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Basic Greetings

Hungarian English Sample Sentence Sample Sentence English

Szia! Hello! Sziasztok! Hello, everyone!

Hogy vagy? How are you? Szia, hogy vagy? Hello, how are you?

Jó reggelt. Good morning. Jó reggelt, jól aludtál? Good morning, have you 
slept well? 

Szép napot. Good afternoon. Szép napot, végeztél 
mára?

Good afternoon, are you 
done for the day?

Jó estét. Good evening. Jó estét, hazafelé mész? Good evening, are you 
heading home?

Vigyázz magadra! Take care! Vigyázz magadra, 
beszéljünk hamarosan!

Take care and let's talk 
soon!

Később találkozunk! See you! Vigyázz magadra, később 
találkozunk! Take care, see you!

Szia! Bye! Később találkozunk, szia! See you, bye!

Jó éjt. Good night. Jó éjt, holnap találkozunk! Good night, see you!

Being Polite

Hungarian English Sample Sentence Sample Sentence English

köszönöm thank you Nagyon köszönöm. Thank you very much.

szívesen you're welcome Nagyon szívesen. You're welcome, no 
problem. 

légy szíves please Ezt, legyen szíves. This, please.

elnézést excuse me Elnézést, hol van az 
állomás?

Excuse me, where is the 
station?

bocsánat sorry Bocsánat, nem volt 
szándékos. Sorry, it wasn't on purpose.

Örülök, hogy 
megismertelek. Nice to meet you. Szia, örülök, hogy 

megismertelek. Hi, nice to meet you.

üdvözöllek welcome Üdvözöllek a házamban. Welcome to my home.

Personal Pronouns

Hungarian English Sample Sentence Sample Sentence English

én I Én főzök. I cook.

te you Te énekelsz. You sing.

ő he Ő beszél. He speaks.

ő she Ő alszik. She sleeps.
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az it Az az asztalon van. It's on the table.

mi we Mi eszünk. We eat.

ti you (plural) Ti utaztok. You travel. (plural)

ők they Ők tanulnak. They study.

az én my Ő az én apám. He is my father.

a te your Ő a te anyád. She is your mother.

az ő his Ő az ő bátyja. He is his brother.

az ő her Ő az ő testvére. She is her sister.

a(z) ...-i its Az autónak hiányoznak a 
kerekei.

The car is missing its 
wheels.

a mi our Az a mi házunk. That is our house.

a ti your (plural) A ti anyátok mérges. Your mother is angry. 
(plural)

az ő their Az ő anyjuk orvos. Their mother is a doctor.

Expressing Well-being

Hungarian English Sample Sentence Sample Sentence English

jól good Jól vagyok. I am good.

jól great Jól van. He is great.

úgy-ahogy so-so Úgy-ahogy van. She is so-so.

fáradt tired Fáradtak vagyunk. We are tired.

álmos sleepy Álmosak. They are sleepy.

boldog happy Boldog vagyok. I am happy.

szomorú sad Szomorú vagy. You are sad.

unott bored Unott. He is bored.

mérges angry Mérgesek. They are angry.

magányos lonely Magányosak vagyunk. We are lonely.

vagyok I am Fáradt vagyok. I am tired.

vagy you are Mérges vagy. You are angry.

vagyunk we are Büszkék vagyunk. We are proud.

vagytok you are (plural) Unottak vagytok. You are bored. (plural)
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Making Simple sentences

Hungarian English Sample Sentence Sample Sentence English

ez this Ez az enyém. This is mine.

az that Azt, légy szíves. That, please.

ezek these Ezek a macskák aranyosak. These cats are cute.

azok those Azok a macskák 
aranyosak. Those cats are cute.

itt here A házam itt van. My house is here.

ott there Az iskolám ott van. My school is there.

amott over there Az anyám amott van. My mother is over there.

és and Ez és az. This and that.

-i from Tokiói vagyok. I'm from Tokyo.
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Numbers

Hungarian English Sample Sentence Sample Sentence English

egy one egy narancs one orange

kettő two két macska two cats

három three három óra three o'clock

négy four négy ötöd four fifths

öt five öt nap five days

hat six hat hónap six months

hét seven hét év seven years

nyolc eight nyolc opció eight options

kilenc nine kilenc élet nine lives

tíz ten tízszer tíz ten times ten

tizenegy 11 tizenegyszer eleven times

tizenkettő 12 tizenkét emelet twelve floors

tizenhárom 13 tizenhárom korona thirteen crowns

tizennégy 14 tizennégy dollár fourteen dollars

tizenöt 15 tizenöt próba fifteen attempts

tizenhat 16 tizenhat barát sixteen friends

tizenhét 17 tizenhét fa seventeen trees

tizennyolc 18 tizennyolcadik születésnapi 
buli eighteenth birthday party

tizenkilenc 19 majdnem tizenkilenc éves almost nineteen years

húsz 20 húsz hét twenty weeks

huszonöt 25 huszonöt másodperc twenty-five seconds

harminc 30 harminc éves thirty years old

harminchárom 33 harminchárom eper thirty-three strawberries

negyven 40 negyven perc forty minutes

ötven 50 ötven óra fifty hours

hatvan 60 hatvan pénzérme sixty coins

hetven 70 hetven bárány seventy sheep

nyolcvan 80 nyolcvan diák eighty students

kilencven 90 kilencven éves ninety years old 

száz 100 száz szó hundred words
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Family Members

Hungarian English Sample Sentence Sample Sentence English

apa father Ő az én apám. This is my father.

anya mother Apám és anyám. My father and my mother.

báty brother A bátyám magasabb 
nálam.

My older brother is taller 
than me.

húg sister A húgom aranyos. My younger sister is cute.

fiam my son Van egy fiam. I have a son.

lányom my daughter A lányom felnőtt. My daughter is grown up.

feleség wife A feleségem idősebb 
nálam. My wife is older than me.

férj husband A férjem utazik. My husband is traveling.

szülők parents Az ő szülei elváltak. Her parents are divorced.

család family Szeretem a feleségemet és 
a családomat. I love my wife and family.

Basic Adjectives

Hungarian English Sample Sentence Sample Sentence English

meleg hot Ma meleg van. Today is hot.

hideg cold A sör hideg. The beer is cold.

nagy big Van egy nagy macskám. I have a big cat.

kicsi small A táska kicsi. The bag is small.

magas high Az ár magas! The price is high!

alacsony low A hőmérséklet alacsony. The temperature is low.

erős strong Az áramlat erős. The current is strong.

gyenge weak A kezeim gyengék. My hands are weak.

gyors fast Ő egy gyors futó. He is a fast runner.

lassú slow A számítógépem lassú. My computer is slow.

nehéz heavy A postai kézbesítő egy 
nehéz csomagot hozott.

The postal carrier delivered 
a heavy package.

kedves kind Ő egy nagyon kedves 
ember. She is a very kind person.
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könnyű light Könnyű vagy, mint egy 
tollpihe. You're light as a feather.

koszos dirty A ház koszos. The house is dirty.

tiszta clean Az autó tiszta. The car is clean.

egyedülálló single Egyedülálló vagyok. I'm single.

házas married Ő házas. He is married.

Basic Verbs

Hungarian English Sample Sentence Sample Sentence English

sétál walk A bátyám gyorsan sétál. My brother walks fast.

beszél talk Minden nap sokat 
beszélnek. They talk a lot every day.

vezet drive Minden nap vezetek a 
munkába. I drive to work every day.

eszik eat Hideg ételt eszünk. We are eating a cold meal.

ül sit Le akarok ülni és pihenni. I want to sit and rest.

úszik swim Szeretek úszni. I like to swim.

ír write Levelet írok a tanáromnak. I am writing a letter to my 
teacher.

énekel sing Az osztály előtt énekel. She sings in front of the 
class.

iszik drink A bátyám reggel kávét 
iszik.

My brother drinks coffee in 
the morning.

tanul learn Tanulj alvás közben. Learn while sleeping.

hallgat listen Meghallgatom az orvosom 
tanácsát.

I listen to my doctor's 
advice.

néz watch A húga szeret szomorú 
filmeket nézni.

Her sister likes to watch 
sad movies.

olvas read Egy szomorú történetet 
olvasok. I am reading a sad story.

beszél speak A tanár nagyon gyorsan 
beszél.

The teacher is speaking 
very fast.

Occupations

Hungarian English Sample Sentence Sample Sentence English

tanár teacher A tanárunk szigorú. Our teacher is strict.

diák student Az osztályban diákok 
vannak. Students are in the class.
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orvos doctor El kell mennem az 
orvoshoz. I need to see the doctor.

mérnök engineer Mérnök szeretnék lenni. I want to become an 
engineer.

pincér waiter Hol van a pincér? Where is the waiter?

értékesítő salesperson Te értékesítőként dolgozol? Do you work as a 
salesperson?

jogász lawyer A jogászom nagyon jó. My lawyer is very good.

fodrász hairdresser A fodrász a hajat vágja. The hairdresser is cutting 
the hair.

földműves farmer A földműves a búzamezőn 
van.

The farmer is in the wheat 
field.

művész artist Sok különféle művész 
létezik.

There are many different 
kinds of artists.

atléta athlete Az atlétáknak egészséges 
ételeket kell enniük.

Athletes have to eat a 
healthy diet.

rendőr police officer A rendőr megállította az 
autót.

The police officer stopped 
the car.

énekes singer Van kedvenc énekesed? Do you have a favorite 
singer?

színész actor Sok híres színész van 
ebben a filmben.

Many famous actors are in 
this movie.

postás postal carrier A postás kézbesíti a 
postát.

The postal carrier is 
delivering the mail.

szerelő mechanic A szerelő megnézi az 
autómat.

The mechanic is looking at 
my car.

fogorvos dentist El kell mennem a 
fogorvoshoz. I have to see the dentist.

tudós scientist Azért tanulok, hogy tudós 
legyek.

I study to become a 
scientist.

újságíró journalist Az újságíró érdekes cikket 
írt.

This journalist wrote an 
interesting article.

író writer Ő egy híres 
gyerekkönyvíró.

She is a famous kid's book 
writer.

Countries and Cities

Hungarian English Sample Sentence Sample Sentence English

Ausztrália Australia Ausztrália egy ország és 
egy kontinens.

Australia is a country and 
continent.

Sydney Sydney Sydney Ausztrália 
legnagyobb városa.

Sydney is the largest city in 
Australia.

Brazília Brazil Brazília Dél-Amerika 
legnagyobb országa.

Brazil is the largest country 
in South America.

Rio de Janeiro Rio de Janeiro Rio de Janeiro nagyon 
meleg. Rio de Janeiro is very hot.

Kanada Canada Kanada térképe map of Canada
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Vancouver Vancouver Vancouver egy kanadai 
város.

Vancouver is a city in 
Canada.

Kína China Kínai vagyok. I'm from China.

Peking Beijing Pekingbe akarok menni. I want to go to Beijing.

Egyiptom Egypt ókori Egyiptom ancient Egypt

Kairó Cairo Kairóban piramisok 
vannak.

There are pyramids in 
Cairo.

Anglia England Anglia királynője Queen of England

London London
A következő Londonba menő 
vonat harminc perc múlva 
érkezik.

The next train to London 
will arrive in thirty minutes.

Franciaország France Holnap Franciaországba 
megyek. I’ll go to France tomorrow.

Párizs Paris Párizsba is el akarok 
menni. I also want to go to Paris.

Németország Germany Október 3. Németország 
nemzeti ünnepe.

The third of October is 
Germany's national holiday.

Berlin Berlin Németország fővárosa 
Berlin.

The capital city of Germany 
is Berlin.

India India India miniszterelnöke Prime Minister of India

Új-Delhi New Delhi Új-Delhi egy nagy város. New Delhi is a big city.

Olaszország Italy Mikor mész 
Olaszországba?

When are you going to 
Italy?

Róma Rome A családom jövőre 
meglátogatja Rómát.

My family will visit Rome 
next year.

Japán Japan Még soha nem voltam 
Japánban.

I've never been to Japan 
before.

Tokió Tokyo Tokió nagyszerű. Tokyo is great.

Mexikó Mexico Az Egyesült Államoktól 
délre Mexikó van.

To the south of the United 
States is the country of Mexico.

Cancun Cancun Cancunnek sok 
tengerpartja van.

Cancun has many 
beaches.

Oroszország Russia Oroszország a világ 
legnagyobb országa.

Russia is the world's 
largest country.

Moszkva Moscow Moszkvában nagyon hideg 
van. It's very cold in Moscow.

Svédország Sweden Voltál már Svédországban? Have you been to 
Sweden?

Stockholm Stockholm A családom Stockholmban 
él.

My family lives in 
Stockholm.

Egyesült Államok United States Jövőre az Egyesült 
Államokba megyek.

I am going to the United 
States next year.

New York New York Van egy kis lakásom New 
York-ban.

I have a small apartment in 
New York.
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Basic questions and answers

Hungarian English

Mi a neved? What's your name?

A nevem Katalin. My name is Katalin.

A nevem Péter. My name is Peter.

A nevem Ken. My name is Ken.

A nevem Alice. My name is Alice.

Honnan jöttél? Where are you from?

Magyarországról jöttem. I'm from Hungary.

Az Egyesült Államokból jöttem. I'm from the United States.

Japánból jöttem. I'm from Japan.

Franciaországból jöttem. I'm from France.

Hány éves vagy? How old are you?

Huszonhét éves vagyok. I'm twenty-seven years old.

Ötvenkét éves vagyok. I'm fifty-two years old.

Ötven éves vagyok. I'm fifteen years old.

Harminc éves vagyok. I'm thirty years old.

Hol laksz? Where do you live?

Budapesten lakom. I live in Budapest.

New York-ban lakom. I live in New York.

Kyotóban lakom. I live in Kyoto.

Párizsban lakom. I live in Paris.

Mi a foglalkozásod? What do you do?

Mérnök vagyok. I'm an engineer.

Tanár vagyok. I'm a teacher.

Diák vagyok. I'm a student.

Fodrász vagyok. I'm a hairdresser.
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Final Review: Introducing Yourself

Hungarian English

Szia! Hello!

Örülök, hogy megismertelek. Nice to meet you.

A nevem Katalin. My name is Katalin.

Magyarországról jöttem. I'm from Hungary.

Budapesten lakom. I live in Budapest.

Huszonhét éves vagyok. I'm twenty-seven years old.

Mérnök vagyok. I'm an engineer.

Egyedülálló vagyok. I am single.

Van egy kutyám. I have a dog.

Van két bátyám. I have two brothers.

Szép napot! Good afternoon!

Örülök, hogy megismertelek. Nice to meet you.

A nevem Péter. My name is Peter.

Az Egyesült Államokból jöttem. I'm from the United States.

New York-ban lakom. I live in New York.

Ötvenkét éves vagyok. I'm fifty-two years old.

Tanár vagyok. I'm a teacher.

Házas vagyok. I am married.

Van egy macskám és két kutyám. I have a cat and two dogs.

Van egy bátyám és egy húgom. I have a brother and a sister.

A nevem Ken. My name is Ken.

Japánból jöttem. I'm from Japan.

Kyotóban lakom. I live in Kyoto.

Diák vagyok. I'm a student.

Van két húgom. I have two younger sisters.

A nevem Alice. My name is Alice.

Franciaországból jöttem. I'm from France.

Harminc éves vagyok. I'm thirty years old.

Van egy férjem és két fiam. I have a husband and two sons.


