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1. FEJEZET:MAGUNKRÓL ÉS 

MÁSOKRÓL 

РОЗДІЛ 1: ПРО НАС ТА ПРО 

ІНШИХ 

  

TÉMÁK ТЕМИ  

  

Ismerkedés Знайомство  

Téged mi érdekel? Önt mi érdekli? Що тебе цікавить? Що Вас цікавить? 

Én és a többiek: barátok, 

családtagok 

Я та інші: друзі та члени сім’ї 

Tulajdonságok Особисті якості   

  

HASZNOS MONDATOK КОРИСНІ РЕЧЕННЯ 

  

Magunkrólés a családunkról Про нас та нашу сім’ю  

Magyar szakos egyetemista vagyok. Я вивчаю угорську в університеті. 

Angoltanárként dolgozom. Я працюю вчителем англійської. 

Szegeden jártam egyetemre. Я навчався в університеті в Сеґеді. 

Angol–német szakon végeztem. Я закінчив англійсько-німецький  

Magyarországon születtem, de már 

régóta külföldön élek. 

Я народився в Угорщині, але вже 

давно мешкаю за кордоном.  

Tavaly óta Koppenhágában lakom. Я мешкаю в Копенгагені з минулого 

року. 

Szabadidőmben szakfolyóiratokat 

olvasok, kirándulok vagy fotózom. 

У свій вільний час я читаю технічні 

журнали, гуляю або займаюся 

фотографією.  

Szeptember óta intenzíven tanulok 

magyarul. 

Я інтенсивно вивчаю угорську з 

вересня.  

Egy multinacionális cégnél dolgozom. Я працюю в транснаціональній 

компанії.  

Technikai újításokkal foglalkozom. Я займаюсь технічними інноваціями.  

Sokat járok külföldre. Я часто виїжджаю за кордон. 

Gyakran megyek üzleti útra.  Я часто їжджу у відрядження.  

A feleségemmel is egy üzleti úton 

ismerkedtem meg. 

Зі своєю дружиною я також 

познайомився у відрядженні. 

Imádok Budapesten lakni a rengeteg 

kulturális program miatt. 

Я обожнюю жити в Будапешті через 

велику кількість культурних 

програм. 

Érdekel a történelem és az irodalom Мене цікавить історія та література. 

Szeretem a történelmet és az irodalmat. Я люблю історію та літературу. 

Szeretnék megtanulni olaszul. Я хотів би вивчити італійську. 

Mindenféle sportot szeretek. Мені подобаються всі види спорту.  

Nem annyira szeretem a focit. Мені не дуже подобається футбол.  

Az apukámra hasonlítok. Я схожий на свого батька.  
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A szemem olyan kék, mint az 

apukámé. 

У мене такі ж голубі очі, як у мого 

батька. 

A húgom inkább az anyukámra 

hasonlít. 

Моя молодша сестра більше схожа 

на мою матір. 

A hajam olyan szőke, mint az 

anyukámé. 

Моє волосся таке ж світле, як у моєї 

мами. 

Az alaptermészetem olyan nyugodt, 

mint az apukámé. 

Мій характер такий же спокійний, як 

у мого батька. 

  

A családunkról Про нашу сім’ю 

A családom –sajnos vagy szerencsére –

elég kicsi. 

Моя сім’я – на щастя або на жаль – 

достатньо мала.  

A nagyszüleim/szüleim nyugdíjasok. Мої дідусь та бабуся/батьки 

пенсіонери.  

A nagyszüleim sajnos már nem élnek. На жаль, моїх дідуся та бабусі уже 

немає в живих 

Vannak / Nincsenek magyar rokonaim. Я маю/не маю угорських родичів.  

A családom egy része magyar. Частина моєї родини – угорська. 

A húgom barna hajú, kék szemű lány. У моєї молодшої сестри каштанове 

волосся, голубі очі. 

Még nem ismerem olyan jól az öcsém 

barátnőjét. 

Я ще не так добре знаю дівчину 

свого молодшого брата.  

Az öcsém és a barátnője még nem 

olyan régen járnak együtt 

Мій молодший брат не так давно 

зустрічається зі своєю дівчиною. 

Kedves fiúnak tűnik a húgod barátja. Хлопець твоєї молодшої сестри 

здається хорошим.  

Csak látásból ismerem a húgom 

barátnőjét. 

Я знаю подругу своєї молодшої 

сестри лише на вигляд. 

  

Családmodellek Моделі сімей 

Régen egy családban három, négy vagy 

még több gyerek volt. 

У давні часи в сім’ї було три, чотири 

дитини ба навіть більше. 

Ma az egygyerekes családmodell 

jellemző. 

Сьогодні характерна модель сім’ї з 

однією дитиною. 

Ebből a szempontból nincs különbség 

az országok között. 

З цієї точки зору немає жодної 

різниці між країнами. 

Magyarország inkább tradicionális 

értékeket képvisel. 

Угорщина представляє більш 

традиційні цінності.  

  

2. FEJEZET:A HELY, AHOL 

LAKOM 

РОЗДІЛ 2: МІСЦЕ, ДЕ Я ЖИВУ  

  

TÉMÁK ТЕМИ  
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Lakást keresünk Ми шукаємо квартиру  

A lakásban У квартирі  

Rend a lelke mindennek: a házirend Порядок – душа всього (ідіома): 

домашній устрій  

Milyenek a szomszédok? Які бувають сусіди?  

Életformák: vidék és nagyváros Способи життя: сільський та 

міський 

Lakóhelyek és rekordok Місця та рекорди  

  

HASZNOS MONDATOK КОРИСНІ РЕЧЕННЯ  

  

A hely, ahol lakom Місце, де я живу  

Egyedül lakom. Я живу один.  

Lakótársakkal / A családommal / A 

barátaimmal lakom. 

Із сусідами по житлу / своєю сім’єю 

/ своїми друзями мешкаю. 

Saját lakásom van. Маю власне житло.  

Emeletes házban lakom Я мешкаю в поверховому будинку.  

Egy háromszobás lakásban lakom. Я мешкаю у трьохкімнатній 

квартирі.  

A földszinten / Az első emeleten 

lakom. 

Я мешкаю на першому / другому  

поверсі. 

A lakásom nagyon jó állapotban van Моя квартира знаходиться в дуже 

гарному стані. 

Ez egy tágas / szép / új építésű lakás. Простора / гарна / щойно 

відремонтована квартира.  

Messze lakom a belvárostól. Я мешкаю далеко від центру міста.  

Közel lakom a munkahelyemhez. Я мешкаю близько до робочого 

місця.  

Drága az albérlet. Висока вартість оренди.  

Minden pénzemet a rezsire költöm. Я витрачаю всі свої гроші на 

комунальні послуги. 

Egyedül nem tudom fizetni a rezsit. Я не можу самостійно сплачувати за 

комунальні послуги. 

Lakásra gyűjtök. Я збираю гроші на квартиру. 

Lakáshitelt veszek fel. Я отримаю іпотеку на власну 

квартиру. 

Elégedett vagyok a lakásommal. Я задоволений своєю квартирою.  

Máshova szeretnék költözni Я хотів би переїхати в інше місце.  

  

Lakberendezés Домашня обстановка  

A konyhaasztal fölé szeretnék egy 

szebb lámpát 

Я б хотів красивішу лампу над 

кухонним столом.  
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A kanapé mellé szeretnék egy 

magasabb állólámpát. 

Я б хотів вищий торшер біля канапи.  

A dohányzóasztal alá szeretnék egy 

világosabb szőnyeget. 

Я б хотів світліший килимок під 

журнальним столиком.  

A kanapé elé szeretnék egy modernebb 

asztalt. 

Я б хотів більш сучасний стіл перед 

канапою. 

Az ajtó mögé szeretnék egy nagyobb 

tükröt. 

Я б хотів більше дзеркало за 

дверима.  

Az étkezőasztal köré szeretnék új 

székeket. 

Я б хотів нові стільці навколо 

обіднього столу. 

  

Élet vidéken és nagyvárosban Життя в сільській місцевості та у 

великому місті 

Kocsival tíz perc alatt a központban 

vagyok 

Я дістаюся автомобілем до центру 

міста за десять хвилин.  

Jók a vásárlási lehetőségek és a 

munkalehetőségek 

Хороші можливості для покупок та 

роботи. 

Jó a közlekedés és az infrastruktúra Хороший рух транспорт та 

інфраструктура. 

Jó a közbiztonság. Biztonságos a 

környék. 

Хороша громадська безпека. Район 

безпечний.  

Jó a levegő. Sok a zöld. Nagy a 

nyugalom 

Хороше повітря. Багато зелені. Дуже 

спокійно. (дослівно: великий спокій) 

Nagy a zaj. Mindenki rohan. 

Mindenhol tömeg van. 

Дуже багато шуму. Усі поспішають /  

метушаться. Скрізь натовп.   

Nincs az embernek magánélete. Людина не має приватного життя. 

A szomszédok kíváncsiak Сусіди допитливі / цікаві. 

Nem történik semmi érdekes. Не трапляється нічого цікавого. 

Mindig történik valami. Завжди щось трапляється. 

A szomszédok segítenek egymásnak. Сусіди допомагають одне одному. 

Az emberek ismerik egymást. Люди знають одне одного. 

A vidéki élet egyik előnye/hátránya, 

hogy az emberek ismerik egymást. 

Перевага / недолік життя у сільській 

місцевості в тому, що люди знають 

одне одного. 

Vidéken nehezebb munkát találni, mint 

egy nagyvárosban. 

У сільській місцевості важче знайти 

роботу, ніж у великому місті. 

Egy faluban ugyanolyan jó az 

életszínvonal, mint egy városban. 

У селі настільки ж хороший рівень 

життя, як і в місті. 

Igaz, hogy egy faluban nagyobb a 

nyugalom, de nem olyan jók a 

munkalehetőségek, mint egy 

nagyvárosban. 

Це правда, що в селі спокійніше, але 

немає настільки ж хороших 

можливостей для 

працевлаштування, як у великому 

місті. 

Szerintem nagyon fontosak a jó На мою думку, можливості для 
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munkalehetőségek. працевлаштування дуже важливі.  

Nagyon fontosnak tartom a jó 

munkalehetőségeket 

На мою думку, можливості для 

працевлаштування дуже важливі.  

A szomszédok nekem nem olyan 

fontosak 

Для мене сусіди не настільки 

важливі.  

A csend sem olyan fontos. Тиша також не настільки важлива. 

Sajnos/Szerencsére vidéken lakom. На жаль / на щастя я мешкаю в 

сільській місцевості. 

Szeretnék/Nem szeretnék elköltözni Я б хотів / не хотів переїхати.  

  

3. FEJEZET:SZABADIDŐS 

PROGRAMOK 

РОЗДІЛ 3: У ВІЛЬНИЙ ЧАС  

  

TÉMÁK ТЕМИ  

  

Mi a hobbid? Mi a hobbija? Яке твоє хобі? Яке Ваше хобі? 

Mit csinálunk együtt? Що робитимемо разом? (дослівно: 

Що робимо разом?) 

Mikor érsz rá? Mikor ér rá? Коли ти маєш час? Коли Ви маєте 

час? 

Mi megy a moziban? Що показують в кіно? 

A zene mindenkié! Музика для всіх! 

Sportolók, sportágak Спортсмени, види спорту  

Múzeumok, kiállítások Музеї, виставки  

  

HASZNOS MONDATOK КОРИСНІ РЕЧЕННЯ 

  

Mi a hobbid? Mi a hobbija? Яке твоє хобі? Яке Ваше хобі? 

Ha van egy kis időm, általában 

tévézem. 

Якщо в мене є трохи часу, зазвичай 

я дивлюся телевізор. 

Naponta egy félórát zongorázom. Щодня півгодини я граю на 

фортепіано. 

Hetente legalább két órát sportolok Щотижня я займаюсь спортом хоча 

б дві години. 

Nem nagyon szeretek tévézni. Я не дуже люблю дивитися 

телевізор. 

Szabadidőmben inkább olvasok У вільний час я віддаю перевагу 

читанню.  

Játszol valamilyen hangszeren? Ви граєте на якому-небудь музичному інструменті? 

Elég jól játszom klarinéton. Я досить добре граю на кларнеті. 

Mindenfajta zenét szeretek. Я люблю різну музику. 
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Ha szép az idő, sokat vagyok a szabadban. Якщо гарна погода, я проводжу багато часу на 

свіжому повітрі. 

Szeretném kipróbálni a baseballt. Я хотіла б спробувати зіграти у бейсбол. 

  

Nincs kedved …? Чи не бажаєш …? 

Nincs kedved hétvégén színházba menni? Чи не бажаєш сходити в театр на вихідних? 

Nincs kedved valamikor kirándulni? Чи не бажаєш  

Nincs kedved megnézni a Macskafogót? Чи не бажаєш подивитись Macskafogó «Пастка для 

котів»? 

Ha akarod, hétvégén túrázhatunk. Якщо хочеш, ми можемо піти у похід. 

Ha van kedved/időd, elmehetünk moziba. Якщо маєш бажання/час, ми можемо сходити у 

кінотеатр. 

Ha ráérsz, elmehetünk hétvégén uszodába. Якщо маєш час, ми можемо піти у басейн на 

вихідних. 

Még nem tudom, mit csinálok szombaton. Я ще не знаю, що буду робити в суботу. 

Sajnos hétvégén nem érek rá. На жаль, на вихідних не виходить. 

Szombaton nem érek rá, de vasárnap igen. У суботу у мене не виходить, але я вільний у неділю. 

Még felhívlak, és pontosítunk. Я подзвоню ще раз та обговоримо деталі. 

  

Filmek Фільми 

Szeretem a krimiket, mert izgalmasak. Я люблю детективи, тому що вони захоплюючі. 

Szeretem a dokumentumfilmeket, mert sokat lehet 

belőlük tanulni. 

Я люблю документальні фільми, тому що можна 

багато що дізнатись, переглядаючи їх. 

Nem szeretem a horrorfilmeket, mert sok bennük az 

erőszak. 

Я не люблю фільми жахів, тому що у них багато 

насильства. 

Szeretem a romantikus vígjátékokat, mert happy enddel 

végződnek. 

Я люблю романтичні комедії, тому що вони мають 

щасливий кінець. 

Az a helyzet, hogy nem annyira szeretem az animációs 

filmeket.  

Справа в тому, що я не дуже люблю анімаційні 

фільми. 

Inkább thrillereket nézek, mert azok izgalmasabbak. Я надаю перевагу перегляду трилерів, бо вони більш 

захоплюючі. 

A film gengszterekről szól. Фільм про бандитів. 

A film főszereplője egy fiatal lány Головна героїня фільму – молода дівчина.  

A történet egy kikötőben kezdődik. Історія починається у гавані. 

A történet jól/rosszul végződik. Історія закінчилась добре/погано. 
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Fesztiválok Фестивалі 

Nem vagyok nagy zenerajongó. Я не великий шанувальник музики. 

Nem vagyok (igazán) nagy zenei tehetség. Я (насправді) не великий музичний талант. 

A fesztivál különlegessége, hogy ez az egyik 

legnagyobb európai zenei fesztivál. 

Особливістю фестивалю є те, що це один з 

найбільших музичних фестивалів у Європі. 

A fesztivált augusztusban rendezik Budapesten. Фестиваль у Будапешті проводиться у серпні. 

Külföldi együttesek is fellépnek. Також іноземні колективи виступають. 

Ismert zenekarok adnak koncertet. Відомі колективи дають концерти. 

A fesztivált Szegeden tartják. Фестиваль проводиться в Сегеді. 

  

Múzeumok Музеї 

Az egyik leghíresebb francia múzeum a Louvre Лувр – один з найвідоміших французьких музеїв. 

A múzeum mindennap nyitva van. Музей відкритий кожного дня. 

A múzeum hétfőn zárva van. У понеділок музей зачинений. 

A múzeumban híres festmények láthatók. У музеї можна побачити відомі картини. 

A kiállításon híres festők alkotásait láthatjuk. На виставці представлені твори мистецтва відомих 

художників. 

Megismerkedhetünk a kommunizmus történetével Ми можемо познайомитись з  історією комунізму. 

A kiállítás az európai művészet történetét mutatja be. Виставка представляє історію європейського 

мистецтва. 

  

4. FEJEZET: HÉTVÉGÉK ÉS 

HÉTKÖZNAPOK 

РОЗДІЛ 4: ВИХІДНІ ТА БУДН 

  

TÉMÁK ТЕМИ 

  

Milyen volt a hétvégéd? Milyen volt a hétvégéje? Як пройшли твої вихідні?  Як пройшли ваші вихідні? 

Hétvége a Bükkben Вихідні в горах Bükk.  

Hétvége a reptéren Вихідні в аеропорті. 

Hétvége Tihanyban Вихідні в Тихані. 

Hétvége otthon Вихідні вдома. 
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HASZNOS MONDATOK КОРИСНІ РЕЧЕННЯ 

  

Kérdések a hétvégéről Запитання про вихідні 

Milyen volt a hétvégéd? Milyen volt a hétvégéje? Як пройшли твої вихідні?  Як пройшли ваші вихідні? 

Csináltál valami érdekeset? Csinált valami érdekeset? Ви робили щось цікаве? Ти робив щось цікаве? 

Voltál valahol hétvégén? Volt valahol hétvégén? Ви були десь на вихідних? Ти був десь на вихідних? 

Fáradtnak tűnsz. Nem tudtál pihenni. Ви виглядаєте втомленим. Не могли відпочити. 

 

 

 

Lehetséges válaszok Можливі відповіді 

Nem csináltam semmi különöset. Я не робив нічого особливого. 

Végre kipihentem magamat. Нарешті я відпочив. 

Későn keltem fel. Я прокинувся пізно. 

Sok mindent csináltam. Багато чого зробив. 

Találkoztam egy ismerősömmel. Я зустрів свого знайомого. 

Megismerkedtem egy nagyon kedves férfival. Я познайомилась з дуже милим чоловіком. 

Elmentem fagyizni. Я ходив/ходила їсти морозиво. 

Futni voltam a parkban. Я бігав/бігала у парку. 

Edzettem. Harminc kilométert futottam. Я потренувався. Я пробіг тридцять кілометрів. 

Kirándulni voltam, és eltévedtem az erdőben. Я пішов у похід і загубився у лісі. 

Bulit rendeztem. Я влаштував вечірку. 

Az egész hétvégét a családommal töltöttem. Я провів усі вихідні зі своєю сім'єю. 

A gyerekeimmel játszottam. Я грався із своїми дітьми. 

Rajzoltam, festettem, fotóztam. Я малював, фарбував, фотографував. 

Külföldön voltam. Éjszaka érkeztem haza.  Я був закордоном. Додому прибув уночі. 

Késett a repülőgépem. Мій літак запізнився. 

Nagyon elfáradtam Я дуже втомився. 

Nagyon sok dolgom volt. Nem tudtam pihenni. Я мав дуже багато справ. Я не міг відпочити. 

Takarítani is akartam, de nem volt rá időm Я також хотів прибрати, але на це у мене не було 

часу. 

Végre kitakarítottam a garázst. Már nagy volt a 

rendetlenség és a kosz. 

Нарешті я прибрав у гаражі. Вже був безлад та дуже 

брудно. 

Egész hétvégén sütöttem-főztem, mert vendégeink Я пекла-жарила усі вихідні, тому що були наші гості. 
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voltak. 

Főztem egy finom gulyáslevest. Я варила смачний гуляш. 

  

Épületek története  Історія будівель 

Az apátságot I. András király alapította Абатство було засноване королем András I. 

1230-ban épült. Побудований у 1230 році. 

Többször átépítették. Декілька разів перебудовували. 

Az épület barokk/gótikus/klasszicista stílusú. Будівля  побудована у стилі бароко/готики/ 

класицизму. 

A festményeket híres festők készítették. Картини виготовлені відомими художниками. 

Az alapítólevél a magyar nyelv történetében nagyon 

fontos dokumentum. 

Статут є дуже важливим документом в історії 

угорської мови. 

A szövegben magyar szavak is olvashatók. У тексті також можна прочитати угорські слова. 

  

5. FEJEZET: TANULNI JÓ! РОЗДІЛ 5: НАВЧАТИСЬ КЛАСНО! 

  

TÉMÁK ТЕМИ 

  

A középiskolában У старшій школі 

Iskolarendszerek Шкільна система 

Egyetemi tapasztalatok Університетський досвід 

Egyetemek a világban Університети світу 

Nyelvtanulás Вивчення мови 

  

HASZNOS MONDATOK КОРИСНІ РЕЧЕННЯ 

  

Melyik órán mit csináltunk a középiskolában? Що ми робили на уроках у старшій школі? 

Történelmi eseményekről tanultunk. Ми вивчали історичні поді 

Növényekről és állatokról tanultunk. Ми вивчали рослини та тварини. 

Fizikai jelenségekkel foglalkoztunk. Ми дізнались про фізичні явища. 

Sokat kísérleteztünk. Ми багато експерементували. 

Énekeltünk és rajzoltunk. Ми співали та малювали. 
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A földrajztanárom kedves volt, mégsem 

szerettem, mert nem készült az óráira. 

Мій вчитель географії був приємний, але я його / її 

не любив, бо він ніколи не готував свої уроки. 

A nyári szünet mindig gyorsan eltelt. Літні канікули завжди закінчувались (занадто) 

швидко. 

Természettudományos / Mérnöki / Tanári / 

Orvosi pályára készültem. 

Я готувався до кар’єри вченого-природознавця 

  

Az egyetemen В університеті 

Érettségi után beiratkoztam az egyetemre. 
Після закінчення середньої школи я вступив до 

університету. 

Nehéz volt megszokni az egyetemet. Важко було звикнути до університету. 

Elég gyorsan megszoktam az egyetemet. Я досить швидко звик до університету. 

Évente kétszer van vizsgaidőszak. 
Є іспити два рази на рік. 

Nagyon sokat kell tanulni. Доводиться багато вчитися. 

Idegen nyelvet tanultunk. Ми вивчали іноземну мову. 

Híres írókat és költők műveit olvastuk. Ми читали твори відомих поетів та письменників. 

Sportoltunk. Ми займались спортом. 

  

Kedvenc tantárgyak Улюблені предмети 

A matematikát nagyon szerettem. Я дуже любив математику. 

A biológia könnyű tantárgy volt. Біологія була легким предметом. 

Én voltam az irodalomtanár kedvence. Я був улюбленим студентом у вчителя літератури. 

Kémiából én voltam a legrosszabb az osztályban. З хімії я був найгіршим в класі. 

Mindig jó jegyeket kaptam fizikából. Я завжди отримував хороші оцінки з фізики. 

Filozófiaórán elmondhattuk a véleményünket. Ми могли висловити свої думки на уроці філосоії. 

A matematikát és a fizikát soha nem értettem. Я ніколи не  розумів математику і фізику. 

A zene nagyon érdekelt. Imádtam az énekórákat.  Я дуже цікавився музикою. Я обожнював уроки 

співу. 

A kedvenc tanárom az énektanár volt. Nagyon érdekesen 

beszélt a zenéről. 

Моїм улюбленим учителем був вчитель співу. Він 

дуже цікаво розповідав про музику. 

A fizikatanárom szigorú volt, mégis szerettem, mert 

sokat tudott. 

Мій вчитель з фізики був дуже суворим, але я його 

любив, тому що він багато знав. 
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Mindig csak azt tanulom meg, ami érdekel. Я завжди дізнаюся лише те, що мене цікавить. 

Rengeteget tanulok az életről. Я багато дізнаюся про життя. 

Megtanulom beosztani az időmet. Я вчусь, як організувати свій час. 

  

Nyelvtanulás Вивчення мов 

A nyelvtanulás kemény munka. Вивчення мови - це важка праця. 

Kontextusban tanulom a szavakat. Я вчу слова в контексті. 

Kifejezéseket tanulok. Я вивчаю вирази. 

Csak a fontos szavakat tanulom meg. Я вчу лише важливі слова. 

Hangosan tanulom a szavakat. Я вчу слова, читаючи їх вголос. 

Megpróbálom használni az új szavakat. Я намагаюся використовувати нові слова. 

Szövegeket olvasok olyan témában, ami 

érdekel. 

 Я читаю тексти на теми, які мене цікавлять. 

Nincs módszerem. У мене немає методу. 

  

Tanácsok és reakciók Пропозиції та реакції 

Nekem segít (az), ha … Мені допомагає, коли ... 

Nálam jól működik (az), ha … Мені це добре працює, коли ... 

Én akkor tanulok leghatékonyabban, ha … Я найефективніше вчуся, коли ... 

Szerintem az a legjobb, ha … Я думаю, що найкраще це / коли ... 

Érdekes, nálam ez pont fordítva van. 
Це цікаво. Для мене все навпаки. 

Nem is tudtam, hogy … Я не знаю, що … 

Ezt már olvastam valahol. Я це десь читав. 

Ez valószínűleg igaz/hamis. Це, мабуть, правда / хибність. 

Nekem is ez a tapasztalatom. 
Це також мій досвід. / Я мав подібний досвід. 

Nekem más a tapasztalatom. У мене був інший досвід. 
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Ez biztosan így van. Я впевнений, це правильно 

Ebben biztos vagyok. Я в цьому впевнений 

  

 

6. FEJEZET: 
AHOL A LEGTÖBB IDŐT TÖLTJÜK 

РОЗДІЛ 6: 

Де ми найбільше проводимо свій 

час  

  

TÉMÁK Теми 

  

Állásinterjú Інтерв’ю на роботу 

Munkatársak Колеги 

Munkahelyi telefonbeszélgetések Телефонні розмови на робочому місці 

Foglalkozások Професії 

A jövő munkahelye Місце роботи в майбутньому 

  

HASZNOS MONDATOK КОРИСНІ РЕЧЕННЯ 

  

Állást keresek Я шукаю роботу 

Turisztikai menedzser szakon végeztem. Я вивчився на туристичного менеджера. 

Felsőfokon beszélek angolul. 
Я розмовляю англійською на розмовному 
місце 

Sok tapasztalatom van az adminisztratív 

munka terén. 

Я маю великий досвід у галузі адміністративної 

роботи. 

Irodai feladatokat végzek. Я виконую офісні завдання. 

Ezenkívül projekteket vezetek. Крім того, я веду проекти. 

Többek között külföldi partnerekkel 

tárgyalok. 

Серед іншого я веду переговори з іноземними 

партнерами. 

Tudom használni a legfontosabb 

számítógépes programokat. 

Я знаю, як користуватися найважливішими / 

відповідними комп’ютерними програмами. 

A munkatársaim szerint tudok csapatban 

dolgozni. 

Мої колеги кажуть, що я командний гравець. 

Új tapasztalatokat szeretnék szerezni. Я хотів би придбати новий досвід. 

Szeretnék nemzetközi környezetben 

dolgozni. 

Я хотів би працювати в міжнародному середовищі. 

A kollégáim megbízható embernek tartanak. Мої колеги вважають, що я надійна людина. 

  

Állásinterjún На робочому інтерв’ю 

Miért akar nálunk dolgozni? Чому ви хочете співпрацювати з нами? 

Miért tartja magát alkalmasnak erre a 

munkára? 

Що робить вас придатним для цієї роботи? 

Milyen feladatokat végez a jelenlegi 

munkahelyén? 

Які завдання ви виконуєте на своєму поточному 
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робочому місці? 

Milyen viszonyban van a kollégáival? Як ти уживаєшся зі своїм колегою? 



MagyarOK A2+ Корисні речення/Hasznos mondatok 

© Szita Szilvia, Pelcz Katalin www.magyar-ok.hu 
Fordítás: Denis Petrov, Liana Zaporozhets, Julia Staschuk, Viktoria Zrazhevska 

 

14 

 

 

Hol tanult meg ilyen jól angolul? Де ти так добре вивчив англійську мову? 

Mikor tudja elkezdeni a munkát? Коли можна починати роботу? 

Két héten belül értesítjük az eredményről. 
Про результати ми повідомимо вас протягом двох 

тижнів. 

  

Munkatársak Колеги 

Jól kijövök a munkatársaimmal. Я добре ладнаю зі своїми колегами. 

A munkatársaimmal jókat lehet beszélgetni. 
Я маю цікаві розмови зі своїми колегами. 

Minden problémára találunk megoldást. Ми можемо знайти рішення для кожної проблеми. 

A főnökömre mindig lehet számítani. Я завжди можу розраховувати на свого 

начальника. 

A kollégáim kiváló szakemberek. 
Мої колеги є експертами у своїй роботі 

A kollégámnak jó ötletei vannak. У мого колеги є хороші ідеї. 

A kedvenc munkatársamnak jók az idegei. 
Моя улюблена колега дуже добре справляється зі 

стресом. 

Azt is szeretem benne, hogy jó humora van. 
Мені також подобається той факт, що він / вона 

має гарне почуття гумору. 

  

Telefonbeszélgetések Телефонні розмови 

Krókusz Kft., tessék! Крокус Кфт., доброго ранку 

Kis Dezsőt keresem. 
Я хотів би поговорити з Кіш Дежьо. 

Kis Dezsővel szeretnék beszélni. Я хотів би поговорити з Кіш Дежьо. 

Egy kis türelmet kérek. Будь ласка, хвилиночку. 

A kollégám éppen ebédel. Зараз мій колега обідає. 

Megmondanád neki, hogy kerestem? 
Не могли б ви сказати йому / їй, що я хотів 

поговорити з ним / нею? 

Megmondaná neki, hogy Hó Éva kereste? 
Не могли б ви сказати йому / їй, що Ева Хо хотіла 

поговорити з ним? 

Nem zavarlak? / Nem zavarom? 
Настав час поговорити? 

Sajnos most nem alkalmas. На жаль, це не вдалий час. 

Megtennéd, hogy később visszahívsz? / 

Megtenné, hogy később visszahív? 

Не могли б ви передзвонити мені пізніше? 

Mikor tudlak/tudom elérni? Коли я можу з вами зв'язатися? 

Tíz órakor várlak/várom az irodámban. 
Я чекатиму вас у своєму кабінеті о 10 годині. 
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Mégsem jó a péntek. Közbejött valami. 
П’ятниця все-таки не зручна. Щось придумали. 

  

Előnyök és hátrányok a munkahelyen 
Переваги та недоліки на робочому 

місці 

Sokat/Keveset keresek. Я достатньо заробляю грошей 
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Sokat túlórázom. Я працюю багато понаднормово. 

Soha nem túlórázom. Я ніколи не працюю понаднормово. 

Én osztom be az időmet. Я можу скласти свій графік. 

Más osztja be az időmet. 
Я не можу скласти свій графік. (літ .: Хтось інший 

планує мій час.) 

Otthonról végzem a munkkámat. Я працюю вдома. 

Nem panaszkodhatok. Я не можу скаржитися. 

A munkám egyetlen hátránya, hogy kevés 

szabadnapot kapok. 

Єдиним недоліком моєї роботи є те, що у мене не 

так багато свят. 

A munkaidő ma már nem nyolctól négyig 

tart. 

У наш час робочий час вже не триває з 8 до 4. 

A magánélet és a munka között eltűnik a 

határ. 

Межа між приватним життям та роботою зникає. 

  

7. FEJEZET: 
KÖZEL ÉS TÁVOL 

РОЗДІЛ 7: 
БЛИЗЬКО ТА ДАЛЕКО 

  

TÉMÁK ТЕМИ 

  

A szállodában В готелі 

Időjárás Погода 

Utazási szokások Подорожі звички 

Kirándulás Pécsre Відвідування Печа 

  

HASZNOS MONDATOK КОРИСНІ РЕЧЕННЯ 

  

Szállodák Готелі 

A hotel a Balaton déli partján fekszik. 
Готель розташований на південному березі озера 

Балатон. 

A gyermekbarát környéken több játszótér 

található. 

У цьому привабливому для дітей районі можна 

знайти безліч ігрових майданчиків. 

A szállodához hangulatos étterem és 

kerthelyiség tartozik. 

У готелі є чудовий ресторан і тераса в саду. 

A szobákban televízió, hűtőszekrény és széf 

is található. 

У номерах є телевізор, холодильник і сейф. 

A szobákban ingyenes internet-hozzáférést 

biztosítunk. 

Ми пропонуємо безкоштовний доступ до Інтернету 

в номерах. 

Kovács Ida névre foglaltam egy egyágyas 

szobát. 

Я замовив одномісний номер на ім’я Іда Ковач. 
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Legyen szíves kitölteni a bejelentőlapot! Будь ласка, заповніть реєстраційну форму. 

Az ötödik emeleten az ötszáznyolcas szoba 

az Öné. 

Ваша кімната - номер 508 на п’ятому поверсі. 

A lift a folyosó végén van. Ліфт знаходиться в кінці коридору. 
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Hány óráig lehet reggelizni? До котрої можна снідати? 

Kellemes itt-tartózkodást kívánok! Бажаємо вам гарного відпочинку тут! 

Ha elutazom valahova, Якщо кудись подорожую 

meg akarom nézni a nevezetességeket Хочу побачити визначні пам’ятки 

meg akarom ismerni a helyi kultúrát Хочу ознайомитись з місцевою культурою 

meg szoktam kóstolni a specialitásokat. Звик куштувати місцеві страви 

el szoktam menni a múzeumokba. Завжди відвідую музеї 

találkozni akarok a helyiekkel. Хочу познайомитись з місцевими 

kirándulni szoktam a hegyekben Завжди збираюся в гори 

mozogni, sportolni akarok. Хочу рухатись,займатися спортом 

gyakorolni akarom a nyelvet. Хочу практикувати мову 

nem szoktam megnézni semmit. Зазвичай я не відвідую визначні пам’ятки 

Tavaly a Kanári-szigeteken nyaraltam. Минулого року провів свою літню відпустку на 

Канарських островах 

Egy hetet töltöttem ott, és nagyon jól éreztem 

magamat. 

Провів там один тиждень і дуже добре почував 

себе 

  

Programjavaslatok Поради щодо програми 

Délelőtt elmehetnénk múzeumba Вранці могли б відвідати музей 

Délután elmehetnénk úszni. Після обіду могли б піти плавати 

Ha szép az idő, délelőtt sétálhatnánk (egyet) a 

városban. 

Якщо погода буде гарною, ми б могли пройтись 

містом 

Ha ilyen szép marad az idő, az egész napot a 

szabadban tölthetnénk. 

Якщо погода залишиться такою ж гарною, ми 

могли провести весь день надворі 

Ha esik az eső, megnézhetnénk a 

Csontvárykiállítást 

Якщо піде дощ, ми могли б відвідати виставу 

Чонтварь 

Ne haragudj, de engem a kiállítások nem igazán 

érdekelnek. 

Не ображайся,але мене не дуже цікавлять 

вистави 

Mi lenne, ha inkább moziba mennénk? А якщо б ми пішли в кіно замість цього? 

  

Időjárás Погода 
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Változó / Meleg / Nyárias / Tavaszias időre 

számíthatunk. 

Мінлива,Тепла,Літня,Очікується весняна погода 

Keleten / Nyugaton / Délen / Északon hóesés 

várható. 

Зі сходу, заходу, півдня та півночі очікується сніг 

A hőmérséklet emelkedik / csökken / nem változik. Температура підвищується, моросить ,не 

змінюється 

A szél gyengül / megerősödik Вітер слабшає, сильніше 

  

Útbaigazítás Пошук свого шляху 

Végigmegy ezen az utcán. Йти до кінця цієї вулиці 

Átmegy ezen a téren. Перейти цю площу 

Felmegy a Káptalan utcáig Йти до кінця вулиці Капталана 

Ott befordul balra. Тут зверніть ліворуч 

Megy tovább egyenesen az utca végéig. Йти прямо до кінця вулиці 

Itt elmegy felfelé/lefelé. Тут підійнятись,тут спуститись 

Könnyen meg fogja találni a templomot Легко знайдете церкву 

Már messziről lehet látni a tornyait. Зможете побачити її вежу здалеку 

  

TÉMÁK Теми 

Életmód Спосіб життя 

Szuperételek Супер їжа 

Hungarikumok Угорські національні продукти 

Segítség! Vendégek jönnek! Допоможіть! Гості на порозі! 

  

HASZNOS MONDATOK Допоміжні речення 

  

Életmód Спосіб життя 

Naponta körülbelül két liter vizet kell inni. В день потрібно випивати приблизно два літри 

води 

Együnk sok nyers gyümölcsöt és zöldséget! Їж багато свіжих овочів та фруктів 

A szervezet így minden vitamint és ásványi 

anyagot megkap 

Так організм отримує багато вітамінів і 

мінералів 

Alvás közben regenerálódik a test és az Організм регенерує під час сну 
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immunrendszer. 

Sportoljunk minél többet a friss levegőn! Займайся надворі якомога частіше 

A sport oldja a stresszt, és csökkenti a magas 

vérnyomást. 

Спорт допомогає позбутися стресу та знижує 

високий тиск 

Sétáljunk, kocogjunk, fussunk, tornázzunk, 

jógázzunk, táncoljunk! 

Ходи, бігай, займайся, роби йогу та танцюй 

Ne dohányozzunk! Не кури 

  

Ételekről, élelmiszerekről Про їжу 

A zöldségekben sok a vitamin és az ásványi anyag У фруктах та овочах багато вітамінів і мінералів 

Az alma tele van antioxidánsokkal és vitaminokkal. Яблуко багате на вітаміни та антиоксиданти 

A rendszeres almafogyasztás jót tesz a bőrnek. Регулярне вживання яблук в їжу має гарний 

вплив на шкіру 

A bab sok proteint tartalmaz У бобах багато протеїну 

A brokkoli védi a szívet és az ereket. Броколі корисна для серця та крові 

Az olívaolaj jó hatással van a koleszterinszintre. Оливкова олія добре впливає на рівень 

холестерину 

A csokoládé régen luxuscikknek számított. В давні часи шоколад вважався предметом 

розкоші 

Csak a gazdagok fogyaszthatták. Тільки багатії могли собі його дозволити 

Különféle fűszerekkel ízesítették. Він був з різноманітними прецями 

Gyógyszerként is használták depresszió vagy 

szerelmi bánat ellen 

Його використовували в якості ліків від депресії 

та розбитого серця 

  

Receptek Рецепти 

A medvehagymát sokféleképpen elkészíthetjük. Дикий часник може буди виготовлений різними 

шляхами 

Mossuk meg, és vágjuk apró darabokra a 

medvehagyma-leveleket! 

Промийте зелень дикого часника та наріжте на 

маленькі шматочки 

Egy fazékban forrósítsuk fel a vajat! Розігрійте масло в кастрюлі 

Adjuk hozzá a fokhagymát! Додайте нарізаний часник 

Pároljuk néhány percig! Тушити пару хвилин 

Fűszerezzük borssal, szerecsendióval és sóval! Приправте перцем та сіллю 

Főzzük 10-12 percig! Готуйте 10-12 хвилин 
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Vegyük le a tűzről, és adjuk hozzá a tejszínt! Зніміть з вогня та додайте вершки 

Egy tálban keverjük össze az olajat és a fűszereket! Мішайте олію та спеції в мисці 

Mossuk meg és kockázzuk fel a zöldségeket! Вимийте овочі та поріжте кубиками 

Daraboljuk fel a csirkemelleket, sózzuk meg, és 

tegyük a zöldségekre!  

Розріжте курячу грудку на шматочки, посоліть 

та покладіть до овочей 

Az egészre öntsük rá az olaj, a fehérbor és a 

fűszerek keverékét! 

Додайте суміш олії, білого вина та спецій на 

курку з овочами 

Süssük az ételt alufólia alatt 20 percig! Прикрийте тарілку фольгою та запікайте 20 

хвилин 

Szórjuk meg a tetejét friss petrezselyemmel! Прикрасити їжу свіжою петрушкою  

  

Vendégségben Відвідування гостей 

A házigazda Хозяїн  

Tölthetek még egy kis vörösbort? Я можу налити вам трохи червоного вина? 

Adhatok még egy kis zöldséget? Бажаєте більше овочей? 

Vegyél/Vegyetek még egy kis levest! Візьміть більше супу 

Szedjél/Szedjetek még zöldséget! Візьміть собі більше овочей 

Egyél/Egyetek még egy kis salátát! Візьміть трохи салату 

Igyál/Igyatok még egy kis gyümölcslét! Випийте трохи свіжого соку 

A vendégek Гості 

Nagyon finom a leves. Дуже смачний суп 

Nagyon jól sikerült a csirkemell. Курка дуже гарно вийшла 

Kaphatok még egy kis zöldséget? Можу взяти трохи овочей? 

Szednél nekem a csirkemellből? Я візьму ще курячої грудки? 

Köszönöm, nem kérek többet. Дякую, в мене вже є 

Nagyon jóllaktam. Дуже наївся 

Minden nagyon ízlett. / Minden nagyon finom volt. Все було смачно 

 

 


