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1. FEJEZET: 
VALAHOL MÁR 
TALÁLKOZTUNK… 

CHAPTER 1: 
HAVEN'T WE MET BEFORE… 
 

  
TÉMÁK TOPICS 
  

Bemutatkozás és ismerkedés Introducing yourself and getting to know 
other people 

Nem ismerjük egymást valahonnan? Don't we know each other from somewhere? 

Pontosság: csak a királyok erénye? Punctuality: the politeness of kings only? (lit.: 
the virtue of kings) 

  
HASZNOS MONDATOK USEFUL SENTENCES 
  

Bemutatkozás és ismerkedés Introducing yourself and getting to know 
other people 

Még nem ismerjük egymást: Kis Éva 
vagyok. We haven't met yet: I'm Éva Kis. 
Hadd mutatkozzam be: Kis Éva vagyok. Let me introduce myself: I'm Éva Kis. 
Bemutatkoznék: Kis Éva vagyok. I would like to introduce myself: I'm Éva Kis. 
Tegeződjünk, jó? Let's say "te" to each other, okay? (speak 

informally) 
Hogy is hívnak? Honnan is jössz? What was your name again? Where did you say 

you come from? 
Szeretném bemutatni a barátnőmet. I'd like to introduce my girlfriend (to you). 
Bemutatkozáskor kezet fogunk.  We shake hands when we introduce ourselves. 
A hölgyek nyújtanak először kezet. Ladies extend their hands first. 
A nők általában puszit adnak egymásnak.  Women usually kiss each other on the cheek. 
A férfiak és a nők is kezet fognak 
köszönéskor. 

Both men and women shake hands when 
greeting each other. 

Nálunk ez a szokás.  This is the custom in our country.  
Nálunk ez nem szokás. 	 This is not the custom in our country. 
  
Ismerősök Acquaintances 
Nem ismerjük egymást valahonnan? Don't we know each other from somewhere? 
Ismerős az arcod / az arca. Your face looks familiar. 
Nahát, milyen kicsi a világ! It's such a small world! 
Ezer éve nem láttalak! I haven't seen you for ages. 
Most te mesélj! Let's hear about you now. (lit: you tell me about 

yourself) 
Véletlenül futottunk össze. We just ran into each other.  
Nagyon megváltozott. He/she has changed a lot. 
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Semmit nem változott. He/she hasn't changed a bit.  
Minden olyan volt, mint régen. Everything was just like it used to be. 
Azóta tartjuk a kapcsolatot.	 We have kept in touch since then. 
  
Életesemények Life events 
Jelentkeztem az egyetemre. I applied to university. 
Nem vettek fel a konzervatóriumba. I didn't gain admission to the conservatory. (lit.: 

they didn't accept me) 
Minden vizsgán megbuktam. I failed all my exams.  
Minden vizsgám sikerült. I passed all my exams.  
Sportorvosi diplomát szereztem. I earned my diploma as a sports physician.  
Informatikusként végeztem. I got my degree as an IT specialist.  
Megnősültem. / Férjhez mentem. I got married. (man) / I got married. (woman)  
Született egy gyerekem.	 I have a child. (lit.: A child was born to me.) 
  
Pontosság Punctuality  
A pontosság a tisztelet jele. Punctuality is a sign of respect.  
A késés udvariatlanságnak számít. Being late is considered impolite. 
Elfogadott a néhány perces késés.	 Being a few minutes late is acceptable.  
Előfordulhat, hogy a tárgyalópartner 
késik.   It may happen that the negotiating partner is late. 
Az üzletfelek percre pontosan érkeznek.  The business partners come exactly on time.  
A külföldiekkel elnézőbbek az emberek. People are more forgiving with foreigners.  
Baráti találkozókra is illik pontosan 
érkezni.  

You are also expected to be on time for meetings 
with friends as well.  

Húsz percnél tovább senkire nem kell 
várni.	

There is no need to wait more than 20 minutes 
for anyone.  

A késésért illik elnézést kérni.  You are expected to apologize if you are late.  
Illik megmondani, miért késtünk. You are expected to say why you are late. 
Ne haragudj, de késni fogok. I'm sorry but I'll be late. (lit: Don't be mad) 
Még fel kell hívnom egy ügyfelet. I need to call a client. 
Sietek, ahogy tudok. I'll hurry as fast as I can. 
Elnézést kérek a késésért. I apologize for being late. 
Semmi baj, megvárlak/megvárom. No problem, I'll wait for you. 
Köszönöm, hogy szóltál/szólt. Thanks for letting me know. 
Sajnos nem tudok tovább várni.  Unfortunately, I can't wait any longer. 
Le kell mondanom a találkozót.  I have to cancel the appointment. 
  
  
2. FEJEZET: 
A KONCENTRÁCIÓ ÉS A 
TELJESÍTMÉNY SEGÍTŐI 

CHAPTER 2: THE HELPERS OF 
CONCENTRATION AND PERFORMANCE 
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TÉMÁK TOPICS 
  
Nekem kávé kell! I need coffee! 
Segítség! Mindjárt elalszom! Help! I'm falling asleep! 
Vízszintesben On the horizontal plane 
  
HASZNOS MONDATOK USEFUL SENTENCES 
  
A koncentrációról About concentration 
Akkor tudok a legjobban figyelni, ha 
eleget pihentem. I can concentrate best when I've had enough rest. 
Csak akkor tudok koncentrálni, ha 
egyedül vagyok.  I can only concentrate when I'm alone. 
Nekem a kávé nem segít. Coffee doesn't help me. 
Szeretem, ha szól valami a háttérben. I like when there is some noise/music in the 

background. 
Engem a zene kifejezetten zavar. I find music definitely disturbing. 
Friss levegőn jobban tudok figyelni. I can concentrate better in fresh air. 
Ha csend van a szobában, jobban tudok 
koncentrálni. If the room is quite, I can concentrate better. 
Gyakran elkalandozik a figyelmem. My attention/mind often wanders. 
Nekem se a friss levegő, se a kávé nem 
segít.  I find neither fresh air nor coffee helpful. 
Egyik kávét iszom a másik után. I drink one coffee after another. 
A komolyzene jó hatással van rám. Classical music has a positive effect on me. 
A zenének feszültségoldó hatása van. Music has the effect of relieving tension. 
  
Tudományos-ismeretterjesztő cikkek 
mondatai Sentences from popular science articles 
Ausztrál pszichológusok (egy) érdekes 
kísérletet végeztek. 

Australian psychologists conducted an 
interesting experiment. 

Aki azt hiszi, hogy a zene segít 
koncentrálni, téved. 

Those who think that music helps concentration 
are wrong. 

A tudósok azt vizsgálták, hogy mi segít 
koncentrálni. Scientists examined what helped concentration. 
A kísérlet során a résztvevőknek több 
feladatot kellett megoldaniuk. 

During the experiment, participants had to 
execute several tasks. 

A tudósok megállapították, hogy csak 
teljes csendben tudunk figyelni.      

Scientists have concluded that we can only 
concentrate in absolute silence. 

A kutatók szerint csak teljes csendben 
tudunk figyelni.      

According to scientists, we can only concentrate 
in absolute silence. 

Ebből a szempontból mindegy, hogy 
milyen zenét hallgatunk. 

From this point of view, it is irrelevant what 
kind of music we are listening to. 

Egyetlen kivétel a komolyzene. The only exception is classical music. 
Érdekes módon a komolyzene növeli a 
koncentrációs képességet. 

It is interesting to know that classical music 
increases the ability to concentrate. 
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A tudósok ezt azzal magyarázzák, hogy a 
komolyzenének serkentő és nyugtató 
hatása is van. 

Scientists explain that classical music has both 
stimulating and relaxing effects at the same time. 

  
A tanulás segítői Aids of learning 
Alvásra mindenkinek szüksége van. Everyone needs sleep. 
Friss levegőn jobban fog az ember agya. Your brain works better on fresh air. 
Tartok egy félórás szünetet.   I take a half hour break. 
Stresszes időszakban is fontos a rendszer. Organization is important even in stressful 

periods. 
A torna felfrissít. Physical exercise wakes you up. (lit. freshens) 
Nálam bevált módszer a sportolás. Doing sports is a tried and true method for me. 
Az íróasztalnál ülve tanulok. I study sitting at a desk. 
Fekve gondolkodom. I think in a lying position. 
A tea segít leküzdeni a fáradtságot. Tea helps fight fatigue. 
Egyes agyterületek aktivitása nő. The activity of certain brain areas increases. 
Ha éjszakázni szeretnél, igyál egy csésze 
teát/kávét. 

If you want to spend the night awake, drink a 
cup of tea/coffee. 

  
3. FEJEZET: 
MINDENÜTT JÓ, DE LEGJOBB 
ÚTKÖZBEN 

CHAPTER 3 
IT'N NICE EVERYWHERE BUT ON THE 
ROAD IT IS THE NICEST 

  
TÉMÁK TOPICS 
  
Milyen volt a nyaralás? How was your vacation? 
Budapesti séták Walks in Budapest 
Irány a Balaton! Let's go to Lake Balaton! 
Helyek, amelyeket mindenkinek látnia 
kell Places that everyone must see 
  
HASZNOS MONDATOK USEFUL SENTENCES 
  
Milyen volt a nyaralás? How was your vacation? 
Nagyon jól sikerült a nyaralás. Our vacation was fantastic. 
Kár, hogy olyan hamar véget ért. It's a pity it ended so soon. 
Az egész család imád túrázni. My entire family adores hiking. 
Az Országos Kéktúra útvonalain 
kirándultunk. 

We hiked on the Országos Kéktúra trails. 
(National Blue Trail). 

Gyönyörű helyeken jártunk. We have been to beautiful places. 
A gyerekek is nagyon élvezték. The children liked it a lot, too. 
Borzasztó meleg volt.  It was awfully hot.  
Ránk fért már a pihenés. It was about time to have a rest.  
Délelőtt pihenhetnénk.       We could rest/relax in the morning. 
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Mi lenne, ha elmennénk Szegedre?        What if we went to Szeged? What about going 
to Szeged? 

Nincs kedved/kedve megnézni Pécset? Do you feel like visiting Pécs? 
Nekem ehhez nincs kedvem. Mi lenne, ha 
inkább Zircre kirándulnánk? 

I don't feel like it. What if we went to Zirc 
instead? 

Nagyon jó ötlet. Very good idea. 
Teljesen egyetértek. I totally agree. 
Benne vagyok. (beszélt nyelv) I'm in. 
Én inkább fagyizni szeretnék. I'd rather have an ice cream. 
  

 Budapest, Budapest! Budapest, Budapest! 
Azoknak ajánljuk, akik nyugodt helyen 
szeretnének kikapcsolódni. 

We recommend this (thing, event, place) to 
those who would like to relax in a quiet place. 

Az épület a királyok lakhelye volt.  The building used to be the residence of kings. 
Ma kulturális intézményként működik. Today, it is a cultural institution. (lit.: it 

functions as) 
Múzeumoknak ad otthont. It accommodates museums. 
A teret szobrok díszítik. The square is decorated with sculptures. 
Neogótikus stílusban épült.  It was built in neo-gothic style. 
A Lánchíd Budapest egyik jelképe.  The Chain Bridge is one of the landmarks of 

Budapest. 
1851-ben kezdték el építeni.  Its construction started in 1851. 
A templomot 1905-ben szentelték fel. The church was opened for services in 1905. 
A terveket Ybl Miklós készítette. The plans had been made by Miklós Ybl. 
Arról kapta a nevét, hogy … It got its name from … 
A legenda szerint … According to the legend … 
Nagyon szép épület, érdemes lefotózni. It's a beautiful building. It's worth taking a 

picture of it. 
  
Idegenvezetés Guided tour 
Szeretnék jelentkezni a vezetésre. I'd like to sign up for the guided tour. 
Hol érdemes ajándékot venni? What is the best place to buy gifts? (lit.: Where) 
Ha szuvenírt akar vásárolni, akkor … If you want to buy souvenirs then … 
Milyen számon tudok taxit hívni? Can you give me a number to call a cab? (lit: At 

which number can I call a taxi?) 
Mindig telefonon hívjon taxit! Always call a cab on the phone. 
Van egy app, amit le tud tölteni.  There is an app that you can download. 
  
Irány a Balaton! Let's go to Lake Balaton! 
A sporteseményt minden évben 
megrendezik. The sporting event takes place every year. 
A leggyorsabbak egy óra alatt teszik meg 
a távot. 

The fastest ones complete the distance in an 
hour. 

A Balatont körül is lehet biciklizni.  You can also cycle around Lake Balaton. 
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Megismerhetjük a tó gazdag állat-és 
növényvilágát. 

We can get to know the rich fauna and flora of 
the lake. 

A sziget a túrázók számára igazi 
paradicsom. The island is a real paradise for hikers. 
A versenyen 300–350 hajó vesz részt.  Approx. 300-350 boats participate in the 

competition. 
A versenyzők Tihanyból indulnak. The competitors start from Tihany. 
A vitorlásversenyt szeretném megnézni, 
mert még sosem láttam ilyet. 

I'd like to see the sailboat competition because 
I've never seen anything like that. 

  
Házirend House order 
A kaput mindig be kell zárni. The gate must always be locked.  
Este 10 után tilos zenét hallgatni. You are not allowed to listen to music after 

10PM. 
A szemetet szelektíven kell gyűjteni. Waste must be collected selectively. 
A csapvizet nem szabad meginni. You must not drink the tap water. 
Az előszobában van a riasztó.  The alarm is in the entry hall. 
Nem működik a légkondicionáló. The air conditioner is not working. 
A klíma nem fúj hideget.  The air-co doesn't blow cold/fresh air. 
A wi-fi kódja ebben a mappában van. The code for the Wi-fi is in this folder. 
  
4. FEJEZET: 
MIBEN SEGÍTHETEK? 

CHAPTER 4 
HOW CAN I HELP YOU? 

  
TÉMÁK TOPICS 
  
Fontosabb szolgáltatások Most common services 
Mosógép nélkül nem tudok élni I can't live without a washing machine 
Miért nem rendeled meg az interneten? Why don't you order it on the Internet? 
  
HASZNOS MONDATOK USEFUL SENTENCES 
  
Fontosabb szolgáltatások Most common services 
Levágatom a hajamat. I have my hair cut. 
Csináltatok egy szép csokrot. I have a lovely bouquet made. 
Megnézetem a fogaimat. I have my teeth checked. 
Kifestetem a nappalit. I have my living room painted. 
Megjavíttatom a fűtést. I have my heating repaired. 
Bútorokat adok-veszek. I sell and buy furniture.  
Nálunk jó helyen jár!  Here you are at the right place. 
Új és használt bútorok eladók. New and second-hand furniture for sale 
Jó állapotú konyhai gépek nagy 
választékával várjuk. 

We offer a large selection of kitchen appliances 
in good condition. (lit.: We await you …) 

Autóalkatrészek beszerzését vállalom. I will gladly order car parts and accessories. 
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Hajvágásra szeretnék időpontot kérni. I'd like to make an appointment for a haircut. 
A legkorábbi időpont a fél kilenc.  The earliest time is 8.30. 
A tíz óra megfelel? Does 10 A.M. suit you? 
A doktornő fél tizenegykor tudja fogadni. The (female) doctor can see you at 10.30. 
Elromlott a mobiltelefonom. My cell phone is not working anymore. 
Mi baja van a telefonodnak? What is the problem with your phone? 
Milyen árban keres új telefont? What price range are you thinking of for a new 

telephone? 
Sürgős javítást szeretnénk kérni.  I'd like an urgent repair. 
Körülbelül mennyibe kerül a javítás? What are the approximate repair costs? 
Egy pillanat, megnézem a naptárt. One moment while I check my calendar. 
Érdeklődni szeretnék, hogy … I'd like to know if … 
Azért telefonálok, mert … I'm calling because … 
  
Mosógép nélkül nem tudok élni I can't live without a washing machine 
Okostelefon nélkül nem tudnék élni. I couldn't live without a smartphone. 
A mosógépről nem tudnék lemondani. I couldn't do without a washing machine. 
El sem tudom képzelni, milyen lehetett az 
élet okostelefon nélkül. 

I can't even imagine how life could have been 
without smartphones.  

Csak megmelegítem az ételt a mikróban, 
és már kész is van. 

I just need to warm up the dish in the microwave 
and it's ready. 

Nagyon idegesít, amikor …      It annoys me a lot when … 
Engem az zavar a legjobban, amikor … I find it most annoying when … 
Rettenetesen zavar, amikor…      I get terribly annoyed when … 
Nincs annál bosszantóbb, mint amikor … There is nothing more annoying than when… 
       nem értem a használati utasítást.   I don't understand the user's manual. 
        a helpdesk nem tud segíteni.   the helpdesk is unable to assist.  
  
Internetes rendelés Online orders 
Össze tudom hasonlítani az árakat. I can compare the prices.  
Kedvező az ár. The price is more reasonable. 
Nagy a választék. They have a large selection. (lit: The selection is 

big.) 
A rendelés biztonságos és gyors. Ordering is safe and fast. 
Van házhoz szállítási lehetőség. Home delivery is possible. 
Átutalással és bankkártyával is fizethetek. I can pay by bank transfer or credit card. 
A webáruház éjjel-nappal nyitva tart. The web shop is open day and night. 
A legtöbben ruhát vásárolnak. Most people buy clothes. 
  
Panaszok Problems 
Sérült árut kaptam.                                             I received damaged goods. 
A teáskanna el volt törve. The teapot was broken. 
A telefon meg volt karcolva. The telephone was scratched. 
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Nem az volt a csomagban, amit 
rendeltem. 

There was something different in the package 
than what I had ordered. 

Eggyel kevesebb könyv volt a 
csomagban. There was one book less in the package. 
Elveszett a csomag. The package got lost. 
Nem érkezett meg a csomag. The package never arrived. 
Túl kicsi/nagy volt a nadrág. The pants were too small/big. 
Nem olyan színű cipőt kaptam, amilyet 
rendeltem. 

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

Visszaküldtem a csomagot.  I sent the package back. 
Visszakaptam a pénzt. I got my money back. 
Életem legjobb vétele volt. This was one of the best purchases of my life. 
Drága volt, de megérte. It was expensive but it was worth the price. 
Már nem gyártják ezt a típust/terméket. They don't manufacture this type/product 

anymore. 
  
5. FEJEZET: 
AMIT ROSSZUL IS ÉRDEMES 
TUDNI 

CHAPTER 5: A THING WORTH 
KNOWING EVEN BADLY  
 

  
TÉMÁK TOPICS 
  
A hatékony nyelvtanulás Effective language learning 
Miért tanulunk nyelveket? Why do we learn languages? 
Aki 27 nyelven tudott The lady who spoke 27 languages 
Lelkes nyelvtanulók Enthusiastic language learners 
Veszélyeztetett nyelvek Endangered languages 
  
HASZNOS MONDATOK USEFUL SENTENCES 
  
A hatékony nyelvtanulás Effective language learning 
Az anyanyelvi környezet motiváló. A native-speaking environment is motivating. 
A jó szótár fél siker. A good dictionary is (already) halfway to 

success. 
Motiváció nélkül nem lehet nyelvet 
tanulni. One can't learn a language without motivation. 
Ma már az interneten bárhol lehet nyelvet 
tanulni. 

Nowadays, you can learn a language via the 
Internet from anywhere. 

Az anyanyelvi beszélőnek nincs 
akcentusa. Native speakers don't have an accent. 
Az anyanyelvi beszélő nem mond hibás 
mondatokat. Native speakers don't say incorrect sentences. 
Nem mindenki tud jól magyarázni. Not everybody can explain (things) well. 
A magyarban nincs sok rendhagyó alak. In Hungarian, there are not as many irregular 

forms. 
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A magyar nyelvtan elég logikus. Hungarian grammar is quite logical. 
Sok szabályt kell egyszerre használni. You need to use a lot of rules at the same time. 
A szavakat hangosan tanulom.  I learn the words by saying them out loud. 
Jól emlékszem a prezentációkra. I remember presentations well. 
Tanulás közben sokszor felállok. I often stand up while studying. 
Könnyen megjegyzem, amit olvasok. I memorize easily what I read. 
Általában elismétlem, amit hallok. I usually repeat what I hear. 
Szeretek más nyelven kommunikálni. I like to communicate in another language. 
Sokat jegyzetelek tanulás közben. I take plenty of notes while studying. 
Csak akkor szólalok meg, ha tudom, hogy 
helyes, amit mondok. 

I only speak when I know that what I say is 
correct. 

A tanuláshoz csendre van szükségem. I need silence when studying. 
Jó a kiejtésem. A fülemre hallgatok. I have good pronunciation/ a good accent. I trust 

my ears. (lit: I rely on my ears.) 
Az információt szeretem képekkel 
összekapcsolni. I like to link pieces of information to images. 
Hallás után tanulok szavakat. I learn words by listening. 
  
Miért tanulunk nyelveket? Why do we learn languages? 
A feleségem miatt tanulok magyarul. I learn Hungarian because of my wife. 
Azért tanulok magyarul, mert vannak 
magyar ügyfeleim. 

I learn Hungarian because I have Hungarian 
clients. 

Azért tanulok oroszul, hogy könnyebben 
találjak munkát. 

I learn Russian so that I can find a job more 
easily. 

Azért tanulok angolul, hogy mindenhol 
megértsenek. 

I learn English so that people can understand me 
everywhere. 

Azért tanulok finnül, mert érdekel. I learn Finnish because I find it interesting. 
Azért tanulok magyarul, hogy tudjak 
beszélgetni a magyar rokonaimmal. 

I learn Hungarian so that I can talk with my 
Hungarian relatives. 

Azért tanulok japánul, hogy Japánban 
dolgozhassak. I learn Japanese so that I can work in Japan. 
Az édesapám nem tanított meg az 
anyanyelvére. My father didn't teach me his native language. 
Anyukám beszélt hozzám magyarul, 
amikor kicsi voltam.  

My Mom spoke Hungarian to me when I was a 
child. 

Semmi különösebb oka nincs. 
Egyszerűen érdekel a nyelv. 

I don't have any particular reason. I'm simply 
interested in the language. 

A nyelvtanulás a hobbim. My hobby is language learning. 
A nyelvek a munkámban is hasznosak. Languages are also useful in my job. 
  
Nyelvtanulók, nyelvtanulási 
tapasztalatok 

Language learners, language learning 
experience 

A nyelvtanulás komoly kihívás. Learning a language is a serious challenge. 
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Tudtam, hogy nehéz lesz motiválni 
magamat. 

I knew that it would be difficult to motivate 
myself. 

Magyarország mindig is érdekelt, bár 
keveset tudtam róla. 

I was always interested in Hungary, but I knew 
very little about it. 

A magyarnak más a logikája, mint az 
anyanyelvemnek. 

Hungarian has a different logic than my mother 
tongue. 

A magyar hasonlít az anyanyelvemre. Hungarian is like my mother tongue. 
Sok segédeszközt használok a 
nyelvtanuláshoz. 

I use a lot of language tools to learn a language. 

Teljes mondatokat tanulok. I learn full sentences. 
Mindennap foglalkozom a nyelvvel. I spend time on the language every day. 
Idegen nyelvű újságot olvasok. I read newspapers in the foreign language. 
Keresek egy jó nyelvtanárt. I'm looking for a good language teacher. 
Bármilyen témáról el tudok beszélgetni. I can have a conversation about any subject. 
Nem szabad félni az új nyelvtől. One mustn't be scared of the new language. 
  
6. FEJEZET: 
KAPCSOLATOK A VALÓDI ÉS A 
VIRTUÁLIS TÉRBEN 

CHAPTER 6:  
CONTACTS IN THE REAL AND THE 
VIRTUAL SPACE 

  
TÉMÁK TOPICS 
  
Nincs wi-fi. Beszélgessetek! There is no Wi-Fi. Talk to each other! 
Milyen messze vagyunk egymástól? How far are we from each other? 
Kommunikáció a közösségi oldalakon Communication via social media 
Mindenki boldog, csak én nem Everyone is happy but me 
  
HASZNOS MONDATOK USEFUL SENTENCES 
  
Nincs wi-fi. Beszélgessetek! There is no Wi-Fi. Talk to each other! 
Az emberek a mobiljukat bámulják 
kávézás közben. 

People stare at their mobile while having a 
coffee. 

Ahelyett, hogy beszélgetnének, 
mobiloznak. 

Instead of talking to each other, they play with 
their mobiles. 

Én sem indulok el telefon nélkül sehova. I don't go anywhere without my phone. 
Mindig be van kapcsolva a telefonom. My phone is always turned on. 
Sürgős esetben el tudnak érni. People can reach me in urgent situations. 
Megnézem, jött-e üzenet. I check if I've received a message. 
Összejövünk egy kávéra.  We get together for a coffee.  
Beülünk valahova beszélgetni. We go someplace to chat. 
Telefonon beszélünk. We talked over the phone. 
Interneten tartjuk a kapcsolatot. We keep in touch via the Internet. 
Néha csetelünk. Sometimes we chat. 
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Milyen messze vagyunk egymástól? How far are we from each other? 
Öt emberen keresztül bárkivel kapcsolatot 
tudunk létesíteni. 

You can make contact with anyone via 5 other 
persons. 

Távolabb élő emberekkel is könnyen 
kapcsolatba tudunk lépni. 

We can also make contact with people who live 
further away. 

Sokkal közelebb vagyunk egymáshoz, 
mint régen. We are much closer to each other than before. 
A barátom feleségének az öccse ismert 
sportoló.  

The younger brother of my friend's wife is a 
well-known sportsman. 

  
Kommunikáció a közösségi oldalakon Communication on the social media 
Kapcsolattartásra használom a közösségi 
oldalakat. 

I use the social media to keep in touch with 
people. 

Kapcsolatépítésre szoktam használni.   I usually use it to build relationships with my 
contacts. 

Csak szórakozásra használom.  I only use it for entertainment. 
Érdekes megtudni, hogy mit csinálnak 
mások. It is interesting to find out what others do. 
A közösségi élményért használom. I use it for the social experience. 
Arra használom, hogy új embereket 
ismerjek meg. I use it to meet new people. 
Arra használom, hogy felkutassam a régi 
barátaimat. I use it to find my old friends. 
Arra használom, hogy hozzászóljak az 
érdekesebb témákhoz. 

I use it to give my opinion about topics of my 
interest (lit.: about the more interesting topics). 

Arra használom, hogy fotókat osszak 
meg. I use it to share photos. 
Képeket töltök fel és osztok meg. I upload pictures and share them. 
Elolvasom, mit csinálnak éppen a 
barátaim. I read what my friends are doing right now. 
A reklámokat szoktam nézegetni. I usually look at the ads. 
Egy csoportot működtetek.  I host a group. 
A cégem oldalát működtetem. I host the page of my company. 
A magyar nyelvű oldalak segítségével 
magyarul tanulok. 

I learn Hungarian with the help of Hungarian 
language pages. 

Próbálom szélesebb körben 
megismertetni a vállalkozásomat. 

I try to make my enterprise known in a broader 
circle. 

Csetelek azzal, aki éppen fent van az 
oldalon. 

I chat with those who are online (lit. on the 
page). 

A közösségi oldalak befolyásolják a 
közérzetet.  Social media pages influence our wellbeing. 
A befolyás lehet pozitív/negatív. The influence can be positive/negative. 
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A közösségi oldalakon mindenki kedvező 
képet fest magáról. 

Everyone paints a positive picture of 
himself/herself on the social media platforms. 

Mintha mindig mindenki boldog lenne.  As if everyone was happy all the time. 
Nem szabad teljesen komolyan venni, 
amit a közösségi oldalakon látunk. 

We mustn't take very seriously what we see on 
social media.  

Az internetes kommunikációnak sok 
előnye/hátránya van. 

There are many advantages/disadvantages to 
communication on the Internet. 

A virtuális térben nem lehet megismerni 
egymást. 

It is impossible to get to know each other in the 
virtual space. 

Közös élményeket sem lehet szerezni. One cannot share experiences either. 
  
7. FEJEZET:  
A JÓ KÖZÉRZET TITKA 

CHAPTER 7  
THE SECRET OF WELLBEING 

  
TÉMÁK TOPICS 
  
Vitaminokkal az egészségért Vitamins for health 
Fűben-fában orvosság Nature's medicine 
Fürdőhelyek, gyógyhelyek Baths and therapeutic spas 
  
HASZNOS MONDATOK USEFUL SENTENCES 
  
Vitaminokkal az egészségért With vitamins for your health 
Télen, amikor kevés a fény, D-vitamint 
szedek.  

In winter, when there is little natural sunlight, I 
take vitamin D. 

Amikor sportolok, magnéziumot szedek.  When I do sports, I take magnesium 
supplements. 

Ha nem eszem elég zöldséget és 
gyümölcsöt, multivitamint szedek.  

If I don't eat enough vegetables and fruits, I take 
multivitamins. 

Amikor fáradtnak érzem magamat, 
vastablettát szedek.  When I feel tired, I take iron pills. 
Amikor meg vagyok fázva, C-vitamint 
szedek. 

When I have a cold, I take vitamin C 
supplements. 

A zöldségek és a gyümölcsök nem 
tartalmaznak elég vitamint.  

Vegetables and fruits do not contain enough 
vitamins. 

Soha nem szedek vitamint. I never take vitamins. 
Nagyon szeretem a sárgarépát, és még 
egészséges is. Sok B-vitamin van benne. 

I like carrots a lot, and they are even healthy. 
They contain a lot of vitamin B. (lit: There is a 
lot of vitamin B in it.) 

Nem szeretem a tököt, pedig tudom, hogy 
egészséges. 

I don't like squash although I know they are 
healthy. 

Több paprikát kellene ennem, mert sok 
C-vitamin van benne. 

I should eat more peppers because they contain a 
lot of vitamin C.  
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A brokkoli akkor a legfinomabb, ha csak 
megpárolod. Broccoli is best when you just steam it. 
Minden salátába lehet tenni belőle. You can put it in every salad. 
Bármilyen zöldségköret része lehet. It can be part of any vegetable side dish. 
Finom levest lehet belőle készíteni. You can make a delicious soup from it. 
Sütve, főzve és nyersen is fogyasztható. You can consume it baked, cooked or raw. 
  
Fűben-fában orvosság Nature's medicine 
Mi a panasza? What is your complaint? 
Nagyon fáj a torkom. I have a bad sore throat. 
Folyik az orrom.  My nose is running. 
38 fokos lázam van. I have a fever of 38 degrees. 
Megfáztam. I caught a cold. 
Csúnya torokgyulladása van.  He/she has serious throat inflammation. 
Felírok egy gyógyszert. I prescribe you some pills. 
Étkezés előtt vegyen be egy szemet. Take one before every meal. 
Remélem, hamar meggyógyul. I hope you will get well soon. 
Jobbulást! Get well soon. 
Ha segítség kell, szólj nyugodtan! If you need help, just let me know. 
A torokgyulladást zsályával gyógyítják.  Throat inflammation is cured with tea made 

from salvia. 
  
Üdülőhelyek, utazás Spa towns, travelling 
Jelentkezem masszázsra. I signed up for a massage. 
Gyógykezelést kérek. 
Gyógyfürdőt veszek. 

I'd like a therapeutic (medicinal) treatment. 
I go to the (medicinal) spa. (lit.: I take a spa 
bath.) 

Szeretném kipihenni magam. I'd like to have a good rest. 
Népszerűek a magas-tátrai üdülőhelyek. Spa towns in the High Tatras are popular. 
Az üdülőhely remek klímájáról híres. The spa town is famous for its excellent climate. 
Sok embert idevonz a gyógyforrás. The medicinal spring attracts many people. 
A villa gyógyforrások közelében épült. The villa was built near the medicinal springs. 
Az 1800-as évektől kedvelt üdülőhely. It has been a popular spa town since the 1800's. 
A gáz leginkább a mozgásszervi 
panaszokat enyhíti.  The gas mainly reduces musculoskeletal pain.  
A barlangokat főleg a helyiek látogatták. The caves were mainly visited by local people.  
Később messzebbről is érkeztek 
vendégek. 

Later, guests also came from more distant 
places. 

Idén több kisebb utazást terveztük. We planned to take several smaller trips this 
year. 

Elég jó last minute-árakat fogtunk ki.  We got quite good last-minute prices. 
Előre lefoglaltuk a szállást. We reserved our accommodation beforehand. 
Szombaton kora reggel indultunk.  We left Saturday early in the morning. 
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Jól lehetett haladni. The traffic was good. (lit.: We could move along 
well.) 

Eltévedtünk. We got lost. 
Körbesétáltuk a tavat. We walked around the lake. 
Autóval sehova nem mentünk. We didn't go by car anywhere. 
Helyi közlekedésre a villamost 
használtuk. We used the tram for local transportation. 
Sok a fizetős útszakasz. There are many tolls. 
Az időjárással nem volt szerencsénk. We weren't lucky with the weather. 
Esni kezdett az eső.  It started to rain. 
Mire odaértünk a megállóhoz, bőrig 
áztunk. 

When we reached the stop, we were soaked to 
the bone. 

A villamos az orrunk előtt ment el. The tram left just as we arrived. (lit.: right before 
our noses) 

  
8. FEJEZET:  
KELL EGY CSAPAT! 

CHAPTER 8:  
WE NEED A TEAM! 

  
TÉMÁK TOPICS 
  
Ideális munka- és tanulási környezet Ideal working and learning environment 
Közösségépítő tréningek Team building events 
Élethosszig tartó tanulás Life-long learning 
  
HASZNOS MONDATOK USEFUL SENTENCES 
  
Ideális munka- és tanulási környezet Ideal working and learning environment 
Az irodám elég zsúfolt: … My office is pretty crowded: … 
Táblagépem van. Azon bárhol tudok 
dolgozni. I have a tablet. I can work anywhere on it. 
Szkennerem nincs, mert nincs rá 
szükségem. I don't have a scanner because I don't need one. 
Kellene vennem egy új fénymásolót. I should buy a new copy machine. 
Szeretem a rendet.  I like things in order. 
Ha nincs rend, nem tudok dolgozni.  If the room isn't orderly, I can't work. (lit: If 

there is no order) 
Mindig rendet rakok magam körül.  I always tidy up around myself. 
Én csak a káoszban érzem jól magam(at). I only feel well in a mess.  
Nagyon rendetlen vagyok.  I'm very disorganized. 
Képtelen vagyok rendet tartani. I'm unable to keep my things in order. 
  
A távmunka előnyei és hátrányai Advantages and disadvantages of teleworking 
Nagyon jók a tapasztalataim. My experience is very good. 
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A magam ura vagyok. I do what I want. (lit.: I'm my own master.) 
Én oszthatom be az időmet. I can organize my time (the way I want). 
Nem ellenőriz senki.  Nobody controls me. 
Sok időt megtakarítok azzal, hogy nem 
kell utaznom. I (can) save a lot of time by not having to travel. 
Aki otthonról dolgozik, motiváltabb. People working from home are more motivated. 

(lit.: Who works from home is more motivated.) 
Nem akarom elveszíteni a kapcsolatot a 
munkatársaimmal. I don't want to lose contact with my colleagues. 
Nem lehet ellenőrizni az alkalmazottakat. You can't control the employees. 
Az infrastruktúra kiépítése költségekkel 
jár. Building infrastructure comes with a lot of costs. 
Az alkalmazottak többet és 
hatékonyabban dolgoznak. 

The employees work more, and also more 
efficiently. 

  
Közösségépítő programok Teambuilding events 
A résztvevők hasznos munkát végeznek. The participants do useful work. 
Erősíti a résztvevők összetartozását. It strengthens the feeling of community amongst 

the participants. 
Sok-sok kaland várja őket. Very many adventures are waiting for them. 
Különféle feladatokat kell teljesíteniük. They have to perform various tasks. 
Kis létszámú csapatépítéshez ideális 
program. 

It's an ideal teambuilding program for small 
groups. 

Sok önismereti feladatot kaptunk. We got plenty of self-awareness activities. 
Egy kalandtúrán vettünk részt. We attended an adventure tour. 
Mindenki jól érezte magát. Everyone liked it. (lit: Everyone felt good.) 
Rettenetes volt!  It was awful! 
A kollégáim összevesztek. My colleagues had an argument. 
A legjobb/legrosszabb az volt, hogy … The best/worst thing was that … 
  
Élethosszig tartó tanulás Life-long learning 
Masszázstanfolyamot keresek. I'm looking for a massage training course. 
Mindig is érdekelt a masszázs. I've always been interested in giving massages. 
Szeretnék megtanulni szörfözni. I'd like to learn how to surf. 
A számítógépes ismereteimet szeretném 
elmélyíteni.   I'd like to improve my computer skills. 
Rengeteg felhasználási lehetőséget nem 
ismerek. 

There are loads of possible applications that I 
don't know. 

Meg akarom tanulni, melyik olaj mire jó. I want to learn which oil is good for what 
purpose. 

A salsatanfolyamról szeretnék bővebb 
tájékoztatást kérni. 

I'd like to ask for more information about the 
salsa classes (course). 

Azt szeretném tudni, hogy … I'd like to know if … 
Segítségüket előre is köszönöm. Many thanks in advance for your help. 
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A következő információkat tudom adni: 
… 

I can provide you with the following 
information: … 

Ha van még kérdése van, e-mailben vagy 
telefonon állok rendelkezésére.  

You can reach me via e-mail or phone if you 
have further questions.  

Szívélyes üdvözlettel: … Best regards: … 
  
Szemrehányás Confrontation 
Képzeld, beiratkoztam egy 
masszázstanfolyamra! 

Imagine, I've just signed up for a massage 
course. 

Szólhattál volna. Tudod, hogy engem is 
érdekel a masszázs. 

You could have told me. You know that I'm also 
interested in giving massages. 

Ne haragudj, nem gondoltam rá. Sorry, I didn’t think of that. 
Próbáltalak elérni, de nem sikerült. I tried to reach you, but I couldn't. 
Akartam szólni, de elfelejtettem. I wanted to tell you, but I forgot. 
Legközelebb mindenképpen szólok.  I'll let you know next time for sure. 
  
9. FEJEZET:  
HA NEM LENNE, KI KELLENE 
TALÁLNI 

CHAPTER 9:  
IF IT DIDN'T EXIST, WE'D HAVE HAD 
TO INVENT IT 

  
TÉMÁK TOPICS 
  
Hogyan választunk terméket? How do we choose products? 
Sikeres termékek Successful products 
Találmányok Inventions 
  
HASZNOS MONDATOK USEFUL SENTENCES 
  
Hogyan választunk terméket? How do we choose products? 
Mindig ugyanazt a márkát veszem, mert 
tudom, hogy jó. 

I always buy the same brand because I know that 
it's good. 

Mindig ugyanazt a márkát veszem, mert 
lusta vagyok tovább keresgélni. 

I always buy the same brand because I'm too 
lazy to seek out others. 

Szívesen próbálok ki új márkákat, 
érdekelnek az újdonságok. 

I like testing new brands (as) I'm interested in 
new products. 

Összehasonlítok több terméket, és utána 
döntök. 

I compare several products and then I make a 
decision. 

Érzelmi alapon választok: ha tetszik a 
csomagolás, megveszem az árut. 

I choose according to my feelings.  If I like the 
packaging, I buy the item. 

Az is befolyásol, hogy ismerem-e a 
termék reklámját, és tetszik-e. 

It also influences me when I know the ad of the 
product. and whether I like it. 

Racionálisan döntök: mérlegelem az 
előnyöket és a hátrányokat. 

I make a rational decision.  I consider the 
advantages and disadvantages. (lit: I decide 
rationally) 
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Megveszem az első terméket, ami a 
kezembe akad. I buy the first product that I pick up. 
A barátaim, ismerőseim tanácsa alapján 
választok. 

I choose according to the recommendations of 
my friends and acquaintances. 

Vásárláskor az értelem alárendelt szerepet 
játszik.  

Rationality plays a secondary role for me when 
I’m shopping. 

A csomagolás – a dizájn, a színek és a 
forma – fontos szerepet játszik. 

The packaging (design, colors and shape) plays 
an important role.  

Azért tetszik, mert  I like it because it is 
fantáziadús – eredeti – ötletes – szellemes 
– vicces – humoros – egyszerű         

very imaginative - original - creative - full of 
spirit - funny - humorous - simple 

egy kiscica van rajta. /  
a csomagolásán a kép egy kedves lányt 
ábrázol. 

a kitten is on it. / the packaging shows an image 
of a nice girl. 

 szép a színe. / szép színe van.  
 kellemes a formája. / kellemes formája 
van.  

the colors are nice. 
the shape is pleasing. 
 

 eredeti a csomagolása. / eredeti 
csomagolása van. the packaging is original. 
  
Sikeres termékek Successful products 
A konzolt a Sony 1995-ben dobta piacra. The console was launched by Sony in 1995. 
70 millió darabot adtak el belőle.  70 million (of them) were sold. 
A termék milliós példányszámban fogy.  The product has been sold by the millions. 
Sikerét megbízhatóságával magyarázzák. Its success lies (lit: is explained) in its reliability. 
A recept ma már szabadon 
felhasználható.  The license is free to be used by anyone today.  
Több mint 350 millió fogyott belőle.  More than 350 million of them have been sold. 
Megfizethető az ára. Its price is affordable. 
A játék Lego néven vált ismertté. The toy became well-known under the name 

Lego. 
Ez a márka 1911 óta létezik.  This brand has existed since 1911. 
A termék neve a latin nix szóból 
származik. 

The name of the product comes from the Latin 
word "nix". 

  
Találmányok Inventions 
A liftet valószínűleg előbb találták fel, 
mint a mobiltelefont. 

The elevator was probably invented earlier than 
the mobile phone. 

Találmányát az 1893-as chicagói 
világkiállításon mutatták be, ahol óriási 
sikert aratott. 

Her/his invention was presented at the Chicago 
World Exhibition in 1893 where it was a 
tremendous success.  

Ma minden autó alaptartozéka. It is a basic feature of every car today. 
Donovan saját vállalkozást alapított. Donovan founded her own company. 
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Milliomos lett. She/he became a millionaire. 
Az üvegbeton forradalmi újítás az 
építészetben. 

Light-transmitting concrete is a revolutionary 
invention in architecture. 

Számos szakmai elismerést és díjat nyert. It has been awarded a number of prizes and 
much recognition in that field. 

Feltűnt neki, hogy …                                           She/he noticed that … 
Zavarta/bosszantotta, hogy … She/he was annoyed that … 
Ez annyira zavarta/bosszantotta, hogy …            This annoyed him/her so much that … 
Azon kezdett el gondolkodni, hogy … She/he started thinking about … 
Találmányával számos céget megkeresett. She/he introduces her/his invention to a number 

of companies. 
Hogy megoldja a problémát, …                           To solve the problem, … 
Arra keresett megoldást, hogy … She/he was looking for a solution for … 
Ezzel megszületett a/az …                                        This is how … was born. 
A legenda szerint … According to the legend… 
Olyan módszert talált ki, amely … She/he invented a method which … 
A találmány ma is népszerű. The invention is popular even today. 
  
10. FEJEZET: TÁPLÁLÉK A 
TESTNEK ÉS A LÉLEKNEK 

CHAPTER 10: NOURISHMENT FOR 
BODY AND MIND 

  
TÉMÁK TOPICS 
  
A kávéházak és a Nyugat Coffee houses and the magazine Nyugat 
Akik írnak és olvasnak Those who write and read 
Hírességek és kedvenc ételeik Famous people and their favorite food 
Gasztroblogok, gasztrobloggerek Food blogs and food bloggers 
  
HASZNOS MONDATOK USEFUL SENTENCES 
  
Irodalom Literature 
A Nyugat ismert / népszerű / régi / híres 
folyóirat. 

Nyugat is a well-known / popular / old / famous 
magazine. 

1908-ban alapították.  It was founded in 1908.  
1941-ben jelent meg utoljára. It was published in 1941 for the last time. 
A folyóirat 1908-ban jelent meg először, 
és 1941-ig működött. 

The magazine was published in 1908 for the first 
time and appeared until 1941. 

Félévente / Háromhavonta / Hetente 
jelenik meg.  

It appears every half a year / every three months 
/ every week. 

Olyan témákkal foglalkozik, mint például 
az irodalom és a pszichológia. 

It informs about (lit.: handles) topics such as 
literature and psychology. 

Jogi témájú cikkeket közöl. It publishes articles about legal issues. 
Szerzői közé tartozik Grecsó Krisztián. One of its authors is Krisztián Grecsó. 
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A lap munkatársai között olyan neves 
írókat találunk, mint Ady és Kosztolányi. 

On the staff of the newspaper we find well-
known writers such as Ady and Kosztolányi. 

A történet az ötvenes években játszódik. The story takes place in the fifties. 
A főhős/főszereplő egy nyolcéves kisfiú. The main character is an 8-year-old boy. 
Azért szeretem ezt a könyvet, mert 
izgalmas. I like this book because it's exciting. 
Azoknak ajánlom ezt a könyvet, akiket 
érdekel a filozófia.  

I recommend this book to those who are 
interested in philosophy. 

Azoknak ajánlom ezt a könyvet, akiket 
érdekelnek a háborús történetek. 

I recommend this book to those who are 
interested in war stories. 

  
Főzés Cooking 
A nagymamámtól tanultam meg főzni. I learned how to cook from my Grandma. 
Néztem, amit csinál, és próbáltam 
segíteni neki.  

I watched what she was doing and I tried to help 
her. 

A főzés ugyan nem a kedvencem, de sütni 
nagyon szeretek. 

Although cooking is not my favorite activity, I 
like to bake a lot. 

Az első kalácsomat odaégettem.   I totally burnt my first cake. 
A főzés szerintem időpocsékolás. I think cooking is a waste of time. 
A magam részéről időpocsékolásnak 
tartom a sütést.        If you ask me, I think baking is a waste of time. 
Ami engem illet, ritkán főzök. As for me, I rarely cook. 
Naponta két-három órát töltök a 
konyhában. I spend 2 to 3 hours in the kitchen every day. 
A család meg öt perc alatt elpusztítja, 
amit sütöttem.  

The family devours in 5 minutes what I have 
baked. 

Én inkább a boltban veszek valami 
finomságot. I prefer to buy something delicious in a shop. 
A szakácskönyvben megismerkedhetünk 
az alapvető konyhai fogásokkal. 

The cookbook teaches basic culinary techniques. 
(lit.: we can get acquainted with …) 

A szerző nagy hangsúlyt helyez az 
egészséges táplálkozásra.  

The author puts a lot of emphasis on healthy 
nutrition. 

A könyv számos liszt- és laktózmentes 
receptet tartalmaz. 

The book contains a number of gluten-free and 
lactose-free recipes. 

  
Receptek, szakácskönyvek Recipes, cookbooks 
A babot 2,5 (két és fél) liter vízben 
feltesszük főni. 

Put the beans in 2,5 liters of water and let them 
cook. 

Megtisztítjuk a zöldségeket, és 
hozzáadjuk a leveshez. Clean the vegetables and add them to the soup. 
Lassú tűzön addig főzzük, amíg a 
zöldségek meg nem puhulnak.  

Cook it over a low flame until the vegetables are 
soft. 
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Kiszedjük a lábasból a zöldségeket és a 
csülköt.  

Take the vegetables and the pig's knuckles out of 
the pot. 

A csülköt felkockázzuk.  Chop the pig's knuckles into cubes. 
A kolbászt felkarikázzuk. Cut the sausage in round slices. 
Rántást készítünk, és a levesbe keverjük. Prepare a roux and stir it into the soup. 
Hozzáadjuk a zöldségeket.  Add the vegetables. 
A tésztát belefőzzük a levesbe. Add the pasta to the soup. (lit.: Cook the pasta in 

the soup.) 
 

11. FEJEZET:  
MIT ÍR AZ ÚJSÁG? 

CHAPTER 11: WHAT DOES THE 
NEWSPAPER SAY? 

  
TÉMÁK TOPICS 
  
Honnan tájékozódunk? How do we stay informed? 
Boldog volt-e Joseph Pulitzer? Was Joseph Pulitzer a happy man? 
Kis hírek a nagyvilágból Short news stories from the big world 
  
HASZNOS MONDATOK USEFUL SENTENCES 
  
Honnan tájékozódunk? How do we stay informed? 
Megnézem az interneten, mit írnak a 
nagyobb napilapok. I check the larger newspapers on the Internet. 
Egy kedvenc napilapom van, ezt az egyet 
olvasom. 

I have one favorite daily newspaper which is the 
only one I read. 

Több forrásból gyűjtöm össze az 
információkat. I collect information from more than one source. 
A rádióból tájékozódom a napi 
eseményekről. I get information about daily events on the radio. 
Igyekszem követni a napi híreket.  I do my best to follow the daily news. 
Hol a rádióból, hol az újságokból, hol 
pedig a tévéből tájékozódom.  

I get the news sometimes on the radio, 
sometimes in the newspaper, and sometimes on 
TV. 

Szeretek naprakész lenni.  I like to be up-to-date/current. 
Több napilapra is előfizetek.  I subscribe to more than one newspaper. 
A közösségi médiából tájékozódom. I get the latest news on social media. 
Kizárólag online újságokat olvasok. I read online newspapers exclusively. 
Az interneten több újságot is megnézek. I check several newspapers on the Internet. 
Este megnézem a híradót, onnan tudom, 
mi történik. 

I watch the news in the evening. That's how I 
know what's going on. 

A kollégáim mesélik el kávészünetben, 
mi történt a nagyvilágban. 

My colleagues tell me what happened in the 
world during the coffee break. 

Egyáltalán nem érdekelnek a hírek. I am not interested in the news at all. 
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Újságok, folyóiratok Newspapers, magazines 
A Nők Lapja elsősorban nőknek szóló 
hetilap.  

Nők Lapja is a weekly newspaper designed 
mainly for women. 

Az Élet és Tudomány tudományos-
ismeretterjesztő hetilap.  

Élet és Tudomány is a weekly popular science 
newspaper. 

A Filmvilág az egyik legfontosabb 
filmművészeti folyóiratunk. 

Filmvilág is one of our most important 
magazines on cinematic art. 

Az újság gazdasági, politikai és kulturális 
témákat dolgoz fel.  

The newspaper features economic, political and 
cultural topics. 

Bel- és külpolitikai hírek olvashatók 
benne. 

You can read national and international news in 
it. (lit.: news on internal and external affairs) 

Közéleti eseményekről tudósít. It reports about public events. 
Részletes elemző cikkeket, interjúkat is 
közöl. It also publishes analytic articles and interviews. 
Tematikus mellékletei is vannak. It has additional thematic supplements. 
Mindig találok benne érdekes, 
gondolatébresztő cikkeket. 

I always find interesting, thought-provoking 
articles in it. 

Sokat lehet belőle tanulni. You can learn a lot from it. 
  
A hírek nyelvezete The language of the news 
Kétnapos csúcstalálkozóra Brüsszelbe 
utazott a magyar kormányfő.  

The Hungarian government leader travelled to 
Brussels for a 2-day summit. 

A miniszterek az energiaunió 
lehetőségeiről tárgyalnak.  

The ministers are negotiating about the 
possibilities of an energy union. 

Néhány aktuális környezetvédelmi kérdés 
is napirenden lesz. 

A few environmental issues will also be on the 
daily agenda. 

Szóba kerül majd az Unió gazdasági 
helyzete. 

The economic situation of the European Union 
will be addressed.  

A tárgyalások középpontjában Európa és 
az USA gazdasági kapcsolatai állnak. 

In the focus of the negotiations stand the 
economic relations between Europe and the 
United States. 

Bukarestbe készül a holland 
miniszterelnök. 

The Dutch Prime Minister is planning a journey 
to Bucharest. 

Kontinensünkre érkezik az Amerikai 
Egyesült Államok elnöke. 

The President of the United States of America 
arrives in our continent. 

A miniszter tervei között szerepel az 
egyetemek támogatása. 

Amongst the plans of the minister, the support of 
universities is featured. 

A miniszter elmondta / hangsúlyozta, 
hogy fontosnak tartja a zöld technológiák 
fejlesztését. 

The minister said / stressed that he finds it 
important to develop green technologies. 

	
12. FEJEZET: EURÓPA ÉS CHAPTER 12: EUROPE AND HUNGARY 
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MAGYARORSZÁG 
  
TÉMÁK TOPICS 
  
Az Európai Unió ma The European Union today 
Az Európai Unió rövid története A short story of the European Union 
A mai Magyarország Today's Hungary 
Magyarország története dióhéjban The history of Hungary in a nutshell 
  
HASZNOS MONDATOK USEFUL SENTENCES 
  
Politika és gazdaság Politics and economy 
Az ország államformája királyság / 
köztársaság. 

The state form of the country is a kingdom / 
republic.  

Liberális / konzervatív / baloldali / 
jobboldali a kormány. 

The government is liberal / conservative / left-
wing / right-wing. 

A vezető pártok liberálisok / 
konzervatívok / baloldaliak / 
jobboldaliak. 

The leading parties are liberal / conservative / 
left-wing / right-wing. 

Fejlett / nem túl fejlett a gazdaság. The economy is developed / not really 
developed.  

Fejlett / nem túl fejlett az infrastruktúra. The infrastructure is developed / not really 
developed. 

Az emberek sok / kevés adót fizetnek. The people pay a lot of/ little taxes. 
Magas / alacsony / 6 százalékos a 
munkanélküliség. The rate of unemployment is high / low / 6%. 
Kevés / sok a korrupciós botrány. There are a lot / only a few corruption scandals. 
Magas / átlagos / alacsony a nyugdíj. Old-age pension is high / average / low. 
Magas / alacsony az egy főre jutó 
jövedelem. The GDP is high / low.  
Magas / alacsony a várható élettartam. Life expectancy is high / low. 
Magas / alacsony az életszínvonal. The standard of living is high / low. 
Jó / rossz a közbiztonság. Public safety is good / bad. 
Megfelelőek / nem megfelelőek az 
egészségügyi szolgáltatások. Healthcare is adequate / inadequate. 
Sok / Kevés a bevándorló / kivándorló. There are a lot of / only a few immigrants / 

expats. 
  
Feladatok Tasks 
Meg kell oldani a munkanélküliség 
kérdését. We must solve the issue of unemployment. 
Megoldást kell találnunk a gazdasági 
problémákra. 

We must find solutions for the economic 
problems. 



MagyarOK	B1+	Useful	sentences	/	Hasznos	mondatok	

©	Szita	Szilvia,	Pelcz	Katalin	www.magyar-ok.hu	 24	

Sürgős / Fontos feladat a 
környezetvédelmi problémák megoldása. 

It is an urgent / important challenge to solve 
environmental issues. 

Nagy kihívást jelent az egészségügyi 
rendszer fejlesztése. 

It is a considerable challenge to develop the 
health care system. 

További nehézséget fog jelenteni az 
oktatási rendszer reformja. 

The reform of the educational system will 
represent further difficulty/challenge. 

Szerintem a bevándorlás kérdése még 
fontosabb lesz. 

I think the issue of immigration will be even 
more important. 

  
Történelmi események Historical events 
1951-ben megalakul az Európai Szén- és 
Acélközösség. 

The European Coal and Steel Community was 
founded in 1951. 

A hatvanas évek a gazdasági növekedés 
időszaka.  The 1960s was a period of economic growth. 
1968 májusában diáktüntetések törnek ki.   In May 1968 student demonstrations broke out. 
Az euró válik a hivatalos fizetőeszközzé. The Euro becomes the official currency. 
Megszűnik az útlevél-ellenőrzés az 
országhatárokon. 

Passport control at the borders has been 
abolished. 

Az új évtized súlyos gazdasági válsággal 
kezdődik.  

The new decade begins with major economic 
crisis. 

Összeomlik a gazdaság, az életszínvonal 
csökken.  

The economy collapses, the standard of living 
worsens. 

A társadalmi elégedetlenség 
tüntetésekhez / forradalomhoz vezet.  

Public discontent leads to demonstrations / 
revolution. 

1956 októberében kitör a forradalom. The revolution broke out in October 1956. 
1989-ben létrejön a többpártrendszer.  The multi-party system was created in 1989. 
1990-ben megtartják az első 
demokratikus választásokat.  

The first democratic elections were held in 1990. 

2004-ben Magyarország csatlakozik az 
Európai Unióhoz. 

Hungary joined the European Union in 2004. 

	


