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

a MagyarOK B1+ nyelvkönyvet használtuk nyelvi korpuszként, azaz a szavakat azokban a mondatokban adtuk meg, 

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

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

 

This booklet presents words whose meaning is largely determined by context. The list is based on MagyarOK B1+ as a corpus; 

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

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

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

Adjak egy térképet a környékről? 

Az épület két múzeumnak ad otthont. 

 

Köszönéskor a nők általában puszit adnak 

egymásnak. 

Egy pillanat, mindjárt adok egy listát. 

Úgy hallottam, Ön tud tanácsot adni. 

Milyen tanácsokat ad az orvos? 

Melyik díjat miért adják? 

Milyen alkotásokért adják (ezt a díjat)? 

Bútorokat adok-veszek. 

 

átad 

Átadták az innovációs díjat. 

 

elad 

Géza el akarja adni az íróasztalát. 

A termékből több mint 450 milliót adtak el. 

Olyan dolgot nem akarok feltalálni, amit nem lehet 

eladni. 

A filmet hetven országba adták el 

moziforgalmazásra. 

 

felad 

… Ez segített abban, hogy ne adjam fel. 

 

megad 

Hogyan adhatunk meg határidőt? 

A hiányzó kifejezéseket megadtuk. 

GIVE 

Shall I give you a map of the surroundings? 

The building accommodates two museums (lit: gives 

home to). 

Women usually give each other a kiss when they 

meet. 

Just a second, I'll give you a list. 

I heard that you could give me some advice. 

What advice does the doctor give? 

Which prize is given for what? 

For what kind of creations is this prize given? 

I sell and buy furniture. 

 

hand out (prize) 

The prize for innovation has been handed out. 

 

sell 

Géza wants to sell his desk. 

More than 450 million of the product have been sold. 

I don't want to invent anything that can't be sold. 

 

The film was sold in 70 countries for distribution. 

 

 

give up 

... This helped me not to give up. 

 

give (ways of saying something) 

How can you give/indicate deadlines? 

The missing expressions have been given/listed. 
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Segítségül megadtunk néhány kifejezést. 

 

AKKOR (válogatás) 

A szauna nem működött, a masszőr beteg volt, és az 

uszodát éppen átépítették... - Akkor már értem, miért 

nem tetszett (a csapatépítés). 

Te vagy az a Miki, aki gitáros akart lenni? Akkor egy 

koncerten találkoztunk. 

Beteg vagyok. - Akkor most otthon fekszel? - Igen. 

Élelmiszereket szeretnék venni. - Akkor érdemes 

kimenni a piacra.  

Kinyissam az ajtót és az ablakot? Akkor jár egy kicsit a 

levegő.  

Először járnak Magyarországon? - Igen. - Akkor a 

Balatonnál sem jártak még? 

Ne fogyassz túl sok koffeint egy nap, mert akkor nem 

tudsz aludni! 

 

Még soha nem voltam wellnesshétvégén, de szeretnék 

elmenni. Akkor végre ki tudnám pihenni magamat. 

Az emberek arcát látva értettem meg, hogy valami 

rendkívüli történik. Akkor éreztem meg, milyen fontos 

esemény részese vagyok. 

 

Te, nekem egyre rosszabb a memóriám... - Akkor én 

mit mondjak? 

 

akkor … ha 

A sárgarépa akkor a legfinomabb, ha csak 

megpárolod. 

Egy cég akkor működik a leghatékonyabban, ha 

A few expressions have been given to help. 

 

THEN (selection) 

The sauna was not working, the massage therapist 

was ill and the swimming pool was being rebuilt... - I 

see now why you didn't like your team building event. 

Are you the Miki who wanted to be a guitar player? We 

met at a concert then. 

I'm ill. - Then you are lying in your bed at home? - Yes. 

I'd like to buy food. - Then it's worth going to the 

market. 

Shall I open the door and the window? The air will 

circulate a bit then. 

Is it the first time you have visited Hungary? - Yes. - 

You've never been to Balaton Lake then?  

Don't consume too much caffeine because you will 

not be able to sleep. 

 

I have never been on a wellness weekend but I'd like to 

go. I could at last get a good rest (then).  

Watching the faces of the people I understood that 

something extraordinary was happening. Suddenly I 

felt that I'm part of an important event. 

 

Listen, my memory is just getting worse and worse... - 

What shall I say then? 

 

(then) ... if/when 

Carrots are most tasty if you just steam them. 

 

A company works most efficiently if/when it employs 
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körülbelül 150 embert foglalkoztat. 

Akkor tudok a legjobban  figyelni, ha eleget 

pihentem. 

Csak akkor tudok koncentrálni, ha egyedül vagyok. 

Csak akkor tudok koncentrálni, ha szól a zene. 

Akkor szoktam új recepteket keresni, ha kísérletezni 

van kedvem. 

Az imitatív nyelvtanuló akkor tanul 

leghatékonyabban, ha kommunikálhat az idegen 

nyelven.  

 

ha … akkor 

Ha megmondják, hogy én küldtem magukat, akkor 

10 százalékkal olcsóbban ehetnek. 

Naponta három-négy kávét iszom, de ha nagyon kell 

koncentrálnom, akkor még többet.  

Ha szuvenírt akar vásárolni, akkor a Kossuth utcai 

ajándékboltot javasolnám. 

Ha nincs sok időm, akkor csak tíz percet foglalkozom 

a nyelvvel. 

 

AKKORIBAN 

Az olvasók akkoriban mást vártak el az újságíróktól, 

mint ma. 

Tudod, engem akkoriban csak a zene érdekelt. 

 

Széchenyi nagy rajongója volt az akkoriban 

„fagyosnak” nevezett édességnek.  

Pulitzer egy egyszerű hírből is szenzációt tudott 

csinálni. Ez akkoriban újdonságnak számított. 

 

approx. 150 people. 

I can concentrate most efficiently when I have enough 

rest. 

I can concentrate only when I'm alone. 

I can concentrate only when there is music. 

I  look for new recipes when I feel like experimenting. 

 

Imitative language learners learn most efficiently 

when they can communicate in the foreign language. 

 

 

if ... then 

If you say that I sent you, you can eat 10% cheaper. 

 

I drink 3-4 coffees a day but if I really need to 

concentrate, (then) I drink even more. 

If you want to buy a souvenir (then) I would suggest 

the souvenir shop on Kossuth Street. 

If I don't have a lot of time (then) I spend only ten 

minutes on the language. 

 

AT THAT TIME 

Readers expected something different from journalists 

at that time than they do today. 

You know (=remember) I was only interested in music 

at that time. 

Széchenyi was a huge fan of a dessert called "fagyos" 

at that time. 

Pulitzer could make sensations out of simple news. 

This was seen as a novelty at that time. 
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CSAK (válogatás) 

A piszkos ruhát csak beteszem a mosógépbe, a tiszta 

ruhát pedig kiveszem. 

Az újságot sok ember hamarosan csak az ő sztorijai 

miatt olvasta. 

Csak akkor tudok koncentrálni, ha egyedül vagyok. 

Mindenki boldog, csak én nem! 

Egyszerre csak egy könyvet olvasok. 

Csak csendben tudok gondolkozni. 

Egy nyelvet csak anyanyelvi környezetben lehet jól 

megtanulni. 

Este 10 után szabad zenét hallgatni, de csak úgy, 

hogy ne zavarja a többi embert.  

Vizsgaidőszakban nem könnyű időt szakítani az 

alvásra, de muszáj. Csak így lesz elég energiád a 

felkészüléshez. 

Csak most tudok elindulni. 

Csak akkor tudok elindulni, ha megjön a kollégám. 

Én csak a káoszban érzem jól magamat. 

Mindjárt jövök, csak elszaladok a boltba. 

Elindultunk a piros jelzésen a Poprádi-tó felé. Vagyis 

csak azt hittük, hogy arra indulunk, de eltévedtünk. 

 

Csak ismételni tudom Lomb Kató humoros, de bölcs 

mondását. 

Hoznál 6 gombóc fagyit is? - Tessék??? - Csak 

vicceltem. 

Szatmári Ferenc, akit sokan csak Főzelékes Feriként 

ismernek, agrármérnökből lett szakács és blogger. 

 

Jó volt a nyaralás. Csak az a kár, hogy olyan hamar 

ONLY, JUST (selection) 

I just put (= I only have to put) the dirty clothes in the 

washing machine and take out the clean clothes. 

Soon many people would read the newspaper for his 

stories only. 

I can only concentrate when I'm alone. 

Everyone is happy but me. 

I only read one book at a time. 

I can only think in silence. 

You can learn a language in a native environment 

only. 

You may listen to music after 10PM but only if it 

doesn't disturb other people. 

It's not easy to make time for sleep during exam 

periods, but it's a must. This is the only way to have 

enough energy for preparation. 

I can take off only now.  

I can only leave when my colleague has arrived. 

I only feel well in chaos. 

I'll be right back, I'll just quickly go to the shop.  

We started following the red sign towards Poprad 

Lake. Or, to be more precise, we only thought that 

was where we were going, but we got lost. 

I can only repeat Lomb Kató's humorous but wise 

sentence. 

Could you bring me 6 scoops of icecream? - What??? - I 

was just joking. 

Szatmári Ferenc, known to many people simply as 

Főzelékes Feri, became a cook and blogger from 

being an agricultural engineer.  

The vacation was fine. The only pity is that it ended so 
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véget ért. 

Jó dolog a YouTube. Csak az a baj, hogy nagyon sok 

idő elmegy vele. 

Logikus nyelv a magyar. Csak az a baj, hogy 

egyszerre sok szabályt kell használni. 

Annát még nem ismerem olyan jól. Csak azt tudom, 

hogy érdekli a csillagászat. 

 

FELSZÓLÍTÓ MÓD + csak 

 

Figyelj csak! 

Várj csak! 

Nézd csak! 

 

DÖNT 

Összehasonlítok több terméket, és utána döntök. 

 

Úgy döntöttünk, hogy több kisebb utat teszünk. 

 

Racionálisan döntök: mérlegelem az előnyöket és a 

hátrányokat. 

A szavazók többsége a Brexit mellett dönt. 

 

eldönt 

Döntse el, kire igaz a mondat! 

Amikor a könyvemet írtam, sokszor elgondolkoztam 

azon, vajon boldog ember volt-e Joseph Pulitzer. -  És 

mire jutott? - Nem tudtam eldönteni. 

 

EGYET 

Járok egyet a friss levegőn. 

quickly. 

YouTube is a good thing. The only problem is that it 

takes up a lot of time. 

Hungarian is a logical language. The only problem is 

that you need to use a lot of rules at the same time. 

I don't know Anna very well yet. I only know that 

she is interested in astronomy.  

 

IMPERATIVE + only (csak makes the request 

sound more friendly) 

Listen. 

Wait. 

Look. 

 

DECIDE 

I compare several products and I make a decision 

afterwards. 

We decided to (= that we would) take several 

shorter trips. 

I make a rational decision: I weigh the advantages 

and the inconveniences. 

The majority of the voters vote (decide) for Brexit. 

 

decide 

Decide who is the sentence about. 

When I was writing my book, I often asked myself  if 

Joseph Pulitzer was a happy man. – And what was 

your conclusion? - I couldn't decide. 

 

A, SOME (+ verb) 

I go for a walk in the fresh air. 
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Megvacsorázunk, utána sétálunk egyet. 

Néha hajnali háromkor tornázom egyet. 

 

ÉPPEN 

Elolvasom, mit csinálnak éppen a barátaim. 

Csetelek azzal, aki éppen fenn van az oldalon. 

 

Most éppen franciául tanulok. 

Az uszodát éppen akkor építették át. 

Én abban a nagy hőségben éppen a Tisza-tónál 

voltam. 

Szeretek arra koncentrálni, ami éppen előttem van. 

Ma éppen borkostoló van. 

A hatás éppen ellenkező volt. 

 

(még) éppen 

Kriszta és a barátja még éppen elérték a villamost. 

 

 

ÉREZ 

Lazíts, érezd jól magad, miközben táncolni tanulsz! 

 

Ön volt már wellnesshétvégén? Jól érezte magát? 

 

Sokat nevettünk, jól éreztük magunkat. 

Mindenki nagyon jól érezte magát. 

Én csak a káoszban érzem jól magam. 

Ha otthonról dolgozom, szabadabbnak érzem 

magam. 

Nem csoda, ha az üzeneteket olvasva 

boldogtalanabbnak érezzük magunkat. 

We'll have dinner and then we will take a walk. 

Sometimes I do some exercice at 3 in the morning. 

 

RIGHT NOW, JUST 

I read about what my friends are doing (right now). 

I chat with whoever happens to be on the page / 

online. 

I am learning French (right) now. 

The swimming pool was being rebuilt at that time. 

I was at Lake Tisza when the weather was scorching 

hot.  

I like to concentrate on what is in front of me. 

There is a wine tasting event today. 

The effect was just the opposite. 

 

just, at the last minute 

Kriszta and her friend caught the tram at the last 

minute. 

 

FEEL  

Relax, feel good/have a good time while you learn 

how to dance. 

Have you ever been on a wellness weekend. Did you 

have a good time? 

We laughed a lot, we had a good time. 

Everyone had a really good time. 

I only feel well in chaos. 

If I work from home, I feel freer. 

 

No wonder we feel more unhappy when reading 

the messages. 
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megérez 

Akkor éreztem meg, milyen fontos esemény részese 

vagyok. 

 

IS (válogatás) 

Nem ismerjük egymást valahonnan? - Nekem is 

ismerős az arca. 

Az ember tragédiája ma is aktuális  filozófiai 

kérdéseket feszeget. 

Van Önnek is gasztroblogja? 

A piros szín sporttermékeken is látható. 

Reméljük, a jövőben is velünk utazik. 

 

Megoldásait a hangfelvétellel is ellenőrizheti. 

 

A kísérletet komolyzenével is megismételték. 

 

Magyartanárként ahányszor tanítok egy könyvet, újra 

is olvasom.  

Az is érdekes, amit a riporterek módszereiről 

mondtak. 

Ki is találhat egy tréninget. 

 

azóta is  

Azóta is sokszor eszembe jutnak a gyerekkori 

élmények. 

A Play Station újabb generációi azóta is többmilliós 

példányszámban fogynak.  

 

több … is, többször is 

 

feel (suddenly), realize 

That was when I felt/realized that I was part of an 

important event. 

 

ALSO, TOO (selection) 

Don't we know each other? - Your face looks familiar 

to me, too. 

The Tragedy of Man tackles questions that are up-to-

date even today. 

Do you also have a food blog? 

Red can also be found on sport products. 

We hope that you'll be travelling with us (also) in the 

future. 

You can also check your answers with the audio 

recording. 

They (also) repeated the experiment with classical 

music. 

As a Hungarian literature teacher I re-read every book 

whenever I teach them. 

It is also interesting what they said about the 

methods of the journalists. 

You can also invent a new type of training. 

 

since then 

I have been thinking about my childhood many times 

since then . 

The new generation of Play Station has been sold in 

the millions since then. 

 

several, more than one, even more 
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Több napilapra is előfizetek. 

Az interneten több napilapot is megnézek. 

Ha jól tudom, a találmány több díjat is kapott. 

Naponta hány órát olvas? - Napi két-három órát, néha 

többet is. 

Naponta többször is megnézem a Facebookot. 

 

nem is … ne… is 

Nem is tudtam, hogy Pulitzer magyar volt. 

Na, milyen volt a csapatépítés? - Ne is kérdezd! 

Szörnyű! 

Nem tudom, ismerik-e ezt a fajta riasztót. Igen? Akkor 

nem is kell elmagyaráznom, hogyan működik. 

 

KÉRDŐSZÓ + is 

 

Hogy is hívnak? 

Mit is mondtál, hol laksz? 

 

már kész is 

Csak megmelegítem az ételt a mikróban, és már kész 

is van. 

 

még… is 

(Még) ma is rejtély, hogyan helyezték el a hatalmas 

kőszobrokat a parton. 

Egy nyelvet (még) rosszul is érdemes tudni. 

 

mindig is … 

Mindig is jó voltam matematikából. 

Magyarország mindig is érdekelt, bár keveset tudtam 

I  subscribed to several newpapers. 

I check out several newspapers on the Internet. 

I believe the invention received several prizes. 

How many hours do you read per day? - 2-3 hours, 

sometimes even more. 

I check Facebook several times a day. 

 

not... (emphasis) 

I didn't know that Pulitzer was Hungarian. 

How was your team building event? - Oh, don't ask! 

It was horrible. 

I don't know if you know that kind of alarm system. 

Yes? Then I don't need to explain how it works. 

 

QUESTION WORD + is (asking for information 

already given) 

What was your name again? 

Where did you say you were living? 

 

it's done 

I only (need to) warm up the food in the microwave 

and it's done. 

 

even 

It is a mystery even today how those huge sculptures 

had been placed on the shore. 

It's worth knowing a language even imperfectly. 

 

always 

I've always been good at math. 

I've always been interested in Hungary although I 



Szita Szilvia - Pelcz Katalin: MagyarOK B1+ 
Korpusz alapú  szótár	

	

	 11	

róla. 

 

sőt … is 

Az auditív tanulótípus szavakat, kifejezéseket, sőt 

egész mondatokat is megjegyez, ha hangosan 

elismételheti őket.  

 

nem csak … hanem is … 

Pulitzer cikkei nem csak frissek, hanem 

szórakoztatóak is voltak. 

 

JÁR 

Jártál már Budapesten? 

Én még nem jártam ott, de az egyik barátnőm sokat 

mesélt róla. 

Először járnak Magyarországon? 

Akkor a Balatonnál sem jártak még? 

Szép hely lehet, bár még sosem jártam ott. 

 

Miért nem szóltál? Tudod, hogy én is szeretek 

kiállításra járni. 

Nem ismerek senkit, aki szívesen jár csapatépítő 

tréningre. 

Ön gyakran jár kávéházba vagy teaházba? 

Gyönyörű helyeken járhatunk biciklivel. 

Magántanárhoz járok. 

Egy ideig a konzervatóriumba jártam. 

 

A díj a legjobb filmnek jár. 

Meddig jár éjszaka a metró? 

Nálunk jó helyen jár! 

didn't know a lot about it. 

 

and even 

The auditive learner can remember words, expressions 

and even whole sentences when he/she can repeat 

them out loud. 

 

not only ... but also ... 

Pulitzer's articles were not only fresh, but also 

amusing. 

 

GO, HAS BEEN SOMEWHERE  

Have you ever been to Budapest? 

I have never been there, but a friend of mine talked 

about it a lot. 

Is it the first time you have visited Hungary? 

Then you have never been to Lake Balaton? 

It must be a beautiful place, but I've never been 

there. 

Why didn't you say anything to me? You know that I 

also like going to exhibitions. 

I don't know anyone who likes going to team building 

events. 

Do you often go to coffee houses or tea houses? 

We can visit beautiful places by bicycle. 

I study with a private teacher. 

I went to the conservatory for a while.  

 

The prize is given to the best film. 

How long is the metro working at night? 

Here you are at the right place. 
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Járok egyet a friss levegőn. 

Kinyitom az ablakot, akkor jár egy kicsit a levegő. 

A távmunka számos előnnyel/hátránnyal jár. 

 

 

JÓL (válogatás) 

Nem nézel ki túl jól. Beteg vagy? 

Egy nyelvet csak anyanyelvi környezetben lehet jól 

megtanulni. 

Jól sikerült a csapatépítés? 

Jól emlékszem a prezentációkra. 

Ez a módszer nálam jól működik. 

Kehrling Béla teniszezőt az elbeszélő barátja is jól 

ismerte. 

Év végére olyan jól megtanultam magyarul, hogy 

már bármilyen témáról tudtam beszélgetni. 

 

Ha nem ellenőriznének, nem dolgoznék olyan jól. 

Éva nagyon jól tud olaszul. 

A termék jól fogy. 

 

Végzettségét tekintve építész, ha jól tudom. - Igen, 

az vagyok. 

Ha jól értettem, a szakértő azt mondta, hogy … 

 

Ha jól emlékszem, Jókai Mór regényíró volt. 

Én csak a káoszban érzem jól magamat. 

Jól érezte magát? 

Érezzétek jól magatokat! 

 

KAP 

I go for a walk in the fresh air. 

I open the window to let the air circulate a bit. 

Teleworking has (= comes with) a lot of 

advantages/inconveniences. 

 

WELL (selection) 

You don't look well. Are you sick? 

You can learn a language well in a native environment 

only. 

Was the team building good? 

I remember presentations well. 

This method works fine for me. 

The friend of the narrator also knew tennis player 

Kehrling Béla well.  

By the end of the year, I learnt (= could speak) the 

language so well that I could have a conversation 

about any topic. 

If nobody supervises me, I wouldn't work that well. 

Éva speaks Italian very well. 

The product is selling  well. 

 

If I know well, (if I'm right) you have a degree as an 

architect. - Yes, that's right. 

If I understood well, (I believe) the expert said that 

… 

If I remember well, Jókai Mór was a novelist. 

I only feel well in chaos. 

Did you have a good time? 

Have a good time. 

 

GET, RECEIVE 
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Dicséretet kap a munkájáért. 

Jutalmat kap a munkájáért. 

A felfedezésért 1937-ben Nobel-díjat kapott. 

 

Az elismerést magyarországi tudományos 

munkájáért kapta. 

A találmány több díjat is kapott. 

 

Kedvet kaptam a főzéshez. 

Az írók szinte ingyen kaptak hideg ételt. 

Az a part kaphat mandátumot, melynek listája 

elérte az 5%-ot. 

Friss levegőnél több oxigént kap az agy. 

Sérült árut kaptam. 

Nem olyan színű cipőt kaptam, amilyet rendeltem. 

A segédige kap hangsúlyt. 

A kezdőbetűket összeolvasva az IKEA szót kapjuk. 

 

Nem tudom, lehet-e még kapni (ezt a terméket). 

A szabadulásra másfél órát kaptok. 

 

elkap 

Elkaptam valami vírust. 

 

megkap 

Megkaptad az e-mailemet? 

Robitól kaptam meg a telefonszámodat. 

Pályáztam egy építészmérnöki állásra, és 

megkaptam. 

 

KÉR (válogatás) 

He/She is complimented on his/her work. 

He/She gets compensated for his/her work. 

He/She received the Nobel Prize for his/her work in 

1937. 

He received this recognition for his work in 

Hungary. 

The invention received several prizes. 

 

I found the motivation to cook. 

Writers got food almost for free. 

A party whose list has reached 5% can get a 

mandate/seat. 

The brain receives more oxygen in the fresh air. 

I received damaged goods. 

I didn't receive the shoes in the color I ordered. 

The helping verb gets emphasis. 

If you read the initials together, you get the word 

IKEA. 

I don't know if they still sell this product. 

You get a one and a half hour to free yourselves. 

 

catch (illness) 

I caught some kind of virus. 

 

receive  

Have you received my email? 

I got your phone number from Robi. 

I applied for a job as an architect and I got it. 

 

 

ASK (selection) 
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A késésért illik elnézést kérni. 

Kérjen elnézést, és mondja el, miért késik! 

Szíves elnézését kérem. 

A salsatanfolyamról szeretnék bővebb tájékoztatást 

kérni. 

Kérjen információt telefonon! 

Kérjünk időpontot! 

Hajvágásra szeretnék időpontot kérni. 

A szálló konyhafőnöke engedélyt kért a tudóstól, 

hogy róla nevezhesse el a receptet. 

 

KÖZBEN 

Tanulás közben sokszor felállok. 

Mi motiválja tanulás közben? 

Biciklizés közben gyönyörű helyeken haladtunk át. 

Mosogatás közben jó néhány edény eltört. 

 

A hajók Balatonfüredről indulnak, és ide érkeznek 

vissza, közben egy 160 kilométeres kört tesznek meg 

a tavon.  

Egy évig egy hangszerboltban dolgoztam, közben 

készültem a felvételire. 

Én csak akkor tudok figyelni, ha közben eszem. 

 

Felfedezni valamit azt jelenti, hogy látjuk, amit 

mindenki lát, és közben arra gondolunk, amire senki 

sem. 

 

NÉZ 

kinéz 

Nem nézel ki túl jól. Beteg vagy? 

It is polite to apologize when you are late. 

Apologize and say why you are late. 

My sincere apologies. 

I'd ike to get more information about the salsa course. 

 

Ask for information over the phone. 

Ask for an appointment. 

I'd like to make an appointment for a haircut. 

The hotel chef asked the scientist for permission to 

name his recipe after him. 

 

MEANWHILE, WHILE/WHEN, AT THE SAME TIME 

I often get up while studying. 

What motivates you when you study? 

When cycling you traverse beautiful landscapes. 

Quite a few plates were broken during dishwashing. 

 

The boats leave from Balatonfüred and arrive back 

there, covering a distance of 160 km on the lake in the 

meantime. 

I worked a year in a music shop, and I prepared my 

entrance exam for university at the same time. 

I can only concentrate when I’m eating at the same 

time. 

To discover something means that you see what others 

see and you’re thinking of something nobody has ever 

thought of before. 

 

WATCH, LOOK 

look like, choose 

You don't look too well. Are you sick? 
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Hogyan nézne ki a statisztika az Ön országában? 

Ezt az útvonalat néztük ki. 

 

benéz 

Délután benéznék hozzád. 

Nézz be hozzánk! 

Hazafelé benézek (a boltba), hátha még árulják. 

 

megnéz 

Meg szoktad nézni mások profilját (a közösségi 

oldalakon)? 

Nézze meg a fotókat, és olvassa el a leírásokat! 

Nézze meg a képeket / a termékfotókat / a 

könyborítókat / a kulcsszavakat! 

Nézze meg a filmet az interneten! 

Nincs kedved megnézni hétvégén a Macskafogót? 

 

Egy pillanat, megnézem a naptárt. 

Megnézem, jött-e üzenet. 

Mindjárt megnézem az interneten. 

Megnézem az interneten, mit írnak a nagyobb 

napilapok. 

Az interneten több újságot is megnézek. 

 

Nézze meg egy magyar fejlesztésű app kezdő 

oldalát! 

Az orvos megnézi Tamás torkát. 

 

utánanéz 

Nézzen utána, miről nevezetesek ezek a helyek! 

 

What would the statistics look like in your country? 

This was the route we chose. 

 

drop by 

I'd like to drop by this afternoon. 

Just drop by. 

I'll drop by the shop to check if they are still selling it. 

 

watch, look at 

Do you usually look at other people's profile (on 

social media)? 

Look at the photographs and read the desciptions. 

Look at the pictures / product photographs / 

book covers / keywords. 

Watch the film on the Internet. 

Do you feel like watching (the film) Macskafogó on 

the weekend? 

Just a second, I'll check the calendar. 

I'll check if there are any messages. 

I'll check it on the Internet in a minute. 

I'll check on the Internet what bigger newspapaers 

write. 

I consult/check out several newspapers on the 

Internet. 

Study/Look at the first page of an app developed by 

Hungarians. 

The doctor is examining/checking Tamás' throat. 

 

look up 

Look up/Find out what these places are famous for. 
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NYÚJT 

A hölgyek nyújtanak először kezet. 

A célunk, hogy megfelelő szolgáltatást nyújtsunk. 

A feladatok számtalan lehetőséget nyújtanak mind 

a szóbeli, mind az írásbeli kommunikációra. 

 

SOKAT 

Sokat segít, ha tudsz anyanyelvi beszélővel 

kommunikálni. 

Két ember, aki sokat olvas 

Sokat változtál. 

Én még sosem jártam ott, de az egyik barátnőm sokat 

mesélt róla. 

Sokat kell várni az időpontra? 

 

A dokumentumfilmekből sokat lehet tanulni. 

Sokat jegyzetelek tanulás közben. 

Sokat tanultam a kollégáimtól. 

Sokat nevettünk, jól éreztük magunkat. 

Sokat utazom. 

Már sokat hallottam Önről. 

Ez jó kérdés, ezen már én is sokat gondolkodtam… 

 

 

SZÓL 

 

Szól a zene. 

Szeretem, ha szól valami a háttérben. 

 

Ha szól a rádió vagy a tévé, elkalandozik a 

figyelmem. 

GIVE, OFFER, REACH, PROVIDE 

Ladies offer their hands first. 

Our aim is to provide decent service. 

The exercises give numerous opportunities to 

practice both written and oral communication.  

 

MUCH, A LOT (direct object) 

It helps a lot if you can communicate with a native 

speaker. 

Two people who read a lot. 

You've changed a lot. 

I've never been there, but one of my friends talked 

about it a lot. 

Do I need to wait for the appointment for a long 

time?  

You can learn a lot from documentaries. 

I take a lot of notes when studying. 

I've learnt a lot from my colleagues. 

We laughed a lot, we had a good time. 

I travel a lot. 

I've heard a lot about you. 

This is a good question, I've been thinking about it a 

lot... 

 

TO BE ON (TV, radio), TO BE ABOUT, TO TELL/LET 

KNOW 

The music is on. 

I like it if there is some music or noise in the 

background. 

If the radio or the TV  is on, I get distracted. 
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A könyv egy kisfiúról szól. 

A Nők Lapja elsősorban nőknek szól. 

 

Nézzenek körül a házban, és szóljanak, ha hiányzik 

valami. 

Szólhattál volna, hogy mész koncertre. - Akartam 

szólni, de elfelejtettem. 

Sajnos késni fogok. - Semmi baj. Kösz, hogy szóltál. 

 

Mit szólnál, ha elmennénk moziba? 

Ha segítség kell, szólj nyugodtan! 

Majd szólok, ha legközelebb koncertezünk. 

 

Őszintén szólva el sem tudom képzelni, milyen 

lehetett az élet okostelefon nélkül. 

 

TART (válogatás) 

Hogyan tartja a kapcsolatot a barátaival? 

Azóta nem tartjuk a kapcsolatot. 

Tartson prezentációt! 

 

1990-ben demokratikus választásokat tartanak. 

Országgyűlési választásokat négyévente kell 

tartani. 

Háziállatot nem szabad tartani. 

Képtelen vagyok rendet tartani. 

Próbálok rendet tartani, de valamiért sosem sikerül. 

 

A webáruház éjjel-nappal nyitva tart. 

Tartsd nyitva a szemedet! 

 

The book is about a small boy. 

Nők Lapja is mainly meant for/written for women. 

 

Look around in the house and let me know if 

anything is missing. 

You could have told me that you were going to a 

concert. - I wanted to tell you but I forgot. 

I'm sorry I'm going to be late. - No problem. Thanks for 

letting  me know. 

Do you fancy going to the cinema? 

If you need help, (don't hesitate to) let me know. 

I'll let you know if we give a concert next time. 

 

To be honest I can't even imagine how life must have 

been without mobile phones. 

 

HOLD, TAKE, KEEP, FIND (selection) 

How do you keep contact with your friends? 

We haven't been in touch since then. 

Give a presentation. 

 

Democratic elections were held in 1990. 

Parliamentary elections must be held every four 

years. 

It's forbidden to keep pets. 

I'm unable to keep my things in order. 

I try to keep my things in order, but for some reason 

I always fail. 

The webshop is open day and night. 

Keep your eyes open. 
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A kaput mindig zárva kell tartani. 

 

Tartok egy félórás szünetet. 

Tanulás közben néha tartsunk szünetet! 

Mennyi ideig tart a tanfolyam? 

A tanulás élethosszig tart. 

A verseny legalább húsz órán át tart. 

 

Hol tartotok a tananyagban? 

 

Az anyósom udvariatlannak tartott, mert nem 

nyújtottam neki kezet. 

Gyerekkoromban nem tartottam fontosnak a 

magyar nyelvet, de most szeretném megtanulni. 

Érdekesnek tartom ezt a javaslatot. 

A reklámszakemberek lényegesnek tartják, hogy a 

termékhez pozitív életérzés kapcsolódjon. 

Nagyon fontosnak tartotta, hogy minden nyelvet 

tökéletesen beszéljen. 

Unalmasnak tartom a nyelvtanulást. 

Melyik kijelentést tartja viccesnek? 

Az olvasást tartotta a szótanulás fájdalommentes 

eszközének. 

Jó szakácsnak tartod magad? 

 

 

TESZ (válogatás) 

Bízom benne, hogy eleget tesznek kérésemnek. 

Az üvegbeton láthatóvá teszi a tárgyak sziluetttjét. 

 

A D-vitamin jót tesz a csontoknak. 

The gate must be locked all the time. 

 

I take a 30-minute break. 

Take a break from time to time when studying. 

How long does the course last? 

Learning lasts a lifetime. 

The competition lasts at least 20 hours. 

 

How far have you got in the study material? 

 

My mother-in-law thought I was very impolite 

because I didn't offer my hand to her. 

As a child I didn't think Hungarian was important, 

but I would like to learn it now. 

I find this suggestion interesting. 

Advertising experts find it essential that a product 

should generate a positive attitude towards life. 

He/She thought it to be very important to speak all 

langauges perfectly. 

I find language learning boring. 

Which sentence is funny to you? 

He/She thought that reading was the painless 

method/means to vocabulary learning. 

Do you think/Would you say that you are a fine 

cook? 

 

PUT, PLACE, DO (selection) 

I hope you'll fulfill my request. 

Glass concrete makes the silhouette of the objects 

visible. 

Vitamine D is good for your bones. 
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Mátyás a reneszánsz Európa egyik központjává 

teszi Budát. 

Az is szó hangsúlyossá teszi a felkiáltást. 

 

feltesz (kérdést) 

Felteszem a kérdést: volt-e olyan kor a 

történelemben, amikor ez lehetséges lett volna? 

A partnere kérdéseket tesz fel az egyik országról. 

 

 

megtesz 

A hajók Balatonfüredről indulnak, és ide érkeznek 

vissza, közben egy 160 kilométeres kört tesznek 

meg a tavon.  

A leggyorsabbak húsz órán belül teszik meg a távot. 

 

 

TISZTA 

Az üdülőhelyen különösen tiszta a levegő. 

A piszkos ruhát beteszem a mosógépbe, a tiszta 

ruhát pedig kiveszem. 

 

Tiszta pénzkidobás az egész. 

Tisztán issza a bort? 

Ugyanakkor a hátrányokkal is tisztában kell lennünk. 

 

UGYANAKKOR  

Szívesebben mesélünk a sikereinkről, mint a 

kudarcainkról. Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy 

senkinek nem csupa boldog pillanatból áll az élete. 

A végeredmény egy játékos, ugyanakkor 

(King) Mátyás made Buda one of the centers of 

Renaissance Europe. 

The word is makes an exclamation more emphatic. 

 

ask (question) 

I'm asking (you): has there ever been a time in 

history when this would have been possible? 

Your partner will ask questions about one of the 

countries. 

 

cover (distance) 

Boats leave from and arrive in Balatonfüred after 

covering a circle/tour of 160 km on the lake. 

 

The fastest persons cover the distance in less than 

20 hours. 

 

PURE, CLEAN, NEAT, SHEER 

The air is particularly clean at this health resort. 

I put dirty clothes in the washing machine and take 

out the clean clothes. 

 

This is a mere/pure waste of money. 

Do you drink the wine neat (without water)? 

We must also see the disadvantages clearly. 

 

AT THE SAME TIME, HOWEVER, AS WELL AS 

We prefer to talk about our success rather than about 

our failures. Don't forget, however, that nobody has 

only happy moments in his/her life. 

The end result was a "nose vacuum" that is playful 
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ergonomikus „orrszívó porszívó” lett. 

Ugyanakkor a hátrányokkal is tisztában kell lennünk. 

Az évtized súlyos gazdasági válsággal kezdődik. 

Ugyanakkor arra is van remény, hogy az európai 

együttműködés tartós jólétet eredményez. 

A könyv a személyi kultusz időszakát írja le, 

ugyanakkor a prepubertáskori magány, kíváncsiság 

és szorongás témáit is. 

Pulitzer József sikeres volt és gazdag. Ugyanakkor 

tragikus is volt az élete. 1890-re szinte teljesen 

megvakult, depresszióban szenvedett. 

and efficiently engineered at the same time. 

We must also see the disadvantages clearly. 

Although the decade has begun with a major 

economic crisis, there is hope that European 

cooperation will bring long-term wealth.  

The book describes the period of personal cult as well 

as the solitude, curiosity and anguish of the 

prepubertal age. 

Joseph Pulitzer was successful and rich. However, his 

life was also tragic. By 1890, he went almost entirely 

blind and was suffering from depression. 

 

 

	


