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SZÓ SZÓFAJ TOLDALÉKOK CSEH F 

ad vkinek vmit  
   Adok a barátnőmnek virágot. 

i ~ni, ~ott, ~j dát někomu něco 
   Dám své přítelkyni květinu. 

6 

akar vmit  
   Focizni akarok. 

i ~ni, ~t, ~j chtít něco 
   Chci hrát fotbal. 

6 

állandó  
   állandó kiállítás 

mn ~bb, ~an stálý, ustavičný, permanentní 
   stálá výstava 

6 

állomás (= vasútállomás) fn ~ok, ~t, ~a stanice (dopravního prostředku) 6 

Alpok  
   Az Alpokban kirándulok. 

fn ~ot, ~ja Alpy 
   Jsem na výletě v Alpách. 

6 

április  
   áprilisban 

fn ~ok, ~t, ~a duben 
   v dubnu 

6 

... árú  
   teljes árú/félárú jegy 

e   za ... cenu 
   lístek za plnou cenu / za poloviční cenu 

6 

augusztus  
   augusztusban 

fn ~ok, ~t, ~a srpen 
   v srpnu 

6 

bál  
  Anna-bál 

fn ~ok, ~t, ~ja ples, bál 
   Anenský bál 

6 

bérel vmit  
   Egy kertes házat bérelünk. 

i ~ni, ~t, ~j najímat něco 
   Najímáme si dům se zahradou. 

6 

borozik i borozni, borozott, borozz pít víno, popíjet víno 6 

Borünnep fn ~ek, ~et, ~e Slavnosti vína 6 

buli  
   Buliba megyek. 

fn ~k, ~t, ~ja párty, večírek, mejdan 
   Jdu na párty. 

6 

bulizik i bulizni, bulizott, bulizz být na párty, bavit se na večírku, pařit 6 

busójárás fn ~ok, ~t, ~a (masopustní zvyk v Moháči a okolí) 6 

buszozik  
   A városban sokat buszozom. 

i buszozni, buszozott, buszozz jet autobusem, jezdit autobusem 
   Ve městě hodně jezdím autobusem. 

6 

cikk  
   Egy érdekes cikket olvasok. 

fn ~ek, ~et, ~e článek 
   Čtu jeden zajímavý článek. 

6 
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családanya 
   egy családanya élete 

fn ~’k, ~’t, ~anyja žena, která má děti, matka od rodiny 
   životé matky od rodiny 

6 

családbarát  
   családbarát szálloda 

mn ~abb, ~an vstřícný/přívětivý pro rodiny,  
   hotel přívětivý pro rodiny 

6 

december  
   decemberben 

fn ~ek, ~t, ~e prosinec 
   v prosinci 

6 

dehogynem  
   - Nem jössz moziba?  
   - Dehogynem! 

e  jak(pak) by ne 
   - Nepůjdeš do kina? 
   - Jak(pak) by ne! 

6 

diákjegy  
   Egy diákjegyet kérek. 

fn ~ek, ~et, ~e studentský lístek 
   Prosím jeden studentský lístek. 

6 

dokumentumfilm 
   Egy dokumentumfilmet nézek. 

fn ~ek, ~et, ~je dokumentární film 
   Dívám se na dokumentární film. 

6 

dzsessz 
  Dzsesszt hallgatok. 

fn ~ek, ~t, ~e jazz 
   Poslouchám jazz. 

6 

édesvíz 
   Szeretek édesvízben úszni. 

fn ~vizek, ~vizet, ~vize sladká voda, vnitrozemská voda 
   Rád plavu ve sladké vodě. 

6 

egzotikus  
   Egzotikus helyeken nyaralok. 

mn ~abb, ~an exotický 
   Léto trávím na exotických místech. 

6 

egyik ... másik  
   Az egyik lányom négy éves, a másik egy. 

e   jeden (z) ... ten druhý (z) ... 
   Jedné mojí dceři jsou čtyři roky, té druhé je jeden. 

6 

élet  
   Új életet élünk. 

fn ~ek, ~et, ~e život 
   Žijeme nový život. 

6 

első 
  Első helyen az internet áll. 

e   první, přední 
   Na prvním místě je internet. 

6 

énekel 
   Sajnos nem tudok énekelni. 

i ~ni, ~t, ~j zpívat 
   Bohužel neumím zpívat. 

6 

építész fn ~ek, ~t, ~e stavitel, architekt 6 

értekezlet  
   Értekezleten ülök. 

fn ~ek, ~et, ~e porada, zasedání, schůze 
   Sedím na poradě. 

6 

esik 
    Esik az eső. 

i esni, esett, ess padat 
   Prší. 

6 
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eső 
    Esik az eső. 

fn ~k, ~t, ~je déšť 
   Prší. 

6 

évszak 
   melyik évszakban? 

fn ~ok, ~ot, ~a roční doba 
   v kterou roční dobu? 

6 

ezenkívül 
   Csaba nyugodt és optimista. Ezenkívül jó humora van. 

e   kromě toho 
   Csaba je klidný a optimistický. Kromě toho má smysl 
pro humor. 

6 

ezért  
   Két lányom van, ezért nincs sok szabadidőm. 

e   proto, kvůli tomu 
   Mám dvě dcery, proto nemám moc volného času. 

6 

fagyizik (= fagylaltozik) 
    Van kedved fagyizni? 

i fagyizni, fagyizott, fagyizz jíst zmrzlinu 
   Máš chuť na zmrzlinu? 

6 

fagyizó fn ~k, ~t, ~ja zmrzlinářství 6 

fagylaltozik (= fagyizik) i fagylaltozni, fagylaltozott, 
fagylaltozz 

jíst zmrzlinu 6 

február  
   februárban 

fn ~ok, ~t, ~ja únor 
   v únoru 

6 

felnőtt fn ~ek, ~et, ~je dospělý 6 

felnőttjegy fn ~ek, ~et, ~e dospělý lístek, lístek pro dospělého 6 

fényképezik vmit i fényképezni, fényképezett, 
fényképezz 

fotografovat něco 6 

fest vmit 
    Egy képet festek. 

i ~eni, ~ett, fess malovat něco 
   Maluju obrázek. 

6 

festmény 
   Egy festményt nézek. 

fn ~ek, ~t, ~e malba 
   Prohlížím si jednu malbu. 

6 

fiatalember fn ~ek, ~t, ~e mladý muž, mladík, mládenec 6 

fizika fn ~’k, ~’t, ~’ja fyzika 6 

foci (= futball) fn ~k, ~t, ~ja fotbal 6 

focizik (= futballozni) i focizni, focizott, focizz hrát fotbal 6 

fok 
    Húsz fok van. 

fn ~ok, ~ot, ~a stupeň 
   Je dvacet stupňů. 

6 

http://www.magyar-ok.hu/


MagyarOK 1.: szólista a 6. fejezethez / slovníček k 6. kapitole 

 Szita Szilvia és Pelcz Katalin www.magyar-ok.hu, Jiří Januška 4 

folyóirat fn ~ok, ~ot, ~a časopis 6 

fotó fn ~k, ~t, ~ja fotografie, fotka 6 

fotóz vmit 
   Nagyon szeretek fotózni. 

i ~ni, fotózott, fotózz fotografovat něco, fotit něco 
   Velmi rád fotím. 

6 

főleg  
   Főleg pihenni szeretek. 

e   hlavně 
   Hlavně rád odpočívám. 

6 

franciatanár fn ~ok, ~t, ~a učitel francouzštiny 6 

fut 
   Minden héten kétszer futok. 

i ~ni, ~ott, fuss běžet 
   Každý týden dvakrát běhám. 

6 

futball (= foci) fn ~t, ~ja fotbal 6 

futballozik (= focizni) i futballozni, futballozott, futballozz hrát fotbal 6 

fürdik 
   Szeretek a tengerben fürdeni. 

i fürdeni, fürdött, fürödj koupat se 
   Rád(a) se koupu v moři. 

6 

gitár 
    Van egy gitárom. 

fn ~ok, ~t, ~ja  kytara 
   Mám kytaru. 

6 

gitározik i gitározni, gitározott, gitározz hrát na kytaru 6 

gitárfesztivál fn ~ok, ~t, ~ja kytarový festival 6 

golf fn ~ok, ~ot, ~ja golf 6 

golfozik 
    Egy hónapban legalább kétszer golfozom. 

i golfozni, golfozott, golfozz hrát golf 
   Měsíčně alespoň dvakrát hraji golf. 

6 

gondolkodik (vmin) 
   Úszás közben jól tudok gondolkodni. 

i gondolkodni, gondolkozott / 
gondolkodott, gondolkozz / 
gondolkodj 

přemýšlet (o něčem) 
   Během plavání můžu dobře přemýšlet. 

6 

gyerekjegy (= gyermekjegy) 
   Mennyibe kerül egy gyerekjegy? 

fn ~ek, ~et, ~e dětský lístek, lístek pro dítě 
   Kolik stojí dětský lístek? 

6 

gyorsvonat  
   A szegedi gyorsvonatra kérek egy jegyet. 

fn ~ok, ~ot, ~a rychlík 
   Prosím jeden lístek na rychlík do Segedína. 

6 

hajfestés  
   Hajfestésre szeretnék időpontot kérni. 

fn ~ek, ~t, ~e barvení vlasů 
   Chtěla bych poprosit termín na barvení vlasů. 

6 

hajó fn ~k, ~t, ~ja loď 6 
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hajózik i hajózni, hajózott, hajózz plout na lodi, plavit se na lodi 6 

hajvágás 
   Hajvágásra szeretnék időpontot kérni. 

fn ~ok, ~t, ~a stříhání vlasů 
   Chtěla bych poprosit termín na stříhání vlasů. 

6 

hallgat vmit  
   Zenét hallgatok. 

i ~ni, ~ott, hallgass poslouchat něco, mlčet 
   Poslouchám hudbu. 

6 

helyi 
    Ismerkedem a helyiekkel. 

fn ~ek, ~t místní 
   Seznamuji se s místními. 

6 

Himalája  
   A Himalájában voltam. 

fn ~'t, ~'ja Himaláj 
   Byl jsem v Himaláji. 

6 

hó 
   Esik a hó. 

fn havat, hava sníh 
   Sněží., Padá sníh. 

6 

hónap  
   Melyik hónapban mész szabadságra? 

fn ~ok, ~ot, ~ja měsíc (jednotka času) 
   V kterém měsíci jedeš na dovolenou? 

6 

humor  
   Csabának jó humora van. 

fn ~t, ~a humor, smysl pro humor 
   Csaba má dobrý smysl pro humor. 

6 

idén  
   Idén nem megyek nyaralni. 

e   letos 
   Letos nejedu na dovolenou. 

6 

idő  
   Milyen az idő. 

fn ~k, ~t, ~ideje čas, počasí 
   Jaké je počasí? 

6 

időpont  
   Időpontot szeretnék kérni. 
   Tíz órára tudok időpontot adni. 

fn ~ok, ~ot, ~ja termín (události, např. schůzky) 
   Chtěl bych poprosit o termín. 
   Můžu (vám) dát termín na desátou hodinu. 

6 

igazán  
   Nem igazán szeretek takarítani. 

e   opravdu, doopravdy 
   Ne moc rád uklízím. 

6 

igazság  
   Az az igazság, hogy nem szeretek táncolni. 

fn ~ok, ~ot, ~a pravda, spravedlnost 
   Pravdou je, že nerad tančím. 

6 

imád vmit/vkit 
   Imádok főzni. 

i ~ni, ~ott, ~j zbožňovat něco/někoho 
   Zbožňuju vaření. 

6 

intelligens mn ~ebb, ~en inteligentní 6 

interjú  
   Köszönöm az interjút. 

fn ~k, ~t, ~ja interview 
   Děkuji za interview. 

6 
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izgalmas 
   Egy izgalmas regényt olvasok. 

mn ~abb, ~an vzrušující, napínavý 
   Čtu jeden napínavý román. 

6 

január  
   januárban 

fn ~ok, ~t, ~ja leden 
   v lednu 

6 

jelen idő e   přítomný čas 6 

jó, ha  
   Jó, ha siet, mert ... 

e   je/bude dobré, když 
   Bude dobré, když si pospíšíte, protože ... 

6 

jóga fn ~’k, ~’t, ~’ja jóga 6 

jógázik 
   Mindennap 15 percet jógázom. 

i jógázni, jógázott, jógázz cvičit jógu 
   Každý den 15 minut cvičím jógu. 

6 

jövőre 
    Jövőre az USA-ban nyaralok. 

e   příští rok, v příštím roce 
   Příští rok budu trávit léto v USA. 

6 

július  
   júliusban 

fn ~ok, ~t, ~a červenec 
   v červenci 

6 

június  
   júniusban 

fn ~ok, ~t, ~a červen 
   v červnu 

6 

karatézik i karatézni, karatézott, karatézz cvičit karate 6 

kártya fn ~’k, ~’t, ~’ja karta 6 

kártyázik i kártyázni, kártyázott, kártyázz hrát karty 6 

kastély fn ~ok, ~t, ~a zámek 6 

kávézik i kávézni, kávézott, kávézz pít kávu 6 

kedv  
   Van kedved moziba menni? 

fn ~ek, ~et, ~e nálada, chuť 
   Máš chuť jít do kina? 

6 

kémikus fn ~ok, ~t, ~a chemik 6 

kemping fn ~ek, ~et, ~(j)e kemp 6 

képeslap  
   Képeslapot írok. 

fn ~ok, ~ot, ~ja pohlednice, pohled 
   Píšu pohled. 

6 

kerékpárút 
    Van kerékpárút a Balaton körül. 

fn ~utak, ~utat, ~ja cyklistická stezka 
   Kolem Balatonu je cyklistická stezka. 

6 

kert fn ~ek, ~et, ~je zahrada 6 
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kertészkedés  
   A hobbim a kertészkedés. 

fn ~ek, ~t, ~e zahradničení 
   Mým koníčkem je zahradničení. 

6 

kezd vmit csinálni  
   A lányom most kezd beszélni. 

i ~eni, ~ett, ~j začínat něco dělat 
   Moje dcera teď začíná mluvit. 

6 

kézilabda fn ~’k, ~’t, ~’ja házená 6 

kézilabdázik i kézilabdázni, kézilabdázott, 
kézilabdázz 

hrát házenou 6 

kinek a ...?  
   Kinek a foglalkozása érdekes? 

e   čí ...? 
   Čí zaměstnání je zajímavé? 

6 

király fn ~ok, ~t, ~a král 6 

kirándul 
    Szeretek a hegyekben kirándulni. 

i ~ni, ~t, ~j jet na výlet, být na výletě 
   Rád jezdím na výlety do hor. 

6 

kisautó fn ~k, ~t, ~ja malé auto 6 

kisbusz fn ~ok, ~t, ~a malý autobus, mikrobus 6 

kisfiú fn ~k, ~t, ~fia chlapeček, klučík 6 

kislány fn ~ok, ~t, ~a holčička, děvčátko 6 

klub fn ~ok, ~ot, ~ja klub 6 

komolyzene 
   Komolyzenét hallgatok. 

fn ~'t, ~'je vážná hudba 
   Poslouchám vážnou hudbu. 

6 

koncertezik i koncertezni, koncertezett, 
koncertezz 

koncertovat 6 

körül 
   A Balaton körül van kerékpárút. 

e  kolem, okolo 
   Okolo Balatonu je cyklistická stezka. 

6 

kötőszó fn ~k, ~t, ~ja spojka 6 

következő  
   Írja meg a következőket: ... 

e   další, následující 
   Napište následující: ... 

6 

közben  
   Szeretek takarítani, mert közben lehet gondolkodni. 

e   mezitím, zatím, přitom, během 
   Rád uklízím, protože během toho je možné přemýšlet. 

6 

krimi fn ~k, ~t, ~je detektivka 6 

külföld  fn ~öt/et, ~je zahraničí 6 
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   Külföldre utazom.    Cestuji do zahraničí. 

különféle  
   különféle boltok 

e   různý, rozličný, všelijaký 
   všelijaké obchody 

6 

különös  
   Mi újság? Semmi különös. 

mn ~ebb, ~en (ob)zvláštní, neobyčejný, neobvyklý 
   Co je nového? Nic zvláštního. 

6 

lakos 
   az EU-lakosok 

fn ~ok, ~t, ~a obyvatel, obyvatelka 
   obyvatelé EU 

6 

látnivaló  
   Itt sok a látnivaló. 

fn ~k, ~t, ~ja pamětihodnost, pozoruhodnost 
   Je tu hodně pamětihodností., Je tu hodně na co se 
dívat. 

6 

legalább  
   Legalább három hét szabadságom van. 

e   a(le)spoň 
   Mám aspoň tři týdny dovolené. 

6 

legközelebb  
   Ma nem érek rá. Talán majd legközelebb. 

e   nejblíže, přístě 
   Dneska nemám čas. Snad příště. 

6 

levél 
   Levelet írok. 

fn levelek, levelet, levele list, dopis 
   Píšu dopis. 

6 

levendula fn ~'k, ~'t, ~'ja levandule 6 

május  
   májusban 

fn ~ok, ~t, ~a květen 
   v květnu 

6 

március  
   márciusban 

fn ~ok, ~t, ~a březen 
   v březnu 

6 

másfél  
   A lányom másfél éves. 

e   jeden a půl, půldruha 
   Mé dceři je rok a půl. 

6 

másik  
   A másik lányom négy éves. 

e   (ten) druhý 
   Mé druhé dceři jsou čtyři roky. 

6 

masszázs fn ~ok, ~t, ~a masáž 6 

matematika fn ~’t, ~’ja matematika 6 

mese  
   Mesét olvasok a fiamnak. 

fn ~'k, ~'t, ~'je pohádka 
   Čtu pohádku svému synovi. 

6 

mesekönyv fn ~ek, ~et, ~e kniha pohádek 6 

metrózik  i metrózni, metrózott, metrózz jet metrem, jezdit metrem 6 
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mindenki  
   Mindenkinek küldök képeslapot. 

e   všichni, každý 
   Všem pošlu pohled. 

6 

mobilozik i mobilozni, mobilozott, mobilozz používat mobil 6 

mosogat 
   Nem szeretek mosogatni. 

i ~ni, ~ott, mosogass mýt nádobí 
   Nerad myju nádobí. 

6 

motorozik i motorozni, motorozott, motorozz řídit motorku, jet na motorce 6 

mottó fn ~k, ~t, ~ja motto 6 

művészet  
   Művészetek Völgye 

fn ~ek, ~et, ~e umění 
   Údolí umění 

6 

nap 
   Süt a nap. 

fn ~ok, ~ot, ~ja slunce, den 
   Slunce svítí. 

6 

napközben 
   Napközben a munkahelyemen vagyok. 

e   přes den, během dne 
   Přes den jsem v práci. 

6 

napozik i napozni, napozott, napozz opalovat se, slunit se 6 

november  
   novemberben 

fn ~ek, ~t, ~e listopad 
   v listopadu 

6 

nyár  
   nyáron 

fn nyarak, nyarat, nyara léto 
   v létě 

6 

nyaral 
    Hova mész nyaralni? 

i ~ni, ~t, ~j trávit léto, trávit letní dovolenou 
   Kam jedeš v létě? 

6 

nyaralás 
    Két gyerekkel drága a nyaralás. 

fn ~ok, ~t, ~a letní dovolená 
   Se dvěma dětmi je letní dovolená drahá. 

6 

október  
   októberben 

fn ~ek, ~t, ~e říjen 
   v říjnu 

6 

olaszóra 
   Milyen gyakran jársz/mész olaszórára? 

fn ~’k, ~’t, ~’ja hodina italštiny 
   Jak často chodíš na hodiny italštiny? 

6 

ölel vmit, vkit 
   Ölel: Kata 

i ~ni, ~t, ~j objímat něco, někoho 
   Objímá (tě) Kata 

6 

ősz  
   ősszel 

fn ~ök, ~t, ~e podzim 
   na podzim 

6 

ötcsillagos  mn ~an pětihvězdičkový 6 
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   ötcsillagos szálloda    pětihvězdičkový hotel 

ötéves  
   az ötéves kislányom 

mn ~en pětiletý 
   má pětiletá dcera 

6 

pihenés 
    Fontos a pihenés. 

fn ~ek, ~t, ~e odpočinek 
   Odpočinek je důležitý. 

6 

pillanat  
   Egy pillanat! 

fn ~ok, ~ot, ~a okamžik, moment 
   Okamžik! 

6 

pingpongasztal fn ~t, ~ok, ~a pingpongový stůl 6 

pingpongozik  i pinpingozni, pingpongozott, 
pingpongozz 

hrát pingpong 6 

pizzázik  i pizzázni, pizzázott, pizzázz jíst pizzu 6 

portál  
   internetes portál 

fn ~ok, ~t, ~ja portál 
   internetový portál 

6 

programozik  i programozni, programozott, 
programozz 

programovat 6 

projekt  
   Egy projektet tervezek. 

fn ~ek, ~et, ~je projekt 
   Plánuji jeden projekt. 

6 

ráér  
   Ráérek. Nem érek rá. 

i ~ni, ~t, érj rá mít čas 
   Mám čas. Nemám čas. 

6 

rajzol vmit  
   Rajzolok egy képet. 

i ~ni, ~t, ~j kreslit něco 
   Kreslím obrázek. 

6 

regény fn ~ek, ~t, ~e román 6 

relaxál 
   Mindennap 15 percet relaxálok. 

i ~ni, ~t, ~j relaxovat 
   Každý den 15 minut relaxuji. 

6 

relaxáló 
   relaxáló masszázs 

mn ~bb, ~an relaxující, relaxační 
   relaxační masáž 

6 

remél vmit  
   Remélem, jól vagy. 

i ~ni, ~t, ~j doufat v něco 
   Doufám, že se máš dobře. 

6 

rendez vmit  
   fesztivált rendez 

i ~ni, ~ett, ~j (us)pořádat něco, režírovat něco 
   pořádá festival 

6 

repülőgép fn ~ek, ~et, ~e letadlo 6 
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riporter fn ~ek, ~t, ~e reportér 6 

rockzene 
   Rockzenét játszunk. 

fn ~'k, ~'t, ~'je rocková hudba, rock 
   Hrajeme rock. 

6 

segítség  
   Ez nagy segítség. 

fn ~ek, ~et, ~e pomoc 
   To je velká pomoc. 

6 

sehogyan  
   Sehogyan sem pihenek. 

e   nijak, žádným způsobem 
   Nijak neodpočívám. 

6 

síel 
   Télen síelni megyek. 

i ~ni, ~t, ~j lyžovat 
   V zimě pojedu lyžovat. 

6 

siet  
   Jó, ha siet. 

i ~ni, ~ett, siess pospíchat 
   Bude dobré, když si pospíšíte. 

6 

sörözik 
   Nincs kedved sörözni? 

i sörözni, sörözött, sörözz pít pivo 
   Nemáš chuť na pivo? 

6 

sportcentrum fn ~ok, ~ot, ~a sportovní centrum 6 

strand 
   Strandra megyek. 

fn ~ok, ~ot, ~ja koupaliště, pláž 
   Jdu na koupaliště. 

6 

süt 
   Süt a nap. 

i ~ni, ~ött, süss péct, svítit/pálit (o slunci) 
   Slunce svítí. 

6 

szabadidő  
   Mit csinálsz szabadidődben? 

fn ~t, ~ideje volný čas 
   Co děláš ve svém volném čase? 

6 

szabadság  
   Májusban szabadságra megyek. 

fn ~ok, ~ot, ~a svoboda, dovolená 
   V květnu pojedu na dovolenou. 

6 

szállás 
   A szállás olcsó. 

fn ~ok, ~t, ~a ubytování 
   To ubytování je levné. 

6 

számítógépezik i számítógépezni, számítógépezett, 
számítógépezz 

pracovat s počítačem, dělat něco na počítači 6 

szaxofon fn ~ok, ~t, ~ja saxofon 6 

szaxofonozik 
    Szeretek szaxofonozni. 

i szaxofonozni, szaxofonozott, 
szaxofonozz 

hrát na saxofon 
   Rád hraji na saxofon. 

6 

százalék  
   a magyarok 87 százaléka 

fn ~ok, ~ot, ~a procento 
   87 procent Maďarů 

6 
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szeptember  
   szeptemberben 

fn ~ek, ~t, ~e září 
   v září 

6 

szeret vmit csinálni 
   Szeretek úszni. 

i ~ni, ~t, szeress rád(a) něco dělá 
   Rád(a) plavu. 

6 

színházjegy 
   Két színházjegyet kérek. 

fn ~ek, ~et, ~e lístek do divadla 
   Prosím dvě vstupenky do divadla. 

6 

szinte  
   Szinte soha nem nézek tévét. 

e   téměř, skoro 
   Téměř nikdy se nedívám na televizi. 

6 

szolgáltatás fn ~ok, ~t, ~a služba 6 

szomszéd  
   a szomszéd étterem 

mn 
  

  sousední 
   sousední restaurace 

6 

szótár 
   Angol-magyar szótárt keresek. 

fn ~ak, ~at, ~a slovník 
   Hledám/sháním anglicko-maďarský slovník. 

6 

szuvenír  
   Szuvenírt veszek. 

fn ~ek, ~t, ~e suvenýr 
   Koupím suvenýr. 

6 

tag fn ~ok, ~ot, ~ja člen 6 

tagország  
   EU-tagország 

fn ~ok, ~ot, ~a členská země 
   členská země EU 

6 

táj 
   Gyönyörű a táj. 

fn ~ak, ~at, ~a krajina, kraj 
   Ta krajina je úžasná. 

6 

takarít 
   Egy héten egyszer takarítok. 

i ~ani, ~ott, takaríts uklízet 
   Jednou v týdnu uklízím. 

6 

talál vmit  
   Mindig lehet érdekes programokat találni. 

i ~ni, ~t, ~j najít něco 
   Vždy je možné najít zajímavé programy. 

6 

találkozik vkivel  
   Délután Verával találkozom. 

i találkozni, találkozott, találkozz setkat se s někým 
   Odpoledne se setkám v Verou. 

6 

táncház 
   Gyakran járok táncházba. 

fn ~ak, ~at, ~a výuka lidových tanců 
   Často chodím na výuku lidových tanců. 

6 

taxizik i taxizni, taxizott, taxizz jet taxíkem, jezdit taxíkem 6 

tavaly  
   Tavaly Kínában voltam. 

e   (v)loni 
   Loni jsem byl v Číně. 

6 
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tavasz  
   tavasszal 

fn ~ok, ~t, ~a jaro 
   na jaře 

6 

tél  
   télen 

fn telek, telet, tele zima 
   v zimě 

6 

televízió (= tévé) fn ~k, ~t, ~ja televize 6 

tengerpart 
   a tengerparton 

fn ~ok, ~ot, ~ja mořský břeh, pobřeží 
   u moře 

6 

tengervíz fn ~vizek, ~vizet, ~vize mořská voda 6 

tenisz fn ~ek, ~t, ~e tenis 6 

teniszezik i teniszezni, teniszezett, teniszezz hrát tenis 6 

tervez vmit  
   Projektet tervezek. 

i ~ni, ~ett, tervezz plánovat něco 
   Plánuji projekt. 

6 

tessék  
   Tessék! 

e   prosím 
   Prosím! 

6 

tévé (= televízió) fn ~k, ~t, ~je televize 6 

tévézik (= tévét néz) 
   Milyen gyakran tévézel? 

i tévézni, tévézett, tévézz dívat se na televizi 
   Jak často se díváš na televizi? 

6 

torna  fn ~’k, ~’t, ~’ja gymnastika, tělocvik 6 

tornázik 
  Minden reggel tíz percet tornázom. 

i tornázni, tornázott, tornázz cvičit, pěstovat gymnastiku 
   Každé ráno pět minut cvičím. 

6 

Tunézia fn ~’t, ~’ja Tunisko 6 

túra  fn ~’k, ~’t, ~’ja túra, (turistická) výprava 6 

túrázik 
   Milyen gyakran túrázik? 

i túrázni, túrázott, túrázz jít na túru 
   Jak často chodíte na túry? 

6 

turistaszezon 
  A turistaszezon októberig tart. 

fn ~ok, ~t, ~ja turistická sezona 
   Turistická sezona trvá do října. 

6 

újság  
   Mi újság? 

fn ~ok, ~ot, ~(j)a novina, noviny 
   Co je nového? 

6 

unatkozik 
    Soha nem unatkozom. 

i unatkozni, unatkozott, unatkozz nudit se 
   Nikdy se nenudím. 

6 
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utál vmit  
   Utálok mosogatni. 

i ~ni, ~t, ~j nenávidět, nesnášet 
   Nesnáším mytí nádobí. 

6 

utazás fn ~ok, ~t, ~a cestování, cesta 6 

utazik vhova  
   Nyáron Olaszországba utazom. 

i utazni, utazott, utazz cestovat někam 
   V létě pocestuji do Itálie. 

6 

vacsorázik i vacsorázni, vacsorázott, vacsorázz večeřet 6 

válaszol vmire  
   Válaszoljon a kérdésekre! 

i ~ni, ~t, ~j odpovědět na něco 
   Odpovězte na otázky. 

6 

vaníliapuding fn ~ok, ~ot, ~ja vanilkový pudink 6 

végre  
   Végre tudok pihenni. 

e   konečně 
   Konečně můžu odpočívat. 

6 

vers 
   Gyakran olvasol verseket? 

fn ~ek, ~et, ~e báseň 
   Čteš často básně? 

6 

villamosmérnök fn ~ök, ~öt, ~e inženýr elektrotechniky 6 

villamosozik i villamosozni, villamosozott, 
villamosozz 

jet tramvají, jezdit tramvají 6 

Virágkarnevál fn ~ok, ~t, ~ja Květinový karneval 6 

vonatjegy 
   Veszek egy vonatjegyet Szegedre. 

fn ~ek, ~et, ~e lístek na vlak 
   Koupím jeden lístek na vlak do Segedína. 

6 

vonatozik i vonatozni, vonatozott, vonatozz jet vlakem, jezdit vlakem 6 

völgy fn ~ek, ~et, ~e údolí 6 

zene 
   Éppen zenét hallgatok. 

fn ~'k, ~'t, ~'je hudba, muzika 
   Právě poslouchám hudbu. 

6 

zenél i ~ni, ~t, ~j provozovat hudbu, hrát na hudební nástroj 6 

zongora fn ~’k, ~’t, ~’ja klavír, piano 6 

zongoratanár fn ~ok, ~t, ~a učitel hry na klavír/piano 6 

zongorázik 
   Mindennap zongorázom. 

i zongorázni, zongorázott, zongorázz hrát na klavír/piano 
   Každý den hraju na klavír. 

6 
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