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PEOPLE / EMBEREK 
 
Personal Data / Személyes adatok 
 
address cím 
age kor 
bachelor agglegény 
birth certificate születési anyakönyvi kivonat 
birth date születési dátum 
birthplace születési hely 
couple élettárs 
divorced elvált 
driver’s license jogosítvány 
e-mail address e-mail cím 
family name családnév, vezetéknév 
given name keresztnév 
ID személyigazolvány 
maiden name leánykori név 
marital status családi állapot 
married nős; férjnél van 
mobile/cell phone mobiltelefon 
name név 
nationality nemzetiség 
passport útlevél 
phone number vezetékes telefon 
postal code irányítószám 
sex nem 
widow(er) özvegy 
 
Family / Család 
 
a dead person; the deceased halott; az elhunytak 
acquaintance ismerős 
adolescence kamaszkor 
adolescent, teenager kamasz, serdülő 
adult felnőtt 
aged, elder idős 
aged; very old agg 
aunt nagynéni 
baby baba, csecsemő 
bachelor agglegény 
best man vőfély 
boy fiú 
boyfriend barát, fiú 
bridal lakodalom 
bride; fiancée menyasszony 
bridegroom; fiancé vőlegény 
bridesmaid nyoszolyólány 
brother and sister, siblings testvérek 
brother, sister testvér 
brother-in-law sógor 
child gyermek, gyerek 
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childhood gyermekkor, gyerekkor 
couple pár 

cousin 
unokatestvér; unokahúg, 
unokanővér, unokabáty 

dad apu 
daddy apuci 
date, appointment randevú 
daughter lány > lánya (his daughter) 
daughter-in-law meny 
dead body holttest 
descendant leszármazott 
direct descendant egyenes ági leszármazott 
divorce válás 
embryo magzat 
engaged couple jegyesek, jegyespár 
engagement eljegyzés 
family család 
father apa 
father-in-law após 
foster-child nevelt gyermek 
foster-father nevelőapa 
foster-mother nevelőanya 
foster-parent nevelőszülő 
friend barát; barátnő 
gentleman; sir; mister úr 
girl lány 
girlfriend barátnő 
goddaughter keresztlánya 
godfather keresztapa 
godmother keresztanya 
godson keresztfiú > keresztfia (his godson) 
grandchild unoka 
granddaughter lányunoka 
grandfather nagyapa, nagypapa 
grandmother nagyanya, nagymama 
grandparents nagyszülők 
grandson fiúunoka 
great great grand-father ükapa 
great great grand-mother ükanya 
great-aunt dédnagynéni 
great-grandchild dédunoka 
great-grandfather dédapa 
great-grandmother dédanya 
great-great-great grandfather szépapa 
great-great-great grandmother szépanya 
great-uncle dédnagybácsi 
groomsman násznagy 
honeymoon nászút 
honeymooners nászutasok 
husband férj 
lady hölgy 
lineage felmenő ág 
lineal egyenes ági 
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lineal descent egyenes ágú leszármazás 
little boy kisfiú 
little child kisgyermek 
little girl kislány 
love affair (szerelmi) affér 
lover szerető 
maid of honour koszorúslány 
major, of full age nagykorú 
majority, full age nagykorúság 
man férfi 
man; human ember 
married (man <> woman) nős <> férjnél van 
married couple házasok, házaspár 
men; people emberek 
minor kiskorú 
minority, infancy kiskorúság 
miss, young lady kisasszony 
mom anyu 
moribund haldokló 
mother anya 
mother-in-law anyós 
mummy anyuci 
nephew unokaöcs 
new-born child újszülött 
old öreg 
old age idős kor 
old age öregség 
old man öregember 
old woman öregasszony 
older brother báty 
older sister nővér 
parents szülők 
partner társ, élettárs, partner 
person személy 
preteen kiskamasz 
relationship kapcsolat 
relative rokon 
relatives rokonság 
second cousin másodfokú unokatestvér 
she is married férjnél van 
sister-in-law sógornő 
son fiú > fia (his son) 
son-in-law vő 
stepbrother, stepsister féltestvér 
stepbrother, stepsister mostohatestvér 
stepdaughter mostohalánya 
stepfather mostohaapa 
stepmother mostohaanya 
stepson mostohafiú > mostohafia (his stepson) 
stranger idegen 
third cousin harmadfokú unokatestvér 
to be in love with szerelmes…-ba, -be 
to date sy jár …-val, -vel 
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to divorce elválik…-tól, -től 
to engage eljegyez …-t 
to fall in love with beleszeret…-ba, -be 
to get married összeházasodik 
to marry her feleségül vesz …-t 
to marry him férjhez megy…-hoz 
to propose megkéri a kezét …-nak, -nek 
twins ikertestvérek, ikrek 
uncle nagybácsi 
unmarried nőtlen (man) 
wedding esküvő; lakodalom 
wedding guests násznép 
wedding night nászéjszaka 
wife feleség 
woman nő; asszony 
young fiatal 
young man fiatalember 
young people; the youth fiatalok 
young woman fiatalasszony 
younger brother öcs 
younger sister húg 
 
Anatomy / Anatómia 
 
a hair hajszál 
abdomen altest; has; alhas 
Adam’s apple ádámcsutka 
ankle boka 
arm kar 
armpit hónalj 
artery artéria 
atrium pitvar 
auricle szívkamra 
back hát 
beard szakáll 
belly has 
bile epe 
birthmark anyajegy 
bladder húgyhólyag 
blood vér 
blood circulation vérkeringés 
body test 
bodypart testrész 
bone csont 
bottom fenék 
bowels bél 
brain agy 
breast mell 
breast bone szegycsont 
bridge  orrnyereg 
calf vádli 
cardiac muscle szívizom 
carpus kéztő 
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cell sejt 
cerebral hemipshere agyfélteke 
cerebral membrane agyhártya 
cheek orca 
cheek-bone arckoponya 
chest mellkas 
chin áll 
clitoris csikló 
cochlea fülkagyló 
collar-bone kulcscsont 
costal vertebra bordacsigolya 
cubitus singcsont 
deferent ondóvezeték 
dental enamel fogzománc 
denture műfogsor 
DNA DNS 
duct vezeték 
ear fül 
earlobe fülcimpa 
egg pete 
elbow könyök 
excrement ürülék 
eye szem 
eye-ball szemgolyó 
eyebrow szemöldök 
eyelash szempilla 
eyelid szemhéj 
eye-pit szemgödör 
face arc 
finger ujj 
finger-bone ujjcsont 
fingernail köröm 
fingertip ujjhegy 
fist ököl 
foot láb(fej) 
forearm alkar 
forehead homlok 
gene gén 
genitals nemi szervek 
gland mirigy 
grey matter szürkeállomány 
groin ágyék 
gums fogíny 
hair haj 
hair szőr 
hair-do frizura 
hairs szőrzet 
haliotis fülcsiga 
ham térdhajlat 
hand kéz 
hand kézfej 
head fej 
heart szív 
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heart-beat szívverés 
heel sarok 
hip csípő 
hipbone csípőcsont 
humerus felkarcsont 
incisor tooth metszőfog 
index finger mutatóujj 
inner organ belső szerv 
iris írisz, szivárványhártya 
jaw állkapocs 
jaw-bone állkapocscsont 
joint izület 
kidney vese 
knee térd 
kneecap; patella térdkalács 
labia szeméremajkak 
large intestine vastagbél 
larynx gége 
leg láb(szár) 
lip ajak 
little finger kisujj 
liver máj 
lobe lebeny 
lower body part alsó testrész 
lower phalanx (alsó) ujjperc 
lung tüdő 
metabolism anyagcsere 
metacarpal; handbone kézközépcsont 
metacarpus kézközép 
metatarsal lábközépcsont 
metatarsus lábközép 
middle finger középsőujj 
middle phalanx (középső) ujjperc 
milk-tooth tejfog 
molar zápfog 
molecule molekula 
moustache bajusz  
mouth száj 
muscle izom 
muscular system izomzat 
nape tarkó, nyakszirt 
navel köldök 
neck nyak 
nerve ideg 
nervous system idegrendszer 
nipple mellbimbó 
nose orr 
nostril orrlyuk; orrcimpa 
oral cavity szájüreg 
organ szerv 
ovary petefészek 
oviduct petevezeték 
palate szájpadlás 
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palm tenyér 
pancreas hasnyálmirigy 
pelvic cavity medenceüreg 
pelvic girdle medenceöv 
pelvis medence 
penis pénisz, hímvessző 
pimple pattanás 
pisiform; handbone kéztőcsont 
prostate prosztata 
pubes szeméremtáj 
pubic hair szemérem szőrzet 
pubis szeméremcsont 
pudenda szeméremtest 
pulse pulzus 
pupil pupilla 
radii; spoke-bone orsócsont 
rectum végbél 
rib borda 
ring-finger gyűrűsujj 
rump-bone keresztcsont 
scrotum herezacskó 
semen ondó(sejt) 
seminal fluid ondófolyadék 
set fo teeth fogsor 
sexual organ nemi szerv 
shank lábszárcsont 
shin-bone sípcsont 
shoulder váll 
shoulder-blade lapocka 
side oldal 
side-bone medencecsont 
skeleton csontváz 
skin bőr 
skull koponya 
small intestine vékonybél 
sole talp 
sperm ondó, sperma 
spermary ondómirigy 
spinal column gerincoszlop 
spinal marrow gerincvelő 
spine gerinc 
splint-bone szárkapocscsont 
stomach gyomor 
stubble borosta 
tarsus lábtőcsont 
tartar fogkő 
tendon ín 
testicles here 
thigh comb 
thigh-bone combcsont 
throat torok 
thumb hüvelykujj 
tiptoe lábujjhegy 
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toe lábujj 
tongue nyelv 
tooth fog 
top of the head fejtető 
torso felsőtest 
tragus fülbillentyű 
upper arm felkar 
upper body part felső testrész 
upper phalanx (felső) ujjperc 
urethra húgycső 
urine húgy, vizelet 
vagina hüvely, vagina 
valve szívbillentyű 
vein ér, véna 
vertebra csigolya 
vertebral system csigolyarendszer 
vulva szeméremajak 
waist derék 
wart szemölcs 
white matter fehérállomány 
wisdom-tooth bölcsességfog 
womb méh 
wrist csukló 
wrist-bone kézfejcsont 
 
Az állatoknak is van / Animals also have 
 
claw karom 
fur bunda; szőrzet 
jaw pofa 
tail farok 
wither height marmagasság 
 
Introduction / Bemutatkozás 
 
F = Formal; I = Informal 
 
Who are you? (I) 
I’m… 

Ki vagy te? 
Én…vagyok. 

Who are you? (F) 
I’m… 

Ki ön? / Kicsoda ön? 
Én…vagyok. 

Who are you? (F) 
We are… 

Kik önök? / Kicsodák önök? 
Mi…vagyunk. 

What’s your name? (I) 
My name is… 

Mi a neved? / Mi a te neved? 
A nevem… / Az én nevem… 

What’s your name? (F) 
My name is… 

Mi a neve? / Mi az ön neve? 
A nevem… / Az én nevem… 

What’s your name? (F) 
Our name is… 

Mi a nevük? / Mi az önök neve? 
A nevünk… / A mi nevünk… 

What’s your name? (I) 
My name is… 

Hogy hívnak (téged)? 
Engem…-nak, -nek hívnak. 

What’s your name? (F) 
My name is… 

Hogy hívják önt? 
Engem…-nak, -nek hívnak. 



2011 © English-Hungarian Thematic Dictionary, László Ragoncsa. ALL RIGHTS RESERVED. 
 

13 

What’s your name? (F) 
Our name is… 

Hogy hívják önöket? 
Minket…-nak, -nek hívnak. 

Who are you? (I) 
I’m Adam. 

Ki vagy te? 
Én Ádám vagyok. 

What’s your name? (I) 
My name is Attila. 

Mi a neved? 
A nevem Attila. 

What’s your name? (F) 
My name is Attila. 

Mi a neve? 
A nevem Attila. 

What’s your name? (I) 
My name is Peter. 

Hogy hívnak? 
Engem Péternek hívnak. 

What’s your name? (F) 
My name is Peter. 

Hogy hívják önt? 
Engem Péternek hívnak. 

What’s his/her name? 
My name is Peter/Ildi. 

Hogy hívják őt? 
Őt Péternek/Ildinek hívják. 

 

DESCRIBING PEOPLE / SZEMÉLYLEÍRÁS 
 
Physical Apperance / Fizikai megjelenés 
 
attractive vonzó  
beautiful szép  
big nagy 
elegant elegáns  
enormous hatalmas 
fashionable divatos 
fat, stout kövér 
good-looking jóképű 
handsome helyes 
he/she has blue eyes kék szemű 
he/she has brown hair barna hajú 
he/she has…eyes …szemű 
he/she has…hair …hajú 
lean sovány 
pretty csinos 
short alacsony 
slim karcsú 
strong erős 
tall magas 
thin vékony 
ugly csúnya 
 
Character / Karakter 
 
able, clever ügyes  
always in bad mood mindig rossz kedvű  
always in good mood mindig jó kedvű  
amusing tréfás  
annyoing bosszantó  
arrogant arrogáns  
avaricious fösvény  
bad rossz  
bantering élcelődő  
boring unalmas  
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braggart szájhős  
calm nyugodt  
charitable jótékony  
charming aranyos, bájos  
clamorous nagyszájú  
clumsy ügyetlen  
comical komikus  
complacent  önelégült  
conceited beképzelt  
conscientious lelkiismeretes  
dear, sweet édes  
diligent szorgalmas  
easy to offend sértődékeny  
enigmatic rejtélyes  
entertaining szórakoztató  
extrovert kifelé forduló  
friendly barátságos  
funny vicces  
fussy fontoskodó  
generous bőkezű  
gentle, tender gyengéd  
good jó  
happy vidám  
haughty fennhéjázó  
he/she is not too smart nem túl okos  
headstrong önfejű  
heartless szívtelen  
honest tisztességes, becsületes  
hostile ellenséges  
immoderate  szertelen  
in bad mood rosszkedvű  
in good mood jókedvű  
inscrutable kiismerhetetlen  
insupportable kibírhatatlan  
introvert befelé forduló  
irresponsible felelőtlen  
kind, friendly kedves, barátkozó  
kind-hearted jószívű  
lazy lusta  
loud hangos 
miserly fukar  
mysterious titokzatos  
negligent hanyag  
nervous ideges  
nosy parker minden lében kanál  
obstinate csökönyös  
out of fashion ódivatú  
parsimonious szűkmarkú  
pitiful szánalmas  
poor szegény  
popular népszerű  
proud büszke  
quick-witted vág az esze, éles eszű  
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reliable megbízható  
repulsive visszataszító  
responsible felelősségteljes  
rich gazdag  
rough goromba  
rude otromba  
sad szomorú  
self-important nagyképű  
self-willed akaratos  
sensitive érzékeny  
short-tempered ingerlékeny  
silent, quiet csendes, szótlan 
silly, foolish buta  
smart okos  
stingy skót, fukar 
stubborn makacs  
taciturn hallgatag, szűkszavú  
unbearable elviselhetetlen  
unfriendly barátságtalan  
unpopular népszerűtlen  
unreliable megbízhatatlan  
unrestrained féktelen  
vulgar, gross közönséges  
weak gyenge  
wild vad  
 
Useful Expressions / Hasznos kifejezések 
 
to make friends with összebarátkozik …-val, -vel 
to marry sy összeházasodik …-val, -vel 
to divorce elválik …-tól, -től 
to quarrel összeveszik…-val, vel 
to get old megöregszik 
to meet sy találkozik …-val, -vel 
to go out with randevúzik; randizik …-val, -vel 
to get on well with jól kijön …-val, -vel 
they get on well (with each other) jól megvannak (egymással) 
cannot stand sy ki nem állhat …-t 
I can’t stand him/her. Ki nem állhatom. 
to hate sy utál…-t 
I hate him/her. Utálom. 
I hate you. Utállak. 
to love sy szeret …-t 
I love you. Szeretlek. 
I love him/her. Szeretem. 
to like sy kedvel …-t 
I like you. Kedvellek. 
I like him/her. Kedvelem. 
to dislike sy nem kedvel …-t 
I don’t like him/her. Nem kedvelem. 
to think sy’s nice rokonszenvesnek tart …-t 
I think he/she is nice. Rokonszenvesnek tartom. 
to think sy’s antipathetic ellenszenvesnek tart …-t 
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I think he/she is antipathetic. Ellenszenvesnek tartom. 
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THE HOUSE / A HÁZ 
 
Places to live / Élettér 
 
apartment, flat lakás 
block of flats panelház 
block of houses háztömb 
building épület 
capital főváros 
city város 
cottage nyaraló; villa 
countryside vidék 
county megye 
detached house különálló ház 
district kerület 
downtown belváros, központ 
homestead tanya 
mountain hegy 
one/two-storey house egy emeletes ház 
periphery külváros 
semi-detached house ikerház 
skyscraper felhőkarcoló 
tier building emeletes épület 
town (kis)város 
valley völgy 
 
INSIDE THE HOUSE / A HÁZ BELSEJE 
 
Rooms / Szobák 
 
attic padlásszoba 
basement alagsor 
bathroom fürdőszoba 
bedroom háló(szoba) 
cellar pince 
garage garázs 
hall előtér 
living room nappali (szoba) 
loft padlás 
vestibule előszoba 
 
The Bedroom / A hálószoba 
 
bed ágy 
bedclothes ágynemű 
bed-sheet lepedő 
blanket takaró 
built-in wardrobe beépített szekrény 
carpet szőnyeg 
ceiling mennyezet 
chest of drawers fiókos szekrény 
coarse blanket pokróc 
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cushion párna  
desk íróasztal 
door ajtó 
door-handle kilincs 
double bed franciaágy  
drawer fiók  
floor padló 
lamp lámpa 
mattress matrac  
night table éjjeliszekrény  
parquet parketta  
quilt paplan 
radiator, heater radiátor  
sill párkány 
single bed egyszemélyes ágy  
sleeping bag hálózsák  
study; workroom dolgozószoba 
(travelling) rug pléd 
wadded quilt dunyha  
wall fal 
wallpaper tapéta  
window ablak  
 
THE KITCHEN / A KONYHA 
 
Cookware / Konyhai felszerelések 
 
apron kötény 
blender turmixgép  
bread slicer kenyérszeletelő  
chair szék  
cup csésze  
cupboard konyhaszekrény  
cutlery evőeszköz  
dining room étkező 
dining table étkező asztal  
dinner-plate lapostányér  
dish tál 
dishwasher mosogatógép  
electric oven villanytűzhely 
filter szűrő  
fork villa  
freezer fagyasztó  
fridge hűtő(szekrény) 
frying pan serpenyő  
gas-oven gáztűzhely  
glass (for drinking) pohár  
glass (material) üveg  
jug korsó  
kitchen-clothes konyharuha  
knife kés  
ladle merőkanál  
larder; pantry (élés)kamra; spájz 
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micro-wave oven mikró(hullámú sütő) 
milk-jug köcsög  
mug bögre  
oven sütő  
oven pan tepsi  
pan lábas  
plate tányér  
pot edény  
salt shaker sótartó  
scales mérleg  
sink mosogató 
soup plate mélytányér  
spoon kanál  
stove kályha  
tableware étkészlet  
toaster kenyérpirító 
tray tálca 
washbasin mosdókagyló  
waste-basket szemetes (kuka) 
wooden spoon fakanál  
 
Living Room / Nappali 
 
armchair fotel 
armchair, easy-chair karosszék  
bookshelf könyvespolc  
cell phone mobil(telefon) 
chandelier csillár  
chesterfield dívány 
coathanger akasztó 
coffee table dohányzóasztal  
couch, sofa heverő, kanapé  
couch; sofa pamlag; szófa 
dvd-player dvd-lejátszó 
fan ventilátor 
furniture bútor; berendezés 
ground floor; first floor földszint 
lock zár 
loud-speaker hangszóró 
plug; wall-socket konnektor 
remote control távirányító 
rocking chair hintaszék  
shelf polc  
stairs lépcső  
stool puff; zsámoly 
storey; floor emelet 
switch kapcsoló 
table asztal  
telephone telefon  
television televízió 
thermostat termosztát 
TV tévé 
vacuum cleaner porszívó  
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wardrobe szekrény  
 
Bath-Room / Fürdőszoba 
 
(wall) tile csempe  
bath-tub kád  
boiler boiler (say as: bojler) 
cleaning supplies tisztítószerek  
comb fésű 
deodorant dezodor  
detergent tisztítószer  
electric razor villanyborotva  
hair-curler hajcsavaró 
hair-drier hajszárító  
handbasin lavór  
laundry chest szennyesláda  
lipstick rúzs  
mirror tükör  
razor borotva  
scissors olló  
shampoo sampon  
shower zuhany 
shower-bath zuhanyzó  
soap szappan  
toilet WC; mosdó 
toilet paper wc papír; tisztasági papír 
toilet-soap pipereszappan 
tooth-brush fogkefe  
tooth-paste fogkrém  
towel törülköző 
washing machine mosógép  
washing powder mosópor  
 
OUTSIDE THE HOUSE / A HÁZON KÍVÜL 
 
bar, railing korlát  
bell csengő 
chimney kémény 
door telephone kaputelefon 
door-mat lábtörlő  
doorway bejárat 
eaves eresz 
entrance bejárat 
fence kerítés 
front-door kapu 
postbox, mail-box postaláda 
roof tető 
roof-tile cserép 
yard udvar 
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Garden and Garage / Kert és garázs 
 
bush bokor 
dog-kennel kutyaól 
drill fúró 
fire extinguisher poroltókészülék 
garden kert 
grass fű 
hammer kalapács  
hoe kapa 
lawn-mower fűnyíró  
lever emelő  
plant növény  
rake gereblye  
rock garden sziklakert  
screw-driver csavarhúzó  
shovel lapát  
spade ásó  
swimming pool medence  
swing hinta 
tool, utensil eszköz; szerszám  
tool-shed szerszámoskamra 
tree fa 
wood-shed fáskamra  
workshop műhely 
 
Household items / Háztartási cikkek 
 
air-conditioner légkondicionáló 
blender turmixgép 
bread-slicer kenyérszeletelő 
chain-saw láncfűrész 
clock, watch óra 
cooler box hűtőtáska 
dishwasher mosogatógép 
drill fúró 
dvd-player dvd-lejátszó 
electric oven villanytűzhely 
electric razor villanyborotva 
fire extinguisher poroltó; tűzoltó készülék 
gas-oven gázkályha 
hair-curler hajcsavaró 
hair-drier hajszárító 
lawn-mower fűnyíró 
micro-oven mikrohullámú sütő 
oven sütő 
radio rádió 
remote control távirányító 
sewing-machine varrógép 
stove kályha 
television set televíziókészülék 
toaster kenyérpirító 
washing machine mosógép 
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Housework and other activities / Házimunka és egyéb tevékenységek 
 
to bath sy fürdet 
to build épít 
to clean the dust törölget 
to cook főz 
to cook launch ebédet főz 
to cover oneself up betakarózik 
to dig ás 
to dig up the garden felássa a kertet 
to do concrete work betonoz 
to do the washing-up mosogat 
to drink iszik 
to drive in a nail szöget bever 
to eat eszik 
to feed etet 
to give sy to drink; to water itat 
to have a bath fürdik 
to have breakfast reggelizik 
to have dinner vacsorázik 
to have elevenses tízóraizik 
to have tea uzsonnázik 
to hoe kapál 
to hoover porszívóz 
to lay the foundations alapoz 
to listen to the radio rádiót hallgat 
to make, to prepare készít 
to move to költözik 
to mow the lawn füvet nyír 
to paint the wall falat fest 
to plant; to seat sy ültet 
to pull down, to demolish lebont 
to read a book könyvet olvas 
to scrub the floor felmossa a padlót 
to set the table megteríti az asztalt 
to settle down letelepszik 
to sleep alszik 
to sweep seper 
to take the dog for a walk kutyát sétáltat 
to throw out the trash kidobja a szemetet 
to tidy up, to clean takarít 
to watch TV tévét néz, tévézik 
to water; to irrigate öntöz 
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WORK, SPORT AND LEISURE-TIME / 
MUNKA, SPORT ÉS SZABADIDŐ 

 
Professions / Foglalkozás 
 
accountant; bookkeeper könyvelő 
actor színész 
actress színésznő 
ambulance man mentős 
anaesthetist altatóorvos, aneszteziológus 
anchorman műsorvezető(nő) 
angler horgász 
announcer bemondó(nő) 
architect építész 
army-doctor katonaorvos 
artist művész 
artiste artista 
assistant asszisztens(nő) 
attorney ügyész 
baker pék 
banker bankár 
barber borbély 
beautician kozmetikus 
bishop püspök 
black-marketeer feketéző 
bootmaker csizmadia 
bricklayer kőműves 
brigadier dandártábornok 
bus driver buszvezető 
butcher hentes 
captain kapitány; százados 
cardiologist kardiológus, szívspecialista 
carpenter ács 
cashier; teller; booking clerk pénztáros 
charlatan kuruzsló, csodaorvos, sarlatán 
charwoman takarítónő 
chef séf, konyhafőnök 
chemist vegyész 
chimney-sweeper kéményseprő 
choir leader kórusvezető 
civil servant köztisztviselő 
clockmaker órás 
clown bohóc 
coach edző 
colonel ezredes 
commander parancsnok 
composer zeneszerző 
concierge; superintendent házfelügyelő 
conductior karmester 
construction worker építőmunkás 
contractor vállalkozó 
controller; superviser ellenőr 
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cook szakács 
cooper kádár 
corporal tizedes 
court reporter jegyzőkönyvvezető 
custom-house officer vámtisztviselő 
dancer táncos(nő) 
dentist fogorvos 
deputy; membe of parliament képviselő 
dermatologist bőrgyógyász 
designer tervező 
director; manager; headmaster igazgató 
director; stage-manager rendező 
directress; manageress; headmistress igazgatónő 
diva díva 
doctor doktor(nő); orvos(nő) 
dogcatcher sintér 
door-keeper portás 
dressmaker varrónő 
driver sofőr 
electrician villanyszerelő 
employee alkalmazott, munkavállaló 
employer munkaadó 
engineer mérnök 
ensign zászlós 
executioner; hangman hóhér 
expert szakértő 
family doctor házirorvos 
fireman tűzoltó 
fisherman halász 
flayer gyepmester 
forester erdész 
free-lancer szabadúszó 
furrier szűcs 
gaoler; jailer börtönőr, fegyőr 
gardener kertész 
general tábornok 
general practitioner; internal specialist belgyógyász 
glazier üveges 
greengrocer zöldségárus 
guide idegenvezető 
gynaecologist nőgyógyógyász 
hair-dresser fodrász(nő) 
healer gyógyító 
homeless hajléktalan 
homepath homeopata 
house-painter szobafestő 
instructor oktató 
interior designer belsőépítész 
janitor házmester 
jeweller ékszerész 
job munka; állás 
joiner asztalos 
journalist újságíró 
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judge; referee; umpire bíró 
juggler zsonglőr 
jurist jogász 
lawyer ügyvéd 
librarian könyvtáros 
lieutenant hadnagy 
lieutenant-colonel alezredes 
life-guard életmentő 
locksmith lakatos 
magician bűvész 
major őrnagy 
manager menedzser 
market-woman kofa 
marshal tábornagy 
master of ceremonies konferanszié 
mechanic, technician szerelő 
medical attendant kezelőorvos 
medical officer tiszti orvos 
miner bányász 
Minister miniszter 
Minister for National defence honvédelmi miniszter 
Minister of Agriculture földművelődésügyi miniszter 
Minister of Economy gazdasági miniszter 
Minister of Finance pénzügyminiszter 
Minister of Foreign Affairs külügyminiszter 
Minister of Home Affairs belügyminiszter 
Minister of Justice Igazságügyi miniszter 
mixer mixer, koktélkeverő 
model modell 
naturopath természetgyógyász 
nerve specialist ideggyógyász 
neurosurgeon idegsebész 
non-commissioned officer altiszt 
notary public közjegyző 
nurse dajka, dada, dadus 
nurse nővér 
obstetrician szülész 
officer tiszt 
official hivatalnok 
oncologist onkológus 
optician látszerész 
overseer; inspector felvigyázó, felügyelő 
painter festő(művész) 
pediatrist gyermekorvos 
pensioner nyugdíjas 
performer előadóművész 
pharmacist gyógyszerész 
photographer fényképész 
physician on duty ügyeletes orvos 
physicist fizikus 
pianist zongoraművész 
pilot pilóta 
poet költő 
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policeman (policewoman) rendőr(nő) 
politician politikus 
postman postás 
President of the Republic köztársasági elnök 
president; chairman elnök(asszony) 
priest pap 
Prime Minister miniszterelnök 
private közlegény 
producer producer 
psychiatrist pszichiáter 
psychologist pszichológus 
rabbi rabbi 
racer versenyző 
radiologist radiológus 
railway employee vasutas 
regimental commander ezredparancsnok 
reporter riporter 
roofer tetőfedő 
rope walker kötéltáncos 
sailor tengerész 
school doctor iskolaorvos 
scientist tudós 
sculptor szobrász 
secretary titkár(nő) 
security guard biztonsági őr 
seller; stallkeeper; vendor árus 
sergeant őrmester 
sergeant-major törzsőrmester 
shepherd juhász 
shoemaker cipész 
shop assistant; seller eladó(nő) 
shopkeeper boltvezető 
singer énekes(nő) 
smith kovács 
soldier katona 
spaceman; astronaut űrhajós; asztronauta 
specialist specialista 
sportsman sportoló 
stableman; stud-groom lovász 
star sztár 
street-sweeper utcaseprő 
superviser ellenőr; felügyelő 
surgeon sebész 
tailor szabó 
taxi driver taxis 
teacher tanár(nő) 
therapist terapeuta 
tinsmith bádogos 
to work dolgozik 
unemployed munkanélküli 
upholsterer kárpitos 
urologist urológus 
veterinary állatorvos 
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virologist virológus 
waiter pincér 
waitress pincérnő 
warden gondnok(nő) 
weaver takács 
worker munkás; dolgozó 
writer író 
 
Adjectives to describe jobs / Munkahelyet leíró melléknevek 
 
boring unalmas 
filling/meeting the requirements a követelményeknek megfelelő 
noisy zajos 
pleasant kellemes 
still csendes 
stressful stresszes 
suitable megfelelő 
tranquil nyugodt 
varied változatos 
 
School / Iskola 
 
bench pad  
biology biológia  
blackboard tábla  
book könyv  
chalk kréta  
chemistry kémia  
class osztály  
class-room (osztály)terem  
college főiskola 
compasses körző  
elementary school általános iskola 
final exam érettségi 
geography földrajz  
high school gimnázium 
history történelem  
homework házi feladat  
I sit for a math exam matekból vizsgázom  
infant’s nursery bölcsöde 
kindergarten óvoda 
learning tanulás 
literature irodalom  
math matematika  
notebook füzet  
pen toll  
pen-case tolltartó  
pencil ceruza  
physical education, p.e. testnevelés  
physics fizika  
projector írásvetítő 
ruler vonalzó  
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scholarship ösztöndíj 
school bag iskolatáska  
school book, text-book tankönyv  
secondary school középiskola 
sponge szivacs  
subject tantárgy 
to be given a mark jegyet kap  
to be given an excellent ötöst kap  
to clean the blackboard letörli a táblát 
to do the homework megírja a házit  
to fail megbukik  
to give marks osztályoz  
to go to school iskolába jár  
to hear the lesson feleltet  
to learn megtanul  
to pass sy at the exam átenged a vizsgán  
to put one’s hand up jelentkezik  
to recite the lesson felel  
to reject megbuktat  
to sit for a … examination vizsgázik…-ból, -ből  
to study tanul  
university egyetem 
 
Slang expressions / Szleng kifejezések 
 
biology biosz 
geography föci 
history töri 
math matek 
p.e. tesi 
 
Sport / Sport 
 
alley tekepálya 
angler horgász 
athlete atléta 
athletics atlétika 
back-stroke swimming hátúszás 
badminton tollaslabda 
bait csali 
ball labda 
ball technique labdakezelés 
ball-boy labdaszedő 
baseball baseball 
baseball player baseball játékos 
basket-ball kosárlabda 
basket-ball player kosárlabdázó 
battledore tollaslabda-ütő 
bet fogadás 
bobsled bob 
bowl(ing) teke 
bowler tekéző 
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bowling pin tekebábu 
bullfight bikaviadal 
butterfly stroke pillangóúszás 
bycicle kerékpár 
canoe kenu 
canoeing kenuzás; kajakozás 
canoeist kenus; kajakozó 
car race autóverseny 
castle bástya 
checkmate sakk-matt 
chess sakk 
chess player sakkozó 
coach; trainer edző 
competition, contest; athletic meeting; race verseny 
competitive spirit versenyszellem 
competitor, contestant; racer versenyző 
corner kick szögletrúgás 
cricket krikett 
cycling kerékpározás 
cyclist kerékpáros 
discus diszkosz 
discus throw diszkoszvetés 
diver műugró 
elbow-sleeve könyökvédő 
equitation lovaglás 
event versenyszám 
fan szurkoló 
feather-weight pehelysúly 
fencer vívó 
fencing vívás 
field mezőny 
field; racing track versenypálya 
final result végeredmény 
finalist döntős 
first place winner első helyezett 
fisher halász 
fishing halászat 
fishing line horgászzsinór 
fishing rod horgászbot 
fit, sporty fitt, sportos 
fix bunda 
foil vívótőr 
football futball 
football field/ground futballpálya 
football player futballista 
foot-race futóverseny; síkfutás 
free-style swimming gyorsúszás 
gliding vitorlázórepülés 
goal gól 
goal; end; home cél 
golf golf(ozás) 
golf player golfjátékos 
handball kézilabda 
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handball player kézilabdázó 
heavy-weight nehézsúly 
helmet sisak 
hockey player hoki játékos, jégkorongozó 
homerun hazafutás 
home-stretch célegyenes 
horse-race lóverseny 
hunt(ing) vadászat 
hunter vadász 
ice-hockey jéghoki, jégkorong 
ice-skater jégkorcsolyázó 
ice-skates (jég)korcsolya 
jockstrap szuszpenzor 
kayak kajak 
king király 
kneecap térdvédő 
leading sport élsport 
light-weight könnyűsúly 
match; game meccs 
modern pentathlon öttusa 
mountaineering hegymászás 
mountainer hegymászó 
net háló 
oar; paddle evező 
oarsman evezős 
Olympic Games olimpia; olimpiai játékok 
pawn paraszt, gyalog 
ping-pong, table-tennis pingpong, asztali tenisz 
place winner helyezett 
play; game játék; játszma (chess) 
queen királynő, vezér 
race-horse versenyló 
racer autóversenyző 
racing car versenyautó 
racket ütő 
rally rally, túraverseny 
rally racer rallyversenyző 
referee; umpire (döntő)bíró; játékvezető 
regatta vitorlaverseny 
result eredmény 
runner; racer futó 
runner-up második helyezett 
sailing boat vitorlás 
semifinalist középdöntős 
service szerva 
shooting lövészet 
shot kosár 
skateboard gördeszka 
skater gördeszkázó 
ski sí; sítalp 
ski sticks/poles síbot 
skier síző 
ski-jump síugrás 
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ski-runner sífutó 
soccer foci, labdarúgás 
soccer player focista, labdarúgó 
speed skating gyorskorcsolyázás 
sports club sportklub 
sports equipment sportfelszerelés 
sports event sportesemény 
sports ground sportpálya 
sports meeting sportverseny 
sports; sport sport; sportág 
sportsman sportoló 
sportsmanlike sportszerű 
sportsmanship sportszerűség 
sports-wear sportöltözet, sportruha 
springboard/acrobatic diving műugrás 
squash fallabda 
squash player fallabdázó 
start rajt 
start signal rajtjel 
sunglasses napszemüveg 
swimmer úszó 
swimming úszás 
tape célszalag 
tennis tenisz 
tennis court teniszpálya 
tennis player teniszező 
track futópálya 
trainers sportcipő 
training, coaching edzés, tréning 
unplaced helyezetlen 
volley-ball röplabda 
volley-ball player röplabdázó 
water-polo vízilabda, vízipóló 
weight lifting súlyemelés 
weight-lifter súlyemelő 
winner nyertes 
wrestler birkózó 
yachtsman vitorlázó 
 
Popular Sports / Népszerű Sportok 
 
baseball baseball 
basket-ball kosárlabda 
car race autóverseny 
chess sakk 
cycling kerékpározás 
football futball 
golf golf(ozás) 
handball kézilabda 
horse-race lóverseny 
ice-hockey jéghoki, jégkorong 
ski síelés 
soccer foci, labdarúgás 
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swimming úszás 
tennis tenisz 
volley-ball röplabda 
weight lifting súlyemelés 
 
Places where to play sports / Sportolásra alkalmas helyek 
 
alley tekepálya 
field; racing track versenypálya 
fitness center fitness center 
football field futballpálya 
sports ground sportpálya 
tennis court teniszpálya 
track futópálya 
 
Sport items / Sportcikkek 
 
badminton tollaslabda 
bait csali 
ball labda 
basket-ball kosárlabda 
battledore tollaslabda-ütő 
bobsled bob 
bowling pin tekebábu 
bycicle kerékpár 
canoe kenu 
castle bástya 
discus diszkosz 
elbow-sleeve könyökvédő 
fishing line horgászzsinór 
fishing rod horgászbot 
foil vívótőr 
helmet sisak 
ice-skates (jég)korcsolya 
jockstrap szuszpenzor 
kayak kajak 
king király 
kneecap térdvédő 
net háló 
oar; paddle evező 
pawn paraszt, gyalog 
queen királynő, vezér 
racing car versenyautó 
racket ütő 
sailing boat vitorlás 
skateboard gördeszka 
ski sí; sítalp 
ski sticks/poles síbot 
sports equipment sportfelszerelés 
sports-wear sportöltözet, sportruha 
trainers sportcipő 
volley-ball röplabda 
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Recreation / Kikapcsolódás 
 
to do sports sportol 
to go to the cinema/theatre moziba/színházba megy 
to have a walk tesz egy sétát 
to listen to music zenét hallgat 
to make an excursion kirándul 
to play an instrument hangszeren játszik 
to read a book könyvet olvas 
to relax pihen 
to sightsee várost néz 
to surf on the Internet internetezik 
to travel utazik 
to walk sétál 
to watch TV tévézik, tévét néz 
to work with computer számítógépezik 
 
Useful Expressions / Hasznos kifejezések 
 
to angle horgászik 
to be a fan szurkol …-nak, -nek 
to be disqualified diszkvalifikálták 
to be eliminated kiesett 
to be one goal up egy góllal vezet 
to bobsled bobozik 
to bowl tekézik 
to canoe kenuzik; kajakozik 
to climb a mountain hegyet mászik 
to cycle kerékpározik 
to disqualify diszkvalifikál 
to do sport sportol 
to fence vív 
to fish halászik 
to head the ball fejel 
to hunt vadászik …-ra, -re 
to ice-skate jégkorcsolyázik 
to lift weight súlyt emel 
to pass the ball passzol 
to play badminton tollaslabdázik 
to play ball labdázik 
to play baseball baseballozik 
to play basket-ball kosárlabdázik 
to play chess sakkozik 
to play cricket krikettezik 
to play football futballozik 
to play golf golfozik 
to play handball kézilabdázik 
to play hockey hokizik, jégkorongozik 
to play soccer focizik 
to play squash fallabdázik 
to play table-tennis pingpongozik 
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to play tennis teniszezik 
to play volley-ball röplabdázik 
to play water-polo vízilabdázik 
to race autóversenyez 
to rally rallyzik 
to reach the finals bejut a döntőbe 
to run fut 
to sail vitorlázik 
to score a goal gólt lő/rúg/dob 
to serve szervál 
to skateboard gördeszkázik 
to ski síel 
to start rajtol 
to swim úszik 
to train edz 
to work out edz 
to wrestle birkózik 
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SHOPS AND SHOPPING / ÜZLETEK ÉS VÁSÁRLÁS 
 
Shops / Boltok 
 
bakery pékség  
buyer vásárló 
candy store édesség bolt  
cash készpénz 
cheap olcsó 
clothing store ruhabolt, ruha üzlet  
credit hitel 
credit card hitelkártya 
currency valuta 
customer; purchaser vevő 
department store üzlet 
department store áruház 
dollar dollár 
drug-store drogéria  
dry-cleaner vegytisztító  
euro euró 
expensive drága 
forint forint 
greengrocer zöldséges 
grocery store fűszerüzlet 
laundry mosoda  
market piac 
money pénz 
newsagent újságárus  
old-clothes man ószeres  
pastry shop cukrászda  
pharmacy gyógyszertár  
pork butcher hentes (üzlet)  
pound font 
shop assistant; seller eladó 
shop, store bolt 
shopping centre; mall bevásárlóközpont 
stallkeeper; vendor árus 
to buy vesz; megvesz 
to buy on credit hitelre vesz 
to cost kerül…-ba, -be  
to do the shopping vásárol 
to exchange átvált 
to pay fizet 
to pay cash készpénzzel fizet 
to pay with credit card hitelkártyával fizet 
tobacco shop trafik, dohánybolt  
too expensive túl drága  
very cheap nagyon olcsó  
yen jen 
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Useful expressions / Hasznos kifejezések 
 
How much does it cost? Mennyibe kerül? 
How much does that shirt cost? Mennyibe kerül az az ing? 
It costs 1500 forints. 1500 forintba kerül. 
How much do they cost? Mennyibe kerülnek?  
How much do those coats cost? Mennyibe kerülnek azok a kabátok? 
They cost 9000 forints. 9000 forintba kerülnek.  
That pair of shoes is cheap. Az a cipő olcsó. 
This pair of jeans is too expensive. Ez a farmer túl drága. 
I’m buying a hat. Veszek egy kalapot. 
I’ll buy the hat. Megveszem a kalapot. 
I bought this tv on credit. Ezt a tévét hitelre vettem.  
 
Clothes / Ruha 
 
air-jacket úszómellény 
bathing costume; swim-suit fürdőruha 
bathing wrap; bath-robe fürdőköpeny 
bathing-cap fürdősapka 
bikini bikini 
boot-leg csizmaszár 
boots csizma 
bow-tie csokornyakkendő 
boxers boxeralsó 
bra melltartó 
bracelet karkötő 
breeches; shorts térdnadrág 
button gomb 
cap sapka 
cape; mantle köpeny 
clasp csat 
cloak palást; köpönyeg 
clog; wooden shoes klumpa 
clothes; dress ruha 
clothing ruházat 
coat; jacket kabát; zakó 
collar gallér 
costume kosztüm (for women) 
cuff mandzsetta 
earflap fülvédő 
ear-ring fülbevaló 
footwear lábbeli 
fur-coat bunda 
girdle öv 
glasses szemüveg 
gloves kesztyű 
gown köntös 
hat kalap 
helmet sisak 
high-heeled shoes magas sarkú cipő 
jacket kabát; dzseki 
jacket-shirt ingkabát 
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jeans farmer 
jockstrap szuszpenzor; ágyékkötő 
kilt skót szoknya 
kneepad térdvédő 
laced boot; brogue bakancs 
ladies’ fashions női divat 
long-sleeved shirt hosszú ujjú ing 
man’s clothes férfiruha 
men’s outfitting férfi-divatáru 
mini-skirt miniszoknya 
necklace nyaklánc 
neck-tie nyakkendő 
overall overall (say: overál) 
overclothes felsőruha 
overcoat felsőkabát 
panties bugyi 
pullover; jersey pulóver 
quickies cipzáras nadrág 
ready-made clothes konfekcióruha 
ring gyűrű 
sandal szandál 
scarf sál 
sewing varrás 
shirt ing 
shirt-sleeve ingujj 
shoe-horn cipőkanál 
shoelace cipőfűző 
shoes cipő; félcipő 
shorts rövidnadrág 
short-sleeved shirt rövid ujjú ing 
size méret 
skirt szoknya 
slip fecske(nadrág) (for men); 

kombiné (for women) 
slippers papucs 
socks zokni 
sole cipőtalp 
stocking harisnya 
strap szíj 
stud mandzsettagomb 
suit öltöny 
suspenders; girdle, garter harisnyatartó 
swim arm floats karúszó 
swimming/bathing cap úszósapka 
swim-trunks úszónadrág 
tail-coat frakk 
thong; G-string tanga 
to button up begombol 
to clasp becsatol 
to cut to size méretre szab 
to sew varr 
to sew on felvarr 
to unbutton kigombol 



2011 © English-Hungarian Thematic Dictionary, László Ragoncsa. ALL RIGHTS RESERVED. 
 

38 

toe-cap cipőorr 
trainers sportcipő 
trousers nadrág 
trunks fürdőnadrág 
T-shirt póló 
underclothes; undies alsónemű, alsóruha 
underclothing fehérnemű 
undercoat alsókabát 
underpants; drawers; undies alsónadrág 
underskirt; petticoat alsószoknya 
undervest (atléta)trikó 
uniform egyenruha 
upper leather cipőfelsőrész 
Velcro tépőzár 
waistcoat; vest mellény 
walking frame járókeret 
walking stick; cane sétabot 
wedding dress menyasszonyi ruha 
wedding ring jegygyűrű 
wheelchair tolókocsi 
winter-coat télikabát 
woman’s clothes női ruha 
working-clothes munkaruha 
zip fastener cipzár 
 
Adjectives to describe clothes / Ruhákat leíró melléknevek 
 
casual lezser 
coloured, colourful színes 
cool menő 
dotted, spotted pettyes, pöttyös 
elegant elegáns 
fashionable divatos 
figured mintás 
fringed rojtos, rojtozott 
fuzzy bolyhos 
holed lyukas 
long-sleeved hosszú ujjú 
loose bő 
old-fashioned ódivatú 
patched foltozott 
ragged rongyos 
short-sleeved rövid ujjú 
squared, checked kockás 
striped csíkos 
tight szoros 
unicoloured egyszínű 
 
Food / Étel 
 
a bar of egy tábla  
a bar of chocolate egy tábla csokoládé  
a bar of soap egy darab szappan  
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a bottle of egy üveg  
a bottle of water/wine/beer egy üveg víz/bor/sör  
a box of egy doboz  
a box of matches egy doboz gyufa  
a bunch of egy fürt  
a bunch of egy csokor  
a bunch of flowers egy csokor virág  
a bunch of grapes egy fürt szőlő  
a cup of egy csésze  
a cup of tea/coffee egy csésze tea/kávé  
a glass of egy pohár  
a glass of wine/water egy pohár bor/víz  
a grape, a plum egy szem szőlő/szilva  
a pack of egy csomag  
a pack of cigarettes egy csomag cigaretta  
a piece of egy darab; egy szelet 
a piece of cake egy szelet torta  
a piece of cheese egy darab sajt  
a portion egy adag  
a portion fried potatoes egy adag sült krumpli  
a slice of egy szelet 
a slice of bread egy szelet kenyér  
almond mandula 
aperitif aperitif 
apple alma 
apricot sárgabarack 
artichoke articsóka 
asparagus spárga 
aubergine padlizsán 
avocado avokadó 
banana banán 
barbecue, grill rostonsült hús  
basil bazsalikom 
bean bab 
bean soup bableves  
bean vegetable dish babfőzelék   
beef marhahús  
beer sör 
blackberry szeder 
blackthorn kökény 
bouilli párolt/főtt hús  
brandy pálinka 
bread kenyér 
(chicken-)breast (csirke)mell  
brioche, plain cake kalács 
broccoli brokkoli 
Brussels sprouts kelbimbó 
butter vaj  
cabbage káposzta 
cacao kakaó 
cake torta   
caraway seed köménymag 
carrot sárgarépa 
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cauliflower karfiol 
celery zeller 
cereals gabonafélék 
champagne pezsgő 
cheese sajt 
cherry cseresznye 
chestnut gesztenye 
chewing gum rágó(gumi)  
chicken meat csirkehús  
chocolate csokoládé 
cinnamon fahéj 
cock kakas  
coconut kókusz(dió) 
coffee kávé 
cookery book szakácskönyv  
cookie keksz 
corn kukorica 
cottage cheese túró 
crescent kifli 
cucumber uborka 
currant ribizli 
date datolya 
dessert desszert  
dill kapor 
duck kacsa  
egg tojás 
elderberry bodza 
fig füge 
fish hal 
fisher’s soup halászlé  
flour liszt 
food étel  
French beans zöldbab 
fruit gyümölcs 
fruit juice gyümölcslé 
garlic fokhagyma 
garnish; sauce köret 
goulash soup gulyásleves  
grain gabona 
grapes szőlő  
green pea vegetable dish zöldborsófőzelék 
green peas zöldborsó 
ham sonka 
ham salami sonkás szalámi  
ham, lag comb  
hip csipkebogyó 
honey méz 
hoof csülök  
horse-radish torma 
huckle-berry, bilberry áfonya 
ice-cream fagylalt 
ingredients hozzávalók  
joghurt joghurt 
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kohlrabi karalábé 
lamb bárány  
lemon citrom 
lentils lencse 
liquor likőr 
main course első fogás  
mango mangó 
margarine margarin 
marinade pácolt hús  
meal étkezés 
meat hús 
meat fried in breadcrumbs rántott hús  
meat soup húsleves  
medlar naspolya 
milk tej 
milk powder tejpor 
mineral water ásványvíz 
mushroom gomba 
mustard mustár 
neck nyak  
nut dió 
olive oil olíva olaj  
orange narancs 
paprika paprika 
parmesan cheese parmezán  
parsley petrezselyem 
pastry, cake, confectionary sütemény  
peach őszibarack 
pear körte 
pepper bors 
a piece of, a slice of egy szelet  
pineapple ananász 
plum szilva 
pork disznóhús  
pork chop karaj   
potato burgonya, krumpli 
potato soup krumplileves  
prune aszalt szilva 
pudding puding 
pumpkin sütőtök 
quince birsalma 
radish retek 
raisin mazsola 
raspberry málna 
receipt recept  
red meat közepesen átsült hús  
red pepper piros paprika 
rice rizs 
roast-meat sült hús  
rum rum 
rye rozs 
salad saláta  
salami szalámi 
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salt só 
sauce mártás, szósz; öntet  
sausage kolbász 
savoury dish előétel  
savoy kelkáposzta 
smoked cheese füstölt sajt   
snacks, chips rágcsálnivaló  
soft drink üdítőital  
sorrel sóska 
soup leves  
sour cherry meggy 
spaghetti spagetti  
spice fűszer 
split pea sárgaborsó 
split pea vegetable dish sárgaborsó főzelék 
stew pörkölt  
strawberry eper 
sugar cukor 
sushi szusi  
sweet cream tejszín 
szechuan szecsuani 
tangerine mandarin 
tea tea 
thick brown soup rántott leves  
tinned food konzerv 
to be baked/roasted/fried sül  
to be boiling/cooked fő  
to cook főz  
to grill roston süt, grillez  
to roast (coffee) pörköl  
to roast; to fry; to bake süt  
to steam/stew; to braise párol   
to toast pirít  
toast pirítós  
tomato paradicsom 
truffle szarvasgomba 
vegetable zöldség 
vegetable dish főzelék  
vegetable marrow tök 
Vienna bread zsemle  
Vienna sausage, wiener virsli   
vinegar ecet 
water víz  
water-melon görögdinnye 
well done jól átsült hús  
wheat búza 
wild strawberry szamóca 
wine bor 
wing szárny  
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THE WORLD / A VILÁG 
 
GEOGRAPHY / FÖLDRAJZ 
 
Continents / Kontinensek 
 
Africa Afrika 
African afrikai 
America Amerika 
American amerikai 
Asia Ázsia 
Asian ázsiai 
Australia Ausztrália 
Australian ausztráliai 
antarctic déli-sarki 
arctic északi-sarki 
Europe Európa 
European európai 
South/North Pole Déli/Északi sark 
 
Countries / Országok 
 
Ankara Ankara 
Austria Ausztria 
Belgium Belgium 
Brazil Brazília 
Canada Kanada 
China Kína 
Croatia Horvátország 
Czech Republic Csehország 
Danmark Dánia 
England Anglia 
Finnland Finnország 
France Franciaország 
Germany Németország 
Great Britain Nagy-Britannia 
Greece Görögország 
Holland; the Netherlands Hollandia 
Hungary Magyarország 
India India 
Iran Irán 
Iraq Irak 
Ireland Írország 
Italy Olaszország 
Japan Japán 
Mexico Mexikó 
New Delhi Újdelhi 
Norway Norvégia 
Poland Lengyelország 
Portugal Portugália 
Rumania Románia 
Russia Oroszország 
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Slovakia Szlovákia 
Slovenia Szlovénia 
Spain Spanyolország 
Sweden Svédország 
Swizerland Svájc 
Turkey Törökország 
United States Egyesült Államok 
 
Nationalities / Nemzetiségek 
 
Austrian osztrák 
Belgian belga 
Bohemian cseh 
British brit 
Canadian kanadai 
Chinese kínai 
Croatian horvát 
Danish dán 
Dutch holland 
English angol 
Finnish finn 
French francia 
German német 
Greek görög 
Hungarian magyar 
Indian indiai 
Iranian iráni 
Iraqi iraki 
Irish ír 
Italian olasz 
Japanese japán 
Mexican mexikói 
Norwegian norvég 
Polish lengyel 
Portuguese portugál 
Rumanian román 
Russian orosz 
Slovakian szlovák 
Slovenian szlovén 
Spanish spanyol 
stateside egyesültállamokbeli 
Swedish svéd 
Swiss svájci 
Turkish török 
 
Cities / Városok 
 
Athens Athén 
Baghdad Bagdad 
Beijing Peking 
Berlin Berlin 
Brasília Brazília város 
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Bratislava Pozsony 
Brussels Brüsszel 
Bucharest Bukarest 
Budapest Budapest 
Copenhagen Koppenhága 
Dublin Dublin 
Helsinki Helsinki 
Lisbon Lisszabon 
London London 
Madrid Madrid 
Mexico City Mexikóváros 
Moscow Moszkva 
Oslo Oslo 
Ottawa Ottawa 
Paris Párizs 
Prague Prága 
Rome Róma 
Stockholm Stockholm 
Tehran Teherán 
Tokyo Tokió 
Vienna Bécs 
Warsaw Varsó 
Washington Washington 
Zagreb Zágráb 
 
Organizations / Szervezetek 
 
European Union Európai Unió (EU) 
United Nations Organization (U.N.O.) Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) 
 
Points of The Compass / Világtájak 
 
north észak 
north-east észak-kelet 
north-eastern észak-keleti 
northern északi 
north-west észak-nyugat 
north-western észak-nyugati 
east kelet 
eastern keleti 
south dél 
south-east dél-kelet 
south-eastern dél-keleti 
southern déli 
south-west dél-nyugat 
south-western dél-nyugati 
west nyugat 
western nyugati 
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Useful Expressions / Hasznos kifejezések 
 
area terület 
avenue körút 
beach tengerpart 
capital főváros 
city város 
coast part, tengerpart 
continent kontinens, szárazföld 
country ország 
countryside vidék 
county megye 
county town megyeszékhely 
creek patak 
district kerület 
downtown belváros, központ 
earth föld 
folk nép 
highland felföld 
highway autópálya 
hill domb 
homestead tanya 
inhabitant lakos 
lake tó 
lakeside tópart 
land föld; ország 
lowland alföld 
monument emlékmű 
motorway autópálya 
mountain hegy 
mountain chain hegylánc 
nation nemzet 
nationality nemzetiség 
ocean óceán 
periphery külváros 
river folyó 
road út 
sea tenger 
seaside tengerpart 
shore tópart 
soil talaj 
square tér 
street utca 
town (kis)város 
tropic of Cancer ráktérítő 
tropic of Capricorn baktérítő 
 
Nature / Természet 
 
a flower virágszál 
abyss szakadék 
alpine pasture hegyi legelő 
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animal állat 
bed; channel meder 
branch ág 
brook patak 
brooklet csermely 
bud; eye rügy 
cave barlang 
continent kontinens, szárazföld 
crown lombkorona 
desert sivatag 
dust por 
earth; soil; land föld 
flower virág 
foliage lomb 
grass fű 
highland felföld 
highlands hegyvidék 
hill domb 
hillside domboldal 
iceberg jéghegy 
lake tó 
lawn pázsit 
leaf levél 
lowland; plain alföld 
mineral ásvány 
mineral substance ásványi anyag 
mountain hegy 
mountain air hegyi levegő 
mountain range hegylánc 
mountain ridge hegygerinc 
nature természet 
ocean óceán 
pebble kavics 
petal szirom 
plant növény 
pollination beporzás 
river folyó 
rock szikla 
root gyökér 
sea tenger 
sky ég(bolt) 
soil talaj 
star csillag 
stem virágszár 
stone kő 
tree fa 
tree-trunk fatörzs 
valley völgy 
water víz 
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Weather / Időjárás 
 
aridity szárazság 
avalanche lavina 
blizzard hóvihar 
breeze szellő 
cloud felhő 
cloud-rack gomolyfelhő 
cloudy felhős 
cloudy sky borús ég 
cold hideg 
drought aszály 
ebb; low water apály 
fleecy cloud bárányfelhő 
flood; tide; high water dagály 
fog köd 
frost; chill; to freeze fagy 
glacier gleccser 
hail jégeső 
heat forróság, hőség 
hurricane hurrikán, orkán 
ice-age jégkorszak 
ice-cold jéghideg 
It is lightning villámlik 
it is pouring with rain szakad az eső 
it is raining esik (az eső) 
it is snowing havazik 
it is sprinkling szemerkél 
lightning; thunderbolt villám 
polar lights sarki fény 
rain eső 
shower zápor 
sleet ónos eső 
snow hó 
storm vihar 
Sun Nap 
the wind is blowing fúj a szél 
thunder-ball gömbvillám 
thunderstorm zivatar 
to bloom; to blossom; to flower virágzik 
to bud rügyezik 
to fall hull 
to melt, to thaw elolvad 
to thunder dörög 
to wither elhervad 
wane-cloud fátyolfelhő 
warm, hot meleg 
weather időjárás 
wind szél 
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ANIMALS / ÁLLATOK 
 
Classification / Osztályozás 
 
amphibia  kétéltűek 
arthropoda  ízeltlábúak 
birds  madarak 
invertebrates  gerinctelenek 
mammals  emlősök 
molluscs puhatestűek 
reptiles  hüllők 
vertebrates  gerincesek 
 
Pets / Háziállatok 
 
bulldog buldog 
bunny  nyuszi 
canary  kanári 
cat  macska 
chick  csibe 
chicken  csirke 
cock  kakas 
cockel spaniel cocker spániel 
dachshund tacskó 
dalmation dalmata 
dobermann dobermann 
dog  eb 
dog (female)  (szuka) kutya 
dog (male)  (kan) kutya 
donkey  szamár 
duck  kacsa 
fish  hal 
foal  csikó 
foxterrier foxterrier 
German shepherd németjuhász 
goat  kecske 
goose  liba 
greyhound agár 
guinea-pig  tengerimalac 
hamster  hörcsög 
hen  tyúk 
horse  ló 
husky husky 
kid  kecskegida 
kitten  cica 
komondor komondor 
lamb  bárány 
malamute malamut 
mare  kanca 
mastiff masztiff 
mouse  egér 
parakeet  törpepapagáj 
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parrot  papagáj 
peafowl  páva 
pekingese pincsi 
pig  disznó 
pig  malac 
pigeon  házigalamb 
pointer vizsla 
pony  póni(ló) 
pooch, tike kuvasz 
poodle uszkár 
puli puli 
puppy  kutyus, kölyökkutya 
retriever retriever 
sheepdog pásztorkutya 
sow  koca (OR emse) 
spider  pók 
St. Bernard bernáthegyi 
tomcat  kandúr 
turkey  pulyka 
turtle  teknősbéka 
 
Wild animals / Vadállatok 
 
alligator  alligátor  
anakonda  anakonda 
antelope  antilop 
baboon  pávián 
bat  denevér 
bear  medve 
bear-cub  medvebocs 
beaver  hód 
bison  bölény 
black panther  fekete párduc 
blood-hound véreb 
boa  boa 
buffalo  bivaly 
bull  bika 
calf  borjú (boci) 
camel  kétpúpú teve 
cattle  marha 
centipede  százlábú 
chameleon  kaméleon 
chamois  zerge 
cheetah  gepárd 
chimpanze  csimpánz 
cobra  kobra 
cow  tehén 
coyote  prérifarkas 
crocodile  krokodil 
deer  szarvas 
dromedary  egypúpú teve 

elephant  elefánt 
emu  emu 
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fawu  őzgida 
filber mouse  pele 
fown  szarvasborjú 
fox  róka 
gibbon  gibbon 
giraffe  zsiráf 
gopher  ürge 
gorilla  gorilla 
he goat  bakkecske 
hedgehog  sündisznó 
hind  szarvastehén 
hippopotamus  víziló 
horned cattle  szarvasmarha 
hyena  hiéna 
jackal  sakál 
jaguar  jaguár 
kangaroo  kenguru 
koala  koala 
leguan leguán 
leopard  leopárd 
lion  oroszlán 
lizard  gyík 
llama  láma 
lynx  hiúz 
mammoth  mammut 
marmot  mormota 
marten  nyest 
mole  vakond 
monkey, ape  majom 
moose  jávorszarvas 
mountain lion  puma 
mule  öszvér 
ocelot  ocelot 
orang-utan  orángután 
ostrich  strucc 
otter  vidra 
ox  ökör 
panda  panda(medve) 
panther  párduc 
polar bear  jegesmedve 
polecat  görény 
rabbit  nyúl 
racoon  mosómedve 
ram  kos 
rat  patkány 
rhinoceros  orrszarvú 
roe  őz 
salamander  szalamandra 
scorpion  skorpió 
sheep  birka (OR juh) 
sloth  lajhár 
snail  csiga 
snake  kígyó 
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squirrel  mókus 
stallion  csődör 
tapir  tapír 
termite  termesz 
tick  kullancs 
tigre  tigris 
toad  varangy(os béka) 
viper  vipera 
weasel  menyét 
wild boar  vaddisznó 
wolf  farkas 
wolf-dog  farkaskutya 
wolf-hound farkaskutya 
zebra  zebra 
 
Insects / Rovarok 
 
ant hangya 
bee  méh 
beetle  bogár 
bug  poloska 
bumblebee dongó 
butterfly  pillangó, lepke 
caterpillar hernyó 
cockroach  csótány, svábbogár 
cricket tücsök 
dragonfly szitakötő 
earthworm földigiliszta 
earwig fülbemászó 
flea bolha 
fly légy 
grasshopper  szöcske 
grub, larva lárva 
hornet lódarázs 
horsefly bögöly 
ladybird katicabogár 
locust  sáska 
louse tetű 
maggot kukac, nyű 
mite atka 
mosquito szúnyog 
moth moly(lepke) 
potato-beetle krumplibogár 
praying mantis imádkozó sáska 
stag-beetle szarvasbogár 
tapeworm galandféreg 
wasp darázs 
worm giliszta, féreg, nyű 
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Aquatics / Vízi állatok 
 
amoeba  amőba 
carp  ponty 
catfish  harcsa 
codfish  tőkehal 
crab  (tengeri) rák 
crayfish  (folyami) rák 
dolphin  delfin 
eel  angolna 
frog  béka 
grass-snake  sikló 
herring  hering 
jellyfish  medúza 
leech  pióca 
lobster  homár 
octopus  polip 
oyster  osztriga 
penguin  pingvin 
perch  sügér 
pike  csuka 
pike perch  süllő 
ray  rája 
river bleak  keszeg 
salmon  lazac 
sardine  szardínia 
seahorse  csikóhal 
seal  fóka 
shark  cápa 
shell-fish  kagyló 
shrimp  garnélarák 
slipper animalcule  papucsállatka 
sper-whale  ámbráscet 
squid  tintahal 
starfish  tengeri csillag 
sword-fish  kardhal 
tadpole  ebihal 
trout  pisztráng 
tuna  tonhal 
whale  bálna, cethal 
 
Birds / Madarak 
 
bird  madár 
blackbird  feketerigó 
bustard  túzok 
buzzard  egerészölyv 
cockatoo  kakadu 
crane  daru 
crow  varjú 
cuckoo  kakukk 
dove  galamb 



2011 © English-Hungarian Thematic Dictionary, László Ragoncsa. ALL RIGHTS RESERVED. 
 

54 

eagle  sas 
ermine  hermelin 
falcon  sólyom 
flamingo  flamingó 
golden oriole  sárgarigó 
grebe  búbos vöcsök 
grouse  nyírfajd 
gull  sirály 
hawk  héja 
heron  gém 
heron  kócsag 
humming bird  kolibri 
kingfisher  jégmadár 
kite  héja 
lark  pacsirta 
magpie  szarka 
newt  tarajos gőte 
nightingale  fülemüle 
owl  bagoly 
partridge  fogoly 
peacock  pávakakas 
pelican  pelikán, gödény 
pheasant  fácán 
quail  fürj 
raven  holló 
robin  vörösbegy 
shrew-mouse  cickány 
shrike  gébics 
sparrow  veréb 
sparrow-hawk karvaly 
starling  seregély 
stork  gólya 
swallow  fecske 
swan  hattyú 
thrush  rigó 
tit  cinege, cinke 
turtle-dove  gerlice 
vulture  keselyű 
wagtail  barázdabillegető 
water-salamander  gőte 
woodpecker  harkály, fakopáncs 
 
Animal Sounds / Állathangok 
 
The horse neighs. A ló nyerít. 
The dog barks / howls. A kutya ugat / vonít. 
The cat mews. A macska nyávog. 
The bird chirps / tweets. A madár csiripel / csipog.  
The goat bleats. A kecske mekeg. 
The lamb bleats. A bárány béget.  
The cow says moo. A tehén bőg.  
The pig grunts. A disznó röfög.  
The owl ululates. A bagoly huhog.  
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The mouse squeaks. Az egér cincog.  
The cricket chirps. A tücsök ciripel.  
The lion roars. Az oroszlán ordít.  
The frog croaks. A béka brekeg.  
The stork clatters. A gólya kelepel.  
 
Some more words / Még néhány szó 
 
to bite (dog, lion > bigger animals) megharap 
to bite (mosquito > smaller animals) megcsíp 
to sting megszúr 
to bite, to sting (dog, snake) megmar 
bite harapás 
bite csípés 
sting szúrás 
bite, sting marás 
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ADVERBS, PREPOSITIONS, VERBS / HATÁROZÓSZÓK, 
PREPOZÍCIÓK, IGÉK 

 
Adverbs of Place / Helyhatározószók 
 
across; through  keresztbe 
across; through, over  keresztül, át 
ahead  előre, elöl 
in front of, before  előtt 
near  közel, nem messze 
near, next to, beside mellett, mellette 
by the side of mellett 
against  ellen, ellene 
inside  be, benn/bent, belül; benne 
behind, backwards  hátra, hátul; mögött, mögé 
opposite  szembe(n) 
opposite to, in front of  szembe, szemben 
after  után 
to, as far, as  -ig 
until  -ig 
out, outside  kinn, ki 
outside (of)  kinn, kívül 
round, around  körbe(n), köré, körül 
together  együtt 
(together) with  vele együtt 
far  messze, messzire 
far (away from)  messze, távol 
further; no longer  tovább 
beyond, over  túl; több, mint 
across, over  túlsó 
first, before  előbb, azelőtt, előtt 
nearest, next  a legközelebbi, szomszédos 
without  nélkül 
above, up, over  fenn, fel, felett, fölé 
below, down  le, lenn, alatt, alá 
under(neath), beneath  le, lenn, alatt, alá 
toward, -wards  felé 
along  mentén, hosszában 
between  (két dolog) között 
among  (több dolog) között 
 
Adverbs of Time / Időhatározószók 
 
already már 
always  mindig 
just  éppen most 
now  most, mostmár 
yet  még, már 
still  még mindig 
ever  valaha 
never  soha, sohasem 
never again  soha többé 
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again  újra, még egyszer 
now and then néha, olykor-olykor 
now and again néha 
once in a while  egyszer-egyszer 
sometimes néha 
off and on  hébe-hóba 
often, frequently  gyakran 
rarely, seldom  ritkán 
once in a blue moon nagy ritkán 
usually, normally  általában 
generally, as a rule  általában, rendszerint 
on the whole  egészében véve 
regularly  rendszeresen 
most times  legtöbbször 
most often  legtöbbször 
weekday, holiday  hétköznap, ünnepnap 
once  egyszer 
immediately azonnal 
at once azonnal, rögtön 
right away  azonnal, rögtön 
not that  nem mintha 
forever  örökre 
for now  egyelőre 
for the time being  egyelőre 
lately  mostanában 
recently  mostanában, nem régen 
not long ago  mostanában 
for vagy ago  óta vagy azelőtt 
today  ma 
nowadays  manapság 
tomorrow  holnap 
the day after tomorrow holnapután 
yesterday  tegnap 
the day before yesterday  tegnap előtt 
soon  nemsokára, mindjárt 
weekend  hétvége 
 
Adverbs of Manner / Módhatározószók 
 
amazingly elképesztően 
badly rosszul 
beautifully szépen, gyönyörűen 
exceptionally kivételesen 
extraordinarily rendkívülien, szokatlanul 
extremely rendkívül 
normally rendszerint 
quitely csendben 
suddenly hirtelen 
terribly szörnyen 
unusually szokatlanul 
usually általában 
well jól 
wrongly helytelenül 
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Prepositions / Prepozíciók 
 
aboard fedélzeten; hajón; járművön 
about körül, köré, felől, miatt, -ért; -nál, -nél, 

-ról, -ről; nem messze; körülbelül 
above felett, felül, fent; fölé; fenti 
absent hiányzó, távollévő 
according as amenniyben; aszerint, hogy 
according to szerint, alapján, értelmében 
across keresztül, keresztbe, túl 
after után; mögött 
against ellen, szemben; ellenében 
ahead of előtt, elé 
all over mindenhol, mindemütt, teljesen 
along mentében, hosszában 
along with együtt 
alongside hosszában, végig, mellett, mentén 
amid között; közepette 
amidst között 
among között, közé 
amongst között, közé 
apart from eltekintve ...-tól, -től 
around körös-körül; körülbelül; körülötte 
as mint; amint 
as of kezdve…-tól, -től 
as to ami…illet(i) 
aside félre; oldalt 
astride lovaglóülésben 
at -nál, -nél, -ban, -ben, -kor, -on, -en, -ön 

-ra, -re 
away from el…-tól, -től, -ról, -ről 
barring kivéve 
because of miatt, következtében 
before előbb; azelőtt; előtt, elé 
behind hátul, hátra; mögöt, mögé 
below alatt, alul, lent 
beneath alatt, lent; mögött 
beside mellett; mellé; …-n kívül 
besides azonkívül, ezenkívül 
between között, közé 
beyond túl, felett, …-n felül 
but de, azonban, ám 
by mellett; által; szerint; -nál, -nél; …-nál fogva; 

-val, -vel, révén 
by means of segítségével, által, révén 
circa körülbelül 
close by/to (egészen) közel; mellette 
concerning vonatkozólag, illetőleg 
depending on …-tól, -től függően 
despite ellenére 
down le, lefelé; lent; alá 
due to …-nak, -nek köszönhetően/hála 
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during alatt, során, közben, folyamán, idején 
except kivéve, hacsak nem 
except for kivéve ha 
excluding …-t kizárva/figyelmen kívül hagyva 
failing hiányában 
for miatt, -ért, részére, számára, -nak, -nek 

ellenére, …-hez képest 
forward előre 
from -ból, -ből, -tól, -től, -ról, -ről, óta 
in -ban, -ben, -on, -en, -ön, -nál, -nél, folyamán; 

bent 
in between közben; között 
in favour of vmi mellett van; vki érdekében/javára 
in front of előtt, szemben 
in spite of ellenére 
in view of …-ra, -re tekintettel 
including beleértve 
inside belső, bent lévő 
instead of helyett 
into -ba, -be 
irrespective of tekintet nélkül …-ra, -re 
less kisebb, kevesebb; kevésbé 
like mint; …-hez hasonló; ugyanolyan, mint 
minus nélkül 
near közel 
near to majdnem megtesz 
next to mellett 
notwithstanding ellenére, dacára 
of -nak a, -nek a; közül, -ból, -ből 
off el, távol …-tól, -től 
on -on, -en, -ön, -ra, -re, -ról, -ről 
on account of következtében, miatt 
on top of tetején 
onto -ra, -re; felé 
opposite ellentétes, ellenkező; szembelévő 
out ki, kifelé, kinn, el; elmúlt, vége 
out of …ból, -ből kinn/kívül; -ból, -ből 
outside kívül, kinn 
outside of …-on, -en, -ön kívül 
over fölött, fölé, keresztül, át, túl; elmúlt, vége 
owing to következtében/miatt/folytán 
past mellette, túl 
pending folyamán, alatt; amíg… 
per útján, révén, át, -val, -vel, -ként 
plus több; plusz 
prior to …-t megelőzően; előtt 
regarding …-t illetőleg; …-ra, -re vonatkozólag 
regardless of tekintet nélkül …-ra, -re 
respecting ami… illet(i) 
round körbe, körben, körül 
save kivéve; hacsak nem 
saving kivéve; hacsak nem 
similar to …-hez hasonlóan 
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since óta, azóta; -tól, -től 
than -nál, -nél, mint 
through át, keresztül; által; miatt; -val, -vel 
throughout mindenütt, végig; az egész…-ban, -ben 
till …-ig 
to -hoz, -hez, -höz, -ig, -ba, be, -ra, -re, -nak, -nek; 

felé 
together with együtt …-val, -vel 
toward(s) felé, irányában; tájában, közel 
under alatt, alá, alul, lent 
underneath alatt, alá, alul, lent 
unlike eltérő/más …-tól, -től 
until = till 
unto -ig, -hoz, -hez, -höz, -nak, -nek 
up fent, fel 
up to …-ig 
up until …-ig 
upon = on 
versus ellen, kontra 
via át, keresztül 
wanting hiányzó, nélkülöző; …-ban, -ben hiányt szenvedő 
while amíg, mialatt; noha, bár 
with -val, -vel, együtt; -nál, -nél 
within bent, belül, …-nak a, -nek a belsejében 
without nélkül 
worth értékes; érdemes 
 
Verbs / Igék 
 
may, can > he may/can read -hat, -het > olvashat 
should, ought to kellene 
to accept elfogad 
to agree egyetért 
to arrive érkezik 
to be van 
to be afraid fél 
to be right igaza van 
to be wrong téved 
to become válik…-vá, -vé 
to believe hisz 
to book lefoglal, előjegyez 
to bring (sg from swhere) hoz 
to bring (sg swhere) visz 
to buy, to take vesz 
to cheat (on sy) megcsal 
to close becsuk 
to come jön 
to come back visszajön 
to cross átmegy 
to deceive becsap, megtéveszt 
to depart (el)utazik 
to dessuade lebeszél 
to disagree nem ért egyet 
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to do csinál, tesz 
to dream álmodik 
to drink iszik 
to eat eszik 
to exist létezik 
to fall elesik 
to force kényszerít 
to get to know megtud 
to get up felkel 
to give back visszaad 
to go megy 
to go back visszamegy 
to have breakfast reggelizik 
to have dinner vacsorázik 
to have lunch ebédel 
to have to, must, need kell 
to hear hall 
to intend szándékozik 
to know tud 
to learn megtanul 
to leave elmegy 
to lie (on bed) fekszik 
to lie (tell a lie) hazudik 
to listen hallgat; figyel 
to lock bezár 
to look, to watch néz 
to open kinyit 
to perssuade meggyőz 
to press nyom 
to put rak, tesz 
to rain esik az eső 
to read olvas 
to refuse visszautasít 
to repose nyugszik 
to rest pihen 
to run fut 
to see lát 
to shop vásárol 
to sit ül 
to sleep alszik 
to snow havazik 
to stand áll 
to start, to begin kezd 
to start, to set off indul 
to stop megáll 
to stop (doing sg) befejez 
to study, to learn tanul 
to switch off lekapcsol 
to switch on bekapcsol 
to take care, to look after vigyáz…-ra, -re 
to tear apart széttép 
to walk sétál 
to want akar 
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to watch TV tévézik 
to wish kíván, óhajt 
will be lesz 
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TRAFFIC AND TRANSPORT / KÖZLEKEDÉS 
 
abroad külföld  
accelerator gázpedál  
accident baleset  
airplane repülő  
airport repülőtér  
arrival érkezés  
arterial/main road főútvonal 
at rush hour csúcsidőben  
automatic gear-shift automata sebváltó  
barrier sorompó 
bicycles only kerékpárút 
body of a car karosszéria  
brake fékpedál  
brake lamp féklámpa  
bumper lökhárító  
bus busz  
bus-stop (busz)megálló  
car autó, kocsi  
chassis alváz  
clutch kuplung  
crossing vasúti átjáró 
dashboard műszerfal  
deadend zsákutca 
departure indulás  
door ajtó  
drivers’ license jogosítvány  
engine hood motorháztető  
entrance bejárat  
exhause pipe kipufogócső  
exhaust gas kipufogógáz  
exit kijárat  
family car családi autó  
fire alarm tűzriadó  
flight repülés 
fuel üzemanyag  
gear-shift (lever) sebességváltó  
give way Elsőbbségadás kötelező! 
glove compartment kesztyűtartó  
hand-brake kézifék  
headlight fényszóró  
headrest fejtámla  
highway patrol közlekedésrendészet 
Hungarian Highway Code KRESZ  
ignition gyújtás  
ignition key slusszkulcs  
indicator (light) index(lámpa)  
injured sérült  
inland belföld  
interchange közlekedési csomópont 
jam dugó  
jeep terepjáró  
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junction kereszteződés  
late arrival késés  
luggage lockers csomagmegőrző  
mass transport tömegközlekedés 
maximum speed megengedett legnagyobb sebesség 
milometer kilométeróra  
minimum speed megengedett legkisebb sebesség 
narrow road útszűkület 
navigation system navigációs rendszer  
No entrance Behajtani tilos! 
No overtaking Előzni tilos! 
No parking Várakozni tilos! 
No stopping Megállni tilos! 
number / license plate rendszámtábla  
oil olaj  
oil pressure olajnyomás 
one way street egyirányú utca 
pavement, sidewalk járda  
petrol, gasoline benzin  
platform vágány  
pressure nyomás  
public vehicle közlekedési eszköz  
railway station pályaudvar, vasútállomás  
rear-view mirror visszapillantó tükör  
registration book forgalmi (engedély)  
registration number rendszám  
return ticket menettérti jegy  
revolution per minute fordulatszám  
road sign közlekedési tábla 
road(way) úttest  
rush hour csúcsidő  
scrounger bliccelő, potyautas  
season ticket bérlet  
seat ülés  
seat cover üléshuzat 
ship hajó  
slippery road csúszós úttest 
speed sebesség  
speeding gyorshajtás 
sports car sportkocsi  
station állomás  
station waggon kombi  
steering-wheel kormány  
stop sign stoptábla 
subway, underground metró  
tachometer fordulatszámmérő  
taxi taxi  
the hand-brake is on a kézifék be van húzva  
the injured a sérültek  
the light is red/green piros/zöld a lámpa  
ticket jegy  
ticket-office jegypénztár  
time-table, schedule menetrend  
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tire/tyre (gumi)abroncs  
to be on vacation nyaral  
to brake fékez 
to buy a ticket jegyet vesz  
to change gear sebességet vált  
to get injured megsérül  
to go into first gear egyesbe kapcsol  
to go on vacation nyaralni megy  
to have a day off szabadnapos  
to have an accident balesetet szenved  
to hit the accelerator rálép a gázra  
to pull the window off lehúzza az ablakot  
to punch the ticket kilyukasztja a jegyet  
to refuel tankol  
to run közlekedik  
to scrounge bliccel, potyázik  
to start the engine elindítja a motort  
to switch off kikapcsol  
to switch on bekapcsol  
to take one’s holidays szabadságot vesz ki  
to travel, make a journey to utazik  
traffic forgalom  
traffic forgalom  
traffic circle körforgalom  
traffic circle körforgalom 
traffic goes this way kötelező haladási irány 
traffic jam (forgalmi) dugó  
traffic light közlekedési lámpa  
traffic lights közlekedési lámpa 
traffic regulations közlekedési szabályok 
train vonat  
tram villamos  
travel, journey, voyage, trip utazás  
trolley-bus trolibusz  
trunk csomagtartó  
two-seater, roadster két üléses kocsi  
vehicle jármű  
voyage hajóút 
wheel kerék  
window ablak  
windscreen wiper ablaktörlő  
windshield szélvédő  
zebra crossing, crosswalk zebra, gyalogátkelő  
 
Expressions / Kifejezések 
 
to go by bus, by train, by airplane busszal, vonattal, repülővel megy 
The train comes in on platform two. A vonat a kettes vágányon érkezik. 
The train departs from platform two. A vonat a kettes vágányról indul. 
The bus is in service/is running. Jár a busz. 
The bus is not in service. Nem jár a busz. 
The bus passes every hour. Óránként jár a busz. 
The bus is late. Késik a busz. 
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There’s a big traffic. Nagy a forgalom. 
The injured have been taken to hospital. A sérülteket kórházba szállították. 
I have a day off. Szabadnapos vagyok. 
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THE UNIVERSE / AZ UNIVERZUM 
 
asteriod aszteroida 
Centaur The Archer (Sagittarius) Nyilas  
comet üstökös 
Earth Föld  
Fish (Pisces) Halak  
galaxy galaxis  
horoscope horoszkóp  
Jupiter Jupiter  
Mars Mars  
Mercury Merkúr  
meteor meteor 
Milky Way Tejút  
moon hold 
nebula csillagköd  
Neptune Neptunusz  
planet bolygó 
Pluto Plutó  
polar lights sarki fény  
Saturn Szaturnusz  
solar system naprendszer  
star csillag 
starry sky csillagos ég  
sun nap 
The Bull (Taurus) Bika  
The Crab (Cancer) Rák  
The Lion (Leo) Oroszlán  
the planets of our solar system naprendszerünk bolygói 
The Ram (Aries) Kos  
The Scales (Libra) Mérleg  
The Scorpion (Scorpio) Skorpió  
The Sea-Goat (Capricorn) Bak  
The Twins (Gemini) Ikrek  
The Virgin (Virgo) Szűz  
The Water Bearer (Aquarius) Vízöntő  
universe univerzum, világegyetem  
Uranus Uránusz  
Venus Vénusz  
zodiac állatövi jegy  
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DISEASES / BETEGSÉGEK 
 
appendicitis vakbélgyulladás 
bacterium baktérium 
bilestone epekő 
blood vér 
blood pressure vérnyomás  
blood sugar vércukor 
blood transfusion vérátömlesztés 
cold, flu nátha, influenza 
consulting room (orvosi) rendelő  
convalescence lábadozás 
deficiency fogyatékosság 
dentist fogorvos  
depression levertség, depresszió 
diarrhea hasmenés  
ear specialist fülész  
emergency vészhelyzet 
epidemic, contagion járvány 
epilepsy epilepszia 
family doctor háziorvos  
fatigue fáradtság 
fever láz 
fracture of bone csonttörés 
general state of health közérzet 
haemophilia vérzékenység 
headache fejfájás  
heartbeat szívverés  
ill health gyengélkedés 
illness betegség; megbetegedés 
indisposition rossz közérzet 
infection fertőzés 
infectious, contagious fertőző 
injection injekció  
injury sérülés 
inoculation, vaccination oltás  
lack of vitamins vitaminhiány 
leprosy lepra 
loss of blood vérveszteség 
medicine gyógyszer  
microbe mikróba 
multiple sclerosis szklerózis multiplex 
obstetrician szülész  
oculist szemész  
pain fájdalom 
pathogene kórokozó 
pleurisy mellhártyagyulladás 
pneumonia tüdőgyulladás  
prescription recept  
pulse pulzus  
rash kiütés 
rash kiütés  
slight fever hőemelkedés  
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sore throat torokgyulladás  
stethoscope sztetoszkóp  
surgeon sebész  
symptom tünet  
temperature hőmérséklet 
to catch a disease elkap betegséget  
to cure, to heal meggyógyít  
to examine megvizsgál  
to have a cold náthás, megfázott 
to have fever lázas 
to have temperature hőemelkedése van  
to inoculate/vaccinate the patient beoltja a beteget  
to keep to one’s bed ágyban marad  
to recover meggyógyul  
tuberculosis tuberkulózis 
tumour daganat, tumor 
typhus tífusz 
venereal disease nemi betegség 
waiting room váró  
wound seb 
 
Expressions / Kifejezések 
 
The doctor puts him down as sick Az orvos kiírja a beteget 
He’s sickening for an illness. Lappang benne a betegség 
I’m calling the ambulance. Hívom a mentőt.  
What are your symptoms? Mi a panasza?  
I’m going to the doctor. Orvoshoz megyek.  
I’m by the doctor. Orvosnál vagyok.  
I’m coming from the doctor. Az orvostól jövök.  
I have…ache / My… hurts Fáj a …  
My leg hurts. Fáj a lábam.  
I have headache. Fáj a fejem.  
I have toothache. Fáj a fogam.  
to have a shooting pain Szúr a …  
I have a shooting pain in my heart. Szúr a szívem.  
have a burning pain, to be aching Sajog a …  
My back is aching. Sajog a hátam.  
…is numb Zsibbad a …  
My leg is numb. Zsibbad a lábam.  
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DATE AND TIME / IDŐPONTOK 
 
afternoon; in the afternoon délután 
at dawn hajnalban 
at night éjjel 
at nightfall szürkületkor, sötétedéskor 
century (év)század 
dawn hajnal 
day nap 
day-time; in day-time nappal 
evening; in the evening éjszaka 
forenoon; in the forenoon délelőtt 
hour óra 
millenium évezred 
minute perc 
moment pillanat 
month hónap 
morning; in the morning reggel; délelőtt 
night este 
nightfall szürkület, sötétedés  
second másodperc 
the periods of the day napszakok 
week hét 
year év 
 
the days of the week a hét napjai 
(on) Monday hétfő(n) 
(on) Tuesday kedd(en) 
(on) Wendesday szerdá(n) 
(on) Thursday csütörtök(ön) 
(on) Friday péntek(en) 
(on) Saturday szombat(on) 
(on) Sunday vasárnap 
 
the month of the year az év hónapjai 
(in) January január(ban) 
(in) February február(ban) 
(in) March március(ban) 
(in) April április(ban) 
(in) May május(ban) 
(in) June június(ban) 
(in) July július(ban) 
(in) August augusztus(ban) 
(in) September szeptember(ben) 
(in) October október(ben) 
(in) November november(ben) 
(in) December december(ben) 
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PLANTS / NÖVÉNYEK 
 
acorn makk 
agaric galóca 
alder tree égerfa 
bark fakéreg 
beech bükkfa 
birch nyírfa 
bud bimbó; rügy 
bush bokor 
cactus kaktusz 
cedar cédrus 
chestnut gesztenye 
cocoa bean kakaóbab 
coffee bean kávébab 
coniferous tűlevelű 
creeper plant kúszónövény 
crown lombkorona 
cypress ciprusfa 
deciduous lomblevelű; lombhullató 
dicotyledon kétszikű 
elder tree bodzafa 
elm-tree szilfa 
evergreen örökzöld 
flax len 
flower virág 
foliage lomb 
forest erdő 
geranium; pelargonium muskátli 
grass fű 
hazel-nut mogyoró 
hemp kender 
herb lágyszárú növény 
juniper boróka 
larch-tree vörösfenyő 
leaf levél 
lily liliom 
lime-tree; linden-tree hársfa 
lucerne lucerna 
maple-tree juhar, jávorfa 
millet köles 
mistletoe fagyöngy 
monocotyledon egyszikű 
moss moha 
mushroom gomba 
nettle csalán 
nut-tree diófa 
oak-tree cserfa 
oak-tree tölgyfa 
oat zab 
palm-tree pálmafa 
pansy árvácska 
perennial plant évelő növény 
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petal szirom 
pine fenyő 
pollination beporzás 
poplar jegenyefenyő 
poppy pipacs 
rain forest őserdő, esőerdő 
root gyökér 
rose rózsa 
Scotch fir erdei fenyő 
sequoia mammutfenyő 
shrub cserje 
spruce-fir; European larch lucfenyő 
spurge kutyatej 
stem of flower virágszár 
stigma bibe 
sugar-beet cukorrépa 
sugar-cane cukornád 
tea tea 
thorn tüske 
thuya tuja 
toadstool mérgesgomba 
tobacco dohány 
tree; wood fa 
trefoil lóhere 
violet ibolya 
weed gaz, gyom 
willow fűzfa 
woody plant fás szárú növény 
yew tiszafa 
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TOOLS / SZERSZÁMOK 
 
axe fejsze 
barbed wire szöges drót 
bevel rule vinkli 
bit-head; drill-bit fúrófej 
board, plank deszka 
bolt, pin csapszeg 
brush ecset 
cable kábel 
chain lánc 
chain-saw láncfűrész 
chisel véső 
composing stick sorjázó; szedővas 
cord zsinór 
drill fúró 
electric drill villanyfúró 
electric torch zseblámpa 
emery paper csiszolópapír. dörzspapír 
extension cord hosszabbító 
file ráspoly, reszelő 
folding rule colstok, mérőrúd 
hammer kalapács 
hand drill kézifúró 
hatchet balta; szekerce 
hoe kapa 
hook kampó 
hose-pipe slag 
instrument műszer 
key-wrench csavarkulcs 
lath léc 
lawn-mawer fűnyíró 
mallet fakalapács; sulyok; döngölő 
measuring instrument mérőműszer 
monkey-wrench franciakulcs 
nail szeg 
nail-set szegbeverő 
nut; female screw anyacsavar 
paint roller festőhenger 
penknife zsebkés 
pin pecek, pöcök 
pincers harapófogó 
pinch-bar; wrenching iron feszítővas 
pitchfork vasvilla 
plane gyalu 
pliers fogó, kombinált fogó, lapos fogó 
plough eke 
ploughshare ekevas 
pulley csiga 
rake gereblye 
saw fűrész 
screw csavar 
screw-driver csavarhúzó 
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shovel lapát 
sickle sarló 
snow shovel hólapát 
snow-chain hólánc 
spade ásó 
tool szerszám; eszköz 
vice-plate; chop satupofa 
vise satu 
wall-plug; dowel tipli 
washer csavaralátét 
wedge ék 
wheelbarrow talicska 
wire drót 
wood-screw facsavar 
wrench villáskulcs 
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ACTIVITIES / TEVÉKENYSÉGEK 
 
to accept elfogad 
to argue vitatkozik, vitázik 
to ask a question feltesz egy kérdés 
to ask for kér …-t 
to ask sg kérdez …-t 
to bath sy fürdet 
to be late késik 
to be silent csendben van 
to build épít 
to chat cseveg 
to chatter fecseg 
to continue folytat …-t 
to cook főz 
to cook launch ebédet főz 
to cover oneself up betakarózik 
to cross sy’s path keresztbe tesz …-nak, -nek 
to die meghal 
to dig ás 
to direct irányít 
to do csinál, tesz 
to do concrete work betonoz 
to do the washing-up mosogat 
to dream álmodik 
to dream about ábrándozik, álmodozik …-ról, -ről 
to drink iszik 
to drive vezet 
to eat eszik 
to fall elesik 
to fall asleep elalszik 
to feed etet 
to get a rest pihen 
to get up felkel 
to give sy to drink; to water itat 
to give up, to renounce lemond …-ról, -ről 
to go megy 
to have a bath fürdik 
to have breakfast reggelizik 
to have dinner vacsorázik 
to have elevenses tízóraizik 
to have tea uzsonnázik 
to hear hall 
to hoe kapál 
to howl üvölt 
to hurry siet 
to idle ténfereg 
to keep spouting be nem áll a szája 
to languish; to stagnate tesped 
to lay the foundation of sg megalapoz …-t 
to lay the foundations alapoz 
to lie down; to go to bed lefekszik 
to lift emel 
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to listen hallgat 
to listen to the radio rádiót hallgat 
to live él 
to loiter around álldogál 
to look; to watch néz; figyel 
to make (sg out of sg) tesz …-vá, -vé 
to make a request of sy kéréssel fordul …-hoz, -hez, -höz 
to make nervous idegesít 
to make, to prepare készít 
to move mozog; mozgat 
to move to költözik 
to overcome sg megbírkózik …-val, -vel 
to pass múlik 
to plant; to seat sy ültet 
to play játszik 
to pull down, to demolish lebont 
to put rak, tesz 
to put on record; to make clear leszögez 
to quarrel veszekedik 
to read olvas 
to read a book könyvet olvas 
to ride a horse lovagol 
to roam about mászkál 
to roar ordít 
to run fut, szalad 
to run/race along rohan 
to see lát 
to set the table megteríti az asztalt 
to settle down letelepszik 
to shout kiabál 
to sit around üldögél 
to sleep alszik 
to steal in belopódzik 
to stop doing sg abbahagy …-t 
to stumble over sg megbotlik …-ban, -ben 
to sweep seper 
to take the dog for a walk kutyát sétáltat 
to talk, to speak beszél 
to throw out the trash kidobja a szemetet 
to tidy up, to clean takarít 
to undertake, to accept elvállal …-t 
to wake up felébred 
to walk sétál 
to walk (all over) bejár …-t 
to watch TV tévét néz, tévézik 
to water; to irrigate öntöz 
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AUTHORITIES / HATÓSÁGOK 
 
ambulance mentők; ambulancia 
autonomy, local government önkormányzat 
Central Document Office Központi Okmányiroda 
fire department tűzoltóság 
gas-company gázszolgáltató 
Hungarian Customs and Finance Guard Vám- és Pénzügyőrség 
Hungarian Immigration and 
Citizenship Administration 

BÁH (Bevándorlási és Állampolgársági 
Hivatal 

Hungarian Tax and Financial 
Control Administration 

APEH 
(Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal) 

job center munkaügyi központ 
local office, agency kirendeltség 
National Guard Nemzetőrség 
National Police Chief Captaincy Országos Rendőrfőkapitányság 
police rendőrség 
power-company áramszolgáltató 
provider szolgáltató 
 

CURRENCY / VALUTA, PÉNZNEM 
 
Cent cent 
Crown korona 
Dollar dollár 
Euro euró 
Forint forint 
Franc frank 
Peso peso 
Pound font 
Ruble rubel 
Shilling shilling 
Yen jen 
Yuan jüan 
Złoty zloty 
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MUSIC INSTRUMENTS / HANGSZEREK 
 
accordion harmonika 
banjo bendzsó 
bassoon fagot 
bow instrument vonós hangszer 
clarinet klarinét 
contrabass nagybőgő 
cymbal cintányér 
drum dob 
dulcimer cimbalom 
flageolet fuvola 
flute furulya 
gong gong 
guitar gitár 
harp hárfa 
horn kürt 
jew’s harp doromb 
kettledrum üstdob 
key billentyű 
keyboard szintetizátor 
keyboard instrument billentyűs hangszer 
mouth-organ szájharmonika 
oboe oboa 
organ orgona 
percussion instrument ütős hagnszer 
piano zongora 
piccolo pikoló 
saxophone szaxofon 
tambourine tamburin 
triangle triangulum 
trumpet trombita; harsona 
tuba tuba 
ukulele ukulele 
viol(a) brácsa 
violin hegedű 
(violon)cello cselló 
whistle síp 
wind instrument fúvós hangszer 
xylophone xilofon 
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MATHEMATICS / MATEMATIKA 
 
addition összedadás 
algebra algebra 
angle szög 
arithmetic aritmetika 
body (solid body) test 
circle kör 
concave konkáv 
cone kúp 
convex konvex 
cosine koszinusz 
cube kocka 
cube root köbgyök 
cuboid téglatest 
cylinder henger 
deduction levezetés 
definition definíció 
denominator nevező 
diameter átmérő 
digression szögtávolság 
divided by osztva ..-val, -vel 
division osztás 
divisor osztó 
ellipse ellipszis 
equation egyenlet 
equiangular egyenlőszárú 
equilateral triangle egyenlőoldalú háromszög 
even number páros szám 
extracting a root gyökvonás 
fraction tört 
geometric, geometrical geometriai, mértani 
geometry geometria, mértan 
hexagon hatszög 
hyperbola hiperbola 
is equal to egyenlő …-val, -vel 
isosceles egyenlőszárú 
isosceles triangle egyenlőszárú háromszög 
lozenge rombusz 
minus …-ból, -ből 
minus mínusz 
multiplication szorzás 
number szám 
octagon nyolcszög 
operation művelet 
parabola parabola 
parallel párhuzamos 
parallelogram parallelogramma 
pentagon ötszögű 
perpendicular merőleges 
plus meg, plusz 
point of intersection metszéspont 
power hatvány 
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prism hasáb 
pyramid gúla 
rectangle téglalap 
right angle derékszög 
right-angled triangle derékszögű háromszög 
scalene triangle általános háromszög 
simple equation egyismeretlenes egyenlet 
sine szinusz 
square négyzet 
square root négyzetgyök 
square, quadrangle négyszög 
subtraction kivonás 
tangent érintő; tangens 
the four rules of arithmetic a négy alapművelet 
times …-szor, -szer, -ször 
to add összead 
to divide oszt 
to extract a root gyököt von 
to multiplicate szoroz 
to raise to the second power a második hatványra emel 
to reduce to a common denominator közös nevezőre hoz 
to subtract kivon 
trapezoid trapéz 
triangle háromszög 
uneven number páratlan szám 
 
Expressions / Kifejezések 
 
2+2=4 two plus two is equal to four kettő meg kettő az négy 
10-5=5 ten minus five is equal to five tízből öt az öt 
6x6=36 six times six is equal to thirty-six hatszor hat az harminchat 
32:4=8 thirty-two divided by four is equal to eight harminckettő osztva néggyel az nyolc 
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GRAMMAR TERMS / NYELVTANI MŰSZÓK 
 
ablative case ablativus 
accusative case tárgyeset 
adessive case adessivus 
adjective melléknév, jelző 
adverb határozószó 
adverb of manner módhatározó 
adverb of place helyhatározó 
adverb of time időhatározó 
agglutinative language ragasztó nyelv 
agreement egyeztetés 
allative case allativus 
alphabet ábécé 
apostrophe aposztróf 
article névelő 
back vowel mély(hangrendű) magánhangzó 
case eset 
causation műveltetés 
citation idézet 
colon kettős pont 
comitative case társhatározós eset 
comma vessző 
comparative középfok 
complement határozó 
conditional mood feltételes mód 
consonant mássalhangzó 
coordinative mellérendelő 
cryptography titkosírás 
dash gondolatjel 
dative case részeseset 
declination, conjugation ragozás 
definite article határozott névelő 
degree of comparison fokozás 
delative case delativus 
derivative származékszó 
dictionary szótár 
difference in meaning jelentésbeli különbség 
direct speech egyenes beszéd 
direct word order egyenes szórend 
distributive case distributivus 
distributive temporal case distributivus-temporalis 
division elválasztás 
elative case elativus 
enclitic simuló 
ending jel 
ending toldalék, végződés 
exclamation felkiáltás 
exclamation mark felkiáltó jel 
feminine nőnem 
foreign word idegen szó 
frequentative verb gyakorító ige 
front vowel magas(hangrendű) magánhangzó 
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future tense jövő idő 
gender nem 
gerundium határozói igenév 
grammar nyelvtan 
hyphen kötőjel 
illative case illativus 
imperative mood felszólító mód 
in alphabetical order ábécésorrendben 
indefinite article határozatlan névelő 
inessive case inessivus 
infinitive főnévi igenév 
inflective language hajlító nyelv 
instrumental case eszközhatározós eset 
inversion fordított szórend 
language nyelv 
letter betű 
main clause főmondat 
masculine hímnem 
meaning jelentés 
morpheme morféma 
neuter semleges nem 
noun főnév; névszó 
object tárgy 
optative mood óhajtó mód 
parenthesis; brackets zárójel 
part of speech szófaj 
participle melléknévi igenév 
passive voice szenvedő szerkezet 
past participle múlt idejű melléknévi igenév 
past tense múlt idő 
period pont 
person személy 
phoneme fonéma 
phonetic fonetikus 
phonetics fonetika 
plural többes szám 
positive alapfok 
possession birtoklás 
possessive case birtokos eset 
possessor birtokos 
present participle jelen idejű melléknévi igenév 
present tense jelen idő 
proclitic hangsúlytalan 
pronoun névmás 
pronuncation kiejtés 
property birtok 
question mark kérdőjel 
question word kérdőszó 
reflexive pronoun visszaható névmás 
reported speech függő beszéd 
schwa svá hang 
semicolon pontosvessző 
sentence mondat 
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sign-language jelbeszéd 
singular egyes szám 
sound hang 
speech beszéd 
stressed hangsúlyos 
subject alany 
subjective case; nominativus alanyeset 
subjunctive mood kötőmód 
sublative case sublativus 
subordinate clause mellékmondat 
subordinative alárendelő 
substantive verb létige 
suffix rag 
suffix képző 
superessive case superessivus 
superlative felsőfok 
syllable szótag 
syntagm szintagma 
tag question simuló kérdés 
tense igeidő 
terminative case terminativus 
the three direction phenomenon irányhármasság 
to agree sg with sg egyeztet …-t …-val, -vel 
to cite, to quote idéz 
to decline, to conjugate ragoz 
to pronounce (ki)ejt 
topic téma 
translative case translativus 
unstressed hangsúlytalan 
unvoiced zöngétlen 
verb ige; állítmány 
verbal noun igenév 
vocabulary szókincs 
voiced zöngés 
vowel magánhangzó 
vowel harmony magánhangzó-illeszkedés 
word szó 
word order szórend 
writing írás 
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PARTS OF THE BOOK / A KÖNYV RÉSZEI 
 
appendix függelék 
asterisk csillag 
author szerző 
book könyv 
book-mark könyvjelző 
capital letter; uppercase nagybetű 
chapter fejezet 
content tartalom 
cover borító 
daily (paper) napilap 
dictionary szótár 
edition kiadás; kiadvány 
encyclopaedia lexikon, enciklopédia 
font betűtípus 
footnote lábjegyzet 
frame keret 
hard-cover book kemény kötésű könyv 
heading fejléc 
illustration illusztráció 
index tárgymutató 
letter; character betű 
line sor 
magazine magazin 
main title; headline főcím 
margin margó 
marginal note széljegyzet 
newspaper újság 
note jegyzet 
novel regény; novella 
page oldal; lap 
page number oldalszám 
paragraph bekezdés, paragrafus 
poem vers 
preface előszó 
printed letter nyomtatott betű 
rootlet gerinc 
small letter; lowercase kisbetű 
soft-cover book; paperback edition puha kötésű könyv 
subtitle alcím 
table of contents tartalomjegyzék 
title cím 
typography könyvnyomtatás 
volume kötet 
weekly (paper) hetilap 
writer író 
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CHEMICAL ELEMENTS / KÉMIAI ELEMEK 
 
Actinium aktínium 
Aluminium alumínium 
Americium amerícium 
Antimony antimon 
Argon argon 
Arsenic arzén 
Astatine asztácium 
Barium bárium 
Berkelium berkélium 
Beryllium berillium 
Bismuth bizmut 
Bohrium borium 
Boron bór 
Bromine bróm 
Cadmium kadmium 
Caesium cézium 
Calcium kalcium 
Californium kalifornium 
Carbon szén 
Cerium cérium 
Chlorine klór 
Chromium króm 
Cobalt kobalt 
Copernicium kopernícium 
Copper réz 
Curium kűrium 
Darmstadtium darmstadtium 
Dubnium dubnium 
Dysprosium diszprózium 
Einsteinium einsteinium 
Erbium erbium 
Europium európium 
Fermium fermium 
Fluorine fluor 
Francium francium 
Gadolinium gadolínium 
Gallium gallium 
Germanium germánium 
Gold arany 
Hafnium hafnium 
Hassium hasszium 
Helium hélium 
Holmium holmium 
Hydrogen hidrogén 
Indium indium 
Iodine jód 
Iridium irídium 
Iron vas 
Krypton kripton 
Lanthanum lantán 
Lawrencium laurencium 
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Lead ólom 
Lithium lítium 
Lutetium lutécium 
Magnesium magnézium 
Manganese mangán 
Meitnerium meitnerium 
Mendelevium mendelévium 
Mercury higany 
Molybdenum molibdén 
Neodymium neodímium 
Neon neon 
Neptunium neptúnium 
Nickel nikkel 
Niobium nióbium 
Nitrogen nitrogén 
Nobelium nobélium 
Osmium ozmium 
Oxygen oxigén 
Palladium palládium 
Phosphorus foszfor 
Platinum platina 
Plutonium plutónium 
Polonium polónium 
Potassium kálium 
Praseodymium prazeodímium 
Promethium prométium 
Protactinium protaktínium 
Radium rádium 
Radon radon 
Rhenium rénium 
Rhodium ródium 
Roentgenium röntgenium 
Rubidium rubídium 
Ruthenium ruténium 
Rutherfordium radzerfordium 
Samarium szamárium 
Scandium szkandium 
Seaborgium sziborgium 
Selenium szelén 
Silicon szilícium 
Silver ezüst 
Sodium szódium 
Strontium stroncium 
Sulfur szulfúr 
Tantalum tantál 
Technetium technécium 
Tellurium tellúr 
Terbium terbium 
Thallium tallium 
Thorium tórium 
Thulium túlium 
Tin ón 
Titanium titán 
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Tungsten wolfram 
Uranium urán 
Vanadium vanádium 
Xenon xenon 
Ytterbium itterbium 
Yttrium ittrium 
Zinc cink 
Zirconium cirkónium 
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RELIGION / VALLÁS 
 
Adam and Eve Ádám és Éva 
altar oltár 
archbishop érsek 
atheist ateista 
believer hívő 
Bible Biblia 
bishop püspök 
Blessed Virgin Szűz Mária 
cardinal bíboros 
Catholic katolikus 
chaplain káplán 
chapter káptalan 
Christian keresztény 
Christianity kereszténység 
church; temple templom 
clergyman lelkész 
congregation gyülekezet 
council; synod zsinat 
cross kereszt 
crucifixion keresztrefeszítés 
dean esperes 
faith hit 
fast böjt 
god-fearing, pious istenfélő 
Jesus Christ Jézus Krisztus 
Jew(ish), Hebrew zsidó 
Lord az Úr 
mass mise 
mass wine misebor 
missionary hittérítő, misszionárius 
monk szerzetes 
monk’s habit csuha 
Moses Mózes 
muslim muszlim 
nun apáca 
pagan pogány 
parson, vicar plébános 
pastor lelkipásztor 
persecution of Jews zsidóüldözés 
Pope Pápa 
prebend káptalani javadalmas 
prelate főpap, prelátus 
priest; clergyman pap 
Protestant protestáns 
Protestantism protestantizmus 
psalm zsoltár 
rabbi rabbi 
religion vallás 
religious vallásos 
religious service istentisztelet 
synagogue zsinagóga 
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the flock a nyáj 
theologist teológus 
theology hittudomány, teológia; hittan 
to babtize, to christen megkeresztel 
to be babtized, 
to be christened 

megkeresztelkedik; 
meg van keresztelve 

to mass misézik 
Vatican Vatikán 
wafer ostya 
 

HOLIDAYS / ÜNNEPNAPOK 
 
advent ádvent 
all soul’s day halottak napja 
anniversary évforduló 
birth-day születésnap 
carnival farsang 
celebration ünneplés 
Christman Eve karácsonyeste 
Christmas karácsony 
Easter húsvét 
Feast of the Assumption Nagyboldogasszony napja 
halloween halloween 
holiday, feast ünnep 
holiday, feast-day ünnepnap 
mother’s day anyák napja 
name-day névnap 
new year’s eve szilveszter 
red-letter feast piros betűs ünnep 
Santa Claus Mikulás 
to celebrate ünnepel 
Twelfth Night vízkereszt 
Whitsun pünkösd 
 
 
 
 


