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Ebben a füzetben azokat a szavakat gyűjtöttük össze ábécésorrendben, amelyek jelentése nagyban kontextusfüggő. Ehhez 

a MagyarOK A2+ nyelvkönyvet használtuk nyelvi korpuszként, azaz a szavakat azokban a mondatokban adtuk meg, 

amelyekben a könyvben előfordulnak. Legtöbb esetben a szavak minden könyvbeli megjelenését feltüntettünk, hogy a 

tanuló minél több példán keresztül megfigyelhesse és megérthesse használatukat és jelentésüket.  

 

This booklet presents words whose meaning is largely determined by context. The list is based on MagyarOK A2+ as a corpus; 

the words are presented in sentences taken from the textbook. Most of the time, all sentences of the book containing the word 

in question are included so that their meaning and use can be observed and deduced from a relatively large number of 

examples.  The words are listed in alphabetic order. 
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Magyar English 

AD 

Adsz egy tollat? 

Adhatok még egy kis zöldséget? 

Az elektronikus zene legismertebb képviselői is adnak 

itt koncertet. 

A saját lakás biztonságot ad. 

Így adhatunk valakiről pozitív és negatív jellemzést 

egyszerre. 

 

felad 

El kell mennem a postára leveleket feladni. 

 

hozzáad 

Adjuk hozzá a fokhagymát / a zöldségeket! 

 

kiad  

Kiadok egy szobát. 

 

megad 

Adja meg a múlt időt is. 

 

AKKOR 

Beszélgettem egy manilai férfival. - Akkor most 

folyékonyan beszélsz spanyolul? - Azt azért nem. 

Gyalog van? - Igen. - Akkor végigmegy ezen az utcán, 

egészen a Széchenyi térig. 

Téged is érdekel a történelem? - Igen. - De jó! Akkor 

van egy közös témánk. 

Szerda este tanulhatunk együtt magyarul. - Akkor 

sajnos nem érek rá. 

GIVE 

Can you give me a pen? 

Can I give you some more vegetables? 

The most famous representatives of electronic music 

also give concerts here. 

Having one's own flat gives (a feeling of) security. 

This is how we can give a positive and a negative 

description of a person at the same time. 

 

give (up), post/mail 

I have to go to the post office to mail some letters. 

 

add 

Add the garlic / the vegetables. 

 

rent out 

I'm renting out a room. 

 

give 

Also give the past tense. 

 

THEN 

I talked to a man from Manila. - Then you are fluent in 

Spanish now? - No, that would be an exaggeration. 

Are you walking? - Yes. - Then, you follow this street 

until Szécheny Square. 

Are you also interested in history? - Yes. - Nice! We 

have a subject in common then. 

We can study Hungarian together on Wednesday 

evening. - Unfortunately, I don't have time then. 
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Tudja, hol van a Napfény szálloda? - Igen. - Akkor a 

szállodánál találkozunk négy órakor. 

Legalább húsz kilométert gyalogoltam. - Akkor 

biztosan nagyon elfáradtál. 

Ha esik az eső, megnézhetnénk a múzeumot. - Benne 

vagyok. - Akkor ezt megbeszéltük. 

 

ha … akkor 

Ha este tízkor akarok moziba menni, akkor este tízkor 

megyek. 

 

akkor … ha 

Én akkor tanulok leghatékonyabban, ha szövegeket 

olvasok. 

Egy gyermeknek csak akkor lesz zöld a szeme, ha 

mindkét szülő zöld szemű. 

 

(NEM) ANNYIRA 

Az a helyzet, hogy nem annyira szeretem az 

animációs filmeket. 

Nem annyira szeretem a focit. 

Szeretsz vendégeket fogadni? - Nem annyira, mert 

túl sok vele a munka. 

Szeretem a romantikus filmeket. - Én azokat nem 

annyira szeretem. 

Volt valami, ami nem annyira tetszett?  

Nekem egy dolog nem annyira tetszett: túl sokan 

voltunk nyelvórán. 

Az viszont nem annyira tetszett, hogy olyan sokan 

voltunk a szemináriumokon. 

 

AZ (AZT, ABBAN stb.): előreutalás 

Do you know where the Napfény Hotel is? - Yes. - Let's 

meet at the hotel at four then.   

I walked at least 20 km. - You must be very tired then. 

 

If it's raining, we could visit the museum. - Okay. - It's 

a deal then. 

 

if… then 

If I want to go to the cinema at 10PM, then I go (to 

the cinema) at 10PM. 

 

(then) … if/when 

I learn most efficiently when I read texts. 

 

A child will have green eyes only if/when both 

parents have green eyes.   

 

(NOT) THAT MUCH/REALLY 

…. I do not like animation movies that much. 

 

I do not really like football. 

Do you like receiving guests? - Not really because it's 

too much work. 

I like romantic movies. - I do not like them so much. 

 

Was there anything you did not really like? 

There was one thing I did not really like: there were 

too many students in the language courses.  

What I did not really like was that we were so many 

students in seminars. 

 

THAT: forward reference 
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Az viszont nem annyira tetszett, hogy olyan sokan 

voltunk a szemináriumokon. 

Az az igazság, hogy Róbertet egy dolog érdekli igazán: 

a motorok.  

Az az igazság, hogy semmilyen sportot nem szeretek. 

Az az igazság, hogy nem annyira érdekelnek a 

rajzfilmek. 

Az az a nagy tér, ahol a dzsámi is áll. 

Az a baj, hogy az emberek nem szeretnek hozzám 

járni. 

Az a baj, hogy nagyon sötét a nappalim. 

Szerencsére a belvárosban lakom. Ennek az az előnye, 

hogy közel van minden. 

Az sem tragédia, ha megbukok a vizsgán. 

Ha azt válaszolja, hogy a barna a leggyakoribb 

szemszín, igaza van. 

A férje azt hitte, hogy Ivett főzött valamit. 

 

Azt kérdeztem, hogy sportoltál-e a múlt héten. 

Azt mondtam, hogy szép a ruhád. 

Csak azt tudom, hogy Csilláék nagyon egészségesen 

étkeznek. 

Mit mond Bori a kávéról? - Azt, hogy a világ legjobb 

találmánya. 

Amerikai tudósok azt vizsgálták, (hogy) segít-e az 

alvás a szótanulásban. 

 

AZÉRT 

Akkor most folyékonyan beszélsz spanyolul? - Azt 

azért nem. 

Ő Lea. Elég ismert fotómodell. - Akkor azért olyan 

ismerős az arca! 

What I didn't really like was that there were so many 

of us in the seminars. 

The truth is that Robert is interested in one thing only: 

motorcycles. 

The truth is that I don't like any kind of sports. 

The truth is that I'm not really interested in cartoons. 

 

That's the big square with the mosque. 

The problem is that people don't like to come to see 

me.  

The problem is that my living room is very dark. 

Fortunately, I live downtown. The advantage of that is 

that everything is nearby. 

It isn't a catastrophe if I fail an exam. 

If you answer that brown is the most common eye 

colour, you are right. 

Her husband thought that Ivett had cooked 

something. 

I asked you if you did any sports last week. 

I said that you have a beautiful dress on. 

I only know that Csilla and her friend eat very healthy. 

 

What does Bori say about coffee? - That it is the best 

invention in the world. 

American scientists studied if sleep helped with 

vocabulary learning. 

 

(THAT'S WHY) 

So, you are fluent in Spanish now? - No, that would be 

an exaggeration. (lit.: No, not that.) 

She's Lea. Quite a well-known photo model. - That's 

why her face looked so familiar. 
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azért … mert 

Ez a kép azért tetszik, mert szépek a színek. 

Azért keresem, mert a prezentáció időpontját 

szeretném megbeszélni. 

A belvárosban lakom. Ez azért nem olyan jó, mert 

nagy a zaj. 

 

IGAZÁN  

Téged is érdekel a történelem? – Hát, nem igazán. 

Elégedett vagy a lakásoddal? – Hát, nem igazán. 

Szereted a komolyzenét? – Szeretni szeretem, de nem 

igazán ismerem. 

Ha esik az eső, megnézhetnénk egy kiállítást.– Ne 

haragudj, de engem a kiállítások nem igazán 

érdekelnek.  

Az az igazság, hogy Róbertet egy dolog érdekli 

igazán: a motorok.  

 

ILYENKOR 

A cégnél a munkatársak csak megbeszélésre 

találkoznak majd. Ilyenkor a munkahelyi bébiszitter 

vigyáz a gyerekekre. 

Előfordulhat, hogy a fiatalabb eladók tegezik a 

fiatalabb vásárlókat. Ilyenkor mi is nyugodtan 

tegezhetjük az eladót. 

Amikor határidős munkánk van, minimum 10 órát 

túlórázok hetente. Ilyenkor nagyon sok a stressz. 

Mindig türelmetlenül vártam az iskolai szüneteket. 

Ilyenkor mindig csak a barátaimmal találkoztam, a 

tanáraimmal nem. 

 

 

… because 

I like this picture because the colours are nice. 

I want to talk to you because I'd like to discuss the 

time of the presentation with you.  

I live downtown. That's not so good because it's very 

noisy. 

 

REALLY, TRULY 

Are you also interested in history? - Well, not really. 

Are you happy with your flat? - Well, not really. 

Do you like classical music? - I do like it but I do not 

really know a lot about it. 

If it's raining, we could go and see an exhibition. - I'm 

sorry but I'm not really interested in exhibitions. 

 

The truth is that Robert is interested in one thing only: 

motorcycles. 

 

IN THAT CASE, DURING THAT TIME 

Colleagues will solely meet for meetings at the 

company. In that case the company babysitter will 

look after the children.  

It can happen that younger salespeople say te to 

younger customers. In that case we can also say te to 

the salespeople. 

If we have a job with a deadline I do at least 10 extra 

hours per week. Then, we have a lot of stress. 

I always waited for school holidays impatiently. 

During that time, I only met my friends and not my 

teachers. 
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IS (válogatás)  

Képeket is kereshet az interneten. 

A szállodához parkoló is tartozik. 

A férjem dán, ezért dánul is beszélek. 

Otthon is magyarul beszélnek? 

Téged is érdekel a technika? 

 

… és … is 

Azóta éltem Angliában és Japánban is. 

A tévétoronyban van étterem, kilátó és 

kiállítóterem is. 

A szobákban televízió, hűtőszekrény és széf is 

található. 

Néhány egyetemi kar angol és német nyelven is 

kínál képzést.  

A Zsolnay Kulturális Negyed gyerekeknek és 

felnőtteknek is élmény. 

Ázsiában és Afrikában is a barna a jellemző 

szemszín. 

Sok bolt és egy játszótér is van a közelben. 

 

(még) … is 

Szerencsére a rendőr jól ismerte a környéket, és a lányt 

(még) a sötét erdőben is megtalálta. 

A múzeumban (még) a leghíresebb művészektől is 

láthatunk alkotásokat. 

A francia család nagyon türelmes volt. (Még) kétszer-

háromszor is elismételtek mindent, ha kellett. 

Ha az egér megrág egy kábelt, (még) katasztrófa is 

történhet. 

 

nem csak …, de/hanem … is 

TOO, ALSO (selection) 

You can also search for images on the Internet. 

A parking lot is also part of the hotel. 

My husband is Danish that's why I also speak Danish. 

Do you speak Hungarian at home, too? 

Are you also interested in technology? 

 

(both) … and … 

I have lived in England and Japan since then. 

In the TV tower there is a restaurant, a sight-seeing 

platform, and an exhibition room. 

There is a TV set, a fridge and a safe in every room. 

 

Some faculties offer degree programs in English and 

German languages. 

The Zsolnay Cultural Center is an experience/adventure 

for both children and adults. 

The typical eye colour is brown both in Asia and 

Africa. 

There is also a shop and a playground nearby. 

 

even 

Fortunately the policeman knew the surroundings well 

and could find the girl even in the dark woods. 

At the museum we can see works of art (even) by the 

most famous artists. 

My French family was very patient. They (even) 

repeated everything two-three times if needed. 

If a mouse chews the cable, it can lead to 

catastrophy. 

 

not only … but also …  
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Az egerek nem csak kellemetlenek, de veszélyesek is 

lehetnek. 

 

nem is … 

Nahát! Nem is tudtam, hogy szeretsz főzni! 

 

több … is 

Kobayashi több rekordot is tart. 

Néha több megoldás is lehetséges. 

A városban több helyen is vannak szerelemlakatok. 

 

JÁR 

Egyetemre járok. 

Nem szeretek múzeumba járni. 

Budapestre jártam egyetemre. 

Bár szerettem iskolába járni, nagyon vártam a nyári 

szünetet. 

Én csak enni járok a konyhába. 

Nem jártam egyetemre: érettségi után dolgozni 

kezdtem. 

Imádok koncertre járni. 

Moziba és színházba járunk. 

Sokat járok külföldre. 

Az emberek nem szeretnek hozzám járni, mert 

fogorvos vagyok. 

Járt már Dániában? 

Hol kirándult ? Járt valamilyen érdekes helyen? 

 

Még sosem jártam ott, de azt hallottam, hogy nagyon 

szép hely. 

Mikor járt utoljára repülőtéren? 

 

Mice are not only disagreeable, but can also be 

dangerous. 

 

not (emphasis, astonishment) 

Wow! I did not know that you liked cooking. 

 

more than one / several 

Kobayashi holds more than one record. 

Sometimes there is more than one solution. 

There are several places with love locks in the city. 

 

GO, GO REGULARLY 

I go to university. (= I am a student.) 

I don't like going to museums. 

I went to university in Budapest. 

Although I liked going to school, I was looking 

forward to the summer holiday. 

I only go to the kitchen to eat. 

I didn't go to university: I started working after my 

high school graduation. 

I adore going to concerts. 

We go to the cinema and the theater. 

I go abroad a lot. 

People don't like to come to my office because I'm a 

dentist. 

Have you ever been to Denmark? 

Where did you go hiking? Have you been to any 

interesting places? 

I have never been there, but I heard that it was a very 

beautiful place. 

When was the last time that you have been to an 

airport? 
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A busz ritkán jár. 

 

Az öcsém és a barátnője nem olyan régen járnak 

együtt. 

 

JÓL (válogatás) 

Nagyon jól sikerült a csirkemell. 

Jól éreztétek magatokat? 

Nagyon jól sikerült a nyaralás. 

Azt kérdezték, hol tanultam meg ilyen jól angolul. 

Nagyon jól beszél magyarul. 

Én csak ötcsillagos szállodában alszom jól. 

Jól kijövök a kollégáimmal. 

Jól megy a magyartanulás? 

 

Hogy állsz a vizsgával?  - Hát, nem túl jól. 

 

Jól ismerem a környéket. 

A film jól végződik. 

Ha jól tudom, a pirospaprika hungarikum. 

 

Jól tudom, hogy a franciák nagyon jók rögbiben? 

 

Jól hallom, hogy Ön nem magyar? 

 

A tanárom jól tudott motiválni. 

Csilla barátja nagyon jól főz. 

Nálam jól működik az, ha felírom a szavakat. 

Nagyon jóllaktam. 

 

KERÜL 

 

Buses rarely run. 

 

My brother and his girlfriend have not been 

together for a long time. 

 

GOOD, WELL, NICE (selection) 

The chicken breast is very good. 

Did you have a good time? 

The vacation was very nice. 

They asked me where I learned English so well. 

You speak Hungarian very well. 

I only sleep well in five-star hotels. 

I get along well with my colleagues. 

How is your Hungarian? (lit: Is learning Hungarian 

going well?) 

How is your exam (preparation) going? - Well, not 

really well (lit: not so well). 

I know the region well. 

The film ends well. 

If I'm right (lit: if I know well) red paprika is a 

Hungaricum (typical Hungarian product). 

Is it true (lit: Do I know well) that French are very good 

at rugby? 

Am I right (lit: Do I hear well) that you are not 

Hungarian? 

My teacher could motivate me well. 

Csilla's friend can cook very well. 

It works well for me if I write down the words. 

I am full. 

 

1. COST 2. BE PLACED 
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A kirándulás egy főnek 7700 forintba kerül. 

Mennyibe kerül egy teljes árú jegy? 

Megnézem, mennyibe kerül egy belépőjegy. 

 

Amikor a céghez kerültem, Feri segített a legtöbbet. 

 

Az első csokoládé 1847-ben került piacra. 

Néhány kifejezés több helyre is kerülhet. 

 

KÍNÁL 

A park sok látnivalót kínál. 

Néhány kar angol és német nyelven is kínál képzést. 

 

Gyerekeknek és felnőtteknek is kínálunk 

programokat. 

A szálloda outdoor-programokat is kínál. 

A medvehagymaleveshez kínáljunk fokhagymás 

pirítóst. 

 

megkínál 

Megkínálhatlak egy pohár vörösborral? 

 

MÁR (válogatás) 

Utazott már olyan járművel, amelyik késett?  

Megtanultad már a szavakat? 

Kóstolta már valamelyik hungarikumot? - Igen, már 

kóstoltam a disznósajtot. 

Járt már Pécsett? - Igen, már jártam ott. 

 

Hallott már erről a városról? - Igen, már hallottam 

róla. 

Ön is volt már Magyarországon vendégségben? 

The excursion costs 7700 forints per person. 

How much does a full-fare ticket cost? 

I'll check the price of the entrance ticket. (lit: I'll check 

how much an entrance ticket costs.) 

When I joined the company, Feri helped me the 

most. 

The first chocolate was put on the market in 1847. 

Some expressions can be placed in several places.  

 

OFFER, SERVE (food) 

The park offers a lot of things to see.  

Some faculties also offer degree programs in English 

and German. 

We offer programs for both children and adults.  

 

The hotel also offers outdoor programs. 

Serve garlic toast bread with the wild garlic soup. 

 

 

offer (somebody something) 

Can I offer you a glass of red wine? 

 

ALREADY, YET, EVER, ONCE (selection) 

Have you ever taken a vehicle that arrived late? 

Have you learnt the words yet? 

Have you ever tried any of the Hungaricums? - Yes, 

I've once tried disznósajt. 

Have you ever been to Pécs? - Yes, I've been there 

once. 

Have you heard about this city? - Yes, I've heard 

about it. 

Have you ever been invited (for a meal) in Hungary?  
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Kikapcsolnád a számítógépet, ha már nem kell? 

 

Már mondtam, hogy mindenkivel jól kijövök a 

cégnél. 

Már láttam ezt a filmet. 

Sajnos az a lakás már elkelt. 

Már nagyon várom a nyaralást. 

Már nagyon vártam, hogy hívsz. 

Jaj, már nagyon vártalak! - Miért? Mi a baj? 

 

Most írod a szakdolgozatodat? - Nem, már 

megírtam. 

Most már minden rendben, de az első év nagyon 

nehéz volt. 

Már messziről lehet látni a bazilika tornyait. 

Dél-Amerikában a kakaóbabot már Kr. e. 3000-ben 

ismerték. 

A férjem már kora reggel elment kirándulni. 

Sokszor már négy órakor a virágpiacon vagyok. 

Magyarországon születtem, de már régóta külföldön 

élek. 

Tanultam gitározni, de az már régen volt. 

 

Róbertet csak a motorok érdeklik. - Akkor már 

értem, miért táncol mással a felesége.  

 

 

már megint 

Péter már megint tőlem kért pénzt. 

 

már … is 

Már a név is mutatja, hogy a csokoládé íze más 

Could you switch off the computer when you don't 

need it anymore? 

I've already said that I get along well with everyone 

at the company. 

I've seen this movie already. 

Unfortunately, that flat is sold already. 

I can hardly wait to go on vacation. 

I have been looking forward to your call. 

Thank God you are here (I could hardly wait for you to 

arrive). - Why? What's the matter? 

Are you writing your thesis now? - No, I have already 

written it. 

Now everything is fine, but the first year was very 

difficult. 

You can see the towers of the Basilica from far. 

Cocoa beans were already known to South Americans 

in 3000 BC.  

My husband went hiking early in the morning. 

I am often at the flower market (as early as) at 4AM. 

I was born in Hungary, but I have been living abroad 

for a long time. 

I learned how to play the guitar, but it was a long 

time ago. 

Robert is only interested in motorcycles. - Then/Now I 

understand why his wife is dancing with someone 

else. 

 

again (indicating irritation) 

Peter borrowed money from me again. 

 

already, as early as 

The name already shows that the taste of chocolate 
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lehetett, mint ma. 

Ezekben a barlangokban már az őskorban is laktak 

emberek. 

 

MILYEN? MILYENEK? 

 

Milyen tervei vannak a hétvégére? 

 

Milyen házban lakik? 

Milyen nemzetiségű Éva? 

A családjában kinek milyen színű a szeme? 

Milyen zenét szeretsz? 

Milyen nevezetességek vannak Tihanyban? 

Milyen családmodell jellemző ma Európában? 

Milyen az Ön országában a nagyvárosi élet? 

Milyen előnye és hátránya lehet a 

foglalkozásoknak? 

Húzza alá, milyen filmeket szeret! 

Egy brit magazin 400 embert kérdezett meg arról, 

milyen munkatársakkal dolgozik együtt szívesen. 

Nem tudod véletlenül, milyen kiállítás van a 

múzeumban? 

Nézze meg az interneten, milyen időjárás várható 

holnap! 

Milyen ételeket szeret? 

Milyen hangszeren játszol? 

Milyen volt az első kakaóital íze? 

Milyenek voltak a tanárai? / Milyen tanárai 

voltak? 

Milyen volt az idő? / Milyen idő volt? 

Milyen volt a hétvégéd? / Milyen hétvégéd volt? 

Milyenek a szobák? 

must have been quite different from that of today.  

People were living in these …(as early as) in the 

prehistoric age. 

 

WHAT IS … LIKE? WHAT ARE … LIKE?  

WHAT KIND/SORT OF …? 

Do you have any plans for the weekend? (lit: What 

plans do you have for the weekend?) 

In what sort of house do you live? 

What is Éva's nationality? 

Who has which eye colour in your family? 

What kind of music do you like? 

What monuments are there in Tihany?  

What kind of family model is typical for Europe? 

What is life in a metropole like in your country? 

What advantages and inconveniences may these 

professions have? 

Underline what kind of films you like. 

A British magazine asked 400 people about what 

kind of colleagues they liked to work with. 

Do you know by any chance what sort of exhibition 

there is at the museum? 

Check on the Internet what the weather will be like 

tomorrow. 

What kind of food do you like? 

What kind of instrument do you play? 

What was the taste of the first cocoa drink like? 

What were your teachers like? 

 

What was the weather like? 

How was your weekend? 

What are the rooms like? 
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Milyenek a szomszédok? 

Milyenek voltak az éttermek? 

 

Milyen gyakran? 

Milyen gyakran használja a munkahelyén a telefont? 

 

OLYAN 

A városközponttól messze bérelünk lakást. Ez nem 

olyan nagy baj, de nagyon rossz a közlekedés. 

 

Nem vagyok olyan nagy zenerajongó. 

 

Olyan szép idő van! Nem akarok egész nap a 

szobámban ülni. 

 

olyan … aki/ami/ahol stb. 

Olyan helyen szeretnék lakni, ahol jó a közlekedés. 

 

Utazott már olyan járművel, amelyik késett? 

 

Van olyan étel, amit jól el tud készíteni? 

Olyan munkatársat keresünk, aki pontosan 

dolgozik. 

Az ideális kolléga olyan ember, aki jól kommunikál 

szóban és írásban. 

Van olyan időpont, amikor egyáltalán nem tud 

koncentrálni? 

Olyan külföldi cégeknek segítek, akiknek vannak 

magyarországi kapcsolataik. 

 

olyan + MELLÉKNÉV  

A tanárok nem ismerik olyan jól a diákokat, mint 

What are the neighbours like? 

What were the restaurants like? 

 

How often? 

How often do you use the telephone at work? 

 

SO, SUCH, THAT … 

We are renting a flat far away from the city centre. This 

is not such a big problem, but public transportation 

is really bad. 

I am not a huge fan of music. (lit: such a big music 

fan) 

The weather is so nice. I don't want to sit in my 

room the whole day. 

 

(such) … who/that/where etc. 

I'd like to live in a place where public transportation 

is good. 

Have you ever travelled by a vehicle that arrived 

late? 

Is there a dish that you can prepare well? 

We are looking for a colleague who is working 

accurately. 

The ideal colleague is a person who can 

communicate well both orally and in writing. 

Is there a time of the day when you cannot 

concentrate? 

I help foreign companies that/who have 

connections to Hungary.  

 

so/that + ADJECTIVE 

The teachers don't know the students as well as in 
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nálunk. 

Ismered azt a lányt? - Igen, de nem olyan jól. 

A szauna nekem nem olyan fontos. 

A szaunát nem tartom olyan fontosnak. 

Az Ön országában drága az albérlet? - Nem olyan 

drága. 

Nem volt olyan jó, hogy távol voltam a családomtól. 

Magas sarkú csizmában nem olyan könnyű hegyet 

mászni. 

Anett azért olyan lassú, mert nagyon precíz. 

 

Sokan vesznek fel lakáshitelt? - Nem olyan sokan. 

 

Az viszont nem annyira tetszett, hogy olyan sokan 

voltunk a szemináriumokon. 

András és Vica még nem olyan régen járnak együtt. 

 

Ezt én nem tartom olyan fontosnak. 

 

olyan + MELLÉKNÉV + mint 

A szemem olyan kék, mint az apukámé. 

A hajam olyan szőke, mint az anyukámé. 

Egy nagyvárosban nem olyan olcsó az élet, mint 

vidéken. 

 

PEDIG (válogatás) 

A nagymamám 82 éves, a nagypapám pedig 84.  

 Ő Vica, az unokahúgom. A fehér inges fiatalember 

pedig Benedek, a barátja. 

A pécsi egyetemet 1367-ben alapították, az óbudai 

egyetemet pedig 1395- ben. 

Jobb oldalon, a fal mellett lesz majd a kanapé, a 

our school. 

Do you know that girl? - Yes, but not so well. 

The sauna is not that important to me. 

I don't think the sauna is so important. 

Is renting a flat expensive in your country? - Not so 

expensive. 

It wasn't so good/nice to be far away from my family. 

It is not so easy to climb a mountain in high heeled 

boots. 

Anett is (so) slow because she is very accurate. 

 

Do many people apply for a mortgage? - No, not so 

many. 

What I didn't like so much was that there were so 

many of us in the seminars. 

András and Vica haven't been together for (such) a 

long time. 

I don't find it that important. 

 

so/that + ADJECTIVE + as 

My eyes are blue like those of my father. 

My hair is blond just like my mother's. 

In a big city life is not as cheap as in the country. 

 

 

AND, BUT/ALTHOUGH (selection) 

My Grandma is 82 years old and my Grandpa is 84. 

She's Vica, my cousin. And the young man in the white 

shirt is Benedek, her boyfriend. 

The University of Pécs was founded in 1367, and the 

University of Óbuda (was founded) in 1395. 

I'll place the sofa to the right-hand side next to the 
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kanapé előtt pedig a dohányzóasztal. 

Az én hobbim a főzés, a feleségemé pedig a festés. 

Nálunk a legrosszabb jegy a hatos, a legjobb pedig az 

egyes. 

 

Ahol most lakunk, ott nagyon rossz a közlekedés. A 

busz ritkán jár, autónk pedig nincsen. 

A kitűnő szigetelés miatt a lakás nyáron sem meleg, 

télen pedig alig kell fűteni.  

 

Nagyon jól beszél magyarul. – Köszönöm, nagyon 

kedves. A feleségem magyar. Szeptember óta pedig 

egy intenzív tanfolyamon is részt veszek. 

Mi azért nem értettük a franciákat, mert túl gyorsan 

beszéltek, őket pedig az akcentusunk zavarta.  

 

Jártam néhány barlangban is. Ahol pedig megálltam 

ebédelni, találtam egy-két ritka növényt. 

 

vizsga előtt: Hogy állsz az anatómiával? – Hát, nem túl 

jól, pedig tegnap is egész nap tanultam.  

 

Az a baj, hogy az emberek nem szeretnek hozzám 

járni. Pedig aki szép, egészséges fogakat akar, az 

félévente egyszer eljön a rendelőmbe. 

Öt vagy hat pohár bort ittam, pedig otthon legfeljebb 

két pohárral szoktam inni. 

 

SIKERÜL 

Hogy sikerült az állásinterjú? 

Jól sikerült a nyaralás? 

 

wall, and the coffee table in front of the sofa. 

My hobby is cooking and that of my wife is painting. 

The worst/lowest mark is six and the best one is one. 

 

 

Public trasportation is really bad where we live now. 

Buses rarely run and we don't have a car. 

Thanks to its excellent insulation the flat is not warm 

in the summer and needs just a little bit of heating in 

the winter. 

You speak Hungarian very well. - Thank you, you are 

very kind. My wife is Hungarian. And I've been 

attending an intensive course since September. 

We didn't understand French people because they 

talked too fast and they were confused by our accent. 

 

I also visited a few caves. And where I stopped, I found 

a few rare plants. 

 

Before the exam: How is anatomy going? - Well, not 

really well although I was studying the whole day 

yesterday. 

The problem is that the people don't like to come to 

my office. But those who want to have nice, healthy 

teeth should come to my office once every half year. 

I had 5 or 6 glasses of wine although I only drink 

maximum 2 glasses at home. 

 

MANAGE, GO/DO WELL 

How did the job interview go? 

Did you have a nice vacation? (lit: Did the vacation go 

well?) 
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Nagyon jól sikerült a csirkemell. 

Sikerült a vizsgám! 

Végre sikerült kipihenni magamat. 

Sikerült megoldani a problémát? 

Sikerült megszerelni a kocsidat? 

Sikerült eladni a motorodat? 

Először a mobilommal próbáltam tájékozódni, de nem 

sikerült. 

 

SOKAT 

Sokat aludtál hétvégén? 

Miből kell sokat enni? 

Sokat tanultam más kultúrákról. 

Sokat tanultam az életről. 

Sokat vagyok a szabadban. 

 

Nagyon sokat költünk fűtésre. 

Sokat keresek. 

Sokat gyalogolt? 

Sokat dolgoztál? 

Ottó hétvégén mindig sokat mozog. 

 

Sokat járok külföldre. 

Sokat utazom. 

Közben beszélgettünk, és sokat nevettünk. 

Sokat foglalkozom a gyerekeimmel. 

A csokoládéból számos híresség is sokat fogyasztott. 

 

TART 

Mikor tartod a prezentációdat? - Már tegnap 

megtartottam. 

The chicken is very tasty. (lit: was done very well)  

I passed my exam! 

Finally, I managed to have a good rest. 

Have you managed to solve the problem? 

Have you managed to repair your car? 

Have you managed to sell your motorcycle? 

At first I tried to find my way with my mobile phone, 

but I couldn't. 

 

A LOT, MUCH (direct object) 

Did you sleep a lot over the weekend? 

What do you have to eat a lot of? 

I have learnt a lot about other cultures. 

I have learnt a lot about life. 

I spend a lot of time outdoors. (lit: I am outdoors  a 

lot) 

We spend a lot (of money) on heating. 

I earn a lot (of money). 

Have you walked a lot? 

Have you worked a lot? 

Ottó always does a lot of exercice during the 

weekend. 

I travel abroad a lot. 

I travel a lot. 

Meanwhile we were chatting and laughing a lot. 

I spend a lot of (quality) time with my children. 

Many famous people consumed a lot of chocolate. 

 

HOLD, GIVE, LAST, KEEP 

When are you giving your presentation? - I already 

gave it yesterday. 
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Kiselőadást tartok. 

A munkaidő nem nyolctól négyig fog tartani. 

Mettől meddig tart nyitva a múzeum? 

A fesztivált Szegeden tartják. 

Kobayashi több rekordot is tart. 

Délben tartottam egy kis szünetet. 

Ebben a házban tilos háziállatot tartani. 

Kisebb háziállatot szabad tartani. 

Pozitívnak tartom, hogy egy laptoppal bárhol lehet 

dolgozni. 

A kollégáim megbízható embernek tartanak. 

Miért tartja magát alkalmasnak erre a munkára? 

Beszélgessen valakivel, akinek érdekesnek tartja a 

hobbiját! 

Nagyon fontosnak tartom a jó munkalehetőségeket. 

Ezt én nem tartom olyan fontosnak. 

 

megtart (prezentációt) 

Mikor tartod a prezentációdat? - Már tegnap 

megtartottam. 

Megtartanád pénteken a videokonferenciát? 

 

TÖBB / TÖBB- 

A jövőben egyre több lesz a nemzetközi projekt. 

 

Beszélgessen minél több emberrel! 

Régen több gyerek volt egy családban, mint ma. 

 

Több megoldás is helyes. 

Több mint száz interaktív eszköz segít megérteni a 

fizikai jelenségeket. 

Az egyetemen több mint húszezer diák tanul. 

I'm giving a short presentation. 

Working hours will not last from 8 to 4. 

From when to when is the museum open? 

The festival takes place in Szeged. 

Kobayashi holds more than one record. 

I took a break at noon. 

It is forbidden to keep pets in this house. 

You are allowed to keep smaller pets. 

I think it's positive that you can work anywhere with 

a laptop. 

My colleagues think that I'm reliable. 

Why do you think you are suitable for this job?  

Talk to someone whose hobby you find interesting. 

 

I find good job opportunities very important. 

I don't find it so important. 

 

give (presentation) 

When will you give your presentation? - I already gave 

it yesterday. 

Could you give the video conference on Friday? 

 

MORE THAN ONE, SEVERAL 

In the future there will be more and more 

international projects.  

Talk to as many people as possible. 

There were more children in a family in the past than 

today. 

More than one solution is correct. 

More than a hundred interactive tools help us 

understand physical phenomena. 

More than 20 000 students are studying at the 
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Egy vizsgára több száz oldalt kellett megtanulni. 

 

Keressen az interneten még több festményt! 

A francia diákok több időt töltenek az iskolában, 

mint mi. 

Ismer más hírességeket, akik több nyelven olvastak? 

 

Köszönöm, nem kérek többet. 

Egy kicsit többet gyalogoltam, mint akartam, de 

nem baj. 

Soha nem fizetnék tízezer forintnál többet egy 

hotelszobáért. 

Sportoljunk minél többet a szabadban! 

Használjon minél többet a kifejezések közül! 

A medvehagymának számos kedvező hatása van. 

Többek között segíti az emésztést. 

A sport többek között azért jó, mert oldja a stresszt. 

 

Változatos munkám van. Többek között külföldi 

partnerekkel tárgyalok. 

Többen összeköltöznek, és közösen fizetik a rezsit. 

 

Ma már a városban több helyen is vannak 

szerelemlakatok. 

 

TUD (válogatás) 

Mit tud a szomszédairól? 

Elég keveset tudok róluk. 

Egy faluban az emberek sokat tudnak egymásról. 

Régóta tudjuk, hogy az alvásnak számos pozitív 

hatása van.  

university. 

One had to learn several hundred pages for one 

exam. 

Look for (even) more paintings on the Internet. 

French students spend more time at school than we 

do. 

Do you know any other famous people who read in 

several languages? 

Thanks, I don't want anymore (= this is enough). 

I walked a little more than I wanted to, but it's okay. 

 

I would never pay more than 10 000 forints for a 

hotel room. 

Do as much sports as possible outdoors. 

Use as many as possible from the expressions. 

Wild garlic has many positive effects. Among others, 

it helps digestion. 

One advantage of sports is that it reduces stress. (lit: 

Sport is beneficial among others). 

I have a varied job. Among others, I negotiate wirth 

foreign partners. 

Several people move in together and pay the costs 

together. 

Today there are love locks in several places in the 

city. 

 

KNOW, CAN, IS ABLE (selection) 

What do you know about your neighbours? 

I know very little about them. 

In a village, people know a lot about each other. 

We have known for a long time that sleep has a 

number of positive effects. 
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Dóra a francia regényeket eredetiben tudja olvasni. 

 

Nagyon sajnálom, de nem tudok veletek menni. 

Szeretek teniszezni, bár nem tudok olyan jól. 

 

Amikor ideges vagyok, nem tudok enni. 

Van olyan időpont, amikor nem tud koncentrálni? 

Az sem zavar, ha egy hétig nem tudok mosakodni. 

Tudtál egy kicsit pihenni? 

Mikor tudom megnézni a lakást? 

Jó érzés, hogy tudok segíteni a betegeimnek. 

 

A tanárom jól tudott motiválni. 

A tanárom nem tudott motiválni. 

Bárhol tudok aludni. 

A recepciót a tizenhetes telefonszámon tudja elérni. 

Szeretettel várunk egy finom vacsorára. Reméljük, el 

tudsz jönni. 

Sajnos nem tudok eljönni. 

Sajnálom, hogy nem tudsz eljönni. 

Örülök, hogy el tudsz jönni. 

Egyedül nem tudom fizetni az albérletet. 

A gép nem tudott időben felszállni. 

Tudok segíteni? 

Mikor tudom visszahívni? 

Tudok egy új sörözőt a belvárosban. 

Tudja, hol van a Napfény szálloda? 

Ezt nem tudom. 

Még nem tudom, mit csinálok pénteken. 

 

Nem tudod véletlenül, melyik nap van szünnap a 

Csontváry Múzeumban? 

Dóra can (is able to) read French novels in their 

original form. 

I'm sorry but I can't go with you. 

I like playing tennis although I'm not very good at it 

(lit: I can't play very well). 

When I'm nervous, I can't eat.  

Is there a time when you can't concentrate? 

It's fine even if I can't wash myself for a week. 

Were you able to rest alittle? 

When can I see the flat? 

It's nice to feel that I can/am able to help my 

patients. 

My teacher could motivate me well. 

My teacher could not motivate me. 

I can sleep anywhere. 

You can reach reception at number 17. 

We would like to invite you for a dinner. We hope that 

you will be able to come. 

Unfortunately I can't come.  

I'm sorry that you can't come. 

I'm glad that you can come. 

I can't pay the rent alone. 

The plane couldn't take off on time. 

Can I help? 

When can I call you back? 

I know a new pub downtown. 

Do you know where the Napfény Hotel is? 

I don't know that. 

I don't know yet what I'll be doing on Friday. 

 

Do you know by any chance on which days the 

Csontváry Museum is closed? 
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Meg tudnád mondani, hol van a mosdó? 

Meg tudná mondani, hogyan jutok el a bazilikáig? 

 

Jól tudom, hogy a franciák nagyon jók rögbiben? 

 

Ha jól tudom, a pirospaprika hungarikum. 

 

Én úgy tudom, hogy a legmagasabb épület Dubaiban 

van. 

Úgy tudom, hogy sok zöldséget kell enni. 

Úgy tudom, hogy naponta egy liter vizet kell inni. 

 

Tudom, hogy a kóla egészségtelen, mégis iszom, 

mert finom. 

Tudom, hogy a sport egészséges, mégsem sportolok, 

mert nincs rá időm. 

Tudom, hogy több vizet kellene inni, de mindig 

elfelejtem. 

 

tud (valamiről/valakiről)  

A tanárom sok anekdotát tudott zeneszerzőkről. 

A múzeumokban a fiam szokta elmagyarázni, amit a 

képekről tudni kell.  

Kisebb eltérések természetesen vannak, de igazi nagy 

különbségekről nem tudunk.  

Tud hasonló rekordokról az Ön országában?  

Csak azt tudom Juditról, hogy osztrák. 

 

 

tud (= beszél) 

A feleségem nagyon jól tud dánul. 

 

Could you tell me where the restrooms are? 

Could you tell me how to get to the Basilica? 

 

Am I right (lit: Do I know well) that French people 

are very good at rugby? 

If I'm not mistaken (lit: if I know well), red paprika 

is a Hungaricum. 

As far as I know the highest building is located in 

Dubai. 

As far as I know you have to eat a lot of vegetables. 

As far as I know you have to drink a liter of water per 

day. 

I know (am aware) that Coke is unhealthy, but I 

drink it because it tastes good. 

I know that sports are healthy, but I don't do any 

sports because I don't have time. 

I know that I should drink more water, but I always 

forget. 

 

know (about) 

My teacher knew a lot of anecdotes about composers. 

At the museum it's usually my son who explains what 

you have to know about the pictures. 

There are small variations, but we don't know about 

(we are not aware of) any major differences. 

Do you know about similar records in your country? 

The only thing I know about Judit is that she's 

Austrian. 

 

know (= speak) 

My wife speaks Danish very well. (lit: knows) 
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Az unokahúgom elég jól tud olaszul. 

Jól tudtatok franciául, amikor kimentetek? – Hát, én 

azt hittem, hogy jól tudok. 

 

Szerintem a romantikus filmek unalmasak. – Nem 

tudom, szerintem nem azok. 

Téged melyik múzeum érdekel a legjobban? – Nem is 

tudom. Talán a … 

 

Tudod, mennyire érdekel a botanika. – Igen, tudom. 

 

Tudod, mondtam, hogy holnap vizsgázom. 

 

Szia, Ákos! Réka vagyok. Tudod, megbeszéltük, hogy 

kedden találkozunk.  

Futottál hétvégén? – Persze. Tudod, hogy mennyire 

szeretek sportolni. 

 

VISZONT 

Engem nagyon érdekel a történelem, Annát viszont 

nem. 

Nem vagyok igazán elégedett a lakásommal. A 

partnerem viszont igen. 

Magyarországon az emberek általában vesznek lakást, 

Franciaországban viszont inkább bérelnek. 

Gyorsan megértettem a kémiát is. Nehezen ment 

viszont a történelem. 

Volt, hogy megbuktam a vizsgán. Viszont 

rengeteget tanultam az életről. 

 A legjobban az tetszett, hogy sokat dolgoztunk kisebb 

csoportokban. Az viszont nem annyira tetszett, hogy 

My (younger female) cousin speaks Italian quite well. 

Could you speak French well when you went to 

France? - Well, I thought I could. 

 

I think romantic films are boring. - I don't know, I 

don't think they are. 

Which museum interests you most? - I'm not sure/I 

don't know, perhaps… 

 

You know how much I'm interested in botanics. - Yes, 

I know. 

You know I told you that I would sit for an exam 

tomorrow. 

Hi Ákos, it's Réka. You know (remember) we agreed 

that we would meet on Tuesday. 

Did you run this weekend? - Sure. You know how 

much I love sports. 

 

BUT, THOUGH, CONTRARY TO 

I'm very interested in history, contrary to Anna. 

 

I'm not really happy with my flat. But my partner is. 

 

In Hungary people usually buy a flat, but in France 

(contrary to France where) people prefer to rent one.  

I understood chemistry quickly. I had difficulties with 

history though. 

Sometimes I would fail an exam. However, I learned a 

lot about life.  

What I liked most was that we worked a lot in smaller 

groups. What I did not like however was that there 

were too many students in the seminars. 
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olyan sokan voltunk a szemináriumokon. 

A munkatársak általában tegezik egymást. 

Legtöbbször a főnököt is szabad tegezni, az 

ügyfeleket viszont magázzuk. 

Don José beleszeret Carmenbe, aki viszont mást 

szeret. 

 

Van a spájzban fokhagyma, oregánó és más fűszerek. 

Viszont az olívaolaj elfogyott. 

 

Colleagues usually say te to each other. Most of the 

time you can also say te to your supervisor but you 

must always say Ön to clients. 

Don José falls in love with Carmen, but she loves 

somebody else (lit: who, however, loves somebody 

else). 

There is garlic, oregano, and other herbs in the pantry. 

We don't have any olive oil though. 

	


