
MagyarOK 1.: szólista / slovníček 

© Szita Szilvia és Pelcz Katalin www.magyar-ok.hu, Jiří Januška 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szita Szilvia – Pelcz Katalin 
MagyarOK 1. (A1+) 

 
SZÓJEGYZÉK / SLOVNÍČEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cseh fordítás / Český překlad: Jiří Januška (Katedra středoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze) 

  

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


MagyarOK 1.: szólista / slovníček 

© Szita Szilvia és Pelcz Katalin www.magyar-ok.hu, Jiří Januška 2 

SZÓ SZÓFAJ TOLDALÉKOK CSEH F 

... árú  
   teljes árú/félárú jegy 

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

6 

... hónapos  
   Olivér négy hónapos. 

mn ~an ... měsíční 
   Olivérovi jsou čtyři měsíce. 

8 

a/az 
   a kávé, az óra 

e  určitý člen 
   (ta) káva, (ta) hodina 

1 

ábécé fn ~k, ~t, ~je abeceda 1 

ablak fn ~ok, ~ot, ~(j)a okno 3 

ad vkinek vmit  
   Adok a barátnőmnek virágot. 

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

6 

Afrika 
   Afrikában élek. 

fn ~′t, ~′ja Afrika 
   Žiji v Africe. 

2 

ágy fn ~ak, ~at, ~a postel 1 

ahogy  
   Az angolok nem úgy írják a szavakat, ahogy mondják. 

e   jak (vztažné příslovce) 
   Angličané nepíší slova tak, jak je říkají. 

7 

ahol  
   a város, ahol élek 

e   kde (vztažné příslovce) 
   město, kde žiji 

4 

ajándék fn ~ok, ~ot, ~a dárek, dar 8 

ajándékoz vmit vkinek  
   Egy kisautót ajándékozok az öcsémnek. 

i ~ni, ~ott, ajándékozz dát něco někomu jako dárek 
   Dám svému mladšímu bratrovi jako dárek malé auto. 

8 

ajtó fn ~k, ~t, ajtaja dveře 8 

akar vmit  
   Focizni akarok. 

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

6 

akkor e   tehdy, tenkrát, tak, pak 3 

alacsony  
   Ki az az alacsony férfi? 

mn ~abb, ~an nízký 
   Kdo je tamten nízký muž? 

3 

alak  
   a megfelelő alakban 

fn ~ok, ~ot, ~ja tvar 
   v odpovídajícím tvaru 

4 

alatt  e   pod (něčím) 8 
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   az asztal alatt    pod stolem 

albán mn ~ul albánský 2 

albán fn ~ok, ~t Albánec, Albánka 2 

Albánia fn ~′t, ~′ja Albánie 2 

albérlet  
   Albérletben lakom. 

fn ~ek, ~et, ~e podnájem 
   Bydlím v podnájmu. 

8 

album fn ~ok, ~ot, ~a/~ja album 8 

alkohol fn ~ok, ~t, ~ja alkohol 5 

áll vkinek  
   Jól áll neked ez a póló. 

i ~ni, ~t, ~j slušet někomu 
   Tohle tričko ti sluší. 

5 

állandó  
   állandó kiállítás 

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

6 

állat fn ~ok, ~ot, ~ja/~a zvíře 8 

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

alma fn ~′k, ~′t, ~′ja jablko 5 

Alpok  
   Az Alpokban kirándulok. 

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

6 

alszik 
    Itt aludni lehet. 

i aludni, aludt, aludj spát 
   Zde je možné spát. 

4 

általában  
   Otthon általában spanyolul beszélünk. 

e   všeobecně, zpravidla 
Doma zpravidla mluvíme španělsky. 

2 

Amerika 
  Amerikában élek. 

fn ~′t, ~′ja Amerika 
   Žiji v Americe. 

2 

amerikai 
   Muhammad Ali amerikai bokszoló. 

mn   americký 
   Muhammad Ali je americký boxer. 

2 

amerikai 
   Amerikai vagyok. 

fn ~ak, ~t, ~ja Američan, Američanka 
   Jsem Američan. 

2 

ami  
   Mi van az országában, ami nincs a listán? 

e   co (vztažné zájmeno) 
   Co je ve vaší zemi, co není na tom seznamu? 

5 

amikor  e   když, kdy 8 
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   Amikor kicsi voltam, ...    Když jsem byl malý, ... 

Amszterdam fn ~ot, ~ja Amsterdam 4 

Anglia 
  Angliában élek. 

fn ~′t, ~′ja Anglie 
   Žiji v Anglii. 

2 

angol 
    Ő az angol barátom. 

mn ~ul anglický 
   On je můj anglický přítel. 

2 

angol 
    Angol vagyok. 

fn ~ok, ~t, ~ja Angličan, Angličanka 
   Jsem Angličan. 

2 

angolóra fn ~′k, ~′t, ~′ja hodina angličtiny 2 

antipatikus (= ellenszenves) mn ~abb, ~an antipatický, nesympatický 3 

antropológia  
   Kulturális antropológiát tanulok. 

fn ~′k, ~′t, ~′ja antropologie 
   Studuji kulturní antropologii. 

7 

anya (= édesanya) fn ~′k, ~′t, anyja matka 2 

anyanyelv  
   Az anyanyelvem magyar. 

fn ~ek, ~et, ~e rodný jazyk, mateřský jazyk, mateřština 
   Mým rodným jazykem je maďarština. 

2 

anyós fn ~ok, ~t, ~a tchýně 8 

anyuka 
    Az anyukám magyar. 

fn ~′k, ~′t, ~′ja maminka 
   Moje maminka je Maďarka. 

2 

apa (= édesapa) fn ~′k, ~′t, apja otec 2 

április  
   áprilisban 

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

6 

apuka fn ~′k, ~′t, ~′ja tatínek 2 

ár  
   kedvező árak 

fn ~ak, ~at, ~a cena 
   příznivé ceny 

5 

arab 
   Egyiptom arab ország. 

mn ~ul arabský 
   Egypt je arabská země. 

2 

arab 
   Az anyukám arab. 

fn ~ok, ~ot, ~ja Arab, Arabka 
   Moje maminka je Arabka. 

2 

áram fn ~ot, ~a (elektrický) proud 4 

áramellátás fn ~t, ~a zásobování elektrickou energií 4 
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    A városomban jó az áramellátás.    Ve městě je dobré zásobování elektrickou energií. 

aranyos  
   Van egy aranyos kiskutyám. 

mn ~abb, ~an roztomilý, rozkošný 
   Mám roztomilého pejska. 

8 

Argentína  fn ~′t, ~′ja Argentina 2 

áruház  fn ~ak, ~at, ~a obchodní dům 4 

árul vmit  
   Autókat árulok. 

i ~ni, ~t, ~j prodávat něco 
   Prodávám auta. 

7 

ásványvíz fn ~vizek, ~vizet, ~vize minerální voda 5 

asszisztens fn ~ek, ~t, ~e asistent, asistentka 2 

asztal fn ~ok, ~t, ~a stůl 3 

átlagos  
   egy átlagos nap 

mn ~abb, ~an průměrný 
   průměrný den 

7 

augusztus  
   augusztusban 

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

6 

ausztrál mn   australský 2 

ausztrál fn ~ok, ~t Australan, Australanka 2 

Ausztrália fn ~′t, ~′ja Austrálie 2 

Ausztria fn ~′t, ~′ja Rakousko 2 

autó fn ~k, ~t, ~ja auto 1 

autó (= kocsi)  
   Autóval megyek dolgozni. 

fn ~k, ~t, ~ja auto 
   Do práce (po)jedu autem. 

4 

autókereskedő 
   Autókereskedőként dolgozom. 

fn ~k, ~t, ~je obchodník s auty 
   Pracuji jako obchodník s auty. 

7 

az a(z)  
   Tetszik az a lámpa? 

e   tamten (ukazovací zájmeno) 
   Líbí se ti tamta lampa? 

3 

az enyém  
  - A főnököm türelmes.  
  - Az enyém is. 

e  můj, moje 
   - Můj šéf je trpělivý. 
   - (Ten) můj také. 

3 

azért ... mert  
   Azért tanulok magyarul, mert a feleségem magyar. 

e   proto ... protože 
   Učím se maďarsko proto, protože má žena je 

2 
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Maďarka. 

azonnal (= máris)  
   Azonnal ott vagyok. 

e   ihned, okamžitě 
   Hned tam budu. 

3 

aztán  
   Először egyenesen megy, aztán balra fordul. 

e   potom, pak, poté 
   Nejdřív půjdete rovně, potom zahnete vlevo. 

4 

Ázsia fn ~′t, ~′ja Asie 2 

ázsiai 
   Japán ázsiai ország. 

mn   asijský 
   Japonsko je asijská země. 

2 

ázsiai 
   Ázsiai vagyok. 

fn ~ak, ~t Asiat, Asiatka 
   Jsem Asiat. 

2 

bab fn ~ok, ~ot, ~ja fazole 5 

baba (= kisbaba)  
   Babát várok. 

fn ~′k, ~′t, ~′ja panenka, miminko 
   Čekám miminko. 

8 

bableves fn ~ek, ~t, ~e fazolová polévka 5 

baj  
   Semmi baj. 

fn ~ok, ~t, ~a problém 
   Žádný problém., Nic se neděje. 

2 

bal  
   a bal oldalon, balra fordul 

mn   levý 
   na levé straně, zahnout vlevo 

4 

bál  
  Anna-bál 

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

6 

banán fn ~ok, ~t, ~ja banán 5 

bank  fn ~ok, ~ot, ~ja banka 4 

bankkártya 
    Tudok bankkártyával fizetni? 

fn ~′k, ~′t, ~′ja bankovní karta 
   Můžu platit bankovní kartou? 

5 

barackpálinka fn ~′k, ~′t, ~′ja meruňkovice 5 

barát 
   A barátom török. 

fn ~ok, ~ot, ~ja kamarád, přítel (také ve smyslu: partner) 
   Můj přitel je Turek. 

2 

barátnő 
   A barátnőm olasz. 

fn ~k, ~t, ~je kamarádka, přítelkyně (také ve smyslu: partnerka) 
   Moje přítelkyně je Italka. 

2 

barátságos mn ~abb, ~an přátelský 3 
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barátságtalan mn ~abb, ~an nepřívětivý, nevlídný 3 

barna mn ~′bb, ~′n hnědý 5 

barokk  
   barokk templom 

mn   barokní 
   barokní kostel 

4 

baromfihús fn ~ok, ~t, ~a drůbeží maso 5 

báty(a) fn ~ok/bátyák, ~ot/bátyát, bátyja starší bratr 2 

Bécs fn ~et, ~e Vídeň 2 

behoz vmit  
   Behozom a fotelt a szobába. 

i ~ni, ~ott, hozz be přinést něco, donést něco 
   Přinesu křeslo do pokoje. 

8 

belga mn  belgický 2 

belga fn ~′k, ~′t Belgičan, Belgičanka 2 

Belgium fn ~ot, ~ja Belgie 2 

belváros (= városközpont) 
   A belvárosban sok régi épület van. 

fn ~ok, ~t, ~a centrum města, vnitřní město 
   V centru je hodně starých budov. 

4 

bemegy vhova/vhonnan  
   Bemegyek az irodába. 

i bemenni, bement, menj be vejít někam/odněkud 
   Vejdu do kanceláře. 

7 

bemutatkozás fn ~ok, ~t, ~a představení se 2 

bent 
   Bent vagyok. 

e   uvnitř, vevnitř 
   Jsem vevnitř. 

4 

benzinkút  
   A benzinkúton vagyok. 

fn ~kutak, ~kutat, ~kútja benzinová pumpa, benzinová stanice 
   Jsem na benzinové stanici. 

4 

bérel vmit  
   Egy kertes házat bérelünk. 

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

6 

berendezés 
   A lakásomban egyszerű a berendezés. 

fn ~ek, ~t, ~e zařízení 
   Můj byt je zařízen jednoduše. 

8 

beszél 
   Nem beszélek magyarul. 

i ~ni, ~t, ~j mluvit 
   Nemluvím maďarsky. 

1 

beszélget vkivel 
   Otthon németül beszélgetünk. 

i ~ni, ~ett, beszélgess povídat si s někým 
   Doma si povídáme německy. 

2 

beteg  fn ~ek, ~et, ~e nemocný, pacient 4 
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   Sopronban sok a külföldi beteg.    V Šoproni je hodně zahraničních pacientů. 

betesz vmit vhova  
   Beteszem a könyvet a táskámba. 

i betenni, betett, tegyél/tégy be vložit něco někam 
   Vložím tu knihu do své tašky. 

8 

beül az autóba 
   Beülök az autóba. 

i ~ni, ~t, ülj be nasednout do auta 
   Nasednu do auta. 

7 

bevásárlóközpont  fn ~ok, ~ot, ~ja nákupní středisko 4 

bevásárol 
   Munka után bevásárolok. 

i ~ni, ~t, vásárolj be nakoupit 
   Po práci nakoupím. 

7 

bevezető fn ~k, ~t, ~je úvod 1 

bicikli (= kerékpár)  
   Biciklivel járok a városban. 

fn ~k, ~t, ~je (jízdní) kolo, bicykl 
   Do města jezdím na kole. 

4 

biciklizik 
    Amszterdamban lehet biciklizni. 

i biciklizni, biciklizett, biciklizz jet na kole, jezdit na kole 
   V Amsterdamu je možné jezdit na kole. 

4 

bifsztek fn ~ek, ~et, ~e biftek 5 

bikavér (bor) fn ~ek, ~t, ~e bikavér (víno, doslovně „bíčí krev“) 5 

biobolt 
    A bioboltban vásárolok. 

fn ~ok, ~ot, ~ja bioobchod 
   Nakupuji v bioobchodě. 

5 

bioélelmiszer 
   Csak bioélelmiszereket veszek. 

fn ~ek, ~t, ~e biopotraviny 
   Kupuji jen biopotraviny. 

5 

bioétel fn ~ek, ~t, ~e biojídlo 5 

biológia fn ~′t, ~′ja biologie 5 

birtok fn ~ok, ~ot, ~a majetek, jmění 8 

birtokos  
   birtokos személyjel 

mn   přivlastňovací 
   přivlastňovací osobní gramatický znak 

7 

bisztró fn ~k, ~t, ~ja bistro 5 

biztonságos  
   A városom biztonságos. 

mn ~abb, ~an bezpečný 
   Moje město je bezpečné. 

4 

biztos(an)  
   Marco biztosan szívesen segít. 

e   určitě, jistě 
   Marco určitě rád pomůže. 

3 

blokk fn ~ok, ~ot, ~ja pokladní blok, účtenka 5 
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    Tessék, a blokk.    Prosím, tady je účtenka. 

blúz fn ~ok, ~t, ~a blůza, halenka 5 

bocsánat (= elnézést) e  promiň(te), pardon 1 

boldog 
   Boldog vagyok. 

mn ~abb, ~an šťastný 
   Jsem šťastný. 

7 

bolgár  mn ~ul bulharský 2 

bolgár  fn ~ok, ~t Bulhar, Bulharka 2 

bolt (= üzlet) fn ~ok, ~ot, ~ja obchod, krám 4 

bor 
    Bort iszom. 

fn ~ok, ~t, ~a víno 
   Piju víno. 

5 

bordó mn ~bb, ~n bordó 5 

borospohár fn ~poharak, ~poharat, ~pohara sklenice na víno 5 

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

borozó fn ~k, ~t, ~ja vinárna 4 

borravaló 
    A pincér 2 euró borravalót kap. 

fn ~k, ~t, ~ja spropitné 
   Číšník dostane spropitné 2 eura. 

5 

bors fn ~ok, ~ot, ~a pepř 5 

borstartó fn ~k, ~t, ~ja pepřenka 5 

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

Bosznia-Hercegovina  fn ~′t, ~′ja Bosna a Hercegovina 2 

bő  
   Túl bő a szoknya. 

mn bővebb, bőven volný (o šatech) 
   Ta sukně je moc volná. 

5 

bögre fn ~′k, ~′t, ~′je hrnek 3 

bőrönd fn ~ök, ~öt, ~je kufr 8 

Brassó fn ~t, ~ja Brašov 2 

brazil mn ~ul brazilský 2 

brazil fn ~ok, ~t Brazilec, Brazilka 2 

Brazília fn ~′t, ~′ja Brazílie 2 

Brüsszel fn ~t, ~e Brusel 2 
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búcsúzás fn ~ok, ~t, ~a loučení, rozloučení 2 

Bulgária fn ~′t, ~′ja Bulharsko 2 

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 

burgonya (= krumpli) fn ~′k, ~′t, ~′ja brambora, brambory 5 

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

busz fn ~ok, ~t, ~a autobus 1 

buszjegy fn ~ek, ~et, ~e jízdenka na autobus, lístek na autobus 3 

buszmegálló  
   A buszmegállóban vagyok. 

fn ~k, ~t, ~ja autobusová zastávka 
   Jsem na autobusové zastávce. 

4 

buszozik  
   A városban sokat buszozom. 

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

6 

buszsofőr fn ~ök, ~t, ~e řidič autobusu 3 

bútor 
   Van kedvenc bútorod? 

fn ~ok, ~t, ~a nábytek 
   Máš oblíbený nábytek? 

8 

büdös mn ~ebb, ~en páchnoucí, smradlavý 4 

büfé  
   A büfében kávézunk. 

fn ~k, ~t, ~je bufet 
   Pijeme kávu v bufetu. 

3 

cég  
   Van egy cégem. 
   Egy cégnél dolgozom. 

fn ~ek, ~et, ~e firma 
   Mám firmu. 
   Pracuju v jedné firmě. 

7 

centi (= centiméter) fn ~k, ~t, ~je centimetr 3 

centiliter (= cl) fn ~ek, ~t, ~(j)e centilitr 5 

ceruza fn ~′k, ~′t, ~′ja obyčejná tužka 3 

Chile fn ~′t, ~′je Chile 2 

cigaretta fn ~′k, ~′t, ~′ja cigareta, cigarety 5 

cikk  
   Egy érdekes cikket olvasok. 

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

6 
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cím 
   A pontos címem Petőfi utca 5. 

fn ~ek, ~et, ~e adresa, titul (knihy, filmu) 
   Moje přesná adresa je Petőfiho ulice 5. 

2 

címzett fn ~ek, ~et, ~je adresát 3 

cipő 
    Cipőt szeretnék venni. 

fn ~k, ~t, ~je boty 
   Chtěl bych koupit boty. 

5 

cipőbolt fn ~ok, ~ot, ~ja obuvnictví, obchod s obuví 5 

Ciprus fn ~t, ~a Kypr 2 

ciprusi mn   kyperský 2 

ciprusi fn ~ak, ~t Kypřan, Kypřanka 2 

citrom fn ~ok, ~ot, ~ja citron 1 

cukkini fn ~k, ~t, ~je cuketa 5 

cukor 
    Cukrot kell venni. 

fn cukrok, cukrot, cukra cukr 
   Je třeba koupit cukr. 

5 

cukrászda fn ~′k, ~′t, ~′ja cukrárna 4 

csak e  pouze, jen 1 

család 
    A családom elég kicsi. 

fn ~ok, ~ot, ~ja rodina 
   Moje rodina je dost malá. 

2 

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 

családi  
   családi ünnep 

mn   rodinný 
   rodinná slavnost 

8 

családtag fn ~ok, ~ot, ~ja člen rodiny, rodinný příslušník 2 

csapolt  
   csapolt sör 

mn ~abb, ~an čepovaný, točený 
   točené pivo 

5 

csárda fn ~′k, ~′t, ~′ja čarda 5 

cseh mn ~ül český 2 

cseh fn ~ek, ~et Čech, Češka 2 

Csehország fn ~ot, ~a Česko 2 
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csend 
    A könyvtárban csend van. 

fn ~et, ~je ticho 
   V knihovně je ticho. 

4 

csendes  
   Csendes környéken lakom. 

mn ~ebb, ~en tichý 
   Bydlím v tichém okolí. 

4 

cseresznye fn ~′k, ~′t, ~′je třešeň, třešně 5 

csinál vmit  
   Mit csinálsz? 

i ~ni, ~t, ~j dělat něco 
   Co děláš? 

2 

csinos 
   egy csinos nő 

mn ~abb, ~an půvabný, pěkný (hlavně o ženách) 
   půvabná žena, krásná žena 

3 

csípős  
   csípős étel 

mn ~ebb, ~en pálivý, pikantní, ostrý (o jídle) 
   pálivé jídlo 

5 

csirke fn ~′k, ~′t, ~′je kuře 5 

csirkehús fn ~ok, ~t, ~a kuřecí maso 5 

csizma fn ~′k, ~′t, ~′ja vysoké boty, holínky, čizmy 5 

csokoládé fn ~k, ~t, ~ja čokoláda 1 

csokoládé (= csoki) fn ~k, ~t, ~ja čokoláda 5 

csokoládétorta fn ~′k, ~′t, ~′ja čokoládový dort 5 

Csókolom! e   Ruku líbám! 2 

csomag  
   egy csomag vaj 

fn ~ok, ~ot, ~ja balík, balíček 
   balíček másla 

5 

csoportvezető 
   Csoportvezetőként dolgozom. 

fn ~k, ~t, ~je vedoucí skupiny 
   Pracuji jako vedoucí skupiny. 

8 

csörög  
   Csörög az óra. 

i ~ni, csörgött, ~j řinčet 
   Řinčí hodiny. 

7 

csúnya mn ~′bb, ~′n ošklivý 3 

csusza  
   túrós csusza 

fn ~′k, ~′t, ~′ja nudle, flíčky 
   nudle s tvarohem 

5 

csütörtök  
   csütörtökön 

fn ~ök, ~öt, ~e čtvrtek 
   ve čtvrtek 

4 

dán mn ~ul dánský 2 
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dán fn ~ok, ~t Dán, Dánka 2 

Dánia fn ~′t, ~′ja Dánsko 2 

darab  
   egy darab kenyér, hat darab tojás 

fn ~ok, ~ot, ~ja kus 
   jeden kus chleba, šest kusů vajec 

5 

de e  ale 1 

december  
   decemberben 

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

6 

deciliter (= deci, dl) fn ~ek, ~t, ~(j)e decilitr 5 

dehogy  
   A bátyádnak öt gyereke van? Dehogy, csak három. 

e   (ale) kdepak 
   Tvůj starší beratr má pět dětí? Ale kdepak, jen tři. 

8 

dehogynem  
   - Nem jössz moziba?  
   - Dehogynem! 

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

6 

dekagramm (= deka, dkg) fn ~ok, ~ot, ~ja dekagram, deka 5 

dél  
   Dél-Korea 

fn   jih 
   Jižní Korea 

2 

dél  
   Dél van.  
   Délben ebédelek. 

fn delek, delet, dele poledne, jih 
   Je poledne. 
   Obědvám v poledne. 

4 

délelőtt  
   Délelőtt van.  
   Délelőtt tanulok. 

fn ~ök, ~öt, ~je dopoledne 
   Je dopoledne. 
   Studuji dopoledne. 

4 

délután  
   Délután van.  
   Délután sportolok. 

fn ~ok, ~t, ~ja odpoledne 
   Je odpoledne. 
   Sportuji odpoledne. 

4 

desszert fn ~ek, ~et, ~je dezert 5 

diák 
    Diák vagyok. 

fn ~ok, ~ot, ~ja student 
   Jsem student. 

2 

diákjegy  
   Egy diákjegyet kérek. 

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

6 

dinnye fn ~′k, ~′t, ~′je meloun 5 
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diszkó  fn ~k, ~t, ~ja disco 4 

divatos  
   divatos ruha 

mn ~abb, ~an módní 
   módní oblečení 

5 

dohányzóasztal fn ~ok, ~t, ~a kuřácký stolek 8 

doktor (dr.) 
   Dr. Kiss Pál vagyok. 

fn ~ok, ~t, ~a doktor (dr.) 
   Jsem dr. Pál Kiss. 

2 

dokumentum fn ~ok, ~ot, ~a dokument 1 

dokumentumfilm 
   Egy dokumentumfilmet nézek. 

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

6 

dolgozik 
    Nem tudok dolgozni. 

i dolgozni, dolgozott, dolgozz pracovat 
   Nemůžu pracovat. 

3 

dolgozószoba fn ~′k, ~′t, ~′ja pracovna 8 

dolog  
   Néhány dolgot venni kell. 

fn dolgok, dolgot, dolga věc 
   Je třeba koupit několik věcí. 

5 

dominál  
   A lakásomban a kék szín dominál. 

i ~ni, ~t, ~j dominovat 
   V mém bytě dominuje modrá barva. 

8 

dönt  
   Az utolsó magánhangzó dönt. 

i ~eni, ~ött, dönts rozhodovat 
   Rozhoduje poslední samohláska. 

4 

döntés 
   nehéz döntés 

fn ~ek, ~t, ~e rozhodnutí 
   těžké rozhodnutí 

7 

döntési  
   döntési szabadság 

mn   rozhodovací 
   rozhodovací svoboda 

7 

drága 
    Ez az asztal elég drága. 

mn ~′bb, ~′n drahý 
   Tento stůl je docela drahý. 

3 

dvd fn dvd-k, dvd-t, dvd-je DVD 5 

dzsessz 
  Dzsesszt hallgatok. 

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

6 

dzsip fn ~ek, ~et, ~je džíp 1 

dzsungel fn ~ek, ~t, ~je džungle 4 

ebéd fn ~ek, ~et, ~je oběd 5 
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ebédel 
    Egy órakor ebédelek. 

i ~ni, ~t, ~j obědvat 
   Obědvám v jednu hodinu. 

4 

ebédszünet  
   Délben van ebédszünet. 

fn ~ek, ~et, ~e přestávka na oběd, obědová pauza 
   V poledne je přestávka na oběd. 

4 

ecet fn ~ek, ~et, ~je ocet 5 

édes mn ~ebb, ~en sladký 5 

édesanya (= anya) fn ~′k, ~′t, édesanyja matka 2 

édesapa (= apa) fn ~′k, ~′t, édesapja otec 2 

édesség fn ~ek, ~et, ~e sladkost 5 

édesvíz 
   Szeretek édesvízben úszni. 

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

6 

egészség fn ~ek, ~et, ~e zdraví 5 

egészséges 
   Egészségesen táplálkozom. 

mn ~ebb, ~en zdravý 
   Stravuji se zdravě. 

5 

egészségtelen mn ~ebb, ~ül nezdravý 5 

egzotikus  
   Egzotikus helyeken nyaralok. 

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

6 

egy e  jeden, neurčitý člen 1 

egyáltalán  
  Egyáltalán nem zavarsz. 

e   vůbec 
   Vůbec nerušíš. 

8 

egyéb  
   egyéb névmások 

e   jiný, další, ostatní 
   další zájmena 

4 

egyedül  
   Egyedül vagyok. 

e   sám 
   Jsem sám. 

4 

egyelőre 
   Egyelőre nem beszélek Évával. 

e   zatím, prozatím 
   Prozatím nemluvím s Evou. 

8 

egyenes  
   Egyenesen megy a Petőfi utcáig. 

mn ~ebb, ~en přímý, rovný 
   Půjdete rovně až k Petőfiho ulici. 

4 

Egyesült Arab Emírségek fn ~et Spojené arabské emiráty 2 

egyetem fn ~ek, ~et, ~e univerzita 3 
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   Milyen az egyetem?   Jaká je ta univerzita? 

egyetemista (= diák) fn ~′k, ~′t, ~′ja (univerzitní) student 2 

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 

Egyiptom fn ~ot, ~a Egypt 2 

egyiptomi mn   egyptský 2 

egyiptomi fn ~ak, ~t Egypťan, Egypťanka 2 

egymillió 
   Az országomban egymillió ember él. 

e   (jeden) milion 
   V mé zemi žije milion lidí. 

2 

egyszer e   jednou 4 

egyszerű mn ~bb, ~en jednoduchý 3 

egytagú  
   egytagú szó 

mn ~an jednočlenný 
   jednočlenné slovo 

4 

együtt  
    Együtt kávézunk. 

e   spolu, dohromady 
   Pijeme spolu kávu. 

3 

éhes  
   Éhes vagyok. 

mn ~ebb, ~en hladový 
   Mám hlad. 

5 

éjfél  
   éjfélkor 

e ~felek, ~t, ~fele půlnoc 
   v půlnoci, o půlnoci 

4 

éjjel (= éjszaka)  
   Éjjel egy óra van. 

fn ~ek, ~t, ~e v noci 
   Je jedna hodina v noci. 

7 

éjszaka fn ~′k, ~′t, ~′ja noc 1 

él vhol 
   Magyarországon élek. 

i ~ni, ~t, ~j žít někde 
   Žiji v Maďarsku. 

2 

eladó fn ~k, ~t, ~ja prodavač, prodavačka 5 

elefánt fn ~ok, ~ot, ~ja slon 1 

elég  
   Elég jól beszélek olaszul. 

e   dost, dosti 
   Dost dobře mluvím italsky. 

2 

elegáns 
    egy elegáns blúz 

mn ~abb, ~an elegantní 
   elegantní blúza 

5 
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elégedetlen vmivel  
   Elégedetlen vagyok a munkámmal. 

mn ~ebb, ~ül nespokojený s něčím 
   Jsem nespokojený s mojí prací. 

7 

elégedett vmivel  
   Elégedett vagyok a munkámmal. 

mn ~ebb, ~en spokojený s něčím 
   Jsem spokojený s mojí prací. 

7 

elégedettség fn ~et, ~e spokojenost 7 

élelmiszer fn ~ek, ~t, ~e potraviny 4 

élelmiszerbolt  fn ~ok, ~ot, ~ja obchod s potravinami 4 

élelmiszerellátás fn ~t, ~a zásobování potravinami 4 

élet  
   Új életet élünk. 

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

6 

életszínvonal 
   magas/alacsony életszínvonal 

fn ~t, ~a životní úroveň 
   vysoká/nízká životní úroveň 

4 

elfelejt vmit  
   Elfelejtettem fényképet hozni. 

i ~eni, ~ett, felejts el zapomenout něco 
   Zapomněl jsem přinést fotku. 

8 

elfoglalt  
   Nagyon elfoglalt vagyok. 

mn ~abb, ~an zaneprázdněný 
   Jsem velmi zaneprázdněný. 

4 

elköltözik vhonnan/vhova 
  Szeretnék elköltözni innen. 

i elköltözni, elköltözött, költözz el odstěhovat se odněkud/někam 
   Rád bych se odsud odstěhoval. 

8 

ellenszenves (= antipatikus) mn ~ebb, ~en antipatický, nesympatický 3 

elmarad  
   A névmás elmarad a mondatból. 

i ~ni, ~t, maradj el nedostavit se, nekonat se, být vynechán 
   Zájmeno je z věty vypuštěno. 

8 

elmosogat (= mosogat) i ~ni, ~ott, mosogass el umýt nádobí 8 

elnézést (= bocsánat) e  promiň(te), pardon 1 

előadás 
    Egy előadásra megyek. 

fn ~ok, ~t, ~a přednáška, představení (v divadle, v kině apod.) 
   Jdu na přednášku. 

4 

előétel fn ~ek, ~t, ~e předkrm 5 

előny 
   A munkám előnye, hogy sok szabadnapot kapok. 

fn ~ök, ~t, ~e výhoda, plus 
   Výhodou mé práce je to, že dostanu hodně volných 
dní. 

7 

előszoba fn ~′k, ~′t, ~′ja předsíň 8 
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először  
   Először egyenesen megy, aztán balra fordul. 

e   nejprve, nejdříve, poprvé, především 
   Nejdříve půjdete rovně, potom zahnete doleva. 

4 

előtt  
   a főnév előtt 

e   před (něčím) 
   před podstatným jménem 

3 

elseje  
   május elseje, május elsején 

e   první den měsíce 
   první květen, prvního května 

8 

első 
  Első helyen az internet áll. 

e   první, přední 
   Na prvním místě je internet. 

6 

elválik  
   Az igekötő elválik. 

i elválni, elvált, válj el oddělit se, odloučit se, rozvést se 
   Slovesná předpona se odlučuje. 

7 

elvitel  
   Pizzák elvitelre! 

fn ~t, ~e „take away“, (odnos) s sebou 
   Pizzy na odnos s sebou. 

5 

ember  
    híres emberek 

fn ~ek, ~t, ~e člověk 
   slavní lidé 

2 

emberi  
   emberi jogok 

mn ~bb, ~en lidský 
   lidská práva 

4 

emelet  
   Felmegyek az első emeletre. 

fn ~ek, ~et, ~e patro 
   Vyjdu na první patro. 

7 

én 
   Én is magyar vagyok. 

e   já 
   Také já jsem Maďar. 

2 

énekel 
   Sajnos nem tudok énekelni. 

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

6 

energia fn ~′k, ~′t, ~′ja energie 5 

eper fn eprek, epret, epre jahoda, jahody 5 

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

építészmérnök fn ~ök, ~öt, ~e stavební inženýr 2 

éppen  
   Marika éppen hozzád megy. 

e   právě, zrovna 
   Marika jde zrovna k tobě. 

4 

épület fn ~ek, ~et, ~e budova 4 

érdekel vkit vmi  
   Sok magyart érdekel, melyik foglalkozások népszerűek 

i ~ni, ~t, ~j zajímat někoho něco 
   Hodně Maďarů zajímá, která zaměstnání jsou 

7 
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külföldön. populární v zahraničí. 

érdekes 
   Ez érdekes! 

mn ~ebb, ~en zajímavý 
   To je zajímavé! 

2 

erdő fn ~k, ~t, erdeje les 4 

erkély fn ~ek, ~t, ~e balkon 8 

érkezik  
  - Régóta vársz? 
  - Nem, csak most érkeztem. 

i érkezni, érkezett, érkezz přijít, přijet, dorazit 
   - Čekáš dlouho? 
   - Ne, přišel jsem teprve teď. 

8 

erről  
   Erről majd máskor mesélek. 

e   z tohoto, o tomto 
   O tomto budu vyprávět někdy jindy. 

8 

ért vmit 
   Nem értem. 

i ~eni, ~ett, érts rozumět něčemu, chápat něco 
   Nerozumím (tomu)., Nechápu (to). 

1 

értekezlet  
   Értekezleten ülök. 

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

6 

érzés  
   Jó érzés, hogy ... 

fn ~ek, ~t, ~e cit, cítění, pocit 
   Je to dobrý pocit, že ... 

7 

és e  a 1 

esernyő fn ~k, ~t, ~je deštník 3 

esetleg 
    Van esetleg 38-as cipő? 

e   popřípadě, eventuálně, třeba 
   Jsou eventuálně boty velikosti 38? 

5 

esik 
    Esik az eső. 

i esni, esett, ess padat 
   Prší. 

6 

eső 
    Esik az eső. 

fn ~k, ~t, ~je déšť 
   Prší. 

6 

este  
   Este van.  
   Este színházba megyek. 

fn ~′k, ~′t, ~je večer 
   Je večer. 
   Večer jdu do divadla. 

4 

eszik vmit 
    Az étteremben lehet enni. 

i enni, evett, egyél jíst něco 
   V restauraci je možné jíst. 

4 

eszköz  
   közlekedési eszköz 

fn ~ök, ~t, ~e prostředek 
   dopravní prostředek 

4 
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eszperantó mn ~ul esperanto 7 

eszpresszó fn ~k, ~t, ~ja espreso 8 

észt mn ~ül estonský 2 

észt fn ~ek, ~et, ~je Estonec, Estonka 2 

Észtország fn ~ot, ~a Estonsko 2 

étel 
   A magyar ételek fűszeresek. 

fn ~ek, ~t, ~e jídlo, pokrm 
   Maďarská jídla jsou kořeněná. 

5 

étkezés fn ~ek, ~t, ~e stravování 5 

étkező fn ~k, ~t, ~je jídelna 8 

étkezőasztal fn ~ok, ~t, ~a jídelní stůl 8 

étlap 
    Hozok egy étlapot. 

fn ~ok, ~ot, ~ja jídelní lístek 
   Přinesu jídelní lístek. 

5 

étterem fn éttermek, éttermet, étterme restaurace 4 

euró 
   húsz euró 

fn ~k, ~t, ~ja euro (měna) 
   dvacet euro 

3 

Európa fn ~′t, ~′ja Evropa 2 

európai 
   Svájc európai ország.  

mn ~bb, ~an evropský 
   Švýcarsko je evropská země. 

2 

európai 
   Itt mindenki európai. 

fn ~ak, ~t Evropan, Evropanka 
   Tady je každý Evropan. 

2 

év  
   minden évben 

fn ~ek, ~et, ~e rok 
   každý rok 

4 

évszak 
   melyik évszakban? 

fn ~ok, ~ot, ~a roční období 
   ve kterém ročním období? 

6 

ez  
   Mi ez? 

e   toto, tohle, tento 
   Co je tohle? 

2 

ez a(z)  
   Nem tetszik ez a lámpa. 

e   tento (ukazovací zájmeno) 
   Tato lampa se mi nelíbí. 

3 

ezenkívül 
   Csaba nyugodt és optimista. Ezenkívül jó humora van. 

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

6 
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pro humor. 

ezer e   tisíc 2 

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 

fagylalt (= fagyi) fn ~ok, ~ot, ~ja zmrzlina (zmrzka) 5 

fagylaltozik (= fagyizik) i fagylaltozni, fagylaltozott, 
fagylaltozz 

jíst zmrzlinu 6 

fal fn ~ak, ~at, ~a zeď, stěna 8 

faliszekrény fn ~ek, ~t, ~e nástěnná skříňka, skříň ve zdi 8 

falu  
   Egy kis faluban lakom. 

fn ~k/falvak, ~t/falvat, ~ja/falva vesnice 
   Bydlím v malé vesnici. 

4 

fáradt mn ~abb, ~an unavený 3 

fárasztó 
 A munkám elég fárasztó. 

mn ~bb, ~an únavný 
   Moje práce je dost únavná. 

7 

február  
   februárban 

fn ~ok, ~t, ~ja únor 
   v únoru 

6 

fehér 
   Egy fehér sálat veszek. 

mn ~ebb, ~en bílý 
   Koupím (si) (jednu) bílou šálu. 

5 

fehérbor 
    egy üveg fehérbor 

fn ~ok, ~t, ~a bílé víno 
   láhev bílého vína 

5 

fej  
   egy fej saláta 

fn ~ek, ~et, ~e hlava 
   hlávka salátu 

5 

fejezet fn ~ek, ~et, ~e kapitola 1 

fejlődik  
   A falu gyorsan fejlődik. 

i fejlődni, fejlődött, ~j rozvíjet se, vyvíjet se 
   Ta vesnice se rychle rozvíjí. 

4 

fekete mn ~′bb, ~′n černý 5 

fél  e   půl 4 
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   Fél nyolc van.    Je půl osmé. 

feladat fn ~ok, ~ot, ~a úkol 1 

feladó fn ~k, ~t, ~ja odesílatel 3 

félédes 
   félédes fehérbor 

mn ~en polosladký 
   polosladké bílé víno 

5 

feleség 
   A feleségem finn. 

fn ~ek, ~et, ~e manželka 
   Moje žena je Finka. 

2 

felhív vkit  
   Felhívom Évát. 

i ~ni, ~ott, hívj fel zavolat někomu 
   Zavolám Évě. 

8 

felkel  
   Hétkor kelek fel. 

i ~ni, ~t, kelj fel vstát 
   Vstávám v sedm hodin. 

7 

felmegy vhova/vhonnan 
   Felmegyek az első emeletre. 

i felmenni, felment, menj fel vyjít někam/odněkud 
   Vyjdu do prvního patra. 

7 

felmérés  
   a felmérés szerint 

fn ~ek, ~t, ~e měření, průzkum 
   podle měření 

4 

felnőtt fn ~ek, ~et, ~je dospělý 6 

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

felöltözik  i felöltözni, felöltözött, öltözz fel obléct se 7 

feltesz vmit vhova  
   Felteszem a könyvet a polcra. 

i feltenni, feltett, tegyél/tégy fel položit něco někam (nahoru) 
   Dám tu knihu (nahoru) na polici. 

8 

felület fn ~ek, ~et, ~e povrch, plocha 4 

fent e   nahoře 8 

fénykép (= fotó) fn ~ek, ~et, ~e foto(grafie) 8 

fényképezik vmit i fényképezni, fényképezett, 
fényképezz 

fotografovat něco 6 

fényképezőgép fn ~ek, ~et, ~e fotoaparát 4 

férfi fn ~ak, ~t, ~ja muž, mužský, chlap 3 

férj fn ~ek, ~et, ~e manžel 2 

fest vmit 
    Egy képet festek. 

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

6 
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festmény 
   Egy festményt nézek. 

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

6 

festő  fn ~k, ~t, ~je malíř, malířka 2 

fesztivál fn ~ok, ~t, ~ja festival 4 

fiatal mn ~abb, ~on mladý 3 

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

figyelmes  
   Hogy te milyen figyelmes vagy! 

mn ~ebb, ~en pozorný 
   Ty jsi tak pozorný! 

8 

film fn ~ek, ~et, ~je film 4 

finn mn ~ül finský 2 

finn fn ~ek, ~t, ~je Fin, Finka 2 

Finnország fn ~ot, ~a Finsko 2 

finom mn ~abb, ~an jemný, chutný, dobrý (o jídle a pití) 5 

fiók fn ~ok, ~ot, ~ja šuplík 3 

fiú fn ~k, ~t, fia chlapec, syn 2 

fizet  
   Fizetni szeretnék. 

i ~ni, ~ett, fizess platit 
   Chtěl bych zaplatit. 

5 

fizetés  
   Magas fizetésem van. 

fn ~ek, ~t, ~e plat 
   Mám vysoký plat. 

7 

fizika fn ~′k, ~′t, ~′ja fyzika 6 

fjord fn ~ok, ~ot, ~ja fjord 4 

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

focimeccs  
    Focimeccsre megyek. 

fn ~ek, ~et, ~e fotbalový zápas 
   Jdu na fotbalový zápas. 

4 

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

fodrász  
    Fodrászhoz megyek. 

fn ~ok, ~t, ~a holič, kadeřník 
   Jdu k holiči. 

4 

fogalom 
   Fogalmam sincs. 

fn fogalmak, fogalmat, fogalma pojem 
   Nemám ponětí. 

1 
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foglal vmit  
   Egy asztalt szeretnék foglalni négy személyre. 

i ~ni, ~t, ~j obsadit, rezervovat 
   Chtěl bych zarezervovat jeden stůl pro čtyři osoby. 

5 

foglalkozás 
   Mi a foglalkozásod? 

fn ~ok, ~t, ~a zaměstnání 
   Jaké je tvoje zaměstnání? 

2 

foglalkozik vmivel  
   Telekommunikációval foglalkozom. 

i foglalkozni, foglalkozott, foglalkozz zabývat se něčím 
   Zabývám se telekomunikací. 

8 

fogorvos fn ~ok, ~t, ~a zubař 4 

fok 
    Húsz fok van. 

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

6 

fokhagyma fn ~′k, ~′t, ~′ja česnek 5 

fókusz fn ~ok, ~t, ~a fokus, ohnisko 1 

folyó fn ~k, ~t, ~ja řeka 4 

folyóirat fn ~ok, ~ot, ~a časopis 6 

fontos mn ~abb, ~an důležitý 2 

fordul  
   balra/jobbra fordul 

i ~ni, ~t, ~j otočit se, zahnout 
   zahnout vlevo/vpravo 

4 

forgalmas  
   forgalmas utca 

mn ~abb, ~an rušný, frekventovaný 
   rušná ulice 

4 

forint fn ~ok, ~ot, ~ja forint (maďarská měna) 3 

formális mn ~abb, ~an formální 2 

forrás fn ~ok, ~t, ~a pramen, zdroj 4 

forró mn ~bb, ~n horký, vroucí 5 

fotel fn ~ek/~ok, ~t,~(j)e/~ja křeslo 1 

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 

főétkezés 
   Magyarországon a főétkezés az ebéd. 

fn ~ek, ~t, ~e hlavní jídlo 
   V Maďarsku je hlavním jídlem oběd. 

5 

föld  
   a földön 

fn ~ek, ~et, ~je zem, země 
   na zemi 

8 
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földszint 
  A földszinten van a nappali. 

fn ~ek, ~et, ~je přízemí 
   V přízemí je obývák. 

8 

főleg  
   Főleg pihenni szeretek. 

e   hlavně 
   Hlavně rád odpočívám. 

6 

fölött  
   a konyha fölött 

e   nad (něčím) 
   nad kuchyní 

8 

főnök  
   A főnököm türelmes. 

fn ~ök, ~öt, ~e šéf 
   Můj šéf je trpělivý. 

3 

főtt  
   főtt tojás 
   főtt étel 

mn ~ebb, ~en vařený 
   vařené vajíčko 
   vařené jídlo 

5 

főváros fn ~ok, ~t, ~a hlavní město 2 

főz vmit  
   Levest főzök. 

i ~ni, ~ött, főzz vařit něco 
   Vařím polévku. 

5 

főzelék fn ~ek, ~et, ~e (zeleninový) příkrm 5 

francia mn ~′ul francouzský 2 

francia fn ~′k, ~′t Francouz, Francouzka 2 

Franciaország fn ~ot, ~a Francie 2 

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

friss 
    Friss vagyok. 
    friss saláta 

mn ~ebb, ~en čerstvý, svěží 
   Jsem čerstvý. 
   čerstvý salát 

3 

frissensült mn ~ebb, ~en minutka (jídlo) 5 

frusztráló mn ~bb, ~(a)n frustrující 7 

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 

függöny fn ~ök, ~t, ~e záclona, závěs, opona 8 

fürdik i fürdeni, fürdött, fürödj koupat se 6 
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   Szeretek a tengerben fürdeni.    Rád(a) se koupu v moři. 

fürdő (= fürdőszoba) fn ~k, ~t, ~je koupel, lázeň, koupelna 7 

fürdőkád fn ~ak, ~at, ~ja vana 8 

fűszer 
    Sok fűszert használok. 

fn ~ek, ~t, ~e koření 
   Používám hodně koření. 

5 

fűszeres  
   A magyar ételek fűszeresek. 

mn ~ebb, ~en kořeněný 
   Maďarská jídla jsou kořeněná. 

5 

galuska fn ~′k, ~′t, ~′ja noky 5 

garázs fn ~ok, ~t, ~a garáž 8 

gép fn ~ek, ~et, ~e stroj 4 

Ghána fn ~′t, ~′ja Ghana 2 

gitár fn ~ok, ~t, ~ja kytara 1 

gitár 
    Van egy gitárom. 

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

6 

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

gitározik i gitározni, gitározott, gitározz hrát na kytaru 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 

gomba fn ~′k, ~′t, ~′ja houba 5 

gombóc fn ~ok, ~ot, ~a knedlík 5 

gondol vmit  
   Mit gondol? 

i ~ni, ~t, ~j myslet (si) něco 
   Co myslíte? 

5 

gondolkodik (vmin) 
   Úszás közben jól tudok gondolkodni. 

i gondolkodni, gondolkozott / 
gondolkodott, gondolkozz / 
gondolkodj 

přemýšlet (o něčem) 
   Během plavání můžu dobře přemýšlet. 

6 

gótikus  
   gótikus templom 

mn   gotický 
   gotický kostel 

4 

görkorcsolya fn ~′k, ~′t, ~′ja kolečkové brusle 8 
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görög mn ~ül řecký 2 

görög fn ~ök, ~öt Řek, Řekyně 2 

Görögország fn ~ot, ~a Řecko 2 

gramm (= g) fn ~ok, ~ot, ~ja gram 5 

grillezik 
    A kertben grillezünk. 

i grillezni, grillezett, grillezz grilovat 
   Grilujeme na zahradě. 

8 

gulyás fn ~ok, ~t, ~a guláš 5 

gulyásleves fn ~ek, ~t, ~e gulášová polévka 5 

gyakorlat fn ~ok, ~ot, ~a cvičení, praxe 4 

gyakorol vmit 
   Tudok olaszul gyakorolni. 

i ~ni, ~t, ~j cvičit, procvičovat něco 
   Můžu procvičovat svou italštinu. 

3 

gyakran 
   Gyakran van videokonferencia. 

e   často 
   Často je videokonference. 

3 

gyalog  
   Gyalog megyek haza. 

e   pěšky 
   Jdu domů pěšky. 

4 

gyalogol i ~ni, ~t, ~j jít/chodit pěšky 5 

gyalogos fn ~ok, ~t, ~a pěší, chodec 4 

gyerek fn ~ek, ~et, ~e dítě 2 

gyerekjegy (= gyermekjegy) 
   Mennyibe kerül egy gyerekjegy? 

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

6 

gyerekkor (= gyermekkor) 
   Gyerekkoromban szerettem játszani. 

fn ~ok, ~t, ~a dětství 
   V dětství jsem si rád hrál. 

8 

gyerekszoba fn ~′k, ~′t, ~′ja dětský pokoj, dětský pokojíček 8 

gyógyfürdő fn ~k, ~t, ~je léčebné lázně 4 

gyógyít vkit/vmit  
   Az orvos betegeket gyógyít. 

i ~ani, ~ott, gyógyíts léčit někoho/něco 
   Lékař léčí nemocné. 

7 

gyógyszer fn ~ek, ~t, ~e lék 3 

gyógyszertár  fn ~ak, ~(a)t, ~(j)a lékárna 4 

gyors mn ~abb, ~an rychlý 4 
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gyorsvonat  
   A szegedi gyorsvonatra kérek egy jegyet. 

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

6 

gyönyörű mn ~en nádherný 4 

gyufa fn ~′k, ~′t, ~′ja zápalka, sirka 1 

gyűjt vmit  
   Információt gyűjtök. 

i ~eni, ~ött, gyűjts shromažďovat něco, sbírat něco 
   Shromažďovat informace. 

7 

gyümölcs fn ~ök, ~öt, ~e ovoce 5 

gyümölcslé 
    Egy gyümölcslét kérek. 

fn ~′k/levek, ~′t/levet, ~′t/leve ovocný džus 
   Prosím ovocný džus. 

5 

gyümölcssaláta fn ~′k, ~′t, ~′ja ovocný salát 5 

ha ... akkor 
    Ha a főváros Bécs, akkor az ország Ausztria. 

e   když ... pak 
   Když je hlavním městem Vídeň, pak je tou zemí 
Rakousko. 

2 

hagyma (= vöröshagyma) fn ~′k, ~′t, ~′ja cibule 5 

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 

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 

hal fn ~ak, ~at, ~a ryba 5 

halászlé fn ~′k/levek, ~′t/levet, ~′t/leve (maďarská) rybí polévka 5 

halétel fn ~ek, ~t, ~e jídlo z ryb 5 

hall vmit   
   Melyik számot hallja? 

i ~ani, ~ott, ~j slyšet něco 
   Které číslo slyší(te)? 

2 

hallgat vmit  
   Zenét hallgatok. 

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

6 

hálószoba fn ~′k, ~′t, ~′ja ložnice 8 

hamburger fn ~ek, ~t, ~e hamburger 5 

hang fn ~ok, ~ot, ~ja zvuk, hlas, hláska 1 
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hangos  
   A szomszédok hangosak. 

mn ~abb, ~an hlasitý, hlučný 
   Sousedi jsou hluční. 

8 

hangulat 
   Itt mindig jó a hangulat.  

fn ~ok, ~ot, ~a nálada, atmosféra 
   Tady je vždycky dobrá atmosféra. 

3 

hangulatos  
   hangulatos kocsma 

mn ~abb, ~an s atmosférou 
   hospoda s atmosférou 

4 

hány?  
   Hány ember beszél horvátul? 

e   kolik? 
   Kolik lidí mluví chorvatsky? 

2 

hányadika?  
   Hányadika van ma? 

e   kolikátý (den měsíce)? 
   Kolikátého je dnes? 

8 

hányadikán?  
   Hányadikán van a születésnapod? 

e   kolikátého? 
   Kolikátého máš narozeniny? 

8 

hánykor?  
   Hánykor kezdődik a film? 

e   v kolik? 
   V kolik začíná ten film? 

4 

harminc e   třicet 2 

három e   tři 2 

háromdimenziós 
   háromdimenziós tárgy 

mn ~an trojrozměrný 
   trojrozměrný předmět 

4 

háromnegyed  
   Háromnegyed négy van. 

e   tři čtvrtě 
   Je tři čtvrtě na čtyři. 

4 

hasábburgonya fn ~′k, ~′t, ~′ja hranolky 5 

hasonló  
   hasonló méretű országok 

mn ~bb, ~an podobný 
   země podobných rozměrů 

2 

használ vmit  
   A magyar konyha elég kevés fűszert használ. 

i ~ni, ~t, ~j používat něco 
   Maďarská kuchyně používá docela málo koření. 

5 

hasznos 
   hasznos mondat 

mn ~abb, ~an užitečný 
   užitečná věta 

1 

hat e   šest 2 

hát  
    - Tetszik ez a szék?  
    - Hát, nem igazán. 

e   no 
   - Líbí se Vám tato židle? 
   - No, moc ne. 

3 
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hatalmas  
   hatalmas metropolisz 

mn ~abb, ~an mohutný, mocný 
   mohutná metropole 

7 

határozatlan  
   határozatlan ragozás 

mn ~abb, ~ul neurčitý 
   neurčité časování 

7 

határozott  
   határozott ragozás 

mn ~abb, ~an určitý 
   určité časování 

7 

hátrány 
   A munkám hátránya, hogy keveset keresek. 

fn ~ok, ~t, ~a nevýhoda, minus 
   Nevýhodou mé práce je, že málo vydělávám. 

7 

hatvan e   šedesát 2 

ház fn ~ak, ~at, ~a dům 1 

haza  
   Hazamegyek. 

e   domů 
   Jdu domů. 

4 

hazaér  
   Ötkor érek haza. 

i ~ni, ~t, érj haza přijít domů, dorazit domů 
   Domů přijdu v pět. 

7 

házastárs fn ~ak, ~at, ~a manžel, manželka 2 

háziállat 
   Van háziállatod? 

fn ~ok, ~ot, ~a domácí zvíře 
   Máš domácí zvíře? 

8 

házszám fn ~ok, ~ot, ~a číslo domu 2 

héber mn ~ül hebrejský 2 

hegy 
   Magyarországon nincsenek magas hegyek. 

fn ~ek, ~et, ~e vrch, hora 
   V Maďarsku nejsou vysoké hory. 

4 

hegycsúcs fn ~ok, ~ot, ~a vrchol(ek) hory 7 

hegység fn ~ek, ~et, ~e pohoří 5 

hely  
   helyek a városban 

fn ~ek, ~et, ~e místo 
   místa ve městě 

4 

helyes  
   helyes válasz 

mn ~ebb, ~en správný 
   správná odpověď 

2 

helyi  
   helyi specialitások 

mn ~bb, ~an místní, lokální 
   místní speciality 

5 

helyi 
    Ismerkedem a helyiekkel. 

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

6 
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helyiség 
   Melyik helyiségben alszol? 

fn ~ek, ~et, ~e místnost 
   V které místnosti spíš? 

8 

helyzet  
   A politikai helyzet stabil. 

fn ~ek, ~et, ~e situace 
   Politická situace je stabilní. 

4 

herceg  
   A kis herceg 

fn ~ek, ~et, ~e kníže, princ 
   Malý princ 

7 

hét e   sedm 2 

hétfő  
   Hétfőn úszni megyek. 

fn ~k, ~t, ~je pondělí 
   V pondělí jdu plavat. 

4 

hétköznap 
    Hétköznap nem sportolok. 

e   všední den, ve všední den 
   Ve všední den nesportuju. 

4 

hétköznapi 
   hétköznapi emberek 

mn ~bb, ~an všední 
   všední lidé 

2 

hétvége 
   hétvégén 

e   víkend 
   o víkendu 

4 

hetven e   sedmdesát 2 

hiányzik vkinek vmi/vki  
   Zitának hiányzik Dénes. 

i hiányozni, hiányzott, hiányozz scházet někomu něco/někdo 
   Zitě schází Dénes. 

7 

hideg mn ~ebb, ~en studený 5 

Himalája  
   A Himalájában voltam. 

fn ~′t, ~′ja Himaláj 
   Byl jsem v Himaláji. 

6 

hindi mn ~ül hindština 2 

híres  
   híres emberek 

mn ~ebb, ~en slavný 
   slavní lidé 

2 

hisz vmit i hinni, hitt, higgy/higgyél věřit něčemu 5 

hív vkit  
   Örülök, hogy hívsz. 

i ~ni, ~ott, ~j volat někoho 
   Jsem rád, že voláš. 

3 

hó 
   Esik a hó. 

fn havat, hava sníh 
   Sněží., Padá sníh. 

6 

hogy 
   Hogy mondják magyarul azt, hogy chair? 

e  jak 
   Jak se řekne maďarsky chair? 

1 

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


MagyarOK 1.: szólista / slovníček 

© Szita Szilvia és Pelcz Katalin www.magyar-ok.hu, Jiří Januška 32 

hogy  
   Örülök, hogy minden rendben van. 

e  že 
   Jsem rád, že je všechno v pořádku. 

3 

hol?  
   Hol élsz? 

e   kde? 
   Kde žiješ? 

2 

holland mn ~ul holandský, nizozemský 2 

holland fn ~ok, ~ot Holanďan, Nizozemec, Holanďanka, Nizozemka 2 

Hollandia fn ~′t, ~′ja Holandsko, Nizozemsko 2 

holnap 
   Mit csinálsz holnap? 

e   zítra 
   Co děláš zítra? 

4 

holnapután  e   pozítří 4 

hónap  
   Melyik hónapban mész szabadságra? 

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

6 

honnan?/honnét? e   odkud? 4 

horvát mn ~ul chorvatský 2 

horvát fn ~ok, ~ot Chorvat, Chorvatka 2 

Horvátország fn ~ot, ~a Chorvatsko 2 

hosszú  
   hosszú szoknya 

mn hosszabb, hosszan dlouhý 
   dlouhá sukně 

5 

hosszúkávé fn ~k, ~t, ~ja velké preso (káva) 8 

hotel (= szálloda) fn ~ek, ~t, ~(j)e hotel 2 

hova?/hová? e   kam? 4 

hoz vmit  
   Hozok egy étlapot. 

i ~ni, ~ott, hozz přinést něco 
   Přinesu jídelní lístek. 

5 

hozzá 
    - Karcsitől jövök. - Én hozzá megyek. 

e  k němu, k ní 
   - Přicházím od Karcsiho. - Já jdu k němu. 

4 

hozzávaló fn ~k, ~t, ~ja ingredience 5 

hölgy 
   Ki az az idős hölgy? 

fn ~ek, ~et, ~e dáma 
   Kdo je tamta starší dáma? 

3 

húg 
  A húgom 18 éves. 

fn ~ok, ~ot, ~a mladší sestra 
   Mé mladší sestře je 18 let. 

2 
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humor  
   Csabának jó humora van. 

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

6 

hurrá 
   Hurrá, lesz kistestvérem! 

e   hurá 
   Hurá, budu mít sourozence! 

8 

hús fn ~ok, ~t, ~a maso 5 

húsz e   dvacet 2 

huszonegy e   dvacet jedna 2 

hűtő (= hűtőszekrény) fn ~k, ~t, ~je lednička 8 

hűtőszekrény (= hűtő) fn ~ek, ~t, ~e lednička 8 

ide  
   Ide jövök. 

e   sem 
   Jdu sem. 

4 

ideális  mn ~abb, ~an ideální 3 

idegen  
   idegen szó 

mn ~ebb, ~ül cizí 
   cizí slovo 

3 

ideges mn ~ebb, ~en nervózní 3 

idén  
   Idén nem megyek nyaralni. 

e   letos 
   Letos nejedu na dovolenou. 

6 

idevalósi  
   Nem vagyok idevalósi. 

mn   zdejší, pocházející odtud 
   Nepocházím odtud. 

4 

idő  
   Mennyi az idő? 

fn ~k, ~t, ideje čas 
   Kolik je hodin? 

2 

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 

idős 
   Ki az az idős úr? 

mn ~ebb, ~en starý, postarší (o věku lidí) 
   Kdo je tamten postarší pán? 

3 

igazán  
   Nem igazán szeretek takarítani. 

e   opravdu, doopravdy 
   Ne moc rád uklízím. 

6 

igazi  mn   skutečný, opravdový 3 
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    igazi optimista    skutečný optimista 

igazolvány fn ~ok, ~t, ~a legitimace, průkaz 3 

igazság  
   Az az igazság, hogy nem szeretek táncolni. 

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

6 

ige fn ~′k, ~′t, ~′je sloveso 2 

igekötő fn ~k, ~t, ~je slovesná předpona 7 

igen e  ano 1 

ígér vmit vkinek  
   Azt ígértem, hogy hozok egy fotót. 

i ~ni, ~t, ~j slíbit něco někomu 
   Slíbil jsem, že přinesu fotku. 

8 

így  
   Ez így van. 

e   tak, takto, takhle 
   Takhle to je. 

7 

illik vmihez vmi  
   A kanapé illik a zöld falakhoz. 

i illeni, illett hodit se něco k něčemu 
   To kanape se hodí k těm zeleným stěnám. 

8 

ilyen  
   Judit mindig ilyen nyugodt? 

e   takovýto, takto 
   Judit je vždy takto klidná? 

3 

ilyenkor 
   A főétkezés az ebéd. Ilyenkor mindig van leves is. 

e   touto dobou, při takových příležitostech 
   Hlavním jídlem je oběd. To je pak vždy také polévka. 

5 

imád vmit/vkit 
   Imádok főzni. 

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

6 

India fn ~′t, ~′ja Indie 2 

indiai mn   indický 2 

indiai fn ~ak, ~t Ind, Indka 2 

Indonézia fn ~′t, ~′ja Indonézie 2 

információ fn ~k, ~t, ~ja informace 2 

informális mn ~abb, ~an neformální 2 

informatika fn ~′k, ~′t, ~′ja informatika 3 

informatikus fn ~ok, ~t, ~a informatik 2 

ing fn ~ek, ~et, ~(j)e košile 5 

inkább  
   Én inkább optimista vagyok. 

e   spíš, raději, radši 
   Já jsem spíš optimista. 

5 
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innen/innét  
   Az iskola innen két megálló. 

e   odtud 
   Škola je odtud dvě zastávky. 

4 

intelligens mn ~ebb, ~en inteligentní 6 

interjú  
   Köszönöm az interjút. 

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

6 

internet fn ~et, ~e internet 1 

intézmény fn ~ek, ~t, ~e instituce 4 

ír vmit 
  Írja a szót a kép alá! 

i ~ni, ~t, ~j psát něco 
   Napište slovo pod obrázek. 

1 

irányítószám 
   Mi az irányítószámod? 

fn ~ok, ~ot, ~a směrovací číslo 
   Jaké je tvoje směrovací číslo? 

2 

író fn ~k, ~t, ~ja spisovatel 2 

íróasztal fn ~ok, ~t, ~a psací stůl 1 

iroda fn ~′k, ~′t, ~′ja kancelář 3 

írónő fn ~k, ~t, ~je spisovatelka 2 

Írország fn ~ot, ~a Irsko 2 

is e  také, taky, rovněž 1 

iskola fn ~′k, ~′t, ~′ja škola 2 

iskolás 
   A fiam iskolás. 

fn ~ok, ~t, ~a školák 
   Můj syn je školák. 

8 

iskolatáska fn ~′k, ~′t, ~′ja školní taška, školní brašna 8 

ismer vmit  
   Ismer magyar specialitásokat? 

i ~ni, ~t, ~j znát něco 
   Znát maďarské speciality. 

5 

ismerős  
   Egy ismerősömtől tudom, hogy ... 

fn ~ök, ~t, ~e známý 
   Od jednoho známého vím, že ... 

7 

iszik vmit 
   A kávézóban inni és enni lehet. 

i inni, ivott, igyál pít něco 
   V kavárně je možné pít a jíst. 

4 

Isztambul fn ~t, ~ja Istanbul 2 

ital fn ~ok, ~t, ~a nápoj 5 

itt  e   zde, tady 2 
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itthon 
   Van itthon vaj? 

e   doma (zde doma) 
   Máme (tu) doma máslo? 

5 

izgalmas 
   Egy izgalmas regényt olvasok. 

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

6 

jaj  
   Jaj, bocsánat! 

e   jejej 
   Jejej, pardon. 

2 

január  
   januárban 

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

6 

Japán fn ~t, ~ja Japonsko 2 

japán mn ~ul japonský 2 

japán fn ~ok, ~t Japonec, Japonka 2 

jár vhova 
   Egyetemre járok.  
   Busszal járok a városban. 

i ~ni, ~t, ~j chodit někam, jezdit někam 
   Chodím na univerzitu. 
   Do města jezdím autobusem. 

4 

játék  
   Itt mindenhol játékok vannak. 

fn ~ok, ~ot, ~a hra, hračka 
   Tady všude jsou hračky. 

8 

játszik 
    A játszótéren lehet játszani. 

i játszani, játszott, játssz hrát (si) 
   Na hřišti je možné si hrát. 

4 

játszótér  fn ~terek, ~teret, ~tere hřiště 4 

jégkrém fn ~ek, ~et, ~e nanuk 5 

jelen idő e   přítomný čas 6 

jelent vmit 
   Mit jelent az, hogy Bocsánat? 

i ~eni, ~ett, ~s znamenat něco 
   Co (to) znamená Bocsánat? 

1 

jó  
   Jó estét! 

mn jobb, jól dobrý 
   Dobrý večer! 

2 

jó, ha  
   Jó, ha siet, mert ... 

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

6 

jog  
   emberi jogok 

fn ~ok, ~ot, ~a právo 
   lidská práva 

4 

jóga fn ~′k, ~′t, ~′ja jóga 6 

jógázik i jógázni, jógázott, jógázz cvičit jógu 6 
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   Mindennap 15 percet jógázom.    Každý den 15 minut cvičím jógu. 

joghurt fn ~ok, ~ot, ~ja jogurt 1 

jókedvű  mn ~bb, ~en dobře naladěný, v dobré náladě 3 

jóképű 
    Nagyon jóképű a barátod. 

mn ~bb, ~en pohledný (o mužích) 
   Tvůj přítel je velmi pohledný. 

3 

jól  
   Jól beszélek svédül. 

e   dobře 
   Mluvím dobře švédsky. 

2 

jön vhonnan  
   Moziból jövök. 

i  ~ni, jött, gyere přicházet odněkud, přijíždět odněkud 
   Přicházím z kina. 

4 

jövő  
   jövő idő 

fn ~k, ~t, ~je budoucnost 
   budoucí čas 

8 

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 

kabát fn ~ok, ~ot, ~ja kabát, plášť 5 

kakaó fn ~k, ~t, ~ja kakao 5 

kalács fn ~ok, ~ot, ~a buchta, koláč 5 

kamera fn ~′k, ~′t, ~′ja kamera 3 

kamra (= spájz) fn ~′k, ~′t, ~′ja špajz, spíž 8 

Kanada fn ~′t, ~′ja Kanada 2 

kanadai mn   kanadský 2 

kanadai fn ~ak, ~t Kanaďan, Kanaďanka 2 

kanál fn kanalak, kanalat, kanala lžíce 5 

kanapé fn ~k, ~t, ~ja kanape 7 

kap vmit 
   A szó ragot kap. 

i ~ni, ~ott, ~j dostat něco 
   Slovo dostává koncovku. 

4 

kapható mn   k dostání 5 
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    Vegetariánus ételek kaphatók    Jsou zde k dostání vegetariánská jídla 

káposzta fn ~′k, ~′t, ~′ja zelí 5 

káposztasaláta fn ~′k, ~′t, ~′ja zelný salát 5 

kár  
   Kár.  

e   škoda 
   Škoda. 

4 

karatézik i karatézni, karatézott, karatézz cvičit karate 6 

karfiol fn ~ok, ~t, ~ja květák 5 

karrierlehetőség 
  A cégemnél vannak karrierlehetőségek. 

fn ~ek, ~et, ~e možnost kariéry 
   V mé firmě jsou možnosti na kariéru. 

7 

kártya fn ~′k, ~′t, ~′ja karta 6 

kártyázik i kártyázni, kártyázott, kártyázz hrát karty 6 

kastély fn ~ok, ~t, ~a zámek 6 

katasztrófa  
   Kész katasztrófa, ha ... 

fn ~′k, ~′t, ~′ja katastrofa 
   Je učiněnou katastrofou, když ... 

7 

kávé fn ~k, ~t, ~ja káva, kafe 1 

kávéfőző fn ~k, ~t, ~je kávovar 3 

kávéscsésze fn ~′k, ~′t, ~′je šálek na kávu 5 

kávéskanál fn ~kanalak, ~kanalat, ~kanala kávová lžička 5 

kávészünet fn ~ek, ~et, ~e přestávka na kávu 4 

kávézik  
   Mindennap együtt kávézunk. 

i kávézni, kávézott, kávézz pít kávu 
   Každý den spolu pijeme kávu. 

3 

kávézik i kávézni, kávézott, kávézz pít kávu 6 

kávézó  fn ~k, ~t, ~ja kavárna 4 

Kazahsztán fn ~t, ~ja Kazachstán 2 

kb. (= körülbelül)  e   přibližně, asi 2 

kedd  
   kedden 

fn ~ek, ~et, ~je úterý 
   v úterý 

4 

kedv  
   Van kedved moziba menni? 

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

6 
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kedvelt (= népszerű)  
   kedvelt kocsma, kedvelt színész 

mn ~ebb, ~en oblíbený, populární 
   oblíbená hospoda, populární herec 

4 

kedvenc 
   Ki a kedvenc tanárod? 

mn ~ebb, ~en oblíbený 
   Kdo je tvůj oblíbený učitel? 

3 

kedves  
   A kollégám kedves.  
   Kedves Barátom! 

mn ~ebb, ~en milý 
   Můj kolega je milý. 
   Milý příteli! 

3 

kedvező  
   kedvező árak 

mn ~bb, ~en příznivý, příhodný, vhodný 
   příznivé ceny 

5 

kefir fn ~ek, ~t, ~je kefír 5 

kék mn ~ebb, ~en modrý 5 

kékfrankos fn ~ok, ~t, ~a frankovka 5 

kékoportó fn ~k, ~t, ~ja modrý portugal 5 

kell  
   Hány tojás kell a palacsintába? 

i ~eni, ~ett, ~j je třeba/zapotřebí/nutno, muset 
   Kolik vajec je zapotřebí do palačinky? 

5 

kémikus fn ~ok, ~t, ~a chemik 6 

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

kényelmes mn ~ebb, ~en pohodlný 3 

kényelmetlen mn ~ebb, ~ül nepohodlný 3 

kenyér 
   Kenyeret veszek. 

fn kenyerek, kenyeret, kenyere chléb, chleba 
   Koupím chleba. 

5 

kép fn ~ek, ~et, ~e obraz, obrázek 1 

képeslap  
   Képeslapot írok. 

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

6 

kér vmit  
   Kérek egy kiló paradicsomot. 

i ~ni, ~t, ~j prosit něco 
   Prosím kilo rajčat. 

5 

kérdés fn ~ek, ~t, ~e otázka 2 

kérdez vmit 
   Kérdezhetek valamit? 

i ~ni, ~ett, kérdezz zeptat se na něco 
   Můžu se na něco zeptat? 

1 

kérdőszó fn ~k/szavak, ~t/szavat, ~ja/szava tázací slovo 2 
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kerékpár (= bicikli) fn ~ok, ~t, ~ja (jízdní) kolo, bicykl 4 

kerékpárút 
    Van kerékpárút a Balaton körül. 

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

6 

keres (pénzt) 
   Sokat/Keveset keresek. 

i ~ni, ~ett, keress vydělávat (peníze) 
   Vydělávám hodně/málo. 

7 

keres vmit 
   Egy cipőboltot keresek. 

i ~ni, ~ett, keress hledat něco 
   Hledám obuvnictví. 

5 

kereszteződés fn ~ek, ~t, ~e křižovatka 4 

kert fn ~ek, ~et, ~je zahrada 6 

kertészkedés  
   A hobbim a kertészkedés. 

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

6 

kerthelyiség fn ~ek, ~et, ~e zahrádka (restaurace) 5 

kerül 
   Mennyibe kerül ez a szék? 

i ~ni, ~t, ~j dostat se (někam), stát (o ceně) 
   Kolik stojí tato židle? 

3 

kés fn ~ek, ~t, ~e nůž 5 

keserű mn ~bb, ~en hořký, trpký 5 

késik  
   Bocsánat, hogy késtem! 

i késni, késett, késs mít zpoždění, meškat 
   Promiň(te), že jsem se zpozdil. 

8 

később  e   později 3 

későn  
   Zita későn fekszik le. 

mn   pozdě 
   Zita jde spát pozdě. 

7 

kész  
   Kész katasztrófa, ha ... 

mn ~en hotový, připravený, učiněný 
   Je učiněnou katastrofou, když ... 

7 

készétel fn ~ek, ~t, ~e hotové jídlo 5 

készpénz 
   Készpénzzel fizetek. 

fn ~ek, ~t, ~e hotovost 
   Platím v hotovosti. 

5 

készül  
   Sok magyar specialitás készül hússal. 

i ~ni, ~t, ~j být vyráběn/zhotoven, vyrábět se, připravovat se 
   Hodně maďarských specialit se připravuje s masem. 

5 

kétnyelvű 
    A családom kétnyelvű. 

mn ~en bilingvní, dvoujazyčný 
   Má rodina je bilingvní. 

2 
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kettő (= két) e   dva 2 

kettőszáz (= kétszáz) e   dvě stě 2 

kevés  
   egy kevés só 
   kevés specialitás 

mn kevesebb, kevesen málo 
   trocha soli 
   málo specialit 

5 

kéz  
   Kezét csókolom! 

fn kezek, kezet, keze ruka 
   Ruku líbám! 

2 

kezd vmit csinálni  
   A lányom most kezd beszélni. 

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

6 

kezdődik  
   Mikor kezdődik az előadás? 

i kezdődni, kezdődött, kezdődj začínat (se) 
   Kdy začíná to představení? 

4 

kézilabda fn ~′k, ~′t, ~′ja házená 6 

kézilabdázik i kézilabdázni, kézilabdázott, 
kézilabdázz 

hrát házenou 6 

ki? e  kdo? 1 

kiállítás 
   Kiállításon vagyok. 

fn ~ok, ~t, ~a výstava 
   Jsem na výstavě. 

4 

 

kicsi (= kis)  
   Magyarország kicsi. 

mn kisebb 
 

malý 
   Maďarsko je malé. 

2 

kidob vmit  
   Kidobom a pizzásdobozt. 

i ~ni, ~ott, dobj ki vyhodit něco 
   Vyhodím tu krabici od pizzy. 

8 

kiejtés fn ~ek, ~t, ~e výslovnost 2 

kifli fn ~k, ~t, ~je rohlík 5 

kijön vhonnan/vhova  
   Kijövök az irodából. 

i kijönni, kijött, gyere ki vyjít odněkud/někam 
   Vyjdu z kanceláře. 

7 

kilenc  e   devět 2 

kilencven e   devadesát 2 

kiló (= kilogramm) fn ~k, ~t, ~ja kilo(gram) 3 

kilométer (= km) fn ~ek, ~t, ~e kilometr 5 

kimegy vhova  i kimenni, kiment, menj ki vyjít někam 7 
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   Kimegyek a parkolóba.    Vyjdu na parkoviště. 

kimos vmit  
   Kimosom a piszkos ruhákat. 

i ~ni, ~ott, moss ki vyprat něco 
   Vyperu špinavé oblečení. 

8 

Kína fn ~′t, ~′ja Čína 2 

kínai mn ~ul čínský 2 

kínai fn ~ak, ~t, ~ja Číňan, Číňanka 2 

kinek a ...?  
   Kinek a foglalkozása érdekes? 

e   čí ...? 
   Čí zaměstnání je zajímavé? 

6 

kinek?  
   Kinek veszel ajándékot? 

e   komu? 
   Komu koupíš dárek? 

8 

kint 
    Kint vagyok. 

e   venku 
   Jsem venku. 

4 

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 

kis (= kicsi)  
   Magyarország kis ország. 

mn kisebb malý 
   Maďarsko je malá země. 

2 

kisautó fn ~k, ~t, ~ja malé auto 6 

kisbaba (= baba)  
   Kisbabám lesz. 

fn ~′k, ~′t, ~′ja miminko 
   Budu mít miminko. 

8 

kisbolt fn ~ok, ~ot, ~ja krámek, obchůdek 5 

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

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

kiskanál fn ~kanalak, ~kanalat, ~kanala lžička 5 

kiskutya fn ~′k, ~′t, ~′ja pejsek, štěně 8 

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

kistestvér fn ~ek, ~t, ~e malý sourozenec 8 

kistévé fn ~k, ~t, ~je malá televize 8 

kisváros 
   Egy kisvárosban lakom. 

fn ~ok, ~t, ~a malé město, maloměsto 
   Bydlím v malém městě. 

4 
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kiszáll vhonnan  
   Kiszállok az autóból. 

i ~ni, ~t, szállj ki vysednout odněkud 
   Vysednu z auta. 

7 

kiszolgálás fn ~t, ~a obsluha (v obchodě, v restauraci) 5 

kitesz vmit vhova  
   A tornacipőt kiteszem a teraszra. 

i kitenni, kitett, tegyél/tégy ki dát ven něco někam 
   Dám cvičky ven na terasu. 

8 

kitől?  
   Kitől kaptad ezt a pulóvert? 

e   od koho? 
   Od koho jsi dostal tenhle svetr? 

8 

kitűnő  
   A városomban vannak kitűnő éttermek. 

mn ~en vynikající, výborný 
   V mém městě jsou vynikající restaurace. 

4 

kíván vmit  
   Jó reggelt kívánok! 

i ~ni, ~t, ~j přát (si) něco 
   Dobré ráno (přeji)! 

2 

kíváncsi mn ~bb, ~an zvědavý 8 

kivi fn ~k, ~t, ~je kiwi 5 

kivisz vmit vhova  
   A bögréket kiviszem a konyhába. 

i kivinni, kivitt, vigyél ki vynést ven něco někam 
   Vynesu hrníčky do kuchyně. 

8 

klisé (= közhely) fn ~k, ~t, ~je klišé 5 

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

kocsi (= autó)  
   Kocsival vagyok. 

fn ~k, ~t, ~ja auto 
   Jsem tu autem. 

4 

kocsma   fn ~′k, ~′t, ~′ja hospoda 4 

koktél fn ~ok, ~t, ~ja koktejl 5 

kóla fn ~′k, ~′t, ~′ja cola 5 

kolbász fn ~ok, ~t, ~a klobása 5 

kolléga  fn ~′k, ~′t, ~′ja kolega 3 

kollégista  
   Kollégista vagyok. 

fn ~′k, ~′t, ~′ja student(ka) bydlící na koleji 
   Bydlím na koleji. 

8 

kollégium  fn ~ok, ~ot, ~a kolej (vysokoškolská, středoškolská atd.) 4 

kollégium fn ~ok, ~ot, ~a kolej (vysokoškolská, středoškolská atd.) 8 

kommunikáció 
   A kommunikáció nagyon fontos az életben. 

fn ~k, ~t, ~ja komunikace 
   Komunikace je v životě velmi důležitá. 

7 
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komód fn ~ok, ~ot, ~ja komoda, prádelník 8 

komolyzene 
   Komolyzenét hallgatok. 

fn ~′t, ~′je vážná hudba 
   Poslouchám vážnou hudbu. 

6 

koncentrál vmire i ~ni, ~t, ~j koncentrovat se na něco 4 

koncert fn ~ek, ~et, ~je koncert 2 

koncertezik i koncertezni, koncertezett, 
koncertezz 

koncertovat 6 

konditerem  fn ~termek, ~termet, ~terme posilovna 4 

konferencia  
   Konferenciára megyek. 

fn ~′k, ~′t, ~′ja konference 
   Jedu na konferenci. 

4 

kontinens fn ~ek, ~t, ~e kontinent 2 

konzerv fn ~ek, ~et, ~e konzerva 5 

konyha 
   a magyar konyha 
   a konyhám 

fn ~′k, ~′t, ~′ja kuchyně 
   maďarská kuchyně 
   moje kuchyně 

5 

konyhaszekrény fn ~ek, ~t, ~e kuchyňská linka 8 

koordinátor fn ~ok, ~t, ~a koordinátor 3 

kor 
   ötéves koromban 

fn ~ok, ~t, ~a věk 
   ve věku pěti let, když mi bylo pět let 

8 

Korea fn ~′t, ~′ja Korea 2 

kórház  fn ~ak, ~at, ~a nemocnice 4 

koriander fn ~ek, ~t, ~e koriandr 5 

korsó  
   egy korsó sör 

fn ~k, ~t, ~ja džbán, půllitr 
   velké pivo 

5 

kozmetikus  
    Kozmetikusnál vagyok. 

fn ~ok, ~t, ~a kosmetička, kosmetik 
   Jsem u kosmetičky. 

4 

költő  fn ~k, ~t, ~je básník 2 

könnyű 
    A laptop könnyű. 
    A feladat könnyű. 

mn könnyebb, könnyen lehký, snadný 
   Ten notebook je lehký. 
   Ten úkol je snadný. 

3 
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könyv fn ~ek, ~et, ~e kniha, knížka 3 

könyvelő fn ~k, ~t, ~je účetní 2 

könyvesbolt  fn ~ok, ~ot, ~ja knihkupectví 4 

könyvespolc fn ~ok, ~ot, ~a polička na knihy 8 

könyvszekrény fn ~ek, ~t, ~e knihovna (nábytek) 8 

könyvtár  fn ~ak, ~at, ~a knihovna 4 

körbevezet vkit  
   Gyere, körbevezetlek. 

i ~ni, ~ett, vezess körbe provést dokola 
   Pojď, provedu tě dokola. 

8 

köret fn ~ek, ~et, ~e příloha (hlavního jídla) 5 

környék  
   Csendes környéken lakom. 

fn ~ek, ~et, ~e okolí 
   Bydlím v tichém okolí. 

4 

körte fn ~′k, ~′t, ~′je hruška 5 

körül 
   A Balaton körül van kerékpárút. 

e  kolem, okolo 
   Okolo Balatonu je cyklistická stezka. 

6 

körül  
   Hét körül kelek fel. 

e   kolem, okolo 
   Vstanu okolo sedmé. 

7 

körülbelül (= kb.)  
   Szöulban körülbelül 20 millió ember él. 

e   přibližně, asi, (cca) 
   V Soulu žije přibližně 20 milionů lidí. 

2 

körülnéz  
   Csak körülnézek. 

i ~ni, ~ett, nézz körül (po)rozhlédnout se 
   Jen se rozhlížím. 

5 

köszön  
   Köszönöm szépen. 

i ~ni, ~t, ~j děkovat 
   Mockrát děkuji. 

1 

köszönés fn ~ek, ~t, ~e pozdrav 2 

kötőhang fn ~ok, ~ot, ~ja spojovací samohláska 7 

kötőszó fn ~k, ~t, ~ja spojka 6 

kövér mn ~ebb, ~en tlustý 3 

következő  
   Írja meg a következőket: ... 

e   další, následující 
   Napište následující: ... 

6 

közbejön  
   Ha valami közbejön, telefonálok. 

i közbejönni, közbejött, jöjjön közbe (neočekávaně) nastat 
   Pokud mi do toho něco přijde, zatelefonuju. 

8 

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


MagyarOK 1.: szólista / slovníček 

© Szita Szilvia és Pelcz Katalin www.magyar-ok.hu, Jiří Januška 46 

közben  
   Szeretek takarítani, mert közben lehet gondolkodni. 

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

6 

közbiztonság 
   A városomban jó a közbiztonság. 

fn ~ot, ~a veřejná bezpečnost 
   V mém městě je bezpečno. 

4 

közel  
   A szálloda közel van. Van a közelben posta? 

e   blízko, blízkost 
   Hotel je blízko. Je tu v blízkosti pošta? 

4 

középhegység fn ~ek, ~et, ~e středohoří 7 

közhely (= klisé) 
   Közhely, hogy a magyarok sok húst esznek. 

fn ~ek, ~t, ~e (otřepaná) fráze, floskule 
   Je otřepanou frází, že Maďaři jedí hodně masa. 

5 

közlekedés 
    A városomban nem túl jó a közlekedés. 

fn ~t, ~e doprava 
   V mém městě není moc dobrá doprava. 

4 

közlekedési  
   közlekedési eszköz 

mn   dopravní 
   dopravní prostředek 

4 

közlekedik vmivel  
   A városban busszal közlekedem. 

i közlekedni, közlekedett, közlekedj jezdit něčím 
   V městě jezdím autobusem. 

4 

között  
   a tévé és a komód között 

e   mezi (něčím) 
   mezi televizí a komodou 

8 

központ 
    A központban sok jó kocsma van. 

fn ~ok, ~ot, ~ja centrum 
   V centru je hodně dobrých hospod. 

4 

kreatív mn ~abb, ~an kreativní 3 

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

kritérium fn ~ok, ~ot, ~a kritérium 4 

krumpli (= burgonya) 
   Egy kiló krumplit kérek. 

fn ~k, ~t, ~ja brambora, brambory 
   Prosím kilo brambor. 

5 

kuka 
   Kidobom ezt a dobozt a kukába. 

fn ~′k, ~′t, ~′ja popelnice 
   Vyhodím tuhle krabici do popelnice. 

8 

kukorica fn ~′k, ~′t, ~′ja kukuřice 5 

kulcs fn ~ok, ~ot, ~a klíč 3 

kulturális  
   kulturális programok 

mn ~abb, ~an kulturní 
   kulturní programy 

4 

kutya fn ~′k, ~′t, ~′ja pes 8 
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   Van egy kutyánk.    Máme psa. 

küld vmit  
   Nóra e-mailt küld. 

i ~eni, ~ött, ~j poslat něco 
   Nóra posílá e-mail. 

3 

külföld  
   Külföldre utazom. 

fn ~öt/et, ~je zahraničí 
   Cestuji do zahraničí. 

6 

külföldi 
   Külföldi vagyok. 

fn ~ek, ~t cizinec 
   Jsem cizinec. 

1 

külön 
    Külön fizetünk. 

e   zvlášť, zvláště 
   Budeme platit zvlášť. 

5 

különböző  
   különböző helyiségek 

mn ~bb, ~en odlišný, rozdílný, různý 
   různé místnosti 

8 

különbség  
   Mi a különbség ... és ... között? 

fn ~ek, ~et, ~e rozdíl 
   Jaké je rozdíl mezi ... a ...? 

8 

különféle  
   különféle boltok 

e   různý, rozličný, všelijaký 
   všelijaké obchody 

6 

különleges  
   egy különleges lámpa 

mn ~ebb, ~en zvláštní, mimořádný, specifický 
   zvláštní lampa 

3 

különlegesség fn ~ek, ~et, ~e zvláštnost, specialita 5 

különös  
   Mi újság? Semmi különös. 

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

6 

láb fn ~ak, ~at, ~a noha 8 

lakcím (= cím) fn ~ek, ~et, ~e adresa bydliště 2 

lakik vhol 
   A Maros utcában lakom. 

i lakni, lakott, lakj bydlet někde 
   Bydlím v ulici Maros. 

4 

lakóház fn ~ak, ~at, ~a obytný dům 4 

lakos 
   az EU-lakosok 

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

6 

lámpa fn ~′k, ~′t, ~′ja lampa, lampička 1 

lány 
   A lányom egyetemista. 

fn ~ok, ~t, ~a dívka, holka, dcera 
   Má dcera je studentka (na univerzitě). 

2 

lapostányér fn ~ok, ~t, ~ja mělký talíř 5 
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laptop fn ~ok, ~ot, ~ja notebook 3 

lassú 
   Lassabban, legyen szíves! 

mn lassabb, lassan pomalý 
   Pomaleji, buďte tak laskav(a). 

1 

lassú  
    A busz olcsó, de lassú. 

mn lassabb, lassan pomalý 
   Autobus je levný, ale pomalý. 

4 

lát vmit  
   Egy nagy házat látok. 

i ~ni, ~ott, láss vidět něco 
   Vidím nějaký velký dům. 

5 

latin mn ~ul latinský 7 

látnivaló  
   Itt sok a látnivaló. 

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

6 

lecke (= házi feladat)  
   leckét ír 

fn ~′k, ~′t, ~′je lekce, úloha, domácí úkol 
   psát domácí úkol 

8 

lecsó fn ~k, ~t, ~ja lečo 5 

lefekszik  
   Tízkor fekszem le. 

i lefeküdni, lefeküdt, feküdj le lehnout si 
   Lehnu si v deset. 

7 

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 

legyen szíves e  buďte tak hodný/hodná 1 

lehet  
   Lehet. 

i lenni, ~ett, lehess je možné 
   To je možné., Možná. 

2 

lehet  
   A könyvtárban lehet olvasni. 

i lenni, ~ett, lehess je možné 
   V knihovně je možné číst. 

4 

lehetőség  
   sportolási lehetőség 

fn ~ek, ~et, ~e možnost 
   možnost sportovat 

4 

lekvár fn ~ok, ~t, ~a zavařenina, marmeláda 5 

lélek  
   Édesanyám a család lelke. 

fn lelkek, lelket, lelke duše 
   Moje maminka je duší rodiny. 

8 

lemegy vhova/vhonnan i lemenni, lement, menj le sejít někam/odněkud 7 
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   Lemegyek a parkolóba.    Sejdu na parkoviště. 

lengyel mn ~ül polský 2 

lengyel fn ~ek, ~t Polák, Polka 2 

Lengyelország fn ~ot, ~a Polsko 2 

lépcső  
   Lemegyek a lépcsőn. 

fn ~k, ~t, ~je schod, schody 
   Sejdu po schodech. 

8 

lesz  
   Öt éves leszek. 

i lenni, lett, legyél/légy bude 
   Bude mi pět let. 

8 

lett mn ~ül lotyšský 2 

lett fn ~ek, ~et Lotyš, Lotyška 2 

Lettország fn ~ot, ~a Lotyšsko 2 

leül (vhova)  
   Leülök. 
   Leülök a kanapéra. 

i ~ni, ~t, ülj le posadit se (někam) 
   Posadím se. 
   Posadím se na kanape. 

7 

levél 
   Levelet írok. 

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

6 

levendula fn ~′k, ~′t, ~′ja levandule 6 

leves fn ~ek, ~t, ~e polévka 5 

levisz vmit vhova  
   A tévét leviszem a földszintre. 

i levinni, levitt, vigyél le snést dolů něco někam 
   Snesu televizi do přízemí. 

8 

lila mn ~′bb, ~′n fialový 5 

Lipcse fn ~′t, ~′je Lipsko 2 

lista 
   Írok bevásárlólistát. 

fn ~′k, ~′t, ~′ja seznam 
   Píšu seznam nákupu. 

5 

liszt fn ~ek, ~et, ~je mouka 5 

liter (l) fn ~ek, ~t, ~e litr 5 

litván  mn ~ul litevský 2 

litván fn ~ok, ~t Litevec, Litevka 2 

Litvánia  fn ~′t, ~′ja Litva 2 
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lusta  mn ~′bb, ~′n líný 3 

luxus 
    Közel lakom a munkahelyemhez, és ez nagy luxus. 

fn ~t, ~a luxus 
   Bydlím blízko své práce a to je velký luxus. 

5 

luxusétterem fn ~éttermek, ~éttermet, ~étterme luxusní restaurace 8 

lyuk fn ~ak, ~at, ~a díra, otvor 1 

ma e   dnes(ka) 4 

macska 
    Volt egy macskám. 

fn ~′k, ~′t, ~′ja kočka 
   Měl(a) jsem kočku. 

8 

magam  
   Veszek magamnak egy ruhát. 

e   (já) sám 
   Koupím si šaty. 

8 

magánhangzó 
   magas/mély magánhangzó  

fn ~k, ~t, ~ja samohláska 
   vysokozvuká/nízkozvuká samohláska 

1 

magántanár  
   Magántanárnál tanulok angolul. 

fn ~ok, ~t, ~a soukromý učitel 
   Anglicky se učím u soukromého učitele. 

7 

magas 
   magas magánhangzó 

mn ~abb, ~an vysoký 
   vysokozvuká samohláska 

1 

magas 
    magas férfi 
    magas ház 

mn ~abb, ~an vysoký 
   vysoký muž 
   vysoký dům 

3 

magazin fn ~ok, ~t, ~ja magazín 8 

magyar 
   Nem beszélek magyarul. 

mn ~ul maďarský 
   Nemluvím maďarsky. 

1 

magyar mn ~ul maďarský 2 

magyar fn ~ok, ~t Maďar, Maďarka 2 

magyarkönyv fn ~ek, ~et, ~e učebnice maďarštiny 8 

magyaróra fn ~′k, ~′t, ~′ja hodina maďarštiny 1 

Magyarország fn ~ot, ~a Maďarsko 2 

magyartanár fn ~ok, ~t, ~a učitel maďarštiny 3 

magyartanfolyam 
    Tetszik a magyartanfolyam? 

fn ~ok, ~ot, ~a kurz maďarštiny 
   Líbí se ti ten kurz maďarštiny? 

3 
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mai  
   a mai újság 

mn   dnešní 
   dnešní noviny 

8 

majd 
    Olvassa el a szöveget! Majd egészítse ki a 
mondatokat! 

e  pak, potom 
   Přečtěte si (tento) text. Poté doplňte věty. 

2 

majdnem  
   Ebédre majdnem mindig van leves. 

e   téměř, skoro 
   K obědu je téměř vždy polévka. 

5 

május  
   májusban 

fn ~ok, ~t, ~a květen 
   v květnu 

6 

mák fn ~ok, ~ot, ~ja mák 5 

málna fn ~′k, ~′t, ~′ja malina 5 

mama  
   Anna mama 

fn ~′k, ~′t, ~′ja babička 
   babička Anna 

8 

mappa fn ~′k, ~′t, ~′ja adresář (v počítači), folder, desky (na spisy) 3 

már  
   Már húsz éves vagyok. 

e   už, již 
   Je mi už dvacet let. 

2 

már nem  
   A nagymamám már nem él. 

e   už ne, již ne 
   Moje babička už nežije. 

2 

marad vhol  
   Otthon maradok. 

i ~ni, ~t, ~j zůstat někde 
   Zůstanu doma. 

4 

március  
   márciusban 

fn ~ok, ~t, ~a březen 
   v březnu 

6 

marhahús 
   két kiló marhahús 

fn ~ok, ~t, ~a hovězí (maso) 
   dvě kila hovězího 

5 

marhapörkölt fn ~ek, ~et, ~je hovězí perkelt 5 

máris (= azonnal)  
   Máris ott vagyok. 

e   ihned, okamžitě 
   Hned tam budu. 

3 

marketingmenedzser fn ~ek, ~t, ~e marketingový manažer 3 

más  
   más mássalhangzó 

e   jiný 
   jiná souhláska 

3 

másfél  e   jeden a půl, půldruha 6 
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   A lányom másfél éves.    Mé dceři je rok a půl. 

másik  
   A másik lányom négy éves. 

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

6 

máskor 
   Erről majd máskor mesélek. 

e   jindy 
   O tomto budu vyprávět někdy jindy. 

8 

mássalhangzó fn ~k, ~t, ~ja souhláska 1 

masszázs fn ~ok, ~t, ~a masáž 6 

masszőr fn ~ök, ~t, ~e masér 2 

matematika fn ~′t, ~′ja matematika 6 

meddig?  
   Meddig tart a koncert? 

e   dokdy? 
   Dokdy trvá ten koncert? 

4 

még  
   A nagypapám még él. 

e   ještě 
   Můj děda ještě žije. 

2 

megáll  
   Megáll az élet. 

i ~ni, ~t, állj meg zastavit se 
   Život se zastaví. 

7 

megálló fn ~k, ~t, ~ja zastávka 4 

megfelel  
   Megfelel a nadrág? 

i ~ni, ~t, felelj meg odpovídat, vyhovovat 
   Vyhovují vám/ti tyhle kalhoty? 

5 

meghív vkit  
   Meghívlak a születésnapomra. 

i ~ni, ~ott, hívj meg pozvat někoho 
   Pozvu tě na své narozeniny. 

8 

meghívás fn ~ok, ~t, ~a pozvání 8 

meghívó 
   Küldök egy meghívót az öcsémnek. 

fn ~k, ~t, ~ja pozvánka 
   Pošlu pozvánku svému mladšímu bratrovi. 

8 

megint 
  Délután megint telefonálok. 

e   zase, zas 
   Odpoledne zase zatelefonuju. 

7 

megoldás  
   Megoldást keresek. 

fn ~ok, ~t, ~a řešení 
   Hledám řešení. 

7 

megtalál vmit  
  Itt mindent megtalálok. 

i ~ni, ~t, találj meg najít něco 
   Tady najdu všechno. 

7 

megváltozik  
   Néhány alak megváltozik. 

i megváltozni, megváltozott, változz 
meg 

změnit se 
   Několik tvarů se změní. 

8 
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megy  
   Most megyek. 

i menni, ment, menj jít, jet 
   Teď jdu., Teď jedu. 

3 

megy vhova  
   Hova mész? 

i menni, ment, menj jde někam, jede někam 
   Kam jdeš?, Kam jedeš? 

4 

meggy fn ~ek, ~et, ~e višně 5 

mekkora?  
   Mekkora a lakásod? 

e   jak velký? 
   Jak velký je tvůj byt? 

8 

meleg mn ~ebb, ~en teplý 5 

mellett  
   apa mellett 

e   vedle (něčeho) 
   vedle táty 

8 

mély  
   mély magánhangzó 

mn ~ebb, ~en hluboký 
   nízkozvuká samohláska 

1 

melyik? 
   Melyik városban él? 

e   který 
   V kterém měste žije(te)? 

2 

mélytányér fn ~ok, ~t, ~ja hluboký talíř 5 

menedzser fn ~ek, ~t, ~e manažer 2 

menza 
   A menzán ebédelek. 

fn ~′k, ~′t, ~′ja menza 
   Obědvám v menze. 

4 

mennyi?  
   Mennyi az idő? 

e   kolik? 
   Kolik je hodin? 

2 

méret 
   hasonló méretű országok 

fn ~ek, ~et, ~e míra, rozměr, velikost 
   země podobných rozměrů 

2 

mérnök  fn ~ök, ~öt, ~e inženýr 2 

mert  
   - Miért tanulsz olaszul? 
   - Mert a barátnőm olasz. 

e   protože 
   - Proč se učíš italsky? 
   - Protože moje přítelkyně je Italka. 

2 

mese  
   Mesét olvasok a fiamnak. 

fn ~′k, ~′t, ~′je pohádka 
   Čtu pohádku svému synovi. 

6 

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

mesél vmiről  
   Meséljen a családjáról! 

i ~ni, ~t, ~j vyprávět o něčem 
   Vyprávějte o své rodině. 

2 
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messze  
   Messze van a vár? 

mn ~bb daleko 
   Je ten hrad daleko? 

4 

méter fn ~ek, ~t, ~e metr 3 

metró  fn ~k, ~t, ~ja metro 4 

metrójegy fn ~ek, ~et, ~e lístek na metro 4 

metropolisz fn ~ok, ~t, ~a metropole 4 

metrózik  i metrózni, metrózott, metrózz jet metrem, jezdit metrem 6 

mettől meddig?  
   Mettől meddig tart a szeminárium? 

e   odkdy dokdy? 
   Odkdy dokdy trvá ten seminář? 

4 

Mexikó  fn ~t, ~ja Mexiko 2 

méz fn ~ek, ~et, ~e med 5 

mi 
   Mi is tudunk kínaiul. 

e   my 
   Také my umíme čínsky. 

2 

mi? 
   Mi ez? 

e  co? 
   Co to je?, Co je tohle? 

1 

miért? 
   Miért tanul magyarul?  

e   proč? 
   Proč se učí(te) maďarsky? 

2 

mikor?  
   Mikor kezdődik a film? 

e   kdy? 
   Kdy začíná ten film? 

4 

Mikulás 
   Mikor jön a Mikulás? 

fn ~ok, ~t, ~a Mikuláš 
   Kdy přijde Mikuláš? 

8 

millió 
   kétmillió ember 

e   milion 
   dva miliony lidí 

2 

milyen?  
   Milyen nyelven beszélsz? 

e   jaký? 
   Jakým jazykem mluvíš? 

2 

milyen?  
   Milyen az új munkahelyed? 

e   jaký? 
   Jaké je tvoje nové pracoviště? 

3 

mind a ketten (= mindketten)  
   Mind a ketten megyünk színházba. 

e   oba (dva), obě (dvě) (o dvou osobách) 
   Oba dva jdeme do divadla. 

4 

mindannyian  
   Mindannyian szeretjük a magyar nyelvet. 

e   všichni 
   Všichni máme rádi maďarštinu. 

7 
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mindegy  
   Nekem mindegy. 

e   to je jedno 
   Mně je to jedno. 

5 

minden 
   Világos minden? 

e  všechno 
   Je všechno jasné? 

1 

mindenhol  
   Mindenhol vannak boltok. 

e   všude (na otázku kde?) 
   Všude jsou obchody. 

4 

mindenhonnan/mindenhonnét  
   Mindenhonnan jönnek turisták. 

e   odevšad 
   Odevšad přijíždějí turisti. 

4 

mindenhova/mindenhová  
   Mindenhova busszal megyek. 

e   všude (na otázku kam?) 
   Všude jezdím autobusem. 

4 

mindenki 
   Mindenki tud oroszul. 

e   každý, všichni 
   Všichni umí rusky. 

2 

mindenki  
   Mindenkinek küldök képeslapot. 

e   všichni, každý 
   Všem pošlu pohled. 

6 

mindennap 
   Mindennap beszélgetünk. 

e   denně, každý den 
   Každý den si povídáme. 

3 

mindig  
   Otthon mindig magyarul beszélünk. 

e   vždy(cky) 
   Doma vždycky mluvíme maďarsky. 

2 

mindjárt  
   Mindjárt jön Péter. 

e   hned 
   Péter přijde hned. 

4 

mindkét  
   Mindkét irodában van nyomtató. 

e   oba (dva) 
   V obou kancelářích je tiskárna. 

3 

minta 
    a minta alapján 

fn ~′k, ~′t, ~′ja předloha, vzor, vzorek 
   na základě předlohy, podle vzoru 

2 

mióta? 
   Mióta tanulsz magyarul? 

e   odkdy?, jak dlouho? 
   Odkdy se učíš maďarsky? 

7 

mit?  
   Mit csinálsz? 

e   co (v maď. jde o tvar 4. pádu) 
   Co děláš? 

4 

mivel?  
   Mivel közlekedsz a városban? 

e   čím?, s čím? 
   Čím jezdíš ve městě? 

4 

mobil (= mobiltelefon) fn ~ok, ~t, ~ja mobil, mobilní telefon 3 

mobilozik i mobilozni, mobilozott, mobilozz používat mobil 6 
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mobilszám 
   Mi a mobilszámod? 

fn ~ok, ~ot, ~a mobilní telefonní číslo, číslo na mobil 
   Jaké je tvoje číslo na mobil? 

2 

mobiltelefon fn ~ok, ~t, ~ja mobilní telefon, mobil 1 

modern mn ~ebb, ~ül moderní 3 

molett  mn ~ebb, ~en boubelatý 3 

mond vmit 
   Hogy mondják magyarul azt, hogy chair? 
   Mit mondasz? 

i ~ani, ~ott, ~j říkat něco 
   Jak se řekne maďarsky chair? 
   Co říkáš? 

1 

mondat fn ~ok, ~ot, ~a věta 4 

mondatrész fn ~ek, ~t, ~e větný člen 4 

monitor fn ~ok, ~t, ~(j)a monitor 3 

mos vmit  
   Mosok néhány gyümölcsöt. 

i ~ni, ~ott, moss mýt, umývat, prát 
   Umyju několik kusů ovoce. 

5 

mosogat 
   Nem szeretek mosogatni. 

i ~ni, ~ott, mosogass mýt nádobí 6 

mosogat  i ~ni, ~ott, mosogass mýt nádobí 8 

mosógép fn ~ek, ~et, ~e pračka 8 

mosolyog  
   Lajos mindig mosolyog. 

i ~ni, mosolygott, ~j usmívat se 
   Lajos se vždycky usmívá. 

3 

most  
   Most magyarul tanulok. 

e   teď, nyní 
   Teď se učím maďarsky. 

2 

motiváció fn ~k, ~t, ~ja motivace 7 

motivál vkit i ~ni, ~t, ~j motivovat někoho 7 

motor  fn ~ok, ~t, ~ja motor, motorka 4 

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

mottó fn ~k, ~t, ~ja motto 6 

mozi  fn ~k, ~t, ~ja kino 4 

mozijegy fn ~ek, ~et, ~e lístek do kina 7 

mögött  e   za (něčím) 8 
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   a kanapé mögött    za kanapem 

multinacionális  
   multinacionális cég 

mn ~abb, ~an nadnárodní 
   nadnárodní firma 

7 

munka  
   Tetszik a munkád? 

fn ~′k, ~′t, ~′ja práce 
   Líbí se ti tvoje práce? 

3 

munkahely fn ~ek, ~et, ~e pracoviště 3 

munkaidő 
   A munkaidőm ötig tart. 

fn ~k, ~t, ~ideje pracovní doba 
   Moje pracovní doba trvá do pěti. 

4 

munkalehetőség fn ~ek, ~et, ~e pracovní příležitost 7 

munkanélküli 
   Munkanélküli vagyok. 

fn ~ek, ~t, ~je nezaměstnaný 
   Jsem nezaměstnaný. 

7 

munkaszüneti nap fn ~ok, ~ot, ~ja den pracovního klidu 7 

múzeum  fn ~ok, ~ot, ~a muzeum 4 

működik  
   A nyomtató működik. 

i működni, működött, ~j fungovat 
   Ta tiskárna funguje. 

3 

művész fn ~ek, ~t, ~e umělec 4 

művészet  
   Művészetek Völgye 

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

6 

müzli fn ~k, ~t, ~je müsli 5 

nadrág fn ~ok, ~ot, ~ja kalhoty 5 

nagy 
   India nagy ország. 

mn ~obb velký 
   Indie je velká země. 

2 

nagyanya            fn ~′k, ~′t, nagyanyja babička 2 

nagyapa fn ~′k, ~′t, ~′ja děda 2 

nagybácsi 
   A nagybátyám Belgiumban él. 

fn ~k, ~t, ~ja/nagybátyja strýc, strejda 
   Můj strejda žije v Belgii. 

8 

nagymama  fn ~′k, ~′t, ~′ja babička 2 

nagynéni 
    A nagynéném orvos. 

fn ~k, ~t, ~je/~nénje teta 
   Moje teta je lékařka. 

8 

nagyon e   velmi, hodně, moc  2 
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   Sára nagyon jól tud arabul.    Sára umí velmi dobře arabsky. 

nagypapa  fn ~′k, ~′t, ~′ja děda, dědeček 2 

nagyszülő fn ~k, ~t, ~je prarodič 2 

nagyváros fn ~ok, ~t, ~a velkoměsto 4 

nahát 
   Nahát, milyen nagy ez a ház! 

e   no, tak 
   Téda, tenhle dům je ale velký! 

8 

nála  
   Anna otthon van. Nála ebédelek. 

e   u něj, u ní 
   Anna je doma. Budu obědvat u ní. 

4 

nap 
   Milyen nap van ma? 

fn ~ok, ~ot, ~ja slunce, den 
   Jaký je dnes den? 

4 

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 

napló  
   Naplót írok. 

fn ~k, ~t, ~ja deník 
   Píšu si deník. 

7 

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

nappali fn ~k, ~t, ~ja obývací pokoj, obývák 8 

napszak fn ~ok, ~ot, ~ja denní doba 4 

naptár fn ~ak, ~t, ~(j)a kalendář 3 

narancs fn ~ok, ~ot, ~a pomeranč 5 

narancslé fn ~levek, ~levet, ~leve pomerančová šťáva/džus 5 

narancssárga fn ~′k, ~′t, ~′ja oranžový 5 

negatívum fn ~ok, ~ot, ~a negativum 7 

négy e   čtyři 2 

negyed  
   Negyed négy van. 

e   čtvrt 
   Je čtvrt na čtyři. 

4 

negyedóra 
    A múzeum gyalog negyedóra. 

e   čtvrthodina 
   Muzeum je odtud pěšky čtvrt hodiny. 

4 

negyven e   čtyřicet 2 
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négyzetkilométer e   kilometr čtvereční 2 

néha 
    Csak néha beszélek németül. 

e   někdy 
   Německy mluvím jen někdy. 

2 

néhány 
   néhány szó 

e  několik 
   několik slov 

1 

nehéz 
   A fotel nehéz. 
   A feladat nehéz. 

mn nehezebb, nehezen těžký, obtížný 
   To křeslo je těžké. 
   Ten úkol je obtížný. 

3 

nem 
   Nem, nem értem. 

e  ne 
   Ne, nerozumím (tomu)., Ne, nechápu (to). 

1 

nem ..., hanem  
   nem egy szék, hanem kettő 

e   ne ..., nýbrž 
   ne jedna židle, nýbrž dvě 

3 

német mn ~ül německý 2 

német fn ~ek, ~et Němec, Němka 2 

németóra  
   Németórára megyek. 

fn ~′k, ~′t, ~′ja hodina němčiny 
   Jdu na hodinu němčiny. 

4 

Németország fn ~ot, ~a Německo 2 

nemzeti  
   nemzeti ünnep 

mn ~bb, ~en národní 
   národní svátek 

8 

nemzetiség  
   Milyen nemzetiségű vagy? 

fn ~ek, ~et, ~e národnost 
   Jaké jsi národnosti? 

2 

nemzetközi mn  mezinárodní 1 

néni 
   Margit néni 

fn ~k, ~t, ~je teta 
   teta Margit 

7 

népszerű (= kedvelt) mn ~bb, ~en populární, oblíbený 4 

név fn nevek, nevet, neve jméno 1 

nevel vkit  
   Gyereket nevelek. 

i ~ni, ~t, ~j vychovávat někoho 
   Vychovávám děti. 

7 

névelő 
   határozott/határozatlan névelő 

fn ~k, ~t, ~je gramatický člen 
   určitý/neurčitý člen 

1 

névjegykártya fn ~′k, ~′t, ~′ja vizitka 2 
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névmás fn ~ok, ~t, ~a zájmeno 4 

néz vmit  
   Filmet nézek. 

i ~ni, ~ett, nézz dívat se na něco 
   Dívám se na film. 

5 

nincs(en)  
   Az irodámban nincs nyomtató. 

e   není 
   V mé kanceláři není tiskárna. 

3 

norvég mn ~ul/ül norský 2 

norvég fn ~ek, ~et Nor, Norka 2 

Norvégia  fn ~′t, ~′ja Norsko 2 

november  
   novemberben 

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

6 

nő fn ~k, ~t, ~je žena 2 

nővér 
   A nővérem mérnök. 

fn ~ek, ~t, ~e starší sestra 
   Moje starší sestra je inženýrka. 

2 

nulla e   nula 2 

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 

nyaral vhol 
   Minden évben Kanadában nyaralok. 

i ~ni, ~t, ~j trávit léto někde 
   Každý rok trávím léto v Kanadě. 

4 

nyaralás 
    Két gyerekkel drága a nyaralás. 

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

6 

nyelv 
   a magyar nyelv 

fn ~ek, ~et, ~e jazyk 
   maďarský jazyk, maďarština 

1 

nyelviskola fn ~′k, ~′t, ~′ja jazyková škola 2 

nyelvóra 
   Nyelvórára megyek. 

fn ~′k, ~′t, ~′ja jazyková hodina, lekce cizího jazyka 
   Jdu na jazykovou hodinu. 

4 

nyelvtan fn ~ok, ~t, ~a mluvnice, gramatika 4 

nyelvtanulás fn ~t, ~a studium jazyka/jazyků 7 

nyers  mn ~ebb, ~en syrový 5 
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   nyers gyümölcs    syrové ovoce 

nyitva tartás fn ~ok, ~t, ~a otevírací doba 5 

nyitva van 
   A múzeum nyitva van. 

e   je otevřeno 
   Muzeum je otevřené. 

4 

nyolc e  osm 1 

nyomtat vmit i ~ni, ~ott, nyomtass tisknout něco 3 

nyomtató fn ~k, ~t, ~ja tiskárna 3 

nyugat  
   Nyugat-Magyarország 

fn ~ot, ~ja západ 
   západní Maďarsko 

4 

nyugodt  mn ~abb, ~an klidný 3 

óceán fn ~ok, ~t, ~ja oceán 4 

oda  
   - A piacról jövök. 
   - Én oda megyek. 

e   tam (na otázku kam?) 
   - Přicházím z trhu. 
   - Já tam jdu. 

4 

okos mn ~abb, ~an chytrý 3 

október  
   októberben 

fn ~ek, ~t, ~e říjen 
   v říjnu 

6 

olaj fn ~ak, ~at, ~a olej 1 

olasz mn ~ul italský 2 

olasz fn ~ok, ~t Ital, Italka 2 

olaszóra 
   Milyen gyakran jársz/mész olaszórára? 

fn ~′k, ~′t, ~′ja hodina italštiny 
   Jak často chodíš na hodiny italštiny? 

6 

Olaszország fn ~ot, ~a Itálie 2 

olcsó mn ~bb, ~n levný 3 

olimpia fn ~′k, ~′t, ~′ja olympiáda 4 

olimpiai  
   olimpiai stadion 

mn   olympijský 
   olympijský stadion 

4 

olvas vmit  
   Olvassa el a szöveget! 

i ~ni, ~ott, olvass číst (si) něco 
   Přečtěte (si) ten(to) text. 

2 
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olvasás 
   Az olvasás segít a nyelvtanulásban. 

fn ~t, ~a čtení, četba 
   Čtení pomáhá při studiu jazyků. 

7 

olyan ... mint 
   Portugália olyan kicsi, mint Magyarország. 

e   tak ... jako, takový ... jako 
   Portugalsko je tak malé jako Maďarsko. 

2 

onnan/onnét e   odtamtud 4 

operaénekes fn ~ek, ~t, ~e operní zpěvák 2 

optikus fn ~ok, ~t, ~a optik, optička 7 

optimista  mn ~′bb, ~′n optimistický 3 

óra fn ~′k, ~′t, ~′ja hodina 1 

óra  
   három óra 

fn ~′k, ~′t, ~′ja hodina, hodinky, (vyučovací) hodina 
   tři hodiny 

2 

óriási 
   Egy óriási tortát sütök. 

mn ~bb, ~an obrovský 
   Peču obrovský dort. 

8 

orosz mn ~ul ruský 2 

orosz fn ~ok, ~t Rus, Ruska 2 

oroszóra 
    Tegnap volt az első oroszórám. 

fn ~′k, ~′t, ~′ja hodina ruštiny 
   Včera jsem měl(a) první hodinu ruštiny. 

7 

Oroszország fn ~ot, ~a Rusko 2 

ország fn ~ok, ~ot, ~a země 2 

orvos fn ~ok, ~t, ~a lékař 2 

osztrák mn  rakouský 2 

osztrák fn ~ok, ~ot, ~ja Rakušan, Rakušanka 2 

óta  
   Március óta tanulok latinul. 

e   od (časově do minulosti) 
   Od března se učím latinu. 

7 

ott 
   Barcelonában élek. A családom is ott él. 

e   tam 
   Žiju v Barceloně. Moje rodina tam žije také. 

2 

otthon  
    Otthon magyarul beszélünk. 

e  doma 
   Doma mluvíme maďarsky. 

2 

otthoni 
    Az otthoni telefonszámom ...  

mn   domácí 
   Moje telefonní číslo domů je ... 

2 
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óvoda  
   Óvodába járok. 

fn ~′k, ~′t, ~′ja školka, mateřská škola 
   Chodím do školky. 

8 

óvodás  
   A lányom még csak óvodás. 

e   dítě chodící do školky 
   Moje dcera ještě teprve chodí do školky. 

8 

ő e   on, ona, ono 2 

öcs 
   Az öcsém mérnök. 

fn ~ök, ~öt, öccse mladší bratr 
   Můj mladší bratr je inženýr. 

2 

ők e   oni, ony, ona 2 

ölel vmit, vkit 
   Ölel: Kata 

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

6 

Ön e   Vy (vykání, jednotné číslo) 2 

Önök e   Vy (vykání, množné číslo) 2 

öreg mn ~ebb, ~en starý (o věku živých bytostí) 3 

örül  
   Nagyon örülök. 

i ~ni, ~t, ~j mít radost 
   Mám velkou radost., Těší mě. (při seznamování) 

2 

ősz  
   ősszel 

fn ~ök, ~t, ~e podzim 
   na podzim 

6 

őszibarack fn ~ok, ~ot, ~ja broskev 5 

összes  
   Az összes gyerek örül. 

e   všechen, veškerý 
   Všechny děti mají radost. 

8 

ösztöndíj  
   Ösztöndíjjal vagyok Tokióban. 

fn ~ak, ~at, ~a stipendium 
   Jsem na stipendium v Tokiu. 

7 

öt e ~öt pět 1 

ötcsillagos  
   ötcsillagos szálloda 

mn ~an pětihvězdičkový 
   pětihvězdičkový hotel 

6 

ötéves  
   az ötéves kislányom 

mn ~en pětiletý 
   má pětiletá dcera 

6 

ötlet  
   Jó ötlet. 

fn ~ek, ~et, ~e nápad 
   (To je) dobrý nápad. 

5 

ötven e   padesát 2 
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pad fn ~ok, ~ot, ~ja lavice 8 

Pakisztán fn ~t, ~ja Pákistán 2 

pakol  
   Egész nap csak pakolok. 

i ~ni, ~t, ~j balit (se), pakovat 
   Celý den se jen balím. 

8 

palacsinta 
   Milyen palacsintát kér? 

fn ~′k, ~′t, ~′ja palačinka 
   Jakou palačinku chcete? 

5 

pálinka fn ~′k, ~′t, ~′ja pálenka, kořalka 5 

pályaudvar (= vasútállomás) 
   A pályaudvarra megyek. 

fn ~ok, ~t, ~a nádraží 
   Jdu na nádraží. 

4 

papagáj fn ~ok, ~t, ~a papoušek 8 

papír fn ~ok, ~t, ~ja papír 3 

papír zsebkendő fn ~k, ~t, ~je papírový kapesník 3 

paprika fn ~′k, ~′t, ~′ja paprika 1 

paprikás  
   paprikás krumpli 

mn ~abb, ~an paprikový, s paprikou 
   brambory na paprice 

8 

paradicsom fn ~ok, ~ot, ~a ráj, rajče 5 

paradicsomleves fn ~ek, ~t, ~e rajská polévka 5 

parancsol 
    Mit parancsol? 

i ~ni, ~t, ~j rozkazovat, poroučet, přát si 
   Co si přejete? 

5 

Párizs fn ~t, ~a Paříž 2 

park 
   A parkban vagyok. 

fn ~ok, ~ot, ~ja park 
   Jsem v parku. 

4 

parkoló  
    A kocsim a parkolóban van. 

fn ~k, ~t, ~ja parkoviště 
   Moje auto je na parkovišti. 

4 

párna fn ~′k, ~′t, ~′ja polštář 8 

pedig  
   Délelőtt a piacra megyek, este pedig a barátnőmhöz. 

e   zas, zase, pak 
   Dopoledne jdu na trh, večer pak k mé přítelkyni. 

4 

pékáru fn ~k, ~t, ~ja pečivo 5 

Peking fn ~et, ~e Peking 2 

példa fn ~′k, ~′t, ~′ja příklad 2 
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például  e   například 4 

péntek 
   pénteken  

fn ~ek, ~et, ~je  pátek 
   v pátek 

4 

pénz fn ~ek, ~t, ~e peníze 3 

pénztárca fn ~′k, ~′t, ~′ja peněženka 3 

perc 
   három óra két perc 

fn ~ek, ~et, ~e minuta 
   tři hodiny a dvě minuty 

2 

persze  
   - Tud segíteni? - Persze. 

e   samozřejmě 
   - Můžete mi pomoci? - Samozřejmě. 

3 

pesszimista mn ~′bb, ~′n pesimistický 3 

petrezselyem fn petrezselymek, petrezselymet, 
petrezselyme 

petržel 5 

pezsgő fn ~k, ~t, ~je šampaňské, sekt 8 

piac fn ~ok, ~ot, ~a trh 3 

piac  
    A piacon vásárolok. 

fn ~ok, ~ot, ~a trh 
   Nakupuji na trhu. 

4 

pihen  
    Egész nap csak pihenek. 

i ~ni, ~t, ~j odpočívat 
   Celý den jen odpočívám. 

4 

pihenés 
    Fontos a pihenés. 

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

6 

pillanat  
   Egy pillanat! 

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

6 

pilóta fn ~′k, ~′t, ~′ja pilot 7 

pincér fn ~ek, ~t, ~e číšník 5 

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

pingpongozik  i pinpingozni, pingpongozott, 
pingpongozz 

hrát pingpong 6 

pingvin fn ~ek, ~t, ~je tučňák 8 

piros mn ~abb, ~an červený 5 

pirospaprika fn ~′k, ~′t, ~′ja červená paprika 5 
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piszkos 
   A városom elég piszkos. 

mn ~abb, ~an špinavý 
   Moje město je docela špinavé. 

4 

pizza 
   Egy pizzát szeretnék rendelni. 

fn ~′k, ~′t, ~′ja pizza 
   Chtěl bych objednat jednu pizzu. 

5 

pizzásdoboz fn ~ok, ~t, ~a krabice od pizzy 8 

pizzázik  i pizzázni, pizzázott, pizzázz jíst pizzu 6 

pizzéria fn ~′k, ~′t, ~′ja pizzerie 5 

pizsama fn ~′k, ~′t, ~′ja pyžamo 5 

pogácsa fn ~′k, ~′t, ~′ja pagáč 5 

pohár  
   egy pohár sör 

fn poharak, poharat, pohara sklenice, pohár 
   malé pivo 

5 

polc 
  A könyveket felteszem a polcra. 

fn ~ok, ~ot, ~a police 
   Dám ty knihy na polici. 

8 

politika fn ~′k, ~′t, ~′ja politika 4 

politikai  
   politikai stabilitás 

mn   politický 
   politická stabilita 

4 

politikus  fn ~ok, ~t, ~a politik 2 

póló fn ~k, ~t, ~ja tričko 5 

pontos 
   A pontos címem Petőfi utca 5. 

mn ~abb, ~an přesný 
   Moje přesná adresa je Petőfiho ulice 5. 

2 

portál  
   internetes portál 

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

6 

portugál  mn ~ul portugalský 2 

portugál  fn ~ok, ~t Portugalec, Portugalka 2 

Portugália fn ~′t, ~′ja Portugalsko 2 

posta  
   A postára megyek. 

fn ~′k, ~′t, ~′ja pošta 
   Jdu na poštu. 

4 

pozitívum fn ~ok, ~ot, ~a pozitivum 7 

Pozsony fn ~t, ~a Bratislava 2 

pörkölt fn ~ök/~ek, ~öt/~et, ~je perkelt 5 
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Prága fn ~′t, ~′ja Praha 2 

praktikus 
    A bicikli praktikus. 

mn ~abb, ~an praktický 
   (jízdní) kolo je praktické 

4 

prezentáció  
   Prezentációt tartok. 

fn ~k, ~t, ~ja prezentace 
   Mám/ukazuji prezentaci. 

7 

próbafülke 
    Ott van a próbafülke. 

fn ~′k, ~′t, ~′je zkušební kabinka 
   Zkušební kabinka je tamhle. 

5 

próbál  
   Próbálok segíteni másoknak. 

i ~ni, ~t, ~j pokoušet se, zkoušet 
   Pokouším se pomáhat druhým. 

7 

probléma 
    Ha valami probléma van, szívesen segítek. 

fn ~′k, ~′t, ~′ja problém 
   Když bude nějaký problém, rád pomůžu. 

3 

program 
   kulturális program 

fn ~ok, ~ot, ~ja program 
   kulturní program 

4 

programozik  i programozni, programozott, 
programozz 

programovat 6 

projekt  
   Egy projektet tervezek. 

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

6 

projektkoordinátor fn ~ok, ~t, ~a koordinátor projektu 3 

pszichológia fn ~′k, ~′t, ~′ja psychologie 7 

pszichológus fn ~ok, ~t, ~a psycholog 2 

puli fn ~k, ~t, ~ja puli (uherský pastevecký pes) 8 

pulóver fn ~ek, ~t, ~(j)e svetr 5 

puszi fn ~k, ~t, ~ja pusa, polibek 3 

puzzle fn ~′k, ~′t, ~′ja puzzle 8 

rádió fn ~k, ~t, ~ja rádio 1 

ráér  
   Ráérek. Nem érek rá. 

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

6 

rag fn ~ok, ~ot, ~ja koncovka 4 

rágó fn ~k, ~t, ~ja žvýkačka 5 

ragozás fn ~ok, ~t, ~a ohýbání (skloňování, časování) 4 
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ragozott  
   ragozott alak 

mn ~abb, ~an (gramaticky) ohýbaný/ohnutý 
   ohnutý tvar, tvar s koncovkou 

8 

rajzol vmit  
   Rajzolok egy képet. 

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

6 

rántott 
   rántott hal 

mn ~abb, ~an smažený 
   smažená ryba 

5 

rántotta 
    Rántottát eszem reggelire. 

fn ~′k, ~′t, ~′ja smažená/míchaná vajíčka 
   K snídani jím míchaná vajíčka. 

5 

recept 
    Tudok egy jó receptet. 

fn ~ek, ~et, ~je recept 
   Znám jeden dobrý recept. 

5 

régebben 
   Régebben volt két macskám. 

e   dřív, dříve, dávněji 
   Dříve jsem měl(a) dvě kočky. 

8 

regény fn ~ek, ~t, ~e román 6 

reggel   
   Reggel van. Reggel uszodába megyek. 

fn ~ek, ~t, ~e ráno 
   Je ráno. Ráno jdu do bazénu. 

4 

reggeli 
   Mit eszel reggelire? 

fn ~k, ~t, ~je snídaně 
   Co jíš k snídani? 

5 

reggelizik vmit  
   Szendvicset reggelizem. 

i reggelizni, reggelizett, regelizz snídat něco 
   Snídám sendvič. 

5 

régi  
   egy régi laptop 

mn ~bb starý (ne o věku živých bytostí) 
   starý notebook 

3 

régóta  
   Marco már régóta él Magyarországon. 

e   odedávna 
   Marco žije v Maďarsku už odedávna. 

3 

rejtvény  
   Rejtvényt fejtek. 

fn ~ek, ~t, ~e hádanka, rébus 
   Luštím hádanku. 

8 

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 

remek 
    Remek a munkahelyem. 
    A kollégám remek ember. 

mn ~ebb, ~ül skvělý 
   Moje pracoviště je skvělé. 
   Můj kolega je skvělý člověk. 

3 
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remél vmit  
   Remélem, jól vagy. 

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

6 

rendel vmit  
   Pizzát szeretnék rendelni. 

i ~ni, ~t, ~j objednat něco 
   Chtěl bych objednat pizzu. 

5 

rendelő  fn ~k, ~t, ~je ordinace 4 

rendet rak 
    Utálok rendet rakni. 

i ~ni, ~ott, ~j dělat pořádek 
   Nenáším dělání pořádku. 

8 

rendetlenség  
   A gyerekszobában rendetlenség van. 

fn ~ek, ~et, ~e nepořádek 
   V dětském pokojíčku je nepořádek. 

8 

rendez vmit  
   fesztivált rendez 

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

6 

rendezvény fn ~ek, ~t, ~e (kulturní) akce 4 

rendőrség  
   A rendőrségre megyek. 

fn ~ek, ~et, ~e policie 
   Jdu na policii. 

4 

rendszeres  
   Rendszeresen sportolok. 

mn ~ebb, ~en pravidelný 
   Pravidelně sportuji. 

4 

repülőgép fn ~ek, ~et, ~e letadlo 6 

repülőtér  
    A repülőtéren vagyok.  

fn ~terek, ~teret, ~tere letiště 
   Jsem na letišti. 

4 

rétes 
   Meggyes rétest kérek. 

fn ~ek, ~t, ~e závin, štrůdl 
   Prosím višňový závin. 

5 

riporter fn ~ek, ~t, ~e reportér 6 

ritka 
  A villamos ritka az USA-ban. 

mn ~′bb, ~′n řídký, sporadický, vzácný 
   Tramvaj je v USA sporadický jev. 

4 

ritkán 
   Ritkán járok autóval. 

e  málokdy 
   Autem jezdím málokdy. 

4 

rizs fn ~ek, ~t, ~e rýže 5 

rockkoncert 
    Rockkoncertre megyek. 

fn ~ek, ~et, ~je rockový koncert 
   Jdu na rockový koncert 

4 

rockzene 
   Rockzenét játszunk. 

fn ~′k, ~′t, ~′je rocková hudba, rock 
   Hrajeme rock. 

6 
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rokon  
   Rokonoknál lakom. 

fn ~ok, ~t, ~a příbuzný 
   Bydlím u příbuzných. 

8 

rokonszenves (= szimpatikus) mn ~ebb, ~en sympatický 3 

Róma fn ~′t, ~′ja Řím 3 

román mn ~ul rumunský 2 

román fn ~ok, ~t Rumun, Rumunka 2 

Románia fn ~′t, ~′ja Rumunsko 2 

romantikus  
   romantikus film 

mn ~abb, ~an romantický 
   romantický film 

8 

rosé fn ~k, ~t, ~ja růžové víno 5 

rossz  
   Rossz a nyomtató. 

mn ~abb, ~ul špatný, zlý, nefunkční 
   Ta tiskárna je nefunkční. 

3 

rosszkedvű mn ~bb, ~en rozmrzelý, ve špatné náladě 3 

rózsaszín(ű) mn ~bb, ~en růžový 5 

rövid  
   rövid szoknya 
   rövid párbeszéd 

mn ~ebb, ~en krátký 
   krátká sukně 
   krátký dialog 

5 

rövidital fn ~ok, ~t, ~a tvrdý alkohol, panák 5 

ruhadarab fn ~ok, ~ot, ~ja část oděvu 5 

saját  
   a saját nevem 

e   vlastní 
   moje vlastní jméno 

2 

sajnos 
   Sajnos nem értem. 

e  bohužel 
   Bohužel (tomu) nerozumím., Bohužel (to) nechápu. 

1 

sajt 
   Fél kiló sajtot kérek. 

fn ~ok, ~ot, ~ja sýr 
   Prosím půl kila sýru. 

5 

sál fn ~ak, ~at, ~a šála, šál 5 

saláta fn ~′k, ~′t, ~′ja salát 1 

salátabár fn ~ok, ~t, ~ja bar se saláty 5 

sapka fn ~′k, ~′t, ~′ja čepice 5 
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sárga mn ~′bb, ~′n žlutý 5 

sárgabarack fn ~ok, ~ot, ~ja meruňka 5 

sárgarépa fn ~′k, ~′t, ~′ja mrkev 5 

sarok  
   A gyógyszertár a sarkon van. 

fn sarkok, sarkot, sarka roh 
   Lékárna je na rohu. 

4 

savanyú mn ~bb, ~an kyselý 5 

savanyúság fn ~ok, ~ot, ~a pickels 5 

segít vkinek 
   Tud segíteni? 

i ~eni, ~ett, segíts pomoci někomu 
   Můžete (mi) pomoci? 

3 

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 

sehol 
    Sehol nincs bolt. 

e   nikde 
   Nikde není obchod. 

4 

sehonnan/sehonnét e   odnikud 4 

sehova/sehová  
   Nem megyek sehova. 

e   nikam 
   Nejdu nikam. 

4 

sem  
   - Nem beszélek németül.  
   - Én sem. 

e   také ne 
   - Nemluvím německy. 
   - Já také ne. 

2 

semmi  
   Semmi baj. 

e   nic, žádný 
   Žádný problém. 

2 

senki  
   Senki nem tud segíteni. 

e   nikdo 
   Nikdo (mi) nemůže pomoci. 

3 

sertéshús fn ~ok, ~t, ~a vepřové (maso) 5 

sétál 
   Sétálok a parkban. 

i ~ni, ~t, ~j procházet se 
   Procházím se v parku. 

4 

síel 
   Télen síelni megyek. 

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

6 

siet  i ~ni, ~ett, siess pospíchat 6 
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   Jó, ha siet.    Bude dobré, když si pospíšíte. 

siker  
    Engem a siker motivál. 

fn ~ek, ~t, ~e úspěch 
   Mě motivuje úspěch. 

8 

simogat vkit/vmit 
   Szeretem simogatni a kutyánkat. 

i ~ni, ~ott, simogass hladit někoho/něco 
   Rád hladím našeho psa. 

8 

sms fn ~ek, ~t, ~e sms 7 

só fn ~k, ~t, ~ja sůl 5 

sofőr 
   buszsofőr, taxisofőr 

fn ~ök, ~t, ~e řidič, šofér 
   řidič autobusu, taxikář 

2 

sógor fn ~ok, ~t, ~a švagr 8 

soha 
    Soha nem kávézunk együtt. 

e   nikdy 
   Nikdy nepijeme kávu spolu. 

3 

sok  
   Sok a stressz. 

e   mnoho, hodně 
   Je hodně stresu. 

3 

sokáig  
   Sokáig dolgoztam.  
   Sokáig vártam. 

e   dlouho, dlouhou dobu 
   Dlouho jsem pracoval. 
   Dlouho jsem čekal. 

8 

sokszor 
    A magyar ételek sokszor túl fűszeresek. 

e   mnohokrát 
   Maďarská jídla jsou mnohokráte příliš kořeněná. 

5 

sonka fn ~′k, ~′t, ~′ja šunka 5 

sós 
    A leves túl sós. 

mn ~abb, ~an slaný 
   Ta polévka je příliš slaná. 

5 

sótartó fn ~k, ~t, ~ja slánka 5 

sótlan mn ~abb, ~ul málo slaný, neslaný 5 

sovány mn ~abb, ~an hubený 3 

sör fn ~ök, ~t, ~e pivo 4 

sörözik 
   Nincs kedved sörözni? 

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

6 

söröző fn ~k, ~t, ~je pivnice 4 

sötét mn ~ebb, ~en tmavý, temný 3 
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   Az irodám elég sötét.    Moje kancelář je dost tmavá. 

sötétbarna mn ~′bb, ~′n tmavohnědý 8 

sötétkék mn ~ebb, ~en tmavomodrý 5 

spagetti fn ~k, ~t, ~je špagety 5 

spájz (= kamra) fn ~ok, ~ot, ~a špajz, spíž 8 

spanyol mn ~ul španělský 2 

spanyol fn ~ok, ~t Španěl, Španělka 2 

spanyolóra fn ~′k, ~′t, ~′ja hodina španělštiny 2 

Spanyolország fn ~ot, ~a Španělsko 2 

specialitás 
   Mi az országod specialitása? 

fn ~ok, ~t, ~a specialita 
   Co je specialitou tvé země? 

5 

sport fn ~ok, ~ot, ~ja sport 4 

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

sportol 
    Hétvégén sportolok. 

i ~ni, ~t, ~j sportovat 
   O víkendu sportuji. 

4 

sportolási  
   sportolási lehetőségek 

mn   sportovní 
   možnosti sportovat 

4 

sportoló  fn ~k, ~t, ~ja sportovec 2 

stabilitás  
   politikai stabilitás 

fn ~ok, ~t, ~a stabilita 
   politická stabilita 

4 

stadion fn ~ok, ~t, ~ja stadion 4 

statisztika fn ~′k, ~′t, ~′ja statistika 5 

stb. (= satöbbi) e   atd. (= a tak dále) 5 

strand 
   Strandra megyek. 

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

6 

stressz  
   Sok a stressz. 

fn ~t, ~e stres 
   Je hodně stresu. 

3 

stresszes 
  A munkám stresszes. 

mn ~ebb, ~en stresující 
   Moje práce je stresující. 

7 
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sült  
   sült csirke 

mn ~en pečený 
   pečené kuře 

5 

süt 
   Süt a nap. 

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

6 

süt vmit  
   Kenyeret sütök.  
   Húst sütök.  

i ~ni, ~ött, süss péct něco 
   Peču chleba. 
   Peču maso. 

5 

sütemény (= süti) fn ~ek, ~t, ~e moučník, zákusek 5 

Svájc fn ~ot, ~a Švýcarsko 2 

svájci mn   švýcarský 2 

svájci fn ~ak, ~t Švýcar, Švýcarka 2 

svéd mn ~ül švédský 2 

svéd fn ~ek, ~et Švéd, Švédka 2 

Svédország fn ~ot, ~a Švédsko 2 

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 

szak  
   antropológia szak 

fn ~ok, ~ot, ~ja obor 
   obor antropologie 

7 

szakács fn ~ok, ~ot, ~a kuchař 2 

szakácskönyv fn ~ek, ~et, ~e kuchařská kniha, kuchařka 8 

szakállas  
   egy szakállas férfi 

mn ~an s plnovousem, vousatý 
   muž s plnovousem 

3 

szakdolgozat  
   A szakdolgozatomat írom. 

fn ~ok, ~ot, ~a diplomová práce 
   Píšu svoji diplomovou práci. 

7 

szakos  
   Antropológia szakos egyetemista vagyok. 

mn   student nějakého oboru 
   Jsem studentem oboru antropologie na univerzitě. 

7 

szalámi fn ~k, ~t, ~ja salám 1 

szállás fn ~ok, ~t, ~a ubytování 6 
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   A szállás olcsó.    To ubytování je levné. 

szállít 
   Házhoz is szállítunk. 

i ~ani, ~ott, szállíts dopravit, přepravit, dovézt 
   Rozvážíme také domů. 

5 

szálloda  
   Szállodában alszom. 

fn ~′k, ~′t, ~′ja hotel 
   Spím v hotelu. 

4 

szalonna fn ~′k, ~′t, ~′ja slanina, špek 5 

szalvéta fn ~′k, ~′t, ~′ja ubrousek 5 

szám  fn ~ok, ~ot, ~a číslo 2 

számítógép fn ~ek, ~et, ~e počítač 3 

számítógépezik i számítógépezni, számítógépezett, 
számítógépezz 

pracovat s počítačem, dělat něco na počítači 6 

számla 
   A számlát, legyen szíves. 

fn ~′k, ~′t, ~′ja účet 
   Účet, buďte tak laskav. 

5 

számnév fn ~nevek, ~nevet, ~neve číslovka 3 

száraz 
   száraz kenyér 
   száraz bor 

mn ~abb, ~an suchý 
   suchý chléb 
   suché víno 

5 

szatyor 
    Kér egy szatyrot? 

fn szatyrok, szatyrot, szatyra nákupní taška 
   Chcete tašku? 

5 

szavanna fn ~′k, ~′t, ~′ja savana 4 

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

szaxofonozik 
    Szeretek szaxofonozni. 

i szaxofonozni, szaxofonozott, 
szaxofonozz 

hrát na saxofon 
   Rád hraji na saxofon. 

6 

száz e   sto 2 

százalék  
   a magyarok 87 százaléka 

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

6 

százegy e   sto jeden 2 

százezer e   sto tisíc 2 

szék fn ~ek, ~et, ~e židle 3 

szekrény fn ~ek, ~t, ~e skříň 8 
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    faliszekrény    nástěnná skříňka, skříň ve zdi 

széles  
   széles folyó 

mn ~ebb, ~en široký 
   široká řeka 

4 

szelet  
   egy szelet kenyér 
   egy szelet torta 

fn ~ek, ~et, ~e plátek 
   krajíc chleba 
   kousek dortu 

5 

személy fn ~ek, ~t, ~e osoba 4 

személyes 
   személyes névmás 

mn ~ebb, ~en osobní 
   osobní zájmeno 

4 

személyjel 
   birtokos személyjel 

fn ~ek, ~et, ~e osobní gramatický znak 
   přivlastňovací osobní gramatický znak 

7 

szemeszter  
   Egy szemesztert Tokióban töltök.   

fn ~ek, ~t, ~e semestr 
   Trávím jeden semestr v Tokiu. 

7 

szeminárium 
   Szemináriumra megyek. 

fn ~ok, ~ot, ~a seminář 
   Jdu na seminář. 

4 

szemüveg fn ~ek, ~et, ~e brýle 3 

szemüveges  
   szemüveges nő 

mn ~en s brýlemi 
   žena s brýlemi 

3 

szendvics fn ~ek, ~et, ~e sendvič, chlebíček 5 

szendvicsbár fn ~ok, ~t, ~ja bar se sendviči 5 

szénsavas  
   szénsavas ásványvíz 

mn ~abb, ~an uhličitý, perlivý (o vodě) 
   perlivá minerálka 

5 

szénsavmentes  
   szénsavmentes ásványvíz 

mn ~ebb, ~en neperlivý (o vodě) 
   neperlivá minerálka 

5 

Szentpétervár fn ~t, ~a Petrohrad 2 

szép mn szebb, szépen krásný, pěkný 1 

szeptember  
   szeptemberben 

fn ~ek, ~t, ~e září 
   v září 

6 

szerb mn ~ül srbský 2 

szerb fn ~ek, ~et Srb, Srbka 2 
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szerda  
   szerdán 

fn ~′k, ~′t, ~′ja středa 
   ve středu 

4 

szeret vmit csinálni 
   Szeretek úszni. 

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

6 

szerint  
   Szerintem ... 

e   podle 
   Podle mě ... 

2 

szerkezet  
   birtokos szerkezet 

fn ~ek, ~et, ~e konstrukce, struktura 
   přivlastňovací konstrukce 

8 

szféra 
   üzleti szféra 

fn ~′k, ~′t, ~′ja sféra 
   obchodní sféra 

7 

sziget 
   A barátom egy szigeten él. 

fn ~ek, ~et, ~e ostrov 
   Můj přítel žije na ostrově. 

2 

szigorú  
   szigorú szülők 

mn ~bb, ~an přísný 
   přísní rodiče 

8 

szilva fn ~′k, ~′t, ~′ja švestka 5 

Szilveszter fn ~ek, ~t, ~e silvestr 8 

szimpatikus (= rokonszenves) mn ~abb, ~an sympatický 3 

színes 
   A lámpa szép színes. 

mn ~ebb, ~en barevný 
   Ta lampa je pěkně barevná. 

3 

színész  fn ~ek, ~t, ~e herec 2 

színház  fn ~ak, ~at, ~a divadlo 4 

színházjegy 
   Két színházjegyet kérek. 

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

6 

szinonima fn ~′k, ~′t, ~′ja synonymum 4 

szinte  
   Szinte soha nem nézek tévét. 

e   téměř, skoro 
   Téměř nikdy se nedívám na televizi. 

6 

szívesen 
   - Köszönöm. - Szívesen. 

e  srdečně, s radostí 
   - Děkuji. - Rádo se stalo. 

1 

szkájpol vkivel  
   Zitával szkájpolok. 

i ~ni, ~t, ~j skypovat s někým 
   Skypuju se Zitou. 

7 

szkennel vmit i ~ni, ~t, ~j skenovat něco 3 
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szkenner fn ~ek, ~t, ~e skener 3 

szláv  
   szláv nyelvek 

mn ~ul slovanský 
   slovanské jazyky 

7 

szlovák mn ~ul slovenský 2 

szlovák fn ~ok, ~ot Slovák, Slovenka 2 

Szlovákia fn ~′t, ~′ja Slovensko 2 

szlovén mn ~ül slovinský 2 

szlovén fn ~ek, ~t Slovinec, Slovinka 2 

Szlovénia fn ~′t, ~′ja Slovinsko 2 

szó 
   Mit jelent ez a szó? 

fn ~k/szavak, ~t/szavat, szava slovo 
   Co znamená toto slovo? 

1 

szoba fn ~′k, ~′t, ~′ja pokoj 4 

szokás  
   étkezési szokások 

fn ~ok, ~t, ~a zvyk 
   stravovací zvyky 

5 

szoknya fn ~′k, ~′t, ~′ja sukně 5 

szolgáltatás fn ~ok, ~t, ~a služba 6 

szombat  
   szombaton 

fn ~ok, ~ot, ~ja sobota 
   v sobotu 

4 

szomjas  
   Szomjas vagyok. 

mn ~abb, ~an žíznivý, žíznící 
   Mám žízeň. 

5 

szomorú mn ~bb, ~an smutný 3 

szomszéd  
   a szomszéd étterem 

mn 
  

  sousední 
   sousední restaurace 

6 

szonáta 
  Egy szonátát zongorázom. 

fn ~′k, ~′t, ~′ja sonáta 
   Hraju na piáno jednu sonátu. 

8 

szorgalmas mn ~abb, ~an pilný, pracovitý 3 

szótag fn ~ok, ~ot, ~ja slabika 5 

szótár 
   Angol-magyar szótárt keresek. 

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

6 

szőlő fn ~k, ~t, ~je hroznové víno 5 
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szőnyeg fn ~ek, ~et, ~e koberec 8 

szörp 
  Majd iszom egy szörpöt az egészségedre ☺. 

fn ~ök, ~öt, ~je sirup 
   Vypiju jeden sirup na tvoje zdraví ☺. 

8 

szöveg fn ~ek, ~et, ~e text 5 

szuper mn ~ebb, ~ül super 2 

szuvenír  
   Szuvenírt veszek. 

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

6 

szűk  
   szűk nadrág 

mn ~ebb, ~en úzký, těsný 
   úzké kalhoty 

5 

szükséges mn ~ebb, ~en potřebný, nutný 4 

születésnap  
   Ma van a születésnapom. 
   Meghívlak a születésnapomra. 

fn ~ok, ~ot, ~ja narozeniny 
   Dnes mám narozeniny. 
   Pozvu tě na svoje narozeniny. 

8 

született  
   Édesanyám született pszichológus. 

e  rozený, rodilý 
   Moje maminka je rozený psycholog. 

8 

születik 
    Január elsején születtem. 

i születni, született, szüless narodit se 
   Narodil(a) jsem se prvního ledna. 

8 

szülő fn ~k, ~t, ~je rodič 2 

szünet  
   Egy óra szünetet tartunk. 

fn ~ek, ~et, ~e přestávka, pauza 
   Máme hodinovou přestávku. 

7 

szürke mn ~′bb, ~′n šedý, šedivý 5 

szürkéskék mn ~ebb, ~en šedomodrý 5 

tábla  
   egy tábla csokoládé 

fn ~′k, ~′t, ~′ja tabule, tabulka 
   tabulka čokolády 

5 

tag fn ~ok, ~ot, ~ja člen 6 

tágas 
   A nappalink nagyon tágas. 

mn ~abb, ~an prostorný, rozlehlý, rozsáhlý 
   Náš obývák je velmi prostorný. 

8 

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 
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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 

találkozás fn ~ok, ~t, ~a setkání 2 

találkozik vkivel  
   Délután Verával találkozom. 

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

6 

talán  
   Petra talán tud németül. 

e   snad 
   Petra snad umí německy. 

2 

tanár  fn ~ok, ~t, ~a učitel 2 

tanárnő fn ~k, ~t, ~je učitelka 2 

táncház 
   Gyakran járok táncházba. 

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

6 

táncol  i ~ni, ~t, ~j tancovat 4 

tanítónő fn ~k, ~t, ~je učitelka (na prvním stupni ZŠ) 7 

tankol  
   A benzinkúton tankolok. 

i ~ni, ~t, ~j tankovat 
   Tankuju na benzinové stanici. 

4 

tanul i ~ni, ~t, ~j učit se, studovat (také např. na univerzitě) 2 

tanul vmilyen nyelven 
   Angolul tanulok. 

i ~ni, ~t, ~j učí se nějaký jazyk 
   Učím se anglicky. 

2 

táplálkozik  
    Egészségesen táplálkozom. 

i táplálkozni, táplálkozott, táplálkozz stravovat se, živit se 
   Stravuji se zdravě. 

5 

tárgy 
   használati tárgyak 

fn ~ak, ~at, ~a předmět 
   užitkové předměty 

3 

tart  
  Meddig tart a film? 

i ~ani, ~ott, tarts držet, trvat (časově) 
   Dokdy trvá ten film? 

4 

táska 
   A táskámban mindig van egy jó könyv. 

fn ~′k, ~′t, ~′ja taška 
   V mé tašce je vždycky nějaká dobrá kniha. 

3 

tatárbifsztek fn ~ek, ~et, ~(j)e tatarský biftek 5 

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 

taxi  
  Taxival megyek haza. 

fn ~k, ~t, ~ja taxi, taxík 
   Jedu domů taxíkem. 

4 

taxisofőr fn ~ök, ~t, ~e taxikář 2 

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

te e   ty (osobní zájmeno) 2 

tea fn ~′k, ~′t, ~′ja čaj 5 

teakülönlegesség fn ~ek, ~et, ~e čajová specialita 5 

tegnap e   včera 4 

tegnapelőtt e   předevčírem 4 

tehát  
   Csütörtökön tehát a konditerembe megyek. 

e   tudíž, tedy 
   Ve čtvrtek jdu tedy do posilovny. 

4 

tej 
    Tejet iszom reggelire. 

fn ~ek, ~et, ~e mléko 
   K snídani piju mléko. 

5 

tejföl fn ~ök, ~t, ~je smetana 5 

tejszín fn ~ek, ~t, ~je sladká smetana, šlehačka 5 

tejtermék fn ~ek, ~et, ~e mléčný výrobek 5 

teknős 
   Nem egy teknősöm van, hanem kettő. 

fn ~ök, ~t, ~e želva 
   Nemám jednu želvu, nýbrž dvě. 

 

tél  
   télen 

fn telek, telet, tele zima 
   v zimě 

6 

telefon fn ~ok, ~t, ~ja telefon 1 

telefonál  
   Később még telefonálok. 

i ~ni, ~t, ~j telefonovat 
   Později ještě zatelefonuji. 

3 

telefonszám fn ~ok, ~ot, ~a telefonní číslo 2 

telekommunikáció 
   Telekommunikációval foglalkozom. 

fn ~t, ~ja telekomunikace 
   Zabývám se telekomunikací. 

8 

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

teljes  mn ~ebb, ~en plný, úplný 5 
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   egy teljes nap    jeden celý den 

templom  fn ~ok, ~ot, ~a kostel 4 

tenger fn ~ek, ~t, ~e moře 4 

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 

teniszező fn ~k, ~t, ~je tenista 2 

teniszlabda fn ~′k, ~′t, ~′ja tenisový míček 3 

teniszütő fn ~k, ~t, ~je tenisová raketa 1 

tényleg 
   - Színész vagyok. - Tényleg? 

e   skutečně 
   - Jsem herec. - Skutečně? 

2 

tér  
   A Kossuth térre megyek. 

fn terek, teret, tere náměstí 
   Jdu na Kossuthovo náměstí. 

4 

terasz 
   Kimegyek a teraszra. 

fn ~ok, ~t, ~a terasa 
   Vyjdu na terasu. 

7 

terem fn termek, termet, terme sál, síň 3 

térkép fn ~ek, ~et, ~e mapa 2 

termékmenedzser fn ~ek, ~t, ~e produktový manažer 7 

természetes  
   Ez természetes. 

mn ~ebb, ~en přírodní, přirozený 
   To je přirozené. 

3 

tervez vmit  
   Projektet tervezek. 

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

6 

tessék  
   Tessék! 

e   prosím 
   Prosím! 

6 

Tessék? e  Prosím? 1 

testvér fn ~ek, ~t, ~e sourozenec 2 

tesz vmit vhova  
   Zöldséget teszek a levesbe. 

i tenni, tett, tégy/tegyél dát něco někam, položit něco někam 
   Do polévky dám zeleninu. 

5 
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tészta fn ~′k, ~′t, ~′ja těsto, těstoviny 5 

tesztel vmit  
   Programokat tesztelek. 

i ~ni, ~t, ~j testovat něco 
   Testuji programy. 

7 

tesztmérnök 
   Tesztmérnökként dolgozom. 

fn ~ök, ~öt, ~e testovací inženýr 
   Pracuji jako testovací inženýr. 

8 

tetszik  
   Tetszik az új munkahelyed? 

i ~eni, tetszett, tetssz líbit se 
   Líbí se ti tvé nové pracoviště? 

3 

tévé  
   Tévét nézek. 

fn ~k, ~t, ~je televize 
   Dívám se na televizi. 

5 

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 

Thaiföld fn ~et, ~je Thajsko 2 

ti e   vy (tykání) 2 

tipikus 
   tipikus étel 

mn ~abb, ~an typický 
   typické jídlo 

5 

tiszta  
   A vonat tiszta. 

mn ~′bb, ~′n čistý 
   Vlak je čistý. 

4 

tíz e   deset 2 

tizenegy e   jedenáct 2 

tó fn tavak, tavat, tava jezero 4 

tojás 
   Hány tojás kell a palacsintába? 

fn ~ok, ~t, ~a vejce, vajíčko 
   Kolik vajec je zapotřebí do palačinky? 

5 

toll fn ~ak, ~at, ~a pero 3 

torna  fn ~′k, ~′t, ~′ja gymnastika, tělocvik 6 

tornacipő fn ~k, ~t, ~je cvičky 5 

tornázik 
  Minden reggel tíz percet tornázom. 

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

6 

torta fn ~′k, ~′t, ~′ja dort 5 

többi  e   ostatní, zbývající 3 
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   a többi diák    ostatní studenti 

tök fn ~ök, ~öt, ~e dýně 5 

tökéletes 
   Nem lehet minden tökéletes. 

mn ~ebb, ~en dokonalý, bezvadný 
   Nemůže být všechno dokonalé. 

3 

tőle 
    - Istvánhoz megyek.  
    - Én tőle jövök. 

e  od něj, od ní 
   - Jdu k Istvánovi. 
   - Já přicházím od něj. 

4 

tölt időt vhol  
   A nők kb. 109 órát töltenek a próbafülkében. 

i ~eni, ~ött, tölts trávit někde čas 
   Ženy tráví ve zkušební kabince cca 109 hodin. 

5 

töltött  
   töltött káposzta 

mn ~ebb, ~en plněný, nadívaný 
   plněné zelí 

5 

tömeg  
   Reggel tömeg van a fürdőszoba előtt. 

fn ~ek, ~et, ~e dav 
   Ráno je před koupelnou dav lidí. 

8 

török mn ~ül turecký 2 

török fn ~ök, ~öt Turek, Turkyně 2 

Törökország fn ~ot, ~a Turecko 2 

tréning 
   Tréningen vagyok. 

fn ~ek, ~et, ~je trénink 
   Jsem na tréninku. 

4 

tud vmit 
   Nem tudom. 

i ~ni, ~ott, ~j vědět něco 
   Nevím (to). 

1 

túl  
   Ez az asztal túl drága. 

e   příliš 
   Tento stůl je příliš drahý. 

3 

tulajdonképpen  
   Tulajdonképpen az egész város egy nagy múzeum. 

e   vlastně 
   Celé město je vlastně jedním velkým muzeem. 

4 

tulajdonnév fn ~nevek, ~neket, ~neve vlastní jméno 7 

tulajdonság 
   emberi tulajdonságok 

fn ~ok, ~ot, ~a vlastnost 
   lidské vlastnosti 

3 

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 
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turista fn ~′k, ~′t, ~′ja turista 4 

turistaszezon 
  A turistaszezon októberig tart. 

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

6 

túró fn ~k, ~t, ~ja tvaroh 5 

tükör 
   Ezt a tükröt a nagymamámtól kaptam. 

fn tükrök, tükröt, tükre zrcadlo 
   Tohle zrcadlo jsem dostal od babičky. 

8 

türelmes  mn ~ebb, ~en trpělivý 3 

türelmetlen mn ~ebb, ~ül netrpělivý 3 

tűzhely fn ~ek, ~t, ~e (kuchyňský) sporák 8 

tyúk fn ~ok, ~ot, ~ja slepice 1 

tyúkhúsleves fn ~ek, ~t, ~e slepičí polévka 5 

uborka fn ~′k, ~′t, ~′ja okurka 1 

uborkasaláta fn ~′k, ~′t, ~′ja okurkový salát 5 

udvar  
   Az udvaron grilleztem. 

fn ~ok, ~t, ~a dvůr, dvorek 
   Griloval jsem na dvorku. 

8 

ugyanaz  
   A ragozás ugyanaz. 

e   (ten)týž, (ta)táž, (to)též 
   Ta flexe je tatáž. 

8 

ugyanígy e   stejným způsobem, stejně 5 

ugye  
   Magyar vagy, ugye? 

e   že ano, že jo, viď 
   Jsi Maďar, že ano? 

2 

új mn ~abb, ~an nový 1 

újra 
   Hallgassa meg újra a szöveget! 

e   znovu 
   Poslechněte si text znovu. 

2 

újság fn ~ok, ~ot, ~ja novina, noviny 1 

újság  
   Mi újság? 

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

6 

újságcikk 
   Egy újságcikket olvasok. 

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

7 

Ukrajna fn ~′t, ~′ja Ukrajina 2 

ukrán mn ~ul ukrajinský 2 
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ukrán fn ~ok, ~t Ukrajinec, Ukrajinka 2 

unalmas mn ~abb, ~an nudný 3 

unatkozik 
    Soha nem unatkozom. 

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

6 

Unicum fn ~ok, ~ot, ~a Unicum (maďarský likér) 5 

unió  
   Európai Unió  

fn ~k, ~t, ~ja unie 
   Evropská unie 

7 

unokahúg fn ~ok, ~ot, ~a mladší sestřenice, neteř 8 

unokaöcs fn ~ök, ~öt, ~öccse mladší bratranec, synovec 8 

úr  
   Ki az az alacsony úr? 

fn urak, urat, ura pán 
   Kdo je tamten nízký pán? 

3 

USA 
   A lányom az USA-ban él. 

fn ~′t, ~′ja USA 
   Moje dcera žije v USA. 

2 

úszik i úszni, úszott, ússz plavat 4 

uszoda  fn ~′k, ~′t, ~′ja plovárna 4 

út fn utak, utat, ~ja cesta 4 

utál vmit  
   Utálok mosogatni. 

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

6 

után  
   magánhangzó után 

e   po (něčem) 
   po samohlásce 

3 

utána e   potom, za ním, za ní, po něm, po ní 4 

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 

útbaigazítás fn ~ok, ~t, ~a poučení, návod, instrukce 4 

utca 
   az utcán 

fn ~′k, ~′t, ~′ja ulice 
   na ulici 

1 

utolsó  
   az utolsó busz 
   az utolsó magánhangzó  

e   poslední 
   poslední autobus 
   poslední samohláska 

4 
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üdítő fn ~k, ~t, ~je limo, nealkoholický nápoj 5 

ügyfél 
    Ügyfelekkel tárgyalok. 

fn ~felek, ~felet, ~fele klient 
   Jednám s klienty. 

7 

ünnep 
   családi ünnep 

fn ~ek, ~et, ~e svátek, slavnost 
   rodinná slavnost 

8 

ünnepel vmit/vkit  
   A születésnapomat ünnepeljük. 

i ~ni, ~t, ~j slavit něco, oslavovat někoho 
   Slavíme moje narozeniny. 

8 

ünnepség 
   Rendezünk egy kis ünnepséget. 

fn ~ek, ~et, ~e oslava 
   Pořádáme malou oslavu. 

8 

űrhajós fn ~ok, ~t, ~a kosmonaut 1 

üveg fn ~ek, ~et, ~e sklo, láhev 1 

üveg  
   egy üveg bor 

fn ~ek, ~et, ~(j)e sklo, láhev 
   láhev vína 

5 

üzlet (= bolt) fn ~ek, ~et, ~e obchod, krám 4 

üzletember  fn ~ek, ~t, ~e byznysmen, obchodník 2 

vacsora fn ~′k, ~′t, ~′ja večeře 5 

vacsorázik i vacsorázni, vacsorázott, vacsorázz večeřet 6 

vagy 
    Színházba vagy moziba mész? 

e   nebo 
   Jdeš do divadla, nebo do kina? 

4 

vagyis  
   Pénteken konditerembe megyek. Vagyis nem: 
pénteken uszodába megyek. 

e   čili, neboli, totiž, respektive, vlastně 
   V pátek jdu do posilovny. Vlastně ne: v pátek jdu do 
bazénu. 

4 

vaj fn ~ak, ~at, ~a máslo 5 

valahol e   někde 4 

valahonnan/valahonnét e   odněkud 4 

valahova/valahová 
    Mész valahova hétvégén? 

e   někam 
   Jedeš o víkendu někam? 

4 

valaki 
   Beszél itt valaki japánul? 

e   někdo 
   Mluví tu někdo japonsky? 

2 

valami e ~k, ~t, ~je něco 1 
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   Kérdezhetek valamit?    Můžu se na něco zeptat? 

válasz fn ~ok, ~t, ~a odpověď 2 

válaszol vmire  
   Válaszoljon a kérdésekre! 

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

6 

vállalkozó fn ~k, ~t, ~ja podnikatel 7 

valóban  
   A magyarok valóban sok húst esznek. 

e   skutečně, opravdu, doopravdy 
   Maďaři skutečně jedí hodně masa. 

5 

valószínűleg 
   Ez valószínűleg igaz. 

e   pravděpodobně 
   To je pravděpodobně pravda. 

7 

van  
   Magyar vagyok. 

i lenni, volt, légy/legyél být 
   Jsem Maďar. 

2 

van  
   Az irodában van telefon. 

i lenni, volt, legyél/légy být 
   V kanceláři je telefon. 

3 

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

vár vkit/vmit  
   Vár a főnök. 

i ~ni, ~t, ~j čekat na někoho/něco 
   Čeká (na mě) šéf. 

3 

variál vmit  
   Mindig ugyanazt a három receptet variálom. 

i ~ni, ~t, ~j variovat něco, obměňovat něco 
   Vždycky variuji ty samé tři recepty. 

5 

város 
   a városban 

fn ~ok, ~t, ~a město 
   ve městě 

2 

városközpont (= belváros) fn ~ok, ~ot, ~ja centrum města 4 

vásárlás fn ~ok, ~t, ~a nákup(y) 5 

vásárló fn ~k, ~t, ~ja kupující, zákazník 5 

vasárnap 
   Vasárnap otthon maradok. 

fn ~ok, ~ot, ~ja  neděle 
   V neděli zůstanu doma. 

4 

vásárol vmit i ~ni, ~t, ~j nakupovat něco 4 

vastag  
   vastag pulóver 

mn ~abb, ~an silný, tlustý 
   tlustý svetr 

5 

vasútállomás (= pályaudvar) fn ~ok, ~t, ~a železniční stanice, nádraží 4 

váza fn ~′k, ~′t, ~′ja váza 1 
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vécé fn ~k, ~t, ~je WC 8 

vegetáriánus  
   vegetáriánus ételek 

mn   vegetariánský 
   vegetariánská jídla 

5 

végre  
   Végre tudok pihenni. 

e   konečně 
   Konečně můžu odpočívat. 

6 

vegyes  
   vegyes köret 

mn ~ebb, ~en smíšený, míchaný 
   smíšená příloha 

5 

vékony  
   vékony blúz 

mn ~abb, ~an tenký, slabý 
   tenká blůza 

5 

vele  
   Anna a barátnőm. Vele megyek színházba. 

e   s ním, s ní 
   Anna je moje přítelkyně. Jdu s ní do divadla. 

4 

vélemény fn ~ek, ~t, ~e názor, mínění 2 

vendég fn ~ek, ~et, ~e host 5 

vendégszoba fn ~′k, ~′t, ~′ja pokoj pro hosty 8 

vers 
   Gyakran olvasol verseket? 

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

6 

vesz vmit  
   Veszek egy üveg bort. 

i venni, vett, végy/vegyél koupit něco, vzít něco 
   Koupím láhev vína. 

5 

veszélyes mn ~ebb, ~en nebezpečný 4 

vezet vmit  
   Egy céget vezetek. 
   Autót vezetek. 

i ~ni, ~ett, vezess řídit něco, vést něco 
   Vedu jednu firmu. 
   Řídím auto. 

7 

vicces 
     Vicces ez a fotel. 
     A barátom vicces ember. 

mn ~ebb, ~en vtipný, legrační, srandovní 
   Toto křeslo je srandovní. 
   Můj přítel je vtipný člověk. 

3 

vidám  mn ~abb, ~an veselý, radostný 3 

videokonferencia fn ~′k, ~′t, ~′ja videokonference 3 

világ  
   a világon 

fn ~ok, ~ot, ~a svět 
   na světě 

2 

világos 
   Világos minden? 

mn ~abb, ~an světlý, jasný 
   Je všechno jasné? 

1 
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világoskék mn ~ebb, ~en světlemodrý 5 

világoszöld mn ~ebb, ~en světlezelený 5 

villa fn ~′k, ~′t, ~′ja vidlička 5 

villamos  
    Villamossal járok iskolába. 

fn ~ok, ~t, ~a tramvaj 
   Do školy jezdím tamvají. 

4 

villamosjegy  fn ~ek, ~et, ~e lístek na tramvaj 4 

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

villamosozik i villamosozni, villamosozott, 
villamosozz 

jet tramvají, jezdit tramvají 6 

virág fn ~ok, ~ot, ~(j)a květina, kytka 3 

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

visel vmit  
   A kék ruhámat viseltem. 

i ~ni, ~t, ~j nosit něco 
   Nosila jsem svoje modré šaty. 

8 

visz vmit vhova 
   Szendvicset viszek az iskolába. 

i vinni, vitt, vigyél nést něco někam, vézt něco někam 
   Nesu (si) sendvič do školy. 

5 

viszont  
   Nincsenek múzeumok, vannak viszont kitűnő 
egyetemek. 

e   naproti tomu, naopak, zato 
   Muzea (tu/tam) nejsou, zato (tu/tam) jsou skvělé 
univerzity. 

4 

vissza  
   Kétezer forintból kérek vissza. 

e   zpět, zpátky, nazpátek 
   Prosím zpátky ze dvou tisíc forintů. (způsob dávání 
spropitného) 

5 

vitamin 
   A paprikában sok vitamin van. 

fn ~ok, ~t, ~ja vitamin 
   V paprice je hodně vitaminů. 

5 

víz fn vizek, vizet, vize voda 4 

vizespohár fn ~poharak, ~poharat, ~pohara sklenice na vodu 5 

vonal  
   Rossz a vonal. 

fn ~ak, ~at, ~a čára, linie, linka 
   Je špatné (telefonické) spojení. 

3 

vonat  
   Vonattal megyek Szegedre. 

fn ~ok, ~ot, ~ja vlak 
   Jedu vlakem do Segedína. 

4 

vonatjegy fn ~ek, ~et, ~e lístek na vlak 6 
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   Veszek egy vonatjegyet Szegedre.    Koupím jeden lístek na vlak do Segedína. 

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

völgy fn ~ek, ~et, ~e údolí 6 

vörösbor fn ~ok, ~t, ~a červené víno 5 

vöröshagyma (= hagyma) fn ~′k, ~′t, ~′ja cibule 5 

vulkán fn ~ok, ~t, ~ja sopka, vulkán 4 

wellness fn ~ek, ~t, ~e wellness 8 

whisky fn ~k, ~t, ~je whisky 1 

xilofon fn ~ok, ~t, ~ja xylofon 1 

zajos  
   A környék nagyon zajos. 

mn ~abb, ~an hlučný 
   Toto okolí je velmi hlučné. 

4 

zárva van 
   A múzeum zárva van. 

e   je zavřeno 
   Muzeum je zavřené. 

4 

zavar vkit  
   Nem zavarlak? 

i ~ni, ~t, ~j rušit někoho 
   Neruším tě? 

8 

zebra fn ~′k, ~′t, ~′ja zebra 1 

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 

zeneszerző fn ~k, ~t, ~je hudební skladatel 2 

zokni fn ~k, ~t, ~ja ponožky 5 

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 

zöldborsó fn ~k, ~t, ~ja zelený hrášek 5 

zöldpaprika fn ~′k, ~′t, ~′ja zelená paprika 5 

zöldség 
   Kell venni zöldséget. 

fn ~ek, ~et, ~e zelenina 
   Je třeba koupit zeleninu. 

5 
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zöldségleves 
   Zöldséglevest főzök ebédre. 

fn ~ek, ~t, ~e zeleninová polévka 
   K obědu vařím zeleninovou polévku. 

5 

zuhany fn ~ok, ~t, ~a sprcha 8 

zuhanyozik 
    Reggel zuhanyozom. 

i zuhanyozni, zuhanyozott, 
zuhanyozz 

sprchovat se 
   Ráno se sprchuji. 

7 

zsemle fn ~′k, ~′t, ~′je houska, žemle 5 

zsír fn ~ok, ~t, ~ja tuk, sádlo 5 

zsiráf fn ~ok, ~ot, ~ja žirafa 1 

zsíros 
   zsíros étel 

mn ~abb, ~an tučný, se sádlem 
   tučné jídlo 

5 
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