AÁ aá
a ο, η, το
abbahagy σταµατάω
ablak παράθυρο (το)
abszolút απόλυτος-η-ο
ad δίνω (δώσω)
adat (főleg többes számban) στοιχείο
(το)
adó φόρος (ο)
ágy κρεβάτι (το)
ahogy όπως
ahol όπου
ahova όπου
ajánl προτείνω
ajánlat πρόταση (η, tsz. -εις)
ajtó πόρτα (η)
akár είτε
akar θέλω
akarat θέληση (η, tsz. -εις)
aki που, όποιος-α-ο, ο οποίος (η
οποία, το οποίο)
alá υπό, κάτω από
alacsony (vmi) χαµηλός-ή-ό, (vki)
κοντός-ή-ό
aláír υπογράφω
alap βάση (η, tsz. -εις), vmi alapján
βάσει (+ birtokos eset), µε βάση (+
tárgyeset)
alapít ιδρύω
alatt (hely) υπό, κάτω από, (idő) (µέσα)
σε
áldozat θύµα (το)
alkalmas κατάλληλος-η-ο
alkalom ευκαιρία (η), (-szor/szer/ször)
φορά: két alkalommal δύο φορές
alkohol αλκοόλ (το)
alkot δηµιουργώ, (képez) αποτελώ
áll (ige) στέκοµαι (σταθώ) (όρθιος-α-ο),
(vmiből) αποτελούµαι
állam κράτος (το)
állandó µόνοµος-η-ο

állandóan µόνιµα, (folyton) όλο
állapot κατάσταση (η, tsz. -εις)
állat ζώο (το)
állatkert ζωολογικός κήπος (ο)
állít (mond) ισχυρίζοµαι
álló όρθιος-α-ο
állomás σταθµός (ο)
alma µήλο (το)
álmatlanság αϋπνία (η)
álmos νυστάζω (νυστάξω)
álom (látomás) όνειρο (το), (alvás)
ύπνος (ο)
alsónadrág σώβρακο (το)
alszik κοιµάµαι
általában συνήθως, γενικά
alulírott υπογεγραµµένος-η-ο
alvás ύπνος (ο)
amely που, ο οποίος (η οποία, το
οποίο)
amennyi όσος-η-ο
amennyiben εφόσον
amennyire όσο
ami που, ό,τι
amíg όσο, µέχρι να, ώσπου
amikor όταν, όποτε
amilyen όποιος-α-ο
amint καθώς, την ώρα που, (mihelyt)
µόλις
angolul αγγλικά
anya µητέρα (η), µαµά (η), µάνα (η)
anyagi οικονοµικός-ή-ό
annyi τόσος-η-ο
annyira τόσο
anyós πεθερά (η)
apa πατέρας (ο), µπαµπάς (ο, tsz.
µπαµπάδες)
apartman διαµέρισµα (το)
ápolónő νοσοκόµα (η)
após πεθερός (ο)
április Απρίλιος (ο)
ár τιµή (η)
áram ρεύµα (το)
arany χρυσός-ή-ό
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arc πρόσωπο (το)
argó αργκό (η)
árt βλάπτω (vkinek tárgyeset)
áruló προδότης (ο)
asztal τραπέζι (το)
asztalterítő τραπεζοµάντηλο (το)
át (hely) µέσα από, µέσω (+ birtokos
eset), (idő) για, επί
Athén Αθήνα (η)
átmegy περνάω
átöltözik αλλάζω (ρούχα)
átvált αλλάζω
augusztus Αύγουστος (ο)
Ausztria Αυστρία (η)
autó αυτοκίνητο (το)
autóbusz λεωφορείο (το)
automata µηχάνηµα (το)
autópálya αυτοκινητόδροµος (ο)
az (határozott névelő) ο, η, το,
(mutató névmás) αυτός-ή-ό, εκείνοςη-ο
azonban όµως
azonnal αµέσως

Bb
bab φασόλι (το)
baba (élő) µωρό (το), (játék) κούκλα
(η)
bableves φασολάδα (η)
baj πρόβληµα (το), nem baj δεν
πειράζει, baja esik παθαίνω (πάθω)
bajusz µουστάκι (το)
baleset ατύχηµα (το)
balra αριστερά
bank τράπεζα (η)
bánkódik στενοχωριέµαι
barát φίλος (ο)
barátnő φίλη (η)
bárcsak µακάρι
bárhol οπουδήποτε, όπου και να/αν
bárhova οπουδήοτε, όπου και να/αν

bárki οποιοσδήποτε (οποιαδήποτε,
οποιοδήποτε), όποιος-α-ο και να/αν
bármelyik οποιοσδήποτε (οποιαδήποτε,
οποιοδήποτε), όποιος-α-ο και να/αν
bármennyi οσοσδήποτε (οσηδήποτε,
οσοδήποτε), όσος-η-ο και να/αν
bármennyire οσοδήποτε, όσο και να/αν
bármi οτιδήποτε, ό,τι να/αν είναι
bármiképpen οπωσδήποτε
bármikor οποτεδήποτε, όποτε και
να/αν
bármilyen οποιοσδήποτε
(οποιαδήποτε, οποιοδήποτε), όποιοςα-ο και να/αν
barna καφέ
bead (kérvényt) υποβάλλω (υποβάλω)
bebizonyít αποδεικνύω (αποδείξω)
becsuk κλείνω
befejez τελειώνω
befejeződik τελειώνω
befolyásol επηρεάζω
beint µουντζώνω
bejárat είσοδος (η)
bejön µπαίνω (µπω)
bekapcsol (pl. tévét) ανοίγω
béke ειρήνη (η)
bele µέσα
beleegyezik δέχοµαι (vmibe tárgyeset)
belekever (vkit vmibe) µπλέκω
belekeveredik µπλέκοµαι
belépő είσοδος (η)
beleszeret ερωτεύοµαι (vkibe
tárgyeset)
belül (elöljárószó) (µέσα) σε, εντός (+
birtokos eset)
belváros κέντρο (το)
bemegy µπαίνω (µπω)
bemutat (vkinek) συστήνω, (pl.
színházi darabot) παρουσιάζω
bemutat συστήνω, (darabot)
παρουσιάζω
bemutatkozik συστήνοµαι
bent µέσα
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benzin βενζίνη (η)
benzinkút βενζινάδικο (το)
benyomás εντύπωση (η, tsz. -εις)
benyújt (kérvényt) υποβάλλω
(υποβάλω)
bérel νοικιάζω
bérlés ενοικίαση (η, tsz. -εις)
beszáll µπαίνω (µπω)
beszéd οµιλία (η)
beszél µιλάω
beszélgetés συζήτηση (η, tsz. -εις)
betakar σκεπάζω
betakarózik σκεπάζοµαι
beteg άρρωστος-η-ο, (főnévként is)
ασθενής(-ής-ές) (ο)
betét (folyószámlára) κατάθεση (η, tsz.
-εις)
betű γράµµα (το)
bír (tud) µπορώ
bíróság δικαστήριο (το)
bizalom εµπιστοσύνη (η)
bizonyít αποδεικνύω (αποδείξω)
biztos σίγουρος-η-ο, βέβαιος-η/α-ο
biztosan σίγουρα
biztosítás ασφάλεια (η)
blúz µπλούζα (η)
bocsánat! συγνώµη!
boldog ευτυχισµένος-η-ο
boldogság ευτυχία (η)
boldogtalan δυστυχισµένος-η-ο
bolondozás καλαµπούρι (το)
bor κρασί (το)
boríték φάκελος (ο)
borotvál ξυρίζω
borotválkozik ξυρίζοµαι
bors πιπέρι (το)
bot ξύλο (το)
bő φαρδύς-ιά-ύ
bőr δέρµα (το)
bőrönd βαλίτσα (η)
börtön φυλακή (η)
Brüsszel Βρυξέλες (οι)
Bulgária Βουλγαρία (η)

buli πάρτι (το)
bulizik γλεντάω
burgonya πατάτα (η)
bútor έπιπλο (το)
büntetés πρόστιµο (το)
büszke περήφανος-η-ο
büszkeség περηφάνεια (η)

Cc
cég εταιρεία (η)
cél σκοπός (ο), στόχος (ο)
céloz υπαινίσσοµαι (vmire tárgyeset),
υπονοώ (vmire tárgyeset)
cigaretta τσιγάρο (το)
cigarettázik καπνίζω
ciki ρεζίλι (το)
cím (könyvé) τίτλος (ο), (lakásé)
διεύθυνση (η, tsz. -εις)
cipő παπούτσι (το) (főleg többes
számban)
cipőfűző κορδόνι (το)
Ciprus Κύπρος (η)
citrom λεµόνι (το)
cukor ζάχαρη (η), (kávérendelésnél) cukor
nélkül σκέτος-η-ο

CS cs
csak µόνο
család οικογένεια (η)
csapat οµάδα (η)
csengő κουδούνι (το)
cserél αλλάζω
csíkos ριγέ
csinál κάνω
csirke κοτόπουλο (το)
csoda θαύµα (το)
csodálatos θαυµάσιος-α-ο
csodálkozik απορώ (vmin µε)
csókol φιλάω
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csokoládé σοκολάτα (η)
csomag δέµα (το)
csónakázás βαρκάδα (η)
csoport οµάδα (η), γκρουπ (το)
csúnya άσχηµος-η-ο
csütörtök Πέµπτη (η)

Dd
dacos πεισµατάρης-α-ικο
darab κοµµάτι (το)
dátum ηµεροµηνία (η)
de αλλά, όµως
december ∆εκέµβριος (ο)
dél (napszak) µεσηµέρι (το)
délután απόγευµα (το)
demokratikus δηµοκρατικός-ή-ό
diák (fiú – lány) µαθητής (ο) – µαθήτρια
(η), σπουδαστής (ο) – σπουδάστρια
(η), (egyetemista) φοιτητής (ο) –
φοιτήτρια (η)
dicsekszik καυχιέµαι (vmivel για)
diéta δίαιτα (η)
diétázik κάνω δίαιτα
diktatúra δικτατορία (η)
díva ντίβα (η)
dob ρίχνω (ρίξω)
dohány καπνός (ο)
dohányzás κάπνισµα (το)
dolgozik δουλεύω, εργάζοµαι
dolgozó εργαζόµενος (ο)
dollár δολάριο (το)
dolog πράγµα (το), (tennivaló) δουλειά
(η)
dönt αποφασίζω, παίρνω απόφαση
döntés απόφαση (η, tsz. -εις)
dörzsöl τρίβω
drága ακριβός-ή-ό, (szeretett)
αγαπηµένος-η-ο
drukkol υποστηρίζω (υποστηρίξω)
(vkinek tárgyeset)

EÉ eé
ebéd µεσηµεριανό (το)
ébred ξυπνάω
ecet ξύδι (το)
edény κατσαρόλα (η)
édes γλυκός-ιά-ό
édesség γλυκό (το)
edzés προπόνηση (η, tsz. -εις)
ég καίω (κάψω), καίγοµαι (καώ),
(égbolt) ουρανός (ο)
egész ολόκληρος-η-ο
egészség υγεία (η)
egy ένας, µια, ένα
egyágyas (szoba) µονόκλινο (δωµάτιο)
egyáltalán καθόλου
egyedül µόνος-η-ο µου/σου/...
egyedül µόνος-η-ο µου/σου/...
egyenesen ευθεία
egyenjogúság ισονοµία (η)
egyértelmű αυτονόητος-η-ο,
ξεκάθαρος-η-ο
egyetem πανεπιστήµιο (το)
egyetemista (fiú - lány) φοιτητής (ο) φοιτήτρια (η)
egyetért συµφωνώ
egyezség συµφωνία (η)
egyfelől από τη µια, αφενός (µεν)
egyház εκκλησία (η)
egymást ο ένας τον άλλο (η µία την
άλλη)
egység ένωση (η, tsz. -εις)
egyszerű απλός-ή-ό
egyszerűen απλά, απλώς
együtt µαζί
éhes πεινάω
éjfél µεσάνυχτα (τα)
éjszaka νύχτα (η)
ékszer κόσµηµα (το)
él ζω
elad πουλάω
eladó πωλείται
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elájul λιποθυµώ
elázik βρέχοµαι (βραχώ)
elbocsát απολύω
elbújik κρύβοµαι
eldug κρύβω
elé µπροστά σε
elég αρκετός-ή-ό, αρκεί, φτάνει
elégedett ευχαριστηµένος-η-ο
élelmiszeráruház σούπερ-µάρκετ (το)
elér (időben) προλαβαίνω (προλάβω),
(sikerül) καταφέρνω (καταφέρω)
elfárad κουράζοµαι
elfelejt ξεχνάω
elfogad δέχοµαι
elfoglal (pl. várat) καταλαµβάνω
(καταλάβω)
elhagy (vkit) παρατάω, (vmit) χάνω
elhalad περνάω (vmerre από)
elhalaszt αναβάλλω (αναβάλω)
elhatároz αποφασίζω
elindít ξεκινώ
elindul ξεκινώ, φεύγω (φύγω) (vhova
για)
elkényeztetett καλοµαθηµένος-η-ο
elképzel φαντάζοµαι
elkövető δράστης (ο)
ellen εναντίον (+ birtokos eset), κατά
(+ birtokos eset)
ellenében έναντι (+ birtokos eset)
ellenére παρά, annak ellenére, hogy
παρόλο που
ellenzék αντιπολίτευση (η, tsz. -εις)
elmarad µαταιώνοµαι
elmegy πηγαίνω (πάω), (elindul) φεύγω
(φύγω) (vhova για)
elnök πρόεδρος (ο/η)
elolt σβήνω
előadás διάλεξη (η, tsz. -εις),
(színházi) παράσταση (η, tsz. -εις),
(egyetemi) παράδοση (η, tsz. -εις)
előbb πριν (από λίγο)
elöl µπροστά
előleg προκαταβολή (η)

előny πλεονέκτηµα (το)
előrejelzés πρόγνωση (η, tsz. -εις)
elősegít (hozzájárul) συµβάλλω
(συµβάλω)
először πρώτα, (első alkalommal)
πρώτη φορά, (először is) πρώτον
előtt µπροστά σε, ενώπιον (+ birtokos
eset)
előző προηγούµενος-η-ο
elrejt κρύβω
elromlik χαλ(ν)άω
elront χαλ(ν)άω
elszokik ξεσυνηθίζω (vmitől tárgyeset)
elszomorít στενοχωρώ
elszomorodik λυπάµαι, στενοχωριέµαι
eltelik περνάω
eltéved χάνοµαι
eltör σπάω/σπάζω
eltűnik εξαφανίζοµαι
eltűntet εξαφανίζω
elvállal αναλαµβάνω (αναλάβω)
elvesz (eltűnik) χάνοµαι
elveszt χάνω
elvisel αντέχω
elvisz (vhonnan) παίρνω (πάρω),
(vhova) πηγαίνω, πάω
ember άνθρωπος (ο)
emelet όροφος (ο)
emelkedő ανηφόρα (η)
emlék (gondolati) ανάµνηση (η, tsz. εις), (tárgyi) ενθύµιο (το)
emlékeztet θυµίζω (vkit σε)
emlékszik θυµάµαι (vmire tárgyeset)
említ αναφέρω
én εγώ
ének τραγούδι (το)
énekel τραγουδάω
énekes τραγουδιστής (ο)
énekesnő τραγουδίστρια (η)
enged αφήνω
engedély άδεια (η)
enyém δικός-ή/ιά-ό µου
ennyi τόσος-η-ο
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ennyire τόσο
épít χτίζω
épül χτίζοµαι
épület κτίριο (το)
érdek συµφέρον (το)
érdekel ενδιαφέρω, νοιάζω
érdekes ενδιαφέρων-ουσα-ον
érdekesség ενδιαφέρον
érdeklődik ενδιαφέροµαι, (vki felől)
ρωτάω
erdő δάσος (το)
eredeti (igazi) γνήσιος-α-ο, (újszerű)
πρωτότυπος-η-ο
érez (érzi magát is) αισθάνοµαι
(αισθανθώ), νοιώθω, (szagot) µυρίζω
érezhető αισθητός-ή-ό
érint (tartozik vkire) αφορώ
érkezés άφιξη (η, tsz. -εις)
ernyő οµπρέλα (η)
erős δυνατός-ή-ό
ért καταλαβαίνω (καταλάβω)
értelem νόηµα (το), vmi értelmében
σύµφωνα µε
értelmező ερµηνευτικός-ή-ό
értesít ειδοποιώ
érthető κατανοητός-ή-ό, (világos)
σαφής-ής-ές
érv επιχείρηµα (το)
érvényes ισχύω
és και
esemény γεγονός (το)
eset περίπτωση (η, tsz. -εις)
esik πέφτω, esik a hó χιονίζει, esik az
eső βρέχει
esküvő γάµος (ο)
eső βροχή (η)
este βράδυ (το)
ész µυαλό (το), eszébe jut θυµάµαι
eszik τρώω (φάω)
észrevesz παίρνω είδηση/χαµπάρι,
καταλαβαίνω
étel φαγητό (το), φαΐ (το)
étterem εστιατόριο (το), ταβέρνα (η)

euró ευρώ (το)
Európa Ευρώπη (η)
európai ευρωπαϊκός-ή-ό
év χρόνος (ο) (tsz. τα χρόνια), έτος
(το)
éves ετήσιος-α-ο, tíz éves δέκα
χρονών
evés φαΐ (το)
ezért γι’ αυτό
ezres χιλιάρικο (το)

Ff
fa (élő) δέντρο (το), (anyag) ξύλο (το)
fagylalt παγωτό (το)
fáj πονάω
fájdalom πόνος (ο)
fajta είδος (το)
falu χωριό (το)
fáradozás κόπος (ο)
fáradt κουρασµένος-η-ο
fáradtság κούραση (η)
fáraszt κουράζω
farok ουρά (η)
fázik κρυώνω
február Φεβρουάριος (ο)
fehér άσπρος-η-ο
fejes κεφαλιά (η)
fejfájás πονοκέφαλος (ο)
fejlemény εξέλιξη (η, tsz. -εις)
fejlődés εξέλιξη (η, tsz. -εις), ανάπτυξη
(η, tsz. -εις)
fekete µαύρος-η-ο
fel πάνω
fél (ige) φοβάµαι (vmitől tárgyeset),
(melléknév) µισός-ή-ό
feláll σηκώνοµαι
felé προς, (időben) κατά
felébred ξυπνάω
felébreszt ξυπνάω
félelem φόβος (ο)
félelmetes τροµερός-ή-ό, φοβερός-ή-ό
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felemel σηκώνω
feleség γυναίκα (η)
felismer αναγνωρίζω
feljegyzés σηµείωση (η, tsz. -εις)
feljelentés µήνυση (η, tsz. -εις)
feljön ανεβαίνω (ανέβω)
felkapcsol ανάβω
felkel σηκώνοµαι, (vmi ellen)
ξεσηκώνοµαι
felkészül προετοιµάζοµαι (vmire για)
fellázad ξεσηκώνοµαι
fellázít ξεσηκώνω
felmegy ανεβαίνω (ανέβω)
felpróbál δοκιµάζω
félreértés παρεξήγηση (η, tsz. -εις)
felrobban σκάω
felszáll (járműre) ανεβαίνω (ανέβω)
felszínes επιπόλαιος-η/α-ο
felszolgál σερβίρω
féltékeny ζηλιάρης-α-ικο
feltétel όρος (ο)
feltételez υποθέτω
feltétlenül οπωσδήποτε
felvált (pénzt) χαλ(ν)άω
felvesz (ruhát) φοράω, βάζω
felvét (pénzé folyószámláról) ανάληψη
(η, tsz. -εις)
fent πάνω
fény φως (το, tsz. τα φώτα)
fénykép φωτογραφία (η)
férfi άντρας (ο)
férj άντρας (ο)
fest βάφω
fésül χτενίζω
fésülködik χτενίζοµαι
feszélyez στενοχωρώ
fiatal νέος-α-ο
fiatalember νεαρός (ο)
figyel προσέχω, figyelj! άκου! / κοίτα!
figyelem προσοχή (η)
film ταινία (η), έργο (το),
(fényképezéshez) φιλµ (το)
filozófus φιλόσοφος (ο)

finom νόστιµος-η-ο
fiók συρτάρι (το)
fiú αγόρι (το), (vki fia) γιος (ο)
fiútestvér αδερφός (ο)
fizet πληρώνω
fizetés µισθός (ο), πληρωµή (η)
fog δόντι (το), (jövő idő segédszava)
θα
fogadás στοίχηµα (το)
foglalkozás επάγγελµα (το)
foglalkozik ασχολούµαι
foglalt πιασµένος-η-ο, κατειληµµένος-ηο, (telefon) µιλάει
fogorvos οδοντίατρος (ο)
fogyaszt καταναλώνω
fok βαθµός (ο)
folt λεκές (ο) (tsz. λεκέδες)
folyamatosan συνέχεια
folyik τρέχω
folyó ποτάµι (το)
folyóirat περιοδικό (το)
folytat συνεχίζω
folyton συνέχεια
font λίρα (η)
fontos σηµαντικός-ή-ό, σπουδαίος-α-ο
fordít (szöveget) µεταφράζω
fordul στρίβω
forgalom κυκλοφορία (η), κίνηση (η,
tsz. -εις)
forint φιορίνι (το)
forral βράζω
föld γη (η), (talaj) έδαφος (το),
(cserépben) χώµα (το), (művelni
való) χωράφι (το), κτήµα (το)
földművelés γεωργία (η)
földszint ισόγειο
fölé (lövés) άουτ
főváros πρωτεύουσα (η)
főz µαγειρεύω
Franciaország Γαλλία (η)
friss φρέσκος-ια-ο
fukar τσιγκούνης-α-ικο
furcsa παράξενος-η-ο

7

fut τρέχω
futás τρέξιµο (το)
futball ποδόσφαιρο (το)
futballista ποδοσφαιριστής (ο)
futballozik παίζω ποδόσφαιρο
függ (vmtől) εξαρτώµαι (εξαρτηθώ)
függöny κουρτίνα (η)
fürdés µπάνιο (το)
fürdik κάνω µπάνιο
fürdőszoba µπάνιο (το)
füst καπνός (ο)
fűtés θέρµανση (η, tsz. -εις)

Gg
garancia εγγύηση (η, tsz. -εις)
garas φράγκο (το)
garnéla γαρίδα (η)
garzonlakás γκαρσονιέρα (η)
gazdag πλούσιος-α-ο
gazdaság οικονοµία (η)
gazdasági οικονοµικός-ή-ό
gazdaságos οικονοµικός-ή-ό
gép µηχανή (η), µηχάνηµα (το)
gitár κιθάρα (η)
gond πρόβληµα (το)
gondol (vmit) νοµίζω, (vmire)
σκέφτοµαι (+ tárgyeset)
gondolkodik σκέφτοµαι (vmin
tárgyeset)
görög (férfi – nő) Έλληνας (ο) Ελληνίδα (η), (nem emberre
vonatkozóan) ελληνικός-ή-ό
görögdinnye καρπούζι (το)
Görögország Ελλάδα (η)
görögsaláta χωριάτικη σαλάτα (η)
görögül ελληνικά

GY gy
gyakorlat (feladat) άσκηση (η, tsz. -εις)

gyakorol εξασκούµαι (εξασκηθώ) (vmit
σε)
gyakran συχνά
gyártás κατασκευή (η)
gyenge αδύνατος-η-ο, (erőtlen)
αδύναµος-η-ο
gyere! έλα!
gyerek παιδί (το)
gyilkos δολοφόνος (ο)
gyógyszer φάρµακο (το)
gyógyszertár φαρµακείο (το)
gyomor στοµάχι (το)
gyors γρήγορος-η-ο, ταχύς-εία-ύ
gyorsan γρήγορα
gyötör βασανίζω
gyülekezik µαζεύοµαι
gyűlöl µισώ
gyümölcs φρούτο (το)

Hh
ha αν, άµα, (amikor) όταν, ha már µια
και
habár αν και
háború πόλεµος (ο)
háborúellenes αντιπολεµικός-ή-ό
habozik (tétovázik) διστάζω
hadd ας
hagy αφήνω
hagyma κρεµµύδι (το)
hagyomány παράδοση (η, tsz. -εις)
hagyományos παραδοσιακός-ή-ό
haj µαλλιά (τα)
hajó καράβι (το), πλοίο (το)
hal ψάρι (το)
halál θάνατος (ο)
hall ακούω
hallatszik ακούγοµαι
hallgat ακούω
hallható ακούγεται
hamarosan σύντοµα
hanem αλλά
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hang φωνή (η)
hangos φωναχτός-ή-ό, δυνατός-ή-ό
hangulat ατµόσφαιρα (η), (vmihez)
κέφι (το), όρεξη (η)
hány (kérdő névmás) πόσος-η-ο, (ige)
κάνει εµετό
has κοιλιά (η)
hasonlít µοιάζω (vkire µε)
használ χρησιµοποιώ
használat χρήση (η, tsz. -εις)
használt χρησιµοποιηµένος-η-ο,
µεταχειρισµένος-η-ο
hasznos χρήσιµος-η-ο
határ (ország-) σύνορα (τα)
hátra πίσω
hátul πίσω
ház σπίτι (το)
haza πατρίδα (η), (hova?) στο σπίτι
házasság γάµος (ο)
házastárs σύζυγος (ο/η)
házigazda νοικοκύρης (ο)
hazudik λέω ψέµατα
hazugság ψέµα (το)
hegy βουνό (το)
hegymászás ορειβασία (η)
hely µέρος (το), χώρος (ο), τόπος (ο),
θέση (η, tsz. -εις)
helyett αντί
helyzet κατάσταση (η, tsz. -εις)
hétfő ∆ευτέρα (η)
hétvége σαββατοκύριακο (το)
hiány έλλειψη (η, tsz. -εις)
hiányosság έλλειψη (η, tsz. -εις)
hiányzik λείπω
hiba λάθος (το)
hibás (valami miatt) φταίω,
(műszakilag) χαλασµένος-η-ο
híd γέφυρα (η)
hideg (melléknév) κρύος-α-ο, (főnév)
κρύο (το)
hihetetlen απίστευτος-η-ο
hinta κούνια (η)
hippi χίπης (ο, tsz. χίπηδες)

hír είδηση (η, tsz. -εις), νέο (το),
(hírnév) φήµη (η)
híres διάσηµος-η-ο
hirtelen ξαφνικά
hisz πιστεύω (vkinek tárgyeset)
hitelkártya πιστωτική κάρτα (η)
hív καλώ, φωνάζω, (vhogy) λέω (πω)
hivatalos επίσηµος-η-ο
hó χιόνι (το)
hogy (kötőszó) πως, ότι, (kérdőszó)
πώς
hol πού
holnap αύριο
holott ενώ
hord (ruhát) φοράω
hosszú µακρύς-ιά-ύ
hova πού
hoz φέρνω (φέρω)
hozzájárul (vmi megvalósításához)
συµβάλλω (συµβάλω), (megenged)
επιτρέπω
hölgy κυρία (η)
hőmérséklet θερµοκρασία (η)
hős ήρωας (ο)
hús κρέας (το, tsz. κρέατα)
húsleves κρεατόσουπα (η)
húsvét Πάσχα (το)
húszas εικοσάρικο (το)
húz τραβάω (τραβήξω)
hülyeség βλακεία (η)
hűtőszekrény ψυγείο (το)
hűvös δροσερός-ή-ό

IÍ ií
idegen ξένος-η-ο
idegenvezető ξεναγός (ο/η)
ideges νευριασµένος-η-ο,
εκνευρισµένος-η-ο
idegesít εκνευρίζω
idén φέτος
idő καιρός (ο), χρόνος (ο), ώρα (η)
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időjárás καιρός (ο)
idős ηλικιωµένος-η-ο
időtartam διάρκεια (η)
igaz αλήθεια (η), (vki igaza) δίκιο (το)
igazgató διευθυντής (ο)
igazgatónő διευθύντρια (η)
igazolt δικαιολογηµένος-η-ο
igazság αλήθεια (η)
igazságtalan άδικος-η-ο
igen ναι
igény απαίτηση (η, tsz. -εις)
ígér υπόσχοµαι (υποσχεθώ)
így έτσι
igyekezet προσπάθεια (η)
iható πίνεται
illat(καλή) µυρωδιά (η)
illedelmes φρόνιµος-η-ο
illik ταιριάζω (vmihez µε)
ilyen τέτοιος-α-ο
indokolt δικαιολογηµένος-η-ο
indulás αναχώρηση (η, tsz. -εις)
információ πληροφορία (η)
ing πουκάµισο (το)
ingadozik κυµαίνοµαι (κυµανθώ)
ingyen δωρεάν, τζάµπα
inkább καλύτερα, µάλλον
int κάνω νόηµα
Internet ∆ιαδίκτυο (το)
ír γράφω
irányít (vhova) απευθύνω
irat έγγραφο (το)
irigy τσιγκούνης-α-ικο, (irigykedő)
ζηλιάρης-α-ικο
irigykedik ζηλεύω (vkire tárgyeset)
író συγγραφέας (ο/η)
íróasztal γραφείο (το)
iroda γραφείο (το)
is και
ismer γνωρίζω, ξέρω
ismeretlen άγνωστος-η-ο
ismét πάλι
ismételt επανειληµµένος-η-ο
ismétlés επανάληψη (η, tsz. -εις)

isten θεός (ο)
iszik πίνω (πιω)
Isztambul Κωνσταντινούπολη (η)
ital ποτό (το)
itt εδώ
ízlik αρέσω

Jj
január Ιανουάριος (ο)
jár πηγαίνω, πάω, (vkivel) τα έχω,
βγαίνω
járkál γυρνάω (γυρίσω), περπατάω
játék παιχνίδι (το)
játékos παίκτης (ο)
játszik παίζω
javára υπέρ (+ birtokos eset)
javaslat πρόταση (η, tsz. -εις)
javít (meg-, ki-) φτιάχνω (φτιάξω),
επισκευάζω, διορθώνω, (vmin)
βελτιώνω
jeges παγωµένος-η-ο
jegeskávé φραπές (o, tsz. φραπέδες)
jéghideg παγωµένος-η-ο
jegy (buszon) εισιτήριο (το),
(iskolában) βαθµός (ο)
jegyzet σηµείωση (η, tsz. -εις)
jelen παρόν (το)
jelentős σηµαντικός-ή-ό, σπουδαίος-αο
jelentőség σηµασία (η)
jelzőlámpa φανάρι (το)
jó καλός-ή-ό
jobbra δεξιά
joghurt γιαούρτι (το)
jogosítvány δίπλωµα (το)
jóllakik χορταίνω (χορτάσω)
jóllehet αν και, µολονότι
jósol µαντεύω
jön έρχοµαι (έρθω)
jövedelem εισόδηµα (το)
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jövő (főnév) µέλλον (το), (melléknév)
ερχόµενος-η-ο, επόµενος-η-ο
július Ιούλιος (ο)
június Ιούνιος (ο)

Kk
kabát παλτό (το)
kagyló µύδι (το)
kanyarodik στρίβω
kap παίρνω (πάρω)
kapcsolat σχέση (η), επαφή (η)
kár ζηµιά (η), (de …!) κρίµα
karácsony Χριστούγεννα (τα)
karaj µπριζόλα (η)
karakter χαρακτήρας (ο)
karate καράτε (το)
kártya (játék) χαρτιά (τα)
katasztrófa καταστροφή (η)
kattintás κλικ (το)
kávé καφές (ο, tsz. καφέδες)
kávézó καφενείο (το), καφετέρια (η)
kedd Τρίτη (η)
kedvenc αγαπηµένος-η-ο
kedves αγαπητός-ή-ό, (drága)
αγαπηµένος-η-ο
kedvetlen στενοχωρηµένος-η-ο
kék γαλάζιος-α-ο, µπλε
keksz µπισκότο (το)
kell (valamit tenni) πρέπει, (tagadva)
χρειάζεται, (vmihez) χρειάζοµαι,
(vkinek vmi) θέλω
kellemes ευχάριστος-η-ο
kellemetlen δυσάρεστος-η-ο
kemény σκληρός-ή-ό
kényelmes άνετος-η-ο
kenyér ψωµί (το)
kényszerít αναγκάζω
kénytelen αναγκάζοµαι
kép εικόνα (η)
képes ικανός-ή-ό
képeslap κάρτα (η)

képviselő (parlamenti) βουλευτής (ο/η)
kér ζητάω, (kell vkinek vmi) θέλω,
(megkér) παρακαλώ
kérdés ερώτηση (η, tsz. -εις)
kérdez ρωτάω (vkitől/vkit tárgyeset)
kérelem αίτηση (η, tsz. -εις)
keres ψάχνω, (pénzt) βγάζω λεφτά
képesség ικανότητα (η)
kereszteződés διασταύρωση (η, tsz. εις)
keresztnév όνοµα (το)
keresztül (hely) µέσα από, µέσω (+
birtokos eset), (idő) για, επί
kert κήπος (ο)
kerül κοστίζω (vmibe/vmennyibe
tárgyeset), κάνω (vmennyibe
tárgyeset), (vhova) βρίσκοµαι
(βρεθώ)
kés µαχαίρι (το)
késés καθυστέρηση (η, tsz. -εις)
késik αργώ, καθυστερώ
későn αργά
kész έτοιµος-η-ο, készen vagyok είµαι
έτοιµος
készít ετοιµάζω, φτιάχνω (φτιάξω)
készpénz µετρητά (τα)
készülődik ετοιµάζοµαι
kétágyas (szoba) δίκλινο (δωµάτιο)
kételkedik αµφιβάλλω (αµφιβάλω)
(vmiben για)
kevés λίγος-η-ο
kezd αρχίζω
kezdet αρχή (η), έναρξη (η, tsz. -εις)
kezdődik αρχίζω
ki ποιος-α-ο, (kifelé) έξω
kiabál φωνάζω (φωνάξω)
kiad εκδίδω (εκδώσω)
kiállítás έκθεση (η, tsz. -εις)
kibír αντέχω
kicsi µικρός-ή-ό
kicsit λίγο
kiejtés προφορά (η)
kifejezés έκφραση (η, tsz. -εις)
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kifogás αντίρρηση (η, tsz. -εις)
kijárat έξοδος (η)
kijelent δηλώνω
kijön βγαίνω (βγω)
kikap (sportban) χάνω, (verés által)
τρώω ξύλο
kikapcsol κλείνω
kiló κιλό (το)
kimegy βγαίνω (βγω)
kínoz βασανίζω
kint έξω
kinyit ανοίγω
kipróbál δοκιµάζω
király βασιλιάς (ο, tsz. βασιλιάδες)
kis µικρός-ή-ό
kisasszony δεσποινίς (η, tsz. -ίδες)
kismotor µηχανάκι (το)
kiszáll (járműből) βγαίνω (βγω)
kiszivárog διαρρέω (διαρρεύσω)
kitalál (vmit) βρίσκω (βρω), µαντεύω
kitölt (űrlapot) συµπληρώνω
kiválaszt διαλέγω, επιλέγω, εκλέγω
kíván εύχοµαι (ευχηθώ), (óhajt)
επιθυµώ
kíváncsi περίεργος-η-ο
kivéve, ha εκτός αν
kívül έξω, (vmin) εκτός από, εκτός (+
birtokos eset)
kockás καρό
kocsi αµάξι (το)
komoly σοβαρός-ή-ό
kor (korszak) εποχή (η), (élet-) ηλικία
(η)
korán νωρίς
kórház νοσοκοµείο (το)
Korinthosz Κόρινθος (η)
kormány τιµόνι (το), (politikai)
κυβέρνηση (η, tsz. -εις)
kosárlabda µπάσκετ (το)
köhög έχω βήχα
köhögés βήχας (ο)
kölcsönad δανείζω
kölcsönöz δανείζω, (bérel) νοικιάζω

kölcsönvesz δανείζοµαι
költ ξοδεύω
könny δάκρυ (το, tsz. δάκρια)
könnyű εύκολος-η-ο, (súlyra) ελαφρύςιά-ύ
könyv βιβλίο (το)
könyvesbolt βιβλιοπωλείο (το)
könyvtár βιβλιοθήκη (η)
környék περιοχή (η)
környezet περίγυρος (ο)
körülbelül περίπου
köszön χαιρετώ (vkinek tárgyeset),
köszönhetően vminek χάρη σε
kötelező υποχρεωτικόςή-ό
kövér χοντρός-ή-ό, παχύς-ιά-ύ
követ (ige) ακολουθώ
követelés απαίτηση (η, tsz. -εις)
következésképpen συνεπώς,
εποµένως
következetes συνεπής-ής-ές
következetesség συνέπεια (η)
következmény συνέπεια (η)
következő επόµενος-η-ο
következtetés συµπέρασµα (το)
közel κοντά
közeledik πλησιάζω
közelít πλησιάζω
közepes µέτριος-α-ο
közös κοινός-ή-ό
között ανάµεσα σε, µεταξύ (+ birtokos
eset)
központ κέντρο (το)
Krisztus Χριστός (ο)
kritérium κριτήριο (το)
krízis κρίση (η, tsz. -εις)
kulcs κλειδί (το)
kultúra πολιτισµός (ο)
kuncsaft πελάτης (ο)
kupa κύπελλο (το)
kutat ψάχνω
kutatás έρευνα (η)
kutya σκύλος (ο), σκυλί (το)
küld στέλνω (στείλω)
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külföld εξωτερικό (το)
külföldi αλλοδαπός (ο), ξένος-η-ο
külön (melléknév) χωριστόςή-ό,
ξεχωριστός-ή-ό (határozószó)
χωριστά, ξεχωριστά
különböző (másmilyen) διαφορετικός-ήό, (különféle) διάφορος-η-ο
különféle διάφορος-η-ο
különös περίεργος-η-ο, παράξενος-ηο, ειδικός-ή-ό, ιδιαίτερος-η-ο
különösen (különösképpen) ιδιαίτερα
külső εξωτερικός-ή-ό

Ll
láb πόδι (το)
labda µπάλα (η)
labdarúgás ποδόσφαιρο (το)
labdarúgó ποδοσφαιριστής (ο)
lakás διαµέρισµα (το), σπίτι (το)
lakik µένω (µείνω), κατοικώ, κάθοµαι
(καθίσω)
lámpa λάµπα
lány κοπέλα (η), κορίτσι (το), (vki
lánya) κόρη (η)
lánytestvér αδερφή (η)
lapos πλατύς-ιά-ύ
lárma φασαρία (η)
lassan αργά, σιγά
lassú αργός-ή-ό
lát βλέπω (δω)
látnivaló αξιοθέατο (το)
látogatás επίσκεψη (η, tsz. -εις)
látszik φαίνοµαι (vmilyennek
alanyeset)
láz πυρετός (ο)
le κάτω
lecke µάθηµα (το)
lefoglal (szobát) κλείνω
legalább τουλάχιστον
legfeljebb το πολύ
lehet (talán) µπορεί

lehetetlen αδύνατος-η-ο
lehetőség δυνατότητα (η)
lehetséges δυνατός-ή-ό
leír (körülír) περιγράφω
lejön κατεβαίνω (κατέβω)
lekapcsol σβήνω, κλείνω
lekésik χάνω
lelkifurdalás τύψη (η, tsz. -εις)
lemegy κατεβαίνω (κατέβω)
lemond (vmit) ακυρώνω
lent κάτω
lényeg ουσία (η)
lép (hova) πατάω
lépcső σκάλα (η), σκαλιά (τα)
lepedő σεντόνι (το)
leszáll (járműről) κατεβαίνω (κατέβω)
leszed κατεβάζω
leszokik κόβω (vmiről tárgyeset)
létezik υπάρχει
létra σκάλα (η)
létrehoz δηµιουργώ
létrejön δηµιουργούµαι
leül κάθοµαι (καθίσω)
levegő αέρας (ο)
levél (írott) γράµµα (το)
leves σούπα (η)
levesz (vhonnan) κατεβάζω, (ruhát)
βγάζω (βγάλω)
lift ασανσέρ (το)
London Λονδίνο (το)
lövés (rúgás) σουτ (το)
lusta τεµπέλης-α-ικο

Mm
ma σήµερα
macska γάτα (η)
maga εσείς
magam (visszaható névmás) ο εαυτός
µου/σου/...
magas ψηλός-ή-ό
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magyar (férfi – nő) Ούγγρος (ο) –
Ουγγαρέζα (η), (nem emberre
vonatkozóan) ουγγρικός-ή-ό,
ουγγαρέζικος-η-ο
magyarázat εξήγηση (η, tsz. -εις)
Magyarország Ουγγαρία (η)
magyarul ουγγρικά
majom µαϊµού (η)
május Μάιος (ο)
makacs πεισµατάρης-α-ικο
makaróni µακαρόνι (το)
már πια, ήδη, πλέον, ettél már? έχεις
φάει;
marad µένω (µείνω)
március Μάρτιος (ο)
marhaság βλακεία (η)
márka µάρκα (η)
mártás σάλτσα (η)
más άλλος-η-ο
másfél ενάµισης, µιάµιση, ενάµισι
másfelől αφετέρου (δε)
másmilyen διαφορετικός-ή-ό
másodperc δευτερόλεπτο (το)
másodszor δεύτερον
matematika Μαθηµατικά (τα)
maximum το πολύ
medence πισίνα (η)
még ακόµα, még nem ettem δεν έχω
φάει
megáll σταµατάω
megállapodás συµφωνία (η)
megálló στάση (η, tsz. -εις)
megbán µετανιώνω
megbeszélés συζήτηση (η, tsz. -εις),
διαπραγµάτευση (η, tsz. -εις)
megbetegszik αρρωσταίνω
(αρρωστήσω)
megbízik εµπιστεύοµαι (vkiben
tárgyeset)
megbocsát συγχωρώ (vkinek
tárgyeset)
megbukik κόβοµαι (κοπώ) (vmiből σε)
megelőz προσπερνάω

megéri (érdemes) αξίζει, (anyagilag)
συµφέρει
megérkezik φτάνω
megérteti magát συνεννοούµαι
megfázik κρυώνω
megfelel βολεύω (vkinek tárgyeset)
megfog πιάνω
megfojt πνίγω
megfordít γυρίζω
megfordul γυρίζω
megfullad πνίγοµαι (πνιγώ)
meggyőz πείθω
meghal πεθαίνω (πεθάνω) (vmiben
από)
megharagszik θυµώνω (vkire µε)
meghatároz καθορίζω
megházasodik παντρεύοµαι
meghiúsít µαταιώνω
meghiúsul µαταιώνοµαι
meghív (vhova) καλώ, (vmire) κερνάω
(+ tárgyeset)
megígér υπόσχοµαι (υποσχεθώ)
megijed φοβάµαι (vmitől tárgyeset)
megint ξανά, πάλι
mégis και όµως, ωστόσο
megismer (ανα)γνωρίζω
megismétel επαναλαµβάνω (επαναλάβω)
megjelenik εµφανίζοµαι, (könyv)
δηµοσιεύοµαι
megkóstol δοκιµάζω
megköszön ευχαριστώ
meglátogat επισκέπτοµαι
meglepetés έκπληξη (η, tsz. -εις)
megmagyaráz εξηγώ
megnő µεγαλώνω
megnyom πατάω, πιέζω
megold λύω
megoldás λύση (η, tsz. -εις)
megöl σκοτώνω
megsért προσβάλλω (προσβάλω)
megszerez αποκτώ, παίρνω (πάρω)
megszokott συνηθισµένος-η-ο
megvalósít πραγµατοποιώ
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megvalósul πραγµατοποιούµαι
megvendégel κερνάω (vmire
tárgyeset)
megy πηγαίνω, πάω
meggyilkol σκοτώνω
meggyőz πείθω
meggyújt ανάβω
meleg (melléknév) ζεστός-ή-ό, (főnév)
ζέστη (η), melege van ζεσταίνοµαι
melegít ζεσταίνω
melegszik ζεσταίνοµαι
mell στήθος (το)
melltartó σουτιέν (το)
mellé (vmi mellé) δίπλα σε, (lövés)
άουτ
mély βαθύς-ιά-ύ
melyik ποιος-α-ο
menetrend δροµολόγιο (το)
mennydörög βροντάει
mennyi πόσος-η-ο
mérges θυµωµένος-η-ο (vkire µε)
mérkőzés αγώνας (ο)
mert γιατί, διότι, επειδή
mese παραµύθι
mester µάστορας (ο)
messze µακριά
méz µέλι (το)
meztelen γυµνός-ή-ό
mi (személyes névmás) εµείς, (kérdő
névmás) τι
miatt για, εξαιτίας (+ birtokos eset),
λόγω (+ birtokos eset)
mielőtt πριν, προτού
mienk δικός-ή/ιά-ό µας
miért γιατί
mihelyt µόλις
mikor πότε
miközben ενώ
milyen τι, πώς είναι
minden όλος-η-ο, πας (πάσα, παν),
(minden egyes) κάθε
mindenféleképpen οπωσδήποτε
mindenhol παντού

mindenhova παντού
mindenki όλος-η-ο
mindig πάντα
minimum τουλάχιστον
miniszterelnök πρωθυπουργός (ο/η)
minőség ποιότητα (η)
mint ως, (alapfokú összehasonlításnál)
σαν, (középfokú összehasonlításnál)
από, παρά
mintha σαν να
mire ώσπου
miután αφού
mivel (mert hogy) αφού, επειδή
mobil κινητός-ή-ό
mód τρόπος (ο)
modell µοντέλο (το)
modern µοντέρνος-α-ο, σύγχρονος-η-ο
mond λέω (πω)
mos πλένω (πλύνω)
mosakszik πλένοµαι (πλυθώ)
mosolyog χαµογελάω
most τώρα
motor µηχανή (η), κινητήρας (ο)
mozi κινηµατογράφος (ο), σινεµά (το)
múlt (főnév) παρελθόν (το),
(melléknév) περασµένος-η-ο
munka δουλειά (η), (munkálat) έργο
(το)
munkahely δουλειά (η)
munkálat έργο (το)
mustár µουστάρδα (η)
mutat δείχνω (δείξω)
múzeum µουσείο (το)
működik λειτουργώ
München Μόναχο (το)
műsor πρόγραµµα (το)
műsorfüzet πρόγραµµα (το)
művelt µορφωµένος-η-ο
művészet τέχνη (η)

Nn
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nadrág παντελόνι (το)
nagy µεγάλος-η-ο
nagybácsi θείος (ο)
nagybetű κεφαλαίο (το)
nagykövetség πρεσβεία (η)
nagymama γιαγιά (η)
nagynéni θεία (η)
nagyon πολύ
nagypapa παππούς (ο)
naiv αφελής-ής-ές
nap (huszonnégy óra) (η)µέρα,
(égitest) ήλιος (ο)
naplemente ηλιοβασίλεµα (το)
napszemüveg γυαλιά ηλίου (τα)
napszúrás ηλίαση (η)
narancs πορτοκάλι (το)
narancslé πορτοκαλάδα (η)
narancssárga πορτοκαλής-ιά-ί
nász- γαµήλιος-α-ο
ne (tiltószó) µη(ν)
nedves υγρός-ή-ό, βρεγµένος-η-ο
negatív αρνητικός-ή-ό
negyed τέταρτο (το)
néhány µερικός-η-ο (többes számban)
nehéz δύσκολος-η-ο, (súlyra) βαρύςιά-ύ
nehézség δυσκολία (η)
nélkül χωρίς
nem (tagadószó) όχι, (ige
tagadásánál) δεν
Németország Γερµανία (η)
németül γερµανικά
nemrégen πρόσφατα
nemzet έθνος (το)
nemzetközi διεθνής-ής-ές
nép λαός (ο)
népszerű δηµοφιλής-ής-ές
név όνοµα (το)
nevet γελάω
nevetés γέλιο (το)
nevez ονοµάζω
névnap (ονοµαστική) γιορτή (η)
néz κοιτάω/κοιτάζω

nézet άποψη (η, tsz. -εις)
nincs δεν είναι/έχει
Nicosia Λευκωσία (η)
noha αν και, µολονότι
november Νοέµβριος (ο)
nő γυναίκα (η)
nős παντρεµένος
növekedés αύξηση (η, tsz. -εις)
nővér (µεγάλη) αδερφή (η)
növényi φυτικός-ή-ό
nulla µηδέν

NY ny
nyafogós γκρινιάρης-α-ικο
nyak λαιµός (ο)
nyakkendő γραβάτα (η)
nyaklánc κολιέ (το)
nyár καλοκαίρι (το)
nyaralás διακοπές (οι)
nyelv γλώσσα (η)
nyelvtan γραµµατική (η)
nyelvtudás γλωσσοµάθεια (η)
nyer κερδίζω
nyilatkozik δηλώνω
nyit ανοίγω
nyitott ανοικτός-ή-ό
nyitva ανοιχτά, a bolt nyitva van το
µαγαζί είναι ανοιχτό
nyomás πίεση (η, tsz. -εις)
nyomtató εκτυπωτής (ο)
nyugdíj σύνταξη (η, tsz. -εις)
nyugodt ήσυχος-η-ο

OÓ oó
óhajt επιθυµώ
ok λόγος (ο)
ókori αρχαίος-α-ο
okos έξυπνος-η-ο
okosság εξυπνάδα (η)
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október Οκτώβριος (ο)
olaj λάδι (το)
olajzöld λαδής-ιά-ί
olasz (férfi – nő) Ιταλός (η) – Ιταλίδα
(η), (nem emberre vonatkozóan)
ιταλικός-ή-ό
olcsó φτηνός-ή-ό
oldal (könyvben) σελίδα (η)
olívaolaj ελαιόλαδο (το)
olvas διαβάζω
olvasás διάβασµα (το)
optimista αισιόδοξος-η-ο
óra ώρα (η), (karóra) ρολόι (το, tsz.
ρολόγια), (tanóra) µάθηµα (το)
óriási τεράστιος-α-ο
ország χώρα (η)
országház κοινοβούλιο (το)
ortodox ορθόδοξος-η-ο
orvos γιατρός (ο/η)
osztály (vonaton) θέση (η, tsz. -εις),
(iskolában) τάξη (η, tsz. -εις)
osztálytárs συµµαθητής (ο)
osztálytársnő συµµαθήτρια (η)
osztályvezető προϊστάµενος (ο)
osztályzat βαθµός (ο)
óta από
ott εκεί
otthon σπίτι, (hol?) στο σπίτι
óvatos προσεκτικός-ή-ό
óvoda νηπιαγωγείο (το)
óvszer προφυλακτικό (το)

ÖŐ öő
ő αυτός-ή-ό
ők αυτοί-ές-ά
ököl γροθιά (η)
öltöz(köd)ik ντύνοµαι
öltöztet ντύνω
ön εσείς
önök εσείς
öröm χαρά (η)

örül χαίροµαι (χαρώ)
ősz φθινόπωρο (το)
őszinte ειλικρινής-ής-ές
összeg ποσό (το)
összegyűjt µπερδεύω
összegyűlik µαζεύοµαι
összeházasodik παντρεύοµαι
összekever µπερδεύω
összes όλος-η-ο
összeszed µαζεύω
összezavar µπερδεύω
összezavarodik µπερδεύοµαι
ötlet ιδέα (η)
ötös (pénz) τάληρο (το)
ötszázas πεντακοσάρικο (το)
ötvenes πενηντάρικο (το)
övé δικός-ή/ιά-ό του/της/του
övék δικός-ή/ιά-ό τους

Pp
padlizsán µελιτζάνα (η)
panasz παράπονο (το)
panaszkodós παραπονιάρης-α-ικο
pap παπάς (ο)
papír χαρτί (το)
paradicsom ντοµάτα (η)
párbeszéd διάλογος (ο)
park πάρκο (το)
párna µαξιλάρι (το)
párt κόµµα (το)
parti πάρτι (το)
passzol ταιριάζω (vmihez µε)
pedig ενώ
példa παράδειγµα (το)
péntek Παρασκευή (η)
pénz χρήµα (το), λεφτά (τα)
pénztárca πορτοφόλι (το)
perc λεπτό (το)
pesszimista απαισιόδοξος-η-ο
pihen ξεκουράζοµαι
pihentet ξεκουράζω
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pillanat στιγµή (η)
pillantás µατιά (η)
pimaszság θράσος (το)
pincér σερβιτόρος (ο)
piros κόκκινος-η-ο
pisztácia φιστίκι (το)
pizza πίτσα (η)
pizsama πιτζάµα (η)
pohár ποτήρι (το)
polgár πολίτης (ο)
polip χταπόδι (το)
politika πολιτική (η)
politikus πολιτικός (ο)
póló µπλουζάκι (το)
pont σηµείο (το), (írásnál) τελεία (η)
pontos ακριβής-ής-ές
pontosan ακριβώς
por σκόνη (η)
posta ταχυδροµείο (το)
postás ταχυδρόµος (ο)
preferál προτιµώ
próbálkozás προσπάθεια (η),
δοκιµασία (η)
probléma πρόβληµα (το)
program πρόγραµµα (το)
publikál δηµοσιεύω (δηµοσιεύσω)
pusztítás καταστροφή (η)
pusztulás καταστροφή (η)

Rr
rábeszél πείθω
rablóhús σουβλάκι (το)
rádió ραδιόφωνο (το)
ragaszkodik επιµένω (επιµείνω)
rágógumi τσίχλα (η)
rák (betegség) καρκίνος (ο)
rak βάζω (βάλω)
rávesz πείθω
reform µεταρρύθµιση (η, tsz. -εις)
régen παλιά
régész αρχαιολόγος (ο/η)

régészeti αρχαιολογικός-η-ο
reggel πρωί (το)
reggeli πρωινό (το)
régi παλιός-ά-ό
remél ελπίζω
rend τάξη (η, tsz. -εις)
rendben εντάξει
rendel παραγγέλνω (παραγγείλω)
rendelkezik διαθέτω (vmivel tárgyeset)
rendelő ιατρείο (το)
rendezvény εκδήλωση (η, tsz. -εις)
rendőrség αστυνοµία (η)
rendszer σύστηµα (το), (politikai)
καθεστώς (το)
rendszeresen τακτικά
repül πετάω (πετάξω)
repülőgép αεροπλάνο (το)
repülőtér αεροδρόµιο (το)
rész µέρος (το)
részeg µεθυσµένος-η-ο
részére για
részlet λεπτοµέρεια (η)
részletes λεπτοµερειακός-ή-ό,
αναλυτικός-ή-ό
részvétel συµµετοχή (η)
ritka σπάνιος-α-ο
ritkán σπάνια
Róma Ρώµη (η)
Románia Ρουµανία (η)
romlott χαλασµένος-η-ο
rossz κακός-ή/ιά-ό, άσχηµος-η-ο,
(romlott) χαλασµένος-η-ο
rózsaszín ροζ
rögtön αµέσως
rövid κοντός-ή-ό
rúgás (fenékbe) κλωτσιά (η)
ruha ρούχο (το) (főleg többes
számban)

Ss
saját δικός-ή/ιά-ό µου/σου/...
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sajátos ειδικός-ή-ό, ιδιαίτερος-η-ο
sajnál λυπάµαι
sajnos δυστυχώς
saláta (étlapon) σαλάτα (η)
sárga κίτρινος-η-ο
sarok γωνία (η)
sátor σκηνή (η)
sebesség ταχύτητα (η)
segít βοηθάω (vkinek tárgyeset)
sehol πουθενά
sehova πουθενά
sem ούτε
semennyire καθόλου
semmi τίποτα
semmilyen κανένας/κανείς-καµίακανένα
senki κανένας/κανείς-καµία-κανένα
séta βόλτα (η)
sétál περπατάω, κάνω βόλτα
siet βιάζοµαι, κάνω γρήγορα
siker επιτυχία (η)
sikerül (vmi) πετυχαίνω (πετύχω),
(vmit tenni) καταφέρνω (καταφέρω)
sír (ige) κλαίω (κλάψω)
sírás κλάµα (το)
SMS µήνυµα (το)
só αλάτι (το)
soha ποτέ
sok πολύς (πολλή, πολύ) (tsz. πολλοί,
πολλές, πολλά)
sokk σοκ (το)
sor σειρά (η), (emberek alkotta) ουρά
(η)
sors µοίρα (η)
sótlan ανάλατος-η-ο
sovány αδύνατος-η-ο
sötét (főnév) σκοτάδι (το), (szín)
σκούρος-α-ο
Spanyolország Ισπανία (η)
sportpálya γήπεδο (το)
stagnáló στάσιµος-η-ο
strand πλαζ (η)
stressz άγχος (το)

sugárút λεωφόρος (η)
súlyt πλήττω
sült ψητός-ή-ό, (olajban) τηγανιτός-ή-ό
sütő φούρνος (το)

SZ sz
szabad ελεύθερος-η-ο, (vmit tenni)
επιτρέπεται
szabadság ελευθερία (η), (munkahelyi)
άδεια (η)
szabály κανόνας (ο)
szabályos κανονικός-ή-ό
szabályzat κανονισµός (ο)
szaft σάλτσα (η)
szag (άσχηµη) µυρωδιά (η)
száj στόµα (το)
szakáll γένια (τα)
szálloda ξενοδοχείο (το)
szám νούµερο (το)
számítógép υπολογιστής (ο),
κοµπιούτερ (το)
számla λογαριασµός (ο), (bizonylat)
απόδειξη (η, tsz. -εις), (áfás)
τιµολόγιο (το)
szappan σαπούνι (το)
százas εκατοστάρικο (το)
szegény φτωχός-ή/ιά-ό
szégyenlősködik ντρέποµαι
szék καρέκλα (η)
szekrény ντουλάπα (η)
szél (vmi széle) άκρη (η)
széles φαρδύς-ιά-ύ, πλατύς-ιά-ύ
szelet φέτα (η)
szem µάτι (το)
szemben απέναντι (vmivel σε)
személyi (igazolvány) ταυτότητα (η)
szemét σκουπίδι (το)
szemüveg γυαλιά (τα)
szenved πάσχω (vmiben από)
szép όµορφος-η-ο, ωραίος-α-ο
szeptember Σεπτέµβριος (ο)
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szerda Τετάρτη (η)
szerelem έρωτας (ο)
szerelmes ερωτευµένος-η-ο (vkibe µε)
szerencsére ευτυχώς
szerencsétlen δυστυχισµένος-η-ο
szeret αγαπάω, (vkinek tetszik) µου
αρέσει
szeretet αγάπη (η)
szervez διοργανώνω
szervezet οργάνωση (η, tsz. -εις)
szerződés συµβόλαιο (το), σύµβαση
(η, tsz. -εις)
szex σεξ (το)
szín χρώµα (το)
színész ηθοποιός (ο/η)
szirtaki συρτάκι (το)
szívesen ευχαρίστως, (kérem!)
παρακαλώ!
szívesség χάρη (η)
szleng αργκό (η)
szmog νέφος (το)
szó λέξη (η, tsz. -εις), (vki szavai)
λόγια (τα)
szoba δωµάτιο (το)
szokásos συνηθισµένος-η-ο
szoknya φούστα (η)
szombat Σάββατο (το)
szomjas διψάω
szomorú λυπηµένος-η-ο,
στενοχωρηµένος-η-ο
szorgalmas επιµελής-ής-ές
szótár λεξικό (το)
szőke ξανθός-ή/ιά-ό
sztrájk απεργία (η)
szükség ανάγκη (η), szüksége van
χρειάζοµαι (vmire tárgyeset)
szükséges απαραίτητος-η-ο
szül γεννώ
születésnap γενέθλια (τα)
születik γεννιέµαι
szülő γονέας (ο)
szünet διάλειµµα (το), (pl. nyári)
διακοπές (οι)

szürke γκρι

Tt
tabletta χάπι (το)
tag µέλος (το)
takarékoskodik κάνω οικονοµία
takarékosság οικονοµία (η)
takarít καθαρίζω
takarítás καθαριότητα (η)
talál βρίσκω
található βρίσκεται
találkozik συναντώ (vkivel tárgyeset),
συναντιέµαι (vkivel µε)
találkozó συνάντηση (η, tsz. -εις),
ραντεβού (το)
talán ίσως
támogat υποστηρίζω (υποστηρίξω)
tanács συµβουλή (η)
tanár (alsószintű oktatásban, nyelv-)
δάσκαλος (ο), (közép- és felsőszintű
oktatásban) καθηγητής (ο)
tanárnő (alsószintű oktatásban, nyelv-)
δασκάλα (η), (közép- és felsőszintű
oktatásban) καθηγήτρια (η)
táncol χορεύω
tandíj δίδακτρα (τα)
tanít διδάσκω, µαθαίνω (µάθω)
tanító δάσκαλος (ο)
tanítónő δασκάλα (η)
tanóra µάθηµα (το)
tanszék τµήµα (το)
tanul µαθαίνω (µάθω), σπουδάζω,
(készül) διαβάζω
tanulás διάβασµα (το)
tanuló (fiú – lány) µαθητής (ο) –
µαθήτρια (η)
tapos πατάω
tart κρατάω, (vél) θεωρώ (vmilyennek
tárgyeset)
tartalmaz περιέχω, περιλαµβάνω
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tartozik (vkinek) χρωστάω, (vkire)
αφορώ (+ tárgyeset)
táska τσάντα (η)
tavaly πέρυσι
tavasz άνοιξη (η)
távol µακριά
taxis ταξιτζής (ο)
te εσύ
tea τσάι (το)
tégla τούβλο (το)
tegnap (ε)χθες, (ε)χτες
tegnapelőtt προχθές
tehát άρα, δηλαδή
tej γάλα (το, tsz. γάλατα)
tél χειµώνας (ο)
telefon τηλέφωνο (το)
telefonál τηλεφωνώ, παίρνω
τηλέφωνο, κάνω τηλεφώνηµα
teli γεµάτος-η-ο
teljes (egész) ολόκληρος-η-ο,
(abszolút) απόλυτος-η-ο
teljesen απόλυτα, εντελώς, τελείως
téma θέµα (το)
temetés κηδεία (η)
temető νεκροταφείο (το)
templom εκκλησία (η)
tenger θάλασσα (η)
tengerpart παραλία (η)
tennivaló δουλειά (η)
tény γεγονός (το)
tényleg όντως
tér πλατεία (η), (terület) χώρος (ο)
terem αίθουσα (η)
térkép χάρτης (ο)
termék προϊόν (το)
természet φύση (η)
természetesen φυσικά, βέβαια,
βεβαίως
terület (vmi területe) έδαφος (το),
(környék) περιοχή (η), µέρος (το),
(tér) χώρος (ο)
tervez σχεδιάζω
tessék! ορίστε!

test σώµα (το)
tesz βάζω (βάλω)
tétovázik διστάζω
tetszik αρέσω
tévé τηλεόραση (η, tsz. -εις)
téved κάνω λάθος
tévedés λάθος (το)
ti εσείς
tied δικός-ή/ιά-ό σου
tietek δικός-ή/ιά-ό σας
tilos απαγορεύεται
tiltakozik διαµαρτύροµαι
(διαµαρτυρηθώ)
tintahal καλαµάρι (το)
tisztaság καθαριότητα (η)
tisztel σέβοµαι (σεβαστώ)
tisztelet τιµή (η)
tisztít καθαρίζω
titkár γραµµατέας (ο)
titkárnő γραµµατέας (η)
titkol κρύβω
titok µυστικό (το)
tizenegyes πέναλτι (το)
tízes δεκάρικο (το)
tó λίµνη (η)
tojás αυγό (το)
tolatás όπισθεν (η)
tolmács διερµηνέας (ο/η)
torok λαιµός (ο)
torta πάστα (η)
tortúra ταλαιπωρία (η)
totó προ-πο (το)
törekszik επιδιώκω (vmire tárgyeset)
török (férfi – nő) Τούρκος (ο) –
Τουρκάλα (η)
Törökország Τουρκία (η)
törölköző πετσέτα (η)
történelem ιστορία (η)
történet ιστορία (η)
történik συµβαίνει (συµβεί), γίνεται
(γίνει), mi történt? τι συνέβη/έγινε
törvény νόµος (ο)
törvényes νόµιµος-η-ο
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törvénytelen παράνοµος-η-ο
tréfa αστείο (το), πλάκα (η)
tud ξέρω, (bír) µπορώ
túl (vmin) πέρα από
tulajdonos ιδιοκτήτης (ο)
tükör καθρέφτης (ο)
tűnik φαίνοµαι (vmilyennek alanyeset)
tüntetés διαδήλωση (η, tsz. -εις)
türelem υποµονή (η)
türelmetlen ανυπόµονος-η-ο
tűz φωτιά (η)
tűzoltó πυροσβέστης (ο)

TY ty
tyúk κότα (η)

UÚ uú
udvarias ευγενικός-ή/ιά-ό
úgy έτσι
ugyanaz (ο/η/το) ίδιος-α-ο
ugyanolyan ίδιος-α-ο
új νέος-α-ο, καινούργιος-α-ο
ujj δάκτυλο (το)
újra- ξαναújság (napilap) εφηµερίδα (η),
(folyóirat) περιοδικό (το), (hír) νέο
(το)
un βαριέµαι
unatkozik βαριέµαι
undorodik σιχαίνοµαι (σιχαθώ) (vmitől
tárgyeset)
unió ένωση (η, tsz. -εις)
úr κύριος (ο)
úszás κολύµπι (το)
út οδός (η), δρόµος (ο)
utál σιχαίνοµαι (σιχαθώ)
utána µετά
utasítás κουµάντο (το)
utazás ταξίδι (το)

utazik ταξιδεύω
utca οδός (η), δρόµος (ο)
útlevél διαβατήριο (το)
útmutatás οδηγία (η)
utolsó τελευταίος-α-ο
utónév όνοµα (το)

ÜŰ üű
üdítőital αναψυκτικό (το)
üdvözöl χαιρετώ
ügy υπόθεση (η, tsz. -εις)
ügyfél πελάτης (ο)
ügyvéd δικηγόρος (ο/η)
ül κάθοµαι (καθίσω)
ünnep γιορτή (η)
üres άδειος-α-ο
üt χτυπάω
ütés µπουνιά (η)
üveg (ablak-) τζάµι (το), (italé)
µπουκάλι (το)
üzenet µήνυµα (το)
üzlet κατάστηµα (το), µαγαζί (το)

Vv
vacsora βραδινό (το)
vág κόβω
vagy ή, είτε
vagyok είµαι
vaj βούτυρο (το)
vakáció διακοπές (οι)
valahogy κάπως
valahol κάπου, (főleg kérdésben)
πουθενά
valahova κάπου, (főleg kérdésben)
πουθενά
valaki κάποιος-α-ο, (főleg kérdésben)
κανένας/κανείς, καµία, κανένα
valamelyik κάποιος-α-ο
valamennyi κάµποσος-η-ο,
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valamennyire κάµποσο, (főleg
kérdésben) καθόλου
valami κάτι (főleg kérdésben) τίποτα
valamikor κάποτε, (főleg kérdésben)
ποτέ
válás διαζύγιο (το)
válaszol απαντάω
választ διαλέγω, επιλέγω
választások εκλογές (οι)
válik (vmivé) γίνοµαι (γίνω), (vkitől)
χωρίζω
vállalkozó επιχειρηµατίας (ο/η)
valóban πραγµατικά, όντως
valódi γνήσιος-α-ο, αληθινός-ή-ό,
πραγµατικός-ή-ό
valóság πραγµατικότητα (η)
valószínű πιθανός-ή-ό
valószínűleg πιθανώς, πιθανόν
valószínűség πιθανότητα (η)
változás αλλαγή (η)
változtat αλλάζω
vámos τελωνειακός (ο/η)
van (létige) είµαι, (vkinek valamije)
έχω, (létezik) υπάρχω
váratlan απρόοπτος-η-ο
város πόλη (η, tsz. -εις)
vásárlás ψώνια (τα)
vasárnap Κυριακή (η)
vásárol ψωνίζω, αγοράζω
vastag παχύς-ιά-ύ, χοντρός-ή-ό
vécé τουαλέτα (η)
vécépapír χαρτί υγείας (το)
végállomás τέρµα (το)
végre επιτέλους
végül τελικά, επιτέλους
vélemény γνώµη (η)
véletlenül τυχαία, κατά λάθος
vér αίµα (το)
verseny αγώνας (ο)
vesz παίρνω (πάρω), (vásárol)
αγοράζω
veszekedés καβγάς (ο, tsz. καβγάδες)
veszekszik καβγαδίζω

veszély κίνδυνος (ο)
veszélyes επικίνδυνος-η-ο
veszít (kikap) χάνω
veszít χάνω
vezet οδηγώ/οδηγάω
vezető αρχηγός (ο), (járműé) οδηγός
(ο)
vicc (tréfa) αστείο (το), (mesélt)
ανέκδοτο (το)
viccel αστειεύοµαι
viccelődés πλάκα (η)
vidám χαρούµενος-η-ο
vigyáz προσέχω
világ κόσµος (ο)
világos φωτεινός-ή-ό, (szín) ανοιχτόςή-ό, (egyértelmű) ξεκάθαρος-η-ο,
σαφής-ής-ές
villámlik αστράφτει
villamos τραµ (το)
virág λουλούδι (το)
viselkedik (συµπερι)φέροµαι (vkivel
σε)
visít ουρλιάζω (ουρλιάξω)
viszontagság ταλαιπωρία (η)
viszontlátásra! αντίο! γεια σας! εις το
επανιδείν!
visszaad επιστρέφω, δίνω πίσω
visszajön γυρίζω
visszamegy γυρίζω
visszatér επιστρέφω
vita (építő jellegű) συζήτηση (η, tsz. εις), (veszekedés) καβγάς (ο, tsz.
καβγάδες)
vizes υγρός-ή-ό, βρεγµένος-η-ο
vizsga εξέταση (η, tsz. -εις),
vizsgálat εξέταση (η, tsz. -εις)
vizsgázik δίνω εξετάσεις
vonal γραµµή (η)
vonat τρένο (το), αµαξοστοιχία (η)
vonyít ουρλιάζω (ουρλιάξω)
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Zz
zacskó σακούλα (η)
zaj θόρυβος (ο)
zárt κλειστός-ή-ό
zárva κλειστά, a bolt zárva van είναι
κλειστό το µαγαζί
zászló σηµαία (η)
zavar (ige) ενοχλώ
zavaros µπερδεµένος-η-ο
zene µουσική (η)
zeneszám τραγούδι (το)
Zeusz ∆ίας (ο)
zokni κάλτσα (η)
zongora πιάνο (το)
zöld πράσινος-η-ο
zűrzavar φασαρία (η)

ZS zs
zseb τσέπη (η)
zsír λίπος (το)
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Α α
αγαπάω szeret
αγάπη (η) szeretet
αγαπηµένος-η-ο kedves, drága,
kedvenc
αγγλικά angolul
άγνωστος-η-ο ismeretlen
αγοράζω vesz, vásárol
αγόρι (το) fiú
άγχος (το) stressz
αγώνας (ο) verseny, mérkőzés
άδεια (η) engedély, szabadság
άδειος-α-ο üres
αδερφή (η) lánytestvér
αδέρφια (τα) testvérek
αδερφός (ο) fiútestvér
άδικος-η-ο igazságtalan, alaptalan
αδύνατος-η-ο sovány, gyenge
αέρας (ο) levegő
αεροδρόµιο (το) repülőtér
αεροπλάνο (το) repülőgép
Αθήνα (η) Athén
αίθουσα (η) terem
αίµα (το) vér
αισθάνοµαι (αισθανθώ) érez, érzi
magát
αισθητός-ή-ό érezhető
αισιόδοξος-η-ο optimista
αίτηση (η, tsz. -εις) kérelem
ακολουθώ követ
ακόµα még
ακούω hall, hallgat (→ ακούγοµαι
hallatszik, hallható)
άκρη (η) szél
ακριβής-ής-ές pontos
ακριβός-ή-ό drága
ακριβώς pontosan
ακυρώνω lemond, érvénytelenít (→
ακυρώνοµαι elmarad)
αλάτι (το) só
αλήθεια (η) igaz(ság)
αληθινός-ή-ό igazi

αλκοόλ (το) alkohol
αλλά de, hanem
αλλαγή (η) csere, változás
αλλάζω cserél, változtat, átvált
άλλος-η-ο más, másik: και άλλος-η-ο
még (több)
άµα ha
αµάξι (το) kocsi
αµαξοστοιχία (η) vonat
αµέσως rögtön, azonnal
αµφιβάλλω (αµφιβάλω) (+ για) kételkedik
vmiben
αν ha
αν και habár, noha, jóllehet
αναβάλλω (αναβάλω) elhalaszt
ανάβω felkapcsol, meggyújt
αναγκάζω kényszerít (→ αναγκάζοµαι
kényszerül, kénytelen)
ανάγκη (η) szükség
αναλαµβάνω (αναλάβω) elvállal
ανάλατος-η-ο sótlan
ανάληψη (η, tsz. -εις) (pénz)felvét
ανάλογα µε vmitől függően, vmi szerint
ανάµεσα σε vmi között
ανάµνηση (η, tsz. -εις) emlék
ανάπτυξη (η, tsz. -εις) fejlődés
αναφέρω említ
αναχώρηση (η, tsz. -εις) indulás
αναψυκτικό (το) üdítőital
ανεβαίνω (ανέβω) felmegy, feljön,
felszáll
άνετος-η-ο kényelmes
ανηφόρα (η) emelkedő
άνθρωπος (ο) ember
ανοίγω (ki)nyit, bekapcsol
ανοικτός-ή-ό nyitott, nyitva
άνοιξη (η) tavasz
αντέχω kibír, elvisel
αντί helyett: αντί να ahelyett, hogy
αντιπολεµικός-ή-ό háborúellenes
αντιπολίτευση (η, tsz. -εις) ellenzék
άντρας (ο) férfi, férj
ανυπόµονος-η-ο türelmetlen
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άουτ mellé, fölé
απαγορεύεται tilos
απαισιόδοξος-η-ο pesszimista
απαίτηση (η, tsz. -εις) követelés, igény
απαντάω válaszol
απέναντι szembe(n)
απαραίτητος-η-ο szükséges
απεργία (η) sztrájk
απευθύνω irányít vhova (→
απευθύνοµαι fordul vhova)
απίστευτος-η-ο hihetetlen
απλός-ή-ό egyszerű
απλώς egyszerűen (csak)
από -ből/ből, -ról/ről, -tól/től
απόγευµα (το) délután
αποδεικνύω (αποδείξω) (be)bizonyít
απόλυτος-η-ο teljes, abszolút
απολύω elbocsát
απορώ (+ µε) csodálkozik vmin
αποτελώ alkot, képez (→ αποτελούµαι
áll vmiből)
απόφαση (η, tsz. -εις) döntés
αποφασίζω elhatároz
απόψε ma este
άποψη (η, tsz. -εις) nézet
Απρίλιος (ο) április
απρόοπτος-η-ο előre nem látható,
váratlan
άρα tehát
αργά késő(n)
αργκό (η) argó, szleng
αργός-ή-ό lassú
αργώ késik
αρέσω tetszik vkinek, szeret vki vmit;
ízlik vkinek
αριστερά balra
αρκετός-ή-ό elég, elég sok
αρκεί elég, elegendő
αρνητικός-ή-ό negatív
αρρωσταίνω (αρρωστήσω)
megbetegszik
άρρωστος-η-ο beteg

αρχαιολογικός-η-ο régészeti:
αρχαιολογικός χώρος ásatási terület,
romkert
αρχαίος-α-ο ókori
αρχηγός (ο) vezető
αρχίζω kezd, kezdődik
ας hadd
ασανσέρ (το) lift
ασθενής(-ής-ές) (ο) beteg
άσκηση (η, tsz. -εις) gyakorlat, feladat
άσπρος-η-ο fehér
αστειεύοµαι viccel
αστείο (το) vicc, tréfa
αστράφτει villámlik
αστυνοµία (η) rendőrség
ασφάλεια (η) biztonság, biztosítás
άσχετος-η-ο hozzá nem értő
άσχηµος-η-ο csúnya
ασχολούµαι foglalkozik
ατµόσφαιρα (η) hangulat, atmoszféra
ατύχηµα (το) baleset
αυγό (το) tojás
Αύγουστος (ο) augusztus
αύξηση (η, tsz. -εις) növekedés,
(fizetés-/ár)emelés
αϋπνία (η) álmatlanság
αύριο holnap
Αυστρία (η) Ausztria
αυτοκίνητο (το) autó
αυτοκινητόδροµος (ο) autópálya
αυτός-ή-ό ő, ez, az
αφελής-ής-ές naiv
αφενός (µεν) egyfelől
αφετέρου (δε) másfelől
αφήνω hagy, enged
άφιξη (η, tsz. -εις) érkezés
αφορώ (+ tárgyeset/σε) tartozik vkire,
érint, illet vkit
αφού miután, mivel

Β β
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βάζω (βάλω) tesz, rak, (ruhát) felvesz,
önt
βαθµός (ο) osztályzat, fok: βαθµός
Κελσίου Celsius-fok
βαθύς-ιά-ύ mély
βαλίτσα (η) bőrönd
βαριέµαι un, unatkozik, lusta vmihez
βαρκάδα (η) csónakázás
βαρύς-ιά-ύ nehéz (súlyra)
βασανίζω gyötör, kínoz
βάσει (+ birtokos eset) alapján
βάση (η, tsz. -εις) alap
βασιλιάς (ο, tsz. βασιλιάδες) király
βάφω fest
βγάζω (βγάλω) kivesz, (ruhát) levesz,
(pénzt) keres
βγαίνω (βγω) kimegy, kijön, kiszáll
βέβαια/βεβαίως természetesen
βέβαιος-η/α-ο biztos vmiben
βελτιώνω javít
βενζινάδικο (το) benzinkút
βενζίνη (η) benzin
βήχας (ο) köhögés
βιάζοµαι siet
βιβλίο (το) könyv
βιβλιοθήκη (η) könyvtár
βιβλιοπωλείο (το) könyvesbolt
βλακεία (η) marhaság, hülyeség
βλάπτω (+ tárgyeset) árt vkinek
βλέπω (δω) lát
βοηθάω (+ tárgyeset) segít vkinek
βολεύω (+ tárgyeset) megfelel vkinek
βόλτα (η) séta
Βουλγαρία (η) Bulgária
βουλευτής (ο/η) országgyűlési
képviselő
βουνό (το) hegy
βούτυρο (το) vaj
βραδινό (το) vacsora
βράδυ (το) este
βράζω forral, főz
βρεγµένος-η-ο vizes, nedves
βρέχει esik az eső

βρέχω eláztat (→ βρέχοµαι [βραχώ]
elázik)
βρίσκω talál (→ βρίσκοµαι [βρεθώ]
található, van, kerül vhova)
βροντάει mennydörög
βροχή (η) eső
Βρυξέλες (οι) Brüsszel

Γ γ
γάλα (το, tsz. γάλατα) tej
γαλάζιος-α-ο kék
Γαλλία (η) Franciaország
γαµήλιος-α-ο nászγάµος (ο) házasság, esküvő
γαρίδα (η) garnéla
γάτα (η) macska
γεγονός (το) esemény, tény
γεια σου/σας! szia’ / sziasztok!
üdvözlöm!
γελάω nevet
γέλιο (το) nevetés
γεµάτος-η-ο teli
γενέθλια (τα) születésnap
γένια (τα) szakáll
γεννώ szül (→ γεννιέµαι születik)
Γερµανία (η) Németország
γερµανικά németül
γέφυρα (η) híd
γεωργία (η) földművelés
γη föld
γήπεδο (το) sportpálya
για -ért, miatt, - részére, -ra/re, -ba/be,
-nak/nek, számára, -ról/ről, felől,
(felszólításnál) csak
γιαγιά (η) nagymama
γιαούρτι (το) joghurt
γιατί miért, mert
γιατρός (ο/η) orvos
γι’ αυτό ezért
γίνεται lehet(séges)
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γίνοµαι (γίνω) válik vmivé, lesz,
történik
γιορτή (η) ünnep, névnap
γιος (ο) vki fia
γκαρσονιέρα (η) garzonlakás
γκρι szürke
γκρινιάρης-α-ικο nyafogós
γκρουπ (το) csoport
γλεντάω bulizik
γλυκό (το) édesség
γλυκός-ιά-ό édes
γλώσσα (η) nyelv
γλωσσοµάθεια (η) nyelvtudás
γνήσιος-α-ο eredeti
γνώµη (η) vélemény
γνωρίζω (meg)ismer (→ γνωρίζοµαι
megismerkedik, ismerik egymást)
γονέας (ο) szülő
γραβάτα (η) nyakkendő
γράµµα (το) levél, betű
γραµµατέας (ο/η) titkár(nő)
γραµµατική (η) nyelvtan
γραµµή (η) vonal
γραφείο (το) iroda, íróasztal
γράφω ír (→ γράφοµαι írják, be/feliratkozik)
γρήγορος-η-ο gyors
γροθιά (η) ököl, ökölcsapás
γυαλιά (τα) szemüveg
γυµνός-ή-ό meztelen
γυναίκα (η) nő, feleség
γυρίζω megfordít, megfordul,
visszamegy, visszajön
γυρνάω (γυρίσω) járkál, csavarog
γύρω σε vmi körül
γωνία (η) sarok

∆ δ
δάκρυ (το, tsz. δάκρια) könny
δάκτυλο (το) ujj

δανείζω kölcsönöz, kölcsönad (→
δανείζοµαι kölcsönöz, kölcsönvesz,
kölcsönt vesz fel)
δασκάλα (η) tanítónő, tanárnő
δάσκαλος (ο) tanító, tanár
δάσος (το) erdő
δείχνω (δείξω) mutat, (+ alanyeset)
látszik vmilyennek
δεκάρικο (το) tízes
∆εκέµβριος (ο) december
δέµα (το) csomag
δεν (ige tagadásánál) nem
δέντρο (το) fa
δεξιά jobbra
δέρµα (το) bőr
δεσποινίς (η, tsz. δεσποινίδες)
kisasszony
∆ευτέρα (η) hétfő
δεύτερον másodszor
δέχοµαι elfogad, beleegyezik
δηλαδή tehát, azaz
δηλώνω nyilatkozik, kijelent
δηµιουργώ alkot, létrehoz (→
δηµιουργούµαι létrejön)
δηµοκρατικός-ή-ό demokratikus
δηµοσιεύω (δηµοσιεύσω) megjelentet,
publikál (→ δηµοσιεύοµαι
megjelenik)
δηµοφιλής-ής-ές népszerű
διαβάζω olvas, tanul, készül
διάβασµα (το) olvasás, tanulás
διαβατήριο (το) útlevél
διαδήλωση (η, tsz. -εις) tüntetés
∆ιαδίκτυο (το) Internet
διαζύγιο (το) válás
διαθέτω (+ tárgyeset) rendelkezik
vmivel
δίαιτα (η) diéta: κάνω δίαιτα diétázik
διακοπές (οι) vakáció, nyaralás,
szünet
διαλέγω választ
διάλειµµα (το) szünet
διάλεξη (η, tsz. -εις) előadás
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διάλογος (ο) párbeszéd
διαµαρτύροµαι (διαµαρτυρηθώ)
tiltakozik
διαµέρισµα (το) lakás, apartman
διάρκεια (η) (idő)tartam
διαρρέω (διαρρεύσω) kiszivárog
∆ίας (ο) Zeusz
διάσηµος-η-ο híres
διασταύρωση (η, tsz. -εις) kereszteződés
διαφορά (η) különbség
διαφορετικός-ή-ό másmilyen,
különböző
διάφορος-η-ο különféle, különböző
διαφωνώ nem ért egyet
δίδακτρα (τα) tandíj
διεθνής-ής-ές nemzetközi
διερµηνέας (ο/η) tolmács
διεύθυνση (η, tsz. -εις) cím
διευθυντής (ο) igazgató
δικαιολογηµένος-η-ο indokolt, igazolt
δικαστήριο (το) bíróság
δικηγόρος (ο/η) ügyvéd
δίκιο (το) vki igaza
δίκλινο (δωµάτιο) kétágyas szoba
δικός-ή-ό µου/σου/... (erős birtokos
névmás) az én/te/…, (az)
enyém/tied/…, saját
δικτατορία (η) diktatúra
δίνω (δώσω) ad
διοργανώνω szervez
διορθώνω kijavít
διότι mert
δίπλα mellette, mellé
δίπλωµα (το) jogosítvány, diploma
διστάζω tétovázik, habozik
διψάω szomjas
δοκιµάζω kipróbál, felpróbál,
megkóstol
δολάριο (το) dollár
δολοφόνος (ο) gyilkos
δόντι (το) fog

δουλειά (η) munka, dolog, tennivaló,
munkahely
δουλεύω dolgozik
δράστης (ο) elkövető
δροµολόγιο (το) menetrend
δροσερός-ή-ό hűvös
δυάρι (το) kétszobás lakás
δυνατός-ή-ό erős, hangos, lehetséges
δυνατότητα (η) lehetőség
δυσάρεστος-η-ο kellemetlen
δυσκολία (η) nehézség
δύσκολος-η-ο nehéz
δυστυχισµένος-η-ο szerencsétlen,
boldogtalan
δυστυχώς sajnos
δωµάτιο (το) szoba
δωρεάν ingyen

Ε ε
έγγραφο (το) irat
εγγύηση (η, tsz. -εις) garancia
εγκαίρως időben
εγώ én
εσύ te
εµείς mi
εσείς ti, ön, önök
έδαφος (το) terület
εδώ itt
έθνος (το) nemzet
είδηση (η, tsz. -εις) hír: παίρνω είδηση
észrevesz
ειδοποιώ értesít
είδος (το) fajta
εικόνα (η) kép
εικοσάρικο (το) húszas
ειλικρινής-ής-ές őszinte
είµαι (létige) van
ειρήνη (η) béke
εις το επανιδείν! a viszontlátásra!
εισιτήριο (το) jegy
εισόδηµα (το) jövedelem
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είσοδος (η) bejárat, belépő
είτε akár, vagy
εκατοστάρικο (το) százas
εκδήλωση (η, tsz. -εις) rendezvény
εκδίδω (εκδώσω) kiad
εκεί ott
εκείνος-η-ο (mutató névmás) az
έκθεση (η, tsz. -εις) kiállítás
εκκλησία (η) templom, egyház
εκλέγω kiválaszt
εκλογές (οι) választások
εκνευρίζω idegesít
εκτός (+ birtokos eset) kívül,
túlmenően
εκτός αν kivéve, ha
εκτός από vmin kívül
εκτυπωτής (ο) nyomtató
έκφραση (η, tsz. -εις) kifejezés
έλα! gyere! na! rajta! ugyan!
ελαιόλαδο (το) olívaolaj
ελαφρύς-ιά-ύ könnyű (súlyra)
ελεύθερος-η-ο szabad, szabadonálló
Ελλάδα (η) Görögország
έλλειψη (η, tsz. -εις) hiány, hiányosság
Έλληνας (ο) - Ελληνίδα (η) görög
(ember/férfi - nő)
ελληνικά görögül
ελληνικός-ή-ό görög
ελπίζω remél
εµετός (ο) hányás
εµπιστεύοµαι (+ tárgyeset) megbízik
vmiben
εµπιστοσύνη (η) bizalom
εµφανίζω megjelenít (→ εµφανίζοµαι
megjelenik, feltűnik)
ενάµισης, µιάµιση, ενάµισι másfél
έναντι (+ birtokos eset) ellenében
ενάντια σε vmi ellen, vmivel szemben
εναντίον (+ birtokos eset) ellen,
szemben
έναρξη (η, tsz. -εις) kezdet, elkezdés
ένας, µια, ένα egy

ενδιαφέρον (το, tsz. ενδιαφέροντα)
érdek(esség)
ενδιαφέρω érdekel (→ ενδιαφέροµαι
érdeklődik)
ενδιαφέρων-ουσα-ον érdekes
ενθύµιο (το) emlék
εννοείται értendő
ενοικίαση (η, tsz. -εις) bérlés
ενοχλώ zavar
εντάξει rendben
εντελώς teljesen
εντός (+ birtokos eset) belül
εντύπωση (η, tsz. -εις) benyomás
ενώ amint, miközben, pedig, holott
ενώπιον (+ birtokos eset) előtt
ένωση (η, tsz. -εις) egység, unió
εξαιτίας (+ birtokos eset) miatt
εξαρτώµαι (εξαρτηθώ) függ vmtől
εξασκούµαι (εξασκηθώ) (+ σε)
gyakorol vmit
εξαφανίζω eltűntet (→ εξαφανίζοµαι
eltűnik)
εξέλιξη (η, tsz. -εις) fejlődés, fejlemény
εξέταση (η, tsz. -εις) vizsgálat, vizsga:
δίνω εξετάσεις vizsgázik
εξηγώ megmagyaráz
έξοδος (η) kijárat
εξυπνάδα (η) okosság
έξυπνος-η-ο okos
εξωτερικός-ή-ό külső, külföldi, külεπάγγελµα (το) foglalkozás
επαναλαµβάνω (επαναλάβω)
megismétel
επανάληψη (η, tsz. -εις) ismétlés
επανειληµµένος-η-ο ismételt,
többszörös
επαφή (η) kapcsolat
επειδή mivel
επηρεάζω befolyásol
επί (+ tárgyeset) át, keresztül, óta; (+
birtokos eset) -on/en/ön, alatt
επιδιώκω (+ tárgyeset) törekszik vmire
επιθυµώ óhajt
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επικεφαλής→ µε επικεφαλής élén
επικίνδυνος-η-ο veszélyes
επιλέγω (ki)választ
επιµελής-ής-ές szorgalmas
επιµένω (επιµείνω) ragaszkodik
vmihez, kitart vmi mellett
έπιπλο (το) bútor
επιπόλαιος-η/α-ο felületes
επίσηµος-η-ο hivatalos
επισκέπτοµαι meglátogat
επίσκεψη (η, tsz. -εις) látogatás
επιστρέφω visszaad, visszatér
επιτέλους végre, végül
επιτρέπεται szabad
επιτυχία (η) siker
επιχείρηµα (το) érv
επιχειρηµατίας (ο/η) vállalkozó
επόµενος-η-ο következő
εργάζοµαι dolgozik
εργαζόµενος (ο) dolgozó
έργο (το) munka, munkálat, film
έρευνα (η) vizsgálat, kutatás
ερµηνευτικός-ή-ό értelmező
έρχοµαι (έρθω) jön
έρωτας (ο) szerelem
ερωτευµένος-η-ο (+ µε) szerelmes
vkibe
ερωτεύοµαι (+ tárgyeset) beleszeret
vkibe
ερώτηση (η, tsz. -εις) kérdés
εστιατόριο (το) étterem
εταιρεία (η) cég
ετήσιος-α-ο éves
ετοιµάζω (el)készít (→ ετοιµάζοµαι
készülődik, [el]készül)
έτοιµος-η-ο kész
έτσι így
ευγενικός-ή/ιά-ό udvarias
ευθεία egyenesen
ευκαιρία (η) alkalom
εύκολος-η-ο könnyű
ευρώ (το) euró
ευρωπαϊκός-ή-ό európai

ευτυχία (η) boldogság
ευτυχισµένος-η-ο boldog
ευτυχώς szerencsére
ευχαριστηµένος-η-ο elégedett
ευχάριστος-η-ο kellemes
ευχαρίστως szívesen
εύχοµαι (ευχηθώ) kíván
εφηµερίδα (η) újság, napilap
εφόσον amennyiben
έχω (+ tárgyeset) van vmije, birtokol
vmit: τα έχω (+ µε) jár vkivel

Ζ ζ
ζάχαρη (η) cukor
ζεσταίνω melegít (→ ζεσταίνοµαι
melegszik, melege van)
ζέστη (η) meleg, hőség: κάνει ζέστη
meleg van
ζεστός-ή-ό meleg
ζηλεύω (+ tárgyeset) irigykedik,
féltékeny vkire
ζηλιάρης-α-ικο irigy(kedő), féltékeny
ζητάω kér
ζω él
ζώο (το) állat

Η η
ή vagy
ηθοποιός (ο/η) színész
ηλίαση (η) napszúrás
ηλικία (η) (élet)kor
ηλικιωµένος-η-ο idős
ήλιος (ο) nap
ηµεροµηνία (η) dátum
ήρωας (ο) hős
ήσυχος-η-ο nyugodt
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Θ θ
θα (a jövő idő és a feltételes mód
segédszava)
θα ήθελα szeretnék
θάλασσα (η) tenger
θάνατος (ο) halál
θαύµα (το) csoda
θαυµάσιος-α-ο csodálatos
θεία (η) nagynéni
θείος (ο) nagybácsi
θέληση (η, tsz. -εις) akarat
θέλω akar, kér vmt
θέµα (το) téma
θεός (ο) isten
θέρµανση (η, tsz. -εις) fűtés
θερµοκρασία (η) hőmérséklet
θέση (η, tsz. -εις) (ülő)hely, osztály
θεωρώ tart, vél (→ θεωρούµαι [+
alanyeset] tartják vmilyennek)
θόρυβος (ο) zaj
θράσος (το) pimaszság
θύµα (το) áldozat
θυµάµαι emlékszik, eszébe jut
θυµίζω (+ σε) emlékeztet vkit
θυµωµένος-η-ο (+ µε) mérges vkire
θυµώνω (+ µε) megharagszik vkire

Ι ι
Ιανουάριος (ο) január
ιατρείο (το) orvosi rendelő
ιδέα (η) ötlet
ιδιαίτερα különösen, különösképpen
ιδιαίτερος-η-ο külön, magán-, különös,
sajátos
ιδιοκτήτης (ο) tulajdonos
ίδιος-α-ο ugyanolyan, ugyanaz
ιδρύω alapít
ικανός-ή-ό képes
ικανότητα (η) képesség
Ιούλιος (ο) július

Ιούνιος (ο) június
ισόγειο (το) földszint
ισονοµία (η) egyenjogúság
Ισπανία (η) Spanyolország
ιστορία (η) történet, történelem
ισχυρίζοµαι állít
ισχύω érvényes
ίσως talán
ιταλικός-ή-ό olasz
Ιταλός (η) – Ιταλίδα (η) olasz
(ember/férfi - nő)
ίωση (η, tsz. -εις) vírusos fertőzés

Κ κ
καβγαδίζω veszekszik
καθαρίζω tisztít, takarít
καθαριότητα (η) tisztaság, takarítás
κάθε minden (egyes)
καθεστώς (το) (főleg politikai) rendszer
καθηγητής (ο) tanár
καθηγήτρια (η) tanárnő
καθόλου (tagadó környezetben)
egyáltalán nem, semennyire (tagadó
környezeten kívül) egyáltalán,
valamennyire
κάθοµαι (καθίσω) ül, álldogál, lakik
καθορίζω meghatároz
καθρέφτης (ο) tükör
καθυστέρηση (η, tsz. -εις) késés
καθώς amint, miközben, mivel, ahogy
και és, (kiemelt szó előtt) is,
(tagadással) sem, (óránál) múlt
και όµως mégis
καινούργιος-α-ο új
καιρός (ο) idő, időjárás
καίω (κάψω) éget, ég (→ καίγοµαι
[καώ]) lángokban áll
κακοκαιρία (η) rossz idő
κακός-ή/ιά-ό rossz
καλαµάρι (το) tintahal
καλαµπούρι (το) bolondozás
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καληµέρα! jó napot/reggelt kívánok!
καληνύχτα! jó éjszakát kívánok!
καλησπέρα! jó estét kívánok!
καλοκαίρι (το) nyár
καλοµαθηµένος-η-ο elkényeztetett
καλός-ή-ό jó
κάλτσα (η) (főleg többes számban)
zokni
καλύτερα inkább
κάµποσο valamennyire
κάµποσος-η-ο valamennyi
κανείς (általános alany) „az ember”
κανένας/κανείς-καµία-κανένα (tagadó
környezetben) senki, semmilyen, egy
sem (tagadó környezeten kívül)
valaki, valamilyen, egy
κάνω csinál
καπνίζω cigarettázik
κάπνισµα (το) dohányzás
καπνός (ο) füst, dohány
κάποιος-α-ο valaki, valamelyik,
valamilyen
κάποτε valamikor
κάπου valahol
κάπως valahogy
καράβι (το) hajó
καράτε (το) karate
καρέκλα (η) szék
καρκίνος (ο) rák (betegség)
καρό kockás
καρπούζι (το) görögdinnye
κάρτα (η) képeslap
κατά (+ tárgyeset) felé, alatt, szerint; (+
birtokos eset) ellen
κατάθεση (η, tsz. -εις) (bank)betét
καταλαβαίνω (καταλάβω) ért
καταλαµβάνω (καταλάβω) elfoglal
κατάλληλος-η-ο alkalmas
καταναλώνω fogyaszt
κατασκευή (η) gyártás, építés
κατάσταση (η, tsz. -εις) állapot
καταστροφή (η) pusztulás, katasztrófa

καταφέρνω (καταφέρω) sikerül vmit
tenni
κατεβάζω levesz, leszed
κατεβαίνω (κατέβω) lemegy, lejön,
leszáll
κατειληµµένος-η-ο foglalt
κάτι valami(t)
κατόπιν (+ birtokos eset) után,
nyomán, követően
κατσαρόλα (η) edény, lábas
κάτω lent, le
κάτω από vmi alatt/alá, kevesebb mint
καυχιέµαι (+ για) dicsekszik vmivel
καφέ barna
καφές (ο, tsz. καφέδες) kávé
καφετέρια (η) kávéház, kávézó
κέντρο (το) központ, belváros
κερδίζω nyer
κερνάω (+ tárgyeset) megvendégel,
meghív vmire
κεφαλαίο (το) nagybetű
κεφαλιά (η) fejes
κηδεία (η) temetés
κήπος (ο) kert
κι ας hiába
κιθάρα (η) gitár
κιλό (το) kiló
κίνδυνος (ο) veszély
κινητός-ή-ό mobil
κίτρινος-η-ο sárga
κλαίω (κλάψω) sír
κλάµα (το) sírás
κλειδί (το) kulcs
κλείνω becsuk, zár, kikapcsol
κλειστός-ή-ό zárt, zárva
κλικ (το) kattintás
κλωτσιά (η) (fenékbe) rúgás
κόβοµαι (κοπώ) (+ σε) megbukik
vmiből
κόβω vág, (+ tárgyeset) leszokik
vmiről
κοιµάµαι alszik
κοινοβούλιο (το) országház
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κοινός-ή-ό közös
κοιτάζω/κοιτάω néz
κόκκινος-η-ο piros
κολιέ (το) nyaklánc
κολύµπι (το) úszás
κόµµα (το) párt
κοµµάτι (το) darab
κοµπιούτερ (το) számítógép
κοντά közel
κοντός-ή-ό alacsony
κόντρα vmi ellen, vmivel szemben
κοπέλα (η) lány
κόπος (ο) fáradozás, fáradtság
κορδόνι (το) cipőfűző
κόρη (η) vki lánya
Κόρινθος (η) Korinthosz
κορίτσι (το) lány
κόσµηµα (το) ékszer
κόσµος (ο) világ, emberek
κοστίζω (+ tárgyeset) kerül vmibe
κότα (η) tyúk
κοτόπουλο (το) csirke
κουδούνι (το) csengő
κούκλα (η) baba
κουµάντο (το) vezetés, utasítás
κούνια (η) hinta
κουράζω (ki)fáraszt (→ κουράζοµαι
elfárad)
κούραση (η) fáradtság
κουρασµένος-η-ο fáradt
κουρεύω megnyír (→ κουρεύοµαι
levágatja a haját)
κρασί (το) bor
κρατάω tart (→ κρατιέµαι tartja
magát)
κράτος (το) állam
κρέας (το, tsz. κρέατα) hús
κρεατόσουπα (η) húsleves
κρεβάτι (το) ágy
κρεµµύδι (το) hagyma
κρίµα kár
κρίση (η, tsz. -εις) krízis
κριτήριο (το) kritérium

κρύβω eldug, elrejt, titkol (→
κρύβοµαι rejtőzködik, elbújik)
κρύο (το) hideg: κάνει κρύο hideg van
κρύος-α-ο hideg
κρυφά titokban, észrevétlenül
κρυώνω (meg)fázik
κτήµα (föld)birtok
κτίριο (το) épület
κυβέρνηση (η, tsz. -εις) kormány
κυκλοφορία (η) forgalom
κυµαίνοµαι (κυµανθώ) ingadozik
κύπελλο (το) kupa
Κύπρος (η) Ciprus
κυρία (η) hölgy
Κυριακή (η) vasárnap
κύριος (ο) úr
Κωνσταντινούπολη (η) Konstantinápoly,
Isztambul

Λ λ
λαδής-ιά-ί olajzöld
λάδι (το) olaj
λάθος (το) hiba, tévedés: κάνω λάθος
téved
λαιµός (ο) nyak, torok
λαός (ο) nép
λείπω hiányzik
λειτουργώ működik
λεκές (ο) (tsz. λεκέδες) folt
λεµόνι (το) citrom
λέξη (η, tsz. -εις) szó
λεξικό (το) szótár
λεπτό (το) perc
λεπτοµέρεια (η) részlet
λεπτοµερειακός-ή-ό részletes
Λευκωσία (η) Nicosia
λεφτά (τα) pénz
λέω (πω) mond, hív vhogy
(→ λέγοµαι [+ alanyeset] mondják,
hívják vhogy), jelent: τι θα πει; mit
jelent?
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λεωφορείο (το) autóbusz
λεωφόρος (η) sugárút
λίγο (egy) kicsit
λίγος-η-ο kevés
λίµνη (η) tó
λιποθυµώ elájul
λίπος (το) zsír
λίρα (η) font
λόγια (τα) szavak, beszéd
λόγος (ο) ok, beszéd
λόγω (+ birtokos eset) miatt
Λονδίνο (το) London
λουλούδι (το) virág
λύ(ν)ω ki-/megold
λυπάµαι sajnál, elszomorodik
λυπηµένος-η-ο szomorú
λύση (η, tsz. -εις) megoldás

Μ µ
µαγαζί (το) üzlet, hely (szórakozóhely,
kávézó, étterem)
µαγειρεύω főz
µάγκας (ο) „nagyfiú”, vagány
µαζεύω összeszed, összegyűjt (→
µαζεύοµαι összegyűlik, gyülekezik)
µαζί együtt
µαθαίνω (µάθω) tanul
µάθηµα (το) tanóra, lecke
Μαθηµατικά (τα) matematika
µαθητής (ο) tanuló (fiú)
µαθήτρια (η) tanuló (lány)
µαϊµού (η) majom
Μάιος (ο) május
µακάρι bárcsak
µακαρόνι (το) makaróni, tészta
µακριά messze, távol
µακρύς-ιά-ύ hosszú
µαλλιά (τα) haj
µάλλον inkább, alighanem
µάνα (η) anya
µαντεύω jósol, kitalál

µάρκα (η) márka
Μάρτιος (ο) március
µάστορας (ο) mester
µαταιώνω meghiúsít (→ µαταιώνοµαι
meghiúsul, elmarad)
µατιά (η) pillantás
µαύρος-η-ο fekete
µαχαίρι (το) kés
µε -val/vel
µεγάλος-η-ο nagy
µεγαλώνω megnöveszt, megnő
µεθυσµένος-η-ο részeg
µέλι (το) méz
µελιτζάνα (η) padlizsán
µέλλον (το) jövő
µέλος (το) tag
µεν ugyan
µένω (µείνω) lakik, marad
µέρα (η) nap
µερικός-η-ο (többes számban) néhány
µέρος (το) hely, rész
µέσα bent, bele
µεσάνυχτα (τα) éjfél
µεσηµέρι (το) dél
µεσηµεριανό (το) ebéd
µέσω (+ birtokos eset) keresztül
µετά utána
µετανιώνω megbán
µεταξύ (+ birtokos eset) között
µεταρρύθµιση (η, tsz. -εις) reform
µεταφράζω fordít
µεταχειρισµένος-η-ο használt
µετρητά (τα) készpénz
µέτριος-α-ο közepes, (kávénál) kevés
cukorral
µέχρι -ig
µέχρι να amíg, mire
µη(ν) (tiltószó) ne
µηδέν nulla
µήλο (το) alma
µήνυµα (το) üzenet, SMS
µήνυση (η, tsz. -εις) feljelentés
µηχανάκι (το) kismotor
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µηχανή (η) gép, motor
µηχάνηµα (το) gép, automata
µια και ha már
µικρός-ή-ό kicsi
µιλάω beszél
µισός-ή-ό fél
µισθός (ο) fizetés
µισώ gyűlöl
µοιάζω (+ µε) hasonlít vkire
µοίρα (η) sors
µόλις mihelyt
µολονότι jóllehet, noha
Μόναχο (το) München
µόνιµος-η-ο állandó
µόνο csak
µονόκλινο (δωµάτιο) egyágyas szoba
µόνος-η-ο µου/σου/... egyedül
µοντέλο (το) modell
µοντέρνος-α-ο modern
µορφωµένος-η-ο művelt
µουντζώνω beint
µουσακάς (ο, tsz. µουσακάδες)
muszaka, rakott padlizsán
µουσείο (το) múzeum
µουσική (η) zene
µούσκεµα (το) beázás, csuromvíz
µουστάκι (το) bajusz
µουστάρδα (η) mustár
µπαίνω (µπω) bemegy, bejön, beszáll
µπάλα (η) labda
µπαµπάς (ο, tsz. µπαµπάδες) apa
µπάνιο (το) fürdés, fürdőszoba
µπάσκετ (το) kosárlabda
µπερδεµένος-η-ο zavaros
µπερδεύω összekever, összezavar (→
µπερδεύοµαι összekeveredik,
összezavarodik)
µπισκότο (το) keksz
µπλε kék
µπλέκω belekever (→ µπλέκοµαι
belekeveredik)
µπλούζα (η) blúz
µπλουζάκι (το) póló

µπορεί lehet
µπορώ tud, bír, -hat/het
µπουνιά (η) ütés, ökölcsapás
µπριζόλα (η) karaj
µπροστά elöl, elé
µυαλό (το) ész, agyvelő
µύδι (το) kagyló
µυρωδιά (η) illat, szag
µυστικό (το) titok
µωρό (το) baba

Ν ν
ναι igen
νεαρός-ή-ό / (ο) fiatal, fiatalember
νεκροταφείο (το) temető
νέο (το) (főleg többes számban) újság,
hír
νέος-α-ο új, fiatal
νέφος (το) szmog
νηπιαγωγείο (το) óvoda
Νοέµβριος (ο) november
νόηµα (το) értelem, jel, intés
νοιάζω érdekel
νοικιάζω bérel, kölcsönöz
νοικοκύρης (ο) házigazda
νοµίζω gondol vmit
νόµιµος-η-ο törvényes
νόµος (ο) törvény
νοσοκόµα (η) ápolónő
νοσοκοµείο (το) kórház
νόστιµος-η-ο finom
νούµερο (το) szám
ντίβα (η) díva, sztárszínésznő
ντοµάτα (η) paradicsom
ντουλάπα (η) szekrény
ντρέποµαι szégyenlősködik,
(el)szégyelli magát
ντύνω öltöztet (→ ντύνοµαι
öltözködik)
νυστάζω (νυστάξω) álmos
νύχτα (η) éjszaka
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νωρίς korán

Ξ ξ
ξανά (igekötőként) ξανα- újra(-), még
egyszer, megint, legközelebb, máskor
is
ξαναλέω (ξαναπώ) újra mond,
megismétel
ξανθός-ή/ιά-ό szőke
ξαφνικά hirtelen
ξεκάθαρος-η-ο világos, egyértelmű
ξεκινώ elindít, elindul
ξεκουράζω pihentet (→ ξεκουράζοµαι
pihen, kipiheni magát)
ξεναγός (ο/η) idegenvezető
ξενοδοχείο (το) szálloda
ξέρω tud, ismer
ξεσηκώνω fellázít (→ ξεσηκώνοµαι
fellázad, felkel)
ξεσυνηθίζω (+ tárgyeset) elszokik
vmitől
ξεχνάω elfelejt
ξοδεύω költ
ξύδι (το) ecet
ξύλο (το) fa, bot, τρώω ξύλο kikap
(verés által)
ξυπνάω felébreszt, felébred
ξυρίζω borotvál (→ ξυρίζοµαι
borotválkozik)

Ο ο
ο εαυτός µου/σου/... magam/
magad/…
ο ένας τον άλλο (η µία την άλλη)
egymást
ο οποίος (η οποία, το οποίο) aki, amely
ο, η, το (határozott névelő) a, az
ό,τι ami(t) (csak)

ο/η/το ίδιος-α-ο ő maga
οδηγάω/οδηγώ vezet
οδηγία (η) vezetés, útmutatás
οδοντίατρος (ο/η) fogorvos
οδός (η) út, utca
οικογένεια (η) család
Οκτώβριος (ο) október
οικονοµία (η) gazdaság, takarékosság
οικονοµικός-ή-ό gazdasági, anyagi,
gazdaságos
όλο állandóan
ολόκληρος-η-ο teljes, egész
όλος-η-ο minden, mindenki, (határozott
névelővel: ο, η, το) az egész
οµάδα (η) csapat, csoport
οµιλία (η) beszéd
όµορφος-η-ο szép
οµπρέλα (η) ernyő
όµως de, azonban
όνοµα (το) név
ονοµάζω nevez
όντως valóban, tényleg
όπισθεν (η) tolatás
όποιος-α-ο (mindenki) aki, amelyik,
amilyen
οποιοσδήποτε (οποιαδήποτε,
οποιοδήποτε) bárki, bármelyik,
bármilyen
όποτε amikor (csak)
οποτεδήποτε bármikor
όπου ahol, ahova (csak)
οπουδήποτε bárhol, bárhova
όπως ahogy (csak)
οπωσδήποτε bármiképpen, feltétlenül,
mindenféleképpen
οργάνωση (η, tsz. -εις) szervezet
ορειβασία (η) hegymászás
όρθιος-α-ο álló
ορθογραφικός-ή-ό helyesírási
ορθόδοξος-η-ο ortodox
ορίστε! tessék!
όρος (ο) feltétel
όροφος (ο) emelet
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όσο amennyire (csak)
όσος-η-ο amennyi (csak)
όταν amikor
ότι (kötőszó) hogy
οτιδήποτε bármi(t)
Ουγγαρία (η) Magyarország
ουγγρικά magyarul
Ούγγρος (ο) – Ουγγαρέζα (η) magyar
(ember/férfi – nő)
ουρά (η) farok, sor
ουρλιάζω (ουρλιάξω) visít, vonyít
ουσία (η) lényeg
ούτε sem
όχι nem

Π π
παγωµένος-η-ο jeges, jéghideg
παγωτό (το) fagylalt
παθαίνω (πάθω) baja esik,
(el)szenved, (betegséget) kap
παιδί (το) gyerek
παίζω játszik
παίκτης (ο) játékos
παίρνω (πάρω) vesz, fog, kap, elvisz,
megszerez, megnyer
παιχνίδι (το) játék
παλιά régen
παλιός-ά-ό régi
παλτό (το) kabát
πανεπιστήµιο (το) egyetem
πάντα mindig
παντελόνι (το) nadrág
παντού mindenhol, mindenhova
παντρεύω megházasít, férjhez ad (→
παντρεύοµαι megházasodik)
πάνω fent, fel
παπάς (ο) pap
παπούτσι (το) (főleg többes számban)
cipő
παππούς (ο) nagypapa
παρά (kötőszó) mint

παρά ellenére, (óránál) lesz
παραγγέλνω (παραγγείλω) rendel
παράδειγµα (το) példa
παράδοση (η, tsz. -εις) hagyomány,
előadás
παραδοσιακός-ή-ό hagyományos
παράθυρο (το) ablak
παραλία (η) tengerpart
παραµένω (παραµείνω) (továbbra is)
marad
παραµικρός legcsekélyebb: µε το
παραµικρό a legkisebb dologért is
παράνοµος-η-ο törvénytelen
παραπονιάρης-α-ικο panaszkodós
παράπονο (το) panasz
Παρασκευή (η) péntek
παράσταση (η, tsz. -εις) előadás
παρατάω elhagy
παρέα µε vmivel együtt, vmi
társaságában
παρελθόν (το) múlt
παρεξήγηση (η, tsz. -εις) félreértés,
sértődés
πάρκο (το) park
παρόλο που annak ellenére, hogy
παρόν (το) jelen
παρότι noha, annak ellenére, hogy
παρουσιάζω bemutat, ismertet (→
παρουσιάζοµαι) jelentkezik
πάρτι (το) parti, buli
πας (πάσα, παν) minden
πάστα (η) torta
Πάσχα (το) húsvét
πάσχω (+ από) szenved vmiben
πατάτα (η) burgonya
πατάω lép, tapos, megnyom
πατρίδα (η) haza
παχύς-ιά-ύ kövér, vastag
πάω megy
πεθαίνω (πεθάνω) (+ από) meghal
vmiben, haldoklik
πεθερά (η) anyós
πεθερός (ο) após
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πείθω meggyőz, rávesz
πεινάω éhes
πεισµατάρης-α-ικο makacs, dacos
πελάτης (ο) ügyfél, kuncsaft
Πέµπτη (η) csütörtök
πέναλτι (το) tizenegyes
πενηντάρικο (το) ötvenes
πεντακοσάρικο (το) ötszázas
πέρα túl
περασµένος-η-ο (el)múlt
περηφάνεια (η) büszkeség
περήφανος-η-ο büszke
περιγράφω leír, körülír
περίγυρος (ο) környezet
περιέχω magában foglal, tartalmaz
περιοδικό (το) folyóirat
περιοχή (η) környék
περίπτωση (η, tsz. -εις) eset
περνάω elhalad, eltelik
περπατάω sétál
πέρυσι tavaly
πετσέτα (η) törölköző, szalvéta
πηγαίνω (πάω) jár, megy
πια már
πιάνο (το) zongora
πιάνω (meg)fog (→ πιάνοµαι
megfogják, elkapják)
πίεση (η, tsz. -εις) nyomás
πιθανόν valószínűleg
πιθανός-ή-ό valószínű
πιθανότητα (η) valószínűség
πιθανώς valószínűleg
πίνω (πιω) iszik (→ πίνοµαι iható)
πιο (a melléknévfokozás segédszava)
πιπέρι (το) bors
πισίνα (η) medence, uszoda
πιστεύω hisz (+ σε) vmiben;
(+
tárgyeset) vkinek
πίσω hátul, hátra
πιτζάµα (η) pizsama
πίτσα (η) pizza
πλαζ (η) strand
πλάκα (η) kőlap, muri, hülyéskedés

πλατεία (η) tér
πλατύς-ιά-ύ széles, lapos
πλένω (πλύνω) mos (→ πλένοµαι
[πλυθώ] mosakszik, mosható)
πλέον már
πλεονέκτηµα (το) előny
πληροφορία (η) információ
πληρωµή (η) fizetés
πληρώνω fizet (→ πληρώνοµαι
kifizetik, megkapja a pénzét)
πλησιάζω közelít, közeledik
πλήττω súlyt
πλοίο (το) hajó
πλούσιος-α-ο gazdag
πνίγω megfojt (→ πνίγοµαι [πνιγώ]
megfullad)
πόδι (το) láb
ποδοσφαιριστής (ο) futballista
ποδόσφαιρο (το) futball: παίζω
ποδόσφαιρο futballozik
ποιος-α-ο ki, melyik: ποιανού είναι;
kié?
πόλεµος (ο) háború
πόλη (η, tsz. -εις) város
πολίτης (ο) polgár
πολιτική (η) politika
πολιτικός (ο) politikus
πολύ nagyon, túl(ságosan), το πολύ
legfeljebb, maximum
πολύς (πολλή, πολύ) (tsz. πολλοί,
πολλές, πολλά) sok
πονάω fáj
πονοκέφαλος (ο) fejfájás
πόνος (ο) fájdalom
πόρτα (η) ajtó
πορτοκαλάδα (η) narancslé
πορτοκαλής-ιά-ί narancssárga
πορτοκάλι (το) narancs
πορτοφόλι (το) pénztárca
πόσος-η-ο mennyi, hány: πόσο κάνει;
mennyibe kerül? πόσων χρόνων
είσαι; hány éves vagy?
ποτάµι (το) folyó
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πότε mikor
ποτέ (tagadó környezetben) soha
(tagadó környezeten kívül) valaha
ποτήρι (το) pohár
ποτό (το) ital
πού hol, hova
που (vonatkozó névmás) aki(t), ami(t),
amely(et), amikor, ahol (kötőszó)
hogy
πουθενά (tagadó környezetben) sehol,
sehova (tagadó környezeten kívül)
valahol, valahova
πουκάµισο (το) ing
πουλάω elad, árul
πράγµα (το) dolog: πράγµα που ami
πραγµατικά valóban
πραγµατικός-ή-ό valódi
πραγµατικότητα (η) valóság
πραγµατοποιώ megvalósít (→
πραγµατοποιούµαι megvalósul)
πράσινος-η-ο zöld
πρέπει kell
πρεσβεία (η) nagykövetség
πριν előbb, mielőtt
πρόβληµα (το) probléma, gond
πρόγνωση (η, tsz. -εις) előrejelzés
πρόγραµµα (το) program, műsorfüzet
προδότης (ο) áruló
πρόεδρος (ο/η) elnök
προετοιµάζοµαι (+ για) felkészül vmire
προηγούµενος-η-ο előző
προϊόν (το) termék
προϊστάµενος (ο) osztályvezető
προκαταβολή (η) előleg
πρόκειται szó van vmiről
προλαβαίνω (προλάβω) elér, (időben)
sikerül
προ-πο (το) totó
προπόνηση (η, tsz. -εις) edzés
προς felé
προσβάλλω (προσβάλω) megsért
προσεκτικός-ή-ό óvatos
προσέχω figyel, vigyáz

προσοχή (η) figyelem
προσπάθεια (η) igyekezet, próbálkozás
πρόστιµο (το) büntetés
πρόσφατα nemrégen
πρόσωπο (το) arc
πρόταση (η, tsz. -εις) ajánlat, javaslat
προτείνω ajánl
προτιµότερος-η-ο ajánlatos(abb)
προτιµώ előnyben részesít, preferál,
jobban szeret, inkább választ
προτού mielőtt
προφορά (η) kiejtés
προφυλακτικό (το) óvszer
προχθές tegnapelőtt
πρωθυπουργός (ο/η) miniszterelnök
πρωί (το) reggel
πρωινό (το) reggeli
πρώτα először
πρωτεύουσα (η) főváros
πρώτον először
πρωτότυπος-η-ο eredeti
πυρετός (ο) láz
πυροσβέστης (ο) tűzoltó
πωλείται eladó
πώς (kérdőszó) hogy: πώς είναι
milyen
πως (kötőszó) hogy

Ρ ρ
ραδιόφωνο (το) rádió
ραντεβού (το) találkozó
ρεζίλι (το) leégés, ciki
ρεύµα (το) áram, huzat
ριγέ csíkos
ρίχνω (ρίξω) dob
ροζ rózsaszín
ρολόι (kar)óra
Ρουµανία (η) Románia
ρούχο (το) (főleg többes számban)
ruha
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Ρώµη (η) Róma
ρωτάω (+ tárgyeset)

kérdez vkit

Σ σ
Σάββατο (το) szombat
σαββατοκύριακο (το) hétvége
σακούλα (η) zacskó, szatyor
σαλάτα (η) saláta
σάλτσα (η) mártás, szaft
σαν mint: σαν να mintha
σαπούνι (το) szappan
σαφής-ής-ές világos, érthető
σβήνω elolt, lekapcsol
σε -ban/ben, -ba/be, -on/en/ön, -ra/re, nál/nél, -hoz/hez/höz, múlva
σέβοµαι (σεβαστώ) tisztel
σελίδα (η) oldal (könyvben)
σεξ (το) szex
Σεπτέµβριος (ο) szeptember
σερβίρω felszolgál
σερβιτόρος (ο) pincér
σηκώνω felemel (→ σηκώνοµαι
felkel, feláll)
σηµαία (η) zászló
σηµαντικός-ή-ό jelentős
σηµείο (το) pont
σηµείωση (η, tsz. -εις) jegyzet,
feljegyzés
σήµερα ma
σίγουρα biztosan
σίγουρος-η-ο biztos vmiben
σινεµά (το) mozi
σιχαίνοµαι (σιχαθώ) (+ tárgyeset)
undorodik vmitől, utál vmit
σκάλα (η) lépcső, létra
σκαλιά (τα) lépcső
σκάω kipukkaszt, felrobban
σκεπάζω (be)takar
(→
σκεπάζοµαι betakarózik)
σκέτος-η-ο (kávénál) cukor nélkül

σκέφτοµαι (+ tárgyeset) gondol vmire,
gondolkodik
σκηνή (η) sátor
σκληρός-ή-ό kemény
σκόνη (η) por
σκοπός (ο) cél
σκοτώνω megöl, meggyilkol
σκουπίδι (το) szemét
σκυλί (το) kutya
σοκ (το) sokk
σοκολάτα (η) csokoládé
σουβλάκι (το) rablóhús
σούπα (η) leves
σούπερ-µάρκετ (το) élelmiszeráruház
σουτ (το) lövés
σπάνια ritkán
σπάνιος-α-ο ritka
σπάω/σπάζω eltör, eltörik
σπίτι (το) ház, lakás
σπουδάζω tanul, tanulmányokat folytat
σπουδαίος-α-ο fontos, jelentős
σταθµός (ο) állomás
σταµατάω megáll, abbahagy
στάση (η, tsz. -εις) megálló
στάσιµος-η-ο stagnáló
στέκοµαι (σταθώ) áll, megáll
στέλνω (στείλω) küld
στενοχωρηµένος-η-ο kedvetlen
στενοχωρώ feszélyez, elszomorít (→
στενοχωριέµαι zavarja a dolog,
szomorkodik, elszomorodik)
στιγµή (η) pillanat
στοιχείο (το) (főleg többes számban)
adat
στοίχηµα (το) fogadás
στοµάχι (το) gyomor, has
στόχος (ο) cél, célpont
στρίβω fordul, kanyarodik
συγγραφέας (ο/η) író
συγνώµη! bocsánat!
σύγχρονος-η-ο modern
συγχωρώ (+ tárgyeset) megbocsát
vkinek
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συζήτηση (η, tsz. -εις) beszélgetés,
megbeszélés, vita
σύζυγος (ο/η) házastárs
συµβαίνει (συµβεί) történik
συµβάλλω (συµβάλω) hozzájárul,
elősegít
συµβόλαιο (το) szerződés
συµβουλή (η) tanács
συµµαθητής (ο) osztálytárs
συµµαθήτρια (η) osztálytársnő
συµµετοχή (η) részvétel
συµπέρασµα (το) következtetés
συµπεριφέροµαι (+ σε) viselkedik vkivel
συµφέρει megéri
συµφέρον (το) érdek
σύµφωνα µε vmi szerint/értelmében
συµφωνία (η) egyezség, megállapodás
συµφωνώ egyetért
συνάντηση (η, tsz. -εις) találkozás,
találkozó
συναντώ (+ tárgyeset) találkozik vkivel
(→ συναντιέµαι + µε találkozik vkivel )
συνεννοούµαι megérteti magát
συνέπεια (η) következmény,
következetesség
συνεπής-ής-ές következetes
συνεπώς következésképpen
συνέρχοµαι (συνέλθω) magához tér
συνέχεια folyton, folyamatosan
συνεχίζω folytat, tovább…
συνηθισµένος-η-ο szokásos,
megszokott
συνήθως általában
σύνορα (τα) (ország)határ
σύντοµα hamarosan
συρτάκι (το) szirtaki (görög tánc)
συρτάρι (το) fiók
συστήνω bemutat
συχνά gyakran
σχεδιάζω tervez
σχετικά µε vmivel kapcsolatban
σώβρακο (το) alsónadrág
σώµα (το) test

Τ τ
ταβέρνα (η) étterem
ταινία (η) film
ταιριάζω (+ µε) illik, passzol vmihez
τακτικά rendszeresen
ταλαιπωρία (η) viszontagság, tortúra
τάληρο (το) ötös (pénz)
τάξη (η, tsz. -εις) osztály, rend
ταξιδεύω utazik
ταξίδι (το) utazás
ταξιτζής (ο) taxis
ταυτότητα (η) személyi igazolvány
ταχυδροµείο (το) posta
ταχυδρόµος (ο) postás
ταχύς-εία-ύ gyors, sebes
ταχύτητα (η) sebesség
τελειώνω befejez, befejeződik
τελείως teljesen
τελευταίος-α-ο utolsó, legutóbbi
τελικά végül
τέλος (το) vég: στο τέλος a végén
τελωνειακός (ο/η) vámos
τεµπέλης-α-ικο lusta
τεράστιος-α-ο hatalmas
τέρµα (το) végállomás
Τετάρτη (η) szerda
τέταρτο (το) negyed
τέτοιος-α-ο ilyen
τέχνη (η) művészet
τζάµι (το) (ablak)üveg
τηγανιτός-ή-ό sült
τηλεόραση (η, tsz. -εις) tévé
τηλέφωνο (το) telefon: παίρνω
τηλέφωνο (+ tárgyeset) telefonál
vkinek
τηλεφωνώ telefonál
τι mi(t), milyen, τι ώρα είναι; hány
óra van?
τιµή (η) ár, tisztelet
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τίνος είναι; kié?
τίποτα (tagadó környezetben)
semmi(t) (tagadó környezeten kívül)
valami(t)
τίτλος (ο) cím
τµήµα (το) tanszék
τόσο ennyire, annyira
τόσος-η-ο annyi
τουαλέτα (η) vécé
τούβλο (το) tégla
τουλάχιστον legalább, minimum
τουριστικό γραφείο (το) utazási iroda
Τουρκία (η) Törökország
Τούρκος (ο) – Τουρκάλα (η) török
(ember/férfi – nő)
Τούρκος (ο) – Τουρκάλα (η) török
ember/férfi – nő
τραβάω (τραβήξω) húz
τραγουδάω énekel
τραγούδι (το) ének, zeneszám
τραγουδιστής (ο) énekes
τραγουδίστρια (η) énekesnő
τραµ (το) villamos
τράπεζα (η) bank
τραπέζι (το) asztal, ebéd/vacsorameghívás
τραπεζοµάντηλο (το) asztalterítő
τρέξιµο (το) futás
τρέχω fut, folyik
τρίβω dörzsöl, reszel
Τρίτη (η) kedd
τροµερός-ή-ό félelmetes
τρόπος (ο) mód
τρώω (φάω) eszik,
τσάι (το) tea
τσάµπα ingyen
τσάντα (η) táska
τσέπη (η) zseb
τσιγάρο (το) cigaretta
τσιγkούνης-α-ικο fukar
τσίχλα (η) rágógumi
τύψη (η, tsz. -εις) lelkifurdalás
τώρα most

Υ υ
υγεία (η) egészség
υπαινίσσοµαι (+ tárgyeset) céloz vmire
υπάρχει van, létezik
υπέρ (+ birtokos eset) -ért, javára,
mellett
ύπνος (ο) alvás
υπό alatt, alá
υποβάλλω (υποβάλω) bead, benyújt
υπογεγραµµένος-η-ο alulírott
υπογράφω aláír
υπόθεση (η, tsz. -εις) ügy
υποθέτω feltételez
υπολογιστής (ο) számítógép
υποµονή (η) türelem
υπονοώ (+ tárgyeset) céloz vmire
υποστηρίζω (υποστηρίξω) (+ tárgyeset)
támogat vkit, drukkol vkinek
υπόσχοµαι (υποσχεθώ) (meg)ígér
υψηλός = ψηλός

Φ φ
φαγητό (το) étel
φαΐ (το) evés, étel
φαίνοµαι (+ alanyeset) látszik, tűnik
vmilyennek
φάκελος (ο) boríték
φανάρι (το) jelzőlámpa
φαντάζοµαι (+ tárgyeset) elképzel
vmilyennek
φαρδύς-ιά-ύ bő, széles
φάρµακο (το) gyógyszer
φαρµακείο (το) gyógyszertár
φασαρία (η) lárma, zűrzavar
φασολάδα (η) bableves
Φεβρουάριος (ο) február
φέρνω (φέρω) hoz
φέροµαι (+ σε) viselkedik vkivel
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φέτα (η) szelet
φέτος idén
φεύγω (φύγω) (+ για) elindul, elmegy
vhova
φήµη (η) hír(név)
φθινόπωρο (το) ősz
φιλάω csókol
φίλη (η) barátnő
φίλος (ο) barát
φιλόσοφος (ο) filozófus
φιορίνι (το) forint
φιστίκι (το) pisztácia
φοβάµαι [+ tárgyeset] fél, megijed
vmitől
φόβος (ο) félelem
φοιτητής (ο) egyetemista (fiú)
φοιτήτρια (η) egyetemista (lány)
φορά -szor/szer/ször, alkalom
φοράω (φορέσω) felvesz, hord
φόρος (ο) adó
φούρνος (ο) pékség, sütő
φούστα (η) szoknya
φράγκο (το) garas, vas
φραπές (o, tsz. φραπέδες) jegeskávé
φρέσκος-ια-ο friss
φρόνιµος-η-ο illedelmes
φρούτο (το) gyümölcs
φταίω tehet vmiről, hibás
φτάνω elér, megérkezik
φτηνός-ή-ό olcsó
φτιάχνω készít
φτωχός-ή/ιά-ό szegény
φυλακή (η) börtön
φύση (η) természet
φυτικός-ή-ό növényi
φωνάζω (φωνάξω) kiabál, hív
φωνή (η) hang, kiabálás
φως (το, tsz. τα φώτα) fény, világítás,
lámpa
φωτεινός-ή-ό világos
φωτιά (η) tűz
φωτογραφία (η) fénykép

Χ χ
χαιρετώ (+ tárgyeset) üdvözöl vkit,
köszön vkinek
χαίροµαι (χαρώ) örül
χαλ(ν)άω elront, elromlik, felvált
χαλασµένος-η-ο rossz, romlott
χάλια (τα) siralmas állapot
χαµηλός-ή-ό alacsony
χαµογελάω mosolyog
χαµπάρι (το) hír
χάνω elveszít elveszt, lekésik vmit,
veszít, kikap (→ χάνοµαι elvesz,
eltéved)
χάπι (το) tabletta
χαρά (η) öröm
χαρακτήρας (ο) karakter
χάρη (η) szívesség, χάρη σε vminek
köszönhetően
χαρούµενος-η-ο vidám
χάρτης (ο) térkép
χαρτί (το) papír
χειµώνας (ο) tél
χθες tegnap
χιλιάρικο (το) ezres
χιόνι (το) hó
χιονίζει esik a hó
χίπης (ο, tsz. χίπηδες) hippi
χορεύω táncol
χορταίνω (χορτάσω) jóllakik
χρειάζοµαι (+ tárgyeset) szüksége van
vmire, szükséges
χρήµα (το) pénz
χρήση (η, tsz. -εις) használat
χρησιµοποιώ használ
χρήσιµος-η-ο hasznos
Χριστός (ο) Krisztus
Χριστούγεννα (τα) karácsony
χρόνος (ο) idő, év (tsz. τα χρόνια)
χρυσός-ή-ό arany
χρώµα (το) szín
χταπόδι (το) polip
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χτενίζω fésül (→ χτενίζοµαι
fésülködik)
χτίζω épít (→ χτίζοµαι épül)
χτυπάω üt, megver
χώρα (η) ország
χωριάτικη σαλάτα (η) görögsaláta
χωριό (το) falu
χωρίς nélkül: χωρίς να anélkül, hogy

Ψ ψ
ψάρι (το) hal
ψάχνω keres, kutat
ψέµα (το) hazugság: λέω ψέµατα
hazudik
ψηλός-ή-ό magas
ψητός-ή-ό sült
ψυγείο (το) hűtőszekrény
ψωµί (το) kenyér
ψώνια (τα) vásárlás
ψωνίζω vásárol

Ω ω
ώρα (η) idő, óra
ωραίος-α-ο szép, jó
ως -ig
ως προς vmit illetően
ώσπου amíg, mire
ωστόσο mégis, mindazonáltal
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