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Ez a füzet a MagyarOK A2+ munkafüzet nyelvtani magyarázatainak 
angol fordítását tartalmazza. A nyelvtani jelenségeket a könnyebb 
áttekinthetőség érdekében szófajok szerint csoportosítottuk. Az 
elválasztás szabályai, a mondatépítés és a szórend két külön egységet 
képvisel a füzet végén.  
 
This booklet contains the English translation of the grammar 
explanations in the workbook MagyarOK A2+. The grammar structures 
are grouped by parts of speech to facilitate orientation. Rules for the 
separation of words, sentence building and word order form three 
separate units at the end of this booklet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az angol fordítást lektorálta: Barbara Kaufhold / ISC University of Pécs  
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AZ IGE 
The verb 
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IGEIDŐK ÉS HASZNÁLATUK 
Verb tenses and their use 

 

Hungarian mainly uses two verb tenses: the present and the past tense. 
Hungarian does not differentiate between simple and continuous tenses. 

 

Time of the action 
A cselekvés ideje 

Verb tense 
Igeidő 

Examples 
Példák 

Future actions 
Jövőbeli cselekvés 

Present tense 
Jelen idő 

Holnap telefonálok Jánosnak. 
(I'll/I am going to call John 

tomorrow.) 

Present actions 
Cselekvés a jelenben 

Éppen telefonálok. 
(I'm talking on the phone /right 

now/.)  
Gyakran telefonálok. 

(I often talk on the phone.) 

Past actions 
Múltbeli cselekvés 

Past tense 
Múlt idő 

Tegnap teniszeztem. 
(I played/I was playing tennis 

yesterday.) 
Future actions (mainly 
intentions, resolutions, 
promises) 
Jövőbeli cselekvés (főleg 
szándék, elhatározás, ígéret) 

Future tense 
Jövő idő 

Beszélni fogok Évával. 
(I'll talk to Éva.) 

Hétvégén otthon leszek. 
(I'll be at home this weekend.) 

 

Hungarian has one present tense only: 
Éppen boltba megyek. (I am going to the shop right now.) Magyarórára járok. (I take 
Hungarian classes.) 
Egy óra óta várlak. (I have been waiting for you since one o'clock.) 
 

We can always use the present tense to talk about events that will take place in the 
future. The context and/or the adverb of time in the sentence make the time of the 
action clear: 
Pénteken moziba megyek. (I am going to the cinema on Friday.) 
Jövő héten írok Balázsnak. (I'll write to Balázs next week.) 
2040-ben már nem dolgozom. (I won't be working in 2040 anymore.) 
 

Hungarian has one past tense only. The ending for this tense is a -t or -tt:  
Adtam Katának egy könyvet. (I have given/I gave Kate a book.) Tegnap egyetemen 
voltam. (I was at the university yesterday.) 
Voltál már Japánban? (Have you ever been to Japan?) 
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Igetípusok 

Types of verbs 
 ⇒ MagyarOK A2+ munkafüzet 7. oldal 

 

Szabályos igék 
Regular verbs 

Ikes igék 
-ik verbs 

-s, -sz, -z  
végű igék 

Verbs ending in 
-s, -sz, -z  

-s, -sz, -z 
végű ikes igék 
-ik verbs ending 

in -s, -sz, -z  

Rendhagyó 
igék 

Irregular verbs 

     

Éva vár. 
 

Éva is waiting. 

Pál 
gondolkodik. 

Pál is thinking. 

Márta olvas. 
Márta is 
reading. 

Ali 
internetezik. 
Ali is surfing 
the Internet. 

Robi  
a boltból jön. 

Robi is coming 
from the shop. 

 
Tárgyatlan és tárgyas igék 

Intransitive and transitive verbs  
⇒ MagyarOK A2+ munkafüzet 8. oldal 

 

 Kit? Mit? 
Whom? What? 

Sietek. (I am in a rush.) 
Még nem alszom. (I am not asleep yet.) 
Prágában lakom. (I live in Prague.) 
     lakik → valahol (live → somewhere) 
A munkahelyemre megyek.  
(I go to my workplace.) 
     megy → valahova (go → somewhere) 
A barátnőmmel beszélgetek. (I am chatting 
with my friend. /female/) 
     beszélget → valakivel (chat → with 
someone) 
 

⇓ 

Lakást bérelek. (I rent a flat.) 
     bérel → valamit (rent → something)  
Időpontot kérek. (I ask for an appointment.) 
     kér → valamit (ask → for something /in 
Hungarian, you ask something/)  
Veszek egy családi házat. (I will buy a 
family house.) 
     vesz → valamit (buy → something)  
Nem értem a matematikát. (I do not 
understand mathematics.) 
ért → valamit/valakit (understand → 
something/someone)  

⇓ 
Tárgyatlan (intranzitív) igék 

Intransitive verbs 
Tárgyas (tranzitív) igék 

Transitive verbs 
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Határozatlan ragozás 
Indefinite conjugation 

⇒ MagyarOK A2+ munkafüzet 10. oldal 
⇒ Complete conjugation with all forms: MagyarOK A1+ munkafüzet 11. oldal 

 
FUNCTION 
1. No direct object in the sentence. 
2. The direct object of the sentence is 
indefnite. 

⇒ Indefinite conjugation 

 
FORM 

 
 

Szabályos igék 
Regular verbs  

 

-s, -sz, -z  
végű igék 

Verbs ending in 
-s, -sz, -z  

Ikes igék 
-ik verbs  

-s, -sz, -z 
végű ikes igék 

-ik verbs 
ending in -s, -

sz, -z 

 
vár 

(várni) 
néz 

(nézni) 
gondolkodik 
(gondolkodni) 

internetezik 
(internetezni) 

én várok nézek 
gondolkodom / 
gondolkodok 

internetezem / 
internetezek 

te vársz nézel gondolkodsz internetezel 

Ön 
ő 

vár néz gondolkodik internetezik 

mi várunk nézünk gondolkodunk internetezünk 

ti vártok néztek gondolkodtok interneteztek 

Önök 
ők 

várnak néznek gondolkodnak interneteznek 

én → téged, 
titeket 

várlak nézlek   

 
• Verbs with connecting vowel: tanít (teach): tanítok, tanítasz, tanít, tanítunk, 

tanítotok, tanítanak / fest (paint): festek, festesz, fest, festünk, festetek, festenek  
• A few verbs lose their last vowel in some persons of the conjugation. For 

example: érez (feel): érzek, érzel, érez, érzünk, éreztek, éreznek, érezlek (see 
⇒ Verbs with vowel loss) 
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Rendhagyó igék 
Irregular verbs 

 jön 
(jönni) 

megy 
(menni) 

van 
(lenni) 

én jövök megyek vagyok 

te jössz mész vagy 

Ön 
ő 

jön megy van / –– 

mi jövünk megyünk vagyunk 

ti jöttök mentek vagytok 

Önök 
ők 

jönnek mennek vannak / –– 

 
• Irregular verbs are the nine verbs whose infinitives end in -nni: jön, megy, van, eszik 

(eat), iszik (drink), hisz (believe), tesz (put), vesz (take, buy) és visz (carry). 
• The verbs eszik, iszik are conjugated as all -ik verbs ending in -s, -sz, -z. 
• The verbs hisz, tesz, vesz and visz are conjugated as all verbs ending in -s, -sz, -z. 
• A few verbs have a different stem for the infinitive and the conjugated forms. For 

example: alszik - aludni (sleep), fekszik - feküdni (lie/is located), haragszik - 
haragudni (be angry/mad). In the present tense these verbs are conjugated as all 
verbs ending in -s, -sz, -z. (In the MagyarOK books, we only refer to the nine verbs 
whose infinitives end in -nni as "irregular verbs".) 
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Határozott ragozás  

The definite conjugation 
⇒ MagyarOK A2+ munkafüzet 11. oldal 

⇒ Complete conjugation with all forms: MagyarOK A1+ munkafüzet 11. oldal 
 
FUNCTION 
The direct object of the sentence is definite. ⇒ Definite conjugation 

 

 
 

Szabályos igék 
Regular verbs  

-s, -sz, -z  
végű igék 

Verbs ending in 
-s, -sz, -z  

Ikes igék 
-ik verbs 

-s, -sz, -z 
végű ikes igék 
-ik verbs ending 

in -s, -sz, -z  

 
vár 

(várni) 
néz 

(nézni) 
álmodik 
(álmodni) 

eszik 
(enni) 

én várom nézem álmodom eszem 

te várod nézed álmodod eszed 

Ön 
ő 

várja nézi álmodja eszi 

mi várjuk nézzük álmodjuk esszük 

ti várjátok nézitek álmodjátok eszitek 

Önök 
ők 

várják nézik álmodják eszik 

 
• Intransitive verbs do not have a definite conjugation. Most verbs ending in -ik, 

and the irregular verbs jön, megy and van belong to this group. 
• A few verbs lose their last vowel in some persons of the conjugation. For 

example: érez: érzem, érzed, érzi, érezzük, érzitek, érzik (s. Verbs with vowel 
loss) 
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Igeragozás: hangzóvesztő igék 

Conjugation: Verbs with vowel loss 
⇒ MagyarOK A2+ munkafüzet 13. oldal 

 
Határozatlan és határozott ragozás 
Indefinite and definite  conjugation 

 
érez 

(érezni)* 
javasol 

(javasolni)** 
érdekel 

(érdekelni)*** 

én érzek / érzem javaslok / javaslom érdeklek / érdeklem 

te érzel / érzed javasolsz / javaslod érdekelsz / érdekled 

Ön 
ő 

érez / érzi javasol / javasolja érdekel / érdekli 

mi érzünk / érezzük 
javaslunk / 
javasoljuk 

érdeklünk / érdekeljük 

tl éreztek / érzitek 
javasoltok / 
javasoljátok 

érdekeltek / érdeklitek 

Önök 
ők 

éreznek / érzik 
javasolnak / 
javasolják 

érdekelnek / érdeklik 

én téged/titeket érezlek javasollak érdekellek 

 
* Similarly: végez (finish doing sth): végzek / végzem, végzel / végzed, végez / végzi, végzünk / 
végezzük, végeztek / végzitek, végeznek / végzik 
** Similarly: mozog (move) (without prefix, the verb has an indefinite conjugation only): 
mozgok, mozogsz, mozog, mozgunk, mozogtok, mozognak 
*** Similarly: énekel (sing): éneklek / éneklem, énekelsz / énekled, énekel / énekli, éneklünk / 
énekeljük, énekeltek / éneklitek, énekelnek / éneklik 
 

• Verbs with vowel loss lose their last vowel in certain persons of the 
conjugation. Verbs with vowel loss often (but not always!) end on -ol/-el, -
og/-eg or -oz/-ez: énekel (sing), javasol (suggest), mozog (move), rezeg 
(oscillate), érez (feel). There are only a few verbs with vowel loss. 
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Több alany, egyes szám 

More than one subject, singular 
⇒ MagyarOK A2+ munkafüzet 10. oldal 

 

With two or more subjects in the singular, we can use the third person singular or 
plural: 
Barbara és Anna együtt főz/főznek. (Barbara and Anna are cooking together.) 
Sándor és Béla moziba megy/mennek. (Sándor and Béla are going to the cinema.) 
A fiam és a lányom otthon lakik/laknak. (My son and my daughter live at home.) 

 

 
Igeragozás: -lak/-lek (Ismétlés) 
Conjugation: -lak/-lek (Review) 

⇒ MagyarOK A2+ munkafüzet 48. oldal 

 
FORM AND FUNCTION 
The subject is the pronoun én (I) and the direct object of the sentence is the pronoun 
téged (informal you singular) or titeket/benneteket (informal you plural).  
Én → téged, titeket/benneteket: -lak/-lek 

 
• The unemphasized prounoun téged is usually omitted: Szeretlek (téged). (I 

love you). 
• The pronoun in plural is never omitted: Szeretlek benneteket. (I love you.) 
• The emphasized pronoun is also never omitted: Téged szeretlek a legjobban. 

(It is you I like the most.) 
• If the verb ends in dubble -l, we do not add a third one: hall → hallak (I hear 

you). 
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Segédigék: kell, szabad, tilos 

Auxiliary verbs: kell (must/have to/is necessary), szabad (may/is 
allowed), tilos (is forbidden/banned/prohibited) 

⇒ MagyarOK A2+ munkafüzet 30. oldal 
 
FORM AND FUNCTION 

Kötelesség 
Necessity, obligation 

Engedély 
Authorization 

Tiltás 
Ban, prohibition 

   

A kaput zárni kell. 
The door must be locked. 

Háziállatot tartani szabad. 
Háziállatot szabad tartani. 
It is allowed to keep pets. 

A házban dohányozni tilos. 
A házban tilos dohányozni. 

Smoking is prohibited in 
the house. 

 

With szabad, kell, tilos, the infinitive is used:  
Háziállatot tartani szabad. A házban dohányozni tilos. A kaput zárni kell. 
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Segédigék: szokott 

Auxiliary verbs: szokott (do something usually) 
⇒ MagyarOK A2+ munkafüzet 117. oldal 

 
FUNCTION 

Repeated action, 
habit 

Általában augusztusban nyaralunk.  
= Augusztusban szoktunk nyaralni.  
(We usually take our summer vacation in August.) 
Általában nagyvárosokba utazunk.  
= Nagyvárosokba szoktunk utazni. 
(We usually go to big cities.) 

	  
FORM 

 Határozatlan ragozás 
Indefinite conjugation 

Határozott ragozás 
Definite conjugation 

én szoktam 

te szoktál szoktad 

Ön 
ő 

szokott szokta 

mi szoktunk szoktuk 

ti 
szoktatok szoktátok 

Önök 
ők 

szoktak szokták 

 múzeumba menni nézni a csillagokat 
én → téged, 
titeket 

szoktalak látni a városban  

	  
Szokott is conjugated in the past tense. It refers, however, most often to the present: 
Sokat szoktam olvasni. = Általában sokat olvasok. (I usually read a lot. / I have the 
habit of reading a lot.) Régen sokat úsztam, de mostanában tornázni szoktam. = 
Régen sokat úsztam, de mostanában általában tornázom. (I used to swim a lot but 
these days, I usually do some exercise.) 
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A múlt idő 

The past tense 
⇒ MagyarOK A2+ munkafüzet 60. oldal 

 
FORM: 
Verb stem + -t/-tt (-ott/-ett/-ött) + personal ending 
 

    

Ő Tibor. Ő Ágota-Marietta. Ő Ottó. Ő pedig Ivett. 

Tibor tegnap 
kirándult. Legalább 
húsz kilométert 
gyalogolt. Utána 
pihent. 
(Tibor went hiking 
yesterday. He 
walked at least 20 
km. Afterwards, he  
took a rest.)  

Ágota-Marietta 
beszélgetett  egy 
kedves férfival. 
Amíg várakoztak, 
beszélgettek. 
(Ágota-Marietta 
had a chat with a 
nice man. They 
were conversing 
while they were 
waiting.)  

Ottó tortát sütött, 
és takarított.  
Elfelejtett 
jelentkezni az 
Ultrabalatonra… 
(Ottó baked a cake 
and cleaned the 
house. He forgot to 
register for the 
Ultrabalaton.) 

Ivett tegnap egész 
nap otthon volt. 
Evett és ivott. 
Nem ment el 
bevásárolni. 
(Ivett was at home 
the whole day 
yesterday. She ate 
and drank. She did 
not go shopping.) 

⇓ 
-t 

⇓ 
-t/-tt (-ott/-ett/-ött) 

⇓ 
-tt (-ott/-ett/-ött) 

⇓ 
Rendhagyó igék 

 
• There is one past tense in Hungarian. It is indicated by -t/-tt (-ott/-ett/-ött). 
• All types of verbs receive the same personal endings.  
• The personal ending for the first person singular is -m in both conjugations. 
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Első csoport: -t 
First group: -t 

 
 Határozatlan ragozás 

Indefinite conjugation 
Határozott ragozás 
Definite conjugation 

én vártam kértem vártam kértem 

te vártál kértél vártad kérted 

Ön 
ő 

várt kért várta kérte 

mi vártunk kértünk vártuk kértük 

ti vártatok kértetek vártátok kértétek 

Önök 
ők 

vártak kértek várták kérték 

 egy lányt egy fagylaltot Laurát a jegyeket 
én → 
téged, 
titeket 

vártalak kértelek 
 

 
When to use the -t 

• With verbs ending in -j, -l, -r, -m, -n and -ny. Most verbs end in -l, -r or -n: ül 
(sit), beszél (speak), telefonál (make a phone call), vár (wait), kér (ask), akar 
(want), pihen (rest), kíván (wish) (Sentence to remember the consonants: Jár 
a lányom.) 

• Many verbs ending in -ad/-ed: marad (stay), elfárad (get tired), felébred 
(wake up) 

• A few other verbs: alszik (aludni) (sleep) → aludtam, aludtál, aludt; fekszik 
(feküdni) (lie/is located)→ feküdtem, feküdtél, feküdt 
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Második csoport: -t és -tt (-ott/-ett/-ött) 

The second group: -t and -tt (-ott/-ett/-ött) 
 

 Határozatlan ragozás 
Indefinite conjugation 

Határozott ragozás 
Definite conjugation 

én hoztam néztem főztem hoztam néztem főztem 

te hoztál néztél főztél hoztad nézted főzted 

Ön 
ő 

hozott (!) nézett (!) főzött (!) hozta nézte főzte 

mi hoztunk néztünk főztünk hoztuk néztük főztük 

ti hoztatok néztetek főztetek hoztátok néztétek főztétek 

Önök 
ők 

hoztak néztek főztek hozták nézték főzték 

 könyveket egy filmet levest 
a kutyát 

is 
a híradót az ebédet 

én → 
téged, 
titeket 

hoztalak néztelek  
 

 
When to use the endings -t and -ott/-ett/-ött 

• Verbs ending in -s, -sz, -z (-ik verbs and non -ik verbs) igék: néz (watch) → 
néztem, néztél, nézett; olvas (read) → olvastam, olvastál, olvasott; internetezik 
(surf the Internet) → interneteztem, interneteztél, internetezett  

• Verbs ending in -at/-et (including verbs with the affix -hat/-het) and the verb 
lát (see): szeret (like/love) → szerettem, szerettél, szeretett; kaphat (can get) 
→ kaphattam, kaphattál, kaphatott; lát (see) → láttam, láttál, látott  

• Verbs ending in consonant + -d: küld (send) → küldtem, küldtél, küldött; mond 
(tell/say) → mondtam, mondtál, mondott; kezd (start/begin) → kezdtem, 
kezdtél, kezdett 

• If the third person singular is difficult to pronounce such as after a p or k: kap 
(get/receive) → kaptam, kaptál, kapott; lakik (live somewhere) → laktam, 
laktál, lakott.  Also consonant + -b, -d, -g, -gy, -k, -p, -s, -sz, -z, -v. (Sentence 
to remember the consonants: Szabad vagyok, pá!) 
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Harmadik csoport: -tt (-ott/-ett/-ött) 

The third group: -tt (-ott/-ett/-ött) 
 

 Határozatlan ragozás 
Indefinite conjugation 

Határozott ragozás 
Definite conjugation 

én tanítottam értettem sütöttem tanítottam értettem sütöttem 

te tanítottál értettél sütöttél tanítottad értetted sütötted 

Ön 
ő 

tanított értett sütött tanította értette sütötte 

mi tanítottunk értettünk sütöttünk tanítottuk értettük sütöttük 

ti tanítottatok értettetek sütöttetek tanítottátok értettétek sütöttétek 

Önök 
ők 

tanítottak értettek sütöttek tanították értették sütötték 

 
egy 

iskolában 
mindent rétest 

a 
gyerekeket 

a 
szabályt 

a tortát 

én → 
téged, 
titeket 

tanítottalak értettelek   

 
When to use -ott/-ett/-ött 

• Most verbs ending in -t, always after -ít and consonant + -t: fut (run), süt 
(bake, roast), tart (keep, hold), ment (save), segít (help), épít (build), tanít 
(teach), takarít (tidy up). Exceptions are the verbs ending in -at/-et and the 
verb lát (see) (→ s. second group) 

• Many verbs ending in two consonants: hall  (hear) → hallottam, hallottál, 
hallott; játszik (play) → játszottam, játszottál, játszott  
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Negyedik csoport: a kilenc rendhagyó ige (-nni) 
Fourth group: The nine irregular verbs (Infinitive: -nni) 

 

Határozatlan ragozás 
Indefinite conjugation 

 jön 
(jönni) 

megy 
(menni) 

van/lesz* 
(lenni) 

én jöttem mentem voltam lettem 

te jöttél mentél voltál lettél 

Ön 
ő 

jött ment volt lett 

mi jöttünk mentünk voltunk lettünk 

ti jöttetek mentetek voltatok lettetek 

Önök 
ők 

jöttek mentek voltak lettek 

* van (be): Orvos vagyok/voltam. (I am/was a doctor.) Tizennyolc éves vagyok/voltam. (I am/was 18.) 
lesz (become): Orvos leszek/lettem. (I will be(come)/became a doctor.)  Tizennyolc éves 

leszek/lettem. (I will turn/turned 18.) 
 

 Határozatlan ragozás 
Indefinite conjugation 

Határozott ragozás 
Definite conjugation 

én ittam ettem vittem* ittam ettem vittem 

te ittál ettél vittél ittad etted vitted 

Ön 
ő 

ivott evett vitt itta ette vitte 

mi ittunk ettünk vittünk ittuk ettük vittük 

ti ittatok ettetek vittetek ittátok ettétek vittétek 

Önök 
ők 

ittak ettek vittek itták ették vitték 

 egy kávét levest virágot a teát a levest a táskát 
én → 
téged, 
titeket 

  vittelek 
 

* Similary: tesz (tenni) → tettem, vesz (venni) → vettem, hisz (hinni) → hittem 
 

• alszik (sleep), fekszik (lie/is located) → s. first group (aludt, feküdt) 
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A segédigék múlt ideje 
The past tense: Past tense of the modal verbs 

⇒ MagyarOK A2+ munkafüzet 78. oldal 

 
Ragozható segédigék: szeret, akar, tud 

Modal verbs that can be conjugated: szeret (like/love), akar (want), tud (know how 
to/can/is able) 

 
 Határozatlan ragozás 

Indefinite conjugation 
Határozott ragozás 
Definite conjugation 

én szerettem akartam tudtam szerettem akartam tudtam 

te szerettél akartál tudtál szeretted akartad tudtad 

Ön 
ő 

szeretett akart tudott szerette akarta tudta 

mi szerettünk akartunk tudtunk szerettük akartuk tudtuk 

ti szerettetek akartatok tudtatok szerettétek akartátok tudtátok 

Önök 
ők 

szerettek akartak tudtak szerették akarták tudták 

 tanulni diplomát dolgozni 
hallgatni 
a kórust 

látni 
az iskolát 

élvezni 
az órát 

én →  
téged,  
titeket 

szerettelek* akartalak* tudtalak*  

 
* For example: Nem akartalak zavarni. (I did not want to disturb you.) Nem tudtalak felhívni. 
(I could not call you.) Szerettelek fotózni, amikor kicsi voltál. (I liked to take pictures of you 
when you were small.) 
 
The conjugation depends on the types of the direct objects. If the direct object of the 
sentence is definite, the conjugation is also definite: Géza nem tudta kinyitni az ajtót. 
(Géza could not open the door.) Azt akartad mondani, hogy velünk jössz? (Did you 
want to say that you were coming with us?) 
In any other case, the conjugation is indefinite: Szerettek sétálni. (They liked to walk.) 
Nem tudtunk vacsorát főzni. (We could not cook dinner.) Laura egy almát akart enni. 
(Laura wanted to eat an apple.) 
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Nem ragozható segédigék: kell, lehet, szabad és tilos 

Modal verbs that cannot be conjugated: kell (must/have to), lehet (can/is possible), 
szabad (may/is allowed) and tilos (is forbidden/prohibited/banned) 

 
FORM 

nekem 

kellett / 
nem kellett 

lehetett / 
nem lehetett 

szabad volt / 
nem volt szabad  

tilos volt / 
nem volt tilos 

neked 
Önnek 
neki 
nekünk 
nektek 
Önöknek 
nekik 

 vizsgázni tanulni kérdezni beszélgetni 
 
FUNCTION 

• Obligation: Kellett vizsgázni év végén. (We had to pass an exam at the end of 
the year.) ↔ Nem kellett dolgozatot írni. (We did not have to write a test.) 

 
• Opportunity, possibility: Sokat lehetett tanulni. (One could learn a lot.) ↔ 

Nem lehetett lustálkodni. (It was not possible to be lazy.) 
 
• Permission, authorization: Szabad volt kérdezni az órán. (One was allowed 

to ask questions during the lesson.) ↔ Nem volt szabad szemetelni az 
iskolában. (It was not allowed to litter at school.) 

• Ban: Tilos volt szemetelni az iskolában. (Littering was prohibited at school.) 
↔ Nem volt tilos kérdezni az órán. (It was not forbidden to ask questions  
during the lesson.) 

 
• We indicate the person with the suffix -nak/-nek added to the end of the 

personal pronoun or noun: Nekem nem kellett korán felkelni. (I did not have to 
get up early.) Ferinek nem volt szabad sokáig tévét nézni. (Feri was not 
allowed to watch TV late.) 
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A jövő idő 
The future tense 

⇒ MagyarOK A2+ munkafüzet 104. oldal 
 
FORM 

 Határozatlan 
ragozás 

Indefinite conjugation 

Határozott ragozás 
Definite conjugation 

van 
(lenni) 

én fogok fogom leszek 

te fogsz fogod leszel 

Ön 
ő 

fog-- fogja lesz 

mi fogunk fogjuk leszünk 

ti fogtok fogjátok lesztek 

Önök 
ők 

fognak fogják lesznek 

 számítógéppel 
dolgozni 

az internetet 
használni 

én → téged, 
titeket 

       foglak keresni 
 

 

• Only the verb van has a future tense form: leszek, leszel, lesz, leszünk, lesztek, 
lesznek (will be, will become) 

• With all other verbs, the auxiliary verb fog (will) is used. The verb receives the 
personal endings of the present tense. 

• In sentences about the future, the word majd (in the future) is often used: 
Otthonról fogunk majd dolgozni. (We will work from home.) Nem fogunk majd 
egy irodában ülni. (We will not sit at an office.) Mindenhol elérhetők leszünk 
majd. (We will be available everywhere.) 

 

If the adverb of time clearly indicates that the action will take place in the future, we 
often used the present tense:  
Húsz év múlva az emberek otthon dolgoznak. = Húsz év múlva az emberek otthon 
fognak dolgozni. (The people will work from home in 20 years.) 
Jövő héten száz prospektust rendelek. = Jövő héten száz prospektust fogok rendelni. 
(I'll order a hundred brochures next week.) 
Holnap beszélek Gáborral. = Holnap beszélni fogok Gáborral. (I'll talk to Gábor 
tomorrow.) 
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FUNCTION 

Prognózis, előrejelzés 
Prognose 

Ígéret, szándék 
Promise, intention 

 
 

Húsz év múlva mindenki otthon fog 
dolgozni. (Everybody will work from 
home in 20 years.) 
A jövőben a gyerekekre a munkahelyi 
bébiszitter fog vigyázni. (In the future, 
the workplace babysitter will look after 
the children.)  

Este mindenképpen vissza foglak hívni.  
(I'll call you tonight by all means.) 
Ígérem, hogy a főnökkel is beszélni 
fogok. (I promise that I'll talk to the boss.) 
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IGEMÓDOK ÉS HASZNÁLATUK 

Verb modes and their use 
 

Similar to many other languages, Hungarian has three verbal modes:  
the indicative, the conditional and the imperative. 

 
Igemód 

Verbal mode 
Meaning and use 

Jelentés és használat 
Examples 
Példák 

Indicative: Present, Past, 
Future 
Kijelentő mód: jelen, jövő, 
múlt 

Statements 

Holnap telefonálok 
Jánosnak. (I'll/I am going 
to call John tomorrow.) 
Éppen telefonálok. 

(I'm talking on the phone 
/right now/.)  

Tegnap teniszeztem. 
(I played/I was playing 

tennis yesterday.) 

Conditional: Present, 
Past* 
Feltételes mód: jelen, múlt 

Polite questions and 
requests 
Suggestions 
Hypothetical actions 

Ideadnád a sót? 
(Would you pass me the 

salt /please/?) 
Elmehetnénk moziba. 

(We could go to the 
movies.) 

Szívesen segítenék, de 
nem tudok. 

(I would love to help but I 
can't.) 

Imperative 
Felszólító mód 

Requests** 

Suggestions 
General suggestions 

Légy szíves, gyere ide! 
(Please come here.) 

Menjünk kirándulni! 
(Let's go hiking.) 
Igyunk sok vizet! 

(Drink a lot of water.) 
 

* The past tense conditional will be presented at the B1 level. 

**	  The imperative has also other functions that we will present at the B1 level.	  
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A kijelentő mód 
⇒ 6-23. oldal (of this booklet) 

 
A feltételes mód: jelen idejű igeragozás 

Conditional mode: Present tense conjugation 
⇒ MagyarOK A2+ munkafüzet 100. oldal 

 
FORM 
Verb stem + -na/-ne, -ná/-né + personal ending 
 

Határozatlan ragozás 
Indefinite conjugation 

 

 
tanul 

(tanulni) 
kér 

(kérni) 
küld 

(küldeni) 

én tanulnék kérnék küldenék 

te tanulnál kérnél küldenél 

Ön 
ő 

tanulna kérne küldene 

mi tanulnánk kérnénk küldenénk 

ti tanulnátok kérnétek küldenétek 

Önök 
ők 

tanulnának kérnének küldenének 

 valamit egy kávét egy e-mailt 

én → téged, 
titeket 

 kérnélek küldenélek 

 
• The conjugation of the intransitive irregular verbs: jön (jönni) → jönnék; megy 

(menni) → mennék; van (lenni) → lennék/volnék (synonyms) 
• The ending for the first person is -nék in both conjugations. 
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Határozott ragozás 
Definite conjugation 

 

 
tanul 

(tanulni) 
kér 

(kérni) 
küld 

(küldeni) 

én tanulnám kérném küldeném 

te tanulnád kérnéd küldenéd 

Ön 
ő 

tanulná kérné küldené 

mi tanulnánk kérnénk küldenénk 

ti tanulnátok kérnétek küldenétek 

Önök 
ők 

tanulnák kérnék küldenék 

 az informatikát azt a számlát ezt az e-mailt 
 

• The definitive conjugation of the irregular transitive verbs: eszik (enni) → 
ennék/enném; iszik (inni) → innék/innám; hisz (hinni) → hinnék/hinném; tesz 
(tenni) → tennék/tenném; vesz (venni) → vennék/venném; visz (vinni) → 
vinnék/vinném 

 

A feltételes mód funkciói 
Functions of the conditional mode 

⇒ MagyarOK A2+ munkafüzet 101. oldal 
 

Udvarias kérdések és kérések 
Polite questions and requests 

Feltételhez kötött (hipotetikus) 
cselekvések 

Hypothetical actions 
Kis Dezsővel szeretnék beszélni. (I would 
like to speak to Dezső Kis.) 
Adnál egy tollat? (Would/Could you 
(please) give me a pen?) 
Visszahívnád az ügyfelet? (Would/Could 
you (please) call the client back?) 
Ideadná azt a mappát? (Would/Could you 
(please) give me that folder?) 
Kinyitnátok az ablakot? (Would/Could 
you (please) open the window?) 

Szívesen segítenék, de most nincs időm. 
(I would like to help you but I do not have 
time now.)  
Megvenném ezt a blúzt, de nincs elég 
pénzem. (I would buy this blouse but I do 
not have enough money.) 
Kivinnélek a reptérre, de rossz a kocsim. 
(I would take you to the airport but my 
car is not working.) 
Felhívnám Orsit, de nincs meg a száma. 
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(I would call Orsi but I do not have her 
number.) 

 

We can always start polite requests in the following way: 
te: Megtennéd, hogy kinyitod az ablakot? (Would you mind opening the window?)  
Ön: Megtenné, hogy visszahívja az ügyfelet?(Would you mind calling the client 
back?)  
ti: Megtennétek, hogy visszahívtok később? (Would you mind calling me back later?) 
Önök: Megtennék, hogy ideadják azt a tollat? (Would you mind giving me that pen?) 

 
 

Udvarias kérések  
Polite requests 

⇒ MagyarOK A2+ munkafüzet 114. oldal 
FORM 

 

Első személyben kérünk engedélyt 
Asking for permission in the first person 

Más embert kérünk meg valamire 
Asking someone else to do something 

Elkérhetem a tolladat? 
(May/Can I borrow your pen?) 
Elkérhetném a tolladat? 
(Could I borrow your pen?) 

Adnál / Tudnál adni egy tollat? 
(Would/Could you give /me/ a pen?) 
Adnál / Tudna adni egy tollat? (Would/ 
Could you (please) give /me/ a pen?)  

 
Első személyben kérünk engedélyt: -hat/-het  / Kijelentő vagy feltételes mód 

Asking for permission in the first person: -hat/-het / Indicative or conditional mode 

én 

Használhatom ezt a telefont? 
(Can I use this phone?) 
Használhatnám ezt a telefont? 
(Could I use this phone?) 
Elkérhetem a tolladat? 
(May/Can I borrow your pen?) 
Elkérhetném a tolladat? 
(Could I borrow your pen?) 

mi 

Használhatjuk ezt a telefont?  
(Can we use this phone?) 
Használhatnánk ezt a telefont? 
(Could we use this phone?) 
Elkérhetjük a tolladat? 
(May/Can we borrow your pen?) 
Elkérhetnénk a tolladat? 
(Could we borrow your pen?) 
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Más embert kérünk meg valamire: feltételes mód 

A tud igével vagy anélkül 
Asking someone else to do something: conditional mode 

Without or with the verb tud (can) 

te 

Adnál egy tollat? 
(Would you /please/ give me a 
pen?) 
Tudnál adni egy tollat? 
(Could you give me a pen?) 
Felhívnál később? 
(Would you /please/ call me 
later?) 
Fel tudnál hívni később? 
(Could you call me later?) 

ti 

Adnátok egy tollat? 
(Would you /please/ give me a 
pen?) 
Tudnátok adni egy tollat? 
(Could you give me a pen?) 
Felhívnátok később? 
(Would you /please/ call me 
later?) 
Fel tudnátok hívni később? 
(Could you call me later?) 

Ön 

Adna egy tollat? 
(Would you /please/ give me a 
pen?) 
Tudna adni egy tollat? 
(Could you give me a pen?) 
Felhívna később? 
(Would you /please/ call me 
later?) 
Fel tudna hívni később? 
(Could you call me later?) 

Önök 

Adnának egy tollat? 
(Would you /please/ give me a 
pen?) 
Tudnának adni egy tollat? 
(Could you give me a pen?) 
Felhívnának később? 
(Would you /please/ call me 
later?) 
Fel tudnának hívni később? 
(Could you call me later?) 

 
FUNCTION 

• We ask for permission with the affix -hat/-het. We use this affix with the 
indicative or the conditional mode. The conditional mode is more polite. 

• If we ask someone else to do something for us, we use the conditional mode. 
The verb tud is optional: Adna egy tollat? = Tudna adni egy tollat? Felhívnál 
később? = Fel tudnál hívni később? 
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Javaslatok közös programra: elmehetnénk, kirándulhatnánk  

Suggestions for programs with other people: we could go, we could go 
hiking 

⇒ MagyarOK A2+ munkafüzet 116. oldal 
FUNCTION 

Suggestions for programs 
with other people 

– Mit csinálunk ma? (What are we going to do today?) 
– Délelőtt megnézhetnénk a belvárost.  
(We could visit the city center in the morning.) 
Utána ehetnénk egy fagyit. 
(Then, we could eat an ice cream.) 
Délután kirándulhatnánk az erdőben.  
(We could go hiking in the woods.) 

 
FORM 

• Regular verbs and verbs ending in -s, -sz, -z: kirándul (go hiking) → 
kirándulhatnánk, megnéz (visit, go to see) → megnézhetnénk, meghív (invite) 
→ meghívhatnánk 

• -ik verbs: piknikezik (have a picknick) → piknikezhetnénk, úszik (swim) → 
úszhatnánk, játszik (play) → játszhatnánk 

• Irregular verb: eszik (eat) → ehetnénk, vesz (buy) → vehetnénk, elmegy 
(go/leave)→ elmehetnénk 
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A felszólító mód 
The imperative 

⇒ MagyarOK A2+ munkafüzet 130. oldal 
 

FORM 
Verb stem + -j + personal ending 
 
MAIN FUNCTIONS 

Utasítás, 
instrukció 
Command, 
instruction 

Javaslat, tanács 
Suggestion, advice 

Általános tanács 
General advice 

Udvarias kérés 
Polite request 

    

Fordulj balra! 
(Turn left.) 
Vezess óvatosan!  
(Drive carefully.) 
Ne menj olyan 
gyorsan! (Do not 
go that fast.)  

Pihenjünk egy 
kicsit! (Let us rest a 
bit.) 
Menjünk tovább! 
(Let us continue 
our way.)  

Legyünk sokat a 
szabadban! (Spend 
a lot of time 
outdoors.) 
Sportoljunk 
gyakran! (Do more 
sports.) 

Legyen szíves, 
hozzon egy pohár 
bort! (Please bring 
/me/ a glass of 
wine.) 
Legyen szíves, 
adjon egy étlapot! 
(Please give /me/ a 
menu.) 

 

The prefix is placed after the verb: Gyere be! (Come in.) Menj ki! (Go out.) Olvasd el 
a könyvet! (Read this book /until the end/.) Látogass meg! (Come to see me.) 
In negative sentences, instead of nem the negative word ne is used: Ne mozogj! (Do 
not move.) Ne haragudjon! (Do not be mad.) Ne vegyünk csokit! (Let us not buy any 
chocolate.) Most ne zavarjatok! (Do not disturb me now.) 

 
  



MagyarOK	  A2+	  Grammar	  explanations	  /	  Nyelvtani	  magyarázatok	  

©	  Szita	  Szilvia,	  Pelcz	  Katalin,	  www.magyar-‐ok.hu	   31	  

 
Határozatlan ragozás 
Indefinite conjugation 

 
 Szabályos és ikes igék 

Regular verbs  
and -ik verbs 

→  -j 

-s, -sz, -z végű (ikes 
és nem ikes) igék 

Verbs ending in -s, -
sz, -z (-ik verbs and 

non -ik verbs) 
→  -ss, -ssz, -zz 

A legtöbb -t végű ige 
(Most verbs ending in -t) 

→  -ss 
-ít, -űt, mássalhangzó + -t 

(Verbs in -ít, -űt, 
consonant  + -t)  

 →  -ts 

 
vár 

(várni) 
álmodik 

(álmodni) 
főz 

(főzni) 
úszik 

(úszni) 
szeret 

(szeretni) 
tanít 

(tanítani) 

én várjak* 
 álmodjak / 
álmodjam  

főzzek 
ússzak /  
ússzam 

szeressek tanítsak 

te várj(ál)** álmodj(ál) főzz(él) ússz(ál) szeress(él) taníts(ál) 
Ön 
ő 

várjon álmodjon főzzön  ússzon  szeressen tanítson 

mi várjunk álmodjunk  főzzünk  ússzunk  szeressünk tanítsunk 
ti várjatok álmodjatok főzzetek ússzatok  szeressetek tanítsatok 
Önök 
ők 

várjanak álmodjanak  főzzenek  ússzanak  szeressenek tanítsanak 

én → 
téged, 
titeket 

várjalak    szeresselek tanítsalak 

 

* The first person is used to ask for someone else's opinion or advice: Kinyissam az ablakot? 
(Shall I open the window?) Főzzek egy kávét? (Shall I make coffee?) Vegyek tejet a boltban? 
(Shall I buy some milk at the shop?) Felhívjam Lacit? (Shall I call Laci?) 
 

**  There is a longer and a shorter form. For example: várjál, várj. The short form is used 
more often. 
 

• The suffix for the imperative is a -j: vár (wait) → várj, kér (ask) → kérj, 
beszél (speak/talk) → beszélj, felkel (get up) → kelj fel 

• At the end of verbs in -s, -sz, -z (-ik and non-ik verbs) the -j assimilates: főz 
(cook) → főzz, olvas (read) → olvass, néz (look/watch) → nézz, dolgozik 
(work) → dolgozz, úszik (swim) → ússz, tornázik (exercise) → tornázz 

• If the verb ends in -t, the -t becomes an -s: fut (run) → fuss, szeret (like/love) 
→ szeress 



MagyarOK	  A2+	  Grammar	  explanations	  /	  Nyelvtani	  magyarázatok	  

©	  Szita	  Szilvia,	  Pelcz	  Katalin,	  www.magyar-‐ok.hu	   32	  

• -ít, -űt and consonant + -t are followed by an -s (after the -t): tanít (teach) → 
taníts, készít (prepare) → készíts, épít (build) → építs, fűt (heat) → fűts, önt 
(pour) → önts (DE! fest (paint) → fess, választ (choose) → válassz) 

 

Rendhagyó igék 
Irregular verbs 

 
van / lesz 

(lenni) 
jön 

(jönni) 
megy 

(menni) 
eszik 
(enni) 

visz 
(vinni) 

hisz 
(hinni) 

én legyek jöjjek menjek 
egyek / 
egyem 

vigyek higgyek 

te 
légy* / 
legyél 

jöjj* /  
gyere 

menj(él) egyél vigyél higgy(él) 

Ön 
ő 

legyen jöjjön menjen egyen vigyen higgyen 

mi legyünk 
jöjjünk /  

gyerünk** 
menjünk együnk vigyünk higgyünk 

ti legyetek gyertek menjetek egyetek vigyetek higgyetek 
Önök 
ők 

legyenek jöjjenek menjenek egyenek vigyenek higgyenek 

én → 
téged, 
titeket 

    vigyelek  

 

* légy, jöjj: Archaic forms 
** The form jöjjünk is used to ask for someone else's opinion or wish: Mikor jöjjünk haza? 
(When shall we come home?) Gyerünk is used to make a request, its synonym is: induljunk! 
(let's go) 
 

• The conjugations of iszik and eszik are similar: iszik: igyak, igyál, igyon, 
igyunk, igyatok, igyanak 

• The conjugations of visz, tesz and vesz are similar: tegyek, tegyél (régies: 
tégy), tegyen, tegyünk, tegyetek, tegyenek, tegyelek / vegyek, vegyél (régies: 
végy), vegyen, vegyünk, vegyetek, vegyenek, vegyelek 

• With Légy szíves, legyen szíves, legyetek szívesek, legyenek szívesek you can 
form polite requests. It can be used with the imperative or the infinitive: Légy 
szíves, kapcsold fel a lámpát! = Légy szíves felkapcsolni a lámpát! (Please 
turn on the lamp.) Legyetek szívesek, itt várjatok! = Legyetek szívesek itt 
várni! (Please wait here.) 
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Határozott ragozás 
Definite conjugation 

 
 Szabályos és ikes igék 

Regular verbs and -ik 
verbs 
→  -j 

-s, -sz, -z végű (ikes 
és nem ikes) igék 

Verbs ending in -s, -
sz, -z (-ik and non-ik)  
→  -ss, -ssz, -zz,  

A legtöbb -t végű ige 
Most verbs ending in -t 

→  -ss 
-ít, -űt, mássalhangzó + -t  
-ít, -űt, consonant + -t →  -

ts 

 
vár 

(várni) 
álmodik 
(álmodni) 

főz 
(főzni) 

olvas 
(olvasni) 

szeret 
(szeretni) 

tanít 
(tanítani) 

én várjam álmodjam főzzem olvassam szeressem tanítsam 

te 
várjad / 
várd 

álmodjad / 
álmodd 

főzzed / 
főzd 

olvassad / 
olvasd 

szeressed / 
szeresd 

tanítsad / 
tanítsd 

Ön 
ő 

várja álmodja főzze olvassa szeresse tanítsa 

mi várjuk álmodjuk  főzzük olvassuk szeressük tanítsuk 

ti várjátok álmodjátok főzzétek olvassátok  szeressétek tanítsátok 

Önök 
ők 

várják álmodják főzzék olvassák szeressék tanítsák 

 
Rendhagyó igék 
Irregular verbs 

 
eszik 
(enni) 

iszik 
(inni) 

hisz 
(hinni) 

tesz 
(tenni) 

vesz 
(venni) 

visz 
(vinni) 

én egyem igyam higgyem tegyem vegyem vigyem 

te 
egyed / 

edd 
igyad /  

idd 
higgyed / 

hidd 
tegyed / 

tedd 
vegyed / 

vedd 
vigyed / 

vidd 
Ön 
ő 

egye igya higgye tegye vegye vigye 

mi együk igyuk higgyük tegyük vegyük vigyük 

ti egyétek igyátok higgyétek tegyétek vegyétek vigyétek 

Önök 
ők 

egyék igyák higgyék tegyék vegyék vigyék 
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Képzők: -hat/-het 
Affixes: -hat/-het (can, may) 

⇒ MagyarOK A2+ munkafüzet 45. oldal 
 

FUNCTION 
Beleegyezés, egyetértés 

Consent 
Lehetőség, alkalom 
Option, opportunity 

Engedélykérés 
Asking for permission 

   

Megállhatunk egy kicsit, 
ha akarod. 
 
We can stop for a while if 
you want. 

A múzeumban 
kipróbálhatjuk a 
fakírágyat. 
One can try out the fakir 
bed at the museum. 

– Használhatom a 
tolladat? 
– Persze, hogy 
használhatod. Tessék! 
– May/Can I use your pen? 
– Of course you can (use 
it). Here you are. 

 

FORM: 
Verb stem + -hat/-het + personal ending 

 

 Határozatlan ragozás 
Indefinite conjugation 

Határozott ragozás 
Definite conjugation 

én láthatok küldhetek láthatom küldhetem 

te láthatsz küldhetsz láthatod küldheted 

Ön 
ő 

láthat küldhet láthatja küldheti 

mi láthatunk küldhetünk láthatjuk küldhetjük 

ti láthattok küldhettek láthatjátok küldhetitek 

Önök 
ők 

láthatnak küldhetnek láthatják küldhetik 

én → 
téged, 
titeket 

láthatlak küldhetlek 
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• The affix -hat/-het is added to the third person singular form of the regular 

verbs and the verbs ending in -s, -sz, -z: lát (see) → láthat, tanít (teach) → 
taníthat, olvas (read) → olvashat 

• -ik verbs: úszik (swim) → úszhat, tévézik (watch TV) → tévézhet, költözik 
(move houses) → költözhet. Egyes szám első személyben ilyenkor csak egy 
alak van: úszhatok, tévézhetek, költözhetek. 

• The nine irregular verbs: van (be) → lehet, megy (go) → mehet, jön (come) → 
jöhet, tesz (put) → tehet, vesz (buy) → vehet, hisz (believe) → hihet, visz 
(take) → vihet, eszik (eat) → ehet, iszik (drink) → ihat 

• Other irregular forms: alszik (sleep) → alhat, fekszik (lie/is located) → fekhet 
 

 

A főnévi igenév (Ismétlés) 
The infinitive (Review) 

⇒ MagyarOK A2+ munkafüzet 47. oldal 
 

FORM 
Verb stem + -ni (-ani/-eni, -nni) 
 

Szabályos és  
-s, -sz, -z végű igék 

Regular verbs and 
verbs ending in -s, -sz, 

-z  

Szabályos igék 
kötőhanggal 

Regular verbs with 
connecting vowel  

Ikes igék 
(-s, -sz, -z végűek is) 
-ik verbs (also ending 

in -s, -sz, -z) 

Rendhagyó igék  
 

Irregular verbs 

él        →         élni 
ül        →        ülni 
beszél → beszélni 
tanul   →   tanulni 
csinál  → csinálni 
rendel → rendelni 
olvas   →  olvasni 
főz      →     főzni 
hoz     →     hozni 

mond →   mondani 
tart     →      tartani 
küld    →    küldeni 
fest     →      festeni 
segít   →    segíteni 
tanít    →    tanítani 
takarít → takarítani 

lakik  →   lakni 
működik  →  
               működni 
dolgozik  →  
               dolgozni 
úszik  →  úszni 
tévézik  → tévézni 
 

Főnévi igenév: -nni 
van    →   lenni 
jön     →  jönni 
megy → menni 
eszik  →   enni 
hisz    →  hinni 
iszik   →   inni 
tesz    →  tenni 
vesz   → venni 
visz    →  vinni 

 játszik → játszani 
fürdik → fürdeni 

Other irregular forms 
alszik   →   aludni  
fekszik → feküdni 
haragszik → haragudni 
emlékszik → emlékezni 
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Igekötők: befejezettség 

Verbal prefixes: Completion of an action 
⇒ MagyarOK A2+ munkafüzet 49. oldal 

 
FORM AND FUNCTION 

Megírom ezt az e-mailt, 
Megnézem az e-maileket, 
Megkeresem ezt a dokumentumot, 
Megeszem a szendvicsemet, 
Megiszom a teámat, 
Megebédelek, 
Megtartom a prezentációt, 
Megmutatom Katinak, hogyan működik a 
kávéfőző, 
 
Elolvasom ezt a levelet, 
Elmegyek a boltba, 
Elszaladok a könyvtárba, 
Elmosogatok, 
Elviszem a lányomat óvodába, 
 
Felkészülök a prezentációra, 
Kinyomtatom ezt a dokumentumot, 
Kitakarítom a lakást, 

Once I have written this email, 
Once I have checked my e-mails, 
Once I have found this document, 
Once I've eaten my sandwich, 
Once I've drunk my tea, 
Once I've had lunch, 
Once I've delivered my presentation, 
Once I've shown Kati how the coffee 
machine works, 
 
Once I've read this email, 
Once I've gone shopping, 
Once, I've quickly gone to the library, 
Once  I've done the washing up, 
Once I've brought my daughter to the 
kindergarten, 
Once I've prepared my presentation, 
Once I've printed out this document, 
Once I've cleaned the house, 

utána ráérek. 
  (then) I'll have time. 

 
• Verbal prefixes can indicate the completion of an action. The most frequently 

used prefixes are meg- and el- in this function. There are only a few rules as to 
which one is used with a specific verb. 

• Verbs indicating motion usually take el-: Elmegyek a könyvtárba. Elszaladok 
a boltba. Elutazom. Other common verbs with the prefix el-: elolvas, elmond, 
elmesél, elmagyaráz 

• The function of completion can be indicated by other prefixes, depending on 
the verb: Felkészülök a prezentációra. Kitakarítom a lakást. 

• Verbs with prefixes often have a definite object which is usually placed after 
the verb: E-mailt írok. (I'm writing an e-mail.) DE: Megírom az e-mailt. (I'll 
write the e-mail.) Prezentációt tartok.(I am giving a presentation.) DE: 
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Megtartom a prezentációt. (I will give/(I do give) the presentation.) A teámat 
iszom. (I am drinking my tea.) DE: Megiszom a teámat. (I drink up my tea.) 

 
The verbal prefix can also entirely change the meaning of a verb. It is therefore 
recommended to look up the exact meaning of the verb in the dictionary as well as to 
learn the prefix indicating completion of the action together with the verb. 
 

 
Igekötők: befejezettség múlt idejű mondatokban 

Verbal prefixes: Completion of an action in past tense sentences 
⇒ MOK2+ munkafüzet 90. oldal 

 
FORM AND FUNCTION 

– Most írod a szakdolgozatodat? 
– Nem, már megírtam. 
 
 

– Még mindig a vizsgatételeket tanulod? 
– Nem, már megtanultam őket. 
 
– Még mindig a jegyzeteidet olvasod? 
– Nem, már elolvastam őket. 
 
– Mikor tartasz kiselőadást fizikából? 
– Már tegnap megtartottam. 
 
 

– Mikor érettségizik a húgod? 
– Már tavaly leérettségizett. 
 
 
– Mikor vizsgázol matematikából? 
– Már tegnap levizsgáztam. 

– Are you writing your thesis now? 
– No, I have already written it/finished 
writing it. 
 
– Are you still studying the exam topics? 
– No, I've already learnt them. 
 
– Are you still reading your notes? 
– No, I've already read them. 
 
– When will you give your presentation in 
physics? 
– I already gave it yesterday. 
 
– When will your little sister graduate 
from high school? 
– She already graduated last year. 
 
– When will you take your exam in 
maths? 
– I already took it yesterday. 

 
• Verbal prefixes can indicate the completion of an action. The most frequently 

used prefixes are meg- and el- in this function. 
• The past tense makes the completion of the action even clearer. The verbs receive 

the same prefix as in the present tense. 
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A FŐNÉV 
The noun 
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A többes szám: -k (Ismétlés) 

The plural: -k (Review) 
⇒ MagyarOK A2+ munkafüzet 55. oldal 

 
Magánhangzó 

után 
After a vowel 

Mély és vegyes  
hangrendű szavak 

Words with back and mixed 
vowels 

Magas 
hangrendű 

szavak 
Words with 
front vowels 

Az utolsó 
szótagban 
ö, ő, ü, ű 

ö, ő, ü, ű in the 
last syllable 

-k -ok -ak -ek -ök 

  kávézók 
     mozik 
szállodák 
     lepkék 

    városok 
      piacok 
múzeumok 

  házak 
  tollak 
  várak 
férfiak 

    épületek 
      hegyek 
egyetemek 
  koncertek 

   főnökök 
masszőrök 

 
• In compound words, the last word determines the type of the ending: munka + 

hely (workplace) → munkahelyek 
• In words with foreign origin the last vowel determines the type of the ending: 

koncert (concert) → koncertek 
•  One-syllable words (for language historical reasons) often show irregularities: 
ház (house) → házak, busz (bus) → buszok, könyv (book) → könyvek, sör (beer) 
→ sörök (After -ház, -tár always: -ak) 
•  Nouns ending in -alom/-elem lose their last vowel: szerelem (love) → 
szerelmek, irodalom (literature) → irodalmak, fogalom (term) → fogalmak 
•  Other irregular nouns: étterem (restaurant) → éttermek, konditerem (gym) → 
konditermek, torony (tower) → tornyok, dolog (thing) → dolgok, tér (square) → 
terek, benzinkút (gas station) → benzinkutak, név (name) → nevek, tó (lake) → 
tavak, szó (word) → szavak, falu (village) → falvak, férfi (man) → férfiak  

 

Most irregularities are the same if the word is the direct object of the sentence as well as 
with possessive endings: étterem → éttermek, éttermet, éttermem; név → nevek, nevet, 
nevem; tó → tavak, tavat, tavam 
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A tárgy típusai 
Types of the direct objects 

⇒ MagyarOK A2+ munkafüzet 9. oldal 
 

FUNCTION 
The direct object answers the question Kit? (Whom?) Mit? (What?). The suffix is -t. The 
conjugation is determined by the type of the direct object. 

 

FORM 
A határozatlan tárgy fő típusai 

The most common types of the indefinite 
direct objects 

A határozott tárgy fő típusai 
The most common types of the definite direct 

objects 
…t, egy …t, két …t 

sokat, keveset, kettőt, hármat 
ilyen/olyan ...t, ilyet, olyat 

a …t, az egyik ...t 
ezt a ...t, azt a ...t 

ezt, azt, ezeket, azokat 
Filmet nézek. (I am watching a movie.) 
Egy érdekes könyvet olvasok. (I'm reading an 
interesting book.)  
Két almát kérek. (I'd like to have two apples.) 
Három kiló lisztet veszek. (I buy 3 kg of flour.) 
Ilyen lámpát szeretnék. (I'd like such a lamp.) 

A legújabb krimit olvasom. (I am reading the 
latest crime story.) 
Szeretem a feleségemet. (I love my wife.) 
Ezt a papírt keresem. (I have been looking for 
this paper.) 
Azt a lámpát kérem. (I want that lamp.) 
Ezt nem tudom. (I don't know that.) 

Kit? Mit? Milyen …t? 
Mennyi …t? Hány …t? 

Melyik …t? 
 

Kit szeretsz? (Whom do you love?) 
Mit mondasz?  (What are you saying?) 
Milyen könyveket olvasol? (What /kind of/ 
book are you reading?) 
Mennyi lisztet veszel? (How much flour do you 
buy?) 
Hány almát kérsz? (How many apples do you 
want?) 

Melyik fiút szereted? (Which boy do you love?) 
 
 

valakit, valamit, senkit, semmit, mindenkit, 
mindent, akit 

Jolánt, Magyarországot,   
egymást, magamat, mindegyik ...t 

Szeretek valakit. (I love someone.) 
Mondok valamit. (I say something.) 
Nem ismerek senkit. (I don't know anyone.) 
Mindenkit ismerek. (I know everyone.) 
Mindent értek. (I understand everything.) 
Te vagy az, akit keresünk. (You are the one that 
we are looking for.) 

Szeretem Évát. (I love Éva.) 
Ismerem Sanyit. (I know Sanyi.) 
Ismerem Magyarországot. (I know Hungary.) 
Ismerjük egymást. (We know each other.) 
Ismerem magamat. (I know myself.) 
Mindegyik diákot ismerem. (I know all of the 
students.) 
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A tárgy: rendhagyó alakok 

The direct object: Irregular forms 
⇒ MagyarOK A2+ munkafüzet 15. oldal 

 

-elem / -alom →   
-elmet, -almot 

Az utolsó 
magánhangzó 

kiesik 
The last vowel is 

dropped. 

é →  e, á →  a,  
ú →  u, ű →  ü 

-v- 

történelem → 
történelmet  
irodalom → irodalmat 
szerelem → szerelmet 
forgalom → forgalmat 
izgalom → izgalmat 

étterem → éttermet 
eper → epret 
tükör → tükröt 
dolog → dolgot 
cukor → cukrot 
szobor → szobrot 
sarok → sarkot 
torony → tornyot 

tér → teret 
kéz → kezet   
név → nevet 
levél → levelet 
madár → madarat 
út → utat 
tűz → tüzet 
híd → hidat 

mű → művet 
ló → lovat   
fű → füvet 
kő → követ 
tó → tavat 
hó → havat 
 

 
• The irregularities have language historical reasons. The irregular forms must 

be learnt by heart. 
 

Most irregularities are the same in the plural and with possessive endings: 
név → nevek, nevet, nevem; étterem → éttermek, éttermet, éttermem; mű → művek, 
művet, művem 
 

 
  



MagyarOK	  A2+	  Grammar	  explanations	  /	  Nyelvtani	  magyarázatok	  

©	  Szita	  Szilvia,	  Pelcz	  Katalin,	  www.magyar-‐ok.hu	   42	  

 
Több birtok: -i  

More than one possession: -i 
⇒ MagyarOK A2+ munkafüzet 16. oldal 

 
FUNCTION 
When we speak about more than one possession, we add the suffix -i to the noun. 
(The possessive endings after the -i are almost the same as with one possession.) 
 
FORM 

 Magánhangzó után 
After a vowel 

Mássalhangzó után 
After a consonant 

  Mély és vegyes 
hangrendű szavak 

Words with back and 
mixed vowels 

Magas  
hangrendű szavak 
Words with front 

vowels 
(én) az autóim 

a kollégáim 
a nadrágjaim 
a rokonaim 

az e-mailjeim 
a testvéreim 

(te) az autóid 
a kollégáid 

a nadrágjaid 
a rokonaid 

az e-mailjeid 
a testvéreid 

(Ön) 
(ő) 

az autói 
a kollégái 

a nadrágjai 
a rokonai 

az e-mailjei 
a testvérei 

(mi) az autóink 
a kollégáink 

a nadrágjaink 
a rokonaink 

az e-mailjeink 
a testvéreink 

(ti) az autóitok 
a kollégáitok 

a nadrágjaitok 
a rokonaitok 

az e-mailjeitek 
a testvéreitek 

(Önök) 
(ők) 

az autóik 
a kollégáik 

a nadrágjaik 
a rokonaik 

az e-mailjeik 
a testvéreik 

Possessive endings for the singular ⇒ MagyarOK A1+ munkafüzet 94–96. oldal 
 

• The -i is added to the noun after a vowel: autó → autói, kolléga → kollégái. 
• If the noun ends with a consonant, the -i is usually (but not always!) added to 

the third person singular: rokon (relative) → rokona → rokonai, kép (picture) 
→ képe → képei, kert (garden) → kertje → kertjei, DE: barát (friend) → 
barátja → barátai 

• Important irregular noun: szülő (parent) → szüleim 
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Birtoklás kifejezése: Lizáé, az apukámé, az enyém, a tied 

Indicating possession: Lisa's, my father's, mine, yours 
⇒ MagyarOK A2+ munkafüzet 18. oldal 

 

FUNCTION 
If we do not want to repeat the possession, we add an -é at the end of the possessor. 

 
FORM 
Éva mosolya olyan szép, mint Liza mosolya. 
= Éva mosolya olyan szép, mint Lizáé. 
Éva's smile is as beautiful as Lisa's smile. 
= Éva's smile is as beautiful as Lisa's. 
 

A hajad olyan szőke, mint Dániel haja.  
= A hajad olyan szőke, mint Dánielé. 
Your hair is as blond as Dániel's hair. 
= Your hair is as blond as Dániel's. 
 
 

A kezem olyan kicsi, mint az anyukám keze. 
= A kezem olyan kicsi, mint az anyukámé. 
My hands are as small as my Mum's hands. 
= My hands are as small as my Mum's. 

 

 
 

A helyhatározó ragjai: Hol tanulsz? Hol dolgozol? 
Places of adverbs: Where do you study? Where do you work? 

⇒ MagyarOK A2+ munkafüzet 6. oldal 
 

Most places, buildings: 
-ban/-ben 

A few insitutions: 
-n (-on/-en/-ön) 

Companies, 
organisations, media:  

-nál/-nél 
Egy boltban / egy 
iskolában / egy bankban / 
egy étteremben / egy 
ügyvédi irodában 
dolgozom. 
Egy iskolában tanulok. 

A postán / a rendőrségen / 
a nagykövetségen / a 
bíróságon / a városházán 
dolgozom.  
Az egyetemen tanulok. 

A Boschnál / az 
UNESCO-nál / egy 
cégnél / a tévénél / egy 
humanitárius szervezetnél 
dolgozom. 
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A helyhatározók rendszere 

Adverbs of place 
⇒ MagyarOK A2+ munkafüzet 119. oldal 

 

Hol vagy? Hol van? 
Where are you?  

-ban/-ben 
Continents 
Countries 
All non-Hungarian 
towns and villages 
A few Hungarian  
towns and villages 
Most buildings 
Mountains, park 
Water (lake, sea, 
river) 
közel (nearby) 

Amerikában, Európában, Ázsiában, Afrikában, Ausztráliában 
Dániában, Csehországban, Kínában, az USA-ban, Japánban 
Kairóban, Prágában, Lisszabonban, Madridban, Párizsban 
 
Sopronban, Debrecenben, Győrben, Marcaliban, Egerben, 
Komáromban 
szállodában, moziban, színházban, bankban, étteremben 
az Alpokban, a Himalájában, a Tátrában, a parkban 
a Fekete-tengerben, a Balatonban, a Dunában, a Genfi-tóban. 
az óceánban 
a közelben 

 

-n (-on/-en/-ön) 
Many Hungarian 
towns and villages 
Magyarország 
Open spaces 
Events 
 
A few institutions 
 
Beach, shore, islands  
Points of the compass 
jobb oldal, bal oldal 
külföld, belföld 

Budapesten, Keszthelyen, Pécsen, Siófokon, Miskolcon, 
Kecskeméten, Szekszárdon  
Magyarországon 
piacon, repülőtéren, állomáson, benzinkúton, téren 
koncerten, kiállításon, előadáson, kiránduláson, utazáson, 
magyarórán 
rendőrségen, bíróságon, nagykövetségen, városházán, postán, 
egyetemen 
Krétán, a Kanári-szigeteken, a tengerparton, a Balatonon 
északon, délen, keleten, nyugaton, északkeleten 
jobb oldalon, bal oldalon 
külföldön, belföldön 

 

-nál/-nél 
Persons 
 
Companies, 
organizations 
In the meaning: 
mellett, előtt  

rokonoknál, barátoknál, fodrásznál, zöldségesnél, Péternél, 
Móninál 
a Tourinformnál, a MÁV-nál, a T-Mobilnál, a Volánnál, a 
Vodafonnál, az Apple-nél 
szobornál, étteremnél, bejáratnál, tengernél 
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Ragcsoportok (Ismétlés) 

Groups of endings (Review) 
 

Hova? 
Where to? 

Hol? 
Where? 

Honnan? 
Where from? 

-ba/-be 
-ra/-re 

-hoz/-hez/-höz 

-ban/-ben 
-n (-on/-en/-ön) 

-nál/-nél 

-ból/-ből 
-ról/-ről 
-tól/-től 

 

Irregular forms (to learn by heart):  
Hazamegyek. (I go home.) 
Otthon vagyok. (I am at home.) 
Hazulról/Otthonról jövök. (I come from home.) 

 
• The anwers to the question Hova? (Where to) indicate direction (moving 

away): Iskolába / Szemináriumra / Helgához megyek. (I'm going to school / a 
seminar / Helga's.) 

• The answers to the question Hol? indicate positions and places (no movement 
involved): Iskolában / Szemináriumon / Helgánál vagyok. (I'm at school / a 
seminar / Helga's.) 

• The answers to the question Honnan? also indicate directions (moving closer): 
Iskolából / Szemináriumról / Helgától jövök. (I'm coming from school / a 
seminar / Helga's.) 
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Gyakoriság, rendszeresség kifejezése: naponta, hetente 

Indicating frequency and regularity: naponta (daily), hetente (weekly) 
⇒ MagyarOK A2+ munkafüzet 42. oldal 

 

FUNCTION 
The structures below answer the question Milyen gyakran? (How often?). 
 

FORM 
Milyen gyakran? Nap, hét, hónap, év →  -onta/-ente 

How often? Day, week, month, year → -onta/-ente 
mindennap = naponta 
(every day = daily) 
minden héten = hetente (!) 
(every week = weekly) 
minden hónapban = havonta (!) 
(every month = monthly) 
minden évben = évente 
(every year = yearly) 
 
minden második nap = kétnaponta  
(every other day = every two days) 
minden második héten = kéthetente 
(every other week = every two weeks) 
minden harmadik hónapban = 
háromhavonta  
(every third month = every three months) 
minden negyedik évben = négyévente  
(every fourth year = every four years) 

Naponta háromszor eszem. 
(I eat three times a day.) 
Hetente kétszer futok. 
(I go running twice a week.) 
Havonta (egyszer) járok fodrászhoz. 
(I go to the hairdresser's once a 
month.) 
Évente többször megyek üzleti útra. 
(I go on business trips several times a 
year.) 
 
Kétnaponta mosok hajat. 
(I wash my hair every other day.) 
Kéthetente (egyszer) találkozom a 
barátaimmal. 
(I meet my friends (once) every other 
week.) 
Háromhavonta (egyszer) 
meglátogatom a szüleimet. 
(I go to see my parents (once) every 
three months.) 
Négyévente (egyszer) Ázsiába 
utazom. 
(I travel to Asia (once every) four 
years.)  

 

Very often (but not always!) the adverb of time is placed somewhere at the beginning 
of the sentence: Esténként otthon vagyok. (I am home in the evenings.) 
Kéthavonta járok fodrászhoz. (I go to the hairdresser's every two months.) 
Robi hetente kétszer fut. (Robi goes running twice a week.)  
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Főnévképzők: -ás/-és 
Noun affixes: -ás/-és 

⇒ MagyarOK A2+ munkafüzet 43. oldal 
 

FUNCTION 
-Ás/-és makes nouns out of verbs. The noun usually indicates an action. (English 
often expresses this with the ending -ing: főz (cook) → főzés (cooking), tanít (teach) 
→ tanítás (teaching), fest (paint) → festés (painting).) 

 
FORM 
Szabályos és -s, -
sz, -z végű igék 

Regular verbs and 
verbs ending in -s, -

sz, -z  

Ikes igék 
-ik verbs 

Hangzóvesztő igék 
Verbs with vowel 

loss 

Rendhagyó igék 
Irregular verbs 

sportol → sportolás 
tanul → tanulás 
olvas → olvasás 
főz → főzés 
tanít → tanítés 
fest → festés 

úszik → úszás 
utazik → utazás 
tévézik → tévézés 
működik → 
működés 

vásárol → vásárlás 
mozog → mozgás 
énekel → éneklés 

Főnévi igenév: -
nni 
jön → jövés 
megy → menés 
van → levés 
tesz → tevés 
eszik → evés 
iszik → ivás 
 
Other irregular 
forms: 
alszik → alvás 
fekszik → fekvés 

 

It is possible to make a noun out of a verb with direct object. The ending -t for the 
direct object is omitted: tévét néz → tévénézés (watching TV), nyelvet tanul → 
nyelvtanulás (learning languages), újságot olvas → újságolvasás (reading the 
newspaper) 

 
 

  



MagyarOK	  A2+	  Grammar	  explanations	  /	  Nyelvtani	  magyarázatok	  

©	  Szita	  Szilvia,	  Pelcz	  Katalin,	  www.magyar-‐ok.hu	   48	  

 
Főnévképzők: -ó/-ő 
Noun affixes: -ó/-ő 

⇒ MagyarOK A2+ munkafüzet 54. oldal 
 

FUNCTION 
-ó/-ő is often used to make a name for a profession out of a verb: sportoló 
(sportsman), festő (painter), teniszező (tennis player). 

 
FORM 

Szabályos és -s, -sz, 
-z végű igék 

Regular verbs and 
verbs ending in -s, -

sz, -z  

Ikes igék 
-ik verbs 

Hangzóvesztő igék 
Verbs with vowel 

loss 

Rendhagyó igék 
Irregular verbs 

sportol → sportoló 
tanul → tanuló 
olvas → olvasó 
fut → futó 
tanít → tanító 
fest → festő 

úszik → úszó 
utazik → utazó 
teniszezik → 
teniszező 
kajakozik → 
kajakozó 

vásárol → vásárló 
szerez → szerző 

Főnévi igenév: -
nni 
vesz → vevő  
(= vásárló) 
hisz → hívő (= 
aki hisz Istenben) 
 
Más igék: 
alszik → alvó 

 
• It is possible to make a noun out of a verb with direct object. The ending -t for 

the direct object is omitted: tévét néz → tévénéző (TV viewer), buszt vezet → 
buszvezető (bus driver), zenét szerez → zeneszerző (composer) 
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A MELLÉKNÉV 
The adjective 
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A melléknév többes száma (Ismétlés) 

The plural of the adjective (Review) 
⇒ MagyarOK A2+ munkafüzet 32. oldal 

 
FUNCTION 
The entire sentence answers the question Milyenek? (What are ... like?). 
 

Milyen az új szomszéd? 
What is the new neighbor like? 

Milyenek az új szomszédok? 
What are the new neigbors like? 

Kedves. 
(He/She is nice.) 
Megbízható és segítőkész. 
(He/She is reliable and helpful.) 
Elég hangos és barátságtalan. 
(He/She is quite loud and unfriendly.) 

Kedvesek.  
(They are nice.) 
Megbízhatóak és segítőkészek. 
(They are reliable and helpful.) 
Elég hangosak és barátságtalanok. 
(They are quite loud and unfriendly.) 

 
FORM 

Magánhangzó után 
After a vowel 

Mássalhangzó után 
After a consonant 

a, e, ó, ő 
után,  

a kicsi szó 
After a, e, ó, 
ő and the 
word kicsi  

i, ú, ű 
után 
After  
i, ú, ű 

Mély és vegyes 
hangrendű szavak 

Words with back and mixed 
vowels 

Magas hangrendű 
szavak (ö, ő, ü, ű is)* 

Words with front 
vowels (incl. ö, ő, ü, ű)  

-k -ak/-ek -ak -ok -ek 
      jók 
 olcsók 
 drágák 
kicsik (!) 

   szigorúak 
       kínaiak 
gyönyörűek 
         régiek 

           újak 
      rosszak 
 alacsonyak 
    magasak 

             nagyok 
           sótlanok 
            fiatalok 
barátságtalanok 

      szépek 
fűszeresek 
       erősek 
       zöldek 

* -ök is fairly rare, for example: görögök, törökök 
 

• Typical connecting vowels are a and e. 
• The connecting vowel after -tlan/-talan is o: barátságtalan (unfriendly) → 

barátságtalanok, sótlan (unsalted) → sótlanok 
• The connecting vowel is determined by the last vowel of words with foreign 

origin: modern (modern) → modernek 
• Irregular forms: nehéz (difficult, heavy) → nehezek, bátor (courageous) → 

bátrak 
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Összehasonlítás: magas, magasabb, a legmagasabb 

Comparison: magas (high), magasabb (higher), a legmagasabb (the 
highest) 

⇒ MagyarOK A2+ munkafüzet 33. oldal 
 

FUNCTION 
Alapfok 
Positive 

Középfok 
Comparative 

Felsőfok 
Superlative 

 
 

 

 

  
Ez a ház nem olyan magas. 
(This house is not so high.) 
 

Ez a ház magasabb, mint az 
első. (This house is higher 
than the first one.)  

Ez a ház a legmagasabb. 
(This house is the highest.) 

 

Két dolog között nincs különbség →  alapfok 
There is no difference between two things → Positive 

Egy faluban (ugyan)olyan jó az infrastruktúra, mint egy városban. 
Vidéken (ugyan)olyan magas az életszínvonal, mint a 
nagyvárosokban. 

(ugyan)olyan …, mint 
(just) as ... as 

 

Két dolog között van különbség →  középfok, alapfok 
There is a difference between two things →  Comparative or positive 

Egy faluban olcsóbb az élet, mint egy nagyvárosban. 
Egy nagyvárosban több forgalmi dugó van, mint vidéken. 
Egy nagyvárosban jobbak a munkalehetőségek, mint vidéken. 

…-bb, mint 
...er than 

Egy nagyvárosban nem olyan olcsó az élet, mint egy 
nagyvárosban. 
Vidéken nincs olyan sok forgalmi dugó, mint egy nagyvárosban. 

nem olyan …, mint 
not so ... as 
nincs olyan …, mint 
there is not so ... as  
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„Rekord” →  felsőfok 
Record → Superlative 

Ez a legmagasabb épület a városban.  
A legkisebb szobában van a legtöbb bútor. 

a leg…-bb 
the ...st 

 

FORM: Regular forms 
Magánhangzó után 

After a vowel 
Mássalhangzó után 

After a consonant 
 Mély és vegyes 

hangrendű szavak 
Words with back and mixed 

vowels 

Magas hangrendű szavak  
(ö, ő, ü, ű is) 

Words with front vowels 

-bb -abb -ebb 

(a leg)olcsóbb 
(a leg)drágább 
(a leg)feketébb 
(a leg)szigorúbb 

(a leg)alacsonyabb 
(a leg)magasabb 
(a leg)barátságosabb 
(a leg)barátságtalanabb 

(a leg)kedvesebb 
(a leg)sötétebb 
(a leg)erősebb 
(a leg)idősebb 

 

• Typical connecting vowels are a and e. The o is very rarely used: nagy (big, large) 
→ nagyobb 

• We can also form comparative and superlative forms for constructions with two 
adjectives. The first adjective receives the suffix -bb: erős fényű lámpa (a lamp with 
strong light) → erősebb fényű lámpa (a lamp with stronger light), új építésű ház (a 
recently built house) → újabb építésű ház (a more recently built house), magas 
rezsijű lakás (a flat with high costs) → magasabb rezsijű lakás (a flat with higher 
costs) 

 

FORM: Irregular forms  
There are eleven adjectives and numerals that belong to this group: 

1. bátor (courageous) → bátrabb →  
a legbátrabb 
2. hosszú (long) → hosszabb →  
a leghosszabb 
3. lassú (slow) → lassabb/lassúbb →  
a leglassabb/leglassúbb 
4. kicsi/kis (small, little) → kisebb →  
a legkisebb 
5. könnyű (easy, light) → könnyebb →  
a legkönnyebb 

6. nehéz (difficult/hard, heavy) → nehezebb 
→ a legnehezebb 
7. szép (beautiful) → szebb → a legszebb 
8. jó (good) → jobb → a legjobb 
9. bő (large) → bővebb → a legbővebb 
10. kevés (few, a little) → kevesebb →  
a legkevesebb 
11. sok (many, much) → több → a legtöbb 
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A módhatározó: lassan, nehezen, jól, rosszul 

Adverbs of mode: lassan (slowly), nehezen (with difficulty), jól (well), 
rosszul (poorly) 

⇒ MagyarOK A2+ munkafüzet 87. oldal 
 

FUNCTION 
Adverbs of mode answer the question Hogyan? (short form: Hogy?) (How?). 

 

 
 

– Hogyan magyaráz a tanárod?  
– Érthetően. / Érthetetlenül. / 
Unalmasan. / Érdekesen. 
– How does your teacher deliver the 
lesson? (Lit.: How does your teacher 
explain?) 
– In a coherent way. / In an 
incoherent way. / In a boring way. / In 
an interesting way. 

– Hogy érzed magadat? – Jól. / Rosszul. 
–  How do you feel? –  Well. / Poorly. 

 
FORM 
Adjective + -an/-en, -l/-ul/-ül 
 

Milyen a/az …? 
What is ... like? 

Hogyan …? 
How ...? 

A franciaóra érdekes. 
(The French lesson is interesting.) 
 
 
A család türelmes. 
(The family is patient.) 
 
Aurél gyors. 

A tanár érdekesen magyaráz. 
The teacher gives interesting 
explanations. (lit.: explains in an 
interesring way.) 
A család türelmesen elismétli a mondatot. 
(The family repeats the sentence 
patiently.) 
Aurél gyorsan megtanulta a nyelvet. 
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(Aurél is fast/quick.) 
Nehéz kommunikálni. 
(It is hard to communicate.) 
 
A feladat könnyű. 
(The exercise is easy.) 

(Aurél has learnt the language quickly.) 
Nehezen (!) megy a kommunikáció. 
(Communication was hard. (lit.: The 
communication went with difficulties.) 
A feladatot könnyen (!) megoldjuk. 
(We can do the exercise easily.) 
 

 A legtöbb melléknév (Most adjectives):  
-an/-en 

 
Jó volt Franciaországban. 
(It was nice to be in France.) 
 
Rossz a franciatudásom. 
(My French is poor.) 
 
A tanár türelmetlen. 
(The teacher is impatient.) 
 
 
A család francia. 
(The family is French.) 

Vanda jól érezte magát Franciaországban. 
(Vanda had a great time in France. lit.: 
Vanda felt great in France.) 
Rosszul beszélek franciául.  
(I speak poor French. lit.: I speak French 
poorly.) 
A tanár türelmetlenül válaszol a 
diákoknak. 
(The teacher answers the students 
impatiently.) 
A család franciául beszél. 
(The family speaks French.) 
 

 The adjectives jó, rossz, adjectives 
ending in -t(a)lan/-t(e)len, and languages: 

-l, -ul/-ül 

 
• Most simple adjectives receive -an/-en: kedves (nice) → kedvesen, szép 

(beautiful) → szépen, csúnya (ugly) → csúnyán, barátságos (friendly) → 
barátságosan 
DE! fiatal (young) → fiatalon, gazdag (rich) → gazdagon, nagy (big) → 
nagyon (very) 

• Irregular forms: lassú (slow) → lassan, nehéz (difficult/hard, heavy) → 
nehezen, könnyű (easy, light) → könnyen, bátor (courageous) → bátran, 
hosszú (long) → hosszan, bő (large) → bőven 

• The adjectives jó, rossz and a few other simple adjectives receive -l, -ul/-ül: jó 
(good) → jól, rossz (bad/poor) → rosszul, remek (splendid) → remekül 

• Adjectives ending in -t(a)lan/-t(e)len also receive -ul/-ül: barátságtalan 
(unfriendly) → barátságtalanul, türelmetlen (impatient) → türelmetlenül 



MagyarOK	  A2+	  Grammar	  explanations	  /	  Nyelvtani	  magyarázatok	  

©	  Szita	  Szilvia,	  Pelcz	  Katalin,	  www.magyar-‐ok.hu	   55	  

• Adjectives that answer the question Milyen nyelven? (/In/ what language?) 
also receive -ul/-ül: magyar (Hungarian) → magyarul, török (Turkish) → 
törökül, francia (French) → franciául 

 

The adverb is often placed in front of the verb: 
Jól beszélsz spanyolul. (You speak Spanish well.) 
Béla türelmesen várt Bettire. (Béla is waiting for Betti patiently.) 
Dani ma jókedvűen ébredt. (Dani woke up good-humored this morning.) 

 
 

Melléknévképzők: -ú/-ű, -s  
Adjective affixes: -ú/-ű, -s 

⇒ MagyarOK A2+ munkafüzet 17. oldal 
FORM AND FUNCTION 

Mi? → Milyen? 
What? → What (type/kind of) ...? 

Mi? → Milyen? 
What? → What (type/kind of) ...? 

kék szem → kék szemű (fiú) 
(blue eye → a boy with blue eyes) 

szőke haj → szőke hajú (lány) 
(blond hair → a girl with blond hair) 

hosszú láb → hosszú lábú (nő) 
(long leg → a woman with long legs) 

 
⇓ 

piros ing → piros inges (fiú) 
(red shirt → a boy with a red shirt) 

rövid szoknya → rövid szoknyás (lány) 
(short skirt → a girl with a short skirt) 

zöld nadrág → zöld nadrágos (nő) 
(green pants → a women with green 

pants) 
⇓ 

Testrészek (Body parts): 
-(j)ú/-(j)ű 

Ruhadarabok, kiegészítők (Pieces of 
clothing, accessoires):  

-s (-os, -es, -ös, -as) 
 

• The simple adjective together with the adjective made out of a noun with the 
affix -ú or -s answer the question Milyen? (What /kind/type/ of ...?) and are 
used to describe a person or object.  

• The connecting vowels and the irregularities with the affix -s are the same as 
for the plural: nadrágok → kék nadrágos fiú (a boy with blue pants), ingek → 
fehér inges férfi (a man with a white shirt) 

• Similar structures are used in many other situations. Most often, the affix -
(j)ú/-(j)ű is used. For example: kellemes hangulatú kávézó (a café with a 
nice/cozy atmoshpere), angol nyelvű újság (English language newspaper), jó 
humorú fiú (a boy with a good sense of humor) 
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Melléknévképzők: -i 
Adjective affixes: -i 

⇒ MagyarOK A2+ munkafüzet 24. oldal 
A FEW IMPORTANT FUNCTIONS 

Hely, pozíció 
Place, position 

belvárosi lakás = a lakás a belvárosban van 
(a flat in the city center = the flat is at the city center) 
kerti szék = a szék a kertbe való 
(a garden chair = the chair is for the garden) 

Származási hely, 
eredet 
Place of origin 

amerikai diák = a diák Amerikából jön 
(an American student = the student comes from America) 
svájci óra = az órát Svájcban készítették 
(a Suiss watch = the watch was made in Switzerland) 

Idő 
Time 

pénteki buli = a buli pénteken van 
(Friday party = the party is on Friday) 
téli fotó = a fotó télen készült 
(winter photograph = the photo was made in the winter) 

Funkció 
Function 

olimpiai stadion = a stadion az olimpiára készült 
(Olympic Stadion = the stadion was built for the Olympics) 
családi ház = a házban egy egész család elfér 
(a family house = there is enough space for a whole family 
in the house) 

 

FORM 

Főnév + -i 
Noun + -i 

belváros + -i → belvárosi (lakás) 
tél + -i → téli (fotó) 
iroda + -i → irodai (munka) 
Budapest + -i → budapesti (iroda) 

Rendhagyó főnevek 
(-alom/-elem végű főnevek, 
néhány más főnév) 
Irregular nouns  
(-alom/-elem, a few other 
nouns) 

történelem + -i → történelmi (esemény) 
irodalom + -i → irodalmi (mű) 
forgalom + -i → forgalmi (dugó) 
étterem + -i → éttermi (rendelés) 
sarok + -i → sarki (bolt) 
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• Adjectives with the affix -i can take further endings: Milyen fotókat nézel? – A 

prágaiakat. / A berlinieket. (What photographs are you looking at? – Those 
from Prague. / Those from Berlin.) 

• The a and e does not change into á and é: Barcelona → barcelonai, Velence 
→ velencei 

 

Names for countries, cities and continents are written with a lowercase first letter after 
the affix -i: Budapest → budapesti iroda (Budapest office), Szlovénia → szlovéniai 
kollégák (colleagues from Slovenia), Európa → európai ország (European country). 

 
 

Melléknévképzők: -s 
Adjective affixes: -s 

⇒ MagyarOK A2+ munkafüzet 25. oldal 
 

FORM 

Főnév + -s (-os, -es, -as, -ös) 
Noun + -s (-os, -es, -as, -ös) 

egy szoba + -s → egyszobás (lakás) 
(one room → a single-room flat) 
csend + -s → csendes (környék) 
(silence → a quiet neighborhood) 
nap + -s → napos (idő) 
(sun → sunny weather) 
zaj + -s → zajos (utca) 
(noise → noisy/loud street) 
előny + -s → előnyös fekvés 
(advantage → advantageous location/position) 

Rendhagyó főnevek 
Irregular nouns 

kényelem + -s → kényelmes (fotel) 
(comfort → comfortable armchair) 
izgalom + -s → izgalmas (könyv) 
(excitement → exciting book) 
cukor + -s → cukros (tea) 
(sugar → tea with sugar) 
víz + -s → vizes (ruha) 
(water → wet clothes) 
jég + -s → jeges (út) 
(ice → icy road) 
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• The connecting vowels are the same as for the plural: virág (flower) → 

virágok/virágos, meggy (sour cherry) → meggyek/meggyes, sör (beer) → 
sörök/sörös   

• The irregularities are also the same as for the plural: izgalom (excitement) → 
izgalmak/izgalmas, eper (strawberry) → eprek/epres, tűz (fire) → tüzek/tüzes, 
kő (stone) → kövek/köves  

• Adjectives with the affix -i can take further endings: Melyik süteményből 
kérsz? A barackosból vagy az almásból? (From which cake would you like /a 
piece/? From that with peaches or that with apples? 

 

MOST COMMON FUNCTIONS 

Egy dolog része, 
tartozéka 
Part of a thing 

erkélyes lakás = a lakásnak van erkélye 
(a house with balcony = the house has a balcony) 
kétszintes ház = a háznak két szintje van 
(a two-storey house = the house has two storeys) 

Hozzávaló 
Ingredient 

túrós palacsinta = a palacsintában túró van 
(pancake with cottage cheese = there is cottage cheese in the 
pancake) 
szénsavas ásványvíz = az ásványvízben szénsav van 
(sparkling mineral water = there is gas (carbonic acid) in the 
mineral water) 

Tulajdonság 
Quality 

csíkos ing = az ingen csíkok vannak 
(a shirt with stripes = there are stripes on the shirt) 
virágos póló = a pólón virágok vannak 
(a T-shirt with flowers = there are flowers on the T-shirt) 
csendes környék = a környéken csend van 
(a quiet neighborhood = there is silence in the neighborhood) 
esős idő = olyan idő, amikor sokat esik az eső 
(rainy weather = weather with a lot of rain) 
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A SZÁMNÉV 
The numeral 
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A számnév: egyedül, ketten, hárman 
The numeral: egyedül (alone/by oneself), ketten (two people), hárman 

(three people) 
⇒ MagyarOK A2+ munkafüzet 81. oldal 

 

FUNCTION 
This numeral anwers the question Hányan? (Hány ember?) (How many people?). 

 
– Hányan voltatok magyarórán? – Én voltam egyedül. / Ketten. / Hárman. / 
Húszan. (How many of you attended the Hungarian lesson? – Only me. (I was by 
myself.) / Two of us. / Three of us. / Twenty of us.) 
– Hányan voltak a focimeccsen? – Legalább ötszázan. / Nagyon sokan. / Elég 
kevesen. (How many people attended the soccer game? – At least five hundred. / A 
lot. / Quite a small number.) 
 

FORM 
Numeral + -an/-en 

 

Hány? 
How many? 

Hányan?  
(= Hány ember?) 
How many people? 

Hány? 
How many? 

Hányan? 
(= Hány ember?) 
How many people? 

egy 
kettő 
három 
négy  
öt 
hat 
hét 
nyolc 
kilenc 

egyedül (!) 
ketten (!) 
hárman (!) 
négyen 
öten 
hatan 
heten (!) 
nyolcan 
kilencen 

tíz 
tizenegy 
tizenöt 
húsz 
harminc 
száz 
ezer 
sok 
kevés 

tízen 
tizenegyen 
tizenöten 
húszan 
harmincan 
százan 
ezren (!) 
sokan 
kevesen (!) 

 

The verb is conjugated in the plural. Compare: 
Csak hárman voltunk magyarórán. (Csak három ember volt magyarórán.) 
(Only three of us attended the Hungarian lesson.) 
Tizenöten akarnak kirándulni. (Tizenöt ember akar kirándulni.) 
(Fifteen people want to go/come hiking.) 
Sokan eljöttek a koncertre. (Sok ember eljött a koncertre.) 
(A lot of people came to the concert.) 
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A NÉVUTÓ 
The postposition 
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Névutók a Hova? kérdésre: mögé, alá 

Postpositions answering the question Where to?: mögé (behind), alá 
(under)  

⇒ MagyarOK A2+ munkafüzet 27. oldal 
 

FUNCTION 
You can answer the questions Hol? (Where?) Hova? (Where to?) Honnan? (From 
where?) kérdésekre névutókkal is válaszolhatunk. 
• The answers to the question Hol? indicate a position or location.  
• The answers to the question Hova? indicate direction. 

 
You already know the postpositions that answer the question Hol? (Where?). Most of 
them end in -tt: 

Hol? 
 

az ágy 
mögött 

az ágy 
alatt 

az ágy 
mellett 

az ágy 
előtt 

az ágy 
fölött 

az ágy 
és a 
szék 

között 

az asztal 
körül 

Where? 
(place, 

no 
movement) 

behind 
the bed 

under 
the bed 

next to 
the bed 

in front 
of the 
bed 

above 
the bed 

between 
the bed 
and the 
chair 

around 
the 

table 

 
Postpositions answering the question Hova? (Where to?) end in -á or -é: 

Hova? 
 

az ágy 
mögé 

az ágy 
alá 

az ágy 
mellé 

az ágy 
elé 

az ágy 
fölé 

az ágy 
és a 
szék 
közé 

az 
asztal 
körül 

Where to? 
(move-
ment) 

behind 
the bed 

under 
the bed 

next to 
the bed 

in front 
of the 
bed 

above 
the bed 

betwee
n the 

bed and 
the 

chair 

around 
the 

table 

 
  



MagyarOK	  A2+	  Grammar	  explanations	  /	  Nyelvtani	  magyarázatok	  

©	  Szita	  Szilvia,	  Pelcz	  Katalin,	  www.magyar-‐ok.hu	   63	  

 

Hova áll/megy/mászik Petike? 
Where is Petike going/crawling (to)? 

 

   
Petike apa mögé áll. 

He is going behind Dad. 
Apa lába alá mászik. 

He is crawling under Dad's 
legs. 

Anya mellé áll. 
He is going to stand next to 

Mum. 

   
Apa elé áll. 

He is going to stand in front of 
Dad. 

Apa a feje fölé emeli őt. 
Dad is lifting him above his 

head. 

Anya és apa közé áll. 
He is going to stand between 

Mum and Dad. 
 

A névutók ragozott alakja: válaszok a Hol? kérdésre 
Declension of the postpositions: Answers to the question Hol? (Where?) 

⇒ MagyarOK A2+ munkafüzet 28. oldal 
 

 alatt fölött mellett mögött előtt között* 
én alattam fölöttem mellettem mögöttem előttem közöttem 

te alattad fölötted melletted mögötted előtted közötted 

Ön 
ő 

Ön alatt 
alatta 

Ön fölött 
fölötte 

Ön mellett 
mellette 

Ön mögött 
mögötte 

Ön előtt 
előtte 

Ön között 
közötte 

mi alattunk fölöttünk mellettünk mögötttünk előttünk közöttünk 

ti alattatok fölöttetek mellettetek mögöttetek előttetek közöttetek 

Önök 
ők 

Önök alatt 
alattuk 

Önök fölött 
fölöttük 

Önök 
mellett 

mellettük 

Önök 
mögött 

mögöttük 

Önök előtt 
előttük 

Önök között 
közöttük 

* This postposition is typically used in the plural. It can be used in the singular with two postpositions. 

For example: Nincs nagy különbség közöttem és közötted. (There is not much difference between you 
and me. 
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A NÉVMÁS 
The pronoun 
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A személyes névmás birtokos alakjai 

Possessive forms of the personal pronouns 
⇒ MagyarOK A2+ munkafüzet 18. oldal 

 

Ez a táska 
This bag 

 

én 
az enyém. 

is mine. 
mi 

a mienk/miénk. 
is ours. 

te 
a tied/tiéd. 

is yours. 
ti 

a tietek/tiétek. 
is yours. 

Ön 
az Öné. 
is yours. 

Önök 
az Önöké. 
is yours. 

ő 
az övé. 

is his/hers. 
ők 

az övék. 
is theirs. 

 
 

A személyes névmás alakjai: belőlük, bennük, rájuk, róluk 
Forms of the personal pronoun: belőlük (from them), bennük (in them), 

rájuk (on them), róluk (about them) 
⇒ MagyarOK A2+ munkafüzet 53. oldal 

 

FORM AND FUNCTION 
Szeretem a dokumentumfilmeket. A dokumentumfilmekből sokat lehet tanulni. 
= Szeretem a dokumentumfilmeket, mert sokat lehet belőlük tanulni. 
(I like documentaries. You can learn a lot from documentaries. 
= I like documentaries. You can learn a lot from them.) 
 

Nem szeretem az akciófilmeket. Az akciófilmekben sok az erőszak. 
= Nem szeretem az akciófilmeket, mert sok bennük az erőszak. 
(I don't like action movies. There is a lot of violence in action movies. 
= I don't like action movies. There is a lot of violence in them.) 
 

Péter/Klára mindig késik. Most is Péterre/Klárára várok.  
= Péter/Klára mindig késik. Most is rá várok. 
(Péter/Klára is always late. Right now, I am waiting for Péter/Klára. = Péter/Klára 
is always late. Right now, I am waiting for him/her.) 
 

Szeretném megnézni ezt a filmet. Azt olvastam a filmről, hogy jó. 
= Szeretném megnézni ezt a filmet. Azt olvastam róla, hogy jó. 
(I'd like to see this movie. I read about this movie that it's good. 
= I'd like to see this movie. I read about it that it's good.) 
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FORM 

 -ból/-ből 
(rendhagyó) 

(Irregular) 

-ban/-ben 
(rendhagyó) 

(Irregular) 

-ra/-re 
(rendhagyó) 

(Irregular) 

-ról/-ről 
(szabályos) 
(Regular) 

én belőlem bennem rám rólam 

te belőled benned rád rólad 

Ön Önből Önben Önre Önről 

ő, az belőle benne rá róla 

mi belőlünk bennünk ránk rólunk 

ti belőletek bennetek rátok rólatok 

Önök Önökből Önökben Önökre Önökről 

ők, azok belőlük bennük rájuk róluk 

 
• A névmás személyt és élettelen dolgot – tárgyat, fogalmat – is helyettesíthet: a 

filmből → belőle (from/out of the film → from/out of it), Karcsiból → belőle (out 
of Karcsi → out of him); a filmre → rá (on the film → on it), Péterre → rá (on 
Péter → on him); Éváról → róla (about Éva → about her), a filmről → róla 
(about the film → about it) 
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A vonatkozó névmás: aki, akit, akivel 

The relative pronoun: aki (who), akit (whom), akivel (with whom) 
⇒ MagyarOK A2+ munkafüzet 96. oldal 

 

FORM AND FUNCTION 
We describe a person or persons by a (relative) clause. 

 

Milyen a munkatárs? 
What is the colleague like? 

Milyen munkatársat keres a cég? 
What kind of colleagues is the company 

looking for? 

 
 
A munkatárs– rugalmas. 
(The colleague is flexible.) 
A munkatárs– tud csapatban dolgozni. 
(The colleague is able to work in team.) 
A munkatársnak van nyelvvizsgája. 
(The colleague has a language exam.) 
A munkatársat érdekli az informatika. 
(The colleague is interested in IT.) 
A munkatárssal jókat lehet beszélgetni. 
(You can have good conversations with 
the colleague.) 

Olyan munkatársat keresünk,  
(We are looking for a colleague) 
aki– rugalmas. 
(who is flexible.) 
aki– tud csapatban dolgozni. 
(who is able to work in team.) 
akinek van nyelvvizsgája. 
(who has a language exam.) 
akit érdekel az informatika. 
(who is interested in IT.) 
akivel jókat lehet beszélgetni. 
(with whom you can have good 
conversations.) 

 
• The pronouns are formed out of the respective question word: a + ki? → aki, a 

+ kit? → akit, a + kivel? → akivel, a + kinek? → akinek 
• After the pronoun akit (whom, direct object) the indefinite conjugation is 

used: Olyan munkatársat keresünk, akit érdekel az informatika. 
• In the first sentence, there is the reference word olyan or az: 

– Milyen munkatársat keres a cég? – Olyan munkatársat keres, aki rugalmas.  
(What kind of colleague is the company looking for? – A colleague who is 
flexible.) 
– Melyik munkatársadat szereted? – Azt a munkatársamat szeretem, akitől 
sokat tanulok. (Which of your colleagues do you like? – The colleague from 
whom I learn a lot.) 
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A vonatkozó névmás: amelyik, ahol, ahova 

Relative pronouns: amelyik (that/which), ahol (where), ahova (where to) 
⇒ MagyarOK A2+ munkafüzet 112. oldal 

 
FORM AND FUNCTION 
The entire sentence describes an object, a thing or a concept. 
	  
	  

Milyen a szálloda? 
What is the hotel like? 

Milyen szállodában foglalunk szobát? 
In what kind of a hotel shall we book a 

room? 

 
 
A szálloda–– outdoor programokat is 
kínál. 
(The hotel also offers outdoors 
programs.) 
A szállodának bababarát szobái is 
vannak. 
(The hotel also has baby-friendly rooms.)  
A szállodához golfpálya is tartozik. 
(Also a golf court belongs to the hotel.) 
 
A szállodába könnyen el lehet jutni. 
(The hotel is easily accessible. Lit.: One 
can easily get to the hotel.) 
A szállodában van fitneszterem. 
(There is a gym at the hotel.) 
A szállodából a parkot lehet látni. 
(You can see a park from the hotel.) 

Olyan szállodában foglalunk szobát,  
(We will book a room at a hotel 
amelyik outdoor programokat is kínál. 
 
(that also offers outdoor programs.) 
 
amelyiknek bababarát szobái is vannak. 
 
(that also has baby-friendly rooms.)  
amelyikhez golfpálya is tartozik. 
(that also has a golf court. Lit.: to which 
a golf court belongs, too.) 
amelyikbe/ahova könnyen el lehet jutni. 
(that is easily accessible. Lit.: to which 
you can get easily.) 
amelyikben/ahol van fitneszterem. 
(in which/where is a gym.) 
amelyikből/ahonnan a parkot lehet látni. 
(from which/where you can see a park.) 
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•  
 

The pronouns are formed out of the respective question word: a + melyik? → amelyik, 
a + melyiket? → amelyiket, a + hova? → ahova, a + hol? → ahol 
 

• After the pronoun amelyiket (that/which as direct object) the definite conjugation 
is used: Abban a szállodában alszom, amelyiket már ismerem. 

• In the first sentence, there is the reference word olyan or az: 
– Milyen szállodát keresel? – Olyan szállodát keresek, amelyikbe lehet 
háziállatot vinni. (What kind of hotel are you looking for? – I'm looking for a 
hotel where you may take pets with you.) 
– Melyik szobát kéri? – Azt a szobát kérem, ahol tavaly is laktam. (Which room 
would you like to have? – I'd like the room where I stayed last year.) 
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AZ ELVÁLASZTÁS SZABÁLYAI 
Rules for the separation of words 
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Az elválasztás szabályai 

Rules for the separation of words 
⇒ MagyarOK A2+ munkafüzet 103. oldal 
 

Magánhangzó + 
mássalhangzó 

Vowel + consonant 

Két magánhangzó 
(sok idegen szó) 

Two vowels 
(many foreign 

words) 

Két vagy több 
mássalhangzó 
(Two or more 
consonants) 

Összetett szavak: 
szóhatár 

(Compound words:  
end of the word) 

ta-xi 
so-főr 
vi-rág 

a-u-tó 
na-iv 

ka-mi-on 

pos-tás 
ker-tész 
rönt-gen 

rend-őr 
vi-rág-á-rus 
mun-ka-hely 
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MONDATÉPÍTÉS 
Sentence building 
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Előreutalás és visszautalás: azért, ezért 

Forward and backword reference: azért, ezért 
⇒ MagyarOK A2+ munkafüzet 52. oldal 

FORM AND FUNCTION 

Előreutalás: azért … ⇒  mert 
Forward reference: … ⇒ because 

Azért szeretem a romantikus filmeket, mert happy enddel végződnek. 
(I like romantic movies because they have a happy ending.) 
Azért nem szeretem a horrorfilmeket, mert nem szeretek félni. 
(I do not like horror movies because I do not like to be scared.) 
Kinga azért nem szereti a horrorfilmeket, mert nem szeret félni. 
(Kinga does not like horror movies because she does not like to be scared.) 

 

Visszautalás: … ⇐  ezért 
Backward reference: … ⇒ that's (the reason) why, therefore 

A romantikus filmek happy enddel végződnek, ezért szeretem őket. 
(Romantic movies have a happy ending that's why I like them.) 
Nem szeretek félni, ezért nem szeretem a horrorfilmeket. 
(I don't like to be scared that is the reason why I do not like horror movies.) 
Kinga nem szeret félni, ezért nem szereti a horrorfilmeket. 
(Kinga doesn't like to be scared that's the reason why she doesn't like horror movies.) 
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Előreutalás és visszautalás: az, ez 
Forward and backword reference: az, ez 

⇒ MagyarOK A2+ munkafüzet 98. oldal 
FORM AND FUNCTION 
(These words are not translated into English but they are essential elements of the 
Hungarian sentence.) 
 

Előreutalás új 
információra: 
Forward reference 
to a new piece of 
information: 
az, azt, azért stb. 

Az zavar, hogy a kollégám minden megbeszélésről elkésik. 
(I find it annoying that my colleague is always late for 
meetings.) 
Azt mondta a jelölt, hogy felsőfokon tud angolul. 
(The candidate said that she/he speaks excellent English.) 
Arra gondoltam, hogy veszek egy nagyobb autót. 
(I have been thinking of buying a bigger car.) 
Azért jelentkeztem erre az állásra, mert szeretnék nemzetközi 
környezetben dolgozni. 
(I applied for this job because I'd like to work in an 
international environment.) 

 

Visszautalás 
ismert 
információra: 
Backward 
reference to a 
known piece of 
information: 
ez, ezt, ezért stb. 

A kollégám mindig panaszkodik. Ez zavaró. 
(My colleague is always complaining. This is annoying.) 
A jelölt felsőfokon tud angolul. Ezt ő maga mondta. 
(The candidate speaks excellent English. This is what he/she 
said.) 
Veszek egy nagyobb autót. Erre gondoltam. 
(I will buy a bigger car. This is what I have been thinking 
about.) 
Szeretnék nemzetközi környezetben dolgozni, ezért 
jelentkeztem erre az állásra. 
(I'd like to work in an international environment, that is why I 
applied for this job.) 

 

• The form of the pronoun depends on its function in the sentence: Senkit nem 
érdekel ez a projekt. Ez a baj. (Mi a baj?) (Nobody is interested in this 
project. This is the problem.) Azt mondta a jelölt, hogy felsőfokon tud angolul. 
(Mit mondott?) (The candidate said that he/she speaks excellent English.) 
Arra számítok, hogy nem lesz probléma. (Mire számítasz?) (I expect that there 
will be no problem. What do you expect? (Lit.: What do you count on?) 
Minden rendben lesz. Ebben bízom. (Miben bízol?) (Everything is going to be 
fine. This is what I hope. (Lit.: I believe in this.) (Lit.: What do you belive in?) 



MagyarOK	  A2+	  Grammar	  explanations	  /	  Nyelvtani	  magyarázatok	  

©	  Szita	  Szilvia,	  Pelcz	  Katalin,	  www.magyar-‐ok.hu	   75	  

 
Idézett (indirekt) kérdések 
Indirect (reported) questions 

⇒ MagyarOK A2+ munkafüzet 70. oldal 
 

Eldöntendő (igen-nem) kérdés 
Yes-no question 

Közvetlen (direkt) kérdés 
Direct question 

Idézett (indirekt) kérdés →  -e 
Indirect/reported question →  -e 

Krisztián kérdezi Adéltól: 
(Krisztián asks Adél:) 
„Mész ma este moziba?” 
(Are you going to the cinema tonight?) 
„Eljössz hozzám holnap?” 
(Will you come to see me tomorrow?) 
„Vettél valamit tegnap?” 
(Did you buy something yesterday?) 
„Telefonáltál valakinek tegnap?” 
(Did you call someone yesterday?) 
„Voltál valahol tegnap?” 
(Did you go somewhere yesterday?) 

Krisztián azt kérdezi Adéltól,  
(Krisztián asks Adél) 
(hogy) megy-e ma este moziba. 
(if she is going to the cinema tonight.) 
(hogy) eljön-e hozzá holnap. 
(if she will come to see him tomorrow.) 
(hogy) vett-e valamit tegnap. 
(if she bought something yesterday.) 
(hogy) telefonált-e valakinek tegnap. 
(if she called someone yesterday.) 
(hogy) volt-e valahol tegnap. 
(if she went somewhere yesterday.) 

 

• Yes-no questions are quoted by using the word -e that is added to the 
conjugated verb with a hyphen: megy-e, eljön-e, mosogatott-e, telefonált-e, 
volt-e. 

 

Kiegészítendő (kérdőszós) kérdés 
Wh- question 

Közvetlen (direkt) kérdés 
Direct question 

Idézett (indirekt) kérdés 
Indirect/reported question 

Laura kérdezi Robitól: 
(Laura asks Robi:) 
„Kinek telefonáltál?” 
(Whom did you call?) 
„Hol vacsoráztál tegnap?” 
(Where did you have dinner yesterday?) 
„Mit csináltál tegnap este?” 
(What did you do last night?) 

Laura azt kérdezi Robitól,  
(Laura asks Robi) 
(hogy) kinek telefonált. 
(whom he called.) 
(hogy) hol vacsorázott tegnap. 
(where he had dinner yesterday.) 
(hogy) mit csinált tegnap este. 
(what he did last night.) 

 

• The structure of the wh- questions does not change. 
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Válaszok és más idézett mondatok 

Answers and other reported sentences 
⇒ MagyarOK A2+ munkafüzet 71. oldal 

 

Közvetlen (direkt) válasz 
Direct answer 

Idézett (indirekt) válasz 
Indirect/reported answer 

Adél ezt válaszolja Krisztiánnak: 
(Adél says to Krisztián:) 
„Tegnap este mosogattam.” 
(I washed up yesterday.) 
„Tegnap étteremben vacsoráztam.” 
(I had dinner at a restaurant.) 

Adél azt válaszolja Krisztiánnak,  
(Adél says to Krisztián) 
hogy tegnap este mosogatott. 
(that she washed up yesterday.) 
hogy étteremben vacsorázott. 
(that she had dinner at a restaurant.) 

 

Answers and other quoted sentences can be introduced by the following sentences: 

Azt mondta, hogy … 
(He/She said that ...) 
Azt válaszolta, hogy … 
(He/She answered that ...) 

Azt írta, hogy … 
(He/She wrote that ...) 
Azt gondolta, hogy …  
(He/She thought that ...) 

Azt hitte, hogy … 
(He/She believed/thought 
that ...) 
Azt mesélte, hogy … 
(He/She told us that ...) 

 
(The sentences above can also be used in the present tense, e.g. Azt mondja... Azt 
válaszolja... The present tense can have a stilistical function: it makes a story sound 
more dramatic.) 
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Közvetlen kérdések és idézett kérdések 
Direct questions and indirect/reported questions 

⇒ MagyarOK A2+ munkafüzet 97. oldal 
 

Közvetlen (direkt) kérdés 
Direct question 

Idézett (indirekt) kérdés 
Indirect/reported question 

Idézett (indirekt) kérdés 
Indirect/reported question 

Ezt kérdezik / kérdezték 
Kornéliától: 
(This is what they 
ask/asked Kornélia:) 
Mikor tudja elkezdeni a 
munkát? 
(When can you start to 
work?) 
Miért akar nálunk 
dolgozni? 
(Why do you want to work 
for us?) 
Hol tanult meg ilyen jól 
angolul? 
(Where did you learn 
English so well?) 
Mikor érettségizett? 
(When did you graduate 
from high school?) 

Azt kérdezik / kérdezték 
Kornéliától, (hogy) 
They ask/asked Kornélia:) 
 
mikor tudja elkezdeni a 
munkát. 
(when she can/could start 
to work.) 
miért akar náluk 
dolgozni. 
(why she wants/wanted to 
work for them.) 
hol tanult meg ilyen jól 
angolul. 
(where she learned 
English so well.) 
mikor érettségizett. 
(when she graduated from 
high school.) 

Azt kérdezik / kérdezték 
tőlem, (hogy) 
They ask/asked me:) 
 
mikor tudom elkezdeni a 
munkát. 
(when I can/could start to 
work.) 
miért akarok náluk 
dolgozni. 
(why I want/wanted to 
work for them.) 
hol tanultam meg ilyen 
jól angolul. 
(where I learned English 
so well.) 
mikor érettségiztem. 
(when I graduated from 
high school.) 

The tense of the reported question does not change:  
Direct question: Present tense → Indirect/reported question: Present tense  

Direct question: Past tense → Indirect/reported question: Past tense 
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Ellentétre utaló kötőszók: mégis, mégsem 
Conjunctions indicating contradiction or opposition: mégis (nevertheless, 

however, though), mégsem (though, although) 
⇒ MagyarOK A2+ munkafüzet 89. oldal 

 
mégis (nevertheless, though) 

Negative cause →  positive consequence 

A kémiatanárom unalmasan magyaráz, 
My chemistry teacher is boring 
A magyartanárom szigorú,  
My Hungarian teacher is strict 
 
A földrajztanár szigorú,   
The history teacher is strict 
A földrajztanár szigorú,   
The history teacher is strict 

mégis szeretem, mert igazságos. 
I nevertheless like him because he is fair. 
mégis imádom, mert sokat tud. 
I love her though because she knows a 
lot. 
mégis imádja Laci. 
nonetheless, Laci loves him. 
Laci mégis imádja. 
Laci, nonetheless, loves him. 

 
mégsem (although) 

Positive cause → negative consequence 

A történelemtanárom kedves,  
Although my history teacher is nice 
 
Az olasztanárom sokat tud, 
Although my Italian teacher knows 
a lot 
Az énektanár kedves,   
Although the music teacher is nice 
Az énektanár kedves,  
Although the music teacher is nice  

mégsem szeretem, mert unalmasan magyaráz. 
I don't like her because her lessons are 
boring. 
mégsem szeretem, mert igazságtalan. 
I do not like him because he is unfair. 
 
mégsem szereti Laci. 
Laci does not like him. 
Laci mégsem szereti.  
Laci does not like him. 

 
• If the complete sentence is negated, mégis and mégsem are placed in front of the 

verb, in the focus position. The subject can be placed in front or after the 
structure mégis, mégsem + verb. 
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Negatív kérdés, pozitív válasz: de, dehogynem, de igen 
Negative question, positive answer: de, dehogynem, de igen (yes - when 

answering a negative question) 
⇒ MagyarOK A2+ munkafüzet 121. oldal 

 

FORM AND FUNCTION 
(Although we are aware of the awkwardness of the translated questions, we chose to 
keep them in order to illustrate the sentence structure. A more appropriate translation 
would, indeed, be a simple positive question. The answers to these questions could 
include variations like: alright, okay, sure etc. For example: Do you feel like watching 
this movie? - Sure. / Okay. etc.) 

 

Negatív kérdés 
Negative question 

Pozitív válasz 
Positive answer 

– Nem kérsz egy kis süteményt? 
Don't you want a bit of cake? 
– Nem foglaltál szállást? 
Haven't you booked a room? 
 
– Nem tudod véletlenül, milyen kiállítás 
van a Zsolnay Múzeumban?  
Don't you know by any chance what 
exhibition is there at Zsolnay Museum? 
– Nem jössz el velem moziba? 
Don't you feel like going to the movies 
with me? 
– Nincs kedved megnézni ezt a filmet? 
Don't you feel like watching this movie? 

– De igen. / Dehogynem. / De, kérek. 
Yes, I do. 
– De igen. / Dehogynem. / De, 
foglaltam. 
Yes, I have. 
– De igen. / Dehogynem. / De, tudom. 
Porcelánkiállítás. 
Yes, I do. A porcelain exhibition. 
 
– De igen. / Dehogynem. / De, eljövök. 
Yes, I do.  
 
– De igen. / Dehogynem. / De, van. 
Yes, I do.  

 
• Negative questions are very common in the Hungarian language. They by no 

means indicate that the speaker expects a negative answer! This type of questions 
is a cultural feature and is as friendly and open as positive questions. 

• The verbal prefix separates in negative questions: Nem jössz el moziba? Nem 
hívod fel Imrét? 
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A SZÓREND 
Word order 
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Szórend: A hangsúlyszabály 
Word order: The emphasis rule 

⇒ MagyarOK A2+ munkafüzet 21. oldal 
 

The important piece of information is always placed 
in front of the verb.  
This is called the focus position. Words that are 
always placed in the focus: 

• new piece of information 
• important/relevant piece of information  
• question word 
• negative word or structure. 

The order of the other words is relatively free. 

 
          Focus and verb  

 
Typical word order: 
Focus + verb 

 

The subject usually (but not always!) precedes thre focus and the verb:  
Kriszta pénteken megy fodrászhoz. (Christa will go to the hairdresser's on Friday.) 
János nem szereti a komolyzenét. (János does not like classical music.) 
A férjem imád fényképezni. (My husband loves taking photographs.) 
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Szórend: kell, szabad, tilos 
Word order: kell (must/have/is necessary), szabad (may/is allowed), tilos 

(is forbidden/prohibited/banned) 
⇒ MagyarOK A2+ munkafüzet 37. oldal 

A segédige van a fókuszban 
The modal verb is in the focus position 
 

Typical word order: 
Modal verb (focus) + infinitive  
The complement is placed in front of the auxiliary verb + infinitive or  
between the auxiliary verb and the infinitive. 

 

• Szabad and tilos are often placed in the focus. 
• Kell is usually placed in the focus position in yes-no questions and their answers. 
 
Translation of the examples with the focus underlined: 
Smoking is prohibited in our stairway. (Lines 1-2) 
Is it allowed to take photographs at the museum? (Lines 3-4)  
Do you need to pay for the parking? (Line 5) 
Yes, you need to pay for the parking. (Line 6-7) 
 
Más van a fókuszban 
Another word is in the focus position 
 

Typical word order: 
Focus + auxiliary verb + complement and infinitive / infinitive and complement 

 
Translation of the examples with the focus underlined: 
The bike must be kept in the garage. 
Smoking is prohibited in the stairway only (but it is allowed on the balcony.) 
You do not need to buy an entrance ticket to this museum. 
It is not allowed to take photographs here. 
To whom do we need to pay the rental fee? 
Where are you allowed to park on this street? 
Why are you not allowed to park in front of the house? 
One always has to wait at the cash desk. 
It is late, you/we have (to go) to sleep. 
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Szórend: igekötős mondatok (Ismétlés) 
Word order: Sentences with verbal prefix 

⇒ MagyarOK A2+ munkafüzet 57. oldal 
 
Az ige van a fókuszban: az igekötő nem válik el 
The verb is in the focus position: The prefix is not separated 
 
Typical word order: 
Verb with verbal prefix (focus) + complement 

 
The subject and the adverb of time are often (but not always) placed somewhere at 
the beginning of the sentence. 

 
Translation of the examples with the focus underlined: 
I'll tidy up the house this afternoon. 
I'll go to see the new exhibition at the weekend. 
I will go to the swimming pool.  
Robi prepares his presentation in the morning and then, he will have time. 
 
Más mondatrész van a fókuszban: az igekötő elválik 
Another part of the sentence is in the focus position: The prefix is separated 
 
Typical word order: 
Focus + verb + verbal prefix 

 
Translation of the examples with the focus underlined: 
Rozi is going to the exhibition with Zsuzsi. 
The museum is presenting famous paintings. 
I have not read your article yet.  
When are you going to tidy up your room? 
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Szórend: vonzatos igék semleges (narratív) mondatokban 1.  
Word order: Verbs with complement in neutral (narrative) sentences 1 

⇒ MagyarOK A2+ munkafüzet 73. oldal 
 

Igekötő nélküli ige és egy vonzat: a vonzat előtt nincs névelő 
Verb without prefix and one complement: No article in front of the noun 
 
Typical word order: 
Complement + verb 

 
Narrative or neutral sentences answer the question Mit csinál? (What is ... doing? 
What does ... do?). There is no special emphasis on any part of the sentence. 
The subject and the adverb of time are often (but not always) placed somewhere at 
the beginning of the sentence. 

 
Translation of the examples: 
Tibi took photos of rare plants in the woods on his Sunday trip (lit. on his trip on 
Sunday). 
Andrea prepared a fruitcake last week. 
Laci used to work with children. 
David was repairing a bike with his son in the garage. (Lines 4-6) 
 
Igekötő nélküli ige és egy vonzat: a vonzat előtt van névelő 
Verb without prefix and one complement: There is an article in front of the noun 

 
Typical word order: 
Verb + complement / complement + verb 

 
Translation of the examples: 
Otto was preparing for the Ultrabalaton on Sunday. 
Petra had a conversation with one of his friends at a cafeteria yesterday. 
Márton was reparing their car with his son at the garage. 
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Szórend: vonzatos igék semleges (narratív) mondatokban 2.  
Word order: Verbs with complement(s) in neutral (narrative) sentences 2 

⇒ MagyarOK A2+ munkafüzet 93. oldal 
 
A verb can have more than one complement. For example: 

kér valamit valakitől 
ask sth from sb 
beszélget valakivel valamiről 
talk with sb about sth 
magyaráz valamit valakinek 
explain sth to sb 
süt valamit valakinek 
bake sth for sb 

vesz valamit valakinek 
buy sth for sb 
ad valamit valakinek 
give sth to sb 
mutat valamit valakinek 
show sth to sb 
fest valamit valakinek 
paint sth for sb 

 
Igekötő nélküli ige és két vonzat: csak az egyik vonzat előtt van névelő 
Verb without prefix and two complements: Only one complement has an article 
 
Typical word order: 
Complement without article + verb + complement with article  

 
Translation of the examples: 
My Grandma used to bake apple pie for her grandchildren every weekend. 
At nine o'clock in the evening, the girl who lost her way, asked a policeman for help. 
Vanda got a grant to a French school last year. 
Marika was talking about art with a freind of hers at a café. 
I studied/used to study physics at university. 

 
Igekötő nélküli ige és két vonzat: mindkét vonzat előtt van névelő 
Verb without prefix and two complements: Both complements have an article 
 
Typical word orders: 
Complement 1 + verb + complement 2 
Verb + complement 1 + complement 2 

 
Translation of the examples: 
Ottó's daughter painted a picture for her mother on Sunday. (Lines 1-2) 
Lajos is explaining physics to his son in the study. (Lines 3-4) 
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Szórend: fókuszos mondatok igekötő nélkül 
Word order: Words with focus without verbal prefix 

⇒ MagyarOK A2+ munkafüzet 107. oldal 
 
Typical word order: 
Focus + verb + complement(s) 

 
Translation of the examples with the focus underlined: 
The doctor helps sick people (and not healthy people). 
The lawyer meets clients (not the florist). 
The babysitter at the workplace looks after the children in the morning (and not in the 
afternoon.) 
The psychologist talks to people (not the freelancer). 
The psychologist talks to people (and does not fight with them). 
 
Negative sentences 
Laura is not applying for this job. 
The supervisor does not talk about the project with his employees. 
My colleague does not do anything at work. 
My lawyer never meets his clients. He always calls. 
Today it is not the babysitter at the workplace who looks after the children (but the 
grandmother). 
Our company does not work in IT but in biochemistry. 
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Szórend: igekötős igék 
Word order: Verbs with prefix 

⇒ MagyarOK A2+ munkafüzet 124. oldal 
 
A mondatban nincs segédige: semleges (narratív) mondatok 
There is no auxiliary verb in the sentence: Neutral (narrative) sentences 
 
Typical word order: 
Verb + complement(s) 

 
Translation of the examples: 
I always try the local specialties. 
István will visit the monuments in the afternoon. 
Vera and I will visit a museum this morning. 
Robi has invited us for dinner. 
 
A mondatban nincs segédige: fókuszos mondatok 
There is no auxiliary verb in the sentence: Sentences with focus 

 
Typical word order: 
Focus + verb + verbal prefix  

 
Translation of the examples with the focus underlined: 
I (am the one to) try the local specialties (not my brother or sister.) 
István will visit the monument in the morning (not in the afternoon). 
Robi invited us for dinner (not for lunch). 
Whom did you meet when you were on vacation? 
Unfortunately, I have not met anyone. 
 
A mondatban van segédige: semleges (narratív) mondatok 
There is an auxiliary verb in the sentence: Neutral (narrative) sentences 
 
Szokott, akar, tud, szeretne, kell, szabad, lehet, fog 
Used to/usually, want, can/is able, would like, have to/must/is necessary, can/is 
possible, will  
 
Typical word order: 
Verbal prefix + auxiliary verb + infinitive 
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Translation of the examples: 
I always try the local specialties. 
István wants to visit the monuments. 
We can go to the museum in the morning. 
I would like to invite you for a coffee. 
You have to take off your outdoor shoes in the flat. 
We can book a hotel room now. 
Robi will call us tonight. 
 
Szeret, imád, sikerül, tilos 
Like/love, love/adore, manage, forbidden/prohibited/banned 
 
Tipikus szórend:  
Auxiliary verb + infinitive  

 
A szeret, imád, sikerül, tilos segédigék automatikusan némi hangsúlyt kapnak.  
The auxiliary verbs szeret, imád, sikerül, tilos automatically receive some emphasis. 
 
Translation of the examples: 
I like to try the local specialties. 
I love looking round at the markets. 
Finally, I managed to get a good rest. 
It is forbidden to enter the laboratory now. 
 
A mondatban van segédige: fókuszos mondatok 
There is an auxiliary verb in the sentence: Sentences with focus 
 
Typical word order: 
Focus + auxiliary verb + infinitive  

 
Translation of the examples with the focus underlined: 
I never try local specialties. (Lines 1-2) 
István does not want to visit the monuments. (Lines 3-4) 
Whom would you not like to invite to your birthday party? (Lines 5-6) 
Why is it not necessary to call Lilla? (Lines 7-8) 
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Szórend: a felszólító mondatok szórendje 
Word order: Imperative sentences 

⇒ MagyarOK A2+ munkafüzet 138. oldal 
 
Az ige van a fókuszban 
The verb is in the focus 
 
Typical word order: 
Verb (focus) + (verbal prefix) 

 
The verb is often (but not always!) placed at the very beginning of the sentence. 

 
Translation of the examples with the focus underlined: 
Cook something nice every evening. 
Write down this recipe for me. 
Look for the cook book. 
Buy something for dinner. 
Let's get a lot of exercise outdoors. (Lines 5-6) 
Go to bed early. (Lines 7-8) 
 
Más van a fókuszban 
Another word is in the focus 
 
Typical word order: 
Focus + verb (+ verbal prefix) 

 
Translation of the examples with the focus underlined: 
Let's make pancakes for lunch (not sausage). 
I'd say let's make some scrumbled eggs on Sunday and not on Saturday. 
Put the soup in the fridge (not the vegetable stew). 
Do not cook these vegetables for lunch (but something else). 
Do not eat the pasta with a spoon but with a fork. 
Do not eat sweets before lunch. 
Do not drink all the wine. 
Do not take the plates to the kitchen yet. 
 
 
	  


