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1. FEJEZET:
MAGUNKRÓL ÉS MÁSOKRÓL 

1. POGLAVLJE
O NAMA I O DRUGIMA 

TÉMÁK TEME 

Ismerkedés Upoznavanje 
Téged mi érdekel? Önt mi érdekli? Šta tebe zanima? Šta Vas zanima? 
Én és a többiek: barátok, családtagok Ja i ostali: prijatelji i članovi porodice 
Tulajdonságok Osobine 

HASZNOS MONDATOK KORISNE REČENICE 

Magunkról és a családunkról O sebi i o svojoj porodici 
Magyar szakos egyetemista vagyok. Student sam na odseku za mađarski jezik. 
Angoltanárként dolgozom. Radim kao nastavnik engleskog jezika. 
Szegeden jártam egyetemre. U Segedinu sam pohađao fakultet. 
Angol–német szakon végeztem. Završio sam na odseku engleskog i nemačkog j. 
Magyarországon születtem, de már régóta 
külföldön élek. 

Rođen sam  Mašarskoj, ali već odavno 
živim u inostranstvu. 

Tavaly óta Koppenhágában lakom. Od prošle godine živim u Kopenhagenu. 
Szabadidőmben szakfolyóiratokat olvasok, 
kirándulok vagy fotózom. 

U svoje slobodno vreme čitam stručne 
časopise, idem na izlet ili fotografišem. 

Szeptember óta intenzíven tanulok magyarul. Od septembra intenzivno učim mađarski jezik. 

Egy multinacionális cégnél dolgozom. U jednoj multinacionalnom preduzeću radim.. 

Technikai újításokkal foglalkozom. Bavim se tehničkim inovacijama.

Sokat járok külföldre. Mnogo puta idem u inostranstvo. 
Gyakran megyek üzleti útra. Često idem na poslovno putovanje. 
A feleségemmel is egy üzleti úton 
ismerkedtem meg. 

I sa svojom suprugom sam se upoznao na 
jednom službenom putu.

Imádok Budapesten lakni a rengeteg 
kulturális program miatt. 

Obožavam da živim u Budimpešti zbog bezbroj 
kulturnih programa.

Érdekel a történelem és az irodalom. Interesuju me istorija i književnost. 
Szeretem a történelmet és az irodalmat. Volim istoriju i književnost. 
Szeretnék megtanulni olaszul. Voleo bih da naučim italijanski jezik. 
Mindenféle sportot szeretek. Svakojake sportove volim. 
Nem annyira szeretem a focit. Ne volim baš toliko fudbal. 
Az apukámra hasonlítok. Ličim na svog oca. 
A szemem olyan kék, mint az apukámé. Moje su oči tako plave, kao što ih ima moj otac. 
A húgom inkább az anyukámra hasonlít. Moja mlađa sestra više liči na moju majku. 
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A hajam olyan szőke, mint az anyukámé. Moja je kosa toliko "plava" kao kosa moje majke. 
Az alaptermészetem olyan nyugodt, mint az 
apukámé. Moja je narav tako mirna kao narav moga oca. 

A családunkról O našoj porodici 
A családom – sajnos vagy szerencsére – elég 
kicsi. 

Moja je porodica dosta mala, na sreću ili na 
žalost.

A nagyszüleim/szüleim nyugdíjasok. Moji deda i baka/moji roditelji su penzioneri. 

A nagyszüleim sajnos már nem élnek. Moji deda i baka, na žalost, već ne žive.

Vannak / Nincsenek magyar rokonaim. Imam/nemam mađarsku rodbinu.. 

A családom egy része magyar. Jedan deo moje porodice su mađari.

A húgom barna hajú, kék szemű lány. Moja mlađa sestra je plavuša i plavooka devojka. 
Még nem ismerem olyan jól az öcsém 
barátnőjét. 

Još ne poznajem tako dobro prijateljicu mog 
brata.

Az öcsém és a barátnője még nem olyan 
régen járnak együtt. 

Moj mlađi brat i njegova devojka se ne 
zabavljaju toliko dugo. 

Kedves fiúnak tűnik a húgod barátja. Prijatelj tvoje mlađe sestre mi se čini prijatnim mladićem.
Csak látásból ismerem a húgom barátnőjét. Samo iz višđenja poznajem prijateljicu mlađe sestre.

Családmodellek Model porodice 
Régen egy családban három, négy vagy még 
több gyerek volt. 

Davno, u jednoj porodici bilo je troje ili 
još više dece. 

Ma az egygyerekes családmodell jellemző. 
Danas je porodica sa jednim detetom model 
karakterističan. 

Ebből a szempontból nincs különbség az 
országok között. Iz ovog ugla, nema razlike među državama.  

Magyarország inkább tradicionális értékeket 
képvisel. Mađarska ipak predstavlja tradicionalne modele. 

2. FEJEZET:
A HELY, AHOL LAKOM 

2. POGLAVLJE
MESTO NA KOM ŽIVIM 

TÉMÁK TEME 

Lakást keresünk Tražimo stan 
A lakásban U stanu 

Rend a lelke mindennek: a házirend Red je duša svemu: kućni red. 

Milyenek a szomszédok? Kakve su komšije? 
Életformák: vidék és nagyváros Način života: selo i veliki grad 
Lakóhelyek és rekordok Mesta za stanovanje i rekordi 

HASZNOS MONDATOK KORISNE REČENICE 



MagyarOK	  A2+	     Korisne rečenice	  /	  Hasznos	  mondatok	  

©	  Szita	  Szilvia,	  Pelcz	  Katalin	  www.magyar-‐ok.hu	   4	  

A hely, ahol lakom Mesto na kojem živim 
Egyedül lakom. Živim sam. 
Lakótársakkal / A családommal / A 
barátaimmal lakom. 

Sa sustanarima / Sa svojom porodicom 
/ sa prijateljima živim. 

Saját lakásom van. Imam svoj stan. 
Emeletes házban lakom. Živim u kući na sprat. 
Egy háromszobás lakásban lakom. Živim u jednom trosobnom stanu. 
A földszinten / Az első emeleten lakom. Živim na prizemlju / na prvom spratu. 
A lakásom nagyon jó állapotban van. Moj stan je u jako dobrom stanju. 
Ez egy tágas / szép / új építésű lakás. Ovo je jedan prostran / lep / novograđeni stan. 
Messze lakom a belvárostól. Daleko živim od centra. 
Közel lakom a munkahelyemhez. Živim u blizini mog radnog mesta. 
Drága az albérlet. Zakup ke skup. 

Minden pénzemet a rezsire költöm. Sav svoj novac potrošim na režiju. 

Egyedül nem tudom fizetni a rezsit. Ne mogu sam da plaćam režiju. 
Lakásra gyűjtök. Sakupljam / štedim za stan. 
Lakáshitelt veszek fel. Podižem kredit za stan. 
Elégedett vagyok a lakásommal. Zadovoljan sam sa svojim stanom. 
Máshova szeretnék költözni. Želeo bih da se preselim na drugo mesto. 

Lakberendezés Uređenje stana 
A konyhaasztal fölé szeretnék egy szebb 
lámpát. 

Iznad stola za ručavanje bih voleo jednu 
lepšu lampu. 

A kanapé mellé szeretnék egy magasabb 
állólámpát. Pored kauča bih voleo jednu višu stojeću lampu. 

A dohányzóasztal alá szeretnék egy 
világosabb szőnyeget. Ispred klub-stočića bih voleo jedan svetliji tepih. 

A kanapé elé szeretnék egy modernebb 
asztalt. Ispred kauča bih voleo jedan moderniji sto. 

Az ajtó mögé szeretnék egy nagyobb tükröt. Iza vrata bih voleo jedno veće ogledalo. 
Az étkezőasztal köré szeretnék új székeket. Oko stola za ručavanje bih voleo nove stolice. 

Élet vidéken és nagyvárosban Život na selu i u velikom gradu 
Kocsival tíz perc alatt a központban vagyok. Sa autom sam za deset minuta u centru. 
Jók a vásárlási lehetőségek és a 
munkalehetőségek. Dobre su mogućnosti za kupovinu i za zaposlenje. 

Jó a közlekedés és az infrastruktúra. Dobar je saobraćaj i infrastruktura. 
Jó a közbiztonság. Biztonságos a környék. Dobra je opšta bezbednost. Okolina je sigurna. 

Jó a levegő. Sok a zöld. Nagy a nyugalom. Dobar je vazduh. Mnogo je zelenila. Velik je 
mir.

Nagy a zaj. Mindenki rohan. Mindenhol 
tömeg van. Velika je buka. Svi jure. Svugde je gužva. 

Nincs az embernek magánélete. Čovek nema svoj privatni život. 
A szomszédok kíváncsiak. Komšije su znatiželjne. 
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Nem történik semmi érdekes. Ne dešava se ništa interesantno. 
Mindig történik valami. Uvek se nešto desi. 
A szomszédok segítenek egymásnak. Komšije se pomažu međusobno. 
Az emberek ismerik egymást. Ljudi se poznaju. 

A vidéki élet egyik előnye/hátránya, hogy az 
emberek ismerik egymást. 

Jedna prednost/mana života na selu je da se 
ljudi poznaju međusobno. 

Vidéken nehezebb munkát találni, mint egy 
nagyvárosban. 

Na selu je teže naži posao nego u nekom 
velikom gradu. 

Egy faluban ugyanolyan jó az életszínvonal, 
mint egy városban. 

U jednom selu je isto tako dobar životni 
standard kao u nekom gradu. 

Igaz, hogy egy faluban nagyobb a nyugalom, 
de nem olyan jók a munkalehetőségek, mint 
egy nagyvárosban. 

Tačno je da je u jednom selu veći mir ali nisu 
takve dobre mogućnosti za posao kao u jednom 
velikom gradu. 

Szerintem nagyon fontosak a jó 
munkalehetőségek. 

Mislim da su mogućnosti za posao 
veoma važne. 

Nagyon fontosnak tartom a jó 
munkalehetőségeket. 

Smatram veoma važnim dobre 
mogućnosti zapošljavanja. 

A szomszédok nekem nem olyan fontosak. Komšije mi nisu toliko važne. 
A csend sem olyan fontos. Ni mir mi nije toliko važan. 

Sajnos/Szerencsére vidéken lakom. Na žalost/na svu sreću što živim na selu. 

Szeretnék/Nem szeretnék elköltözni. Voleo bih/ne bih voleo da se odselim. 

3. FEJEZET:
SZABADIDŐS PROGRAMOK 

3. POGLAVLJE
AKTIVNOSTI SLOBODNOG VREMENA 

TÉMÁK TEME 

Mi a hobbid? Mi a hobbija? Šta je tvoj hobi? Šta je Vaš hobi? 
Mit csinálunk együtt? Šta radimo zajedno? 
Mikor érsz rá? Mikor ér rá? Kada imaš vremena? Kada imate vremena? 
Mi megy a moziban? Šta "ide" u bioskopu? 
A zene mindenkié! Muzika je svačija. 
Sportolók, sportágak Sportisti, grane sportova 
Múzeumok, kiállítások Muzeji, izložbe 

HASZNOS MONDATOK KORISNE REČENICE 

Mi a hobbid? Mi a hobbija? Šta je tvoj hobi? 
Ha van egy kis időm, általában tévézem. Ako imam malo svog vremena, uglavnom gledam TV. 
Naponta egy félórát zongorázom. Dnevno oko pola sata sviram klavir. 
Hetente legalább két órát sportolok. Nedeljno najmanje oko pola sata se bavim sportom. 
Nem nagyon szeretek tévézni. Ne volim mnogo da gledam TV program. 
Szabadidőmben inkább olvasok. U svoje slobodno vreme radije čitam. 
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Játszol valamilyen hangszeren? Da li sviraš na nekom instrumentu? 
Elég jól játszom klarinéton. Prilično dobro sviram na klarinetu. 
Mindenfajta zenét szeretek. Volim sve vrste muzike. 

Ha szép az idő, sokat vagyok a szabadban. Ako je lepo vreme, mnogo sam napolju. 

Szeretném kipróbálni a baseballt. Voleo bih isprobati bejzbol. 

Nincs kedved …? Da li imaš volje …? (Zar nemaš volje ...?) 

Nincs kedved hétvégén színházba menni? Da li imaš volje za vikend ići u pozorište? 

Nincs kedved valamikor kirándulni? Da li imaš volje za izlet nekada?

Nincs kedved megnézni a Macskafogót? Da li imaš volje pogledati Macskafogó? 

Ha akarod, hétvégén túrázhatunk. Ako želiš, za vikend možemo planinariti. 

Ha van kedved/időd, elmehetünk moziba. ako imaš volje/vremena, možemo ići u bioskop. 

Ha ráérsz, elmehetünk hétvégén uszodába. Ako imaš vremena, možemo za vikend na bazen. 

Még nem tudom, mit csinálok szombaton.         
Sajnos hétvégén nem érek rá. Na žalost, za vikend nemam vremena. 

Szombaton nem érek rá, de vasárnap igen. U subotu nemam vremena, ali u nedelju imam. 

Még felhívlak, és pontosítunk. Još ću te nazvati da dogovorimo/usaglasimo. 

Filmek Filmovi 
Szeretem a krimiket, mert izgalmasak. Volim krimi filmove, zbog toga što su uzbudljivi. 
Szeretem a dokumentumfilmeket, mert sokat 
lehet belőlük tanulni. Volim dokumentarce jer se može  naučiti iz njih. 

Nem szeretem a horrorfilmeket, mert sok 
bennük az erőszak. Ne volim horore jer  je u njima mnogo nasilja. 

Szeretem a romantikus vígjátékokat, mert 
happy enddel végződnek. 

Volim romantične komedije jer imaju sretan kraj. 

Az a helyzet, hogy nem annyira szeretem az 
animációs filmeket. 

Stvar je u tome da baš ne volim crtane filmove

Inkább thrillereket nézek, mert azok 
izgalmasabbak. Pre gledam trilere jer su oni uzbudljiviji. 

A film gengszterekről szól. Film je o gangsterima. 
A film főszereplője egy fiatal lány. U glavnoj ulozi filma je jedna devojka. 
A történet egy kikötőben kezdődik. Događaj započinje u jednoj luci. 
A történet jól/rosszul végződik. Događaj se dobro/loše završava. 

Fesztiválok Festivali 
Nem vagyok nagy zenerajongó. Nisam veliki ljubitelj muzike. 
Nem vagyok (igazán) nagy zenei tehetség. Nisam baš veliki talenat za muziku. 

Još ne znam šta ću raditi u subotu.
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A fesztivál különlegessége, hogy ez az egyik 
legnagyobb európai zenei fesztivál. 

Posebnost festivala je da je to jedan od najvećih 
evripskih muzičkih festivala.

A fesztivált augusztusban rendezik 
Budapesten. Festival se organizuje u avgustu u Budimpešti. 

Külföldi együttesek is fellépnek. Nastupaju i strane grupe. 

Ismert zenekarok adnak koncertet. Poznati orkestri daju koncerte. 
A fesztivált Szegeden tartják. Festival se održava u Segedinu. 

Múzeumok Muzeji 
Az egyik leghíresebb francia múzeum a 
Louvre. 

Jedan od najčuvenijih francuskih muzeja je 
Luvr. 

A múzeum mindennap nyitva van. Muzej je otvoren svaki dan. 
A múzeum hétfőn zárva van. Muzej je ponedeljkom zatvoren. 

A múzeumban híres festmények láthatók. U muzeju se mogu videti poznate slike. 

A kiállításon híres festők alkotásait láthatjuk. Na izložbi se mogu videti radovi čuvenih slikara.

Megismerkedhetünk a kommunizmus 
történetével. Možemo se upoznati sa istorijom komunizma. 

A kiállítás az európai művészet történetét 
mutatja be. Izložba predstavlja istoriju evropske umetnosti. 

4. FEJEZET:
HÉTVÉGÉK ÉS HÉTKÖZNAPOK 

4. POGLAVLJE
VIKENDI I RADNI DANI 

TÉMÁK TEME 

Milyen volt a hétvégéd? 
   Milyen volt a hétvégéje? 

Kakav je bio tvoj vikend?
    Kakav je bio Vaš vikend? 

Hétvége a Bükkben Vikend na planini Bik 
Hétvége a reptéren Vikend na aerodromu 
Hétvége Tihanyban Vikend u Tihanju 
Hétvége otthon Vikend kod kuće 

HASZNOS MONDATOK KORISNE REČENICE 

Kérdések a hétvégéről Pitanja o vikendu 
Milyen volt a hétvégéd? 

 Milyen volt a hétvégéje? 
Kakav je bio tvoj vikend?
    Kakav je bio Vaš vikend? 

Csináltál valami érdekeset? 
   Csinált valami érdekeset? 

Da li si radio nešto ineresantno? 
   Da li ste radili nešto interesantno? 

Voltál valahol hétvégén? 
   Volt valahol hétvégén? 

Da li si bio negde za vikend?
   Da li ste bili negde za vikend? 

Fáradtnak tűnsz.  Deluješ umorno.  
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Nem tudtál pihenni hétvégén? Zar se nisi mogao odmoriti za vikend? 

Lehetséges válaszok Mogući odgovori 
Nem csináltam semmi különöset. Nisam radio ništa posebno. 
Végre kipihentem magamat. Konačno sam se odmorio. 
Későn keltem fel. Kasno sam ustao. 
Sok mindent csináltam. Mnogo toga sam radio. 
Találkoztam egy ismerősömmel. Susreo sam se sa jednim poznanikom. 
Megismerkedtem egy nagyon kedves 
férfival. 

Upoznao sam se sa jednim veoma prijatnim 
muškarcem. 

Elmentem fagyizni. Otišao sam na sladoled. 
Futni voltam a parkban. Bio sam na trčanju u parku. 
Edzettem. Harminc kilométert futottam. Vežbao sam. Trčao sam 30 kilometara. 

Kirándulni voltam, és eltévedtem az erdőben. Bio sam na izletu i izgubio sam se u šumi. 

Bulit rendeztem. Organizovao sam zabavu/žurku. 
Az egész hétvégét a családommal töltöttem. Ceo vikend sam proveo sa svojom porodicom. 
A gyerekeimmel játszottam. Igrao sam se sa svojom decom. 
Rajzoltam, festettem, fotóztam. Crtao sam, slikao sam i fotografisao sam. 
Külföldön voltam. Éjszaka érkeztem haza. Bio sam u inostranstvu. Kući sam stigao sam noćas. 
Késett a repülőgépem. Kasnio mi je avion. 
Nagyon elfáradtam. Veoma sam se umorio. 
Nagyon sok dolgom volt. Nem tudtam 
pihenni. Imao sam mnogo posla.Nisam se mogao odmoriti. 

Takarítani is akartam, de nem volt rá időm.    Hteo sam i spremati, ali ya to nisam imao vremena. 
Végre kitakarítottam a garázst. Már nagy 
volt a rendetlenség és a kosz. 

Napokon sam spremio garažu. Već je bio 
veliki nered a i mnogo smeća je bilo.. 

Egész hétvégén sütöttem-főztem, mert 
vendégeink voltak. 

Ceo vikend sam pekao i kuvao, zbog toga što 
smo imali goste. 

Főztem egy finom gulyáslevest. Kovao samjednu finu gulaš-čorbu. 

Épületek története Istorija građevina 
Az apátságot I. András király alapította. Ovu opatiju (manastir) je osnovao kralj Andrija I. 

1230-ban épült. Sagrađena je 1230. 

Többször átépítették. Više puta je dograđivana. 

Az épület barokk/gótikus/klasszicista stílusú. Zgrada je baroknog/gotičkog/kasičnog stila. 

A festményeket híres festők készítették. Slike su oslikali poznati slikari.

Az alapítólevél a magyar nyelv történetében 
nagyon fontos dokumentum. 

Osnivačko pismo je u mađarskoj istoriji veoma 
važan dokument.

A szövegben magyar szavak is olvashatók.       U tekstu se i mađarske reči mogu pročitati. 
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5. FEJEZET:
TANULNI JÓ! 

5. LEKCIJA
UČENJE JE DOBRO! 

TÉMÁK TEME 

A középiskolában U rednjoj školi 
Iskolarendszerek Školski sistemi 
Egyetemi tapasztalatok Iskustva na fakultetu 
Egyetemek a világban Fakulteti u svetu
Nyelvtanulás Učenje jezika 

HASZNOS MONDATOK KORISNE REČENICE 

Melyik órán mit csináltunk a 
középiskolában? Šta smo radili na kom času u srednjoj školi? 

Történelmi eseményekről tanultunk. Učili smo o istorijskim događajima. 
Növényekről és állatokról tanultunk. Učili smo o biljkama i o životinjama. 
Fizikai jelenségekkel foglalkoztunk. bavili smo se sa fizičkim promenama. 
Sokat kísérleteztünk. Mnogo smo eksperimentisali. 
Énekeltünk és rajzoltunk. Pevali smo i crtali. 
Idegen nyelvet tanultunk. Učili smo strane reči. 
Híres írókat és költők műveit olvastuk. Čitali smo dela poznatih pisaca i pesnika. 
Sportoltunk. Bavili smo se sportom. 

Kedvenc tantárgyak Omiljeni predmeti 
A matematikát nagyon szerettem. Jako volim matematiku. 
A biológia könnyű tantárgy volt. Biologija mi je bila laki predmet. 

Én voltam az irodalomtanár kedvence. Bio sam miljenik nastavnika književnosti. 

Kémiából én voltam a legrosszabb az 
osztályban. Bio sam najgori u razredu iz hemije. 

Mindig jó jegyeket kaptam fizikából. Uvek sam dobijao dobre ocene iz fizike. 
Filozófiaórán elmondhattuk a 
véleményünket. Na času fisike smo mogli reći svoje mišljenje 

A matematikát és a fizikát soha nem 
értettem. Nikada nisam razumeo matematiku i fiziku. 

A zene nagyon érdekelt. Imádtam az 
énekórákat. 

Muzika me je zanimala.Obožavao sam čas 
muzičkog. 

A kedvenc tanárom az énektanár volt. 
Nagyon érdekesen beszélt a zenéről. 

Nastavnik muzičkog mi je bio omiljeni.
Veoma je interesantno pričao o muzici.

A fizikatanárom szigorú volt, mégis Nastavnik fizike je bio strog, ipak 
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szerettem, mert sokat tudott. ...sam ga voleo, jer je mnogo toga znao. 

A földrajztanárom kedves volt, mégsem 
szerettem, mert nem készült az óráira. 

Nastavnik geografije je bio prijatan, ipak ga 
nisam voleo, jer se nije pripremao za svoje 
časove.  

A nyári szünet mindig gyorsan eltelt. Letnji raspust je uvek brzo prošao. 
Természettudományos / Mérnöki / Tanári / 
Orvosi pályára készültem. 

Pripremao sam se za karijeru prirodnih nauka / 
inženjera/ nastavnika / lekara. 

Az egyetemen Na fakultetu 

Érettségi után beiratkoztam az egyetemre. Nakon mature, upisao sam se na fakultet. 

Nehéz volt megszokni az egyetemet. Bilo je teško naviknuti se na fakultet. 
Elég gyorsan megszoktam az egyetemet. Dosta sam se brzo navikao na fakultet. 

Évente kétszer van vizsgaidőszak. Dva puta godišnje su ispitni rokovi. 

Nagyon sokat kell tanulni. Jako mnogo treba učiti. 
Mindig csak azt tanulom meg, ami érdekel.     Uvek naučim samo ono što me zanima. 
Rengeteget tanulok az életről. Puno učim o životu.
Megtanulom beosztani az időmet. Naučim rasporediti svoje vreme. 

Nyelvtanulás Učenje jezika 
A nyelvtanulás kemény munka. Učenje jezika je "tvrd" posao. 
Kontextusban tanulom a szavakat. Reči učim u kontekstu. 
Kifejezéseket tanulok. Učim izraze. 
Csak a fontos szavakat tanulom meg. Naučim samo važne reči. 
Hangosan tanulom a szavakat. Reči učim na glas. 
Megpróbálom használni az új szavakat. Pokušavam koristiti nove reči. 
Szövegeket olvasok olyan témában, ami 
érdekel. Čitam tekstove u temama koje me zanimaju. 

Nincs módszerem. Nemam metodu. 

Tanácsok és reakciók Saveti i reakcije 
Nekem segít (az), ha … Meni pomogne (to), kada … 
Nálam jól működik (az), ha … Kod mene dobro funkcioniše (to) kada … 
Én akkor tanulok leghatékonyabban, ha …      Najefektivnije učim, ako… 
Szerintem az a legjobb, ha … Mislim da je najbolje, ako … 

Érdekes, nálam ez pont fordítva van. Interesantno, kod mene je ovo baš obrnuto. 

Nem is tudtam, hogy … Nisam ni znao da … 
Ezt már olvastam valahol. Ovo sam već negde pročitao. 
Ez valószínűleg igaz/hamis. Ovo je verovatno istinito/lažno. 

Nekem is ez a tapasztalatom. I ja imam ovo iskustvo. 

Nekem más a tapasztalatom. Imam različito iskustvo. 
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Ez biztosan így van. Ovo je sigurno ovako. 
Ebben biztos vagyok. U ovo sam siguran. 

6. FEJEZET:
  AHOL A LEGTÖBB IDŐT TÖLTJÜK 

6. POGLAVLJE
  TAMO GDE PROVODIMO NAJVIŠE 
VREMENA 

TÉMÁK TEME 

Állásinterjú Intervju za posao 
Munkatársak Kolege 
Munkahelyi telefonbeszélgetések Telefonski razgovori na poslu 
Foglalkozások Zanimanja 
A jövő munkahelye Zanimanje budućnosti 

HASZNOS MONDATOK KORISNE REČENICE 

Állást keresek Tražim posao 
Turisztikai menedzser szakon végeztem. Završio sam na smeru za turističkog menadžera. 

Felsőfokon beszélek angolul. Govorim engleski na višem (gornjem) nivou.

Sok tapasztalatom van az adminisztratív 
munka terén. 

Imam mnogo iskustva na administrativnim 
poslovima 

Irodai feladatokat végzek. Vršim kancelarijske poslove. 
Ezenkívül projekteket vezetek. Osim ovoga, vodim i projekte. 
Többek között külföldi partnerekkel 
tárgyalok. 

Pored ostalih, pregovaram sa stranim 
partnerima. 

Tudom használni a legfontosabb 
számítógépes programokat. 

Znam da koristim najbitnije računarske 
programe. 

A munkatársaim szerint tudok csapatban 
dolgozni. 

Po mišljenju mojih kolega, znam da radim u 
timu.

Új tapasztalatokat szeretnék szerezni. Voleo bih da steknem nova iskustva. 
Szeretnék nemzetközi környezetben 
dolgozni. 

Voleo bih da radim u međunarodnom 
okruženju. 

A kollégáim megbízható embernek tartanak. Moje kolege me smatraju za osobu od poverenja. 

Állásinterjún Na intervjuu za posao 
Miért akar nálunk dolgozni? Zbog čega želite kod nas ratiti? 
Miért tartja magát alkalmasnak erre a 
munkára? 

Zašto/po čemu se smatrate sposobnim za ovaj 
posao?

Milyen feladatokat végez a jelenlegi 
munkahelyén? 

Koje zadatke izvršavate na svom sadašnjem 
radnom mestu? 

Milyen viszonyban van a kollégáival? U kakvim ste odnosima sa kolegama? 
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Hol tanult meg ilyen jól angolul? Gde ste naučili ovako dobro engleski? 
Mikor tudja elkezdeni a munkát? Kada možete započeti posao? 

Két héten belül értesítjük az eredményről. U roku od dve nedelje ćemo vas obavestiti o 
rezultatu.

Munkatársak Saradnici/kolege 
Jól kijövök a munkatársaimmal. "Dobro izlazim na kraj sa svojim kolegama". 

A munkatársaimmal jókat lehet beszélgetni. Sa mojim saradnicima se može dobro 
razgovarati. 

Minden problémára találunk megoldást. Za svaki problem, pronalazimo rešenje. 
A főnökömre mindig lehet számítani. Mogu uvek da računam na svog šefa. 

A kollégáim kiváló szakemberek. Moje kolege su izuzetni stručnjaci. 

A kollégámnak jó ötletei vannak. Moj kolega ima dobre ideje. 

A kedvenc munkatársamnak jók az idegei. Moj omiljeni kolega ima dobre živce.

Azt is szeretem benne, hogy jó humora van. I to volim kod njega da ima dobar humor.

Telefonbeszélgetések Telefonski razgovori 
Krókusz Kft., tessék! Krókusz doo, izvolite! 

Kis Dezsőt keresem. Tražim Kis Dezsőt-a.

Kis Dezsővel szeretnék beszélni. Volei bih razgovarati sa Kis Dezső. 
Egy kis türelmet kérek. Malo strpljenja molim. 
A kollégám éppen ebédel. Moj kolega upravo ruča. 

Megmondanád neki, hogy kerestem? Da li bi mu rekao, da sam ga tražio.

Megmondaná neki, hogy Hó Éva kereste? Da li bi mu rekao, da ga je tražila Éva Hó.

Nem zavarlak? / Nem zavarom? Da li te ometam. / Da li vas ometam.

Sajnos most nem alkalmas. Na žalost sada nije pogodno. 
Megtennéd, hogy később visszahívsz? / 
Megtenné, hogy később visszahív? 

Da li bi mi učinio da me kasnije pozoveš ponovo.
 Da li bi ste mi učinili da me kasnije pozovete ponovo.
 Mikor tudlak/tudom elérni? Kada te/vas mogu ponovo potražiti. 

Tíz órakor várlak/várom az irodámban. U 10 sati te/vas čekam u kancelariji.

Mégsem jó a péntek. Közbejött valami. Ipak petak nije pogodan. Nešto je iskrslo.

Előnyök és hátrányok a munkahelyen Prednosti i mane na radnom mestu.

Sokat/Keveset keresek. Mnogo/Malo zarađujem. 
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Sokat túlórázom. Mnogo radim prekovremeno. 
Soha nem túlórázom. Nikada ne radim prekovremeno. 
Én osztom be az időmet. Raspoređujem svoje vreme. 

Más osztja be az időmet. Drugi mi raspoređuju vreme.

Otthonról végzem a munkkámat. Od kuće vršim svoj posao. 
Nem panaszkodhatok. Ne mogu se žaliti. 
A munkám egyetlen hátránya, hogy kevés 
szabadnapot kapok. 

Jedina mana mog posla je da dobijam malo 
slobodnih dana.

A munkaidő ma már nem nyolctól négyig 
tart. 

Radno vreme danas ne traje od 8-4.

A magánélet és a munka között eltűnik a 
határ. 

Gubi se granica između privatnog života i 
posla.

7. FEJEZET:
KÖZEL ÉS TÁVOL 

 7  POGLAVLJE
BLIZINA I DALJINA 

TÉMÁK TEME 

A szállodában U hotelu
Időjárás Vremenska situacija.  
Utazási szokások Navike putovanja. 
Kirándulás Pécsre Izlet u Pečuh. 

HASZNOS MONDATOK KORISNE REČENICE 

Szállodák Hoteli 

A hotel a Balaton déli partján fekszik. Hotel leži na južnoj obali Balatona.

A gyermekbarát környéken több játszótér 
található. 

U delu rezervisano za decu nalazi se više 
igrališta.

A szállodához hangulatos étterem és 
kerthelyiség tartozik. 

Uz hotel pripada ambijentalni restoran i 
bašta.

A szobákban televízió, hűtőszekrény és széf 
is található. 

U sobama se može pronaći TV, frižider i 
sef.

A szobákban ingyenes internet-hozzáférést 
biztosítunk. 

U sobama obezbeđujemo besplatni pristup internetu. 

Kovács Ida névre foglaltam egy egyágyas 
szobát. 

Na ime Ida Kovács sam rezervisala jednu 
jednokrevenu sobu. 

Legyen szíves kitölteni a bejelentőlapot! Molim vas ispunite prijavni list. 
Az ötödik emeleten az ötszáznyolcas szoba 
az Öné.   Vaša soba je na petom spratu broj 508.
A lift a folyosó végén van. Lift je na kraju hodnika. 
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Hány óráig lehet reggelizni? Do koliko sati se može doručkovati?

Kellemes itt-tartózkodást kívánok! Želim vam prijatan boravak. 

Utazás, nyaralás Putovanje, Letovanje 
Ha elutazom valahova, Ako negde otputujem, onda: 
  meg akarom nézni a nevezetességeket.     Hoću da pogledam znamenitosti. 
  meg akarom ismerni a helyi kultúrát.     Hoću da upoznam lokalnu kulturu.
  meg szoktam kóstolni a specialitásokat.     Imam naviku da degustiram specijalitete. 
  el szoktam menni a múzeumokba.     Navikao sam posećivati muzeje. 
  találkozni akarok a helyiekkel.     Hoću da se nađem sa meštanima. 
  fel akarok fedezni érdekes helyeket.     Hoću da otkrijem zanimljiva mesta. 
  kirándulni szoktam a hegyekben.     Navikao sam da pravim izlet u planinama. 
  mozogni, sportolni akarok.     Želim se mrdati i baviti se sportom. 
  gyakorolni akarom a nyelvet.     Želim vežbati jezik. 
  nem szoktam megnézni semmit.     Nemam naviku pogledati bilo šta (!). 

Tavaly a Kanári-szigeteken nyaraltam. Prošle godine sam letovao na Kanarskim 
ostrvima.

Egy hetet töltöttem ott, és nagyon jól 
éreztem magamat. 

Proveo sam nedelju dana tamo, jako sam se dobro 
osećao. 

Programjavaslatok Predlozi za programe. 
Délelőtt elmehetnénk múzeumba. Prepodne bi smo mogli otići u muzej. 
Délután elmehetnénk úszni. Popodne bi smo mogli otići plivati. 
Ha szép az idő, délelőtt sétálhatnánk (egyet) 
a városban. 

Ako je lepo vreme, prepodne bi smo se mogli 
prošetati (jedan krug) u gradu.

Ha ilyen szép marad az idő, az egész napot a 
szabadban tölthetnénk. 

Ako ostane ovako lepo vreme ceo dan bi smo 
mogli proveti u hotelu.

Ha esik az eső, megnézhetnénk a Csontváry-
kiállítást. 

Ako pada kiša možemo pogledati  
Csontváry izložbu.

Ne haragudj, de engem a kiállítások nem 
igazán érdekelnek.  

Nemoj se ljutiti, ali mene izložbe zapravo ne 
zanimaju.

Mi lenne, ha inkább moziba mennénk? Šta bi bilo,ako bi smo umesto toga otišli u bioskop?(!) 

Időjárás Vremenska prognoza 
Változó / Meleg / Nyárias / Tavaszias időre 
számíthatunk. 

Možemo računati na promenjivo/toplo/ letnje/ 
prolećno vreme.

Keleten / Nyugaton / Délen / Északon hóesés 
várható. 

Na istoku zapadu/ jugu /severu se očekuje 
vejanje.

A hőmérséklet emelkedik / csökken / nem 
változik. 

Temperatura se povećava /se smanjuje/ 
ne menja se.

A szél gyengül / megerősödik. . Vetar se smiruje/ pojačava.
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Útbaigazítás Upućivanje 
Végigmegy ezen az utcán. Idete do kraja ovom ulicom. 
Átmegy ezen a téren. Pređete preko ovog trga. 
Felmegy a Káptalan utcáig. Idete gore do Káptalan ulice. 
Ott befordul balra. Tamo skrećete levo. 
Megy tovább egyenesen az utca végéig. Idete dalje pravo do kraja ulice. 
Itt elmegy felfelé/lefelé. Ovde prođite prema dole/gore. 
Könnyen meg fogja találni a templomot. Lako ćete pronaći crkvu. 
Már messziről lehet látni a tornyait. Već se iz daljine mogu videti tornjevi. 

8. FEJEZET:
FŐ AZ EGÉSZSÉG 

8 POGLAVLJE:  
ZDRAVLJE JE NAJVAŽNIJE 

TÉMÁK TEME 

Életmód Životni stil. 
Szuperételek Super-hrana. 
Hungarikumok Tipični mađarski proizvodi. 
Segítség! Vendégek jönnek! Upomoć! Dolaze gosti! 

HASZNOS MONDATOK KORISNE REČENICE 

Életmód Životni stil 

Naponta körülbelül két liter vizet kell inni. Dnevno treba popiti otprilike 2 litre vode.

Együnk sok nyers gyümölcsöt és zöldséget!     Jedimo mnogo presnog voća i povrća. 
A szervezet így minden vitamint és ásványi 
anyagot megkap. 

Na ovaj način organizam dobija sve vitamine i 
mineralne materijale.

Alvás közben regenerálódik a test és az 
immunrendszer. 

U toku spavanja regeneriše se telo i imuni 
sistem.

Sportoljunk minél többet a friss levegőn! Bavimo se sportom što više na svežem vazduhu. 
A sport oldja a stresszt, és csökkenti a magas 
vérnyomást. 

Sport oslobađa od stresa i smanjuje visoki 
krvni pritisak.

Sétáljunk, kocogjunk, fussunk, tornázzunk, 
jógázzunk, táncoljunk! 

Šetajmo se/bavimo se džogingom/trčimo/vežbajmo/
bavimo se jogom/ plešimo (igrajmo)! 

Ne dohányozzunk! Nemojmo pušiti cigarete. 

Ételekről, élelmiszerekről O hrani i o namirnicama. 
A zöldségekben sok a vitamin és az ásványi 
anyag. 

U povrću ima mnogo vitamina i 
mineralnih materija.

Az alma tele van antioxidánsokkal és 
vitaminokkal. Jabuka je puna antioksidanasa i vitamina. 
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A rendszeres almafogyasztás jót tesz a 
bőrnek. 

Redovita konzumacija jabuka dobro čini koži.

A bab sok proteint tartalmaz. Pasulj sadrži mnogo proteina. 
A brokkoli védi a szívet és az ereket. Brokoli štiti srce i krvne sudove. 
Az olívaolaj jó hatással van a 
koleszterinszintre. 

Maslinovo ulje ima dobar uticaj na 
nivo holesterola.

A csokoládé régen luxuscikknek számított. Čokolada se nekad smatrala luksuznim 
artiklom.

Csak a gazdagok fogyaszthatták. Samo su je bogati ljudi konzumirali.

Különféle fűszerekkel ízesítették. Začinjavali su je sa raznim začinima. 
Gyógyszerként is használták depresszió vagy 
szerelmi bánat ellen. 

Upotebljavali su je i kao lek protiv depresije ili 
protiv ljubavnih briga.

Receptek Recepti 
A medvehagymát sokféleképpen 
elkészíthetjük. 

Divlji luk možemo pripremiti na mnogo 
načina.

Mossuk meg, és vágjuk apró darabokra a 
medvehagyma-leveleket! 

Operimo ga, isecimo na sitne komade listove 
divljeg belog luka.

Egy fazékban forrósítsuk fel a vajat! U jednoj šerpi ugrejmo maslac na vrelo. 
Adjuk hozzá a fokhagymát! Dodajmo mu beli luk. 
Pároljuk néhány percig! Parite nekoliko minuta. 
Fűszerezzük borssal, szerecsendióval és 
sóval! Začinimo ga biberom muskatnim oraščićem i solju. 
Főzzük 10-12 percig! Kuvajmo 10-12 minuta.. 
Vegyük le a tűzről, és adjuk hozzá a tejszínt!   Skinimo sa vatre i dodajmo pavlaku.
Egy tálban keverjük össze az olajat és a 
fűszereket! 

U jednoj zdeli pomešajmo ulje i začine. 

Mossuk meg és kockázzuk fel a zöldségeket!  Operimo i izsecimo na kockice povrće. 
Daraboljuk fel a csirkemelleket, sózzuk meg, 
és tegyük a zöldségekre! 

Izsecimo pileća prsa na komade, posolimo i 
postavimo na povrće.

Az egészre öntsük rá az olaj, a fehérbor és a 
fűszerek keverékét! 

Sve to prelijmo uljem, sa mešavinom belog 
vina i začina.

Süssük az ételt alufólia alatt 20 percig! Pecimo hranu ispod alu-folije 20 minuta. 
Szórjuk meg a tetejét friss petrezselyemmel!     Pospijmo ga sa svežim peršunovim listom.

Vendégségben U gostima 
A házigazda Domaćin 
Tölthetek még egy kis vörösbort? Da li mogu da vam sipam još malo crvenog vina? 
Adhatok még egy kis zöldséget? Da li mogu da vam dam još malo povrća? 
Vegyél/Vegyetek még egy kis levest! Uzmi/te još malo supe/čorbe. 

Szedjél/Szedjetek még zöldséget! Vadi/vadite još povrća.

Egyél/Egyetek még egy kis salátát! Jedi/jedite još malo salate. 
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Igyál/Igyatok még egy kis gyümölcslét! Pij/pijte još malo voćnog soka. 
A vendégek Gosti 
Nagyon finom a leves. Supa je veoma ukusna/fina. 
Nagyon jól sikerült a csirkemell. Veoma su dobro uspele pileće grudi. 
Kaphatok még egy kis zöldséget? Da li mogu dobiti još malo povrća? 

Szednél nekem a csirkemellből? Da li bi mi vadio od pilećih prsa.

Köszönöm, nem kérek többet. Hvala ne želim više. 
Nagyon jóllaktam. Veoma sam se zasitio. 
Minden nagyon ízlett. / Minden nagyon 
finom volt. Sve mi je bilo veoma ukusno. 




