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Kedves Nyelvtanuló!

Ez a konyv, amelyet most a kezedben tartasz, segít eligazodni
;r nyelvtanulás rogos titján.

Miután átnézed a tartalomjegyzéket, láthatod, hogy már néhány szóval és mondattal egy
lrónap után beszélsz angolul. Eltudod mesélni mindenkinek egy napodat, és egyszerű
kérdésekkel már tudsz beszélgetni.

De fontos a helyes hozzáállás. Gondolkodj mindig pozitívan! Ha kezdetben nehéznek
trjnik is a tananyag elsajátítása, ne add fel.

ltt van néhány meger sítés, ami segít, hogy túllépj az els nehéznek t n lépcson. Eze-
ket sokszor ismételd el magadban, vagy akár hangosan is.

A tanulókártyák és a hanganyag letolthet : www.angolvizsgaelsore.hu/egyhonap

sok sikert kíván 
a szerzó.



Briliáns nyelvtanuló vagyok. - l am a brilliant learner,

lzgatottan tanulom az j dolgokat. - l am excited by leaming new things.
Éfuezem a tanulást. - l enjoy learning.

Konnyedén megtanulom az újdolgokat. - l retain new information easily,
Nyugodt vagyok, amikor vissza kell adnom azt, amit már tudok.

- l am calm when l need to recallwhat l know.

Konnyedón meg tudom tanulni és vissza tudom adni a tananyagot.
l can easily retain and recallinformation.



I.

F nevek / Nouns

1. reggel - morning, in the morning
2. délután - afternoon, in the aftemoon
3. este - evening, in the evening
4. éjjel - night, at night
5. napok - days
6. hétfo - Monday, On Monday
/. kedd -Tuesday, OnTuesday
B. szerda - Wednesday, On Wednesday
9. csiitortok -Thursday, On Thursday
,l0. péntek - Friday, On Fiday
11. szombat- Saturday, On Saturday
12, vasárnap - Sunday, On Sunday
13. évszakok- easons
14, tavasz - sping, ln spring
15. nyár - summer, ln summer
16. sz - auttlmn,ln autumn
17. tél - winter, ln winter
18. hónapok- months
1 9. január - January

januárban - in January
20. február - February

februárban - in February
21. március - March

márciusban - in March
22. április - Apfl

áprilisban - in April
23. május - May

májusban - in May
24. junius - June

juniusban - in June
25. julius - July

juliusban - in July
26. augusztus -Augusf

augusztusban - in August
27, szeptember - Sepíember

szeptemberben - in September
28. október - October

októberben - in october 21



l.

F nevek / Nouns

l.

F nevek / Nouns

29. november - November
novemberben - in November

30. december - December
decemberben - ln December

31, tegnap - yesterday
32, ma - today
33. holnap - tomorrow
34. hét -week
35, a hétvégén - at the weekend
36. most - now
37, hamarosan - soon
38. év -year
39. mult - /así

a mult héten - last week
tavaly - last year

40. jovo - next
a jovo héten - next week
jov re - next year

41, mindennap - every day
42. egy óra (60 perc) - an hour
43, perc - minute

44. Hány órakor? - What time?
45. Mikor? - When?
46, ma reggel- íhis morning
47, ma este - this evening
48. késo - late
49. ezen a héten - íhis week
50, ebben a hónapban - íhis month

51. holnapután - the day after tomorrow
52. két nappal ezelott - two days ago
53. két nap mulva - in two days
54. név - name
55. vezetéknév - surname
56. egyedulálló - single
57. vállalat - company
58. otthon - home
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59. Otthon vagyok. - l am at home.

60. ABC (kozért) - supermarket
61. piac - market
62. bevásárlókozpont - shopping centre

63. étterem - restaurant
ti4. mozi - cinema
65. színház - theatre

66. orvos - doctor
67.rend r-policeman
68. család - family
69. apa -father
/0. anya - mother
l1.\ánya valakinek - daughter

l2.fia valakinek - son
/3. feleség - wife

l4. férj - husband
75. gyerek, gyerekek - child, children

76. lánytestvér - sisíer
77. fiutestvér - brother
78. nagymama - grandmother

79. nagypapa - grandfather

B0, unoka, unokák - grandchild, grandchildren

B1. barát/barátn - friend

82. diálddiáklány - student

83. arc - face
84.kéz- hand

85. fogak - teeth
86. haj - hair
87, pohár - g/ass

88. csésze - cup

89. tea - íea
90. kávé - coffee
91, víz- water
92. üdít ital - soft drink

93, konyv - book
94. szórakozóhely, kocsma - pub

95. ház - house
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l.

F nevek / Nouns

96. lakás - flaf
97. szoba - room
98. ftirdoszoba - bathroom
99. konyha - kitchen
100. hálószoba - bedroom
101. nappali - living-room
102. gyerekszoba - children's room
103. város -town
104,'íalu - village
105. ország - country
106. kár - ptty

107. számla- bill
108, képeslap - postcard
109. meglepetés - surprise
1'l0. ablak - window
111, alt - door
112. dolog - thing

1,13. kt]lfóld - abroad (nincs vonzat, csak: kí]lfóldr l- from abroad)
114.fáradozás, torekvés - effort
115. utca - street
1í6. iskola - school
117.ceruza-pencil
118. toll - pen
í 19. ftizet - exercise book
120, ágy - bed
121, idó - time

122. posta- posf office
123. levél - letter

124. csekk - cheque
125. meghívás - invitation

126. munka - work
127,busz- bus
128. vonat - train

129, autó - car
130. villamos-tram
131. HÉV - suburban train
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I.

F nevek / Nouns

l:12 kerékpár - bicycle
l:}3. gyalog - on foot

ll}4. színek - colours
l:}5. kék - blue
ll}6, világoskéUsotétkék - light/dark blue
l:]7. lila - purple
l38. piros - red
1l}9. rózsaszín - pink
l40. narancssárga - orange
l41. fekete - black
l42. szürke - grey

l43. fehér - white

l44. barna - brown
l45. bézs - beige
l46. sárga - yellow
14l.zóld-green
l48. khaki -khaki
149. azúr - azure
l50. macska- cat
15,1. kutya - dog
152, reggeli - breakfast
153. ebéd - lunch
1 54. vacsora - supper/dinner
155. fájdalom- pain

156. nap - un

157. ruha - c/oíhes (t. sz.)
15B,n iruha-dress
159. nadrág - frousers
160. póló -T-shirt
161. blúz -blouse
162. pulóver - pullover
163. cip - shoes
,l64, 

karóra - watch

165. pénz - money
166. számla - ótl
,167. 

hegy - mountain
168. domb - htl
169, probléma- problem 25





Il.

Melléknevek és határozószók / Ádl'ecíiyes and adverós

l ktcsi - small, kisebb - smaller,legkisebb - the smallest
Ezaház kicsi. - Ihis house ls sma//.

.' ]tagy - big, bigger, the biggest
Ez a lakás nagy, - This flat,s b,9.

t ló - good, better, íhe esí
Ez egy jó konyv, - This is a good book.

,l rossz - bad, worse, the worst
Ez egy rossz otlet. - Ihts is a bad idea,

ll llehéz, bonyolult - difficult, more díffrcult, the most difficult
Ezt a problémát nehéz megoldani. - Ihis problem is difficult to solve.

t; konny - easy, easier, fhe easiesf
Ezt a konyvet konnyű elolvasni. - Ih,s öook is easy to read.

i nehéz - heavy, heavier, the heaviest
Ez az ágy nehéz. - Ih,s bed is heavy.

tt konny - light, lighter, the lightest
A táskám konnyu. - My bag is light.

1) hangos - loud, louder, the loudest
A ti utcátok zajos. - Your street is loud.

l() csendes - quiet, quieter, the quietest

Ezaházcsendes. - rhis house is quíe.
l'l gyonyorti, szép - beautiful, more beautiful, the most beautiful

A lánytesfuérem szép. - My sister is beautiful.
l2, csunya - ugly, uglier, the ugliest

Ez a képeslap csunya. - Ihis postcard is ugly.

ll}. hossztj - long, longer, the longest
Ezaz utca hosszú. - Ihis síreeí is long.

l4. rovid - short, shorter, íhe shoríesí
Ez a konyv rovid. - This bookis shorí.

l5. drága - expensive, more expensive, the most expensive
Ez a csésze drága. - Ihis cup is expensive.

l6. olcsó - cheap, cheaper, the cheapest
Ez az ágy olcsó. - Ihis bed is cheap.

17. okos - clever, cleverer, the cleverest
Te okos vagy.- You are clever.

1B. buta - stupid, stupider, íhe síupidesí
Mary buta. - Maryis síupid
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!l. ll.
Melléknevek és határozoszok l Adjectives and adverbs Melléknevek és határozószók /Adiecíiyes and adverbs
19. barátságos - friendly, friendlier, the friendliest

Péter barátságos, - Peter is friendly.

20, barátságtalan - unfriendly, less friendly, the least friendly
Tamás barátságtalan, - Tom is unfriendly.

21. szinte * honesí
Őszinte vagyok. - l am honest,

22, nem szinte, csaló - deceitful
Az az ember csaló. - That man is deceitful,

23. szomoru - sa{ sadder, íhe saddesí
Szomoru vagyok. - l am sad,

24. boldog - happy, happier, the happiest
Boldog vagy? - Are you happy?

25, fontos - important, more important, the most important

Ez a dolog fontos. - Ihis thing is important.

26. nem fontos - not important
Ez a probléma nem fontos. - Ih,s problemis noí important.

27, gyors - fasí, faster, íhe fasfesí
Ne vezess tul gyorsan , - Don't drive too fast.

28. lassu - slow, slower, íhe s/or,vesí

Ez a vonat lassu. - Ihis train is slow.

29. messze - far, further, the furthest
Ez messze van. - This is far.

30. kozel - near, nearer, the nearest
Ezkózel van. * This is near.

31. lusta - lazy, lazier, the laziest
Lusta vagy,- You are lazy.

32. szorgalmas - dilligent, more dilligent, the most dilligent
Szorgalmas vagyok, - l am dilligent,

33, fonó - hot, hofter, the hottest
Ezateaforró. - Thisteais hoí.

34. hideg - cold, colder, the coldest
Ezakávé hideg, - Ihis coffee is cold,

35. uj - new, newer, the newest
Ezaház uj. - Ihis house is new,

36. régi - old, older, the oldest
Ez a lakás régi. - This flatis o/d,

3o

ti soldsokat- a lot
Sokat olvasok. - l read a lot.

tll kevés/egy keveset - a liftle

lszom egy kis kávét. - l drink a líftle coffee.
.t9 fiatal - young, younger, the youngest

Aaapám fiatal, - My father is young.
40. oreg - old, older, the o/desí

A nagypapám oreg. - My grandfather is old.
4l gazdag - rich, richer, the richest

Gazdag vagy? - Are you ich?
42 szegény - poor, poorer, the poorest

A fiútestvérem szegény,- My brother is poor.
4.} sovány - slim, slimmer, the slimmest

A lánytestvérem sovány,- My sisfer is s/rm.

44. kovér - fat, fatter, the fattest
A kutyám kovér. - My dog is fat.

45. fuszeres - sp,cy, spicier, íhe splbiesf
Ezazétel f szeres, - Ihis food is spicy.

46. ízetlen - íasí/ess
Éz az étel ízetlen. - rhis food is íasí/ess.

a/. sotét - dark, darker, the darkest
Sotét van kint. - lt is dark outside.

48. világos - bright, brightel the brightest
Világos van kint. - /í is bright outside.

49. magas - high, higher, the highest
Ez a hegy magas. - Ihis mountain is high.

l]0. alacsony - low,lower, the lowest
Ez a domb alacsony. - Ihis hillis low.

lj1 , er s - sírong, stronger, íhe sírongesí
Eros vagyok. - l am strong.

il2. gyenge - weak, weaker, the weakest
A lánytestvérem gyenge.- My sisíer is weak.

53. piszkos - dirty, dirtier, the dirtiest
Ez a csésze piszkos. - Ihis cup is dirty.

54, tiszta - clean, cleaner, the cleanest
Ezaz ablak tiszta. - Ihis window is clean.
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lI.

Melléknevek és határozószok l Adjecíives and adverbs

55. magas (rrraEn) - tall, taller, the tallest
Péter egy magas férfi. - Peter is a tall man.

56. alacsony (err,taen) - short, shorter, fhe shorfesf
Tom egy alacsony férfi. - Tom is a short man,

57. angol - English
Ön angol? - Are you English?

58, magyar - Hungaian
Magyar vagyok, - l am Hungarian.

59, érdekes - lníeresírng, more interesting, the most interesting

Ez egy érdekes konyv. - Ihis is an interesting book.

60. unalmas - boring, more boring, the most boring

Ez a film nagyon unalmas. - Ihis film is very boring,

61. klilonleges - special
Ez egy külonleges nap.- rhis is a special day.

62. szép, aranyos, kedves - nice, nicer, the nlcesí
Te nagyon kedves vagy. - You are very nice.

63. kedves - kind, kinder, the kindest
Koszonom, Nagyon kedves t led -Ihank you.That's very kind of you.

64. remek, remektil - fine, finer, the fnesf
Remektilvagyok, koszonom. - l'm fine, thanks.

65. jól - well
Jól beszélsz angolul. - You speak English well.

66. fantasztikus - fantastic, more fantastic, the most fantastic

Ez a hely fantasztikus. - Ihis place is fantastic.

: 
;, 

''l, 
,
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lll.

lgék l Verbs

1. A. lenni - to be jelen ideje B. lenni - to be mult ideje

én vagyok - l am én voltam - lwas
te vagy - you are te voltál - you were

van (Hírr,rrurr,r)- he is volt (rrínrruru) - he was
van (ruőrueu)- she is volt (ruórueu)- she was
van (seulecesrusu) - tT is volt (seutreesrueu) - it was

mi vagyunk - we are
ti vagytok - you are

k vannak - they are

mi voltunk - we were

ti voltatok - you were
k voltak - they were

C. lenni- to be j vo ideje

én leszek - l will be

te leszel - you willbe
lesz (Híuneu) - he will be
lesz (ruórueu)- she will be

o lesz (seuueesrueu)

- itwillbe
mi lesztjnk - we will be
ti lesztek - you will be
ok lesznek - they will be

2. megérteni - ío understand/understood
Én értem. - l understand.
Én megértettem a leckét, - l understood the /esson.

Én meg foglak érteni. - lwitt understand you.

Nem értem, - l don't understand.

Nem értettem. - / didnT understand.

Nem fogom érteni. - lwon't understand.
ÉrteOZ - Do you understand?
Megértetted? - Did you understand?
Meg fogod érteni? - Willyou understand?
(A rÉnoÉsr - rnenoÁsr E szERlNT A MINTA szERlNT rÉprzHn R tRttutó, nnor- ElrÉnÉs vnru, lruzüx.)

z 3. megkoszonni - to thanUthanked
En megkoszonom neked. - l thankyou.
Én megkoszontem neki. - lthanked him.

Én meg fogom Péternek koszonni. - lwiltthank Peter.

4. beszélni - to speaUspoke
Én veled beszélek. - t speak to you.

Én beszéltem Tamással. - / spoke to Tom.

Én beszélni fogok Pétenel, - l wilt speak to Peter.
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lll.

lgék /] rós

Én keményen dolgozom, - / -'r;;::;ni- 
Ío worvworked

En dolgoztam tegnap , - l worked yesterday,
En dolgozní fogok holnap. - l wíli work tomorrow,

6, élni - to live/lived
Én Budapesten élek. - l tive in Budapest.
Ő itt elt. - He tived here.

Én ktjlfóldon fogok élni, - lwitltive abroad.

Én segítek neked. - t help you, 
segíteni * to helP/helPed

Ö segített nekem. - He helped me.
Én segíteni fogok anyukámnak. - twitt hetp my mother.

8. ismerni, tudni- to know/knew
Én ezt tudom. - t know this.
Én ismertem t. - Iknew him.
Én tudnifogom aházifeladatot. - l will know the homework,

9. szeretni, kedvelni - to like/liked
Én szeretem a tavaszt, - l líke spring.
Mi szerett[lk Pétert. - We liked Peter.
Én szeretnifogom a fiútesfuéredet. - lwitt tike your brother,

10. menni -to go/went
Én hazamegyek minden este. - t go home every evening.
Ok szórakozni mentek tegnap. - They went out yesterday.
Én moziba megyek holnap este. - l will go ta the cinema tomorrow evening.

11. utálni - to hate/hated
Én utálom aházifeladatokat . - t hate homework.
Ti utáltátok a telet. - You hated winter,

Én utálni fogom a barátságtalan embereket. - twitl hate the unfriendly people.
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12, úszni - to swim/swam
Én sokat szom. - l swim a lot.

Én usztam pénteken. - l swam on Friday.

Holnap reggel uszni fogok, - Tomorrow morning l will swim,

13. birtokolni, neki van - to have got /had
Nekem van egy lánytestvérem. - l havegoí a sisíer.
Nekem volt egy kutyám. - l had a dog.

Bulit fogok rendezni. - lwill have a party.

14. vezetni - to drive/drove
Én vezetek egy autót. - l drive a car,

Te vezettél hétf n. - You drove on Monday.

Én hamarosan autót fogok vezetni. - twill drive a car soon,

15. mérgesnek lenni - to be angry
Mérges vagyok rád. - l am angry with you,

Mérges voltam Péterre. - / was angry with Peter.

Mérges leszek. - lwillbe angry,

Mérges vagy? - Are you angry?
Nem vagyok mérges. - l am not angry,

Mérges voltál? - Were you angry?
Nem voltam mérges. - lwasn't angry.

Mérges leszel rám? - Will you be angry with me?
Nem leszek mérges. - lwon't be angry.

(A to be-s szerkezet igékre így kérdezünk és így tagadunk,)

16. fáradtnak lenni - to be tired

Ma fáradt vagyok. - l am tired today.

Fáradt voltam szombaton . - l was tired on Saturday,

Holnap este fáradt leszek. - lwill be tired tomorrow evening.

17 ,íázni - to be cold
Fázom.-lamcold.
Reggel fáztam, - lwas cold in the morning.

Fázni fogsz? - Willyou be cold?

lll.

lgék l Verbs
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25. elfogad - to accepUaccepted

Én effogadom ezt. - l accept it.

Elfogadtam a meghívást tegnap. _ l accepted the invitation yesterday.

Elfogom fogadni a meghívást. - / will acceptthe invitation.

26, Tv-t nézni - to watch W/watched TV

Mindenáap tv-t nézek. - t watch W every day.

Tv-t néztem a mult éjjel. - lwatched TV last night.

Tv_t fogok nézni holnap este. _ l willwatch W tomorrow in the evening.

27. betegnek lenni - to be ill

Beteg vagyok. - l am ill.

Beteg voltam a mult héten. - / was ill last week.

Beteg leszek. - lwillbe ill.

28. felkelni - to get up/got up

Mindennap 7-kor kelek, - l get up at7 o'clock every day.

Tegnap 6-kor keltem fel. - / got up at 6 o'clock yesterday.

Hamarosan felkelek. - lwillget up soon.

29. feloltozni - fo gef dressed/got dressed

Feloltozom . - l get dressed,

Feloltoztem, - l gotdressed.

Felfogok oltozni. - lwillgeí dressed.

30. megféslilkodni - to comb somebody's hair/combed

Megfésiilkodom. - lcomb my hair.

Megféstilkodtem. - l combed my hair.

Meg fogok fési,jlkodni. - lwillcomb my hair,

31. reggelit készít - to make breakfasilmade breakfast

Reggelit készítek, - l make breakfast.

Reggelit készítettem, - l made breakfast.

Reggelit fogok készíteni. - lwill make breakfast,

18. melege van - to be hot
Melegem van. - l am hot.

Melegem volt tegnap flel. - l was hot last night.

Holnap melegem lesz. - l will be hot tomorrow.

19. éhes -to be hungry
Éhes vagyok. - t am hungry.

Éhes voltam tegnap reggel. - / was hungry yesterday morning.

Éhes leszek. - t witl be hungry.

20. szomjas - ío be thirsty
Szomjas vagyok. - l am thirsty.

Szomjas voltam. - / was thirsty.

Szomjas leszek. - lwillbe thirsty.

2,1. boldog - to be happy
Boldog vagyok. - l am happy,

Boldog voltam, - / was happy.

Boldog leszek, ha eljossz. -lwillbe happy if you come.

22. szomorú - to be sad
Szomoru vagyok. - l am sad.
Szomor voltam. - / was sad
Szomorú leszek, ha nem szeretsz. - l willóe sad if you don't love me.

23. házas - to be married
Házas vagyok. - l am married.

Házas voltam. - / was married.

A jov héten házas leszek. - l am gefting married next week.

24. meghívni- fo invite/invited

Meghívlak téged a partira, - l am inviting you to the party.

O moziba hívott engem. - He invíted me to the cinema.
Kati téged is meg fog hívni. - Katiwill invite you as well.
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32. inni - to drinUdrank
Én iszom egy pohár vizet, - t drinka g/ass of water.
Tegnap ittam egy csésze kávét, - l drank a cup of coffee yesterday,
lnni fogok egy csésze teát, - l will drink a cup of tea.

33. enni - to eaUate
Minden reggel eszem egy szendvicset, - l eat a sandwich every morning,
Tegnap ettem egy almát. - l ate an apple yesterday.
Enni fogok egy szelet vajas kenyeret. - lwill eat a s/ice of bread and butter,

34. reggelizni- ío have breakfast/had breakfast
Minden reggel reggelizem , - l have breakfast every morning,
Tegnap reggeliztem - l had breakfast yesterday,

Reggelizni fogok reggel hétkor. - l will have breakfast at 7 a,m.

35, ebédelni - to have lunch/had lunch
Mindennap ebédelek, - l have lunch every day.

Tegnap ebédeltem. - l had lunch yesterday.

Ebédelni fogok 12-kor. - l will have lunch at 12 o'clock.

36. 1. vacsorázni - to have dinner/had dinner
Minden este 7-kor vacsorázom . - l have dinner at 7 every evening,
Tegnap vacsoráztam. - / had dinner yesterday,
Vacsorázni fogok este 6-kor, - l will have dinner at 6 p,m.

2. vacsorázni ( xör,rruvú vncsonn) - to have supper / had supper
Vacsorázok. - l have supper,

Vacsoráztam. - / had supper.

Vacsorázni fogok este 9-kor. - l will have supper at g p.m.

37. takarítani- ío clean/cleaned
Minden héten kitakarítom a lakásomat, - l clean my flat every week.
Tegnap takarítottam, - l cleaned yesterday,
Holnap kitakarítom a lakást. - Tomorrow l will clean the flat,
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38. olvasni - to readhead
Minden este olvasok egy jó konyvet, - l read a good book every evening.

Tegnap olvastam egy ujságot, - l read a newspaper yesterday,

Olvasnifogok holnap este. - lwill read tomorrow in the evening,

39. írni - to write/wrote

Mindennap írok néhány e-mailt. - lwriteso/ne e-mails every day.

Megírtam aházi feladatomat tegnap. - l wrote my homework yesterday.

Írnifogok egy levelet. - twiltwrite a letter.

40. mosni - to wash/washed

Minden héten kimosom a pólómat, - l wash my T-shirt every week.

Tegnap kimostam a nadrágomat. - | washed my trousers yesterday.

Mosnifogok holnap. - lwillwash tomorrow.

41. internetezni- fo use the lnternet/used the lnternet

Mindennap internetezem. - / use íhe lnternet every day.

Hétfon interneteztem. - / used the lnternet on Monday.

lnternetezni fogsz holnap? - Will you use the lnternet tomorrow?

42, használni - ío use/used

Mindennap használom a poharat. - / use íhe g/ass every day.

Tegnap használtam ezt a tollat. - / used this pen yesterday.

Használni fogom ezt a csészét. - / will use this cup.

43, vásárolni- fo buy/bought

Mindennap veszek egy csésze kávét. - l buy a cup of coffee every day.

Vásároltam egy csésze teát tegnap , - l bought a cup of tea yesterday.

Vásárolni fogok egy új ruhát holnap. - lwill buy a neuy dress tomorrow,

44. vásárolni menni - to go shopping/went shopping

Mindennap vásárolni megyek, - l go shopping every day,

Tegnap vásárolni mentem. - lwent shopping yesterday.

Pénteken vásárolnifogok menni. - lwillgo shopping on Friday.

ék l Verbs
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45. szeretnék - / would like to

Szeretnék moziba menni. - lwould like to go to the cinema.

46, Bocsánat! (Hn narcszólírox vnunr) - Excuse me!

47. Bocsánat! (rrn MEcgÁNrox vALAKIT, vncy nRlÉpex n rÁaÁnn) - Sorry!

48. hívni, nevezni - call/ed
A Betatel nev vállalatnál dolgozom. - l workfor a company called Betatel,

49.1. kell- fo have to/had to

Mindennap dolgoznom kell. - l have to work every day.

Tegnap nekem kellett mosni, - l had to wash yesterday.

Hétfon mennem kell dolgozni. - / will have to go to work on Monday,

2. kell - must (rutllcs trtúlr toele És.tövő lor;e,

HELYETTE A HAVE to lr,tÚtt, lLL. JELEN lorlÉr xeu- HnsznÁlnt)

S0.szükséges - need
Sztikségem van azautódra. - l need your car.

Szlikségem volt a segítségedre. - / needed your help.

Szükségem lesz egy autóra. - lwill need a car.

51, tud, -hat, -het - can/could
Kérhetek egy pohár vizet? - Can l ask you for a g/ass of water?
Tudtam uszni. - l could swim.

52, jov id - willMINDEN sávanN És szrnlÉLyseNl

Haza fogok menni - lwillgo home.

Szeretni fogsz? - Willyou love me?
Nem fogok takarítani. - lwillnot/won't clean.

54. csinálni - to do/did
Elvégzem a házimunkát, - l do the housework.
Megcsináltam aházi feladatomat. - l did my homework.

Meg fogom csinálni aházi feladatomat, - l will do my homework.

42

55. elíoglalt-to be busy

Elfoglalt vagyok, - l am busy.

Elfoglalt voltam. - lwas busy.

Elfoglalt leszek holnap, - lwillbe busy tomorrow,

56. szabad - to be free

Szabad vagyok. - l am free.

Szabad voltam. - l was free.

Holnap szabad leszek. - Tomorrow l will be free,

57. vinni - to take/took

Minden héten elviszlek moziba. - ltake you to the cinema every week.

vittem - ltook
Holnap elviszlek színházba. - Tomorrow l will take you to the theatre.

58. hozni - to bring/brought

Most hozok neked egy pohár vizet. - l am bringing you a glass of water now.

Tegnap hoztam neked egy konyvet. - l brought you a book yesterday.

Hozok neked egy csésze teát. - l will bring you a cup of tea.

59. kérdezni - to asUasked
Mindennap kérdezlek téged. - / ask you every day,

Feltettem neked egy kérdést, - l asked you a question.

Kérdezni fogok t led valamit. - l will ask you something.

60. kérni - to ask for/asked for

Most kérek t led egy pohár vizet. - l am asking you for a glass of water now,

Kértem toled egy pohár vizet. - l asked you for a g/ass of water.

Kérni fogok t led egy csésze kávét. - l will ask you for a cup of coffee.

61. jonni - to come/came

Hazajovok mindennap. - l come home every day.

Hazajottem pénteken. - l came home on Fiday,
Haza fogok jonni hétf n, - l will come home on Monday,
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62. visszajonni- ío come bacUcame back
Mindennap visszajovok, - l come back every day.

Tegnap visszajottem , - l came back yesterday,

Holnap vissza fogok jonni. - l will come back tomorrow.

63. találkozni- ío meeilmet
Találkozom veled minden hétf n. - l meet you every Monday,

Mult héten találkoztam Péterrel. - Lasí week l met Peter.

A jovo héten találkozni fogok Tamással. - Nexí week l will meetTom,

64. eljárni szórakozni - to go ouUwent out
Minden este elmegyek szórakozni. - l go out every evening.

Sokat jártam szórakozni, - lwent out a lot.

El fogok járni szórakozni. - l will go out.

65. Viszlát! - Bye!

66. nosza, rajta - Leí's
Menjlink!- Leí's gol
Ne menjlink moziba!- Leí's not go to the cinema!

67. fizetni - to pay/paid

Hadd fizessem én a vacsorát! - Let me pay for our dinner!
Tegnap én fizettem a számlát. - l paid the billyesterday.
Holnap én fogok fizetni. - lwill pay tomorrow.

68. ismételni- ío repeaUrepeated
Elismétlem a szavakat. - l repeat the words.

Elismételtem aházi feladatot. - l repeated the homework.

Nem fogom megismételni a kérdést. - lwill notlwon't repeatthe question.

69. gondolni, gondolkodni- ío thinVthought
én úgy gondolom - lthink so
Gondoltam, veszek egy képeslapot. - lthought of buying a postcard.

Át fogom gondolni. - t wiltthink about it.
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70. bánni - to mind

Nem bánom, - l don't mind,

Nem bántam, hogy elutaztam ki.ilfoldre. - l didní mind travelling abroad.

Nem fogom bánni, hogy elmész, - lwon't mind your leaving.

71. utazni - to travel/travelled

Ma k lfoidre utazom. - ltravel abroad today.

Tegnap Budapestre utaztam. - l travelled to Budapest yesterday,

Holnap k[ilfóldre utazom. - lwilltravel abroad tomorrow.

72, elkésni - to be late

Elkések. -lamlate.
Elnézést, hogy elkéstem, - l am sorry for being late.

Elfogok késni. - lwillbe late,

73. maradni, megszállni - to stay/stayed

Én itt maradok. - l stay here.

Ebben a városban maradtam. - l stayed in this town.

ltt fogok maradni. - lwill stay here.

74. látni, nézni- to see/saw

Látlak! - l can see you!

Láttam Pétert tegnap a moziban. - l saw Peter yesterday in the cinema.

Meg fogom nézni ezt a filmet. - lwillsee íhis f/m.

75. hallani- to hear/heard

Mindennap hallok en l a kávéról a tv-ben. - I hear about this coffee every day on TV.

Hallottam ezt a nevet, - l heard this name.

Hallani fogsz err l a konyvr l. - You will hear aboutthis book.

76. adni - to give/gave

Minden hónapban adok neked egy ajándékot. - l give you a present every month.

Péter adott nekem egy angol konyvet. - Peter gave me an English book.

Fogok neked adni egy ceruzát. - lwill give you a pencil.
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77 , kapni, szerezni - to get/got

Szereznem kell egy autót. - l have to get a car,

Pénzt kaptam. - l got so/ne money.

Kapni fogok egy ceruzát, - l will get a pencil.

78. kolcsonkér - ío borrow/borrowed
Kolcsonkérhetem az angol konyvedet? - Can l borrow your English book?
Kolcsonkértem egy autót. - l borrowed a car,

Kolcsonkéred Péter autóját? - Will you borrow Peter's car?

79. kolcsonad - fo lend/lent
Most kolcsonadok neked egy konyvet, - Notv l am lending you a book.
Kolcsonadtam neked az autómat mult vasárnap. - l lent you my car last Sunday,
Kolcson fogom adni neked az autómat, - l willlend you my car.

80. játszik - to play/played
Mindennap játszom a gyerekemmel. - l play with my child every day.

Tegnap játszottam otthon. - Yesterday l played at home,

Holnap játszani fogok a lánytestvéremmel. -Tomorrow lwill play with my sisíer.

81.tóz-to cooUcooked
Mindennap vacsorát t zi5k, - l cook dinner every day,

Tegnap ebédet f ztem. - l cooked lunch yesterday.

Holnap f zni fogok, - l will cooktomorrow.

82, találkozni - ío meet/met

Minden héten találkozom Péterrel, - l meet Peter every week,

Minden vasárnap találkoztam Juliával. - l met Julia every Sunday.
Holnap találkozni fogok veled. - l will meet you tomorrow.

83. -nyak, -nyek, -nytik - shall//we (csnx EBBEN A rÉr szeuÉlvarru)

Kinyissam az ablakot? - Shall l open the window?
Menjiink moziba? - Sha// we go to the cinema?

lII.

lgék l Verbs

li] "u

84. felvesz (nunÁr) - to put on/put on
Minden héten felveszem a piros ruhámat, - l put on my red dress every week.

Tegnap felvettem a kék pólómat, - Yesterday l put on my blue T-shirt.

Holnap felveszem a barna nadrágomat, - Tomorrow l will put on my brown írousers.

M i nden este levesz.,,,ÍÍ; li': ff:'} i';;!; ::'::::,Z!,, n,,n
Tegnap levettem a pólómat. - l took off my T-shirt yesterday,

Holnap este leveszem a ruhámat. - lwilltake off my dress tomorow in the evening.

86. felszáll (xözlrxroÉst eszröznr) -to get on/got on
leszáll - to get off/got off

Minden reggel felszállok a 86-os buszra, - l get on the bus number 86 every morning,

Tegnap leszálltam a vonatról. - l got off the train yesterday.

Budapesten le fogok szállni, - l will get off in Budapest.

87. megold egy problémát-to solve a problem/solved a problem

Mindennap megoldok egy problémát. - lso/ye a problem every day.

Hétfon megoldottam egy problémát. - l solved a problem on Monday.

Holnap meg fogok oldani egy problémát, - Tomorrow l will solve a problem.

88. keresni - to look for/looked for

Mindennap munkát keresek, - l look for a job every day,

Tegnap kerestem a konyvem . - l looked for my book yesterday.

Holnap a kutyámat fogom keresni. - lwill lookfor my dog tomorrow.

89. cserélni - to change/changed
Mindennap pólót cserélek. - l change my T-shirts every day,

Tegnap kicseréltem a konyveimet, - / changed my books yesterday.

Holnap ki fogom cserélni a nadrágomat. - l will change my trousers tomorrow.

90. postáz/felad - ío post/posted

Feladom a leveleket. - / posí the letters.

Tegnap feladtam a leveleket. - / posíed the letters yesterday.

Holnap fel fogom adni a leveleket. - l will post the letters tomorrow.
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91. elktild - to send/sent
Mindennap elklildok tíz e-mailt. - l send ten e-mails every day.

Elküldtem a lánytestvéremet a boltba tegnap. - / sení my sister to the shop yesterday.

Holnap el fogom kitldeni az e-mailt. - lwill send the e-mailtomorrow.

92, felel /válaszol - to answer/answered
Mindig válaszolok a kérdésekre. - / always answer the questions.

Tegnap válaszoltam az e-mailedre. - Yesíerday l answered your mail.

Holnap válaszolni fogok a leveledre , - l will answer your lefter tomorrow.

93. hallgatni - to listen to/listened to

Rádiót hallgatok mindennap. - l listen to the radio every day.

Zenét hallgattam tegnap. - l listened to music yesterday.

A hétvégén zenét fogok hallgatni. - l will listen to music at the weekend.

94. aludni megy - to go to sleep/went to sleep

Mindennap 11-kor megyek aludni. - l go ío s/eep at 11 o'clock every day.

Tegnap éjjel 12-kor mentem aludni. - l went ío s/eep at 12 o'clock last night,

Holnap este 1O-kor megyek aludni. - l will go to sleep at 10 o'clock tomorrow evening.

95. élvez - to enjoy/enjoyed
Mindig élvezem az angoltanulást. - l always enjoy learning English.

Szombaton élveztem a partit. - l enjoyed the party on Saturday.

Éfueznifogom az uj konyv olvasását holnap.

- l will enjoy reading the new booktomorrow.

96. szeret - to love/loved

Szeretlek. -lloveyou.
Szerettem az angolóráimat. - l loved my English /essons,

Örokké szeretnifoglak. - twiltlove you forever.

97. zuhanyozik - to take a shower/took a shower
Minden reggel zuhanyozok. - l take a shower every morning.

Tegnap éjjelzuhanyoztam. - ltook a shower last night,

Szombat éjjel csak zuhanyoznifogok. - lwilljusttake a shower on Saturday night.
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98. megkap - to receive/received

Sok levelet kapok mindennap, - l receive a lot of letters every day.

Pénteken 
,100 

e-mailt kaptam. - On Friday l received 100 e-mails.

Holnap sok levelet fogok kapni. _ Tomorrow lwill receive a lot of letters,

99. elveszít - fo /oose//osí

Mindennap elhagyok egy tollat. - / /oose a pen every day.

Tegnap elveszítettem a konyvemet. - Yesterday llost my book.

Holnap el fogok hagyni valamit. - Tomorrow l will loose something.

'l00. megtalál- fo find/found

Mindennap megtalállak téged. - lfind you every day,

Tegnap megtaláltam a tollam, - lfound my pen yesterday.

Meg fogom találni a macskam? - Wi! l find my.cat?

Kérdések-Igék Questions-Verbs

1.

Miért késel? - Why are you late?
Miért késtél? - Why were you late?
Miért fogsz késni? - Why will you be late?

2.

Beszélsz Péterrel? - Do you speakto Peter?
Beszéltél Péterrel? - Díd you speakto Peter?
Beszélni fogsz Pétenel? -Willyou speakto Peter?

3.

Hol dolgozol? -Where do you work?

Hol dolgoztál? -Where did you work?

Holfogsz dolgozni? -Where willyou work?

4.

Hol élsz? - Where do you live?
Hol éltél? - Where did you live?
Holfogsz élni? - Where willyou live?

lll.

Igék l Verbs
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5,

Segítesz mindennap anyukádnak? - Do you help your mother every day?
Segíthetek? - Can l help you?
Segítettél neki? - Did you help him?
Segíteni fogsz nekem? - Willyou help me?

6.

Tudod ezt? - Do you know this?
Tudtad ezt? - Did you know this?
Tudni fogod ezt? - Will you know this?

7.

Kedveled Pétert? - Do you like Peter?
Tetszett a film? - Did you like the film?
Szeretni fogod ezt a szoknyáI? - Will you like this skirt?

8.

Mindennap hazamész? - Do you go home every day?
Tegnap szórakozni mentetek? - Did you go out yesterday?
Holnap moziba mész? - Will you go to the cinema tomorrow?

9.

Utálod a reggeleket? - Do you hate mornings?
Utáltad a telet? - Did you hate winter?
Utálni fogod a nyarat? - Will you hate the summer?

10.

Úszol mindennap? - Do you swim every day?
Úsztál tegnap? - Did you swim yesterday?

Holnap reggel fogsz úszni? - Will you swim tomorrow morning?

11.
Van lány- vagy fiútestvéred? - Have you got any sisíers or brothers?
Volt egy fiutestvéred? - Did you have a brother?
Lesz lánytestvéred? - Will you have a sisíerZ

5o

12.
Fáradt vagy? - Are you tired?

Fáradt voltál tegnap? - Were you tired yesterday?

Holnap fáradt leszel? - Will you be tired tomorrow?

í3.
Fázol? - Are you cold?
Tegnap íáztál? - Were you cold yesterday?

Péter fázni fog? - Will Peter be cold?

14.
Meleged van? - Are you hot?

Meleged volt? - Were you hot?

Meleged lesz? - Willyou be hot?

15.

Éhes vagy? - Are you hungry?

Éhes voltál? - Were you hungry?

Éhes leszel? - Will you be hungry?

í6.
Szomjas vagy? - Are you thirsty?

Szomjas voltál? - Were you thirsty?

Szomjas leszel? -Willyou be thirsty?

17.
Boldog vagy? - Are you happy?

Boldog voltál? - Were you happy?

Boldog leszel? - Will you be happy?

í8.
Szomorú vagy? - Are you sad?

Szomor voltál? -Were you sad?
Szomoru leszel? - Will you be sad?

]]i
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19.

Házas vagy? - Are you married?
F|ázas voitál? - Were you married?
Házas leszel? - Willyou be married?

20.
Beteg vagy? - Are you ill?
Beteg voltál? - Were you itl?
Beteg leszel? - Willyou be ill?

21.
Mindenkit meghívsz? - Are you inviting everybady?
Engem meghívtál? - Did you invite me?
Pétert meg fogod hívni? - Willyou invite Peter?

22.
Mindennap ebédelsz? - Do you have lunch every day?
Tegnap ebédeltél? - Did you have lunch yesterday?
Holnap ebédelsz? - Willyou have lunch tomorrow?

23.
Mindennap írsz nekem e-mailt? - Do you write an e-mailto me every day?
Írtál e-mailt tegnap? - Did you write an e-mailyesterday?
Holnap írni fogsz? - Will you write tomorrow?

24.
Mindennap veszel egy szelet stiteményt? - Do you buy a piece of cake every day?
Vettél tegnap kenyeret? - Did you buy some bread yesterday?
Venni fogsz holnap egy ruhát? - Will you buy a dress tomorrow?

25.
Elfoglalt vagy? - Are you busy?
Elfoglalt voltál tegnap? - Were you busy yesterday?
Elfoglalt leszel holnap? - Will you be busy tomorrow?

26.
Mikor jossz vissza? - When do you come back?

Mikor jottél vissza? - When did you come back?

Mikor fogsz visszajonni? - When will you come back?

27.
Mikor ta lkozol Pétenel mindennap? - When do you meet Peter every day?

Mikor találkoztál vele? - When did you meet him?

Mikor fogsz velem találkozni? - When will you meet me?

28.
Hová mész mindennap? - Where do you go every day?

Hová mentél tegnap? - Where did you go yesterday?

Hová fogsz menni holnap? - Where will you go tomorrow?

29.
Szeretsz? - Do you love me?

Szerettél? - Did you love me?

Szeretnifogsz? -Willyou love me?

30.

Emlékszel a gyerekkorodra? - Do you remember your childhood?

Emlékeztél Pétene? - Did you remember Peter?

Emlékeznifogsz rám? -Willyou remember me?

lll.
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lV.

Eqvéb l htliscellaneous
Y,

t lrány, mennyi, hogyan? - how? lHány éves vagy? - How old are you?
.' rrri, mit? - what? / Mi a foglalkozása? - What do you do?
t lrol, ahol - where? / Hol laksz? - Where do you live?
,l rniért? - why? /Miértvagy szomoru? - Why are you sad?
'r tnikor? - when? / Mikor jossz? - When will you come?
t, ltatározott nével : a, az- the
I llatározatlan nével : egy - a, an
lt semennyi, valamennyi - any (xÉnoÉssen És rncnoÁssnru)

/ Nincs pénzem. - l haven't got any money
,t néhány, valamilyen - some

/ Van egy kis pénzem . - l have goí some money.

A. EtöuÁnószAvAK / Pnrpostrtorus

Fóleg helyi viszonyt jelent eliiljárószók

The chairis óeside the table.

He works at a company.

A szék azasztal mellett van.
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IV.

Egyéb l Miscellaneous

between (kozott)

The road /eads between nice mountains.Az út szép hegyek kozott vezet.
,] ], ':: ! . :'" ' . , , ' '

filfiáffi lfi.ffi6.t .i.fiáX1.,,. 
:i..i:llnl1

ő a fal mellett tilt.

E$$fififfi táftiaifigg,y |r.:i]ii:i ili ..l:iii:.

A színházbóljovok.

:1iii|i|iili1,;' i i ;i 
1,1';,i' 

;,'11lii 
i| 

ii,,,l.l'; ;,i ;;i,, |,, i ir;ii

fii$ti n, k ffiHfiniltá,n1,;,l1.,ii.;|i,

Megállt az ablak elott.

#;ffi$#klá ;háában.váánáki; i l i,li: :'

A házuk kozel van a dombhoz.

Lévátte a dobod a polcrOt, .

Afénykép a falon ftigg.

KiÓ ádtiá..nffit1.:.. i li,,,,,,,,,.,,i.,l.,."l"".. 
l.

A mozin kívul várt.

#il#ffiPá fit.áSffá|lf I tt1fóg'..,;..lil.,.

He was waiting outside the cinema.

iréfil fé l,:i : :, :,,,'-''', _,,,,,"l',,,,,,,,,.;',,tl

A;,Ir*orOrng, ..ot/ í,f,ltá, deffi
round (kortil)

A gyerekek a kastély kortil szaladgáltak. The children were running round the castle.

-iliffiffiifiifiíii

by (mellett)

i i, ii**fiitr**iíffiiiiiiii
from (tól, -ból)

.*i iiii*ffi*-*
in front of (elott)

:i ;ii#s**t*iffilí;l,
near (kózel vmihez)

ii 
i 

l'i 
i1r 

0**m**,i1 

1 
1ii;i 

Í

on (upon) (-on, -ra)

i :li 

***iffi{*ti,liiiiii

outside (kívul)

rnruw*,.ffi***l'

to (-hoz)

She rrvas sitting by the wall.

1, , ,,,,1; ,,,,;1,,],1,',,;,,,,,.1,1,,,',.ll'll,1.lll.i.llijr.ilj'r:rilrIili.rr,:rjiljjiirirlijiilIr

1.,,,,, .,, ., fu , mn ii|,,UOW;:;abr;,

l am coming from the theatre.

'.]. 
,,.,, ,,, 

,.,1,',]1.],. .,..,,:,.,.,1 "..,..,1 ll;,'1,,l,,1'..'.ll'.'i 
,,.i ,'..... 

'i 

i;'.,'lj..

,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,l,,, rrr{,r r,rs ll,tl mlr'F,6,

He stopped in front of the window.
,,,,,,,, , ,|,,, , ,,,:,,:,,,i ,,,l::,,:,,.,,,,,,,,,,,:,,,,:,,,,,,il,,,',,:.i;',i i'].,,,,j,',i;''ilj,iljiil

'',, 
rib',cog*. ;il io-i*eiiffi i#u*#i

Their house is near the hill.

.iiiii-;ii:i:j|iliilir.ii]]i]iiiiliiiiliiiiiii;iiiiiiiiiiliiiliixiil;ii;liitiiiiillliiliiiilillii$il

,:, :',,,,,;,1r',ffi.Íhá,to;..á*ru]ir f

The photo hangs on the wall.
,, |,, ,,,,,, ,,,,,,, ,,,, ,],i,],:,,;,]'',,,,,],;,,r,,,,,'', '' ''

|,],],, Slrq.nan'.outoffiplfiOtl,$e.

,, ,, ,, ,,,,, 
,,,,. ,,,, 

, ,,,j,,',,1,' 
,,:..,,. ,'',',',.,' 

,,'.'..lir;ii.

Srre, 
:wént j 

fflbú. í, 
' 

I tlá 
' #ftffifáffi{ffi tlt*ii t|ffil

Az irodához vezetett. He drove to the office.
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lV.
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Ftíleg id beli viszonyt jeIent el<itjárószók:

He was walking towards the beach.

,:## iil #i#*ffi
They walked up the mountain.

',,,',,',,:',.l..,,,..,i.,l'..n;.,*il4.á*e;;,

Our /esson started at 11 o'clock.

"l:,,:,, 
:,:,, .l, ::,,1' ,,,,: l,;,],,"r:,:,l" ]'], ]'''

,,,,n: ii,i,'ii ',. ,iai,

A strand felé sétált.

',1,:,,,,;l,..i,,',,,,:i,1,1l i,l',,;11.,',l,r;,:;1,.;.',1',,,,, 
l'

n rutya,6l fi6 e1áu..rutm.,,

l elsétáltak a hegyre.

, 
. .;'r.1],1,,,,:,1,1,,,, ,,,,.,. ,:,1],1: i :,],,,1 ,::,,, ,,,. , ,,,,:

rUeUtlt*n.ffi 
"..ilr'.',i.'..l 

'''....,l, 
.,.,.l,,'.

Az óránk ,11 
órakor kezdodott.

,,...,.l1,'.1'1l1'lil,;-,',.l.l',,.., ; 
l'','.,. 

1,;,,.:','...,,...,..

Felkelt ffidíd léffi,*j,.,.,],,,r]]]11,,]:,,,],],

',,,,,,,,l.,,l,::,::,:,,,,1, '1.,'::,:: :,,,,il, .:',1

nngfiáÉáfilÉi,iffi 
'Ótá;l,.,:,1.1',.'.,:,,,

ltt fog maradni vasárnapig.

,'.,,''':','.'1,1, ,, l:'] '.,,,"'',''.,:.,",.',, 
,'',, ',' ,,,,.,,,,,,,,,,'

Elkész |fl t] gs*,hÓ.nápbin,,béítií.

Towards (felé)

,..'mffi't*ta,tt'
úP (Vmin fel)

at (-kor)

,q,Fffi#ffi

by (-ra)

Készen kell lenned a munkáddal péntekre , You must be ready with your work by Friday.

Németet tanult 10 évig.

_l ..,,,,,,1:l,,, ,,i,, ','',,,,,,,,',,,,',,,,' '', ,1:,,, , , ,,:,Szepte fÓ ,6íkffii,

.Junius 1 -jén érkezett.

on (-on)

for (-ig)

He has been studying German for 10 years,
ifii{*S.$$ftilii11;|iíiiii;iiiiiiiiiiiili;;iliii'l,iiiiliii,iliiliiiri,iii;i.liiiiitiiiriiiiiii:ii;liilililiil11,i;lil;

fféffi ###,if,f,#p.

He arrived on June 1st,

...,SÍnee,(Ó,fi},, 
|,, ' , il,,, , , ,:,:],,, ,,,1i,;,l 

,,:,i ,,

:,, ;,, ::,,",1'',;; ,l, ,. g*'*aJ ,OaBn lr#n g iniÉhglan4:Srnie.'rSS
tiii (untit) (-ig) ::"

We will stay here till (until) Sunday,
,Within.,{be|ti 

,'.,,' ','' , ,,, ,,,,_ ,. ,,,,,] 
] 
',, 

1:: ,,, ,,,:,,,,,:,,,,,l, 
,'.,,,,,: 

, ,,',,,

,,,,],,,,],:,,l,,:,,,::, :, :,,,,,,,1f**, bei dorrc witttiti á r tlfft:;



M.

Egyéb l ltliscellaneous

a)T számnevek
1 one
2 two

3 three
4 four
5 five

6 six
7 seven
8 eight
9 nine
't0 ten

11 eleven
12 twelve
13 thirteen

14 fourteen

15 fifteen

16 sixteen
,t7 seventeen
18 eighteen
,19 nineteen
20 twenty

21 twenty-one
22 twenty-two

23 twenty-three

24 twenty-four

30 thirty

31 thirty-one

32 thirty-two

40 forty

50 fifty

60 sixty
70 seventy
80 eighty
90 ninety

100 a (one) hundred

6o

B. Sáuor / NuMaens

b)Sorszámnevek
1. first

2. second
3. third

4. fourth

5. fifth

6. sixth

7. seventh
8. eighth

9. ninth

10. tenth

11. eleventh
12. twelfth

13. thirteenth

14, fourteenth

15. íifteenth
16. sixteenth
17. seventeenth
18. eighteenth
19. nineteenth

20. twentieth

21. twenty-first

22. twenty-second
23. twenty-third

24. twenty-fourth

30. thirtieth

31. thirty-first

32. thirty-second
40. fortieth

50. fiftieth

60. sixtieth

70. seventieth
80. eightieth

90. ninetieth

100. one hundredth

c)Számjegyekkel
1st

2nd

3rd

4th

5th

6th

7th

8th

9th

1oth

11th

1zth
13th

14th

1sth

16th

17th

18th

1gth

20th

21st
22nd
23rd
24th
3oth

31st
32nd
40th

5oth

60th

7oth

80th

90th

100th

C. SzeuÉlyes nÉvuÁsor / Pensorunt- pRoNouNs

A szeméIyes névmás tárgyesete
l|llgem - íne
tdlged - you
iil (hímnem) - him
iit (nonem) - her
rll (semlegesnem)- rT

rrrinket - us
lrteket - you
tllloket - you
t'ket- them

A birtokos névmás
cnyém- my
hed - your
tlvé (hímnem)- his
trvé (n nem) - her
rlvé (semlegesnem) - rfs

rniénk - our
lrctek- your
tlnoké - your
ljvék-their

Az <inálló birtokos névmás (nem állhat utána f név)
rlnyém - mine

-Eza te konyved? - /s this your book?
- lgen, az enyém. - Yes, it's mine.

liéd - yours
tlvé (hímnem)- his
rlvé (n nem)- fiers
iivé (semlegesnem) - lfs
lniénk - ours
liétek - yours
onoké -yours
óvék - theirs

b l Miscellaneous
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lV.
I

Egyéb l htliscellaneous

A személyes névmás részhatározó esete
nekem - (to) me
neked - (a you
neki (hímnem) - (to) him
neki (nonem) - (to) her
neki (semlegesnem) - (a ít
neklink - (a us
nekik - (to) you
onoknek - (to)you
onekik - (to)them

A visszaható névmás
saját magam - myself
saját magad - yourself
saját maga (hímnem) - himself
saját maga (n nem) - herself
saját maga (semlegesnem)- iíse/f
mi magunk - ourse/yes
ti magatok - yourselves
onok - yourselves
ok maguk - íhemse/yes

10. ez - íhis l Ez egy toll, - Ihis is a pen,

11 . biztosan, bizonyára - sure
12. egyutt - together l Menjtink egyutt, - Leí's go together.

1 3, vagy - or
'l4, és - and
15. sok - much - uEesáunLHATATLAN rónrvrrnÉl rÉnoó És rncnoó MoNDAToKBAN

Nincs sok pénzem , - l haven't got much money.

16. sok - many - vrcsátrlnlnnró röruevrxruÉl xÉnoó És rnenoó MoNDAToKBAN

Nincs sok konyvem. - / haven't got many ooks.
17. sok - a lot of - xtlrlErurő MoNoffianru HRsznÁuur

Sok ceruzám van. - l have got a lot of pencils.
18. egyáltalán - at all
19. egyáltalán nem - not at all
20. egy kicsit - a little / lgyál egy kicsit. - Drink a little,

21. Rendben, - All right.

22,it - here / ltt vagyunk. - Here we are.

23. ott - there / Ott van a barátom. - There is my friend,

24, az - that l Aaigaz, - That's true.
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V.

Párbeszédek l Dialogues

A

I

Udvtizlések I Greetings

,ló napot kívánok! Kevin Field vagyok!
tjdvozlom!

tldvozlom!

ljzia. Én Szekeres Péter vagyok.
()rulok, hogy találkoztunk!
Szia. Az én nevem Mary Smith.
( )rulok, hogy találkoztunk!

ljázas vagy?
Nem, én nem. EgyedLilálló vagyok,
I-,s te?

Hol laksz?
En Budapesten lakom.

Holdolgozol?
Egy vállalatnál dolgozom, az a neve, hogy Gamma,

Good morning! l'm Kevin Field!
How do you do?
How do you do?

Hi!My name is Peter Szekeres.
Nice ío meet you!

Hi! My name is Mary Smifh,

Pleased to meet you!

Are you married?
No, l am not.l am slng/e.

And how about you?

Where do you live?
l live in Budapest,

Where do you work?
lworkfor a company called Gamma.

Van gyereked? Do you have any children?
lgen, van egy fiam, tízéves. Yes, / have got a son, he is ten years old,

Szia! Te diák vagy? HilAre you a student?

Nem. Dolgozom egy bevásárlókozpontban. No, l am not. lwork in a shopping centre.
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V,

Párbeszédek l Dialogues

- lgen, van három fiútestvérem és egy lánytestvérem.
Yeg / have three brothers and a sisíer.

8.

- Van testvére?

9.

- Elnézést, on egyedulálló?

- Nem, van egy férjem, Tom.

,l0.

- Hol lakik?

- Budapesten, a Kossuth út 10. szám alatt.

11,

- Szia Péter! Mi ujság?

- Remekül vagyok, koszonom.

12.

- Szia Mary! Hogy vagy?

- Nem tuljól. Elfoglalt vagyok, sokat dolgozom.

13,

- Szia! Hogy vagy?

- Remek l, koszonom, És te?

14,

- ltt élsz?

- lgen, itt élek.

B. Kérdések / Questions

1.

-Ki
- Ó a férjem. Tomnak hívják.

Do you have any brothers orsisíersZ

Excuse me, are you single?
No, l am not. l have a husband,Tom.

Where do you live?
llive at 10 Kossuth síreeí in Budapest.

Hi Peter!What's new wíth you?
Just fine, thanks.

Hi Mary! How is it going?
Noí íoo bad. l am busy, lwork a lot,

Hi! How are you?
Fine, thank you, What about you?

Do you live here?
Yes, / live here.

Who is he?
He is my husband. His name is Tom,
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V.

Párbeszédek l Dialogues
,)

Kió?
A feleségem. Marynek hívják,

:]

Ki azaíérfi?
Atestvérem, A neve Péter.

4

Kiazan ?
-A testvérem. Kittynek hívják.

1,,

ki beszél kérem?
-A tesfuéred, John.

6.

- Kivolt itt?

- Az anyukád.

l.
- Kitelefonált?

-Atestvéred, Mary.

B.

- Kit láttáltegnap?

- Az apukádat.

9.

- Miez?
- Ez egy autó.

10.

- Holvoltáltegnap?

- Moziban.

Who is she?

Sfie is my wife. Her name is Mary.

who is that man?
He is my brother. His name is Peter.

Who's that woman?

She is my sister. Her name is Kttty

Who is speaking, please?
Your brother, John.

who was here?
your mother.

who called me?
Your sister, Mary.

Who did you see yesterday?
your father.

What is this? (Whaí's íhis?,)

Ihis is a car.

Where were you yesterday?
l was at the cinema.
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V.

Párbeszédek l Dialogues
V.

Párbeszédek l Dialogues

12.

- Elnézést, hol vagyok most? Nem tudom. Excuse me, Where am l now? l don't know.
* Ön Budapesten van, a Kossuth utcában. You are in Budapest in Kossuth street.

11,

- Holvoltál hétf n?

- A kozértben.

13.

- Elnézést. Ért on engem?

- lgen.

- Hol van egy jó étterem?

- Sajnos nem tudom. Nem itt lakom.

14

- Ez azuj autóm. Tetszik?
* lgen. Szép!

15

- Tudsz autót vezetni?

- lgen, tudok.

16

- Tudsz tjszni?

- Nem, nem tudok.

17.

- Megkaphatom a reggelimet?

- lgen, természetesen.

18.

- Segíthetek?

- lgen. Kérek egy csésze kávét és egy csésze teát,

Where were you on Monday?
lwas in a supermarket.

Excuse me, Do you understand me?
Yes, l do.

Where is a good restaurant?
Sorry, l don't know, l don't live here.

Ihis,s my new car. Do you like it?
Yes, ff ts nice,

Can you drive a car?
Yes, l can.

Can you swim?
No,1 can't.

Can l have my breakfast?
Yes, sure.

Can l help you?

Can l have one cup of coffee and one cup of tea?
Yes, síratght away,

C. Nosza, rajta / Let's

I

szeretnék moziba menni ma este!

Rendben. Menjtink moziba!

,)

Szeretnék szni ma reggel!

Menjiink!

:]

Éhes vagyok. Ebédeljrink!
Rendben. Menjunk egy jó étterembe.

4

Szomjas vagyok. Menjtlnk egy kisvendéglobe!

lwould like to go to the cinema this evening!
All right. Leí's go to the cinema!

lwould like to swim this morning,

Let's go!

l am hungry, Let's have lunch!
Ail nght. Leí's go to a good restaurant.

l am thirsty. Leí's go to a pub!

l'm tired. l worked a lot,

All right. Leí's go home!

-Azonnal.

68

Nem jó otlet. Drága. Menjünk haza| lt's not a good idea, lt's expensive. |eí's go home,

5

Menjünk színházba a hétvégén! Leí's go to the theatre at the weekend!
Attól tartok, ez nem jó otlet. Moziba megyek a barátommal.

l'm afraid it's not a good idea. l willgo to the cinema with my boyfriend.

6.

Fáradt vagyok. Sokat dolgoztam.
- Rendben. Menjtlnk haza|

l.
, Szeretnék étteremben vacsorázni péntek este.

lwould like to have dinner in a restaurant on Fiday.
- Rendben. Meghívlak egy jó étterembe. All right. l invite you to a nice restaurant,
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Párbeszédek l DialoguxPárbeszédek l Dialogues

- Bemegyek a fürd szobába, megmosom a fogam, az arcom és a kezem.
l go to the bathroom to brush my teeth, wash my face and hands.

10.
, szeretsz elmenni szórakozni? Do you like going out?

- lgen, sok barátom van. Héfuégén gyakran megyek velrik kocsmázni.
yes, / do. l have a lot of friends, Áí the weekend l often go with them to pubs.

11.

D. Napirend l Daily routine

1.

- Mikor kelsz fel?

- Mindennap reggel 7-kor kelek.

2.

- Mit csinálszazután?

3.

- Mikor oltozol fel?

- Reggeli után feloltózom.

4.

- Hány órát dolgozol egy nap?

- Mindennap 8 órát dolgozom.

5.

- Mit csinálsz munka után?

- Munka után tv-t nézek vagy netezek.

6.

- Mikor mész aludni?

- Minden este 11-kor megyek aludni.

7,

- Mikor mész bevásárolni?

- A hétvégén.

8.

- Mikor takarítod ki a lakást?

- Hétvégén.

Whattime do you get up?
l get up at 7 o'clock every day.

What do you do afterthat?

When do you get dressed?
After breakfasí / gef dressed.

How many hours do you work a day?
lwork8hoursaday.

What do you do after work?
Afterwork lwatch w or use íhe lnternet.

Whattime do you go to bed?
l go to bed at 11 o'clock every night.

When do you go shopping?
Atthe weekend.

When do you clean your flat?
At the weekend.

9

Szeretsz konyvet olvasni?
-lgen, de nincs sok szabadid m,

- Magyarországon élsz?

- Nem, én nem, Angliában élek.

12,

- Hol laksz?

- Egy kisvárosban élek Magyarországon,

13.

- Elmegyek ma éjjel szórakozni.

- Mikor jószhaza?

- É;et Z-kor.

E. Meghívás / lnvitations

1.

- Szabad vagy ma este?

- lgen, azt hiszem.

- Meghívhatlak moziba?

- Koszonom. Elfogadom a meghívásodat.

2.

- Van valami kulonos elfoglaltságod holnap?

- Attól tartok, elfoglalt vagyok.

- Milyen kár!

Do you like reading books?

Yes, / do, but l don't have much free time.

Do you live in Hungary?

No, l don't. l live in England.

Where do you live?
llive in a smalltown in Hungary.

lwillgo outtonight.
When willyou come home?

At 2 o'clock at night.

Are you free this evening?
Yes, / think so,

May I invite you to the cinema?
Thank you, l will accept your invitation.

Are you doing anything tomorrow?

l'm afraid lwillbe busy.

What a ptU!
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V.V.

Párbeszédek l Dialogues

3.

- Meghívhatlak vacsorázni? May l inv'tte you to dinner?
- Jó otlet! Mikor és hol találkozunk? lt's a good idea. When and where shallwe meet?
- Este 6-kor az étteremben , Let's meet aí sx in the restaurant.

Párbeszédek l Dialogues

- Találkozzu n k dél után 1 -kor a bevásá rlókozpontban, az étterem be n.

See you at 1 in the afternoon in the shopping centre in a restaurant,

4.

- Ma egytitt ebédelhetünk?

- lgen, ez nagyszerű.

5.

- Szornyen sajnálom, hogy elkéstem.

- Nem tortént semmi.

6.

- Koszonom, hogy ennyit íáradoztál.
- Nem tesz semmit.

7.

- Koszonom a szép napot,

8.

- Ön nagyon kedves.

9,

- Sajnálom, de mennem kell.

- Valóban? Milyen kár!

Maradj még egy kicsit!

10

- Add át tidvozletemet a családodnak!

11.

- szeretnék elbúcsuzni.

- Örtilok, hogy találkoztunk.
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Can we have lunch today?
Yes, fhaí3 great.

l'm terribly sorry for being late.

That's allright.

Thank you for your efforts.

That's allright,

Thank you for the lovely day.

You are very kind.

l'm sorry, but l must be going.

Must you really? What a pity!

Do stay a bit longer!

Give my regards to your family!

l'd like to say good-bye.

lt's nice to see you.

F. Magamró!-About me/Kivagyok én? -Who am l?
(Éz ruANyAG n CD-ru rueu rnnunró)

A.
,l. 

Engem .., hívnak.

2. 20 éves vagyok.

3, Egyetemre járok.

4. A szijleimmel élek.

5, Budapesten lakom.

6, Van egy hugom.

B.
1. Én... vagyok

4. Van egy bátyám.

5, A bátyám házas.

My name is..,

I am twenty years old.

l go to university.

l live wíth my parents.

l live in Budapest,

l have got a younger sisíer

lam/l'm..J.....

l have got an elder brother.

My elder brother is married.

7. A húgom ápolón egy kórházban.

B. A szüleim nyugdíjasok.

My younger sisíer is a nurse in a hospítal.

My parents are pensioners.

9. Szabadid mben szeretek moziba járni, konyveket olvasni és utazni.

ln my spare time l like going to the cinema, reading books and travelling.

10. Szeretnék kozgazdász lenni a jovoben. lwould like to be an economist in the future.

2. 1980. május 3-án születtem. I was born on /the/ third /of/ May, 1980.

3. Apukám tanár, anyukám eladó. My father is a teacher, my motherr's a s/rop assisíaní.
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V.

Párbeszédek l Dialogues

6. Van egy fiuk, Péter.

7. Én nem vagyok házas.

8, A barátn mmel élek.

9. Bérelek egy lakást.

'l0. Én fogorvos vagyok.

They have got a son, Peter.

l am not married,

l live with my girlfriend.

l rent a flat,

l'm a dentist,
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Vl.

- / see whatyou mean, but ...

- l'm afraid l disagree with you, / l'm afraid I don't agree with you.

C. Véleménynyilvánítás

1. véleményem szerint - in my opinion / according to me
').azénnéz pontomból -from my pointof view

:}. Személy szerint én aztgondolom, hogy. Personally lthinkthat...

D. Egy másik személy véleményének megkérdezése

t Én valószín leg egyetértek aual.
.' Ugy vélem, ez valószín leg helyes,

t Ez valószín leg helyes.
4 Az teljesen igaz.

l, Az pontosan az, amire én gondolok.

ti lgen, úgy hiszem, hogy ez jó otlet,

B. Egyet nem értés

l Értem, mit ért on ez alatt, de ...
/ Attól tartok, nem értek egyet onnel.

1. Mit gondol?

2. Mia véleménye...?
3. Van valamilyen gondolata...?

E. MegkérnivaIakit, hogy isméteIje el, amit mondott

t. Újra tudná mondani, kérem?

2. Megismételné, kérem?

- l'd probably agree on that.

- lthinkthat's probably right.

- That's probably right.

- That's absolutely right.

-That's exactly what lthink.

- Yes, lthink, that's a good idea,

- What do you think?

-What's your opinion about,..?

- Do you have any thoughts on...?

- Could you say that again, please?

- Could you repeatthat, please?
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VI. Vl.
Hasznos kifejezések a párbeszédekben Hasznos kifejezések a párbeszédekben

2. Nem vagyok benne igazán biztos, de én azt gondolom, hogy...

- l'm not really sure, but lthink..,
3. Eztnehézpontosan megmondani, detalán... -/íis difficulttosayexactly,butperhaps..,

H. td t adsz magadnak, hogy gondolkozz...

F. udvarias félbeszakítás

1. Félbeszakíthatom?
2, Mondhatok valamit?
3. Elnézést, hogy félbeszakítom, de,..
4. Elnézést,,.

G. Bizonytalanság kifejezése

1, Nem vagyok biztos benne.

1. Nos, hadd lássam...
2. Hadd gondolkozzak.

3, Nos, ezegy nehéz kérdés.

l. Az érdekl dés fenntartása

1. Valóban?
2. Ez érdekes,
3. Azután mi tortént?

4. lgen,

5. Úgy van.

J. Ajánlani valakinek valamit

1. Kinyissam az ablakot?
2. Menj[ink moziba?
3. Miért nem teniszezünk?
4. Mit szólnál, ha vacsoráznánk?

- May linterrupt?

- Could ljust say something?

- Sorry to interrupt you, but..,

- Excuse me...

- l'm not sure.

-Wel\,\et me see..,

- Let me think.

- Well, that's a difficult question.

- Really?

- That's interesting.

- What happened next?.

- Right.

- Sha// l open the window?

- Sha// we go to the cinema?

- Why don't we play tennis?

- How about having dinner?

K. Az ajánlat eIfogadása

l , lgen, úgy gondolom, ez egy jó otlet.

7 lgen, természetesen.
} Valóban, miért ne?
4 Jó otlet.

L. Az ajánlat elutasítása

1.Ezegyjó otlet, de..,

M. Meghívás

1. Szeretnél riszni?
2. Mit szólnál, ha reggeliznénk?

N. A meghívás elfogadása

1. lgen, szeretnék.
2. lgen, ez nagyszerti lenne.

0, A meghívás visszautasítása

1. Attól tartok, elfoglalt leszek szombaton.

2. Sajnálom, nem tudok.

3, Szeretnék, de...
4. Nagyon kedves t led, de...

P El nyben részesít

1. Én jobban szeretem a kávét, mint a teát.

- Yes, l think that's a good idea.

- Yes, definitely.

,:Z#,:::

-That's a good idea, but.,.

- Would you like to swim?

-What about having breakfast?

- Yes, l'd love to,

- Yes, that would be great.

- l'm afraid l am busy on Saturday.

- l'm sorry,l can't.

- l'd love to, but...

-That's very kind of you, but..,

- l prefer coffee to tea.
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VI.

Hasznos kifejezések a párbeszédekben

R. Tanácskérés

1. Mit gondolsz, mit tegyek? - What do you think l should do?
2. Te mit tennél? - What would you do?

S. Tanácsadás

1. Én ugy gondolom, hogy neked angolul kéne tanulnod.

- l think you should learn English.
2. Miért nem mész kt]lfoldre dolgozni? - Why don't you go abroad to work?
3. Én a te helyedben jelentkeznék ana az állásra. - lf l were you, l d appty for that job.

T. TémaváItás

1. Ez agyerekkoromra emlékeztet engem.
2. egyébként

u. visszatérés a témához

1. egyébként
2,ísy.,,

- That reminds me of my childhood.

- by the way

- anway
- So...
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VIl.

Napirend l Daily routing

ma - today
holnap - tomorrow
tegnap - yesterday

reggel - in the morning
ma reggel- íf,is morning
délután - in the afternoon
ma délután - íhis afternoon
este - in the evening
ma este - this evening
eljel - at night
ma éjjel - tonight

napkozben -
by day/in the daytime/during the day

el szor- írsí
azután - then/after that

hétkoznap -onweekdays
hétvégén - at the weekends
ezen a hétvégén - íhis weekend

a mtjlt hétvégén - /asf weekend
reggeli uán - after breakfast
iskola után - after school
munka után - after work

ezen a nyáron - íhis summer
a m lt nyáron - /asf summer
kés bb - later
reggel hétkor - at 7 a.m.

t. Áftalában mikor kelsz fel?

2. Tegnap mikor keltélfel?

3. Holnap mikor fogsz felkelni?

4. Mit csinálsz felkelés után?

5. Mit csináltál tegnap felkelés után?

O, ÁftaHban mit eszel reggelire?

7. Mit reggeliztél tegnap?

8, Mikor mész iskolába/munkába?

9. Mivel jársz iskolába/munkába?

10. Mennyi id alatt érsz oda?

,11 
. Hány órád van egy nap?

- When do you usually get up?

- When did you get up yesterday?

- When will you get up tomorrow?

- What do you do after getting up?

- What did you do after getting up yesterday?

- What do you usually have for breakfast?

- What did you have for breakfast yesterday?

- When do you go ío school/work?

- How do you go to school/work?

- How long does it take you to get there?

- How many /essons have you got a day?
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VIl.

Napirend l Daily routine

yll,

Napirend/DnÜ'clulnp

15. Mikor kezded és mikor fejezed be a munkát mindennapi
Whattime do you start and finish work every day?

16. Hogyan toltesz egy napot a munkahelyeden? - How do you spend the day at work?

12. Milyen órád van ma?

13. Milyen órád volt tegnap?

14. Milyen órád lesz holnap?

17. Szereted a munkádat?

18. Szereted az iskolát?

19. Holebédelsz?

20. Atabban mit eszel ebédre?

21. Mit szoktál csinálni iskola/munka után?

22, Hány órakor szoktatok vacsorázni?

23, Mit csinálsz otthon esténként?

24. Mikor szoktál lefektidni?

25. Mit szoktál csinálni vasárnaponként?

26. Mit csináltál a hétvégén?

27. J volt?

28. Milyen volt a héfuégéd?

29. Jólszórakoztál?
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- What sub,l'ecís do you have today?

- What subiecís did you have yesterday?

- What subiecís will you have tomorrow?

- How do you like your job?

- How do you like your school?

- Where do you have lunch?

- What do you usually have for lunch?

- What do you do after school/work?

- What time do you usually have dinner?

- How do you spend the evenings at home?

- When do you usually go to bed?

- What do you do on Sundays?

- What did you do last weekend?

- Was it good?

- How was your weekend?

- Did you have a good time?

30. Mit csinálsz mindennap?

31. Mit csináltál egész nap?

32. Holvoltál a m lt hétf n?

33. Mit csinál anyukád mindennap?

34. Mit csináltál tegnap?

35. Honnan jossz?

36. Hová mész?

37. Holvoltál?

- What do you do every day?

- What were you doing all day?

-Where were you last Monday?

-What does your mother do every day?

- What did you do yesterday?

-Where do you come from?

- Where are you going to?

- Where were you?

Minden reggel 7-kor ébredek fel.

Felébredtem.
Magamtól ébredek fel.

Az ébreszt óra ébreszt.
A gyermekeim ébresztenek.
Felkelek.
Felkeltem.

Elaludtam tegnap.

Kikelek azágyb l.

Kikeltem az ágyból.
Felébresztem a gyerekeket.

Felébresztettem a gyerekeket.

Koránkel vagyok.
Kés nkelo vagyok.

Mélyen alvó ember vagyok.

Ébren alvó ember vagyok.

Bemegyek a fürd szobába.
Bementem a ftird szobába.

Megmosom a kezem.

Megmostam az arcom és a fogam.

- I wake up at 7 a.m. every morning.

- lwoke up,

- lwake up by myself.

- lwake up by my alarm clock.

- lwake up by my children,

- l get up.

- l got up.

- l overslept yesterday.

- l get out of bed.

- l got out of bed.

lwake my children up.

lwoke my children up.

- l'm an early riser.

- l'm a late riser.

- l'm a heavy sleeper.

- l'm a light sleeper.

- l go to the bathroom.

- l went to the bathroom.

- lwash my hands,

- lwashed my face and brushed my teeth.
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Vll. Vll.

Napirend l Daily routine

Zuhanyzom, - l take a shower.

Megfíirdom, - l have a bath.

Megtortilkozom.
Megtorülkoztem.
Megborotválkozom.
Megborotválkoztam.

Beágyazok, - l make the bed.

Reggeli tornázom.
Reggeli tornáztam,
Elolvasom a reggeli újságot.

Elolvastam a reggeli jságot.

A barátn m/feleségem elkészíti a reggelit.

Ő elkészítette a reggelit.

Elkészítem a reggelit.

Elkészítettem a reggelit.

Megetetem a gyerekeket,

Megetettem a gyerekeket.

Én ... reggelizem.
Én .., reggeliztem.
egy csésze kávé
egy bogre tea

egy bogre kakaó
egy bogre tejeskávé
egy pohár narancsjuice
egy pohár ásványvíz

Zuhanyoztam. - l took a shower,

MegfLirodtem. - / had a bath.

- l dry myself with a towel,

- l dried myself with a towel.

- l shave,

- l shaved.

Beágyaztam. - l made the bed.

- l do morning exercises.

- l did morning exercises.

- l read the morning paper.

- l read the morning paper

- My girlfriend/wife gets breakfast ready.

- She got breakfast ready.

- l get breakfast ready.

- l got breakfast ready.

- lfeed the children.

- lfed the children.

- l have ,., for breakfast.

- l had ,., for breakfast,

- a cup of coffee

- a mug of tea

- a mug of cocoa

- a mug of white coffee

- a glass of orange juice

- a glass of mineralwater

tojásrántotta - scrambled eggs

lükortojás - fried eggs
kukoricapeh ely - cornflakes
kolbász - sausages

Elindulouelindultam a munkába.

Feloltózkodom, - / geí dressed.

Feloltoztetem a gyerekeket.

Feloltoztettem a gyerekeket.

Elindulouelindultam a munkába.
Én munkába/iskolába megyek hétkor.

M unkába/iskolába mentem.

Ez kozel van. - lt is near.

autóval - by car
Autóval kell mennem. - | have to go by car.

busszal - by bus
Busszal megyek néhány megállót. - | go by bus a few stops.

villamossal- by tram

vonattal- by train

Tegnap vonattal utaztam. - Yesterday l travelled by train.

HÉV-vel- by suburban train

felvágottak - cold cuts

vajas pirítós - buttered íoasí
zsemle - rol/

kifli- croissaní

- / seí out for work.

feloltozkódtem - l goí dressed

- l dress the children.

- / dressed the children.

- / seí outfor work.

- l go to worUschool at7 a.m.

- l wentto worUschool.

Ez messze van. - lt is far,

azén autómmal- in my car

Gyalog mentem. - lwent on foot.

Taxit fogtam. - l took a taxi.

i

l

(read ínnsanm uGyANM leleru És futúLr toógeN, csAK R rcelÉs uÁs tr,túlr toőeex: red)
Óvodába/iskolába viszem a gyerekeket. - t take the children to nursery/school,
Óvodábaiiskolába vittem a gyerekeket. - l took the children to nursery/school.

Nem reggelizem. - l don't have breakfast. Nem reggeliztem.- l didnT have breakfast.

gyalog - on foot

taxit fogok - l take a taxi

Felszállok a buszra. - l get on the bus. Leszállok a buszról, - l get off the bus,

Felszálltam a buszra. - l got on the bus. Leszálltam a buszról. - l got off the bus.

Beszállok az autóba. - l get into my car. Kiszállok az autóból. - l get out of my car.

Beszálltam az autóba. - l got into my car, Kiszálltam az autóból. - l got out of my car.

átszállok - l change for... Atszálltam - l changed for ...

86 87



Vll.
Napirend l Daily routine

Vll.
Napirend l Daily routine

8-kor megérkeztem a munkahelyemre.
Tulórázok.
T lóráztam.

Elkések.
Elkéstem
Ekéstem a munkából,
Lekésem a buszt.

Lekéstem a buszt.

Mérges vagyok,
Mérges voltam,

fonok - boss

Jól kijovok a kollégákkal,
Rugalmas munkaid ben dolgozom.
Tobb mtíszakban dolgozom.
Ellenozom az e-mailjeimet.

Sokat dolgozom.
Megbeszélésem van.

menza/ebédl - canteen

Egy szendvicset eszem ebédre,

holdfáradt - dead tired

S-kor befejezem a munkát.

Tegnap négykor fejeztem be a munkát.

Mindennap nyolctól otig dolgozom.

utban hazaíelé - on the way home

Elintézem a hivatalos tigyeimet.

Tegnap elintéztem a hivatalos tigyeimet.

- l arrived at work at 8 a.m.

- l do overtime.

- l did overtime.

- l am late.

- lwas late.

- lwas late for work.

- /1/ miss the bus.

- / missed the bus.

- I am angry.

- lwas angry.

kolléga - colleague

- l get on wellwith my colleagues.

- l work flexitime.

- lwork tn shifis.

- l check my e-mails.

- lwork long hours.

-lhaveameeting.

ebédjegy - lunch voucher/ticket

- l have a sandwich for lunch.

iskola után

Elmegyek a gyerekekért.

Elmentem a gyerekekért.

Elviszem a lányomat a kt]lonórára.

Elmentem a bankba.
Elmentem a postára, Befizettem a csekkeket.

Elmentem az orvoshoz. Beteg vagyok.
Meglátogattam a nagymamámat.

Bevásárolok. - l do the shopping,
Hazamegyek.-/gohome.

Vacsorát készítek. - l make dinner,

Vacsorázunk. - We have dinner.

Én mosogatógépet használok,
Kimosom a ruhát mosógéppel,

kimostam a ruháinkat.

- after schoo/

-,,:,rl:;:'!,Z'!,,',!,ff f"i;
- l take my daughter to her privaíe /esson.

- l wentto the bank.

- l went to the post office. l paid my cheques.

- lwent ío see the doctor. l am ill.

l visited my grandmother.

Bevásároltam. - l did the shopping.

Hazamentem. - / went home,

vacsorát készítettem. - l made dinner.

Vacsoráztunk. - We had dinner.

-/use adishwasher.

- l wash my clothes in the washing machine.

- lwashed our clothes.

Pihenek egy kicsit a kanapén. - l relax a bit on the sofa.

Pihentem egy kicsit a kanapén. - l relaxed a bit on the sofa,

Kitakarítom a lakást. - l clean my flat. Kitakarítottam a lakást, - l cleaned my flat.

Elvégzem a házimunkát, - l do the housework.

Elvégeztem a házimunkál. - l did the housework.

Kiviszemaszemetet,-lemptytherubbish. Kívíttemaszemetet.-lemptiedtherubbish.

Vidd ki a szemetet, kérlek! - Empty the rubbish, please.

Megontozom a virágokat. - lwaterthe flowers.

Megontoztem a virágokat. - / watered the flowers.

cserepes novény - potted plant
- lfinish my work at 5 p.m.

- lfinished my work at 4 p.m yesterday.

- l work from 8 a.m, to 5 p,m. every day.

munka után - after work

- l manage my official affairs.

- Yesterday l managed my official affairs,

Leszedem az asztalt. - l clean the table, Leszedtem az asztalt, - l cleaned the table.

Elmosogatok. - l do fhe dishes. Elmosogattam. - l did the dishes.
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Vll.
Napirend l Daily routine

Lemosom az autót. - l wash the car,

Gondozom a kertet.

Az apám mindent megjavít a lakásban.

Segítek a feleségemneUanyukámnak a f zésben.

Segítettem.
Kocognijárok.
Tegnap kocogtam.

Minden héten moziba járok,

Tegnap buliban voltam.

Minden szombaton diszkóba megyek.

A barátom színházba jár.

Reggelente fitneszszalonba járok.

szeretek internetezni.

Fodrászhoz megyek.

Fodrászhoz mentem.

Kozmetikushoz megyek.

kozmetikushoz mentem.

manikűros - manicurist

egyszer egy hónapban - once a month

Társasjátékot játszu nk vagy kártyázunk.

A játszótéren játszottunk.

Mesét olvasok a gyerekeknek minden este.

esti mese - bedtime story

Zenét hallgatok minden délután.

Tegnap hallgattam a rádiót.

El készítem a házi feladatomat,
E l készítette m a házi feladatomat,

Mindennap este ott l kilencig tanulok.

Lemostam az autót. - lwashed the car.

- l look after the garden

- My father repaires everything in the flat.

- l help my wife/mother with the cooking.

- l helped.

- l go jogging.

- l went jogging yesterday.

- l go to the cinema every week.

-Yesterday lwas at a party.

- Every Saturday l go to the disco.

- My fiend goes ío the theatre.

- ln the mornings l go to a fríness studio.

- l like ustng the lnternet.

- l go to the hat7dresser's.

- l went to the hairdresser's.

- l go to the beautician.

- l went to the beautician.

pedik ros - pedicurist

egyszer egy héten - once a week

- We play board games or play cards.

- We played in the playground.

- l read íales ío the children every evening.

- l listen to music every afternoon.

-Yesterday l listened to the radio.

- l do my homework.

- l did my homework.

- l study from 5 p.m. till9 p.m,every day,

A mult héten beteg voltam.

Otthon voltam.

A múlt héten szabadságon voltam.

Spanyolországban voltam a családommal.
Ezen a héten szabadságon vagyok.
Otthon vagyok.
Ma van a sztiletésnapom/névnapom.
A m lt hétfon volt a szülinapom.
Sok ajándékot kaptam,

sok szabadid m van.

Egy kocsmában voltunk.

Jó volt a hangulat.

fózók- l cook
ebédet készítek - l make lunch
étterem - restaurant

Vacsorát rendeltem egy étteremb l.
Étteremben vacsoráztunk.
piac - market
Tegnap egész nap f ztem.
Vendégeink voltak.

Péntekenként angoltanfolyam ra járok.

Ma teniszeztem.
Tegnap usztam az uszodában.
Így én nagyon fáradt vagyok.
Ma találkoztam a konyvel mmel.

Megoldottunk néhány problémát.

Holnap konyvesboltba megyek.
Szeretnék venni néhány jó konyvet.

Mindennap megyek konyvtárba.

- / was ill last week.

- lwas at home.

- Lasí week lwas on holiday,

- lwas in Spain with my family,

- l am on holiday this week.

- l am at home.

- Today is my birthday/nameday,

- Lasí Monday was my birthday.

- l got a lot of presenís.

- l have a lot of free time.

- We were in a pub,

- There was a good atmosphere,

f ztem -l cooked
ebédet készítettem - l made lunch
gyorsétterem - fasí food restaurant

- l ordered dinner from a restaurant.

- we had dinner in a restaurant.

- Yesterday l was cooking all day.

- We had guesís.

- On Fridays l go to an English course,

_ ye ste rd ay t,*,,i:i;!',I#;i,'; ;:i
- So / am very tired.

- Today l met my accountant,

- We solved some problems.

-Tomorrow lwill go to a bookshop.

- l would like to buy some good books.

- l go to the library every day.

Héfuégenként eljárok szórakozni a barátaimmal. -Af the weekends / go otlt with my fiends,

Hétf nként és szombatonként magánórákat veszek német nyelvb l.

- On Mondays and on Saturdays ltake prívate /essons in German.
Sztikségem van egy kozépfoku nyelwizsgára a diplomámhoz.

- l need an intermediate language exam to get my degree.
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Vll.
Napirend l Daily routine

Mindennap elolvasom a hirdetéseket az jságban és a neten.

- l read the advertismenfs rn the newspaper or on the net every day.

Tegnap internetkávézóban voltam,

Mén internetem otthon nem mukodik.

Holnap jon a szerel .

Munkanélk livagyok.

Sétálok a kutyámmal,

Sétálni viszem a kutyámat.

Játszom a gyerekemmel.

Este dolgozom otthon is.

A munkahelyemr l hozok haza munkát.

Készülok a kovetkez napra.

Olvasok egy jó konyvet.

Tvt vagy DVD-t nézünk.

Tv-t nézttink és egy DVD-filmet.

sorozat - series
kedvenc -favouite
dokumentumfilm - documentary
rejtvénymúsor - quiz

tudományos-fa ntaszti kus torténet - science fi ctio n

-Yesterday lwas in an lnternet Café.

-The lnternet doesn't work at home.

- The rePairman 
Y| :tr :,:;r;;:!;

- l go to interuiews.

kerékpározni- ío ride a bike

- l rode a bike yesterday.

- lwalkwith my dog.

- l take my dog out for a walk,

- l play with my child.

- ln the evening l work at home as well.

- l b ring home,o,!,*íá:::#ir:';#';:;.

- l read a good book.

- We watch TV or a DVD .

-We watched TV and a DVD film.

kaladfilm - adventure film

szerelmi torténet - love story

rémtorténet- thriller
rajzfilm - cartoon

Segítek a gyerekeimnek bepakolni a másnapifüzeteket és konyveket.

- l help my children to have their exercise-books and textbooks ready for the next day.
Megftirdetem a kisbabát.
Megftirdettem a kisbabát.
Lefektetem/leíektettem a gyerekeket.

levesz (ruhát) - to take off

Megmosom a fogam.

Megmostam a fogam.

Beállítom/beállítottam az ébreszt órát.
Vasárnaponként templomba járok.

Segítenem kell a házimunkában.
Egyedtil élek.

Tegnap templomban voltam.

Tegnap meccsen voltam.

Kirándulni megyrink minden szombaton.
Vasárnaponként a fotelban lustálkodok a tv el tt.

Héfuégén a barátainkkal találkozunk.
Tegnap a barátainkkal találkoztunk.
Minden másnap randizok a barátnommel.

semmire sincs id m.

Sokat dolgozom.
Mindig sok tennivalóm van.

Mindig sietek.

sok házim volt.

Nem volt házim.

- l bath the baby.

- l bathed the baby.

- l put the children to bed.

felvesz (ruhát) - to put onlnterj kra járok.

sakkozni - to play chess
Tegnap bicikliztem.

chatelni, beszélgetni - to have a chat

Mindennap chatelek a barátaimmal a neten.

- l have a chat with my friends every day on the net.

- lwrite a lot of e-mails.Sok e-mailt írok.

Sok id t toltok a számítógépem el tt. - l spend a lot of time in front of my computer.

Leveszem a ruhámat és felveszem a pizsamámat.

- ltake off my clothes and put on my pyjamas.
Levettem a ruhámat és felvettem a hálóingemet.

- ltook off my c/oíhes and put on my nightdress.

Segítek a gyerekemnek a házi feladatban. - l help my child with the homework.

Egytltt tanulok a íiammal a kovetkez napra. - l study with my son for the next day.

- l brush my theeth.

- l brushed my theeth.

- / sef/seí the alarm clock.

- On Sundays l go to church.

- l have to help wíth the housework.

- l live alone.

- Yesterday l was in a church.

- Yesterday l was at a match.

- We go on outings every Sunday,

- On Sundays l loll in the armchair in front of the TV.

- At the weekends we meet our friends.

- Yesterday we met our friends.

- Every other day l have a date wíth my gitfriend.

- l have no time for anything.

- lwork a lot.

- l have always a lot to do.

- l am always in a hurry.

- l had lots of homework.

- l did not have any homework.

Nem ment a kedvenc míjsorom a fu-ben. - My favourite programme wasn't on TV.

A kedvenc m sorom ment a tv-ben. - My favourite programme was on TV.
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VII.

Napirend l Daily routine

A. Tegnap - Yesterday

Tegnap hétkor keltem.

El szor bementem a ftird szobába.

Megmostam az arcom és a fogam.

Azután beágyaztam.

Reggeli után feloltóztem.

Azután elindultam autóval dolgozni.

Reggel nyolctól délután otig dolgoztam.

Délben ebédeltem a munkahelyiebédl ben.

Munka után angol nyelvtanfolyamra mentem,

Este nyolckor érkeztem haza,
vacsorát készítettem.

Megnéztem a kedvenc sorozatomat.

Tízkor lezuhanyoztam.
Fogat mostam.

Olvastam egy jó konyvet tizenegyig.

Tizenegykor aludni mentem.

A gyerekeim ébresztenek fel.

El szor megetetem ket.

Azután lezuhanyozom.
Reggelit készítek a feleségemnek és magamnak.

Afeleségem reggel hétkor elmegy dolgozni.

Én játszom a gyerekekkel.

Bevásárolok.
Délben ebédet hozok a kozeli gyorsétteremb l.

VI!.

Naplrend l Daily routine

Délben sétálni megytink, vagy a játszótérre,

- ln the afternoon we go walking or to the play-ground.
Este hétkor vacsorázunk a feleségemmel.

- At 7 in the evening my wife and l have dinner together.
- Yesterday l got up at 7 a.m.

- First l went to the bathroom.

- l washed my face and my teeth.

- Then l made the beds.

- After breakfast / goí dressed.

- Then / seí ouí for work by car.

- / was working from 8 a.m. till 5 p.m.

- At noon l had lunch in the canteen.

- Aftel work l went to an English language course.

- l arrived home at 8 p.m.

- l made dinner.

- í saw my favouite serials,

- ltook a shower at 10 p.m.

- l brushed my teeth.

- l read a good book until 11 p.m.

-At 11 p.m.lwentto bed.

- My children wake me up.

- First lfeed them.

- Then l tqke a shower.

- l get breakfast ready for my wife and myself.

- At 7 a.m. my wife goes to work.

- l play with my children.

- l do the shopping.

Mindig egy csésze kávét és egy szelet stiteményt reggelizem.

- l always have a cup of coffee and a piece of cake for breakfast.

Lefektetem a gyerekeket aludni.

Mesét olvasok nekik.

Tizenegykor aludni megyek.

C. Hétvégén /At the weekends

Hétvégén kés n kelt]nk, tízkor.

Tv-t néziink az ágyból,

Nem fogok reggelizni.
Olyan korán nem leszek éhes.

- l putthe children to bed.

- l read tales to them,

- At 11 p.m. l go to bed.

- At the weekends we get up late, at 10 a.m.

- We watch W in bed.

- lwon't have breakfast.

- lwon't be hungry so early,

I

l

]

l

B. Ma / Today

Gyesen vagyok otthon a gyerekeimmel. - l am on child care leave with my children.

Reggelire vajas kenyeret esztink, felvágottal, paradicsommal vagy zoldpaprikával.

- For breakfast we have bread and butter with cold cuts, with tomato or green pepper,
Egy bogre teát iszunk hozzá. - We drink one mug of tea wíth it.
Elmegytink ebédelni egy bevásárlókozpontba. - For lunch we go to a shopping center.
Nagyon jó gyorséttermek vannak ott. - There are very good fast food restaurants.
Délután elmegyünk egy kiállításra vagy moziba.

- ln the afternoon we go to an exhibition or to the cinema.
Este kónny vacsorát esztink. - ln the evening we have supper.
Ha esik az es , tv-t néztjnk vagy kártyázunk. - If it's raining we watch W or play cards.
Ha szép azid , sétálni megytlnk, vagy be lrink egy szórakozóhelyre.

- lf the weatheris nice we go for a walk or we just go and sit in a pub.
Mikor hazaérkezijnk, lezuhanyozunk és fogat mosunk.

- when we anive home we take a shower and brush our teeth.
Este tizenkettő korül lefekszünk aludni. - ln the evening at around 12 we go to bed.

D. Holnap / Tomorrow

Holnap hatkor kelek, mert korán megyek dolgozni.

- Tomorrow l will get up at 6 a.m., because l go to work eafly,
Mivel álmos leszek, csak fogat mosok és feloltozkodom.

- Because lwill be sleepy lwilljust brush my teeth and get dressed
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- At noon l bring lunch from the nearby fast food restaurant.
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Vll.
Napirend l Daily routine

Tegnap 6-kor keltem fel.

Az anyukám ébresztett fel.

Bementem a fürd szobába, megmostam a fogamat.

- l went to the bathroom, l brushed my teeth.

lttam egy bogre tejeskávét és ettem egy szendvicset.

- l drank a mug of white coffee and l had a sandwich.

6.30-kor indulok a munkába.

Hétkor megérkezem a munkahelyemre.

Hétt l délután négyig dolgozom.

Négykor elindulok a focimeccsre.

Hétkor érkezem haza.
Megnézem a híreket a tv-ben.

Azután lezuhanyozom, és megyek aludni,

E. lskoIásoknak / for students

Reggeli után feloltóztem,

Azután elmentem a buszmegállóba.

Ezután gyalog mentem az iskolába.

Ez kb. 5 percet vett igénybe.

Azután f ródni mentem.

1 1 -kor lefeklidtem aludni.
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- At 6.30 lwill set outfor work.

- At 7 a,m. I will arrive at work.

- lwillworkfrom 7 a.m, till4 p.m,

- At 4 P, m l 
Y','l!,,"J,l!,3'fj}i!'*1'i'l;

- lwatch the news on TV.

- After that l will take a shower and l will go to bed,

-Yesterday l got up at 6 o'clock.

- My motherwoke me up,

- After breakfast / goí dressed.

- Then l went to the bus síop,

- After that l went ío schoo/ on foot.

- lt took me about five minutes.

- Then l went to take a bath,

-At 11 p.m.lwentto bed,

4 megállót mentem a 76-os busszal, és leszálltam.
l went 4 síops on the number 76 bus and l got off,

%}-kor már aziskolában voltam. - I was already at school at quarter to eight.

Tegnap csak 6 órám volt: matek, fizika, angol, testnevelés, biológia és magyar irodalom.

- Yesíerda y t had just sx periods: Maths, Physics, English, P.E,
Biology and Hungarian Literature.

Az iskolában ebédeltem valamilyen levest és toltott káposztát.

- t had lunch at school, some soup and stuffed cabbage,

lskola után matekszakkörre mentem. - Afterschoo/ l went to Maths study circle.

Délután 4-kor érkeztem haza. - l arrived home at 4 p.m,

Beszélgettem a barátaimmal a neten, azulán elkezdtem tanulni.

- / was chatting with my friends on the net and then l began studying.

Este 7-kor vacsoráztunk, stilt csirkét és rizst.

- We had dinner at 7 p,m., roast chicken with rice.

Vacsora után megnéztem egy jó filmet a tévében. - After dinner l saw a good film on W.
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A. Alapkifejezések / Basic phrases

1. Örijlok, hogy találkoztunk!

2. Hogy hívnak?

3. Engem ... hívnak,

4. Mennyire orijIok, hogy ismét láthatlak!

5. Ezer éve nem láttalak!

6. Azt hiszem, mi már találkoztunk.

7. Én névról már ismerem ont.

8. Látásból már ismerj k egymást.

9, Milyen kár!

10, Ez egy jó otlet!

11 . Hadd fizessem én a számlát!

12. lsmételje meg, kérem!

13. Tessék?

14. Mi bajod van?
'15. Félek.

15. Hadd gondolkozzak!

17. Hadd lássam!

18.Amiel bbi viszontlátásra!

19. Mi tijság?

20. Milyen kellemes meglepetésl

21.Úgy t nik, hogy aggódsz, Tom!

22,Mi bánt?

23. Aggódom valami miatt.

24, Ne aggódj!

25. Legyen szép napod!

26. Attól tartok, fázom!

27. Attóltartok, melegem van.

28. Tartsuk a kapcsolatotl

29, Menj nk moziba?

30, Hol vannak a boltok?

31. Én moziba szeretnék menni,

32. Szeretnék venni egy szelet pizzát,

33. Van onoknek Margarita pizzájuk?

Vlll.

Rovid kife ések l short phrases

- Nice to meet you!

- What's your name?

- htly name is ,,.

- How nice to see you again.

- l haven't seen yau for ages.

- l think we have met before.

- l know you by name.

-We know each other by sight.

- What a ptty!

- /í's a good idea!

- Let me pay the bill!

- Repeat it, please!

- Pardon?

-Whatis íhe matter?
,l am scared.

- Let me think!

,,'.1J'#i
- 1. What's new with you?

- 2. How are things going?

- What a pleasant surprise/

- You look worried, Tom!

-What's bothering you?

- tworry 
"':';Y,;Y;il,

- Have a nice day!

- l am afraid lam cold!

- l am afraid l am hot!

- Leí's keep in touch!

- Sha// we go to the cinema?

-Where are the shopsZ

- l woutd like to go to the cinema.

- lwantto buy a piece of pizza.

- Do you have Margarita pizza?
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VIll.
Rovid kifejezések / Shot{ Phrases

- llike it.

- l don't like ít.

- l have got a problem.

- Do you want something to drink?

- Do you want something to eat?

- l would like something to eat,

- lwould like something to drink.

- l don't have any money,

- lwould like to change some money.

- One moment, please.

- l don't want to go to the cinema.

- l have time.

- l have no time,

- Do you have any children?

- Do you have any brothers or sisíers?

- Are you safisfred with your job?

- Yes, l am satisfied with my job.

51, Elegem van a munkámból.
52, Menjunk a kozértbe, vegyunk néhány fontos dolgot!

- l'm fed up with my job.

- Leí's go to the supermarket to buy some important things.

VlIl.
Rovid kifejezések l Short Phrases

34. Tetszik.

35. lllem tetszik,

36, Van egy problémám.

37. Szeretne inni valamit?

38. Szeretne enni valamit?

39. Szeretnék enni valamit.

40. Szeretnék inni valamit.

41. Nincs pénzem.

42. Szeretnék pénzt váltani.

43. Egy pillanat, kérem.

44. Nem akarok moziba menni,

45. Van idom.

46, Nincs idom,

47.Yan gyereke?

48. Van fiutestvére vagy lánytesfuére?
49. Elégedett a munkájával?

50. lgen. Elégedett vagyok a munkámmal.

53. Kérem a számlát!
54. Fizethetek hitelkárty ával?

55. Véleményem szerint ezaz étterem drága.

56. Ami engem illet, nekem tetszik ez a hely.

57. Találd ki, mitortént!

58. Szeretném ezt kicserélni!

59. Ugyanazt szeretném!

63. Nem kell sietned./Csak nyugodtan.

64. Ne dolgozz tul sokat!

65. Nem, nem fogok,

íoo

-The bill, please,

- Can l pay by credit card?

- ln my opinion this restaurant is expensive.

- As for me, l like this place.

- Guess what!

- lwould like to change it!

- l would like the same.

- Don't give up!

- Take your time,

- Don't worktoo hard.

- No, lwon't.

66. Ne felejts el írni!

67. Ne vezess tul gyorsan!

68. Ne felejts el telefonálni!

69. Tudasd velem, ha sziikséged van bármire.

70. Vársz valakire?
71. lgen, a barátomra várok.

72. Nem tudok veled holnap találkozni.
73. Talán kés bb hívlak,
74. Melyik nap jójjek?

75. Mikor hívjalak holnap?
76. Kit hívjak meg?
77, Mit vegyek?
78. lsmered Sarah-t?
79. lgen, ismerem Sarah-t.
80. Hozzászoktam ehhez.
81. Voltál már valaha Londonban?
82. lgen, egyszer voltam Londonban,
83. Mióta vagy Londonban?
84. Mikor utazol haza?
85. Mióta élsz itt?
86. Menjtink, Nem érdemes tovább várni.

87. Beszéljünk a nyaralásodról!
88. Milyen volt?
89. Légy jó!

90. Félreértés volt.

91. Kívánom, hogy legyen kellemes az itt-tartózkodása!

92, Jó szórakozást!
93. Legkozelebb is látogasson meg!

94. Minden jót!

95. Ez nem m kodik.

96. Olyan szerencsésnek ézem magam.
97. Olyan szerencsétlennek érzem magam.
98. Ez teljesen lehetséges.
99. Ez a torténet egyik része.
100, Féltékeny vagyok.
'101. lrígy vagyok.

- Don't forget to write.

- Don't drive too fast.

- Don't forget to phone me,

- Let me know if you need anything,

- Are you waiting for somebody?

- Yes, l am waiting for my friend.

- I can't meet you tomorrow,

- l might phone you later.

- Which day shall l come?

- When shall l phone you tomorrow?

- Whom shall l invite?

- What shall l buy?

- Do you know Sarah?

- Yes, l know Sarah.

- l got used to it.

- Have you ever been to London?

- Yes, l have been to London once.

- How long have you been in London?

- When are you going home?

- How long have you been living here?

- |eí's go, /í's not worth waiting any longer,

- |eí's talk about your holiday!

- What was it like?

- Be good!

- lt was a misunderstanding.

- Have a pleasant stay!

- Have fun!

- Come yisff us again!

- Besí wishes/

- Ihis doesn't work.

- l feel so fortunate,

- lfeel so unfortunate,

- Ihis is completely possible,

- lt's a part of the story.

- l am jealous,

- l am envious.

60. Ne add fel!

61. Elnézést, a másik telefonom csong, és fel kell vennem.

- Sorry. My other phone's ringing and l have to take the call.

62,Elnézést, el kell intéznem egy gyors telefonhívást.
Excuse me,l have to make a quicktelephone call.
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VllI.

Rovid kifejezések l Short Phrases

V!!l.

Rovid kifejezések l Short Phrases

102. Megosztom a titkomat veled.
103. Más szóval,..
104.Éz egy nagyon izgalmas munka!

105. Koszonj Péternek!

106. El kell koszonnom.
107.Ez nem kovetel kemény munkát.

108. Szükséges.
109. Sztikségtelen.
110, Ez megváltoztatta az életemet.

1,11. Bármikorjó.
112. Beszél hetek onnel?
113. Mikor leszel szabad?
114. Szabad vagy ma délután?
115. Nehéz megmondani.
1,16. Nem hiszek a szememnek!
117 . Ez hihetetlen!

118.Ezegy jó hír!

1,19. Nagyszerű!
120. Kiváló!
12,1 . Csodálatos!
122, Fantasztikus!
123. Olyan bolcs vagy, mint egy bagoly!

124. Milyen klassz vagy!

125, 

^képességed 
hihetetlen.

126, Ez tul jó, hogy igaz legyen.
127. Nagyszerűen nézel ki!
'l28. Ne borulj ki!

129, Ne vedd a szívedre!
130. Felejtsd el!

131, Ez semmiség!
132. Ne nagyon hibáztasd magad!

133. Próbálj meg nem aggódni.
't34. Minden jóra fordulhat.

135. Biztos vagyok benne, hogy a dolgok jóra fordulnak.

136. Mit tegyunk?
137. Jó otlet.

10.2

- l share my secret with you.

- ln other words...

- /f3 a very exciting work!

- Say hello to Peter!

- l must say good-bye.

- lt doesn't require hard work.

- /í's necessary.

- lt's unnecessa/y.

- lt has changed my life.

- Any time is fine.

- May l have a word wíth you?

-When willyou be free?

- Are you free this afternoon?

- lt's hard to say.

- l can't believe my eyes!

- That is incredible!

- That's a piece of good news!

- Great!

- Excellent!

-Wondeful!
- Fantastic!

-you are as wise as an owl,

- How cool you are!

- Your skt/ is unbelievable.

- lt's too good to be true.

-You are looking great!

- Don't be upseí.

- Don't tqke ít to heart!

- Forget it!

- lt's nothing.

- Don't blame yourself too much,

- Try not to worry.

- Everything can get better.

- l'm sure things will be all right.

- What should we do?

- Good idea.

138. Ne add fel a reményt!

139. Lassan, lépésr llépésre.
140. T relmesnek kell lenned!

141. Pe:t csinálok, amit akarok.
1 42. Újélményeim/tapasztalataim vannak.
143. Valami ujat próbálok ki.

144.Yan egy álmom.
145. Jobb lehet az életem?
146. Lehet jobb munkám?
147.Használd az er det!

148. Használd az agyadat!
149. Használd a képességeidet!
,150. Pihenjés élvezd.
151, Érezd magad otthon.

152, Ó megkapja, amit akar.

1 53. Valóra vált azálmom.
154. Fa. álmok valóra válnak.
155. A hangulatomtól fiigg.
156. Ha jó hangulatban vagyok...
157. Tegyél lépéseket!
,158. 

Hogy vannak a sz leid?
159. Hogy van az anyukád?
160. Meg vagyok lepve.

161. Meglepodtem.
162. Nem tudom/Nem tudtam, mit mondjak.
,163. Nem tudom, hol kezdjem.
,1 

64. Vékonyabbnak tűnsz.
165. Lefogytál?
166. Nem rád vagyok mérges.
1 67. Magamra haragszom.
168, Mondj valamit magadról!

1 69. Kik azok az emberek?
170. lsmered ket?
171. Péter és én egymás mellett éltink.

172. Ne menj el egyed lszórakozni!
173. Veszélyes.

Don't give up hope!

- Síep by step.

-You must be patient!

- l do what lwantto do.

-'' :' f ,:,':,:,i:,r,i:; ::I
-lhaveadream.

- Can my life be better?

- Can l have a befter job?

- Use your power!

- Use your brain!

- Use your abilities!

- Relax and enjoy.

- Feel at home,

- He gefs what he wants.

- My dream came true.

- Dreams come true,

- lt depends on my mood.

- lf l am in a good mood...

-Take síeps/

- How are your parents?

- How is your mother?

- l am surprised.

- lwas surprised.

- l don't know/l didn't know what to say.

- l don't know where to begin.

- You look thinner.

- Have you lost weight?

- l am not angry with you.

- l am angry wíth myself.

- Tell me something about yourself!

- Who are those people?

- Do you know them?

- peter and l live near each other,
,Don't go out alone!

- lt's dangerous.
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Vlll.
Rovid kifejezések l Short Phrases

174, Biztonságos,

175. Egyedtil mentem moziba,

176. Mikor mész/megy szabadságra?
177,Ki akarok venni egy szabadnapot.
178. Szabad szombatunk van.

179. Szeretem a munkámat.

180. Mindig ugyanarra a helyre megyunk.

181, Menjunk valahová máshová.

182. Mit szeretnél?
183. Mi azalevél?
184, Semmifontos.
185. Mitortént?
186. Semmi sem tortént,

187. Nagyon keményen dolgozom.
188. Várj egy picit!

189. Jobban érzed ma magad?

190. Nem, rosszabbul érzem magam.

191 . Kérlek, légy csendben. Tanulolddolgozom.
192, Mi azazaj?
193, Megadom a telefonszámomat,

1 94. Bármikor hívhatsz,
195. Elkérhetem a tiédet?
'l96, Mikor hívhatlak?
197, A vizsga konnyebb volt, mint vártam.

198. Nem én voltam.

199. Gyere és tilj le hozzánk.
200. Szerencsés vagyok.
201. Lucy szerencsés volt.

202. Minden tíz percben jár busz.

203. Elfoglaltabb vagyok, mint általában.
204, Elfoglalt vagy?
205. lgen, elfoglalt vagyok. / Nem,

206. A vacsorának jó illata van.

207, 

^teának 
kulonos íze van,

208,Ez boldoggá tesz.
209, Ett lszomoru vagyok.

104

- /í's safe.

- l wentto the cinema by myself.

- When are you going on holiday?

- l want to take a day off ,

- We have Saturdays off .

- l like my work.

- We always go to the same place.

- Leí's * 
:'r,;:!;::,:rff::;
- What's that letter?

- lt's nothing important.

- What happened?
- Nothing happened.

- lwork very hard.

- Hold on.

- Do you feel better today?

- No, / feelworse.

- P/ease be quiet.l'm studying/working.

- What's that noise?

- l'll give you my phone number.

- You can call me any time.

- Can l have yours?

- When can l callyou?

- The exam uyas easieí than l expected,

- lt wasn't me,

- Come and sit wíth us.

- l am lucky.

- Lucy was lucky.

- Thereis a bus every ten minutes.

- l am busier than usual.

- Are you busy?

- Yes, l am busy. / No, l am not.

-The dinner sme//s good.

- Ihis íea íasíes strange.
- lt makes me happy.

- lt makes me sad.

2'í0. Hadd segítsek!
211. Jó, hogy találkoztunk, fussunk ossze valamikor,

Vlll.

- Let me help you!

- lt's good to meet you, lets get together someday,

- How are you feeling today?

- What a small place the world is! lsn't it?

- Yes, indeed.

- How's work?

- Same as usual.

- How's your family?

- What's with you?

- lfeel homesick.

212. Hogy van ma?
213. Milyen kicsia világ! Ugye?
214,lgen, valóban.
215. Hogy megy a munka?
216. Ugyanaz, mint mindig.

217 . Hogy van a családod?
218, Mivan veled?
219. Honvágyam van.

220. Ne torodj vele, egy-két héten belüljól leszel.

221. Sokat hallottam rólad.

222, \Aeryun k reggelizn i !

223. \lli hozott Budapestre?
224.Vakációm van.

225. Elószi5r van Budapesten?
226,Tetszik a város?

235, Nos, akkor nem tartalak fel.
236. Nagyon koszonom a vendéglátást!
237 ,llyen hamar elutazol?
238. Megvan a jegyed?

239. Jobb kés n, mint soha.
240. Megmentetted az életemet.
241.Ez meghaladja az er met,
242. Semmi esetre sem.

- Never mind, you will be fine in a week ortwo,

- l heard a lot about you.

- Leí's go for breakfast.

- What brings you to Budapest?

- l'm here on vacation,

- /s íhis your first time in Budapest?

- Do you enjoy it here?
227 , Kószónom, hogy kikísértél. - Thank you for coming ío see me off,
221.Yigyázz magadra, jó utat. - Take care, have a good joumey.
229.Koszónom a látogatást. -Thanksforyourvisit.
230. Mennem kell. - l must go now.
23,1. Nem maradhatszmég egy kicsit? - Can't you stay a while?
82, Én is ugyanazt érzem. - l have the same feeling.
233. Látogass meg bármikor, amikor szeretnél. - Drop in anytime you tike,
234. Nagyon remélem, hogy mielobb ujra látjuk egymást!

- l do hope to see you again soon!

- Wel[ l won't keep you then,

- Thanks a lot for your hospitality.

- You are leaving so soonZ

- Have you got the ticket?

- Befter late than never.

- You sayed my skin.

- lt's beyond my power.

- No way.
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VIIl.
Vlll.

Rovid kifejezések l Short Phrases

243. Késobb megmondom.
244. Eltévedtem,
245, Hogy titod el azidót hétvégén?
246. Találkozzunk a hétvégén, jó?

247. Jól hangzik,
248. Mikor jó neked?

B. Mindennapi kifejezések / Everday phrases

1. Csak on után,

2. Rendben.
3. Kér még valamit?
4. Bármi megteszi.
5. Viccelsz?
6, Ahogy tetszik,

7. Van távolsági busz . ,.-ba?
8. Szabad vagy ma?
9. Még egy csészét kérek!

10. Egy kicsivel tobbet.

11. Készvagy?
12. lgen, kész vagyok.
13. Nem, nem vagyok kész.
14, Légy óvatos!

15. Légy gyors!

16. Légy csendben! Fogd be a szád!
17. Sok szerencsét!
18,Hozz nekem ...!

19. Kérlek, hívj nekem egy taxit.

20. Tudok...
21. Nem tudok ..,

22, Pdenyém lehet ez?
23, Megvehetem...?
24. Bejohetek?
25, Tudsz jonni?

26. Tudsz nekem segíteni?
27 . ltfieg tudod nekem mondani?
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- l'lltellyou later.

- l'm lost.

- How do you killtime at the weekend?

- Leí's get together this weekend, is that all right?

-/fsounds good.

- When is suitable for you?

- After you,

- All right.

- Anything else?

- Anything will do.

- Are you joking?

- As you like,

- Are there any coaches ío ...2

- Are you free today?

- Another cup please.

-Aliftle more,

- Are you ready?

- Yes, l am ready.

- No,1 am not ready.

Be careful!

- ,, ,rrr'3i'l,'iÍ,
- Besí of luck!

- Bring me ...!

- Call me a taxi, please.

- l can ...

- l can't ..,

- Can l have this?

- Can lbuy,,.?

- Can I come ín?

- Can you come?

- Can you help me?

- Can you tell me?

28, Megnézhetem.,,?
29. Felpróbálhatom?
30, Használhatom a ...?
31. Krilcstjn tudod nekem adni ...?
32, Tudsz várni?
33. Kitudod mosni ...?
34. Meg tudod ezt csinálni?
35. Nem tudom megcsinálni,
36. El tudsz menni a ,,,?
37. Parkolhatok itt az autómmal?
38. Meg tudja ezt javítani?
39. Lerilhetek ide?
40. Gyere! Gyere ide!
4í. Gyere vissza gyorsan!
42. Gratulálok nekedl
43. A francba!

44. Undorító!

45, Te érted, mit mondott?
46. Van neked...?
47, Van mobiltelefonod?
a8. Úgy gondolod?
+g. ÉrteOZ

50, Így csináld.
51. Ne légy rült!

52. Ne késs!
53. Ne légy buta!
54. Ne zavarj!
55, Ne nézz hrilyénekl
56, Ne íelejtsd el!

57, Még ne menj!
58. Ne hazudj!

59. Szóra sem érdemes.
60, Ne tor dj vele!
61. Ne várjrámt,
62. Felejtsd el!

63. Bocsáss meg, kérlek.

- Can l see, ..?
- Can Itry it?

- Can l use .,,?
- Can you lend me .,,?

- Can you wait?

- Can you wash ,..?
- Can you do it?

- l can't do it.

- Can you go to ...?
- Can l park my car here?

- Can you repair this?
- Can l sit down here?

- Come! Come over here!

- Come back quicklyl

- Congratulations to you,

- Damn!

- Do you understand;r?:Í:!#Í;
- Do you have ,..?

- Do you have a mobite phone?

- Do you think so?
- Do you understand?

- Do it like this,

- Don't be crazy!

- Don't be late!

- Don't be silly!

- Don't disturb!

- Don't make me a fool!

- Don't forget!

- Don't go yet!

- Don't lie!

- Don't mention it.

- Don't pay any attention,

- Don't wait for me,

- Forget it,

- Forgive me, please.
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V!lI.

Rovid kifejezések l Short Phrases

64. Nekem? -Forme?

65. Nekedl -Foryou!

66, Viccesl Ez vicces! - Funny! lt's funny!

67. Ad/Adjon nekem ... - Give me ",

Og. nOjrnOjon nekem egy másik .., - Give me another ",

69, MÓnj etoret - Go ahead!

70. Menj vissza! - Go back!

71. Menj gyorsabban! - Go faster!

72. Arramenj! , Go that way!

73. Menj oda! - Go there!

74. J neked! - Good for you!

75. Jó szerencsét! - Good luck!

76. birtokolni, van, nincs - have, don't have

77, Van valamennyi ,,.? Have you any ",?

78. Van tobb? Have you more?

79. ö egy jóképű férfi. _ He ls a handsome man,

80. ltt van a címem. - Here's my address,

81. ltt van, - Here it is.

óz. É, te? Mi van veled? - How about you?

83, Mennyibe kerül egy pár? - How much is a pair?

84. Siess/ünk! - Hurry up!

85, Mennyibe kerül, ha hármat veszek? - How much if lbuy three?

86, Mennyi ideig kell várni? _ How long must lwait?

87. Én ...'keresék ... - l am lookingfor ",

88. Szégyellem magam l am ashamed,

89. Elfogíafi vagyok. - l am busy,

- l am going to ...
90. Én megyek a ...

Ói, rn., Ó1,ol<. - l am hungry,

92. Szomjas vagyok. - l am thirsty,

- l am annoyed.
93. ldeges vagyok.

9a, Nem vagyót< olyan biztos benne. - l am noí so sure,

95. Sajnálom, hogy annyi gondot okoztam onnek,

- l am sorry l have troubled you so much,

96, Bocsánat.

97. Semmit sem találok.

98. Nem tor dom vele.
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- l beg your pardon.

- l can't find any,

- l don't care.

99. Nem tudom.

100. Nekem ez tetszik.
101. Nem bánom.

102. Nem emlékszem.
103. Nem értem.

104.Ezt nem akarom.
105, Kételkedem benne.

106. Elfetejtettem.
'l07. Garantálom.
'l08. Neked adom ezta .,,

109. Már fizettem onnek.
'l10. Azt tudom.

111. Elnézést kell kérnem.

112. Szeretném ezt. Tobbet szeretnék,
113. Meg fogom venni.

114. ltt íogok várni.

115. Át fogom gondolni.
,l16. 

Meg fogom próbálni.

117. Kés bb vissza fogok jonni.

118. Ha nem bánod.

119. Ha szeretnéd,
1 20. Angliában késztilt?
121.Kézzel késztilt?
122,Yan árengedmény?
123. Szabad eza hely?
124. Nem számít.
125. Ez nagyon idegesíto.
126.Eza tiéd?
127,Ezt nem lehet megcsinálni.
,l28. 

Nincs értelme.

129. Az- idegeimre megy.

130. Kés re jár,

131. Nem érdemes.
,132. 

Nekem mindegy,

133. Ez ttil zajos!
134, Kérlek, várjegy percet!

- l don't know.

- l like this one.

- l don't mind,

- l don't remember.

- l don't understand.

- l don't want it.

- l doubt it.

- lforgot,

- l guarantee it.

- l give you this ...

- l have already paid you.

- l know that.

- l must apologize.

- lwant it, l want more.

- lwill buy it,

- lwillwait here,

- lwillthink it over.

- lwilltry,

- l will come back later.

- lf you don't mind.

- lf you like.

- lsthat made in England?

- /s tl handmade?

- ls there a discount?

- /s íhis seat free?

- lt doesn't matter.

- lt's very annoying.

- /s íhis yours?

- lt can't be done.

- lt doesn't make ense.

- lí geís on my nerves!

- lt's getting late.

- /í is no use,

- /í is allthe same to me.

- /f is too noisy!

- Jusí a minute, p/ease,
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Vlll. Vlll.
Rovid kifejezések l Short Phrases

135. Kérlek, csókolj meg!
'l36, Menjünk!

137. Nézz ide!

138,Yigyáu! (ha jon egy jármu)

139. Hadd menjek, kérlek!

140. Találkozzunk itt hatkor.

141,Yigyálza fejedre!

142. Torodj a saját dolgoddal!
,l43. Tobbet! Egy kicsiveltobbet!

144. Soha tobbet!

145, Ne tor djvele!
146. Nem most,

147. Mást nem?
,l48, Tobbet nem?

149. Még nem/már nem.

150, Természetesen,

151 . Te jó ég! Milyen buta!

152. Kérlek, vegyél nekem egy keveset, néhányat,

153. Kérlek, gyere erre.

154, Kérlek, tégy meg nekem egy szívességet,

155. Kérlek, ülj le.

1 56. Kérlek, hozzegy széket.

157. Ortilok, hogy találkoztunk.

158. Ketlemes utat!

159. Szegény!

1 60. Késóbb találkozunk!

161, Váryak?

162, Ó egy csinos lány.

163. Olyan olcsó!

164. Olyan drága!

165. Elnézést, randim van.

166. Beszélj kicsit hangosabban!

167. Alj! Állj meg itt!

168. Vigyázz!

169. Vedd konnyedén!

170. Vidd el!

íío

- Kiss me, please.

- Leí's gol

- Lookhere!

_Letmer;,::,';E::
- Meet me here aí six o'clock.

- Mind your head!

- Mind your own business/

- More!Alittle more!

- Neyer again!

- Neyer mind!

- Nof now. Notthistime.

- Nothing else?

- Nothing more?

- Nof yeí,

- Of course!

- Oh dear! How stupid!

- P/ease buy some for me.

- P/ease come thisway.

- Please do me a favour.

- Please sit down.

- Please bring a chair.

- Pleased to meet you.

, P le asant i"_ í! r?,ffiI;,
- See you later.

- Sha// l wait?

-She''i!iíYá;,

- So expensive/

- Sorry,lhave a date.

- Speak a little louder,

-''.'] 
?:l'::;!,

- Take it easy!

-Take it away!

17'1. Nagyon koszonom!
172,Ez mind helytelen!

173. Elég!
174.T l messzire ment!

175, Pd nekem jott,

176. PE a tiéd.

177. Ott van.

178, Ez a hely foglalt.

179, Ez a hely szabad.
180. Ez nagyon sürg s.

181, Bízz bennem, kedvesem!
182.Vári rám itt!

1 83. Sétálj gyorsabban!

184. Jól elvégzett munka.

185, Mi? Miez?
,l86. 

Mit csinálsz?
187. Mit mondtál?
188, Mifolyik itt?

189, Mia baj?
190. Mennyia viteldíj ...?
191. Mit kell tenní?
192. Micsoda jellem!

193, Milyen szorny szag!
194, Milyen kár!

195. Mit vettél?
196. Mit torodom vele?
197. Mi abaj?
198, Mikor lesz kész?
199. Holvehetem ezt meg?
200. Holvetted?
201. Hová mész?
202,Ho] van a WC?
203. Holvan a buszmegálló?
204. Melyiket fogod megvenni?
205. Melyik tetszik?
206, Ki mondta neked?

Thank you very much!

- That's all wrong!

-That's enough!

- That's going too far!

- That is for me.

- That is yours.

- There it is,

- Ihis seaí is taken.

- rhis seaí is free.

- This is very urgent.

- Irusí in me, sweetheart,

- Wat for me here!

- Walk faster!

- Well done!

- What? What is it?
- What are you doing?

- What did you say?

- What is going on here?

- W h at is íhe 
"n:,í#J?:, ;,: :,:: t, :i

- What is to be done?

- What a character!
- What a tenible sting!

- What a pW!

- What did you buy?

- What do l care?

- What is wrong?
When willit be ready?

- Where can l buy it?
Where did you buy it?
Where are you going?

-Whereis fhe W.C,?

- Whereis fhe bus stop?

- Which willyou buy?

- Which do you like?

- Who told you?
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Vlll.
Rovid kifejezések l Short Phrases

207. Rendben lesz?
208. Segítenifogsz?
209. Szívesen.
210. Nem cserélsz velem helyet?
211.Hívsz nekem egy rendort?
212. |,Aegmutatod?

213,Ki vagy?

214.Ki azaz ember?
215,Kié ez?
216, Ki tudja?
217 . Írd le angolut!

218. Csinos vagy és kedves,
219. Gyonyor vagy.

220, Istenivagy.
221.Tévedsz,
222.Te egy valódi hízelg vagy.

223, Nagyon kedves vagy.

224,\gazadvan|
225. Olyan buta vagy!
226. Nagyon makacs vagy!

227 . Butaságokat beszélsz.
228. lsten hozott!

229. Nagyon szép vagy.

230. Nagyon jól beszélsz angolul.

231. Félreértesz.
232. Nyisd ki!

233. Zárd be|
234. Tedd be!

235. Vedd ki!

236. Vedd fel (ruhát)!

237. Vedd le (ruhát)!

238. Hozd ide!

239. Vidd el!

240. Tedd ide!

241.Vidd ki a szemetet!
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- Will it be all right?

- Will you help me?
- With pleasure,

- Won't you change seaís wtth me?

- Willyou call a policeman for me?

-Willyou show me?

- Who are you?

- Who is that man?

- Whose is it?

- Who knows?

- Write it down in English.

- You are pretty and nice.

- You are beautiful.

- You are divine,

- You are mistaken.

- you are a real flatterer.

- You are very kind.

- You are right!

- You are so stupid!

- You are very stubborn!

- You are talking nonsense.

- You are welcome!

- You are very lovely.

- You speak English very well.

- You misunderstand me.

- Open it!

- C/ose iíl

, - Put it into!

- Take it out!

- Put it on!

- Take it off!

- Bring it here!

- Take it away!

- Put it here!

- Empty the rubbish, please!

242, Mosogass el!

243. Kapcsold ki!

244,Kapcsold be!

245. Hozd le!

246. Vidd fel!

247.Fordulj meg!

248. Ne érintsd meg!
249. Szeretsz?
250. Szeressl
251,Te vagy a soros.
252, Én kovetkezem.
253. Kosd be a cipofuzodet!
254. Gombold be a kabátodat!
255. Menjtink taxival!

256. Kérem,húzzafel azablakot! (az autóban)
257.Kérem,húzza le az ablakot! (az autóban)
258.Ez nagyon íontos!
259,Ez nem fontos!

260. Rendben lesz!
26'l. Mit gondolsz, mit tegyek?
262.Van otleted?
263, Kés bb felhívhatlak?
264. Kés bb visszahívlak.
265. Szerintem mé9 nem találkoztunk.
266, Élvezted?
267. Fogadd meg a tanácsomat.
268. Kétszer gondold meg, miel tt cselekszel.
269,Haza tudnálvinni ma este autóval?
27 0. Ezzel nehéz megbirkózni.
271.I aradlak vagy menjek?
272,Bedobtam a torülkoz t.

27 3, F élek a hibázástól,
274. Félek, hogy htilyének néznek.
275, Félek a visszautasítástól.
276, Ez visszatart engem.

Wash up the drs/res/

- Turn it off!

- Turn it on!

- Bring it down!

- Take it up!

- Turn around!

- Don't touch it!

- Do you love me?

- Love me!

- lt's your turn!

- lt's my turn!

- Do your lace up!
- Do up your jacket!

- Leí's take a taxi!

- Please roll up your window.

- P l e a se,!i 
:{i!;, i;;:Í:,yi
- lt isn't important!

- lt'll be all right.

- What do you think l shoutd do?
- Do you have any ideas?
- Can l phone you later?

- l will call you back later.

- l don't think we have met before,

- Did you enjoy it?
-Take my advice.

- Think twice before you do it.

- Can you gíve me a líft home tonight?

- lt's difftcult to cope with.

- Should l stay or go?

- lthrew in the towel,

- I'm afraid of making a mistake.

- l'm afraid of looking foolish.

- l'm afraid'i,I? 
:::;:í

ezések l short phrases
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Vlll. VIIl.

Rovid kifejezések / Shorí PhrasesRovld kifejezések l Short Phrases

2l7 . Csatlakozz hozzám,
278. Félek, hogy megsérülok.

279. Csak az id met vesztegetem.

280, Kényelmetlenül ézem magam.

281, Gyere és nézd meg!

282. Nevetségesen érzem magam.

283. Micsoda megkonnyebülés!

284. Boldogtalan vagyok emiatt.

285. Nem tudok megbirkózni ezzel a helyzettel.

286. Valóban nem akarlak becsapni.

287, Ezegy kis karcolás.

288. Szeretnélek látni.

289, lsten tudja.

290. Szigo rúan diétázz|

291. Ne pánikolj!

292,Ez reménytelen.

293. Szembe kell nézned a tényekkel.

294. Ne kockáztasd!
295. Ne kockáztasd a munkád elveszítését!

296. El bírom képzelni.

297. Nehéz ot kezelni.

298. Senki sem tokéletes.

299. Kételkedem benne.

300. Rémálom volt.

301. Az életem egy rémálom.

302. Mindig kritizál.

303. Ne ugrass!
304. Nem elérhető.

305. Kés bb próbálja meg jra.

306. Esktiszom.
307. Ne stirgess! Ne kényszeríts!

308. Elkerlilhetetlen.
309. Meg fogod bánni, ha nemet mondasz.

310. Légy nagyon óvatos.

311. Nem akarok rossz dontést hozni.

312. Ez egy megható szerelmi torténet.
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- Join me.

- l'm afraid of being hurt,

- l am wasting my time.

- lfeel uncomfortable,

- Come and see!

- lfeel ridiculous.

-What a relíef!

- l am unhappy about it.

- l can't cope with the situation,

- l re al l y 
" 

o' 
:i,i: :,ií!í'!í,!íi;

- l long to see you,

- God knows.

Go on a strickt diet,

- Don't panic!

- /í's hopeless.

- you must face the facts.

- Don't risk it!

- Don't risk losing your job!

- lcan imagine,

- He is hard to handle.

- Nobody is perfect.

- l have dou ís about it,

- lí was a nightmare.

- My lífe is a nightmare.

- She is always criticizing me.

- Síop teasing me!

- lt's out of reach.

- Try again tater.

- l swear.

- Don'tpress mel

- lt's inevitable.

-You will regret it if you say no.

- Be very cautious.

- l don'twantto make a wrong decision.

- /í's a touching love story.

313. Én szeretnék.
314. Tudni szeretném,.,
315, Tudni szerettem volna...
316. Nem tudom kontrollálni.

317,Ezzavar ,

318,Zavarban vagyok.

C. Egyszer kérdések / Simple Questions

1. Hány óra van?
2,Hány konyvet vettél?
3. Hány éves vagy?
4. Hány órakor keltél?
5, Hány óráig maradsz fenn ma este?
6. Hány órátutaztál?
7. Hányadika van ma?
8, Hányadik emeleten laksz?
9. Honnan josz?

10. Hová mész?
11. Hol voltál?
,12. Hogy vagy?
13, Hogy hívják?
14. Hogy mondják ezt angolul?
15. Hogy aludtál?
16. Ki az? (Énvagyok.)
17.Kikazok?
18. Ki azaférfl?
,t9. Kik azokaférfiak?
20. Ki beszél, kérem?
21.Ki beszél onok koztilangolul?
22,Ki volt itt?

23,Ki hívott?
24.Ki írta a Rómeó és Jrlliát?
25.Ki torte be az ablakot?
26. Kit keresel?
27.Kit láttál tegnap?

- lwould like to.,.

- l want to know.,,

- lwanted to know..,

- l can't control it,

- lt's confusing,

- l am confused.

- What's the time?

- How many óooks did you buy?

- How old are you?

- What time did you get up?

- How long are you going to stay up tonight?

- How many hours did you travel?

- What's the date today?

- Which floor do you live on?

- Where do you come from?

- Where are you going (to)?

- Where were you?

- How are you?

- What's his name?

- How do you say it in English?

- How did you sleep?

- Who is it? (lt's me.)

- Who are they?

- Who's that man?

- Who are those men?

- Who's speaking, please?

- Which of you can speak English?

- Who was here?

- Who called me?
- Who wrote Romeo and Juliette?

who broke the window?

- Who are you looking for?

- Whom did you see yesterday?
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Rovid klfejezések l Short Phrases

28. Kiben bízol?
29. Kié eza ceruza?
30. Kihez mész?
31. Kinél voltál?
32. Kinek adtad oda?
33. Kinek írsz?
34. Kinek a konyvét olvasod?
35. Kire gondolsz?
36. Kire vársz?
37. Kir lbeszélsz?
38. Kit l kaptad ezt a konyvet?

39. Kivel mész moziba?
40.Mi ez?
41. Mik ezek?

42,|!li a férje?
43. Mi ujság?
44. Mi baja van?
45. Milyen volt a héfuégéd?
46. Mit fogsz csinálni ezen a hétvégén?
47. Beszél valaki magyarul?

48. Felírná nekem ezt, kérem?
49. Kérdezhetek valamit?

50, Mire használják ezt?
51. Mikor kaphatom vissza?
52. Honnan jott?

53. Meddig marad?

54. Els alkalommalvan itt?

D. Id határozók

Mrron? Mtxonnn?

Mrórn? Mroole?

A minap.

Nemrég.
Hamarosan.

íí6

Vlll. Vlll.

WnrN? Bv wnlr nme? Smcr wulr nut?
UNruwum nue?

The other day.

Recently,
Soon,

- Who do you trust?

_,ffi,:;,;:,l:i:l,;i
- Who have you been wíth?

- Who did you give it to?

- Who are you writing to?

-Whose book are you reading?

-Who are you thinking of?

-Who are you waiting for?

-Who are you talking about?

- Who díd you gef íhts bookfrom?

- Who are you going to the cinema wíth?

- What's this?

- What are these?

-what does her husband do?

- What's the news?

- What's the matter wíth him?

- How was your weekend?

-What are you doing this weekend?

- Does anybody speak Hungarian?

- Can you write that down for me, please?

- May l ask you something?

- What's it used for?

- When can I get it back?

- Where are you from?

- How long willyou be staying?

- /s íhis your first time here?

Egy kis id m lva.

Az utóbbi idoben.

Mostanában.
Jelenleg.
Pillanatnyilag.
Ezidó szerint.
ldejében.
Éppen jókor.

Abban az id ben.

Minélel bb.

Minél el bb, annáljobb,
Ttjl késon (korán).

Holnapra.
A hónap végén.
Nem kés bb, mint...

A leheto legróvidebb idon belul.

Amikorra visszajosz.
Mult hét óta.

Egy hete.

A mult évtol fogva.

Január óta.

Már egy éve.

Régóta. Sokáig.
Évek óta,

Egy kis ideig.

Már évek óta nem láttalak!

Már tíz perce várok rád.

Tizóráig.
Jovo hétf ig.

Holnapig.
Mind ez idáig.

Reggelt lestig.
ldo
Hány óra van?
Három óra van.

Pontosan fél négy.

Rovid kifejezések l Short Phrases

ln a short time.

Lately.

Nowadays.
At present. To date,

Forthe moment.

For the time being.

ln time.

Just in time.

Atthattime.
As early as possi /e.

The earlier, the befter.

Too late @anfl.
By tomorrow.

By the end of the month.

Notlaterthan.,.
ln the shorfesípossó/e ítme.

By the time you return.

stnce last week,

For a week.

Stnce last year.

Slnce January.

For a year now.

For a long time.

For years,

For a short time..

l haven't seen you for ages!
l've been waiting for you (for) ten minutes.

Untilten o'clock.
Until next Monday,

until tomorrow.

Untilnow.
From morning till night.

Tme
What's the time, please?
lt's three o'clock.
lt's exactly half past three.
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VIlI.

Rovid kifejezések l Short Phrases
VlII.

Rovid kifeiezések / shorf phrases

Ez elég jó.

Talán ma.

Éppen most.

Negyed ot.

Háromnegyed tizenkett .

Tíz perccel mult nyolc.

Öt perc mulva hét.

Hét perccel mult hat,

Kortilbelül tizenegy lehet.
pontosan tíz.

Dél van,

Élfétvan,
Már ilyen késo van?
Kés re jár azidó,
Hány óra van nálad?
Mit mutat azórád?
Nyolc felé jár azidó,
Jóljár azórád?
Attól tartok, hogy siet.

Úgy látszik, késik"

Öt percet siet (késik).

Megállt azorám,
Hány órakor?
Öt órakor.

Fél háromkor.

Negyed nyolckor,

Háromnegyed tizenegykor.

Öt perccel hét után.
pontosan hétkor,

Délben.
Éltelror.
Félórával ezelott.

Negyedóra mulva.

Korülbeltil tíz perc mulva.

Reggel kilenckor.

Este nyolckor,

Délután ketto és három kozott,

Egy órán bellil.
Olyan korán van,

Olyan késo van.
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lt's a quaríer past four,

lt's a quarter to twelwe,

lt's ten past eight,

lt's five ío seyen.
/í's seyen minutes pasf six,

lt's about eleven.
lt's ten sharp.
lt's noon.

lt's midnight.

/s ft as late as that?
lt's getting late.

What time do you make it?
What's the time by your watch?

lt's getting on for eight,

Does your watch keep good time?
l'm afraid it's gaining.

/í seems to be losing,
lt'sfive minutes fasí (s/ow).

My watch has síopped,
(At) whattime?
At five o'clock.
At half past two.

At a quarter past seyen,
At a quarter to eleven.
At five pasí seven.
At seven sharp.
At noon. At midday,

At midnight.

Half an hour ago,

In a quarter of an hour.

ln aboutten minutes.
At nine a.m.

At eight p.m.

Between two and three p.m.

ln an hour's time.

lt's so early,

/í's so /aíe,

lt's good enough.

Perhaps today.

Just now / right now.

E. konfliktusok másokkal / conflicts with others

- Hiszek neked.

- Nem hiszek neked,

- Ezt tovább már nem teheted.

- Nincs mit mondanom.

- Van valami probléma?

-Ezaz enyém.

- Ez a tiéd.

- Ez te hibád.

-Ezazén hibám.

- Hagyj magamra!

- Tor dj a magad dolgával!

- |ogO be a szád!

- Ulj le!

- Fejezd be!

- Ez képtelenség!

- Beszélntink kell!

- Mit akarsz, mit mondjak?

- Mi a problémád?

- Mondd meg!

- Próbáljuk meg!
J-

- En meg fogom próbálni!

- Ez klassz!

- Meggondoltad magad?

- Meggondoltam magam.

- Mérges vagy rám?

- Mérges vagyok rád.

- Higgadj le!

- Ne szólj houám|
- Ne éry hozzám|

- Felejtsd el!

- Menj el!

- l believe you.

- l don't believe you.

- You can't do this any more,

- l have nothing to say.

- ls there a problem?

- lt's mine.

- lt's yours.

- lt's your fault.

- lt's my fault.

- Leave me alone!

- Mind your own buslness/

- Shut up!

- Sit down!

- Síop,í/
- That's nonsense/

- We need to talk!

- What do you want me to say?

- What's your problem?

-Tellme!
- Let's try!

- l'lltry.

- Ihis is cool!

- Have you changed your mind?

- l changed my mind.

- Are you angry with me?

- l am angry with you.

- Calm down!

- Don't talk to me!

- Don't touch me!

- Forget it!

- Go away!
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V!ll.
Rovid kifejezések l Short Phrases

- Menja pokolba!

- Miért nem érted?

- Oldjuk meg a problémát!

- Soha tobbé!

- Nem értek egyet.

- Nem bánom.

- Nem csoda.

- lgazam van?

- Meg mag y arázhatom ezt?

- Kérlek, magyarázd meg!

- Meg fogom magyarázni,

- Kétszer gondold meg, miel tt cselekszel!

- Te jó ég!

- Ez egy nagy probléma.

- Mi a baj?

- Sajnállak.

- Csalódott vagyok,

- Nincs más választásom.

- Kételkedsz benne?

- Én íeladtam,

- Kompromisszumot kell kotnünk.

- Meg rtiltél?

- Ne tor djvele!

- Nem probléma.

- Semmi esetre sem.

- Segítség!

- Remélem!

- Nyugodj meg!

- Van néhány otletem...

- Még egy dolog...

- Tudod, mit értek ezalatt...

- Go to hell!

- Why don't you understand?

- Leí's solve the problem!

- Never again!

- l disagree.

- l don't mind,

- No wonder,

-Am l right?

- Can l explain that?

- Explain it to me, please!

- l'll explain that,

- Think twice before you do that!

- Oh, my God!

- That's a big problem,

- What's wrong?
- lfeel sorry for you,

- l'm disappointed.

- l have no choice.
- Do you doubtthis?

- l gave up.

- We have to make a few compromises.

- Are you crazy?

- Never mind!

- No problem.

- No way.

- Help!

- l hope so.

- Relax!
l have a fewideas.,,

- One more thíng..,

- You know, what l mean,..
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lX.

Egyszerű nyelvtan / Simple grammar

A. Egyszer jelen id / Símple Present lense

KÉpzÉse:
l Az ige 1. sz tári alakja; e. sz. :

3. szemé|vben + (e)s

KÉnoes És rnonoÁs A,,Do" sroÉotcÉvel:

Szereted a banánt? - Do you like bananas?
lgen, szeretem a banánt. - Yes, l like bananas. /Yes, l do.
Nem, nem szeretem a banánt. - No, / do not like bananas. /No, l don't.

E. sz. 3. sz.

szereti o a marhahust?
lgen, szereti a marhahust.
Nem, nem szeretia marhahust.

- Does she like beef?

- Yeg she does.

- No, she does noí like beef. / No, she doesn'í.

- We often go to the cínema.

HnszruÁnrn:
'l, Szokásos. ismétl d . rendszeres cselekvéseknél a jelenben:

Gyakran megytink moziba.

2. Fz alanyra általában iellemzo cselekvés kifejezésekor:
sokat iszik.

3. Általános igirzság kifejezésekor:
A nap keleten kel.

A macskák szeretik a tejet,

loönnrÁnozór:

- He drinks a lot.

-The sun ínses in the East.

- Caís like milk.

someítmes ( néha)

every day (mindennap)

every week (minden héten)

ever (valaha)

never (soha)

always (mindig)

ofien (gyakran)

usually (rendszerint)

rarely (ritkán)

generally (rendszerint)

seldom (ritkán)
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x.
Egyszerű nyelvtan l Simple grammar

- A gyakoriságot kifejezo id határozók egy része az alany és az állítmány kozott áll,

másik résztik a mondat végén:

Gyakran késon megy dolgozni,

Mindennap elkésik.

- Alanyra kérdezésnél nem használjuk a ,,do" segédigét.

sokat eszik.

ki eszik sokat?

B. Folyamatos jelen id / Present Continuous lense

, a ,,to be" jelen idejtí ragozott 
i

lX.

torténik és a beszélot bosszantja:

- He often goes ío work late.

- He is late every day.

- He eats a lot,

-Who eats a lot?

- yes, l am (t,m);!;;'fi,?:r:;
- No, / am not going, / No, l am not.

- l am writing a letter now.

- He rc speaking now.

Mindig viccelsz!

loöHnrÁnozót:

now (most)
just now (éppen most)

Helyesínns:

1, Az ige végén a néma ,,e" elmarad i come - coming

2, Aa egy szótagú, mássalhan gzóra végzod igéknél a szó végi mássalhangzó
megkettoződik:

run - running, put - putting

3. Két szÓtagu igéknél is megkett zódikaz utolsó mássalhan gzó,haaz elotte álló
magánhangzó rovid és hangsúlyos: begln - beginning, forget-- forgetting

4. A szó végi ,,y" változatlan marad: stay - staying,
kivéve az,,-ie" végű igéket, ahol az,,-ie" ,f"-raváltozik: die - dying, lie - tying

5. Nem tesszrik folyamatos jelen ideju alakba a gondolkodást, véleményt, ézékelést,
ézelmet és a birtoklást kifejezo igéket:

- You are always telling me jokes.

right now (éppen most)
at the moment (pillanatnyilag)

nem szeret - dislike
gytílol, utál - hate
kíván - wish
akar - want
lát - see
hall - hear
érez (szagot)- sme//

ízevan - fasíe
tarlalmaz- contain
áll vmib l- consisí of
stb.

lam
you are
he
she is
ít

KÉnoÉs: ronoíron szónEnooet

Mész?
lgen, megyek.

Nem, nem megyek,

Most levelet írok.

Most beszél.

We are
you are

they are

(you are=you're, you are nof=lou aren't, he is=he's, he is not=he isn't)

j,

HnsznÁnrn:

1. A jelen pillanatban végbemen folyamatos vagy pillanatnyi cselekvés kifejezésére:

emlékszik - remember
gondol - think
ért- understand
egyetért - agree
ismer, tud - know
érez- feel
szeret, kedvel - like
szeret - love
tartozik vkihez - belong to
birtokol - own
birtokol - possess
látszik vmilyennek - seem

2. A ielen bizonyos id szakára jellemz cselekvés kifejezésekor:

Jogot tanul az egyetemen (nem éppen most). - He ís studying law at the university,
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lX.

Eovszer nvelvtan / simple grammar

Ezrrrel nz tcÉrxel rcyszrnű lemn toór VAGy,,cAN" seoÉotoÉr HRszttÁturur.

lX.

3.A multbeli cselekvésnek a jelenre is kiható eredménye van:
Betorte az ablakot, He has broken the window.

+,

Hallak.
Hallasz engem?

Egyetértesz?
Nem emlékszem rá.

C. Befejezett jelen id / Present Pertect Tense

, Have + ige 3. alakja
i Has (e, sz. 3. sz.)

i A legtobb ige 3. alakját,,-ed" toldalékkal képezz k,

i a rendhagyó igék alakjait kiilon meg kell tanulni.

kérdés: ford ított szórenddel

voltál már párizsban?

lgen, már voltam Párizsban.

Nem, még nem voltam Párizsban.

E. sz. 3, sz.:

Elvesztette a kulcsát?

lgen, elvesztette a kulcsát,

Nem, nem vesztette ela kulcsát.

- l can hear you.

- Can you hear me?

- Do you agree?

- l don't remember her.

- Have you ever been to Paris?

- Yes, l have been to Paris. / Yes, l have.

- No, / have never
been to Paris, / No, l haven't,

- Has he lost his key?

- Yes, he has íosí hls key. / Yes, he has.

- No, he has not losí his key. / No, he hasn't,

ktilonbség van az already és a yet kozott mondatbeli helyriket illet en is:
Láttad már? - Have you seen it yet?-A yet a mondat végén áll.
lgen, már láttam. - Yeg l have alreadyseen ft.

Nem, még nem láttam.
-Az already a segédige és a f ige kozott áll.

- No, l haven't seen it yet.

5. Ha a mondatban:

mindig - ever
soha - never
gyakran - often

always- mindig

már (kijelentésben) - already
már, még (kérdésben, tagadásban)- yet
éppen - just

Láttam egy jó rajzfilmet.
(Tegnap láttam egy jó rajzfilmet.

D. Egyszer mult id / impte Past lense

Kéozése: ,l ----' ' Az ige 2, ala$a

!, ". i

A rendhagyó igék alakjait külon meg kell tanulni.

Kérdés. tagadás a .,did" segédigével:
Láttad Máriát tegnap?
lgen, láttam Máriát tegnap.

nemrégiben - lately
ez ideig - so far
mostanában - recently
ma - today
ezen a héten - íhis week
ebben a hónapban - íhis month
idén - this year

- l have seen a good caftoon. (nem tudom, hogy mikor)

- l saw a good cartoon yesterday.

- konkrét id pontnál egyszertí mult idot használunk.)

HRsznÁnrn:

A Present Perfect a mriltat a jelennel valamilyen módon osszekot igeido. :.

1. A cselekvés a mu|tban kezdodott, és a je|en pi||anat e|ott fejez dott be:

Éppen most fejezt e be az ablakpucolást. - She hasiusí cleaned the window,

2. A cselekvés a multban kezdódott. és a jelen pillanatban is tart:

Tíz éve lakik Londonban. - He has lived in London for ten years.

- a slnce (óta) a cselekvés kezdópontjáthatározza meg.

- a for (szintén óta jelentéssel) a cselekvés idotartamára utal.

Nem láttalak a sz linapom óta (konkrét idopont óta).

- l haven't seen you sínce my birthday,

126.

- Did you see Mary yesterday?
- Yeg l saw Mary yesterday. / Yes, t did.
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lX.

Eg} zerri nyelvtan / Srmp/e grammar

Nem, nem láttam tegnap Máriát. No, t did not (didn't) see htlary yesterday. /No, l didn't.

Megjegyzés: Mivel a kérdésben és a tagadásban használatos did segédige már kifejezi a

mutiioCI, ezért az ilyen mondatokban azige elsó, azazjelen idejti alakját használjuk.

Találkoztál vele tegnap este? - Did You meet her last night?

HnszxÁmrn:

Ha

- egyszeri, pillanatnyi cselekvés a multban:

Vettem egy uj ruhát tegnap, - l bought a new dress yesterday.

- ismétl dő, szokásos cselekvés a multban:

két éwel ezelőtt sokat kirándultunk. - we made severalexcursions two years ago.

- régi szokás kifejezésére, amely az alanyra ma már nem jellemzÓ, a .used to"t (szokott

volt) használjuk:

Gyerekkoromban kézilabdáztam.

Kézitabdáztál,.,?
Nem kézilabdáztam...

loóHnrÁnozöx:

tegnap - yesterday

tegnapel tt - the day befare yesterday

mult éjjel - last night

múlt héten - last week

mult hónapban - last month

óta - ago
éppen most (=az elóbb) _ just now

azután - then

Hrr_yesínns És xtrLrÉs:
_Haazige rovid magánhangzó+mássalhangzóra végzodik, akkor a szó végimással-

hangzó megkettozodik. síop - síopped
_Há az,,y"-ravégzodo igénél at7,y" elott mássalhangzó áll, akkor az,,Y"-bol,,i"lesz:

cry - cried, try - tried, copy - copied

lX.
Egyszerű nyelvtan l Simple grammar

MrolgoyzÉsex:

Egyszerű mult idot használunk akkor is, ha a multbéli cselekvés idopontjára kérdeztjnk:

- Mikor nyitottad ki az ablakot? - When did you open the window?
Az alanyra kérdezésnél itt sem használunk segédigét:

- Ki látta Máriát mutt héten? - Who saw Mary last week?

- Kit láttáltegnap? * Who did you see yesterday?

E. Folyamatos m lt id l Past Continuous Tense

a ,,to be" m lt idej ragozott alakja + ige + -ing 
:

- / used to play handballwhen lwas a child,

- Did you use to play handball,.,?

- l didn't use ío play handball,..

tavaly - last year

egyszer - once

egy napon - one day
egy reggel - one morning

egy délután - one afternoon

abban az idoben - at that time

amikor - when

stb.

kérdés: ford ított szórenddel
Rádióztál délután? - Were you listening to the radio in the afternoon?
lgen, rádióztam délután. - Yes, l was listening to the radio in the afternoon, / Yes, l was.
Nem, nem rádióztam. - No, l was not (wasn't) listening to the radio. / No, l wasn't.

HnsznAnrn:

1. Egy tartós cselekvés kifejezésére adott m ltbeli idcípontban:

Mit csináltál tegnap este hatkor? - What were you doing af sx o'clock in the evening?

2. Huzamosabb ideig tartó m ltbelicselekvés kifejezésére:
Egész éjjel angolt tanult. - He was learning English all night.

3. ret m ltbeli cselekvés kozul a tartósabb kifejezésére:
Olvastam, amikor bejott. - lwas reading, when he came in,

4. Két párhuzamosan folyó. tartós cselekvés kifejezésére:
Amíg a lánytestvérem ebédet f zott, a barátja újságot olvasott.

- While my sister was cooking, her boyfriend was reading the newspaper.

/ was
you Were

he
she was
it

We Were

you Were

they were
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x.
Egyszerű nyelvtan l Simple grammar

loónnrÁnozót:

egész nap - all day
egész éjjel- all night
egész reggel - allmorning
egész délután - all afternoon

F. Egyszer jtiv id / ímple Future Tense

Képzése: 1 ,

, will

lwill
you will

he

she will
it

kérdés: ford ított szórenddel
Autóvalfogsz menni?
lgen, autóval fogok menni.

Nem, nem autóvalfogok menni.

HnsznÁnrn:

1. A jov ben bekovetkez egyszeri, pillanatnyi cselekvés kifejezésére:
Hatkor fogunk Tamással találkozni. - We will meetTom at six.

2. Szokásos, ismétl d cselekvés kifejezésére a jov ben:
Péter fog bevásárolni minden hónapban. - Peter will do the shopping every month.

egész este - all evening
-tól ... -ig - from ,., to/until/till

amíg, mialatt - while

amikor - when

- yeg, -,,, ;#i {;::;;::::;';::,';';
- No, lwill nottravel there by car./ No, lwon't.

(will not = woí]'t)

a kovetkezo héten - next week
a kovetkez hónapban - next month
pár percen beltil - in a few minutes
azután - then

+ ige

we will

you will

they will

loóHnrÁnozót:

holnap - tomorrow
holnapután - the day after tomorrow
holnap reggel - tomorrow morning
holnap délután - tomorrow afternoon
hamarosan - soon

í30

IX.

- az id határoz i mellékmondatokban:

miután - after
amikor - as
miel tt - before
amikor - when

amint - as soon as
mialatt, amíg-while
-ig- till
-ig- until

- és a feltételes mondatokban tf után:

Megmondj u k majd nek| az igazat, a mikor hazajon.

- we willtell him the truth when he comes back.

Ha lesz egy kis pénzem, veszek neked egy uj autót.

- lf l have some money, lwillbuy you a new car.

A,,to go, come, leave, start" igék jelen idejével is kifejezheto jov id :

Hét órakor hagyja el Budapestet. - He leaves Budapest at seven o'clock.

Folyamatos jelen idot (Present Continuous Tense-t) használunk a kozeli jov adott
id pontjában bekovetkez cselekvés kifejezésére:
Mit csinálsz a jov hétvégén? -what are you doing tomorrow?
A,,to be goíng to" szerkezetet használjuk jov beli szándék kiíejezésére:
Szándékában áll kolcsonadni neki a biciklrlét. - She is going to lend him her bike,
A kérdezés itt is fordított szórenddel torténik.
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Függelék / Appendix

A. Az angol ábécé -The English Alphabet

Az angol ábécében 26 betű van, A bet ik neve részben eltér a magyartól, Nagyon fontos,

nogy áz angol ábécé betűinek nevét jól ismerjiik, mert egyes nehéz szavak, ktjltinosen

p.á,g n.u.[ helyesírásával kapcsolatban sokszor sziikségiink van azok bet zésére

(spelling).

J j [dre,]
K k [ket]
L l [el]

M m [em]
N n [en]
O o [ou]
P p [pi:]

a q [kju:]

R r [o:]

B. Az ige

,l. 
Kr.lelentó mód / lndicative mood/ Ato be segédige ragozásának áttekintése

Tagadó alak

l am not
you are not

he/she/ít is noí
we are not
you are not

they are not

lwas not

you were not

he was not

we were not
you were not

they were not

A a [el]
B b [bi:]

C c [si:]
D d [di]

E e [i:]
F f [efJ

c g tdril
n h lettj]
li[at]

lgeid Áttitó atat<

lam
you are
he/she/tt is

presení we are
you are

they are

lwas
you Were

he was
pasí we were

you Were

they were

S s [es]
T t [ti:]
U u [ju:]

V v [vi:]

W w ['dablju:]
X x [eks]
Y y [wat]
ZzBed|

kérdo alak

am I?

are you?
is he/she/it?

are we?

are you?

are they?

was l?
were you?
was he?
were we?

were you?
were they?
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Fuggelék / App endix

lwillbe

n,#i:,,
Future we willbe

you will be
they will be

l have been
you have been
he has been

present perfect we have been
you have been
they have been

2. Rendhagyó igék

willl be?
willyou be?
willhe be?
willwe be?
willyou be?
willthey be?

have l been?
have you been?
has he been?
have we been?
have you been?
have they been?

lwill not be
you will not be '

he will not be
we will not be
you willnot be
they will not be

l have not been
you have not been
he has not been
we have not been
you have not been
they have not been

ate

fell
fed
felt

fought
found
flew
forsaw
forgot

froze
got
gave

went

grew

hung
had
heard
hid
held
hurt

kept
knew
laid
led
leant,leaned
learnt,learned
left

lent
let
lay
lít,lighted
/osí
made
might
meant

drunk

driven
eaten
fallen
fed
felt

fought
found
flown

foreseen
forgoften

frozen
got
given
gone
grown

hung
had
heard
hidden
held
hurt
kept
known
laid
led
leant,leaned
learnt,learned
left
lent
let
lain
lít,lighted
/osí
made

meant

137

drank
drove

1, awake
2. be
3, bear
4. beat
5, become
6. begin
7. bend
8, blow
9. break
10. bring

11. build
12, burn

13, buy
14. can
15. casí
16. catch
17, choose
18. come
19. cut
20. do
21, draw

í36

felébredni
lenni

szülni
Litni

vmivé lenni

kezdeni
hajlani, hajlítani

fújni

torni

hozni
építeni
égni, égetni

vásárolni
tudni, -hat, -het

dobni, vetni

megfogni
választani
jonni

vágni, elvágni
tenni, csinálni
h zni, rajzolni

awoke
Was, Were

bore
beat
became
began
bent
blew
broke
brought
built
burnt, burned
bought
could

awoken, awaked
been
born
beaten
become
begun
bent
blown

broken
brought
built
burnt,,burned
bought

casí
caught
chosen
come
cut
done
drawn

casí
caught
chose
came
cut
did
drew

Függelék l Appendix

22. drink
23. drive
24. eat
25, fall
26, feed
27, feel
28. fight

29, find
30, fly

3,1. foresee
32. forget
33, freeze
34. get

35, give

36.9o
37, grow

38. hang
39, have
40, hear
41. hide
42, hold
43. hurt

44. keep
45. know
46.Iay
47,lead
48.Iean
49.\earn
50,leave
51. lend
52,let
53.\ie
54,light
55. /ose

56. make
57, may
58. mean

lnnl

hajtani, vezetni
enni

esni, elesni
táplálni

érezni (magát)

ktizdeni, harcolni
találni
reptilni

elorelátni
elfelejteni

megfagyni
kapni, szerezni
adni
menni

noni

felakasztani, ftiggni

bírni, ,,nekivan"
hallani

elrejteni, elb jni

tartani, fogni
megsért
tartani

tudni, ismerni
fektetni, helyezni
vezetni
hajolni

tanulni
hagyni, elhagyni
kolcsonozni
hagyni, engedni
fektidni
meggytijtani

elveszíteni
csinálni, készíteni
szabad,lehet {at{et
jelenteni
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59. meeí
60. misíake
61. musí
62. ought

63, pay
64. put

65. l

66. ring

67. rise

68, run

69. say
70. see
71, seek
72, sell
73. send
74, set
75, shake
76. shall
77, show
78, sing
79, sií
80, s/eep

8,1. s/ide

82, smell

83. speak
84. spend
85. spring
86. síand
87. steal
88. síick
89. swm
90. íake
91, teach

92. tear
93. íel/

94, think

{38

találkozni
osszetéveszteni
kell

kellene
fizetni
tenni, helyezni

olvasni

mutatni

énekelni
ijlni

aludni

ugorni

állni

lopni, lopózni

fogni, venni

tanítani
eltépni

met
mistaken

paid
put

read
rung
risen
run

said
seen
sougftí
so/d

senf
seí
shaken

shown

sUng

saí
s/epí
s/id

smelt

spoken
spení
sprung
síood
sío/en
stuck
sWum

taken
taught

torn

told
thought

95, throw
96. understand
97 wear
98. will

99. win

100,write

dobni, hajítani

megérteni

viselni, hordani
segédige, fog,

valószínűleg
nyerni

írni

threw

understood
Wore

would

Won

wrote

thrown

understood
Worn

met
mistook

paid
put

read

rose

ran
satd
saW

soughí
so/d

Won

wriften
csengetni, csengeni rang

felkelni

szaladni, futni

mondani
látni

keresni
eladni
(el)kiildeni

helyezni
(meg)rázni

segáiige, fog, -jak, -jek should

sení
seí
shook

Valóságos
(Reális)

Lehetséges
(Potenciális) (Subj.)

Pasí Tense
Lehetetlen
(lneális) (Subj.)

past pertect

Mellékmodat Fomondat

Present lense Future Tense

presentlense presentlense

3. Feltételes mondat

A feltétel esete Használt igealak példamondatok

Mellékmondat F mondat

lf lhavetime, I lwillgo.
Ha lesz id m, I elmegyek.

lflhavetime, l tgo,
Ha van id m, ! megyek.

lf l had time, I lwould go.
Ha volna id m, l elmennék.

lf l had had time |lwould have gone
Ha lett volna id m, I elmentem volna.

cs szni, csrjszkálni s/td

szagolni, vminek sme/í

Szaga Van

beszélni spoke

kolteni,elkolteni spení

showed
san9
saí
s/epí

sprang
síood
sío/e

took
taught

tore

Present.
Cond

Pasí
Cond.

ragastrni,ragas/<odni sfuck
szni swam

elrnrdil[megTenfui told
gondolni thought
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4. Az angol lgeid k használata (Összefoglaló tábIázat)

Pasí lenses

Pasí Tense

past continuous

present lenses
Basic lenses
present Tense

continuous lenses
present continuous

Future lenses

Future Tense

Future continuous

Fuggelék l Appendix

C. Az id (óra, perc) kifejezése

Erre a kérdésre: What time is it? Whatis fhe time? Hány óra (van)? Mennyi azidó?
az angolban a kovetkezó módon feleltink:

Egész óra esetén ezt mondjuk:

lt is two (six, ten ,,.) o'clock. - Ketto (hat, tíz, . . .) óra van.
Az,,o'clock" (eredetileg of clock) sokszor elmarad: /í is íen, -Tizvan,

Aaóra tort részeit a kovetkez képpen fejezzük ki:

A óra els felében az el zó orához viszonyítva az elmúlt perceket, tehát azt mondjuk

meg, hány perccel múlt el azelóz ora:
lt is five (minutes)pasí seven. - Hét óra múlt ot perccel, (Hét óra ot perc.)

lt is twenty-three minuíes pasí seyen. - Hét óra mult huszonhárom perccel.
(Hét óra 23 perc, Hét perc mulva fél nyolc.)

Faóra második felében a következ órához viszonyítjuk a hiányzó perceket, tehát azt
mondjuk meg, hogy hány perc van hátra a kovetkezo órához:
lt is twenty (minutes) to eight. - Htjsz perc mulva nyolc,

lt istwo minutesto eight, - Két perc mulva nyolc.

A vasuti nyelvhasználatban a magyarhoz hasonlóan az angol is használja a kovetkezo
egyszerű formát: 7,50 - seven fifty.

D. Figyelmeztet és tájékoztató feliratok l Warnings and noúrces

Bejárat
Kijárat

Kérjtjk a lábat letorólni,

Holgyek
Férfiak
Érkezó vonatok/rep|il gépek stb. (ideje)

lnduló vonatok/reptil gépek sbt. (ideje)

Jegypénztár
Ebédsztinet
Azonnal jovok.

Félfogadás 10-13

Way in / Entrence
Way out / Exit
Wipe your feet before entering.

Ladies
Gentlemen / Men / Men's room
Arrival(s)
Departure(s)
Booking office
c/osed for lunch
Back soon.

Business hours 10 a.m. - 13 p.m.

'1, A multban végbement,

általában szokásos,
ismétl d cselekvés

1. l read a lot last year.

Tavaly sokat olvastam.

1. A jelenben végbemenő,

általában szokásos,
ismétl d cselekvés

1.1readalot.
sokat olvasok

(Sokat szoktam olvasni.)

1, A jovoben végbemeno,

általában szokásos,
ismétl d cselekvés

1, l wiII read a lot next year.

Jovore sokat fogok olvasni,

2. A múltban végbement,

egyszeri
(tartós v. pillanatnyi)

cselekvés
2. l got supper ready.

Elkészítettem a vacsorát.

Then l sat down.

Akkor leültem,

2. A jelenben végbemenő

egyszeri, pillanatnyi

cselekvés
2. Now l sit down.

Most már leulok.

2. A jovoben végbemenő,

egyszeri (tartós v. pillanat-

nyi)cselekvés
2, twill get supper ready.

Elkészítem a vacsorát.

Then lwill sit down,

Akkor majd le l k,

t,n rn,,ttn.k egy adott I t. nletenben, a beszéd l 1. A jovonek egy adott

pillanatában folyamatosan I pillanatában folyamatosan I pillanatában folYamatosan

végbemen cselekvés I végbemeno cselekvés l . g!9Ten 
.cselekyé.:

1, l as reading Coelho,s I t. l am reading | 1. Tonight l will be reading

novelwhen John came. l Coelho's novel. I Coelho's novel,

(Éppen) Coelho regényét | (Éonen) Coelho regényét l t,tr este Coelho regényét

olvastam, I opasom, l togom olvasni,

amikor János jott.
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Felvilágosítás
Belépés csak hivatalos ügyben.

Szabad
Szabad (taxi)

Foglalt
Minden jegy elkelt,

A belépés díjtalan.

Vigyázat! Frissen mázolva.

Vészfék
Harapós kutya!

Kutyák pórázon tartandók.

F re lépnitilos!
Kérjtik az qtót becsukni.

Huzni (tessék)

Tolni (tessék)

Hagyjuk az alt tszabadon.
ldegeneknek tilos a bemenet.

Tilos a dohányzás!
Tilos a bemenet.

Nem bejárat.

Vigyázat, lépcs !
csendet kértjnk.

kiadó szobák
váróterem
A lift nem m kodik.

Óvakodj a zsebtolvajoktól!

Postautalvány, csekkbefizetés

Értét<cikket< (postán)

Az átjárás idegeneknek btintetés terhe mellet tilos.

Taxiállomás
Fizetés a pénztárnál.
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Enquires / lnformation

Entry on busíness only.

Free
For hire

Engaged / Occupied / Reseryed
A// seaís sold out.

Admission free.

Wet paint.

Alarm
Beware of the dog!

Dogs musí be kept on a lead
Keep off the grass.

C/ose the door, p/ease,

Pull
Push
sfand clear of the door.

Mlembers only / No sfrangers.

No smoking!
No admittance.

No entrance / No entry.

Mind the step.

St/ence

Roomsto let

Waiting room

Lift out of order.

Beware of pickpockets!

Postaland money orders

Síamps, eíc j,

Irespassers will be prosecuted,

Taxi-rank

Pay at the desk.

,, Függelék/Á ',

E. Uzletek / Sfiops

ABC-áruház
Aruház
Bolhapiac
Cipobolt
Dohánybolt
Ékszer
Férfiruha

Gyermekruha
Gyógyszertár
Gyógyszertár, illatszerbolt, fotósbolt
Játékbolt
Konyhafelszerelés
Konyvesbolt
Kozért, csemege
Méteráru

Muszakicikkek
N i ruha

Optikus
óra
Papírkereskedés
Pékség
Piac
Sportfelszerelés
Tejtermék

Uveg és porcelán

Virágüzlet
Zoldség, gyümolcs

kiárusítás
olcsó áruk

Supermarket
Departmení síore
Flea market
Shoeshop
Tobacconist's
Jewellery
Men's wear
children's wear
Pharmacy
Chemisf's
Toyshop

Kitchen equipment
Bookshop
Grocer's
Fabrics
Electrical appliances
women's wear
Optician
Watches
síaíioner's
Bakefs
Market
Sporís equipment
Dairy
G/ass and china
F/onsf's
Greengrocer's
Sa/e

Cut-price
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Magyar-angol szószedet

F nevek

ABC (kozért)

ablak

ágy
ajtó

anya
apa
április
áprilisban
arc
augusztus
augusztusban
autó

azur
barát/barátn

barna

bevásárlókozpont
bézs
blűz
busz
ceruza
cipo
család
csekk
csésze
cstitortok
csLitortokon

december
decemberben
délután

délután
diáUdiáklány
dolog
domb
ebben a hónapban
ebéd
egy óra (60 perc)

lVouns

supermarket
window
bed
door
mother
father
April
in April
face
August
in August
car
azure
friend

brown
shopping centre
beige
blouse
bus
pencil
shoes
family
cheque
cup
Thursday
on Thursday
December
in December
afternoon
in the afternoon
student
thing

hill

this month

lunch
an hour 147



Magyar-angol szószedet Magyar-angol szószedet

egyedulálló

fiel
éjjel

este
este
étterem

év
évszak
ezen a héten

fájdalom
falu

fáradozás
február
februárban
fehér
fekete
feleség
férj

fia valakinek
fiutesfuér
fogak
ftird szoba
ftizet
gyalog
gyerek, gyerekek
gyerekszoba

haj

hálószoba
hamarosan
hány órakor?
ház
házas
hegy
hét

hétfo

hétf n
héfuégén
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slng/e

night
at night
evening
in the evening
restaurant
year
seasOn
this week
pain

village
effort

February
in February
white

black
wtfe

husband
sOn

brother
teeth

bathroom
exercise book
on foot

child, children
children's room
hair
bedroom
soon
whattime?
house
married
mountain
week
Monday
on Monday
atthe weekend

HEV
holnap
holnapután

hónap
id

iskola
január
januárban
jov
jov héten
jovore
jtilius
juliusban
június
j niusban
kár
karóra
kávé
kedd

kedden
kék
képeslap
kerékpár
kés
két nap m lva

két nappal ezel tt

kéz
khaki

kocsma
konyha
konyv
kutya

ktilfóld

lakás
lánya valakinek
lánytestvér
levél

suburban train

tomorrow
the day after tomorrow
month

time

school
January
in January
next

next week
next year
July
in July
June
in June
pW
watch

coffee
Tuesday
on Tuesday
blue
postcard

bicycle
late
in two days
two days ago
hand
khaki
pub

kítchen
book
dog
abroad
flat

daughter
sisfer
letter
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lila

ma

ma este
ma reggel

macska

május
májusban
március
márciusban
meghívás
meglepetés
mikor?
mindennap
most
mozi
mlt
mult héten

munka

nadrág
nagymama
nagypapa
nap
nap
nappali
narancssárga
név
november
novemberben
n i ruha

nyár
nyáron

október
októberben
ország
0rVOs

otthon

Otthon vagyok.
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purple

today
this evening
this morning
cat
May
in May
March
in March

invitation

surprise
when?
every day
noW

cinema
/asf

last week
work

frousers
grandmother

grandfather

day
sUn

living+oom
orange
name
November
in November
dress
summer
in summer
October
in october
country
doctor
home
l am at home.

Magya r-angol szószedet Magyar-angol szószedet

sz
sszel

péntek

pénteken
pénz
perc
piac
piros

pohár
póló
posta
probléma
pulóver

reggel

reggel

reggeli

rend r

rózsaszín
ruha

sárga
sotétkék
számla
szeptember
szeptemberben
szerda
szerdán
szín
színház
szoba

szombat
szombaton
szórakozóhely
szt]rke

tavaly
tavasszal
tavasz

autumn
in autumn
Friday
on Friday
money
minute
market
red
g/ass

T-shirt
post office
problem
pullover

morning
in the morning

breakfast
policeman
pink
clothes (t. sz,)
yellow

dark blue
bill
September
in September
Wednesday
on Wednesday
colour
theatre

room
Saturday
on Saturday
pub
grey

last year
in spring
sping
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tea

tegnap
tél

télen

toll

torekvés
unoka, unokák
utca

tidítoital

VacSOra

vállalat
város
vasárnap
vasárnap
vezetéknév
világoskék
villamos
vtz
vonat
zold

Melléknevek és határozók

alacsony (ember)

angol
aranyOS

barátságos
barátságtalan
boldog

bonyolult
buta

csaló

csendes
csunya
drá9a
érdekes
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alacsony, alacsonyabb, legalacsonyabb low, lower, the lowest

tea

yesterday

winter

in winter

pen

effort

grandchild, grandchildren

síreeí
soft drink
supper / dinner
company
town

Sunday
on Sunday
surname
light blue
tram

water
train

green

Adjectives and adverbs

shotí, shorter, fhe shoríesí
English
nice, nicer, the nicest
friendly, friendlier, the friendliest

unfriendly, less friendly, the least friendly
happy, happier, the happiest
difficult, more difficult, the most difficult

stupid, stupider, íhe síupidesí
deceitful
quiet, quieter, the quietest

ugly, uglier, the ugliest
expensive, more expensive, the most expensive
interesting, more interesting, the most interesting

eros
fantasztikus
fiatal

fontos
forró

f szeres
gazdag
gyenge
gyOrs

gyonyoru

hangos
hideg

hosszt]

ízetlen
jó
jól

kedves
kevés, egy keveset
kicsi
konnyu

kovér
kozel
ktilonleges
lass
lusta

magas
magas (ember)

magyar
messze

nem fontos
nem szinte
okos
olcsó
oreg

strong, stronger, fhe sírongesf
fantastic, more fantastic, the most fantastic
young, younger, the youngest
important, more important, the most important
hot, hofter, the hottest
spicy, spicier, íhe spiciesí
ich, richer, the richest
weak, weaker, the weakest
fast, faster, íhe fasíesí
beautiful, more beautiful, the most beautiful
loud, louder, the loudest
cold, colder, the coldest
long, longer, the longest
íasí/ess
good, better, the best
well
nice, nicer, the nicest / kind, kinder, the kindest
a líttle

small, smaler, the smallest
easy, easier, the easiest / light, lighter, the lightest
fat, fafter, the fattest
near, nearer, the nearest
special
slow, slower, the slowest
lazy, lazier, the laziest
high, higher, the highest
tall, taller, the tallest
Hungarian
far, further, the furthest
big, bigger, the biggest
difficult, more dífficult, the most difftcult /
heavy, heavier, the heaviest
not important
deceitful
clever, cleverer, the clevere .

cheap, cheaper, the cheapest
old, older, the oldest

nagy
nehéz

o| szószedet
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szinte
piszkos

régi

remek, remekül

rOSSz

rovid

sok, sokat
sovány
sotét

szegény
szép

szomorú
szorgalmas
tiszta
uj

unalmas
világos

!gék

adni

aludni menni

bánni

beszélni
betegnek lenni

birtokolni, nekivan
bocsánat (ha megbántok valakit, vagy rálépek alábára) Sorry|

bocsánat (ha megszólítok valakit) Excuse mel

honesf

dirty, dirtier, the dirttest

old, older, the oldest
fine, finer, the finest

bad, worse, the worst

short, shorter, íhe shoríesí
a lot

slim, slimmer, the s/tmmesí

dark, darker, the darkest
poor, poorer, the poorest

beautiful, more beautiful, the most beautiful/
nice, nicer, the nicest

sad, sadder, the saddest

dilligent, more dilligent, the most dilligent

clean, cleaner, the cleanest

new, newer, the newest

boring, more boring, the most boring

bright, brighter, the brightest

Verbs

to give / gave

to go to s/eep / went ío s/eep

to mind
to speak / spoke
to be ill

to have got / had

to be happy
to change / changed
to do / did
to work / worked

to have lunch / had lunch

to be hungry
to accept / accepted

to be busy

eljárni szórakozni
elkésni
elktildeni
élni

elveszíteni
élvezni
enni

fáradtnak lenni

fázni
feladni

felelni

felkelni

feloltozni
felszállni (kozlekedési eszkozre)
felvenni (ruhát)

fizetni

fózni
gondolni, gondolkodni
hallani

hallgatni

használni
házasnak lenni

hívni, nevezni
hozni
inni

internetezni

írni

ismerni

ismételni
játszani
jonni

jov id

kapni

kedvelni
kell

kell

kérdezni

to go out / went out
to be late
to send / sent
to live / lived
to loose / lost
to enjoy / enjoyed
to eat / ate
to be tired
to be cold
to post / posted

to answer / answered
to get up / got up

to get dressed / goí dressed
to get on / got on
to put on / put on
to pay / paid
to cook / cooked
to think / thought

to hear / heard
to listen to / listened to

ío use / used
to be married
to call/ called
to bring / brought
to drink / drank
ío use the lnternet/used the lnternet
to write / wrote

to know / knew
to repeat / repeated
to play / played
to come / came
will

to get / got

to like / liked
to have to / had to
must

to ask / asked

boldognak lenni

cserélni
csinálni
dolgozni
ebédelni
éhesnek lenni

elfogadni
elfoglaltnak lenni
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keresni

kérni

kolcsonadni
k lcs nkérni

látni

lenni

levenni (ruhát)

maradni
megérteni

megféstilkodni
meghívni
megkapni
megkoszonni
megoldani egy problémát

megszállni
megtalálni
melege van
menni

mérgesnek lenni

mosni
nézni
nosza, rajta

-nyak, -nyek, -nytik

olvasni
postázni

reggelit készíteni
reggelizni
segíteni
szabadnak lenni

szeretnék
szeretni, kedvelni
szeretni, szerelmesnek lenni

szerezni
szomjasnak lenni

szomor nak lenni

sztikséges
takarítani
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to lookfor / looked for

to askfor / asked for

to lend / lent

to borrow / borrowed

ío see / saw
to be
to take off / took off

to stay / stayed

to understand / understood

to comb somebody3 hair / combed

to invite / invited

to receive / received

to thank / thanked

to solve a problem / solved a problem

to stay / stayed

to find / found

to be hot
to go / went

to be angry
to wash / washed
ío see / saw

/eí's
shalll/we
to read / read

to post / posted

to make breakfast / made breakfast

to have breakfast / had breakfast

to help / helped

to be free
lwould like to

to like / liked
to love / loved
to get / got

to be thirsty

ío be sad
need
to clean / cleaned

találkozni
tud, -hat, -het

tudni

tv-t nézni
szni

utálni

utazni
vacsorázni
vacsorázni (konnyu vacsora)
válaszolni
vásárolni
vásárolni menni

vezetni
vinni

visszajonni
Viszlát!
zuhanyozni

Egyéb

a, az(határozott nével )
ahol, hol?
az
biztosan, bizonyára
egy (határozatlan nével )
egy kicsit
egyáltalán
egyáltalán nem

egytitt

és
hány, mennyi, hogyan?
Hogy vagy?
itt

Jó napot kívánok!
ki, kit?

Mi tijság?
mi, mit?

to meet / met
can / could
to know / knew
to watch W / watched TV
to swim / swam
to hate / hated
to travel/ travelled
to have dinner / had dinner
to have supper / had supper
to answer / answered
to buy / bought
to go shopping / went shopping
to drive / drove
to take / took
to come back / came back
Bye!
to take a shower / took a shower

Miscellaneous

the

where
that

sUre

a, an
a liftle

at all
not at all
together
and
how?
How it it going?

here
Good morning!
who?

What's new with you?
what?
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miért?
mikor?
néhány, valamilyen
Nem tuljól,
ott

Örülok, hogy találkoztunk!

Remekul vagyok,
rendben

semennyi, valamennyi

sok
sok
sok
üdvozlomt
Vagy

EItiljárószók

alatt (hely)

alatt (hely)

alatt (ido)

-ban

belül (hely)

beltil (ido)
_ból

elott

felvmin
felé
felett

-hoz
-ig (hely)

-ig (ido)

keresztiil
kívijl
-kor

korül

kozelvmihez
kozott
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sOme

Not too bad,

there

Nice to meet you! / Pleased to meet you!

Just fine,

allright
any
much (megszámlálhatatlan)

many (megszámlálható)

a loí of (kijelento)

How do you do?
0r

Preposiúíons

below
under
during
in

tnside
within

out of
before, in front of
up

towards
over, above
to

for
till, until

across, through

ouíside
at
round
near
among, between

why?
when?

Maqvar-anqol szószedetvrv

down

beside, by
along
behind
at
on
on, upon
since
by
off
from

beyond
after

egy, els
kett

három

négy
ot

hat

hét

nyolc
kilenc
Iíz
tizenegy
tizenketto

tizenhárom
tizennégy
tizenot
tizenhat
tizenhét
tizennyolc
tizenkilenc
husz
huszonegy

le vmin

mellett

mentén, mellett

mogott
-nál, -on, -ban

-on (id )
-on, -ra (hely)

óta
-ra
-ról

-tól, _ból

tul

után

T számnevek, sorszámnevek Numbers

one, first (1st)

two, second (2nd)

three, third (3rd)

four, fourth (4th)

five, fifth (Sth)

six, sixth (6th)

seven, seventh (7th)

eight, eighth (8th)

nine, ninth (9th)

ten, tenth (1)th)

eleven, eleventh (11 th)

twelve, twelfth (12th)

thirteen, thirtee nth ft 3a
fou rte e n, fo u rte e nth ( 1 4th)

fífteen, fifteenth (1 5th)

sixteen, sixteenth (1 6th)

seventeen, seventeenth (17th)

eighteen, eighteenth (1 8U
nineteen, nineteenth (1 lth)
twenty, twentieth (20th)

tw e nty -o ne, twe nty -fi rst (21 st)
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saját maga (semlegesnem) tíse/f
huszonkett
huszonhárom
huszonnégy
harminc
harmincegy
harminckett
negyven

otven

hatvan

hetven

nyolcvan
kilencven

száz

SzeméIyes névmások

én

engem
enyém
nekem
saját magam
te

téged
tied

neked
saját magad

,aZ
t (hímnem)

ové (hímnem)

neki (hímnem)

saját maga (hímnem)

t (nónem)

ové (n nem)

neki (n nem)

saját maga (n nem)

t (semlegesnem)

ové (semlegesnem)
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tw e nty -tw o, tw e nty - se co n d (22n d)

tw e nty 4h re e, tw e nty -th i rd (23 rd)

tw e nty -f o u r, tw e nty lo u rth Q4n
thi rty, thi rtieth (30th)

thirty-one, thirty-fi rst (31 st)

thi rty -tw o, thi rty - se co n d (32n d)

forty, fortieth (40th)

ftfty, fiftieth (50th)

sixty, sixtieth (60th)

seventy, seventieth (7 1th)

eighty, eightieth (80th)

ninety, ninetieth (90th)

a (one) hundred, a hundredth (100th)

Personal pronouns

l
me
my, mine
(to) me
myself
you
you
your, yours
(to) you
yourself

he, she, it

him
his
(to) him
himself
her
her, hers
(to) her
herself
ít

lís

We

Us

our, ours
(to) us
ourse/yes
you
you
your, yours
(a you
yourselves
you
you
your, yours
(to)you
yourselves
they
them
their, theirs
(to)them

themselves

About me

... years old
l was born on / the

in the future

My name is,..

mother
father
nurse
girlfiend
to rent / rented
in Budapest
to go to university / wentto universíty
to live with

ml

minket

miénk
nektink
mi magunk
ti

titeket

tietek

nekik
ti magatok
on

onoket
onoké
onoknek
onok maguk
ok
oket
ovék
nekik

ok maguk

Magamról

.... éves

...-án szi.ilettem

a jovőben

A nevem...

anya
apa
ápolón
barátn

bérelni

Budapesten
egyetemre járni

egytitt élni
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eladó
élni

fia vkinek
fi atalabb fi utestvér (ocs)

fiatalabb lánytestvér (húg)

fi testvér
fogorvos
házasnak lenni

idosebb fiutestvér (báty)

id sebb lánytestvér (n vér)
jov

kórház
konyv
kózgazdász
lakás
lánya vkinek

lánytestvér
mozi
Nekem van..,

nyugdíjas
nyugdíjasnak lenni

olvasni
szabadid
szabadid mben

szeretek...
szülők
tanár
utazni

Napirend

7 órakor
ágy
általában
aludni menni

Angliában
arcot mosni
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betegnek lenni

bevásárlókozpont
biológia
borotválkozni
bogre

busszal
csekk
csésze
chatelni

délután

délután
dolgozni
ebédelni
ébren alvó
ébreszt óra
egész nap
egy bogre tea
egy csésze kávé
egymagam
élel

flel
elaludni
elb csuzni
elfogadni
elfoglaltnak lenni

elindulni
elkésni

shop assisíanf
to live / lived

son
younger brother
younger sisíer
brother
dentist
to be married

elder brother
elder sister
future

hospital
book

economist
flat
daughter
sisíer
cinema
l have (got) / l had
pensioner

to be a pensioner

to read / read
spare time

in my spare time

l like... / liked...

parents

teacher
to travel / travelled

Daily routine

at 7 o'clock
bed
usually
to go to s/eep / went to sleep, to go to bed / went to bed

in England
to wash one's face / washed one's face

Maqvar-anqol szószedet

ásványvíz
átszállni
Attóltartok...
autóval
Azt hiszem.
azután
barát/barátn

beágyazni
befejezni
beszállni (kozlekedési eszkozbe) fo get into / got into

mineralwater
to change for... / changed for...

l'm afraid ..,

by car
lthink so.
after that /then
friend
to make the bed / made the bed
to finish / finished

to be ill
shopping centre
Biology
to shave / shaved
mug
by bus
cheque
cup
to have a chat / had a chat
afternoon
in the afternoon
to work / worked
to have lunch / had lunch
light sleeper
alarm clock
allday
a mug of tea

a cup of coffee
by myself
night
at night
to oversleep / overslept
to say good-bye / said good-bye
to accept / accepted
to be busy
ío seí out / set out
to be late
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elkészíteni a házi feladatot
elmennivkiért

élni

eloszor
eltolteni

elvinnivkit
enni

este
este
étterem

Ez nagyszerű!

ezen a hétvégén
ezen a nyáron

fáradozás
felkelni
feloltozni
feloltoztetni

felszállni (kozlekedési eszkozre)
felvágottak
felvenni (ruhát)

fizetni

fizika
fogat mosni

fónok
fózni
fiirdeni
ftird szoba
gyakran
gyalog

hálóing
Hány órakor?
Hány órát.,.?

hazahozni

hazajonni
hazamenni
házifeladat
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to do the homework / did the homework

to collect sy
to live / lived
first
to spend /spent
to take sy / took sy
to eat /ate

evening
in the evening
restaurant
That's great!

this weekend
this summer
effort

to get up / got up

to get dressed / gof dressed
ío dress /dressed
to get on / got on

cold cuts
to put on / put on

to pay / paid
Physics
to brush one's teeth / brushed one's teeth

boss
to cook / cooked
to have a bath / had a bath

bathroom
often

on foot

ntghídress
What time?
How many hours,..?

to bring home / brought home

to come back / came back
to go home / went home

homework

hétkoznap
hétkoznap
hétvége
hétvégén
hivatalos ügyek
holnap
holtfáradt

internetezni

irodalom

iskola
játszani
játszótér

Jó otlet!

jól érezni magát
jól ktlonni

kakaó
kár
kávé
kerékpározni
kés bb

kés nkelo
kezdeni
kezet mosni
kifli

kiszállni (kozlekedési eszkozből)
kivinnia szemetet
kocsma
kolbász
kolléga
koránkel
konyv
koszonom
kozel
kukoricapehely
kulonóra
lakás
lefektetni

weekdays

on weekdays
weekend
at the weekend
official affairs
tomorrow
dead tired
fo use the lnternet / used the lnternet
Literature
schoo/
to play / played
playground

lt's a good idea
to have a good time / had a good time

to get on well/ got on well
coCoa
pW
coffee
to ride a bike / rode a bike
later
late riser
to start / started

to wash one's hands / washed one's hands
croissaní
to get out / got out
to empty the rubbish / emptied the rubbish
pub

saUsa9es
colleague
ealy riser
book
thank you

near
cornflakes
private /esson
flat

to put to bed / put to bed
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lekésni (kozlekedési eszkozt)
leszállni (kozlekedési eszkozról)
levenni (ruhát)

ma

ma délután
ma éjjel

ma este
ma reggel

magamtól
Magyarországon
Maradj!

matematika
megbeszélés
megérkezni
megetetni

megfürdetni

meghívás
meghívni
mélyen alvó
menza
messze
mikor?
Milyen kár!

minden este
mosni
mosogatni
mozi
m lt hétvégén
mult nyáron

munkanélk linek lenni

műszak
nagyszerii
nap
napkozben
narancslé
Nem tesz semmit.

Nem tortént semmi.
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ío miss / missed
to get off / got off
to take off / took off
today
this afternoon
tonight

this evening
this morning

by myself
in Hungary
Do stay!

Maths
meeting
to arrive / arrived
to feed / fed

to bath / bathed
invitation

to invíte / invited
heavy sleeper
canteen
far
when?
What a pity!

every night
to wash / washed
to do the dishes / did the dishes
cinema
last weekend
last summer
to be unemployed
shifi
great

day
by day / in the daytime / during the day

orange juice

That's all right,

That's allight.

Nincs nekem.,.

olvasni
óra (60 perc)

óra (iskolai)

óvoda
ontozni
pihenni

pizsama
pohár

reggel

reggel

reggeli

reggeli jság

reggelit készíteni

reggelizni
rugalmas munkaid

Sajnálom, de...

sakkozni
segíteni
sétálni vinni a kutyát

szabadidő
szabadságon lenni

szakkór
számítógép
szép
Szeretsz (vmit)...?

szórakozni menni

szórakozóhely
Szornyen sajnálom...
takarítani, kitakarítani
találkozni
tanulni

taxit fogni

tea

tegnap
tejes kávé

l don't have...

to read / read
hour
/esson
nursery
to water / watered
to relax / relaxed
pyjamas
g/ass

morning
in the morning
breakfast
morning paper
to make breakfast / made breakfast, to get breakfast
ready / got breakfast ready
to have breakfast / had breakfast
flexitime

l'm sorry, but.,.

to play chess / played chess
to help / helped
to take the dog out for a walk
free time

to be on holiday
study circle
computer
lovely
Do you like...?
to go out / went out
pub

l'm terribly sorry for,.,.

to clean / cleaned
to meet / met
to study / studied
to take a taxi / took a taxi
tea
yesterday
white coffee
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teniszezni
testnevelés
tojásrántotta

tornázni
torolkozni
t |órázni

tükortojás

tv{ nézni

szni
után

Üdvozletem...
Vacsora
vacsorázni
vajas pirítós

vasárnaponként
vásárolni
vásárolni menni

villamossal
vonattal
zenét hallgatni

zuhanyozni
zsemle

R<ivid kifejezések

Afrancba!
A hangulatomtól fiigg.
A hónap végén.
A képességed hihetetlen.

A lehet legrovidebb id n beltil.

A miel bbi viszontlátásra!
A minap.

A múlt évt lfogva.
A teának ktilonos íze van.
A vacsorának jó illata van.
Avizsga konnyebb volt, mint vártam.

Abban az id ben.
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to play tennis / played tennis
P.E.

scrambled eggs
to do exercises / did excersises
to dry oneself wíth a towel / died oneself wíth a towel

to do overtime / did oveftime
fied eggs
to watch TV / watched W
to swím / swam
after
My regards to...

dinner
to have dinner / had dinner
buttered toast
on Sundays
to buy / bought
to go shopping / went shopping
by tram

by train

to listen to music / listened to music
to take a shower / took a shower
roll

Sfiot{pfirases

Damn!
lt depends on my mood.

By the end of the month.
your skill is unbelievable.
ln the shoríesí possible time.

See you soon/
The other day.

Slnce last year.

This tea tastes strange.
The dinner sme//s good.

The exam was easie[ than lexpected.
Atthattime.

Adj/Adjon nekem...
Adj/Adjon nekem egy másik ...

Aggódom valami miatt.

Ahogy tetszik,
ÁtlIÁtti meg ittl

Amikona visszajosz.
Angliában késztilt?
Ana menj!

At fogom gondolni.

Attóltartok, fázom!
Attól tartok, hogy siet.

Attól tartok, melegem van.

Az a tiéd.

Az álmok valóra válnak.
Az enyém lehet ez?
Az idegeimre megy.

Az nekem jott.

Az utóbbi id ben.

Azt csinálok, amit akarok.
Azt hiszem, mi már találkoztunk.
Azt tudom.

Bármi megteszi.
Bármikor hívhatsz.
Bármikor jó,

Bejohetek?
Beszél valaki magyarul?
Beszélhetek onnel?
Beszélj kicsit hangosabban!
Beszéljtink a nyaralásodról !

birtokolni, van, nincs
Biztonságos.

Bocsánat.
Bocsáss meg, kérlek.

Butaságokat beszélsz.

Give me ...

Give me another ..,

lworry about something.
As you like.

Síop/ Síop here!

By the time you return,

ls that made in England?
Go that way!

lwillthink it over,

l am afraid l am cold!
l'm afraid it's gaining.

l am afraid l am hot!

That is yours.

Dreams come true.

can l have this?
/í geís on my nerues!
That is for me.

Lately.

l do what l wantto do.

lthinkwe have met before.

l know that.

Anything will do,

You can call me any time.

Any time is fine.

can l come in?
Does anybody speak Hungarian?
May l have a word with you?
Speak a little louder.

Let's talk about your holiday!
have, don't have
/í's safe.

l beg your pardon.

Forgive me, please.

You are talking nonsense.

Ami engem illet, nekem tetszik ez a hely. As for me, l like this place.

Biztos vagyok benne, hogy a dolgok jóra fordulnak. l'm sure things witt be all right.
Bízz bennem, kedvesem! Trust in me, sweetheart.
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Csakon után. Afteryou.
Csinos vagy és kedves. You are prew and nice.

csodálatost wonderful!

Délvan. lt's noon.

Délben. At noon. At midday.

Délután kett és három kozott. Between two and three p,m.

Egy hete. For a week.

Egy kicsiveltobbet. Alíftle more.

Egy kis ideig. For a shorttime..

Egy kis ido mulva. ln a shorttime.

Egy órán belül. ln an hour'stime.
Egy pillanat, kérem. One moment, please.

Egyedril mentem moziba. lwentto the cinema by myself.

Éhes vagyok. l am hungry,

Éltet van. lt's midnight.

fitelror. At midnight.

El kell koszonnom. l must say good-bye.

El tudsz menni a ,.,? Can you go to ...?
Elég! That's enough!

Elégedett a munkájával? Are you saíisfed with your job?

Elegem van a munkámból, l'm fed up with my job.

Elfelejtettem , lforgot.

Elfoglalt vagy? Are you busy?
Elfoglalt vagyok. I am busy.

Elfoglaltabb vagyok, mint általában. l am busier than usual.

Elkérhetem a tiédet? Can l have yours?

Elnézést kell kérnem. l must apologize.

Elnézést, a másik telefonom csong, és fel kell vennem.

Sorry. My other phone's ringing and l have to take the call.

Elnézést, el kell intéznem egy gyors telefonhívást.
Excuse me, l have to make a quicktelephone call.

Sorry,lhaveadate.
/s íhis your firsttime in Budapest?
/s íhis your first time here?
l'm lost.

Did you enjoy it?

l am looking for ...

En is ugyanaztézem,
Én kovetkezem.
Én megyek a ...
Én moziba szeretnék menni.

Én névr l már ismerem ont.
Engem ... hívnak.
Éppen jókor.

Éppen most.

Érezd magad otthon.

ÉrteOl
És te? Mi van veled?
Este nyolckor.

Ett lszomorú vagyok.
Evek óta.

Ez a hely foglalt.

Ez a hely szabad.
Ezatiéd?
Ez a torténet egyik része.
Ez boldoggá tesz,
Ez egy jó hír!

Ez egy jó otlet!

Ez egy nagyon izgalmas munka!
Ez elég jó.

Ez hihetetlen!

Ezido szerint.

Ez meghaladjaazer met.

Ez megváltoztatta az életemet.

Ez mind helytelen!

Ez nagyon fontos!

Ez nagyon idegesíto.
Ez nagyon stirgos.
Ez nem fontos!

Ez nem kovetel kemény munkát.
Ez nem mukodik.

Ez semmiség!
Ez teljesen lehetséges.
Ez ttiljó, hogy igaz legyen.

l have the same feeling.

lt's my turn!

l am going to ...
l would like to go to the cinema,
l know you by name.

My name is ...
Just in time.

Just now / right now.

Feel at home.

Do you understand?
How about you?
At eight p.m.

lt makes me sad.
For years.

Ihis seaí is taken.

Ihl's seaí is free.

/s íhis yours?
lt's a part of the story,

lt makes me happy.

That's a piece of good news!
lt's a good idea!
lt's a very exciting job!
lt's good enough.

That is incredible!
For the time being.

lt's beyond my power.

lt has changed my life.

That's allwrong!
lt is very important!

lt's very annoying.

Ihis is very urgent.

lt isnl important!

lt doesn't require hard work,

Ihis doesn't work.

It's nothing,

Ihis is completely possó/e.

lt's too good to be true.

Elnézést, randim van.

El szorvan Budapesten?
Els alkalommalvan itt?

Eltévedtem.

Élvezted?
Én ... keresek ...

17o
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I

Ez tulzajos!
Ezer éve nem láttalak!

Ezt nem akarom.
Ezt nem lehet megcsinálni.
Ezzel nehéz megbirkózni.
Fantasztikus!
Fél háromkor.

Félórával ezelott.

Felejtsd el!

Félek.
Felírná nekem ezt, kérem?

Felpróbálhatom?
Félreértés volt.

Félreértesz,
Féltékeny vagyok.
Fizethetek h itelkártyával?
Fogadd meg a tanácsomat.
Fordulj meg!

Garantálom.
Gombold be a kabátodat!

Gratulálok neked!

Gyere és ülj le hozzánk.
Gyere vissza gyorsan!

Gyere! Gyere ide!

Gyonyoru vagy.

Ha jó hangulatban vagyok...
Ha nem bánod.

Ha szeretnéd.
Hadd fizessem én a számlát!
Hadd gondolkozzam!

Hadd lássam!
Hadd menjek, kérlek!

Hadd segítsek!
Hamarosan.
Hány éves vagy?
Hány konyvet vettél?
Hány óra van nálad?
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lt is too noisy!

l haven't seen you for ages.

l don't want it.
lt can't be done.

lt's difficultto cope with.

Fantastic!
At half pasttwo.
Half an hour ago,

Forget it.

l am scared.
Can you write that down for me, please?

Can ltry tt?

lt was a misunderstanding.
you misunderstand me.

l am jealous.

Can l pay by credit card?
Take my advice,
Turn around!
l guarantee it.

Do up your jacket!

Congratulations to you.

come and sit wíth us.
Come back quickly!

Come! Come over here!
you are beautiful,

lf l am in a good mood,.,

lf you don't mind.

lf you like.

Let me pay the bill!

Let me think!

Let me see!
Let me pass, p/ease.

Let me help you!

Soon.
How old are you?
How many books did you buy?
What time do you make it?

Hány óra van?
Hány óráig maradsz fenn ma este?
Hány órakor keltél?
Hány órakor?
Hány órát utaztál?
Hányadik emeleten laksz?
Hányadika van ma?
Három óra van.

Háromnegyed tizenegykor,
Háromnegyed tizenkett .

Használd a képességeidet!
Használd az agyadat!
Használd az er det!

Használhatom a ..,?
Haza tudnálvinni ma este autóval?
Hét perccel mult hat.

Hívsz nekem egy rend rt?
Hogy aludtál?
Hogy hívják?
Hogy megy a munka?
Hogy mondj ák ezt angolul?
Hogy titod el az id t héfuégén?
Hogy vagy?
Hogy van a családod?
Hogyvan azanyukád?
Hogy van ma?
Hogy vannak a sztileid?
Holvan a buszmegálló?
Holvan a WC?
Holvannak a boltok?
Holvehetem ezt meg?
Holvetted?
Holvoltál?
Holnapig.
Holnapra.
Honnan josz?

Honnan jott?

What's the time, please?
How long are you going to stay up tonight?
What time did you get up?
(At)whattime?
How many hours did you travel?
Which floor do you live on?
What's the date today?
lt's three o'clock.
At a quarter to eleven.
lt's a quarter to twelwe.

Use your abilities!

Use your brain!
Use your power!

Can l use .,,?
Can you give me a lift home tonight?
/í's seven minutes pasí six.

Willyou call a policeman for me?
How did you sleep?
What's his name?
How's work?
How do you say it in English?
How do you killtime atthe weekend?
How are you?
How's your family?
How is your mother?
How are you feeling today?
How are your parents?

Whereis íhe bus stop?
Whereis íhe W.C,?
Where are the shopsZ
Where can I buy it?
Where did you buy it?

Where were you?
untiltomorrow.
By tomorrow.

Where do you come from?
Where are you from?
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Honvágyam van.
Hová mész?
Hozd ide!

Hozd le!

Hozz nekem ...!

Hozzászoktam ehhez.
ldeges vagyok.

ldejében.
lgazad van!

lgen, a barátomra várok.

lgen, egyszer voltam Londonban.
lgen, elfoglalt vagyok. / Nem.
lgen, ismerem Saraht.
lgen, kész vagyok.
lgen, valóban.
lgen. Elégedett vagyok a munkámmal.
Így csináld.
llyen hamar elutazol?
Írd le angolul!

lrígy vagyok.

lsmered ket?
lsmered Sarah-t?
lsmételje meg, kérem!

lsten hozott!

lstenivagy.
ltt fogok várni.

ltt van a címem.
ltt van.

Január óta.

Jelenleg.
Jó neked!

Jó otlet.

Jó szerencsét!
Jó szórakozást!
Jó, hogy találkoztunk, fussunk ossze valamikor.

Jobb kés n, mint soha.
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lfeelhomesick.
Where are you going?

Bring it here!
Bring it down!
Bring me ...!
l got used to it.

I am annoyed.
ln time.

You are ight!
Yeg / am waiting for my fiend.
Yes, / have been to London once.

Yes, / am busy. / No, l am not.

Yes, / know Sarah.
Yes, / am ready.

Yes, indeed.

Yes. / am satisfied with my job.

Do it like this.
You are leaving so soon?
Write ít down in English.
lam envious.
Do you know them?
Do you know Sarah?
Repeat it, please!
you are welcome!
you are divine.

lwillwait here.

Here's my address.
Here it is,
Since January.

At present. To date,

Good for you!

Good idea.

Good luck!
Have fun!

lt's good to meet you, let's get together some day
Better late than never.

Jobb lehet az életem?
Jobban ézed ma magad?
Jól elvégzett munka.

Jól hangzik.
Jóljár azorád?
Jov hétfoig.

Kapcsold be!

Kapcsold ki!

kellemes utat!

Kér még valamit?
kérdezhetek valamit?
kérem a számlát!
Kérem, húzzaíel az ablakot! (az autóban)
Kérem, h(nza le az ablakot! (az autóban)
Kérlek, csókolj meg!

Kérlek, gyere erre.

Kérlek, hívj nekem egy taxit,

Kérlek, hozz egy széket.
Kérlek, légy csendben. Tanulok/dolgozom.

Kérlek, tégy meg nekem egy szívességet.
Kérlek, tjlj le.

Kérlek, várj egy percet!

Kérlek, vegyél nekem egy keveset.
késobb felhívhatlak?
Kés bb megmondom.
később találkozunk!
Később vissza fogok jonni.

kés bb visszahívlak.
Késore jár azidó.
Kés re jár.

Kész vagy?
kételkedem benne.

Kétszer gondold meg, miel tt cselekszel.
kézzel késztilt?
Ki akarok venni egy szabadnapot.
Kiazatérfi?
ki azaz ember?

Can my life be better?
Do you feel better today?
Welldone!
/ísounds good,

Does your watch keep good time?
Until next Monday,

Turn it on!
Turn it off!

Pleasant journey to you.

Anything else?
May l ask you something?
The bill, p/ease.

Please roll up your window.

Please roll down your window.

Kiss me, please.

Please come this way.

Call me a taxi, please.

P/ease bring a chair,

Please be quiet, l'm studying / working.
please do me a favour.

P/ease sit down.

Jusí a minute, p/ease.

Please buy some for me,

Can l phone you later?
l'lltellyou later.

See you later.

lwill come back later.

l will callyou back later.

lt's getting late,

lt's gefting late.

Are you ready?
l doubt it.

Thinktwice before you do it.

ls it handmade?
lwantto take a day off,

Who's that man?
who is that man?
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Kívánom, hogy legyen kellemes azitt-tarl zkodása! Have a pleasant stay!

Maqva r-anqol szószedet

Thanks for your visit.
Thank you for comingío see me off.

Síep óy síep,
We know each other by sight.

Drop in affime you like.
Have you lost weight?
Come visií us again!
Be quiet! Shut up!

Be quick!

Be good!

Be careful!
Have a nice day!
Can l have a better job?
can l sit down here?
Lucy was lucky.

l am angry with myself.
For a year now.

l haven't seen you for ages!
l have already paid you.

/s tT as late as that?
l've been waiting for you (for) ten minutes.
Should l stay or go?
ln other words...

Nothing else?
How long willyou be staying?
Another cup please.

lwilltry.
Iwillbuy it.

Don't go yet!

Not yet.

Can you repair this?
Can you do it?
Can you tellme?
l am surpised.
l'll give you my phone number.

My watch has síopped.
lwas surpised.
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Ki az? (Én vagyok,)

Ki beszél onok koztil angolul?
Ki beszél, kérem?
Ki hívott?

Ki írta a Rómeó és Júliát?
ki mondta neked?
ki torte be az ablakot?
Kitudja?
Kitudod mosni .,,?
Ki vagy?
Kivolt itt?

kiben bízol?
kié ez a ceruza?
Kié ez?
Kihez mész?
kik azok a férfiak?
kik azok az emberek?
Kik azok?
Kinek a konyvét olvasod?
kinek adtad oda?
Kinek írsz?
kinélvoltál?
Kire gondolsz?

Kire vársz?
kir l beszélsz?
Kit hívjak meg?
kit keresel?
Kit láttál tegnap?
Kit l kaptad ezt a konyvet?

Kiváló!

Who is it? (lt's me.)

Which of you can speak English?
Who's speaking, please?
who called me?
Who wrote Romeo and Juliette?

Who told you?
who broke the window?

Who knows?

Can you wash ...?

Who are you?
who was here?
Who do you trust?
Whose pencili íhis?
Whose is it?

Who are you going to?

who are íhose men?
Who are íhose people?

Who are they?
Whose book are you reading?
Who did you give it to?

Who are you writing to?

Who have you been wíth?

Who are you thinking of?

Who are you waiting for?

Whom are you talking about?
whom shalllinvite?
Who are you looking for?

Whom did you see yesterday?
Who did you getthis bookfrom?
Excellent!

Koszonom a látogatást.

Koszonom, hogy kikísértél.
Lassan, lépésr l lépésre.
Látásból már ismerjtik egymást.
Látogass meg bármikor, amikor szeretnél.
Lefogytál?
Legkozelebb is látogasson meg!

Légy csendben! Fogd be a szád!
Légy gyors!

Légy jó!

Légy óvatos!
Legyen szép napod!

Lehet jobb munkám?
Letilhetek ide?
Lucy szerencsés volt.

Magamra haragszom.
Már egy éve.

Már évek óta nem láttalak!

Már fizettem onnek.
Már ilyen kés van?
| ár tiz perce várok rád.

Maradjak vagy menjek?
Más szóval...
Mást nem?
Meddig marad?
Még egy csészét kérek!

Meg fogom próbálni.

Meg fogom venni.
Még ne menj!

Még nem/már nem.

Meg tudja ezt javítani?

Meg tudod ezt csinálni?
Meg tudod nekem mondani?
Meg vagyok lepve.

Megadom a telefonszámomat.
Megállt azórám.
Meglep dtem.

kivel mész moziba?

Kolcson tudod nekem adni a ...?
Kortilbeltil tíz perc múlva.

Kortilbel[il tizenegy lehet.

Kosdbeacip f z det!

Koszonj Péternek!
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Who are you going to the cinema wíth?

Can you lend me ...?

ln aboutten minutes,

lt's about eleven.
Do your lace up!

Say hello to Peter!
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Menjtink a kozértbe, vegytink néhány fontos dolgot!

Leí's go to the supermarketto buy some importantthings.

Megmentetted az életemet.

Megmutatod?
Megnézhetem...?
Megosztom a titkomat veled.

Megvan a jegyed?

Megvehetem...?
Melyik nap jójjek?

Melyik tetszik?
Melyiket fogod megvenni?
Menjel re!

Menjgyorsabban!
Menjoda!
Menjvissza!

Menjtink moziba?
Menjtink reggelizni!
Menjtink taxival!

Menjtink valahová máshová.
Menjünk!

Menjiink. Nem érdemes tovább várni,

Mennem kell.

Mennyi a viteldíj .,.?
Mennyi ideig kell várni?
Mennyibe kerül egy pár?

Mennyibe kerül, ha hármat veszek?
Mennyire ortilok, hogy ismét láthatlak!

Mia baj?
Mia baj?
Mia férje?
Mi az a levél?
Miaz azaj?
Mi baja van?
Mi bajod van?

Mi bánt?
Mi ez?
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You saved my skin,

Willyou show me?
Can lsee...?
l share my secret wíth you.

Have you gotthe ticket?
Can l buy...?
Which day shalllcome?
Which do you like?
Which willyou buy?
Go ahead!
Go faster!

Go there!

Go back!

Shallwe go to the cinema?
Leí's go for breakfast.
Let'stake a taxi!

Leí's go somewhere different.

Let's go!

Leí's go, lt's not worth waiting any longer.

l must go now.

What is the fare to ...?
How long must lwait?
How much is a pair?
How much if l buy three?
How nice ío see you again.

What is the matter? / Whatis fle trouble?

What is wrong?
what does her husband do?
What's that letter?
What's that noise?
what's the matter wíth him?
what is the matter?
What's bothering you?
What's this?

Mifolyik itt?

Mi hozott Budapestre?
Mitortént?
Mi tljság?
Mi tijság?
Mi tijság?
Mi van veled?
Mi? Mi ez?
Micsoda jellem!

Mik ezek?
Mikor hívhatlak?
Mikor hívjalak holnap?
Mikor jó neked?
Mikor kaphatom vissza?
Mikor lesz kész?
Mikor leszel szabad?
Mikor mész/megy szabadságra?
Mikor utazol haza?
Milyen kár!

Milyen kellemes meglepetés!
Milyen kicsi a világ! Ugye?
Milyen klassz vagy!

Milyen szorny szag!
Milyen volt a hétvégéd?
Milyen volt?
Minden jóra fordulhat.

Minden jót!

Minden tíz percben jár busz.
Mind ez idáig.

Mindig ugyanarra a helyre megyunk.
Minél elobb, annál jobb.

Minélelobb.
Mióta élsz itt?
Mióta vagy Londonban?
Mire használjákezt?
Mit csinálsz?

What is going on here?
What brings you to Budapest?
What happened?
What's new with you?
How are things going?

What'sthe news?
What's with you?
What? What is it?
what a character!
what are these?
When can l callyou?
When shall l phone you tomorrow?
Whenis sutíaó/e for you?
When can l get it back?
When willit be ready?
When willyou be free?
When are you going on holiday?
When are you going home?
What a ptty!

What a pleasant surprise/
What a small place the world is! lsn't it?
How cool you are!
What a terrible sting!

How was yourweekend?
what was ít like?
Everything can get better,

Besí wishes/
Thereis a bus every ten minutes.
Untilnow.
We always go to the same place.

The earlier, the better.

As early as possib/e.

How long have you been living here?
How long have you been in London?
What's it used for?
What are you doing?

179



Magya r-angol szószedet MaEyar-angol szószedet
Mit fogsz csinálni ezen a hétvégén?
Mit gondolsz, mit tegyek?
Mit kelltenni?
Mit mondtál?
Mit mutat azórád'?
Mit szeretnél?
Mit tegytink?
Mit torodom vele?
Mit veEyek?
Mit vettél?
Mondj valamit magadról!

Mosogass el!

Mostanában.
Múlt hét óta.

Nagyon jól beszélsz angolul.
Nagyon kedves vagy.

Nagyon keményen dolgozom.
Nagyon koszonom a vendéglátást!
Nagyon koszonom!
Nagyon makacs vagy!

What are you doing this weekend?
What do you think l should do?
what is to be done?
What did you say?
What's the time by your watch?
What do you want?
what should we do?
what do l care?
What shalll buy?
What did you buy?
Tell me something about yourself!

Wash up the dishes/
Nowadays.
since last week.

You speak English very well.

You are very kind.

l work very hard,

Thanks a lot for your hospitality.

Thank you very much!
You are very stubborn!

Ne légy or lt!

Ne menj el egyedul szórakozni!
Ne most.

Ne nagyon hibáztasd magad!

Ne nézz htilyének!

Ne tor dj vele!

Ne tor djvele!
Ne tor dj vele, egy-két héten belriljól leszel.

Ne várj rám!

Ne vedd a szívedre!
Ne vezess tril gyorsan!

Ne zavarj!

Negyed nyolckor.

Negyed ot.

Negyedóra mulva,

Nehéz megmondani.
Neked adom ezta.,,
Neked!
Nekem ez tetszik.

Nekem mindegy.

Nekem?

Nem akarok moziba menni.

Nem bánom.

Nem cserélsz velem helyet?
Nem emlékszem.
Nem én voltam,

Nem érdemes.
Nem értem.

Nem hiszek a szememnek!
Nem kell sietned. / Csak nyugodtan,

Nem kés bb, mint,..

Nem maradhatsz még egy kicsit?
Nem rád vagyok mérges.
Nem számít.
Nem tetszik,

Nem torodom vele.

Don't be crazy!
Don't go out alone!
Not now. Not this time,

Don't blame yourself too much.

Don't make me a fool!

Don't pay any attention,

Never mind!

Never mind, you will be fine in a week or two.

Don't wait for me,

Don't take it to heart|

Don't drive too fast.
Don't disturb!
At a quarter past seyen.
lt's a quarter past four,

ln a quarter of an hour,

It's hard to say,

l give you this ,,.
For you!

l like this one,

lt is allthe same to me.

For me?
l don't want to go to the cinema.
l don't mind,

Won't you change seaís with me?
l don't remember.

ltwasn't me.

/f is no use.

l don't understand.

l can't believe my eyes!
Take your time.

Not later than...
Can't you stay a while?
l am not angry wíth you.

lt doesn't matter.

l don't like ít.

l don't care.

Nagyon remélem, hogy miel bb jra látjuk egymást!

Nagyon szép vagy.

Nagyszerií!
Nagyszer en nézel ki!

Ne add fela reményt!

Ne add fel!

Ne aggódj!

Ne borulj ki!

Ne dolgozz ttjl sokat!

Ne érintsd meg!

Ne felejts el írni!

Ne felejts el telefonálni!

Ne felejtsd el!

Ne hazudj!

Ne késs!
Ne légy buta!
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l do hope ío see you again soon/
You are very lovely.

Great!
You are looking great!

Don't give up hope!
Don't give up!

Don'tworry!
Don't be upset.
Don't work too hard,

Don'ttouch it!

Don't forget to wite.
Don't forget to phone me.

Don't forget!

Don't lie!
Don't be late!
Don't be silly!
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Nem tudok...
Nem tudok veled holnap találkozni.

Nem tudom/Nem tudtam, mit mondjak.

Nem tudom megcsinálni.
Nem tudom, hol kezdjem.
Nem tudom.

Nem vagyok olyan biztos benne.

Nem, nem fogok.

Nem, nem vagyok kész,
Nem, rosszabbul ézem magam,

Nemrég.
Nézz ide!

Nincs értelme.

Nincs id m.

Nincs pénzem.

Nos, akkor nem tartalak fel.

Nyisd ki!

Nyolc felé jár azid .

Olyan bolcs vagy, mint egy bagoly!

Olyan buta vagy!

Olyan drága!

Olyan késo van.

Olyan korán van.

Olyan olcsó!

Olyan szerencsésnek érzem magam.

Olyan szerencsétlennek ézem magam.

Ott van.

Ó.gy csinos lány.

Ő .gy jókép férfi.

Ö megkapja, amit akar.

Örtilok, hogy találkoztunk!
Örtilok, hogy találkoztun k.

Öt órakor.

Öt perc múlva hét.

Öt perccel hét után.

Öt percet siet (késik),
parkolhatok itt az autómmal?

18,2

lcan't...
l can't meet you tomorrow,

l don't know / l didní know what to say.

l can't do it,
l don't know where to begin.

l don't know.

l am not so sure,

No, lwon't.
No, l am not ready.

No, l feelworse.
Recently.
Look here!
lt doesn't make sense.

l have no time,

l don't have any money.

Well, lwon't keep you then,

Open it!

lt's getting on for eight.
you are as wise as an owl.

You are so síupid/

So expensivel
/í3 so /aíe.

lt's so early.

So cheap!
lfeel so fortunate.

/ feel so unfortunate.

There it is,
She is a pretty girl.

He is a handsome man.

He geís what he wants.

Nice to meet you!

Pleased to meet you,

At five o'clock.
lt's five ío seyen,

At five pasí seven.

lt's five minutes fast (slow).

Can I park my car here?

Péter és én egymás mellett éltink.

Pihenj és élvezd.
Pillanatnyilag.
Pontosan fél négy.
pontosan hétkor.
pontosan tíz.

Próbálj meg nem aggódni.
Reggel kilenckor.

Reggelt lestig.
Régóta. Sokáig.
Rendben lesz!
Rendben lesz?
Rendben.
Sajnálom, hogy annyi gondot okoztam onnek.
Segítenifogsz?
semmiesetre sem.
semmiíontos.
semmisem tortént.

semmit sem találok.

Sétáü gyorsabban!

Siess/tink!
soha tobbet!

sok szerencsét!
sokat hallottam rólad.

Szabad ez a hely?
szabad szombatunk van.

Szabad vagy ma délután?
Szabad vagy ma?
Szegény!
Szégyellem magam,

Szerencsés vagyok.
Szeress!
szeretem a munkámat.

szeretne enni valamit?
szeretne innivalamit?
szeretnék enni valamit.
szeretnék inni valamit.

peter and l live near each other.

Relax and enjoy.

Forthe moment.

lt's exactly half past three.

At seven sharp.
lt's ten sharp.
Try not to worry.

At nine a.m.

From morning till night.

For a long time.

lt'llbe allright,
Willit be allright?
Ail nght,

l am sorry l have troubled you so much.

Willyou help me?
No way.

It's nothing important.

Nothing happened.
l can't find any,

walkfaster!
Hurry up!

Never again!
Best of luck!
l heard a lot about you.

/s íhis seat free?
We have Saturdays off,

Are you free this afternoon?
Are you free today?
Poor thing!

l am ashamed.
l am lucky.

Love me!
l like my work.

Do you want something to eat?
Do you want something to drink?
lwould like something to eat.

l would like something to drink.
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Szeretnék pénzt váltani.

Szeretnék venniegy szelet piuát.
szeretném ezt kicserélni!

Szeretném ezt. Tobbet szeretnék.

Szeretsz?
Szerintem még nem találkoáunk.
Szívesen.
Szomjas vagyok.

szóra sem érdemes.
Sz kséges.
Sz kségtelen.
Találd ki, mitórtént!
Találkozzunk a hétvégén, jó?

Találkozzunk itt hatkor.

Talán kés bb hívlak.
Talán ma.

Tartsuk a kapcsolatot!
Te egy valódi hízelg vagy.

Te érted, mit mondott?
Te jó ég! Milyen buta!

Te vagy a soros.
Tedd be!

Tedd ide!

Tegyél lépéseket!
Természetesen.
Tessék?
Tetszik a város?
Tetszik.

Tévedsz.
Tizóráig.
Tíz perccel mtilt nyolc.

Tobbet nem?

Tobbet! Egy kicsivel többet!

Tor dj a saját dolgoddal!

lwould like to change soíne money.

lwantto buy a piece of pizza.

lwould like to change it!

lwant it.lwant more.

Do you love me?
l don'tthinkwe have met before.

With pleasure.

l am thirsty.

Don't mention it.

/f's necessary.
lt's unnecessaíy
Guess what!

Leí's gef together this weeken4 is that all nght?

Meet me here at six o'clock.
l might phone you later,

Perhaps today.

Let's keep in touch!
you are a realflatterer.
Do you understand what he said?
Oh dear!How stupid!

lt's your turn!

Put ít into!

Put it here!
Iake síepsl
Of course!
Pardon?
Do you en@ it here in the town?
l like ít.
you are mistaken.
Untilten o'clock.
/í's fen past eight.

Nothing more?

More!Alittle more!

Mind your own buslness/

lcan...
Can you come?

Can you help me?
Can you wait?
Too late (early).

That's going too far!

You must be patient!

Do you think so?
/í seems to be losing.
You lookworried, Tom!

Same as usua/,

l would like the same.
I have new experiences.
Disgusting!
l'm here on vacation.

Itry something new.

My dream came true.

ls there a discount?
l have a dream.

l have got a problem.

Do you have any brothers or sisíersZ
Do you have any children?
l have time.

Do you have a mobile phone?
Do you have ...?
Do you have Margaita pizza?
Do you have any ideas?
Are there any coaches ío ...2
Have you more?
Have you any ...?
Hold on.

waitfor me here!
shalllwait?
Are you waiting for somebody?
Put it on!
Take it out!

Take it easy!
Take it off!
you lookthinner.

Tudasd velem, ha sztikséged van bármire, Let me know if you need anything.

Tudok...
Tudsz jonni?

1a4

Magyar-angol szószedet

Tudsz nekem segíteni?
Tudsz várni?
Ttjl kés n (korán).

Tul messzire ment!

Türelmesnek kell lenned!

Úgy gondolod?

Úgy Étszik, késik.

Úgy t nik, hogy aggódsz, Tom!

Ugyanaz, mint mindig.

Ugyanazt szeretném!
Ú1 élményeim/tapasztalataim vannak.
Undorító!

vakációm van.

Valami jat próbálok ki.

valóra váltazálmom.
Van árengedmény?
Van egy álmom.

Van egy prob!émám.

Van fi tesfuére vagy lánytestvére?
Van gyereke?

Van id m.

van mobiltelefonod?
Van neked ...?
Van onoknek Margarita piuájuk?
van otleted?
Van távolsági busz ...-ba?
Van tóbb?
Van valamennyi .,.?
Várjegy picit!

Váry rám itt!

Várjak?
vársz valakire?
Vedd fe| (ruhát)!

Vedd ki!

Vedd k nnyedén!
Vedd le (ruhát)!

Vékonyabbnakt nsz.
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Véleményem szerint ez az étterem drága.

Veszélyes.
Viccelsz?
Vicces! Ez vicces!

Vidd el!

Vidd fel!

vidd kia szemetet!

Yigyáua fejedre!

Yigy ázz magad ra, jó utat.

Yigyázz|
Yigyázzt (ha jon egy jármu)

voltál már valaha Londonban?

Zárd be|

konfliktusok

Beszéln nk kell!

Csalódott vagyok.
Én feladtam.

Ezazén hibám.

Ez egy nagy probléma.

Ez képtelenség!
Fejezd be!

Felejtsd el!

Fogd be a szád!
Hagyj magamra!

Higgadj le!

Hiszek neked.

lgazam van?

Kérlek, magyarázd meg!

kételkedsz benne?
Kétszer gondold meg, miel tt cselekszel!

Kompromisszumot kel l kotn[ink.

Még egy dolog...

Meggondoltad magad?
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ln my opinion this restaurant is expensive,

lt's dangerous.
Are you joking?

Funny! lt's funny!

Take ít away!
Take it up!

Empty the rubbish, please!

Mind your head!

Take care, have a good journey.

Take care!
Look out!

Have you ever been to London?
C/ose iíl

conflicts

we need to talk!

l'm disappointed.
l gave up.

lt's my fault.

That's a big problem.

That's nonsense/

SíOp,í/
Forget it!

Shut up!

Leave me alone!

Calm down!

l believe you

Am l right?

Explain itto me, please!

Do you doubt that?

Thinktwice before you do that!

We have to make a few compromises.

One more thing,..

Have you changed your mind?

Megmagyarázhatom ezt?
Meg rültél?
Menja pokolba!

Menjel!
Mérges vagy rám?
Mia baj?
Mi a foglalkozásod?
Mia problémád?

Miért nem érted?
Mit akarsz, mit mondjak?
Mondd meg!

Ne ér1 hozzáml,
Ne szólj hozzáml
Ne tor dj vele!

Nem bánom.

Nem csoda.
Nem értek egyet.

Nem probléma.

Nem teheted.

Nincs más választásom.
Nyugodj meg!

Oldjuk meg a problémát!

Próbáljuk meg!

Remélem!
Sajnállak,
Segítség!
semmiesetre sem.
Soha tobbé!

Te jó ég!

tovább
Tor dja magad dolgával!
Tudod, mit értek ez alatt...

üt; tel

Van néhány otletem...

Van valami probléma?

Can l explain that?
Are you crazy?
Go to hell!

Go away!
Are you angry with me?
What'swrong?
What do you do?
What's your problem?
Why don't you understand?
What do you want me to say?
Tellme!
Don't touch me!
Don't talk to me!
Never mind!
l don't mind.

No wonder.

ldisagree.
No problem.

You can't do
l have no choice.
Relax!
[eí's so/ve the problem!

Let'stry!
l hope so.

lfeel sorry for you.

Help!
No way.

Never again!
Oh, my God!
any more
Mind your own bustness/
You know, what l mean...

Sit down!
l have a fewideas...
ls there a problem?
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íVouns

abroad
afternoon

an hour
April
at night

atthe weekend
August
autumn

azure
bathroom
bed
bedroom
beige
bicycle
bill
black
b/ouse

blue
book
breakfast
brother
brown

óus
car
cat
cheque
child, children
children's room
cinema
c/oíhes (t.sz.)

coffee
colour
company
country
cup
dark blue

F nevek

ktilfold

délután
egy óra (60 perc)

április
éjjel

hétvégén
augusztus
sz

azúr
ftjrd szoba
ágy
hálószoba
bézs
kerékpár
számla
fekete
blúz
kék
konyv
reggeli
fititestvér
barna

busz
autó

macska
csekk
gyerek, gyerekek
gyerekszoba

mozi
ruha

kávé
szín
vállalat
ország
csésze
sotétkék í9í
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daughter
day
December
dinner
doctor
dog
door
dress

effort

evening
every day
exercise book
face
family
father
February
flat

Fiday
friend

grandfather
grandmother
green
grey

hair
hand
hill
home
house
husband
l am at home.

in April
in August
in autumn
in December
in February
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lánya valakinek
nap
december

VacsOra

0rVOs

kutya

ajtó

n iruha
fáradozás, tórekvés

este
mindennap
fi.izet

arc
család
apa
február
lakás
péntek

barávbarátn

in January
in July
in June
in March
in May
in November
in october
in September
in sping
in summer
in the afternoon
in the evening
in the morning
in two days
in winter
invitation

January
July
June
khaki
kitchen
/así
last week
last year
late

letter

light blue
living-room
lunch

March
market
manied
May
minute

Monday
money
month

januárban
juliusban
j niusban
márciusban
májusban
novemberben
októberben
szeptemberben
tavasszal
nyáron

délután
este
reggel
két nap m lva

télen

meghívás
január

jtilius
j nius
khaki
konyha
mlt
m lt héten

tavaly
kés
levél
világoskék
nappali
ebéd
március
piac

házas
május
perc

hétf

pénz
hónap

g/ass pohár

grandchild, grandchildren unoka, unokák
nagypapa
nagymama
zold
sztirke
haj

kéz
domb
otthon

ház
férj

Otthon vagyok,

áprilisban
augusztusban
sszeI

decemberben
februárban
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morning
mother
mountain
name
next
next week
next year
night
November
noW

October
on foot

on Friday
on Monday

on Saturday
on Sunday
on Thursday
on Tuesday
on Wednesday
orange
pain
pen
pencil
pink
ptty

policeman
post office
postcard
problem
pub
pullover
purple

red
restaurant
room
Saturday
sc/too/

194

reggel

anya
hegy
név
jov
jov héten
jov re

éjjel

november
most
október
gyalog
pénteken

hétfon

szombaton
vasárnap
cst]tortokon

kedden
szerdán
narancssárga
fájdalom
toll

ceruza
rózsaszín
kár
rendőr
posta

képeslap
probléma

kocsma, szórakozóhely
pulóver

lila

piros

étterem

szoba
szombat
iskola

season
September
shoes
shopping centre
single
slsíer
soft drink
son
sOOn

spring
síreeí
student
suburban train

summer
sUn

Sunday
supermarket
supper
surname
surprise
tea

teeth

the day after tomorrow
theatre

thing

this evening
this month

this morning

this week
Thursday
time

today
tomorrow
town

train

tram

írousers

évszak
szeptember
cip
bevásárlókozpont
egyedülálló
lánytestvér
üdítoital

fia valakinek
hamarosan
tavasz
utca

diáUdiáklány
HÉV
nyár
nap

vasárnap
ABC (kozért)

Vacsora
vezetéknév
meglepetés
tea
fogak
holnapután
színház
dolog
ma este
ebben a hónapban
ma reggel

ezen a héten

csittortok
ido

ma

holnap
város
vonat
villamos
nadrág
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T-shirt
Tuesday
two days ago
village
watch

water
Wednesday
week
what time?
when?
white

wife

window
winter
work

year
yellow
yesterday

Adjectives and adverbs

a little
a lot

bad, worse, the worst

beautiful, more beautiful, the most beautiful

big, bigger, the biggest
boring, more boring, the most boring

bright, brighter, the brightest

cheap, cheaper, the cheapest
clean, cleaner, the cleanest
clever, cleverer, the cleverest

cold, colder, the coldest
dark, darker, the darkest
deceitful

difficult, more difftcult, the most difficult

dilligent, more dilligent, the most dilligent

dirty, dirtier, the dirtiest
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póló

kedd

két nappal ezel tt

falu

karóra
víz
szerda
hét

hány órakor?
mikor?
fehér
feleség
ablak
tél

munka
év
sárga
tegnap

Me!léknevek és határozók

kevés, egy keveset

sok, sokat
rOSSz

gyonyor , szép
nagy

unalmas
világos
olcsó
tiszta
okos
hideg
sotét
csaló, nem szinte
bonyolult, nehéz

szorgalmas
piszkos

easy, easie[ íhe easiesí konny
English angol
expensive, more expensive, the most expensive drága
fantastic, more fantastic, the most fantastic íantasztikus
far, further, the furthest
fast, faster, íhe fasíesí
fat, fatter, the faftest
fine, finer, the finest
friendly, friendlier, the friendliest
good, better, the best
happy, happier, the happiest
heavy, heavier, the heaviest
high, higher, the highest
honest
hot, hotter, the hottest
Hungarian
important, more important, the most important
interesting, more interesting, the most interesting
kind, kinder, the kindest
lazy, lazier, the laziest
light, lighter, the lightest
long, longer, the longest
loud, louder, the loudest
low,lower, the lowest
near, nearer, the nearest
new, newer, the newest
nice, nicer, the nicest
not important

old, older, the oldest
poor, poorer, the poorest
quiet, quieter, the quietest

rich, richer, the richest
sad, sadder, the saddest
short, shorter, íhe shodesí
slim, slimmer, the slimmest
slow, slower, the slowest
small, smaller, the smallest

meSSze
gyors

kovér
remek, remektjl

barátságos
jó

boldog

nehéz
magas
szinte

forró

magyar
fontos

érdekes
kedves
lusta

konnyu

hosszu
hangos
alacsony, alacsonyabb, legalacsonyabb

kozel
uj

aranyos, kedves, szép
nem fontos
régi, reg
szegény
csendes
gazdag

szomorú
alacsony (ember), rovid

sovány
/assú
kicsi
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special
spicy, spicier, fhe spiciesí
strong, stronger, the strongest

stupid, stupider, the stupidest

tall, taller, the tallest
íasf/ess
ugly, uglier, the ugliest

unfriendly, less friendly, the least friendly

weak, weaker, the weakest
well
young, younger, the youngest

Verbs

Byet

Excuse me!

l would like to

/eí's
must
need
shalll/we
Sorry!

to accept / accepted
to answer / answered
to ask / asked
ío ask for / asked for

to be
to be angry
to be busy
to be cold
to be free
to be happy
to be hot
to be hungry

to be ill
to be late
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k[ilonleges
f iszeres
ers
buta

magas (ember)

ízetlen
cs nya

barátságtalan
gyenge
jól

fiatal

lgék

Viszlát!

bocsánat (ha megszólítok valakit)

szeretnék
nosza, rajta

kell

szukséges
-nyak, -nyek, -nytik

bocsánat
(ha megbántok valakit, vagy rálépek a lábára)

elfogadni
felelni, válaszolni
kérdezni
kérni

lenni

mérgesnek lenni

elfoglaltnak lenni

fázni
szabadnak lenni

boldognak lenni

melege van

éhesnek lenni

betegnek lenni

elkésni

to be married
ío be sad
to be thirsty

to be tired

to borrow / borrowed
to bring / brought
to buy / bought
to call/ called
to can / could
to change / changed
to clean / cleaned
to comb somebody's hair / combed

to come / came

to come back / came back
to cook / cooked
to do / did
to drink / drank
to drive / drove
to eat / ate

to enjoy / enjoyed
to find / found

to get / got

to get dressed / goí dressed
to get on / got on
to get up / got up

to give / gave

to go / went

to go out / went out

to go shopping / went shopping

to go to s/eep / went ío s/eep

to hate / hated

to have breakfast / had breakfast

to have dinner / had dinner

to have got / had

to have lunch / had lunch

to have supper / had supper

to have to / had to

házasnak lenni

szomor nak lenni

szomjasnak lenni

fáradtnak lenni

kolcsonkérni
hozni
vásárolni
hívni, nevezni

tud, -hat, -het

cserélni
takarítani
megfésí,ilkodni
jonni

visszajonni
í zni
csinálni
inni

vezetni
enni

élvezni
megtalálni
kapni, szerezni
feloltozni
felszállni (kozlekedési eszkozre)

felkelni
adni
menni

eljárni szórakozni
vásárolni menni

aludni menni

utálni

reggelizni
vacsorázni
birtokolni, nekivan
ebédelni
vacsorázni (konny vacsora)

kell
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to hear / heard
to help / helped
to invíte / invited
to know / knew
to lend / lent
to like / liked
to listen to / listened to

to live / lived
to lookfor / looked for
to loose / lost
to love / loved
to make breakfast / made breakfast
to meet / met
to mind
to pay / paid
to play / played
to post / posted

to put on / put on
to read / read
to receive / received
to repeat / repeated
fo see / saw
to send / sent
to solve a problem / solved a problem

to speak / spoke
to stay / stayed
to swim / swam
to take / took
to take a shower / took a shower
to take off / took off
to thank / thanked
to think / thought

to travel/ travelled
to understand / understood
ío use / used
ío use the lnterneuused the lnternet
to wash / washed

2oo

hallanl

segíteni
meghívni
ismerni, tudni

kolcsonadni
szeretni, kedvelni
hallgatni

élni

keresni
elveszíteni
szeretni, szerelmesnek lenni

reggelit készíteni
találkozni
bánni
fizetni
játszani

feladni, postázni

felvenni (ruhát)

olvasni
megkapni
ismételni
látni, nézni
elktildeni
megoldani egy problémát

beszélni
maradni, megszállni
szni

vinni

zuhanyozni
levenni (ruhát)

megkoszonni
gondolni, gondolkodni

utazni
megérteni
használni
internetezni
mosni

to watch TV / watched TV
to work / worked
to wite / wrote

will

Miscellaneous

a liftle

a lot of (kijelent )

a, an
allright
and
any
at all
Good morning!
here
How do you do?
How is it going?

How?
Just fine.

many (megszámlálható)

much (megszámlálhatatlan)

Nice to meet you!

not at all
Nottoo bad,

or
Pleased to meet you!

sO/ne

sUre

that

the

there

together
what?
What's new with you?
when?
where

tv-t nézni
dolgozni
írni
jov id

Egyéb

egy kicsit
sok
egy (határozatlan nével )
rendben
és
semennyi, valamennyi
egyáltalán
Jó napot kívánok!
itt

Üdvozlom!
Hogy vagy?
Hány, mennyi, hogyan?
Remekttlvagyok.
sok
sok
Örrilok, hogy találkoztunk!
egyáltalán nem

Nem t ljól.
Vagy

Örtilok, hogy találkoztunk!
néhány, valamilyen
biztosan, bizonyára
az
a, az (határozott nével )
ott

egytitt

mi, mit?

Mi ujság?
mikor?
ahol, hol?
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who?

why?

Prepositions

above
across
after
along
among
at
before
behind
below
beside
between
beyond
by
down
during
for
from

in

in front of
inside

ki, kit?

miért?

EIiiljárószók

folott

keresztül

után

mentén, mellett

kozott
-kor / -nál, -on, -ban

el tt

mogott

alatt (hely)

mellett

kozott
tt]l

mellett, -ra

le vmin

alatt (id )

-ig (hely)
_tól, _ból

-ban

et tt

beltil (hely)

kozelvmihez
-ról

-on (id )

-on, -ra (hely)

-ból

kívtjl

felett

korul

óta

keresztljl
-ig (id )

-hoz

one, frsí (1st)

two, second (2nd)

three, third (3rd)

four, fourth (Ath)

five, fifth (íth)
s4 stxí/t (6th)

seyen, seveníh (7th)

eight, eighth ($th)

nine, ninth (9th\

ten, tenth (1Oth)

eleven, eleventh (1 1 th)

twelve, twelfth (12th)

thirteen, thirteenth ( 1 3th)

fourteen, fourteenth (1 4th)

fifteen, fifteenth (1sth)

sixteen, sixteenth (1 6th)

seventeen, seventeenth ( 1 7th)

eighteen, eighteenth (1 8th)

nineteen, nineteenth (1 gth)

twe nty, tw e ntieth (20th)

twenty-one, twenty-firsí (2 1 st)

tw e nty -tw o, tw e nty - se co n d (22nd)

tw e nty -th re e, tw e nty -th i rd (23r d)

twenty-fou r, twe nty-fou rth (24th)

thi rty, thi rtieíh (30th)

thirty-one, thirty-fi rst (3 1 st)

thi rty-two, thi rty -se co nd (32nd)

forty, fortieth (40th)

fifty, fiftieth (50th)

felé
alatt (hely)

-ig (id )

felvmin
beltil (id )

T számnevek, sorszámnevek

egy, els
ketto

három
négy
ot

hat

hét

nyolc
kilenc
tíz
tizenegy
tizenkett
tizenhárom
tizennégy
tizenot
tizenhat
tizenhét
tizennyolc
tizenkilenc
htisz
huszonegy
huszonkett
huszonhárom
huszonnégy
harminc
harmincegy
harminckett
negyven

otven

towards
under
until

up

wíthin

Numbers

near
off

on

on, upon

out of
outside
over
round
slnce
through

till

ta

2o2
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a (one) hundred, a hundredth (100th) száz

sixty, sixtieíf, (60th) hatvan

seventy, seventieth (70th) hetven

your, yours
(a you
yourselves
you
yOu

your, yours
(a you
yourselves

them

their, theirs
(to)them

themselves

About me

... years old
book
brother
cinema
daughter
denílsf
economist
elder brother
e/der slsfer
father
flat

future

gitfriend
hospital
l have (got) / l had (got)

l like... / liked...

lwas born on the

in Budapest
in my spare time

in the future

mother

tietek

nekik
ti magatok
on

onoket
onoké
onoknek
onok maguk

ket

ovék
nekik

ok maguk

Magamról

,,., éves
konyv
fi testvér
mozi
lánya vkinek
fogorvos
kozgazdász
id sebb fi tesfuér (báty)

id sebb lánytestvér (n vér)

apa
lakás
jovő

barátn

kórház
Nekem van...

szeretek...
,..-án születtem
Budapesten

szabadid mben

a jov ben

anya

eighty, eightieth (80th)

ni n ety, ni netieth (90th)

nyolcvan
kilencven

Személyes névmások
én

engem
enyém
nekem

saját magam
te

téged
tied

neked

saját magad

ó, az
t (hímnem)

ové (hímnem)

neki (hímnem)

saját maga (hímnem)

t (n nem)

ové (nonem)

neki (n nem)

saját maga (nonem)

t (semlegesnem)

ové (semlegesnem)

neki (semlegesnem)

saját maga (semlegesnem)

mi

minket
miénk
nekunk
mi magunk

ti

titeket

Personal pronouns
l
me
my, mine
(to) me
myself
you
you
your, yours
(a you
yourself

he, she, it

him

h,s

(to) hím
himself
her
her, hers
(to) her
herself
it

,fs

(aít
iíse/f
We

Us

our, ours
(to) us
ourse/yes

l

you
you
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My name is,..

nurse
parents
pensioner
shop assisíaní
sisíer
son
spare time

teacher
to be married
to be a pensioner
to go to university / went to university
to live / lived
to live with

to read / read
to rent / rented
to travel/ travelled
younger brother
younger sisíer

Daily routine

a cup of coffee
a mug of tea
after
after that

afternoon
alarm clock
allday
at 7 o'clock
at night
at the weekend
bathroom
bed
Biology
book
boss

2o6

A nevem...

ápolón
sztjl k

nyugdíjas

eladó
lánytestvér
fia vkinek
szabadid
tanár
házasnak lenni
nyugdíjasnak lenni
egyetemre járni

élni

egytitt élni

olvasni
bérelni
utazni
fiatalabb fiutestvér (ocs)
fiatalabb lánytestvér (hrig)

Napirend

egy csésze kávé
egy bogre tea
után

azután
délután
ébresztoóra
egész nap
7 órakor

flel
héfuégén
ftird szoba
ágy
biológia
konyv
f nok

,
huttered toast llÍjr'[',,nu,

by bus busszal
by car autóvat
by day
by myself
by train

by tram

canteen

napkozben
egymagam, magamtól
vonattal

villamossal
menza

to change for... / changed for... átszállnicheque csekk
cínema
cocoa
coffee
cold cuts
colleague
computer
cornflakes
crot'ssaní

cup
day
dead tíred
dinner
Do stay!

Do you like,..?
duríng the day
early riser
efforí
evening
every night
far
first

flat

flexitíme

freetime

fried eggs
friend

mozi
kakaó
kávé
felvágottak
kolléga

számítógép
kukoricapehely
kifli

csésze
nap
holtfáradt

Vacsora
Maradj!

Szeretsz (vmit).,.?

napkozben
koránkel
fáradozás
este
minden este
mesSZe
el szor
lakás
rugalmas munkaid
szabadid
ttikortojás

barát/barátn
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g/ass
great

heavy sleeper
homework

hour
How many hours..,?

l don't have,..

lthink so.
l'm afraid ,.,

l'm sorry, but,..

l'm terribly sorry for....

in England
in Hungary
in the afternoon
in the daytime
in the evening
in the morning
invitation

lt's a good idea

last summer
last weekend
late riser
later
/esson
light sleeper
Literature
lovely
Maths
meeting
mineralwater
morning
morning paper
mug
My regards to,..

near
night
nlghídress

20,8

pohár

nagyszerű
mélyen alvó
házi felada t, házi munka

óra (60 perc)

Hány órát...?

Nincs nekem....

Azt hiszem.

Attóltartok,..
Sajnálom, de.,.

Szornyen sajnálom...
Angliában
Magyarországon
délután
napkozben
este
reggel

meghívás
Jó otlet!

m lt nyáron

m lt hétvégén
késonkel
kés bb

óra (iskolai)

ébren alvó
irodalom
szép
matematika
megbeszélés
ásványvíz
reggel
reggeli ujság
bogre
Üdvozletem...
kozel

éjjel

hálóing

nursery
officialaffairs
often

on foot

on Sundays
on weekdays
orange juice

P.E.

Physics
plty

playground
pivate /esson
pub
pyjamas

restaurant
roll
saUsages
schoo/
scrambled eggs
shift

shopping centre
study circle
tea
thank you
That's all right.

That's great!

then

this afternoon
this evening
this moming
this summer
this weekend
to accept / accepted
to arrive / arrived
to bath / bathed
to be busy
to be ill

Anq ol-maqva r szószedet

óvoda
hivatalos tigyek
gyakran
gyalog

vasárnaponként
hétkoznap
narancslé
testnevelés
fizika
kár
játszótér

ktilonóra
kocsma, szórakozóhely
pizsama

étterem

zsemle
kolbász
iskola
tojásrántotta

m szak
bevásárlókozpont
szakkor
tea
kószonom
Nem tesz semmit. / Nem tortént semmi.
Ez nagyszer !

azután
ma délután
ma este
ma reggel

ezen a nyáron

ezen a hétvégén
elfogadnI

megérkezni
megfí,irdetni

elfoglaltnak lenni

betegnek lenni
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to brush one's teeth / brushed one'steeth fogat mosni

to be late

to be on holiday
to be unemployed
to bing home / brought home

to buy / bought
to clean / cleaned
to collect sy
to come back / came back
to cook / cooked
to do exercises / did excersises
to do overtime / did overtime
to do the dishes / did the dishes

elkésni
szabadságon lenni

munkanélkulinek lenni

hazahozni

vásárolni
takarítani, kitakarítani

elmennivkiért
hazajonni
f zni
tornázni
tulórázni
mosogatni

torolkozni

megetetni

befejezni
feloltozni
beszállni (kozlekedési eszkozbe)
leszállni (kozlekedési eszkozr l)

felszállni (kozlekedési eszkozre)
jól kijonni

kiszállni (kozlekedési eszkozből)
felkelni
hazamenni
szórakozni menni

vásárolni menni

aludni menni

aludni menni

fürdeni
csetelni
jól érezni magát
reggelizni
vacsorázni

to dry oneself with a towel/ dried oneself with a towel

to eat /ate enni

to feed / fed
to finish / finished
to get dressed / goí dressed
to get into / got into

to get off / got off
to get on / got on
to get on well / got on well
to get out / got out
to get up / got up

to go home / went home
to go out / went out
to go shopping / went shopping
to go to bed / went to bed
to go to s/eep / went ío s/eep

to have a bath / had a bath
to have a chat / had a chat
to have a good time / had a good time

to have breakfast / had breakfast
to have dinner / had dinner

21o

to have lunch / had lunch
to help / helped
to invíte / invited
to listen to music / listened to music
to live / lived

to make the bed / made the bed
to meet / met
ío miss / missed
to oversleep / overslept
to pay / paid
to play / played
to play chess / played chess
to play tennis / played tennis
to put on / put on
to put to bed / put to bed
to read / read
to relax / relaxed
to ride a bike / rode a bike
ío say good-bye / said good-bye

ío seí out / set out
to shave / shaved
to spend /spent
to start / started

to study / studied
to swim / swam
to take a shower / took a shower
to take a taxi / took a taxi
to take off / took off
to take sy / took sy
to take the dog out for a walk
ío use the lnternet / used the lnternet
to wash / washed
to wash one's face / washed one's face
to wash one's hands / washed one's hands
to watch W / watched TV

reggelit készíteni

beágyazni
találkozni
lekésni (kozlekedési eszkozt)
elaludni
fizetni
játszani

sakkozni
teniszezni
felvenni (ruhát)

lefektetni

olvasni
pihenni

kerékpározni
elbúcsuzni
elindulni
borotválkozni
eltolteni

kezdeni
tanulni

úszni
zuhanyozni
taxit fogni

levenni (ruhát)

elvinnivkit
sétálni vinni a kutyát

internetezni
mosni
arcot mosni
kezet mosni

tv-t nézni

ebédelni
segíteni
meghívni
zenét hallgatni

élni

to make breakfast / made breakfast, to get breakfast ready / got breakfast ready

to do the homework / did the homework elkészíteni aházi feladatot

ío dress / dressed íeloltóztetni

to empty the rubbish / emptied the rubbish kivinni a szemetet
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to water / watered
ta work / worked
today
tomorrow
tonight

usually
weekdays
weekend
What a píty!

What time?
when?
white coffee
yesterday

Shoríphrases

(At) whattime?
Alittle mare.

After you.

Allright.
Another cup please,

Any timeis fne.
Anything else?
Anything will do.

ontozni
dolgozni
ma

holnap
ma éjjel

általában
hétkoznap
hétvége
Milyen kár!

Hány órakor?
mikor?
tejes kávé
tegnap

R<ivid kifejezések

Hány órakor?
Egy kicsiveltobbet.
csak on után.

Rendben,
Még egy csészét kérek!

Bármikor jó.

Kér még valamit?
Bármi megteszi.

At eight p.m.

Atfive o'clock,

At five pasí seven.
At half pasttwo.
At midnight.

At nine a.m,

At noon. At midday.

At present. To date.

At seven sharp.
Atthattime.
Be careful!
Be good!

Be quick!

Be quiet! Shut up!

Best of luck!
Besí wishes/
Better late than never.

Between two and three p.m.

Bing it down!
Bing it here!
Bing me ...!
By the end of the month.

By the time you return.

By tomorrow.

Callme ataxi, p/ease.

Can lbuy...?
can l come in?
Can l have a better job?
can l have this?
Can l have yours?
Can l park my car here?
Can l pay by credit card?
Can l phone you later?
Can l see...?
can l sit down here?
Can ltry it?
Can luse ...?

Este nyolckor.

Öt órakor.

Öt perccel hét után.

Fél háromkor.

fiten<or.
Reggel kilenckor.

Délben.
Jelenleg.
pontosan hétkor,

Abban az id ben.

Légy óvatos!
Légy jó!

Légy gyors!

Légy csendben! Fogd be a szád!

sok szerencsét!
Minden jót!

Jobb kés n, mint soha.
Délután ketto és három kozott.

Hozd le!

Hozd ide!

Hozz nekem .,.!

A hónap végén.

Amikorra visszajosz.
Holnapra.
Kérlek, hívj nekem egy taxit.

Megvehetem...?
Bejohetek?
Lehet jobb munkám?
Az enyém lehet ez?
Elkérhetem a tiédet?
parkolhatok itt az autómmal?
Fizethetek hitelkártyával?
kés bb felhívhatlak?
Megnézhetem...?
Leülhetek ide?
Felpróbálhatom?
Használhatom a ...?

Are there any coaches to ...? Van távolsági busz ,..-ba?
Are you busy? Elfoglalt vagy?
Are you free this afternoon? Szabad vagy ma délután?
Are you free today?
Are you joking?

Are you ready?

Szabad vagy ma?
Viccelsz?
Kész vagy?

Are you saíisfed with your job2Elégedett a munkájával?
Are you waiting for somebody?Yársz valakire?
As ealy aspossi /e. Minélel bb.

As for me, l like this place. Ami engem illet, nekem tetszik ez a hely.

As you like. Ahogy tetszik.
At a quarterpasf seyen. Negyed nyolckor.

At a quarter to eleven. Háromnegyed tizenegykor.
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Can my life be better?
Can you come?
Can you do ít?
Can you give me a lift home tonight?
Can you go to ...?
Can you help me?
Can you lend me ...?
Can you repair this?
Can you tell me?
Can you wait?
Can you wash ...?
Can you write that down for me, please?
Can't you stay a while?
Close it!

come and sit with us.

Come back quickly!

Come yisff us again!
Come!Come over here!
Congratulations to you.

Damn!
Did you enjoy it?
Dtsgusítng/

Do it like this.
Do up your jacket!

Do you enjoy it here?
Do you feel better today?
Do you have ..,?
Do you have a mobile phone?
Do you have any brothers or sisfersZ
Do you have any children?
Do you have any ideas?
Do you have Margarita pizza?
Do you know Sarah?
Do you know them?
Do you love me?
Do you think so?
Do you understand what he said?

214

Jobb lehet az életem?
Tudsz jonni?

Meg tudod ezt csinálni?
Haza tudnál vinni ma este autóval?
Eltudsz menni a ,..?
Tudsz nekem segíteni?
Kolcson tudod nekem adnia ...?

Meg tudja ezt javítani?

Meg tudod nekem mondani?
Tudsz várni?
Kitudod mosni ...?
Felírná nekem ezt, kérem?
Nem maradhatsz még egy kicsit?
Zárdbe|
Gyere és tilj le hozzánk.
Gyere vissza gyorsan!

Legkozelebb is látogasson meg!

Gyere! Gyere ide!

Gratulálok neked!

A francba!
ÉMezted?
Undorító!

Így csináld.
Gombold be a kabátodat!

Tetszik itt neked?
Jobban érzed ma magad?
Van neked ...?
van mobiltelefonod?
Van fiutestvére vagy lánytestvére?
Van gyereke?

van otleted?
Van onoknek Margaritapizz juk?

lsmered saraht?
lsmered ket?
Szeretsz?
Úgy gondolod?

Te érted, mit mondott?

Do you understand?
Do you want something to drink?

Do you want something to eat?
Do your lace up!

Does anybody speak Hungarian?

Does your watch keep good time?

Don't be crazy!
Don't be late!
Don't be silly!

Don't be upset.
Don't blame yourself too much.

Don't disturb!

Don't drive too fast.
Don't forget to phone me.

Don't forget to write.

Don't forget!

Don't give up hope!

Don't give up!

Don't go out alone!
Don't go yet!

Don't lie!
Don't make me a fool!

Don't mention it.

Don't pay any attention.

Don'ttake itto heart!
Don'ttouch it!

Don'twaitfor me.

Don't work too hard.

Don't worry!

Dreams come true.

Drop in anytime you like.

Empty the rubbish, please!

Everything can get better.

Excellent!
Excuse me, l have to make a quick telephone call.

Angol-magya r szószedet

ÉrteOt
szeretne innivalamit?
szeretne ennivalamit?
Kosd be a cip fűződet!

Beszél valaki magyarul?

Jóljár azórád?
Ne légy orült!

Ne késs!
Ne légy buta!

Ne borulj ki!

Ne nagyon hibáztasd magad!

Ne zavarj!
Ne vezess tul gyorsan!

Ne felejts el telefonálni!

Ne felejts el írni!

Ne felejtsd el!

Ne add fel a reményt!

Ne add fel!

Ne menjel egyedí.il szórakozni!
Még ne menj!

Ne hazudj!

Ne nézz hiilyének!

szóra sem érdemes.
Ne torodjvele!
Ne vedd a szívedre!
Ne érintsd meg!

Ne várj rám!

Ne dolgozz tul sokat!

Ne aggódj!

Az álmok valóra válnak.

Látogass meg bármikor, amikor szeretnél.

vidd ki a szemetet!
Minden jóra fordulhat.

Kiváló!

Elnézést, el kell intéznem egy gyors telefonhívást.

Fantasztikus!
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Feel at home.

For a long time.

For a shotttime..
For a week.

For a year now.

For me?
Forthe moment.

Forthe time being.

For years.

For you!

Forget it!

Forgive me, please.

From morning till night.

Funny! lt's funny!

Give me ...
Give me another ...

Go ahead!
Go back!
Go faster!
Gothatway!
Go there!

Good for you!

Good idea.

Good luck!
Great!
Guess what!

Half an hour ago.

Have a nice day!
Have a pleasant stay!

Have fun!

Have you any ...?
Have you ever been to London?
Have you gotthe ticket?
Have you lost weight?
Have you more?
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Érezd magad otthon.

Régóta. Sokáig.
Egy kis ideig.

Egy hete.

Már egy éve.
Nekem?
Pillanatnyilag.
Ez id szerint.
Évek óta.

Neked!
Felejtsd el!

Bocsáss meg, kérlek.

Reggelt lestig.
Vicces! Ez vicces!
Adj/Adjon nekem ...

Adj/Adjon nekem egy másik ...

Menjel re!

Menjvissza!
Menjgyorsabban!
Ana menj!

Menjoda!
Jó neked!

Jó otlet.

Jó szerencsét!
Nagyszer !

Találd ki, mitórtént!
Félórávalezel tt.

Legyen szép napod!

Kívánom, hogy legyen kellemes azitl-tarl zkodása!
Jó szórakozást!
Van valamennyi ...?
Voltá! már vaIaha Londonban?
Megvan a jegyed?

Lefogytál?
Van tobb?

have, don't have
He geís what he wants.
He is a handsome man.

Here it is.
Here's my address.
Hold on.

How about you?
How are things going?

How are you feeling today?
How are you?
How are your parents?

How cool you are!
How did you sleep?
How do you killtime at the weekend?
How do you say it in English?
How is your mother?
How long are you going to stay up tonight?
How long have you been in London?
How long have you been living here?
How long must lwait?
How long willyou be staying?
How many books did you buy?
How many hours did you travel?
How much if l buy three?
How much is a pair?
How nice ío see you again.
How old are you?
How was your weekend?
How'swork?
How's yourfamily?
Hurry up!

l am afraid l am cold!
lam afraid l am hot!

l am angry with myself.
l am annoyed.
l am ashamed.
l am busier than usual.

birtokolni, van, nincs

Ó megkapja, amit akar.

Ó.gy jóképiíférfi.

ltt van.

ltt van a címem.
Várj egy picit!

És te? Mi van veted?
Mi ujság?
Hogy van ma?
Hogy vagy?
Hogy vannak a szlileid?
Milyen klassz vagy!
Hogy aludtál?
Hogy tltod elaz id t hétvégén?
Hogy mondj ák ezt angolul?
Hogyvan azanyukád?
Hány óráig maradsz fenn ma este?
Mióta vagy Londonban?
Mióta élsz itt?
Mennyi ideig kell várni?
Meddig marad?
Hány konyvet vettél?
Hány órát utaáál?
Mennyibe kertil, ha hármat veszek?
Mennyibe kertil egy pár?

Mennyire orülok, hogy ismét láthatlak!

Hány éves vagy?
Milyen volt a hétvégéd?
Hogy megy a munka?
Hogy van a családod?
Siess/tink!
Attóltartok, fázom!
Attó! tartok, melegem van.

Magamra haragszom,
ldeges vagyok.

Szégyellem magam.
Elfoglaltabb vagyok, mint általában.
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l am busy.

l am envious.

l am going to ,,,

l am hungry,

l am jealous,

l am looking for ...

l am lucky.

l am not angry with you.

l am not so sure,

l am scared.
l am sorry l have troubled you so much,

l am surprised,
l am thirsty.

l beg your pardon,

l can.,.
lcan't...
l can't believe my eyes!

l can't do it.

l can't find any.

l can't meet you tomorrow.

l do hope ío see you again soon/

l do what l want to do.

l don't care.

l don't have any money.

l don't know where to begin.

l don't know.

l don't like it.

l don't mind.

l don't remember.

l don't understand.

l don't want it,

Elfoglalt vagyok.

lrígy vagyok.

Én megyek a ...
Éhes vagyok.
Féltékeny vagyok.

Én ... keresek ...

Szerencsés vagyok

Nem rád vagyok mérges,

Nem vagyok olyan biztos benne.

Félek.

Sajnálom, hogy annyi gondot okoztam onnek.

Meg vagyok lepve.

Szomjas vagyok.

Bocsánat.
Tudok..,
Nem tudok..,
Nem hiszek a szememnek!
Nem tudom megcsinálni.

semmit sem találok.

Nem tudok veled holnap találkozni.

Nagyon remélem, hogy miel bb ujra látjuk egymást!

Azt csinálok, amit akarok.

Nem tor dom vele.

Nincs pénzem.

Nem tudom, hol kezdjem,

Nem tudom.

Nem tetszik.
Nem bánom.

Nem emlékszem,

Nem értem.

Ezt nem akarom,

Ifeelhomesick.
/ feel so fortunate.

lfeel so unfortunate,

lforgot.
l give you íhis .,.
l got used to it.

l guarantee it.

l have a dream.

l have already paid you.

I have got a problem.

l have new experiences.
l have no time.

l have the same feeling.

l have time.

l haven't seen you for ages!
I haven't seen you for ages.
l heard a lot about you.

l know that.

l know you by name.

llike it.

l like my work,

l like this one,

l might phone you later.

l must apologize.
l must go now.

l must say good-bye.

l share my secret with you,

l think we have met before.

ltry something new.

lwant it. lwant more,

l want to buy a piece of pizza.
lwantto take a day off.

lwas surprised.
l went to the cinema by myself .
lwillbuy it.

l will call you back later.

lwill come back later.

Honvágyam van.

Olyan szerencsésnek ézem magam.

Olyan szerencsétlen nek én:em magam,
Elfelejtettem,

Neked adom ezta ,..

Hozzászoktam ehhez.
Garantálom.
Van egy álmom.

Már fizettem onnek.
Van egy problémám.

Ú1 et menyeim/tapasztalataim vannak.
Nincs id m.
L
En lS ugyanazIerzem,
Van id m.

Már évek óta nem láttalak!

Ezer éve nem láttalak!

sokat hallottam rólad,

Azt tudom.
L
En névről már ismerem ont.

Tetszik.

szeretem a munkámat.

Nekem ez tetszik,

Talán kés bb hívlak,

Elnézést kell kérnem.

Mennem kell.

El kell koszonnom.
Megosztom a titkomat veled.
Azt hiszem, mi már találkoztunk.
Valami újat próbálok ki,

Szeretném ezt. Tobbet szeretnék.
Szeretnék venni egy szelet pizzát,
Ki akarok venni egy szabadnapot,
Meglepodtem.
Egyedtil mentem moziba.
Meg fogom venni.

késobb vissza hívlak.

Késobb vissza fogok jonni.

l don't know / l didnT know whatto say Nem tudom/Nem tudtam, mit mondjak.

l don't think we have met before, Szerintem még nem találkoztunk.

l don't want to go to the cinema, Nem akarok moziba menni.

l doubt it,
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lwillthink it over.

lwilltry.
lwillwait here.

lworkvery hard.

lworry about something.
l would like something to drink.

l would like something to eat.

lwould like the sarne.

lwould like to change it!

lwould like to change so/ne money.

l would like to go to the cinema.

l'llgive you my phone number.

l'lltellyou later.

l'm afraid it's gaining.

l'm fed up with my job.

l'm here on vacation.

l'm lost.

l'm sure things will be all right.

l've been waiting for you (for) ten minutes. Már tiz perce várok rád.

lf l am in a good mood..,

lf you don't mind.

lf you like.

ln a quarter of an hour.

ln a shorttime.
ln aboutten minutes.
ln an hour'stime.

ln other words...

ln the shoríesípossib/e ítme.

lntime.
/s ff as late as that?
ls it handmade?
ls that made in England?
ls there a discount?
/s í/tis seat free?
/s fftis your first time here?

22o

Ha jó hangulatban vagyok...

Ha nem bánod.

Ha szeretnéd.
Negyedóra múlva.

Egy kis ido m lva.

Koriilbeltjltíz perc m lva.

Egy órán beltil.

Más szóval...
A lehet legrovidebb id n beltjl,

ldejében.
Már ilyen késo van?
kézzel késziilt?
Angliában késztilt?
Van árengedmény?
Szabad ez a hely?

Els alkalommalvan itt?

/s íhis your first time in Budapest?
/s íhis yours?
lt can't be done.

lt depends on my mood.

lt doesn't make sense.
lt doesn't mafter,

lt doesn't require hard work.

/í geís on my nerues!

lt has changed my life.

lt is allthe same to me.

/f is no use.

lt is too noisy!
lt is very important!

lt isn't important!

lt makes me happy.

lt makes me sad.
/í seems to be losing.
/í sounds good.

lt was a mísunderstanding.
ltwasn't me.

lt'llbe allight,
lt's a good idea!
lt's a part of the story.

lt's a quarter past four.

lt's a quarter to twelwe.

lt's a very exciting work!

lt's about eleven.

lt's beyond my power.

lt's dangerous.
lt's diffrcultto cope wíth.

lt's exactly half past three.

lt's five minutes fast (slow).

lt's five ío seyen.
lt's gefting late.

lt's getting on for eight.

lt's good enough.

El szorvan Budapesten?
Ez a tiéd?
Ezt nem lehet megcsinálni.
A hangulatomtólfligg.
Nincs értelme.

Nem számít.
Ez nem kovetel kemény munkát.

Az idegeimre megy.

Ez megváltoztatta az életemet.

Nekem mindegy.

Nem érdemes.
Ez tul zajos!
Ez nagyon fontos!

Ez nem fontos!

Ez boldoggá tesz.
Ettolszomorú vagyok.
Ugy látszik, késik.
Jól hangzik.
Félreértés volt.

Nem én voltam.

Rendben lesz!
Ez egy jó otlet!

Ez a torténet egyik része.
Negyed ot.

Háromnegyed tizenkett .

Ez egy nagyon izgalmas munka!

Korülbel l tizenegy lehet.

Ez meghaladla az er met.

Veszélyes.
Ezzel nehéz megbi rkózn i.

Pontosan fél négy.

Ot percet siet (késik).

Ot perc mulva hét.

Kés re jár azid .

Nyolcfelé jár azidó.
Ez elég jó.

Át fogom gondolni.

Meg fogom próbálni.

ltt fogok várni.

Nagyon keményen dolgozom.

Aggódom valami miatt.

szeretnék inni valamit.

szeretnék enni valamit.

Ugyanazt szeretném!
szeretném ezt kicserélni!
Szeretnék pénzt váltani.

Én moziba szeretnék menni.

Megadom a telefonszámomat.
Késobb megmondom.
Attól tartok, hogy siet.

Elegem van a munkámból.
vakációm van.

Eltévedtem.

Biztos vagyok benne, hogy a dolgok jóra fordulnak.

ln my opinion this restaurant is expensive. Véleményem szerint ez az étterem drága.

r szószedet
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lt's good to meet you, let's get together some day.

lt's hard to say,

lt's midnight.

lt's my turn!

/í's necessa4r
lt's noon.

lt's nothing important.

lt's nothing.

/í3 safe.

/í's seyen minutes pasí sx.
lt's so eafly.

/í's so /aíe.

lt's ten past eight.

/í's íen sharp.
lt's three o'clock.
/f's íoo good to be true.

lt's unnecessary.
lt's very annoying,

lt's your turn!

Just a minute, p/ease.

Just in time,

Just now / right now.

Kiss me, p/ease,

Lately.

Let me help you!

Let me know if you need anything. Tudasd velem, ha sztjkséged van bármire,

Jó, hogy találkoztunk, fussunk ossze valamikor.

Nehéz megmondani.
Élfétvan.
Én kovetkezem.
Szukséges.
Dél van,

semmifontos.
Ez semmiség!
Biztonságos.
Hét perccel múlt hat,

Olyan korán van.
Olyan késo van,

Tíz perccel múlt nyolc,
pontosan tíz.

Három óra van.

Ez tuljó, hogy igaz legyen.

Szükségtelen.
Ez nagyon idegesít .

Te vagy a soros.
Kérlek, várj egy percet!

Éppen jókor.

Éppen most.

Kérlek, csókolj meg!

Az utóbbi idoben.

Hadd segítsek!

Menjünk, Nem érdemes tovább várni.

Tartsuk a kapcsolatot!
Menjtink taxival!

Beszéljünk a nyaralásodról!
Nézz ide!

Yigyázz| (ha jon egy jármű)

Szeress!
Lucy szerencsés volt.

kérdezhetek valamit?
Beszélhetek onnel?
Találkozzunk itt hatkor,

Vigyázza fejedre!

Torodj a saját dolgoddal!
Tobbet! Egy kicsivel tobbet!

valóra váltazálmom.
Engem ,.. hívnak.
Megállt azorám,
soha tobbet!

Ne torodjvele!

Ne torodj vele, egy-két héten beltiljól leszel.
Orülok, hogy találkoztunk!

semmiesetre sem.

Nem, nem vagyok kész.
Nem, rosszabbul érzem magam.

Nem, nem fogok.

Nem késobb, mint...

Ne most.

Még nem/már nem.

Mást nem?
semmi sem tortént.

Tobbet nem?
Mostanában.
Természetesen,
Te jó ég! Milyen buta!

Egy pillanat, kérem.

Nyisd ki!
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Let me pass, p/ease.

Let me pay the bill!

Let me see!
Let me think!

Let's go!
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Leí's geí together this weekend, is that all right? Találkozzunk a hétvégén, jó?

Leí's go for breakfast, Menjtink reggelizni!

Leí3 go somewhere different. Menjünk valahová máshová.

Leí's go to the supermarket to buy some important things.

Hadd menjek, kérlek!

Hadd fizessem én a számlát!

Hadd lássam!
Hadd gondolkozzak!

Menjünk a kozértbe, vegyünk néhány fontos dolgot!

Menj[ink!

Angol-magva r szószedet

Leí's go, lt's not worth waiting any longer.

Let's keep in touch!
Let's take a taxi!

Let's talk about your holiday!
Look here!
Look out!

Love me!
Lucy was lucky.

May l ask you something?
May l have a word with you?
Meet me here at six o'clock.
Mind your head!
Mind your ovyn óuslness/
More!Alíttle more!
My dream came true.

My name is ...
My watch has síopped.
Never again!
Never mind!
Never mind, you will be fine in a week or two,

Nice ío meet you!

No way.

No, l am not ready.

No, l feelworse.
No, lwon't.
Not laterthan ...

Notnow. Notthistime,
Not yet,

Nothing else?
Nothing happened,
Nothing more?
Nowadays,
Of course!
Oh dear!How stupid!

One moment, please.

Open it!
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Pardon?
Perhaps today,

Tessék?
Talán ma.

Speak a líttle louder.

Sfep óy sfep.

Síop/ Síop herel
Take care!
Take care, have a good journey.

Take ít away!
Take it easy!
Take it off!

Take it out!

Take it up!

Take my advice.
Iake síeps/
Take yourtime.

Thankyou very much!
Thanks a lotfor your hospitality.

Thanks for your visit.
That is for me.

That is incredible!
That is yours.

That's a piece of good news!
That's allwrong!
That's enough!
That's going too far!

The bill, p/ease.

The dinner sme//s good.

The earlier, the befter.

There it is.
Thinktwice before you do it.
Ihis doesn't work.

Ihis tb completely possiö/e,

Ihts is very urgent.

Ihis seaí is free.

Beszélj kicsit hangosabban !

Lassan, lépésr l lépésre.
ÁtljtÁtlj meg itt!

Yigyázz|
Yigyázz magadra, jó utat.

Vidd el!

Vedd konnyedén!
Vedd le! (ruhát)

Vedd ki!

Vidd fel!

Fogadd meg a tanácsomat.
Tegyél lépéseket!
Nem kell sietned. / Csak nyugodtan.

Nagyon koszonom!
Nagyon koszonom a vendéglátást!
Koszonom a látogatást.

Az nekem jott.

Ez hihetetlen!

Az a tiéd.

Ez egy jó hír!

Ez mind helyte|en!

Elég!
T l messzire ment!

kérem a számlát!
A vacsorának jó illata van.

Minél el bb, annáljobb.

Ott van.

Kétszer gondold meg, miel tt cselekszel.
Ez nem m kodik.

Ez teljesen lehetséges.
Ez nagyon si.irg s,

Ez a hely szabad.

Peter and l live near each other. Péter és én egymás mellett éltink.

Pleasant joumey to you. kellemes utat!

P/ease be quiet,l'm studying / working, Kérlek, légy csendben, TanuloUdolgozom.

Please bing a chair.

Please buy some for me.

P/ease come this way.
please do me a favour.

P/ease roll down your window.

Please roll up your window.

P/ease sit down.

Pleased to meet you.

Poor thing!

Put it here!
Put it into!

Put it on!

Recently.
Relax and enjoy.

Repeat it, please!

Same as usua/.

Say hello to Peter!

See you later.

See you soon/
shalllwait?
Shallwe go to the cinema?
She is a pretty girl.

Should l stay or go?

Slnce January.

stnce lastweek.
Since last year.

So cheap!
So expensivel
Soon.
Sorry,l have a date.

Sorry. My other p/rone's ringing and l have to take the call.

Elnézést, a másik telefonom csong, és fe! kell vennem.
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Tell me something about yourself! Mondj valamit magadról!

Thankyou for coming fo see me off. Koszonom, hogy kikísértél.

Kérlek, hozz egy széket.
Kérlek, vegyél nekem egy keveset.

Kérlek, gyere erre.

Kérlek, tégy meg nekem egy szívességet.
Kérem, h zza le az ablakot! (az autóban)

Kérem, húzzatel azablakot! (az autóban)

Kérlek, tilj le.

Örrilok, hogy találkoztunk.

Szegény!
Tedd ide!

Tedd be!

Vedd fel (ruhát)!

Nemrég.
Pihenj és é|vezd.

lsmételje meg, kérem!

Ugyanaz, mint mindig.

Koszonj Péternek!

kés bb találkozunk!
A miel bbi viszontlátásra!

Várjak?
Menjtink moziba?

Ő.gy csinos lány.

Maradjak vagy menjek?

Január óta.

Mult hét óta.

A m lt évt l fogva.

Olyan olcsó!
Olyan drága!
Hamarosan.
Elnézést, randim van.

The exam was easier, than l expected. A vizsga konnyebb volt, mint vártam.
The other day, A minap.

Thereis a bus every ten minutes. Minden tíz percben jár busz.
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Ihis seaí is taken.

This tea fasíes strange.
Too late (early).

Trust in me, sweetheart.
Try nottoworry.
Turn around!
Turn it off!

Turn it on!
untiltomorrow,
Until next Monday.

Untilnow.
Untilten o'clock,
Use your abilities!
Use your brain!
Use your power!

waitfor me here!
walk faster!

Wash up the dishes/
We always go to the same place.

We have Saturdays off.

We know each other by sight.

Welldone!
Well, l won't keep you then.

what a character!
What a píty!

What a pleasant surprise/

What a terrible sting!

what are these?

What are you doing?
What brings you to Budapest?
What did you buy?
What did you say?
What do you do?
what do l care?
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Ez a hely foglalt.

Ateának külonos íze van.

Ttjl kés n (korán).

Bízz bennem, kedvesem!
Próbálj meg nem aggódni,
Fordulj meg!

Kapcsold ki!

Kapcsold be!

Holnapig.
Jovo hétfoig.

Mind ez idáig.

Tíz ráig.
Használd a képességeidet!
Használd az agyadat!
Hasznáid az er det!

Váry rám itt!

Sétálj gyorsabban!

Mosogass el!

Mindig ugyanarra a helyre megytink.
szabad szombatunk van.

Látásból már ismerjtik egymást.
Jól elvégzett munka.

Nos, akkor nem tartalak fel.

Micsoda jellem!

Milyen kár!

Milyen kellemes meglepetés!

Milyen szorny szag!
Mik ezek?

Mit csinálsz?
Mi hozott Budapestre?
Mit vettél?
Mit mondtál?
Mi a foglalkozásod?
Mit torodom vele?

What do you think l should do?
What do you want?
what does her husband do?
What happened?
What is going on here?
What is the fare to .,,?
what is the matter?

what is the matter? / whatis íhe trouble?

what is to be done?
What is wrong?

What shalll buy?
what should we do?
What time did you get up?
What time do you make it?

what was it like?
What? What is it?
What's bothering you?
What's his name?
What's it used for?
What's new with you?
What's that letter?
What's that noise?

What's the date today?
what's the matter wíth him?

What's the news?
What's the time by your watch?
What's the time?
What's this?
What's with you?
When are you going home?
When are you going on holiday?

When can l callyou?
When can l get it back?
Whenis sutkb/e for you?
When shalll phone you tomorrow?

When will it be ready?
When willyou be free?

Mit gondolsz, mit tegyek?

Mit szeretnél?
Mi a férye?

Mitortént?
Mifolyik itt?

Mennyi a viteldíj .,.?
Mi bajod van?

Mi a baj?
Mit kell tenni?
Mia baj?
Mit vegyek?
Mit tegytink?
Hány órakor keltél?

Hány óra van nálad?

Milyen volt?
Mi? Mi ez?
Mi bánt?
Hogy hívják?
Mire használjákezt?
Mi ujság?
Mi az a levél?
I iazazaj?
Hányadika van ma?

Mi baja van?
Mi újság?
Hány órát mutat azórád?
Hány óra van?
ll/'i ez?
Mivan veled?
Mikor utazol haza?
Mikor mész/megy szabadságra?
Mikor hívhatlak?

Mikor kaphatom vissza?
Mikor jó neked?

Mikor hívjalak holnap?

Mikor lesz kész?
Mikor leszel szabad?

What a small place the woldisl /snt ffZ Milyen kicsi a világ! Ugye?

What are you doing this weekend? Mit fogsz csinálni ezen a hétvégén?
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Where are the shopsZ
Where are you from?
Where are you going?

Where can l buy it?
Where did you buy it?
Where do you come from?
Whereis íhe bus síop?
Whereis íhe W.C.?
Where were you?
Which day shalllcome?
Which do you like?
Which floor do you live on?
Which of you can speak English?
Which willyou buy?
Who are they?
who are íhose men?
Who are fhose people?
Who are you going to the cinema with?
Who are you going to?
Who are you looking for?
Who are you thinking of?
Who are you waiting for?
Who are you writing to?
Who are you?
who broke the window?
who called me?
Who did you getthis bookfrom?
Who did you give it to?
Who do you trust?
Who have you been with?
Who is it? (lt's me)
who is that man?
Who knows?
Who told you?
who was here?
Who wrote Romeo and Juliette?
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Holvannak a boltok?
Honnan jott?

Hová mész?
Hol vehetem ezt meg?
Holvetted?
Honnan josz?

Holvan a buszmegálló?
Holvan a WC?
Holvoltál?
Melyik nap jójjek?

Melyik tetszik?
Hányad i k emeleten laksz?
Ki beszél onok koztil angolul?
Melyiket fogod megvenni?
Kik azok?
kik azok aíérfiak?
kik azok az emberek?
kivel mész moziba?
Kihez mész?
kit keresel?
Kire gondolsz?
Kire vársz?
Kinek írsz?
Ki vagy?
ki torte be azablakot?
Ki hívott?
Kit l kaptad ezt a konyvet?
kinek adtad oda?
kiben bízol?
kinélvoltál?
Ki az? (Én vagyok.)
ki azaz ember?
Kitudja?
ki mondta neked?
Kivolt itt?

Ki írta a Rómeó és Jtlliát?

Who's speaking, please?

Who'sthat man?
Whom are you talking about?

Whom did you see yesterday?
whom shalllinvite?
Whose book are you reading?

Whose ís it?

Whose pencilis íhis?
Willitbe allright?
Willyou call a policeman for me?
Willyou help me?
Willyou show me?
Wíth pleasure.

Won'tyou change seaís with me?
Wonderful!

Wríte it down in English.
Yes, / am busy. / No, l am not.

Yes, / am ready.

Yeg / am waiting for my fiend.
Yes, / have been to London once.

Yes, / know Sarah.
Yes, indeed.

Yes. / am saíisfed wíth my job.
you are a realflatterer.
you are as wise as an owl.
you are beautiful.
you are divine.

You are leaving so soon?
You are looking great!
you are mistaken.

You are prefi and nice,

You are right!

You are so síupld/
You are talking nonsense.

You are very kind.

You are very lovely.

You are very stubbom!

Ki beszél, kérem?
Ki azatérfi?
kiról beszélsz?
Kit láttál tegnap?
Kit hívjak meg?

Kinek a konyvét olvasod?
Kié ez?
kié ezaceruza?
Rendben lesz?
Hívsz nekem egy rend rt?

Segítenifogsz?
Megmutatod?
Szívesen.
Nem cserélsz velem helyet?

csodálatos!
Írd le angolul!

lgen, elfoglalt vagyok. / Nem.

lgen, kész vagyok.
lgen, a barátomra várok.

lgen, egyszer voltam Londonban.

lgen, ismerem Sarah-t.
lgen, valóban.
lgen. Elégedett vagyok a munkámmal.

Te egy valódi hízelgo vagy.

Olyan bolcs vagy, mint egy bagoly!

Gyonyorú vagy.

lstenivagy.
llyen hamar elutazol?
Nagyszer en nézel ki!

Tévedsz.
Csinos vagy és kedves.
lgazad van!

Olyan buta vagy!

Butaságokat beszélsz.
Nagyon kedves vagy.

Nagyon szép vagy.Í

Nagyon makacs vagy!
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you are welcome!
You can call me any time.
you look thinner.

You lookworried, Tom!
you misunderstand me.

You must be patient!

You saved my skin,

You speak English very well.
your skill is unbelievable.

Conflicts

Am l right?
any more
Are you angry with me?
Are you crazy?
Calm down!
Can l explain that?
Do you doubt that?
Don't talk to me!
Don't touch me!
Explain itto me, please!

Forget it!

Go away!
Go to hell!
Have you changed your mind?
Help!
l believe you,

l disagree.
l don't mind.

l feel sorry for you.

l gave up,

l have a few ideas...

l have no choice.
l hope so.
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lsten hozott!

Bármikor hívhatsz.
Vékonyabbnak tűnsz,
Úgy t nik, hogy aggódsz, Tom!

Félreértesz.
Türelmesnek kell lenned!

Megmentett ed az életemet.

Nagyon jól beszélsz angolul.

A képességed hihetetlen,

konfliktusok

lgazam van?
tovább
Mérges vagy rám?
Meg rtiltél?

Higgadj le!

Megmagyarázhatom ezt?
kételkedsz benne?
Ne szólj hozzám|,

Ne éry hozzám|
Kérlek, magyarázd meg!

Felejtsd el!

Menjel!
Menj a pokolba!

Meggondoltad magad?
Segítség!
Hiszek neked.

Nem értek egyet,

Nem bánom.

Sajnállak.
Én feladtam.

Van néhány otletem...

Nincs más választásom.
Remélem!

Csalódott vagyok.

Van valami probléma?

Ezazén hibám.

Hagyj magamra!

Oldjuk meg a problémát!

Próbáljuk meg!

Tor dj a magad dolgával!

Soha tobbé!

Ne torodj vele!

Nem probléma.

semmiesetre sem.

Nem csoda.
Te jó ég!

Még egy dolog...

Nyugodj meg!

Fogd be a szád!

ül1 tet

Fejezd be!

Mondd meg!

Ez egy nagy probléma.

Ez képtelenség!
Kétszer gondold meg, mielótt cselekszel!

Kompromisszumot kell kotní.i nk.

Beszélntjnk kell!

Mit akarsz, mit mondjak?

Mia baj?
Mia problémád?

Miért nem érted?

nem teheted

Tudod, mit értek ez alatt...

Anool-maova r szószedet"-
l'm disappointed.
ls there a problem?

lt's my fault.

Leave me alone!

Leí's so/ve the problem!

Let'stry!
Mind your own bustness/

Never again!
Never mind!

No problem.

No way,

No wonder,

Oh, my God!

One more thing,,.

Relax!

Shut up!

Sit down!

Síop líl
Tellme!
That's a big problem.

That's nonsense/
Thinktwice before you do that!

We have to make a few compromises.

we need to talk!

What do you want me to say?
What'swrong?
What's your problem?

Why don't you understand?
you can't do
You know, what l mean...
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