

aunt (form of address 
for elderly ladies) 
Aunt Margit 

阿姨（用于称呼年长的女性） 
玛格丽特（Margit）阿姨 7 

nevel vkit 
Gyereket nevelek. i ~ni, ~t, ~j 

to bring up sb 
I am bringing up 
children. 

抚养某人 
我抚养孩子们。 7 

nyelvtanulás fn ~t, ~a language learning 语言学习 7 
olvasás 
Az olvasás segít a 
nyelvtanulásban. fn ~t, ~a 

reading 
Reading helps with 
language learning. 

阅读 
阅读有助于语言学习。 7 

optikus fn ~ok, ~t, ~a optician 验光师 7 
oroszóra 
Tegnap volt az első 
oroszórám. fn ~’k, ~’t, ~’ja 

Russian lesson 
I had my first Russian 
lesson yesterday. 

俄罗斯语课 
昨天是我的第一节俄罗斯语课。 7 

óta 
Március óta tanulok 
latinul. e  

since, for 
I have been learning 
Latin since 
March. 

自此，从此 
我从三月起（一直）学习拉丁文。 7 

ösztöndíj 
Ösztöndíjjal vagyok 
Tokióban. fn ~ak, ~at, ~a 

scholarship, grant 
I am in Tokyo with a 
scholarship. 

奖学金 
我在东京有一个奖学金。 7 

pilóta fn ~’k, ~’t, ~’ja pilot 飞行员 7 

pozitívum fn ~ok, ~ot, ~a 
positive aspect, 
advantage 积极的方面，优势 7 

prezentáció 
Prezentációt tartok. fn ~k, ~t, ~ja 

presentation 
I am giving a 
presentation. 

演示、介绍 
我做演示。 7 

próbál 
Próbálok segíteni 
másoknak. i ~ni, ~t, ~j 

to try 
I try to help others. 

尝试 
我试着帮助别人。 7 

pszichológia fn ~’k, ~’t, ~’ja psychology 心理学 7 

sms fn ~ek, ~t, ~e text message 短信 7 
stresszes 
A munkám 
stresszes. mn ~ebb, ~en 

distressing, stressful 
My work is stressful. 

让人难受的，紧张的，有压力的 
我的工作很紧张。 7 

szak 
antropológia szak fn ~ok, ~ot, ~ja 

major 
a major in anthropology 

专业 
人类学专业 7 

szakdolgozat 
A szakdolgozatomat 
írom. fn ~ok, ~ot, ~a 

thesis 
I am writing my thesis. 

论文 
我写我的论文。 7 

szakos 
Antropológia szakos 
egyetemista 
vagyok. mn  

I am a student in 
anthropology. 

专业的 
我是人类学专业的学生。 7 

személyjel 
birtokos személyjel fn ~ek, ~et, ~e 

personal suffix, personal 
ending possessive 
ending 

人称后缀 
所属格人称后缀 7 

szemeszter 
Egy szemesztert 
Tokióban töltök. fn ~ek, ~t, ~e 

semester 
I spend one semester in 
Tokyo. 

学期 
我在东京度过一个学期。 7 
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szféra 
üzleti szféra fn ~’k, ~’t, ~’ja 

sphere, sector 
business sector 

分支、部门 
商业分支 7 

szkájpol vkivel 
Zitával szkájpolok. i ~ni, ~t, ~j 

to skype with sb 
I skype with Zita. 

与某人打skype 
我与泽塔（Zita）打Skype。 7 

szláv 
szláv nyelvek mn ~ul 

Slavic 
Slavic languages 

斯拉夫 
斯拉夫语 7 

szünet 
Egy óra szünetet 
tartunk. fn ~ek, ~et, ~e 

break 
We will have a one-hour 
break. 

间隔、休息 
我们有一个小时的休息时间。 7 

tanítónő fn ~k, ~t, ~je 
female primary school 
teacher 女教师 7 

terasz 
Kimegyek a 
teraszra. fn ~ok, ~t, ~a 

terrace 
I go out to the terrace. 

楼台、庭院里的平台 
我出去去露台。 7 

termékmenedzser fn ~ek, ~t, ~e product manager 产品经理 7 
tesztel vmit 
Programokat 
tesztelek. i ~ni, ~t, ~j 

to test sth 
I test programs. 

测试某事 
我测试程序。 7 

tulajdonnév fn 

~nevek, 
~neket, 
~neve proper noun 专有名词 7 

újságcikk 
Egy újságcikket 
olvasok. fn ~ek, ~et, ~e 

newspaper article 
I am reading a 
newspaper article. 

报纸文章 
我读报纸上一篇文章。 7 

unió 
Európai Unió fn ~k, ~t, ~ja 

union 
European Union 

联盟 
欧洲联盟 7 

ügyfél 
Ügyfelekkel 
tárgyalok. fn 

~felek, 
~felet, ~fele 

client, customer 
I negociate with clients. 

客户 
我与客户协商。 7 

vállalkozó fn ~k, ~t, ~ja enterpreneur 企业家 7 
valószínűleg 
Ez valószínűleg igaz. e  

likely, presumably 
This is likely to be true. 

可能，大概 
这很可能是真实的。 7 

vezet vmit 
Egy céget vezetek. 
Autót vezetek. i 

~ni, ~ett, 
vezess 

to run sth, to drive a car 
I run a company. 
I drive a car. 

运行某事、开车、开店 
我开了一家公司。 
我开车。 7 

zuhanyozik 
Reggel 
zuhanyozom. i 

zuhanyozni, 
zuhanyozott, 
zuhanyozz 

to take a shower 
I take a shower in the 
morning. 

冲澡、淋浴 
我在早上冲澡。 7 

 


