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SZÓ SZÓFAJ TOLDALÉKOK JAPÁN F 

ábrázol valamit i ~ni, ~t, ~j ～を描く 7 

   A kép egy csendéletet ábrázol.      その絵は静物画を描いている。  

absztrakt mn ~abb, ~an 抽象的な 7 

akusztika fn ~’k, ~’t, ~’ja 音響学 7 

állampolgárság fn ~ok, ~ot, ~a 国籍 7 

amelyik e   ～する（複数ある中のどれか） 7 

   Abba a szállodába megyek, 

amelyikben van uszoda. 

     私はプールのあるホテルに行く。 

 

annyira e   それほど 7 

   Engem nem annyira érdekel a 

színház. 

     私は劇場にそれほど興味がない。 
 

ár fn ~ak, ~at, ~a 値段、価格 7 

átalakít valamit i ~ani, ~ott, alakíts át 建て直す、改装する 7 

   A templomot a 11. század óta 

sokszor átalakították. 

     

その教会は、11世紀から何度も建て直されている
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。 

bábszínház fn ~ak, ~at, ~a 人形芝居 7 

balett fn ~ek, ~et, ~je バレエ 7 

bárhol e   どこでも 7 

   Bárhol tudok aludni.       私はどこでも寝ることができる。  

bazilika fn ~’k, ~’t, ~’ja バシリカ聖堂 7 

befordul valahol/valahova i ~ni, ~t, fordulj bej ～で曲がる 7 

   A sarkon befordul balra.      その角で左に曲がる。  

bejelentőlap fn ~ok, ~ot, ~ja 登録用紙 7 

belépő fn ~k, ~t, ~je 入場（券） 7 

   Mennyibe kerül a belépő?      入場券はいくらですか？  

bemutat valakit (valakinek) i ~ni, ~ott, mutass be ～を（～に）紹介する 7 

   Szeretném bemutatni nektek a 

kedvenc festőmet. 

     

あなたたちに私のお気に入りの画家について紹介し

たいと思います。 

 

biztosít valamit i ~ani, ~ott, biztosíts ～を確保する、提供する 7 
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   A szobákban ingyenes internet-

hozzáférést biztosítunk. 

     

部屋には無料のインターネットアクセスが確保され

ている。 

 

borult mn ~abb, ~an 曇った 7 

   Borult az ég.      空は雲っている。  

családias mn ~abb, ~an 家庭的な 7 

    családias környezet      家庭的な環境  

csapadék fn ~ok, ~ot, ~a 降水 7 

csapadékos mn ~abb, ~an 雨の 7 

    csapadékos időjárás      雨の天気  

csendélet fn ~ek, ~et, ~je 静物画 7 

csökken i ~ni, ~t, ~j 減る、低下する 7 

   A hőmérséklet 0 fok alá csökken.      気温が0度以下に下がる。  

Dunántúl fn ~t, ~ja ドナウ川以西地方 7 

dzsámi fn ~k, ~t, ~ja モスク 7 

ég i ~ni, ~ett, ~j 燃える 7 

egyenesen e   まっすぐに 7 
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   Egyenesen megy kb. 500 métert.      まっすぐに約500メートルを行く。  

egyetért valakivel i ~eni, ~ett, érts egyet ～に同意する 7 

   Teljesen egyetértek veled.      完全にあなたに同意します。  

eljut valahova i ~ni, ~ott, juss ～に着く 7 

   Hogyan jutok el a Bazilikáig?      バシリカ聖堂までどう行けば着きますか？  

élmény fn ~ek, ~t, ~e 経験、体験、思い出 7 

élmény fn ~ek, ~t, ~e EZ KÉTSZER VAN!!!!! 7 

eltervez valamit i ~ni, ~ett, tervezz el ～の計画を立てる 7 

   Eltervezem a mai programot.      私が今日の予定を立てます。  

elutazik valahova i ~utazni, ~utazott, 

utazz el 

～へ旅行に行く、出発する 
7 

   A hétvégén elutazom a 

barátomhoz. 

     週末に友人のところへ旅行する。 
 

elvont mn ~abb, ~an 抽象的な 7 

   Ez a kép nekem túl elvont.      この絵は私には抽象的すぎる。  

emelkedik  i emelkedni, 

emelkedett, emelkedj 

上昇する、上がる 
7 
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   A hőmérséklet 0 fok fölé 

emelkedik. 

    気温は0度以上に上がる。 
 

emlékeztet valakit valamire i ~ni, ~ett, emlékeztess ～に～のことを思い出させる 7 

   Ezek a motívumok engem van 

Goghra emlékeztetnek. 

     

これらのモチーフが私にファン・ゴッホを思い出さ

せた。 

 

érkezés fn ~ek, ~t, ~e 到着 7 

ezer fős mn ~en 1000人収容可能な 7 

    ezer fős koncertterem      1000人収容可能なコンサートホール  

felfedez valamit i ~ni, ~ett, fedezz ～を発見する 7 

   Felfedezem az ismeretlen 

helyeket. 

     私は知らない場所を発見する。 
 

felfele e   上の方へ 7 

   Itt elmegy felfele.      ここで上の方へ行く。  

felhő fn ~k, ~t, ~je 雲 7 

felhős mn ~ebb, ~en 曇った 7 

felől e   ～から 7 
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    Észak felől hidegfront közeledik.      北から低気圧が近づく。  

feltétlenül e   必ず 7 

   A telefonomra feltétlenül 

szükségem van. 

     私には電話が必ず必要だ。 
 

felújít valamit i ~eni, ~ott, újíts fel ～を改装する、リフォームする 7 

    Az épületet neoromán stílusban 

újították fel. 

     その建物をネオロマン様式にリフォームした。 
 

fitneszterem fn ~termek, ~termet, 

~terme 

フィットネスジム 
7 

fizetős mn ~ebb, ~en 有料の 7 

   fizetős szolgáltatások      有料のサービス  

foglalás fn ~ok, ~t, ~a 予約 7 

fok fn ~ok, ~ot, ~a 度，程度，レベル 7 

   Ma 10–15 fok között lesz a 

hőmérséklet. 

     今日は，気温が10〜15度の間になる。 
 

folyó fn ~k, ~t, ~ja 川 7 

függ vmitől/vkitől i ~eni, ~ött, ~j 〜による 7 

   Attól függ.      それによる。  
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grafikus fn ~ok, ~t, ~a グラフィックデザイナー  7 

gyengül i ~ni, ~t, ~j 弱まる 7 

   A szél gyengül.      風が弱まる。  

gyerekbarát mn ~abb, ~an 子供に優しい，子供のための 7 

itthagy valamit/ valahol i ~ni, ~ott, hagyj itt 〜を…に置いて行く，残す 7 

   A szerelmesek egy lakatot 

hagyhatnak itt.  

     恋人たちは南京錠を置いて行くことができる。 
 

hálózsák fn ~ok, ~ot, ~a 寝袋 7 

hangverseny fn ~ek, ~t, ~e コンサート 7 

hangversenyterem fn ~termek, ~termet, 

~terme 

コンサートホール 
7 

havas mn ~abb, ~an 雪の積もった 7 

     havas út      雪の積もった道  

hektár fn ~ok, ~t, ~a ヘクタール 7 

hidegfront fn ~ok, ~ot, ~ja 寒冷前線 7 

hóesés fn ~ek, ~t, ~e 降雪 7 

homokozó fn ~k, ~t, ~ja 砂場 7 

hozzáférés fn ~ek, ~t, ~e アクセス 7 
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     Internet-hozzáférés      インターネットへのアクセス  

hőmérséklet fn ~ek, ~et, ~e 気温 7 

hőség fn ~ek, ~et, ~e 暑さ，猛暑 7 

idegenvezető fn ~k, ~t, ~je ツアーガイド 7 

időjárás fn ~ok, ~t, ~a 天候，天気 7 

időjárás-jelentés fn ~ek, ~t, ~e 天気予報 7 

igény fn ~ek, ~t, ~e 要求，需要 7 

igénybe vesz vmit i venni, vett, vegyél 〜を利用する 7 

   Vendégeink ingyenesen vehetik 

igénybe a szaunát. 

     我々のお客様たちはサウナを無料で利用できる。 
 

impozáns mn ~abb, ~an 堂々とした，印象的な 7 

ismeretlen mn ~ebb, ~ül 知らない，不明な 7 

javasol valamit i ~ni, ~t, ~j 〜を提案する，勧める 7 

   Én is ezt akartam javasolni.      私もこれを提案しようとしていた。  

javul  i ~ni, ~t, ~j 良くなる，治る，回復する 7 

   Javul az idő.      天気が回復する。  

jeges mn ~ebb, ~en 氷の，凍った 7 
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    jeges út      凍った道  

jégeső fn ~k, ~t, ~je あられ，雹 7 

jelentés fn ~ek, ~t, ~e 意味；報告書，レポート 7 

juhar fn ~ok, ~t, ~a 楓 7 

kánikula fn ~’k, ~’t, ~’ja 猛暑 7 

Kárpátok fn ~ot, ~a カルパチア山脈 7 

katalógus fn ~ok, ~t, ~a カタログ，一覧，目録 7 

kényelem fn kényelmet, kényelme 居心地，快適さ 7 

képtár fn ~ok, ~t, ~a 画廊 7 

kerámia fn ~’k, ~’t, ~’ja 陶器，セラミック 7 

kerékpárkölcsönzés fn ~ek, ~t, ~e 自転車レンタル 7 

kerítés fn ~ek, ~t, ~e 塀，柵 7 

kezdeményezés fn ~ek, ~t, ~e 新しい試み，取り組み 7 

kitölt valamit i ~eni, ~ött, tölts ki 〜を埋める，記入する 7 

   Ezt a bejelentőlapot legyen szíves 

kitölteni. 

     この届出用紙を記入してください。 
 

kiváló mn ~bb, ~an 傑出した，素晴らしい 7 

köd fn ~ök, ~öt, ~je 霧 7 
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ködös mn ~ebb, ~en 霧のかかった 7 

közé e   〜の中に 7 

Fizetős szolgáltatásaink közé 

tartozik a kerékpárkölcsönzés. 

    自転車レンタルは有料サービスに含まれています

。 
 

középkor fn ~t, ~a 中世 7 

kút fn ~ak, ~at, ~ja 井戸 7 

különlegesség e   特別性，特別なもの 7 

lakat fn ~ok, ~ot, ~ja 南京錠 7 

lefele e   下へ，下方へ 7 

Itt elmegy lefele az út.     道はここで下ります。  

légkondicionálás fn ~ok, ~t, ~a 空調，エアコン 7 

lóg i ~ni, ~ott, ~j 垂れている，ぶらさがっている 7 

Egy kerítésen lógnak a híres 

szerelemlakatok.  

    1つの柵に，有名な愛の南京錠たちがぶらさがっ

ている。 
 

lovas mn ~abb, ~an 馬の，馬に乗った 7 

luxus fn ~ok, ~t, ~a 贅沢 7 

manufaktúra fn ~’k, ~’t, ~’ja 製品，マニュファクチュア 7 
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megerősödik i ~erősödni, 

~erősödött, erősödj 

meg 

強くなる 

7 

Estére megerősödik a szél.     夜にかけて風が強くなる。 

 
 

megkóstol valamit i ~ni, ~t, kóstolj meg 〜を味見する，食べてみる 7 

Mindenhol megkóstolom a helyi 

specialitásokat. 

    私はどこへ行ってもその土地の名物を食べる。 
 

megszáll valahol i ~ni, ~t, szállj meg 〜で宿泊する 7 

    Egy hotelben szálltunk meg.      私たちはホテルに泊まる。  

megvan i ~lenni, ~lett, legyél 

meg 

存在する，ある 
7 

Megvan a kulcsom.     鍵はあった。  

megyeháza fn ~’k, ~’t 県庁 7 

melegfront fn ~ok, ~ot, ~ja 温暖前線 7 

mindenképpen e   是が非でも，どうしても 7 

Mindenképpen szükségem van 

internetre.  

    私はどうしてもインターネットが必要だ。 
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mosdó fn ~k, ~t, ~ja お手洗い 7 

motívum fn ~ok, ~ot, ~a 動機、誘因、目的、意志 7 

mozgás fn ~ok, ~t, ~ja 動き、運動 7 

mozog i ~ni, mozgott, ~j 動く 7 

művészettörténész fn ~ek, ~t, ~e 芸術史学者 7 

neoromán mn ~abb,  ネオロマネスク 7 

nevezetesség fn ~ek, ~et, ~e 名声 7 

nevez vmit vminek i ~ni, ~ett, nevezz ～を…と名付ける、呼ぶ 7 

A Káptalan utcát „Múzeum 

utcának” is nevezik. 

    Káptalan通りは 

Múzeum通りとも呼ばれています。 
 

nyárias mn ~abb, ~an 夏の、夏らしい、夏向きの 

夏のような天気になるだろう。 
7 

Nyárias időre számíthatunk.       

megnyílik i megnyílni, megnyílt, 

nyílj meg 

開く、開ける 

コダーイセンターは2010年にオープンした。 
7 

A Kodály Központ 2010-ben 

nyílt meg.  
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ókor fn ~t, ~a 古代 7 

öthektáros mn ~an 5ヘクタール 7 

öthektáros terület     5ヘクタールの土地  

pára fn ~’k, ~’t, ~’ja 蒸気、スチーム、霧 7 

párás mn ~abb, ~an 蒸気の立ち込めた 7 

parkol i ~ni, ~t, ~j 駐車する 7 

    Hol tudok parkolni?     どこに駐車できますか？  

pasa fn ~’k, ~’t, ~’ja パシャ（トルコの尊称） 7 

pezsgőfürdő fn ~k, ~t, ~je 泡風呂、ジャグジー  7 

piactér fn ~terek, ~teret, ~tere 市場 7 

planetárium fn ~ok, ~ot, ~a プラネタリウム 7 

porcelán fn ~ok, ~t, ~ja 磁器 7 

porcelánmanufaktúra fn ~’k, ~’t, ~’ja 磁器製造 7 

próbaterem fn ~termek, ~termet, 

~terme 

リハーサル室 
7 

recepciós fn ~ok, ~t, ~a 受付係 7 

rendszám fn ~ok, ~ot, ~a 登録番号 7 
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ritkán e   めったに～ない 7 

Elég ritkán alszom szállodában.     めったにホテルに泊まりません。  

sátor fn sátrak, sátrat, sátra テント 7 

    Sátorban alszom.     テントで眠ります。  

szállás fn ~ok, ~t, ~a 宿 7 

    Kovács Kriszta névre foglaltam 

szállást. 

    コバーチ・クリスティナという名前で宿を予約しま

した。 
7 

számára e   ～にとって 7 

Miért különleges az Ön számára 

ez a szálloda? 

    何故あなたにとってこの宿は特別なのですか？ 
 

szauna fn ~’k, ~’t, ~’ja サウナ 7 

század fn ~ok, ~ot, ~a 世紀 7 

    a 15. században       

széf fn ~ek, ~et, ~e 金庫 7 

székesegyház fn ~ak, ~at, ~a 大聖堂 7 

személyautó fn ~k, ~t, ~ja 車 7 

szépművészeti mn   美術 7 

Szépművészeti Múzeum     美術館  
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szerelemlakat fn ~ok, ~ot, ~ja 愛の南京錠 7 

szerelmes mn ~ebb, ~en 恋 7 

szerelmespár fn ~ok, ~t, ~ja 恋人同士 7 

szimbólum fn ~ok, ~ot, ~a シンボル、象徴 7 

szobafelszerelés fn ~ek, ~t, ~e 室内設備 7 

szobor fn szobrok, szobrot, 

szobra 

像 
7 

szolárium fn ~ok, ~ot, ~a 日光浴室 7 

szükség fn ~ek, ~et, ~e 必要性 7 

Szükségem van internetre.      インターネットが必要だ。  

szülőház fn ~ak, ~at, ~a 生家、実家 7 

szülőváros fn ~ok, ~t, ~a 生まれ故郷 7 

szünnap fn ~ok, ~ot, ~ja 休日 7 

A múzeumokban általában a 

hétfő a szünnap. 

    私たちの博物館はたいがい月曜日が休日です。 
 

tartózkodás fn ~ok, ~t, ~a 滞在 7 

Kellemes itt-tartózkodást 

kívánok! 

    心地よい滞在を！ 
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Tátra fn ~’t, ~’ja タトラ山脈 7 

távozás fn ~ok, ~t, ~a 出発 7 

továbbmegy i ~menni, ~ment, menj 

tovább 

進み続ける 
7 

Továbbmegy egyenesen az utca 

végéig. 

    この道の最後までまっすぐ進む。 
 

tűz fn tüzek, tüzet, tüze 火 7 

újkor fn ~t, ~a 近世 7 

útlevélszám fn ~ok, ~ot, ~a パスポートナンバー  7 

utóbbi e   後の、後半の 7 

   az utóbbi időben     最近  

változó mn ~bb, ~an 変わりやすい 7 

Változó időre számíthatunk.     変わりやすい天気になりそうだ 
 

várszínház fn ~ak, ~at, ~a 王宮劇場 7 

végig e   ずっと 7 

Végig sütött a nap.     ずっと太陽が照っていた。  

végigmegy i ~menni, ~ment, menj 最後まで行く 7 
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végig 

Végigmegy ezen az utcán a 

Széchenyi térig.  

    この道セーチェニ広場まで行く。 
 

véletlen mn ~ebb, ~ül 偶然の 7 

Nem tudod véletlenül, hogy …?     ～ということを偶然知っている？  

ventilátor fn ~ok, ~t, ~a 換気装置 7 

vihar fn ~ok, ~t, ~a 嵐 7 

viharos mn ~abb, ~an 嵐のような 7 

    viharos szél     嵐のような風  

világörökség fn ~ek, ~et, ~e 世界遺産 7 

záporeső fn ~k, ~t, ~je にわか雨 7 

zárt mn ~abb, ~an 閉じた、閉鎖した 7 

     zárt parkoló     閉鎖した駐車場  

zivatar fn ~ok, ~t, ~a 豪雨 7 

zivataros mn ~abb, ~an 豪雨の 7 

    zivataros idő     豪雨の天気  

 
 
 


