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SZÓ SZÓFAJ TOLDALÉKOK ANGOL KÍNAI F 

ajándék fn ~ok, ~ot, ~a present, gift 礼物，礼品 8 
ajándékoz vmit 
vkinek 
Egy kisautót 
ajándékozok az 
öcsémnek. i 

~ni, ~ott, 
ajándékozz 

to give a present to sb 
I give my little brother 
a matchbox car as a 
present. 

给某人某物作为礼物 
我给我弟弟一个玩具车作为

礼物。 8 

ajtó fn ~k, ~t, ~ja door 门 8 
alatt 
az asztal alatt e  

under 
under the table 

在……下面 
在桌子下面 8 

albérlet 
Albérletben lakom. fn ~ek, ~et, ~e 

rent 
I am renting a flat. 

出租 
我住在出租屋里。 8 

album fn ~ok, ~ot, ~a album 相册; 画册 8 

állat fn ~ok, ~ot, ~a animal 动物 8 
amikor 
Amikor kicsi voltam, 
... e  

when 
When I was a child ... 

什么时候(引导从句) 
在我小的时候 ... 8 

anyós fn ~ok, ~t, ~a mother-in-law 岳母、丈母娘、婆婆 8 
aranyos 
Van egy aranyos 
kiskutyám. mn ~abb, ~an 

cute 
I have a cute little 
puppy. 

可爱的 
我有一个可爱的小狗。 8 

baba (= kisbaba) 
Babát várok. fn ~’k, ~’t, ~’ja 

baby 
I am expecting a baby. 

宝宝 (= kisbaba) 
我怀孕了。 8 

behoz vmit 
Behozom a fotelt a 
szobába. i 

~ni, ~ott, hozz 
be 

to bring sth in 
I bring the armchair 
into the 
room. 

拿来某物 
我把扶手椅拿进 
房间。 8 

berendezés 
A lakásomban 
egyszerű a 
berendezés. fn ~ek, ~t, ~e 

furnishing and 
equipments 
My flat is furbished in a 
simple 
way. 

家具和设备 
我住处的家具电器（装配得

）很简单。 8 
betesz vmit vhova 
Beteszem a könyvet a 
táskámba. i 

betenni, 
betett, 
tegyél/tégy be 

to put sth somewhere 
I put the book into my 
bag. 

把某物放进某处 
我把书放进书包。 8 

birtok fn ~ok, ~ot, ~a possession 所有权 8 

bőrönd fn ~ök, ~öt, ~je suitcase 手提箱、行李箱 8 

bútor 
Van kedvenc 
bútorod? fn ~ok, ~t, ~a 

furniture 
Do you have a 
favourite piece of 
furniture? (inf.) 

家具 
有没有你最喜欢的家具？  8 

családi 
családi ünnep mn  

family 
family celebration 

家庭的 
家庭庆祝活动 8 

csoportvezető 
Csoportvezetőként 
dolgozom. fn ~k, ~t, ~je 

team leader 
I work as a team 
leader. 

队长 
我作为一个团队领导而工作

。 8 

dehogy 
A bátyádnak öt 
gyereke van? 
Dehogy, csak három. e  

certainly not, o no 
Does your brother 
have 5 
children? O no, only 
three. 

当然不是; 哦，不 
- 你弟弟有5个孩子？ 
- 哦，不，只有3个。 8 

dohányzóasztal fn ~ok, ~t, ~a coffee table 咖啡桌 8 
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dolgozószoba fn ~’k, ~’t, ~’ja study, home office 办公室、书房 8 

dominál 
A lakásomban a kék 
szín dominál. i ~ni, ~t, ~j 

to be dominant 
The dominant colour in 
my flat is 
blue. 

主导 
在我的住处，占主导地位的

颜色是蓝色。 8 
egyáltalán 
Egyáltalán nem 
zavarsz. e  

at all 
You are not disturbing 
at all. 

根本、完全 
你完全没打扰。 8 

egyelőre 
Egyelőre nem 
beszélek Évával. e  

for the time being, for 
a while 
I won't talk to Éva for a 
while. 

暂时，一会儿 
我有一阵子不会跟伊娃说话

了。 8 
elfelejt vmit 
Elfelejtettem 
fényképet hozni. i 

~eni, ~ett, 
felejts el 

to forget sth 
I forgot to bring 
photographs. 

忘记(做)某事 
我忘了带照片。 8 

elköltözik 
vhonnan/vhova  
Szeretnék elköltöz 
innen. i 

elköltözni, 
elköltözött, 
költözz el 

to move to another 
place 
I'd like to move to 
another place 
from here. 

从某处移动、移动到某处 
我想从这里移动到另一个地

方。 8 

elmarad 
A névmás elmarad a 
mondatból. i 

~ni, ~t, maradj 
el 

here: to be omitted 
"The pronoun is often 
omitted 
from the sentence." 

（本课中的意思是）跳过、

省略 
人称代词在句子中常被省略

。 8 
elmosogat (= 
mosogat) i 

~ni, ~ott, 
mosogass el 

to wash the dishes, to 
wash up 洗碗，洗起来(= mosogat) 8 

előszoba fn ~’k, ~’t, ~’ja entrance-hall 门厅 8 

elseje 
május elseje, május 
elsején e  

first (day of the month) 
the first of May, on the 
first of 
May 

（每个月的）一号 
五月一号，在五月的第一天 8 

erkély fn ~ek, ~t, ~e balcony 阳台 8 

érkezik 
- Régóta vársz? 
- Nem, csak most 
érkeztem. i 

érkezni, 
érkezett, 
érkezz 

to arrive 
- Have you been 
waiting for long? 
- No, I have just 
arrived. 

到达 
- 你等了很久吗？ 
- 没有，我才刚到。 8 

erről 
Erről majd máskor 
mesélek. e  

about this 
I'll tell you about this 
another 
time. 

关于这个 
关于这个，我其他时间再告

诉你。 8 

eszpresszó fn ~k, ~t, ~ja espresso 特浓咖啡 8 

étkező fn ~k, ~t, ~je dining room 饭厅 8 

étkezőasztal fn ~ok, ~t, ~a dining table 餐桌 8 

fal fn ~ak, ~at, ~a wall 墙、墙壁 8 

faliszekrény fn ~ek, ~t, ~e 
wall cupboard, wall 
closet 吊柜，墙面衣柜 8 

felhív vkit 
Felhívom Évát. i 

~ni, ~ott, hívj 
fel 

to call sb 
I give a call to Éva. 

打电话给某人 
我给伊娃打电话。 8 

feltesz vmit vhova 
Felteszem a könyvet 
a polcra. i 

feltenni, 
feltett, 
tegyél/tégy fel 

to put sth up 
somewhere 
I put the book up to 
the self. 

把某物放到某处上 
我把书放到架子上。 8 
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fent e  upstairs 楼上、上头 8 

fénykép (= fotó) fn ~ek, ~et, ~e photograph 照片 (= fotó) 8 
figyelmes 
Hogy te milyen 
figyelmes vagy! mn ~ebb, ~en 

attentive, thoughtful 
You are so very 
thoughtful. 

细心的，周到的 
你是如此周到！ 8 

foglalkozik vmivel  
Telekommunikációval 
foglalkozom. i 

foglalkozni, 
foglalkozott, 
foglalkozz 

to work in (the field of)  
I work in (the field of) 
telecommunication. 

从事某事、在某领域工作 
我从事电信工作。 8 

föld 
a földön fn ~ek, ~et, ~je 

ground, floor 
on the floor 

地面，地板 
在地上 8 

földszint 
A földszinten van a 
nappali. fn ~ek, ~et, ~je 

ground floor 
The living room is on 
the ground 
floor 

底层（中国人说的一楼） 
底层有客厅。 8 

fölött 
a konyha fölött e  

above 
above the kitchen 

在……上面 
在厨房上面 8 

függöny fn ~ök, ~t, ~e curtain 窗帘 8 

fürdőkád fn ~ak, ~at, ~ja bath tub 浴缸 8 

garázs fn ~ok, ~t, ~a garage 车库 8 

görkorcsolya fn ~’k, ~’t, ~’ja roller-skates 滚轴溜冰鞋 8 

grillezik 
A kertben grillezünk. i 

grillezni, 
grillezett, 
grillezz 

to barbecue 
We barbecue in the 
garden. 

烧烤 
我们在花园里烧烤。 8 

gyerekkor (= 
gyermekkor) 
Gyerekkoromban 
szerettem 
játszani. fn ~ok, ~t, ~a 

childhood 
I liked to play in my 
childhood. 

童年 (= gyermekkor) 
我童年的时候很贪玩。 8 

gyerekszoba fn ~’k, ~’t, ~’ja children's room 儿童房 8 

hálószoba fn ~’k, ~’t, ~’ja bedroom 卧室 8 
hangos 
A szomszédok 
hangosak. mn ~abb, ~an 

loud, noisy 
The neighbours are 
noisy. 

响亮的，喧闹的 
邻居们很吵。 8 

hányadika? 
Hányadika van ma? e  

which date? 
What is today's date? 

几号？ 
今天几号？ 8 

hányadikán? 
Hányadikán van a 
születésnapod? e  

on which date? 
On which date do you 
have your 
birthday? 

在几号？ 
你生日在几号？ 8 

háziállat 
Van háziállatod? fn ~ok, ~ot, ~a 

pet 
Do you have a pet? 
(inf.) 

宠物 
你有宠物吗？  8 

helyiség 
Melyik helyiségben 
alszol? fn ~ek, ~et, ~e 

room, place 
In which room do you 
sleep? 

房间，地点 
你在哪个房间睡觉？ 8 

... hónapos 
Olivér négy hónapos. mn ~an 

... month old 
Olivér is 4 months old. 

...月龄的 
奥利弗(Olivér)4个月大。 8 

hosszúkávé fn ~k, ~t, ~ja 
long black coffee, 
American coffee 长黑咖啡 8 

hurrá 
Hurrá, lesz 
kistestvérem! e  

hooray! 
Hooray, I'll have a little 
brother or sister. 

万岁！太棒了! 
太棒了，我要有一个小弟弟

/妹妹啦！ 8 
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hűtő (= 
hűtőszekrény) fn ~k, ~t, ~je fridge 冰箱 (= hűtőszekrény) 8 
hűtőszekrény (= 
hűtő) fn ~ek, ~et, ~e fridge 冰箱(= hűtő) 8 
ígér vmit vkinek 
Azt ígértem, hogy 
hozok egy 
fotót. i ~ni, ~t, ~j 

to promise sth to sb 
I promised you to bring 
a 
photograph. 

答应、许诺把某物给某人 
我答应了，带一张照片。 8 

illik vmihez vmi 
A kanapé illik a zöld 
falakhoz. i illeni, illett 

to match sth 
The couch matches the 
green 
walls. 

某物匹配某物 
长沙发与绿色墙壁很匹配。 8 

iskolás 
A fiam iskolás. fn ~ok, ~t, ~a 

pupil, a child who goes 
to school My son goes 
to school. 

学生 
我的儿子是学生。 8 

iskolatáska fn ~’k, ~’t, ~’ja school bag 书包 8 
játék 
Itt mindenhol játékok 
vannak. fn ~ok, ~ot, ~a 

toy 
Here, there are toys 
everywhere. 

玩具 
在这里，到处都有玩具。 8 

jövő 
jövő idő fn ~k, ~t, ~je 

future 
future tense 

未来 
将来时 8 

kamra (= spájz) fn ~’k, ~’t, ~’ja pantry 储藏室 (= spájz) 8 
késik 
Bocsánat, hogy 
késtem! i 

késni, késett, 
késs 

to be late 
Sorry for being late. 

迟到 
对不起，我来晚了。 8 

kidob vmit 
Kidobom a 
pizzásdobozt. i 

~ni, ~ott, dobj 
ki 

to throw sth away 
I throw away the pizza 
box. 

把某物扔掉、扔开 
我扔掉匹萨盒。 8 

kimos vmit 
Kimosom a piszkos 
ruhákat. i 

~ni, ~ott, moss 
ki 

to wash sth 
I am washing dirty 
clothes. 

洗某物 
我洗脏衣服。 8 

kinek? 
Kinek veszel 
ajándékot? e  

to whom? for whom? 
For whom are you 
buying a gift? 

给谁? 
你给谁买礼物？ 8 

kisbaba (= baba) 
Kisbabám lesz. fn ~’k, ~’t, ~’ja 

(little) baby 
I'll have a baby. 

小宝宝 (= baba) 
我要有个孩子了。 8 

kiskutya fn ~’k, ~’t, ~’ja puppy 小狗 8 

kistestvér fn ~ek, ~t, ~e little sister or brother 妹妹/弟弟，年纪小的手足 8 

kistévé fn ~k, ~t, ~je small TV set 小电视机 8 
kitesz vmit vhova 
A tornacipőt kiteszem 
a teraszra. i 

kitenni, kitett, 
tegyél/tégy ki 

to put sth outside 
I put the sports shoes 
to the terrace. 

把某物放到某处去 
我把运动鞋放到露台去。 8 

kitől? 
Kitől kaptad ezt a 
pulóvert? e  

from whom? 
Who did you get this 
sweater 
from? 

从谁那儿？ 
你从谁那儿弄来的这件毛衣

？ 8 

kíváncsi mn ~bb, ~an curious 好奇的 8 

kivisz vmit vhova 
A bögréket kiviszem a 
konyhába. i 

kivinni, kivitt, 
vigyél ki 

to take sth out 
I take the mugs out to 
the 
kitchen. 

把某事拿到某处去 
我把杯子拿到厨房去。 8 

kollégista Kollégista 
vagyok. fn ~’k, ~’t, ~’ja 

student living in a 
dormitory I live in the 

住宿生 
我是住宿生。 8 
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dormitory. 

kollégium fn ~ok, ~ot, ~a dormitory 宿舍 8 

komód fn ~ok, ~ot, ~ja chest of drawers 五斗柜，立柜 8 

konyhaszekrény fn ~ek, ~t, ~e 
cupboard, kitchen 
cabinet 橱柜，厨房组合柜 8 

könyvespolc fn ~ok, ~ot, ~a book shelf 书架 8 

könyvszekrény fn ~ek, ~t, ~e book case 书柜 8 
kor 
ötéves koromban fn ~ek, ~t, ~e 

age 
at the age of five 

年纪 
在五岁的时候 8 

körbevezet vkit 
Gyere, körbevezetlek. i 

~ni, ~ett, 
vezess körbe 

to show sb round 
Come, I'll show you 
round. 

带某人四处转 
来吧，我带你去转转。 8 

közbejön 
Ha valami közbejön, 
telefonálok. i 

közbejönni, 
közbejött, 
jöjjön közbe 

to come up 
If something comes up, 
I'll call 
you. 

出现 
如果出现什么事情，我会给

您打电话。 8 
között 
a tévé és a komód 
között e  

between 
between the TV and 
the chest 

在……之间，在……中间 
电视和立柜中间 8 

kuka 
Kidobom ezt a dobozt 
a kukába. fn ~’k, ~’t, ~’ja 

trash can, waste 
conatiner 
I throw this box to the 
waste 
container. 

垃圾桶 
我把这个盒子扔到垃圾桶里

。 8 
kutya 
Van egy kutyánk. fn ~’k, ~’t, ~’ja 

dog 
We have a dog. 

狗 
我们有一只狗。 8 

különböző 
különböző helyiségek mn ~bb, ~en 

different 
various rooms 

不同的，不一样的 
不一样的房间 8 

különbség 
Mi a különbség ... és 
... között? fn ~ek, ~et, ~e 

difference 
What is the difference 
between ... 
and ...? 

区别 
……和……的区别是什么？ 8 

láb fn ~ak, ~at, ~a foot, leg 脚，腿 8 

lecke (= házi feladat) fn ~’k, ~’t, ~’je homework 家庭作业(= házi feladat) 8 

leckét ír   to write homework 写作业  

lélek 
Édesanyám a család 
lelke. fn 

lelkek, lelket, 
lelke 

soul 
My mother is the soul 
of the 
family. 

灵魂 
我的母亲是我家的灵魂。(最
重要的人) 8 

lépcső 
Lemegyek a lépcsőn. fn ~k, ~t, ~je 

stairs, stairway 
I go down the stairs. 

楼梯 
我走下楼。 8 

lesz 
Öt éves leszek. i 

lenni, lett, 
legyél/légy 

will be, turn, become 
I will be 5 years old. 

会，要，变成，成为 
我要5岁了。 8 

levisz vmit vhova 
A tévét leviszem a 
földszintre. i 

levinni, levitt, 
vigyél le 

to take sth down 
I take the TV down to 
the ground 
floor. 

把某物拿下来到某处 
我把电视机拿到底层去。 8 

luxusétterem fn 

~éttermek, 
~éttermet, 
~étterme luxury restaurant 豪华餐厅 8 
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macska 
Volt egy macskám. fn ~’k, ~’t, ~’ja 

cat 
I had a cat. I used to 
have a cat. 

猫 
我曾经有一只猫。 8 

magam 
Veszek magamnak 
egy ruhát. e  

myself 
I buy myself a dress. 

我 
我给自己买一件衣服。 8 

magazin fn ~ok, ~t, ~ja magazine 杂志 8 

magyarkönyv fn ~ek, ~et, ~e Hungarian coursebook 匈牙利课程教材 8 
mai 
a mai újság mn  

today's 
today's newspaper 

今天的 
今天的报纸 8 

mama 
Anna mama fn ~’k, ~’t, ~’ja 

Grandma 
Grandma Anna 

奶奶 
安娜(Anna)奶奶 8 

máskor 
Erről majd máskor 
mesélek. e  

another time 
I'll tell you about this 
another 
time. 

下一次，另个时间，其他时

候 
关于这个，我其他时间再告

诉你。 8 

meghív vkit 
Meghívlak a 
születésnapomra. i 

~ni, ~ott, hívj 
meg 

to invite sb 
I invite you to my 
birthday. 

邀请某人 
我邀请你来我的生日（聚会

）。 8 

meghívás fn ~ok, ~t, ~a invitation 邀请 8 
meghívó 
Küldök egy meghívót 
az 
öcsémnek. fn ~k, ~t, ~ja 

invitation card 
I send an invitation 
card to my 
younger brother. 

邀请信、请柬 
我给我弟弟发请柬。 8 

megváltozik 
Néhány alak 
megváltozik. i 

megváltozni, 
megváltozott, 
változz 
meg 

to change 
A few forms change. 

改变 
改变一些形式。 8 

mekkora? 
Mekkora a lakásod? e  

how big? what size? 
How big is your flat? 

多大？什么尺寸？ 
你的公寓有多大？ 8 

mellett 
apa mellett e  

next to 
next to Dad 

在……旁边 
在爸爸旁边 8 

Mikulás 
Mikor jön a Mikulás? fn ~ok, ~t, ~a 

Santa Claus 
When does Santa Claus 
come? 

圣诞老人 
圣诞老人什么时候来？ 8 

mosogat i 
~ni, ~ott, 
mosogass to wash up 洗碗 8 

mosógép fn ~ek, ~et, ~e washing machine 洗衣机 8 
mögött 
a kanapé mögött e  

behind 
behind the sofa 

在……后面 
在沙发后面 8 

nagybácsi 
A nagybátyám 
Belgiumban él. fn 

~k, ~t, 
~ja/nagybátyja 

uncle 
My uncle lives in 
Belgium. 

叔叔、舅舅 
我叔叔在比利时生活。 8 

nagynéni 
A nagynéném orvos. fn 

~k, ~t, 
~je/~nénje 

aunt 
My aunt is a doctor. 

姑妈、姨妈 
我姑姑是医生。 8 

nahát 
Nahát, milyen nagy 
ez a ház! e  

wow! 
Wow, this house is 
really big. 

哇！ 
哇，这房子真大。 8 

nappali fn ~k, ~t, ~ja living-room 客厅 8 
nemzeti 
nemzeti ünnep mn ~bb, ~en 

national 
national holiday 

国家的 
国家节假日 8 
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óriási 
Egy óriási tortát 
sütök. mn ~bb, ~an 

enormous, huge 
I'm making a huge 
cake. 

巨大的 
我在烤一个巨大的蛋糕。 8 

óvoda 
Óvodába járok. fn ~’k, ~’t, ~’ja 

kindergarden 
I go to kindergarden. 

幼儿园 
我去幼儿园。 8 

óvodás 
A lányom még csak 
óvodás. e  

a child who goes to 
kindergarden My 
daughter still goes to 
kindergarden. 

幼儿园的小孩儿 
我的女儿还只是幼儿园小孩

儿。 8 

összes 
Az összes gyerek örül. e  

all 
All the children are 
happy. 

所有 
所有的孩子都高兴。 8 

pad fn ~ok, ~ot, ~ja bench 长凳 8 

pakol 
Egész nap csak 
pakolok. i ~ni, ~t, ~j 

here: to clean 
I am cleaning the 
whole day. 

（本课中指）清洁、做卫生

，整理 
我一整天净做卫生了。 8 

papagáj fn ~ok, ~t, ~a parrot 鹦鹉 8 
paprikás 
paprikás krumpli mn ~abb, ~an 

with paprika 
potatoes with paprika 

带辣椒的 
辣椒炖土豆 8 

párna fn ~’k, ~’t, ~’ja cushion, pillow 靠垫，抱枕 8 

pezsgő fn ~k, ~t, ~je champagne 香槟酒 8 

pingvin fn ~ek, ~t, ~je pinguin 企鹅 8 

pizzásdoboz fn ~ok, ~t, ~a pizza box 比萨盒 8 
polc 
A könyveket 
felteszem a polcra. fn ~ok, ~ot, ~a 

shelf 
I put the books on the 
shelf. 

架子 
我把书放到架子上。 8 

puli fn ~k, ~t, ~ja 
puli (Hungarian dog 
race) 匈牙利赛狗 8 

puzzle fn ~'k, ~'t, ~'ja puzzle 拼图; 难题、谜题 8 
ragozott 
ragozott alak mn ~abb, ~an 

inflected, conjugated 
inflected form 

后缀的、变位的 
变位形式 8 

régebben 
Régebben volt két 
macskám. e  

some time ago 
I had two cats some 
time ago. 

前一段时间、以前 
我以前有过两只猫 8 

rejtvény 
Rejtvényt fejtek. fn ~ek, ~t, ~e 

crosswords 
I do crosswords. 

填字游戏 
我做填字游戏。 8 

rendet rak 
Utálok rendet rakni. i ~ni, ~ott, ~j 

to tidy up, to clean up 
a mess I hate tidying 
up. 

整理杂物，收拾烂摊子 
我讨厌整理杂物。 8 

rendetlenség 
A gyerekszobában 
rendetlenség van. fn ~ek, ~et, ~e 

mess 
The children's room is 
a mess. 

烂摊子、一团乱麻 
孩子们的房间是一个烂摊子

。 8 
rokon 
Rokonoknál lakom. fn ~ok, ~t, ~a 

relative 
I live with relatives. 

亲戚 
我住在亲戚那儿。 8 

romantikus 
romantikus film mn ~abb, ~an 

romantic 
a romantic film 

浪漫的 
浪漫电影 8 

siker 
Engem a siker 
motivál. fn ~ek, ~t, ~e 

success 
Success motivates me. 

成功 
成功激励着我。 8 

simogat vkit/vmit 
Szeretem simogatni a 
kutyánkat. i 

~ni, ~ott, 
simogass 

to stroke, to pet 
I like to pet my dog. 

宠某物/某人 
我喜欢宠我的狗。 8 
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sógor fn ~ok, ~t, ~a brother-in-law 妻舅、连襟、叔伯 8 

sokáig 
Sokáig dolgoztam. 
Sokáig vártam. e  

for a long time, late I 
worked late. 
I waited for a long 
time. 

很长一段时间, 到很晚 
我工作到很晚。 
我等了很长时间。 8 

sötétbarna mn ~'bb, ~'n dark brown 深棕色 8 

spájz (= kamra) fn ~ok, ~ot, ~a pantry 储藏室 (= kamra) 8 

szakácskönyv fn ~ek, ~et, ~e cook book 烹饪书 8 
szekrény 
faliszekrény fn ~ek, ~t, ~e 

cupboard, wardrobe 
wall cupboard 

橱柜，衣柜 
墙面吊柜 8 

szerkezet 
birtokos szerkezet fn ~ek, ~et, ~e 

structure, construction 
possessive 
construction 

结构，构造 
所有格结构 8 

szigorú 
szigorú szülők mn ~bb, ~an 

strict 
strict parents 

严格的、严厉的 
严厉的父母 8 

Szilveszter fn ~ek, ~t, ~e New Year's Eve 新年前夜 8 
szonáta 
Egy szonátát 
zongorázom. fn ~’k, ~’t, ~’ja 

sonata 
I'm playing a sonata on 
the piano. 

奏鸣曲 
我弹钢琴演奏奏鸣曲。 8 

szőnyeg fn ~ek, ~et, ~e carpet, rug 地毯 8 
szörp 
Majd iszom egy 
szörpöt az 
egészségedre. fn ~ök, ~öt, ~je 

syrup 
I'll drink a syrup to 
your health. 

浓缩果汁 
我会喝杯浓缩果汁来干杯（

祝你健康）。 8 
születésnap 
Ma van a 
születésnapom. 
Meghívlak a 
születésnapomra. fn ~ok, ~ot, ~ja 

birthday 
Today is my birthday. 
I invite you to my 
birthday. 

生日 
今天是我的生日。 
我邀请你来我的生日（聚会

）。 8 
született 
Édesanyám született 
pszichológus.  e 

born, genuin 
My mother is a born 
psychologist. 

生来、天生的 
我母亲是天生的心理学家。 8 

születik 
Január elsején 
születtem. i 

születni, 
született, 
szüless 

to be born 
I was born on January 
1. 

出生 
我生于1月1日。 8 

tágas 
A nappalink nagyon 
tágas. mn ~abb, ~an 

spacious 
Our living-room is very 
spacious. 

宽敞的 
我们的客厅很宽敞。 8 

teknős 
Nem egy teknősöm 
van, hanem 
kettő. fn ~ök, ~t, ~e 

turtle 
I have not one turtle 
but two. 

龟 
我不是有一只乌龟，是有两

只。  
telekommunikáció 
Telekommunikációval 
foglalkozom. fn ~t, ~ja 

telecommunication 
I work in 
telecommunication. 

电信 
我从事电信工作。 8 

tesztmérnök  
Tesztmérnökként 
dolgozom. fn ~ök, ~öt, ~e 

test engineer 
I work as a test 
engineer. 

测试工程师 
我作为一个测试工程师而工

作。 8 

tömeg 
Reggel tömeg van a 
fürdőszoba 
előtt. fn ~ek, ~et, ~e 

mass, crowd 
There is a crowd in 
front of the 
bathroom every 
morning. 

人群 
每天早晨在浴室前头都有一

群人。 8 
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tükör 
Ezt a tükröt a 
nagymamámtól 
kaptam. fn 

tükrök, tükröt, 
tükre 

mirror 
I got this mirror from 
Grandma. 

镜子 
我从奶奶那儿得到了这面镜

子。 8 

tűzhely fn ~ek, ~t, ~e stove, cooker 灶具，电磁炉 8 
udvar 
Az udvaron 
grilleztem. fn ~ok, ~t, ~a 

yard, court 
I grilled in the 
courtyard. 

院子，庭院 
我在院子里烧烤。 8 

ugyanaz 
A ragozás ugyanaz. e  

same 
The conjugation is the 
same. 

相同的，一样的 
变位是一样的。 8 

unokahúg fn ~ok, ~ot, ~a 
younger (female) 
cousin, niece 表妹，侄女、外甥女 8 

unokaöcs fn 
~ök, ~öt, 
~öccse 

younger cousin, 
nephew 表弟，侄子、外甥 8 

ünnep 
családi ünnep fn ~ek, ~et, ~e 

holiday, celebration 
a family 
celebration/party 

节日，庆典 
家庭庆祝活动 8 

ünnepel vmit/vkit 
A születésnapomat 
ünnepeljük. i ~ni, ~t, ~j 

to celebrate sth/sb 
We are celebrating my 
birthday. 

庆祝某事 
我们庆祝我的生日。 8 

ünnepség 
Rendezünk egy kis 
ünnepséget. fn ~ek, ~et, ~e 

celebration (party) 
We organize a little 
celebration 
party. 

庆祝活动（派对） 
我们组织一个小的庆祝派对

。 8 

vécé fn ~k, ~t, ~je WC 厕所 8 

vendégszoba fn ~’k, ~’t, ~’ja guest room 客房 8 
visel vmit 
A kék ruhámat 
viseltem. i ~ni, ~t, ~j 

to wear sth 
I was wearing my blue 
dress. 

穿，戴某物 
我穿着蓝色的衣服。 8 

wellness fn ~ek, ~t, ~e wellness 健康 8 

zavar vkit 
Nem zavarlak? i ~ni, ~t, ~j 

to disturb sb 
Is it a good time to 
talk? (lit.: Am I 
not disturbing you?) 

打扰某人 
现在方便吗？ （字面意思：
我不打扰你吧？） 8 

zuhany fn ~ok, ~t, ~a shower 淋浴 8 
 


