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Finn–magyar szójegyzék

A szójegyzék a leckék szövegeiben előforduló szavakat tartalmazza. A szótári alakok a következők: a) a névszók
alakjai: 1. nominativus, 2. egyes szám genitivus, 3. egyes szám partitivus, 4. többes szám partitivus; b) az igék
alakjai: 1. infinitivus, 2. kijelentő mód jelen idő, egyes szám első személy, 3. kijelentő mód egyszerű múlt idő,
egyes szám harmadik személy, 4. cselekvő befejezett melléknévi igenév, 5. szenvedő (passzív) múlt idő.

A finn betűrend: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, s, š, t, u, v (w), y, z, ä, ö.

A
aamu aamun aamua aamuja reggel (fn.)
aamulla reggel (hsz.)
Aasia Aasian Aasiaa Ázsia
adventti adventin adventtia adventteja advent
aika ajan aikaa aikoja idő
aikoa aion aikoi aikonut aiottiin tervez; akar
Aila Ailan Ailaa női név
aina mindig
aivan egészen, nagyon
ajaa ajan ajoi ajanut ajettiin utazik, vezet
ajatella ajattelen ajatteli ajatellut ajateltiin gondol
akatemia akatemian akatemiaa akatemioita akadémia
Albania Albanian Albaniaa Albánia
Aleksis Aleksiksen Aleksista férfinév
alkaa alan alkoi alkanut alettiin kezdődik
alkaen kezdve

siitä alkaen attól kezdve
aluksi kezdetben
anoppi anopin anoppia anoppeja anyós
antaa annan antoi antanut annettiin ad
anteeksi bocsánat
appi apen appea appia/appeja após
apteekki apteekin apteekkia apteekkeja gyógyszertár
apu avun apua apuja segítség
asema aseman asemaa asemia állomás
asia asian asiaa asioita dolog, ügy
aste asteen astetta asteita fok
asua asun asui asunut asuttiin lakik
asuntola asuntolan asuntolaa asuntoloita kollégium
Ateena Ateenan Ateenaa Athén
aurinko auringon aurinkoa aurinkoja nap
auttaa autan auttoi auttanut autettiin segít
avata avaan avasi avannut avattiin nyit
aviopari avioparin avioparia aviopareja házaspár

B
Belgia Belgian Belgiaa Belgium
Bosnia Bosnian Bosniaa Bosznia
Bulgaria Bulgarian Bulgariaa Bulgária
bussi bussin bussia busseja busz

E
edelleen továbbra is, még mindig
Eero Eeron Eeroa férfinév
ehkä talán
ei nem (tagadószó)

ei kestä kérem, nem tesz semmit
ei koskaan soha
ei missään sehol
ei muuta semmi mást, mást nem
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Eiffel-torni Eiffel-tornin Eiffel-tornia Eiffel-torony
eikä sem, és nem
eli vagy (kötőszó), azaz
elokuu elokuun elokuuta elokuita augusztus
elokuva elokuvan elokuvaa elokuvia mozi, film
eläke eläkkeen eläkettä eläkkeitä nyugdíj

on eläkkeellä nyugdíjban van
eläkeläinen eläkeläisen eläkeläistä eläkeläisiä nyugdíjas
elää elän eli elänyt elettiin él
Englanti Englannin Englantia Anglia
englantilainen englantilaisen englantilaista englantilaisia angol
eniten leginkább, legtöbb
enemmän több, többet
ennen előtt (időben)
eno enon enoa enoja (anyai) nagybácsi
ensi (ragozhatatlan mn.) következő, jövő
ensin először
entinen entisen entistä entisiä előző
entä no és, vajon
enää többé, már
eri (ragozhatatlan mn.) másféle, különböző
erilainen erilaisen erilaista erilaisia másféle, különböző
erittäin rendkívül, szerfölött
erota eroan erosi eronnut erottiin elválik
eräs erään erästä eräitä egy, egy bizonyos
esitellä esittelen esitteli esitellyt esiteltiin bemutat
Esko Eskon Eskoa férfinév
Espanja Espanjan Espanjaa Spanyolország
espanjalainen espanjalaisen espanjalaista espanjalaisia spanyol
etelä etelän etelää dél (égtáj)
Etelä-Suomi Etelä-Suomen Etelä-Suomea Dél-Finnország
että hogy
Eurooppa Euroopan Eurooppaa Európa

F
Finnair Finnairin Finnairia a finn légitársaság neve

G
glögi glögin glögiä glögejä glögi (forralt borhoz hasonló ital)

H
haluta haluan halusi halunnut haluttiin akar
Hampuri Hampurin Hampuria Hamburg
harmaa harmaan harmaata harmaita szürke
hauska hauskan hauskaa hauskoja vidám
hautausmaa hautausmaan hautausmaata hautausmaita temető
he heidän heitä ők
hei szervusz, szia
Heikki Heikin Heikkiä férfinév
heinäkuu heinäkuun heinäkuuta heinäkuita július
helmikuu helmikuun helmikuuta helmikuita február
helppo helpon helppoa helppoja könnyű
henki hengen henkeä henkiä lélek; személy
heti rögtön, azonnal
hetki hetken hetkeä hetkiä pillanat

tällä hetkellä ebben a pillanatban
hetkinen hetkisen hetkistä hetkisiä egy pillanat
hiljainen hiljaisen hiljaista hiljaisia csendes
historia historian historiaa historioita történelem
Hollanti Hollannin Hollantia Hollandia
hollantilainen hollantilaisen hollantilaista hollantilaisia holland
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huhtikuu huhtikuun huhtikuuta huhtikuita április
huomenna holnap
huomenta! ~ hyvää huomenta! jó reggelt!
hyvä hyvän hyvää hyviä jó
hyvin jól, nagyon
hän hänen häntä ő

I
ihan egészen
ihminen ihmisen ihmistä ihmisiä ember
ilman nélkül
ilmansuunta ilmansuunnan ilmansuuntaa ilmansuuntia égtáj
ilmapallo ilmapallon ilmapalloa ilmapalloja léggömb
ilmasto ilmaston ilmastoa ilmastoja éghajlat
iloinen iloisen iloista iloisia vidám
ilta illan iltaa iltoja este (fn.)

illalla este (hsz.)
iltapäivä iltapäivän iltapäivää iltapäiviä délután (fn.)
Internet Internetin Internetiä (Internetejä) Internet
Irlanti Irlannin Irlantia Írország
Islanti Islannin Islantia Izland
isoäiti isoäidin isoäitiä isoäitejä nagyanya
Iso-Britannia Iso-Britannian Iso-Britanniaa Nagy-Britannia
isoisä isoisän isoisää isoisiä nagyapa
isovanhemmat isovanhemman isovanhempaa isovanhempia nagyszülők (ált. pluralisban)
istua istun istui istunut istuttiin ül
isä isän isää isiä apa
Italia Italian Italiaa Olaszország
italialainen italialaisen italialaista italialaisia olasz
itä idän itää kelet
Itä-Eurooppa Itä-Euroopan Itä-Eurooppaa Kelet-Európa
Itä-Suomi Itä-Suomen Itä-Suomea Kelet-Finnország
Itävalta Itävallan Itävaltaa Ausztria
itävaltalainen itävaltalaisen itävaltalaista itävaltalaisia osztrák

J
ja és
jatkaa jatkan jatkoi jatkanut jatkettiin folytat
jatkuvasti folyamatosan
jo már
joka1 (ragozhatatlan nm) minden, valamennyi
joka2 jonka jota joita aki, ami, amely
joo igen
jopa sőt, még
jos ha
joskus néha
jotain valamit
joulu joulun joulua jouluja karácsony
jouluaatto jouluaaton jouluaattoa jouluaattoja szenteste
jouluaika jouluajan jouluaikaa jouluaikoja karácsonyi időszak
joulupukki joulupukin joulupukkia joulupukkeja télapó, mikulás
jouluruoka jouluruoan/jouluruuan jouluruokaa jouluruokia karácsonyi étel
joulusauna joulusaunan joulusaunaa joulusaunoja karácsonyi szauna
Juha Juhan Juhaa férfinév
juhannus juhannuksen juhannusta juhannuksia Szent Iván napja (jún. 24.)
juhannuskokko -kokon -kokkoa -kokkoja szentivánéji ünnepi máglya
juhannustaika -taian -taikaa -taikoja varázslat
juhla juhlan juhlaa juhlia ünnep
Jukka Jukan Jukkaa férfinév
juna junan junaa junia vonat
juoda juon joi juonut juotiin iszik
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juominen juomisen juomista juomisia innivaló
juosta juoksen juoksi juossut juostiin fut
jälkeen után
jälkiruoka jälkiruoan/jälkiruuan jälkiruokaa jälkiruokia utóétel
järjestää järjestän järjesti järjestänyt järjestettiin rendez, szervez
järvi järven järveä järviä tó
jää jään jäätä jäitä jég
jäädä jään jäi jäänyt jäätiin marad
jäähalli jäähallin jäähallia jäähalleja jégcsarnok
jääkiekko-ottelu -ottelun -ottelua -otteluita/otteluja jégkorongmérkőzés

K
kaakko kaakon kaakkoa délkelet
kaakkois- délkelet-
kahdeksan kahdeksan kahdeksaa kahdeksia nyolc
kahvi kahvin kahvia kahveja kávé
kai bizonyára
kaikki kaiken kaikkea kaikkia minden, mindenki
Kaisa Kaisan Kaisaa női név
kaksi kahden kahta kaksia két, kettő
kaksikymmentä kahdenkymmenen kahtakymmentä kaksiakymmeniä húsz
kaksitoista kahdentoista kahtatoista kaksiatoista tizenkettő
kala kalan kalaa kaloja hal
kalastaa kalastan kalasti kalastanut kalastettiin halászik
kalja kaljan kaljaa kaljoja sör, házisör
kanssa -val/-vel
kappale kappaleen kappaletta kappaleita lecke; darab
kasvaa kasvan kasvoi kasvanut kasvettiin nő (ige)
katsoa katson katsoi katsonut katsottiin néz
kauan sokáig, régen
kaunis kauniin kaunista kauniita szép
kaupunginkirjasto -kirjaston -kirjastoa -kirjastoja városi könyvtár
kaupunki kaupungin kaupunkia kaupunkeja város
kautta keresztül
ken kenen ketä keitä ki, kicsoda
kerma kerman kermaa kermoja tejszín
kerta kerran kertaa kertoja -szor/-szer/-ször
kertoa kerron kertoi kertonut kerrottiin mond, mesél
Keski-Eurooppa Keski-Euroopan Keski-Eurooppaa Közép-Európa
keskikesä keskikesän keskikesää keskikesiä nyár közepe
keskiviikko keskiviikon keskiviikkoa keskiviikkoja szerda
keskiyö keskiyön keskiyötä keskiöitä éjfél
keskusta keskustan keskustaa keskustoja központ
kestää kestän kesti kestänyt kestettiin tart (idő); kibír
kesä kesän kesää kesiä nyár
kesäkuu kesäkuun kesäkuuta kesäkuita június
kesämökki kesämökin kesämökkiä kesämökkejä nyaraló
kevät kevään kevättä keväitä tavasz
kieli kielen kieltä kieliä nyelv
kiitos kiitoksen kiitosta kiitoksia köszönet
kiitos köszönöm
kinkku kinkun kinkkua kinkkuja sonka
kirja kirjan kirjaa kirjoja könyv
kirjallisuus kirjallisuuden kirjallisuutta kirjallisuuksia irodalom
kirjasto kirjaston kirjastoa kirjastoja könyvtár
kirjastonhoitaja -hoitajan -hoitajaa -hoitajia könyvtáros
kirjoittaa kirjoitan kirjoitti kirjoittanut kirjoitettiin ír
kissa kissan kissaa kissoja macska
kiva kivan kivaa kivoja klassz
kohta hamarosan, mindjárt
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koillinen koillisen koillista koillisia északkelet
koillis- északkelet-
koira koiran koiraa koiria kutya
kokko kokon kokkoa kokkoja máglya
koko (ragozhatatlan mn.) egész
kolme kolmen kolmea kolmia három
kolmekymmentäviisi kolmenkymmenenviiden kolmeakymmentäviittä harmincöt
koristella koristelen koristeli koristellut koristeltiin díszít
koska mert
koskaan valamikor is

ei koskaan soha
koti kodin kotia koteja ház, otthon
kotimaa kotimaan kotimaata kotimaita szülőhaza, otthon
kotoisin vhova való, vhonnan származó
kotona otthon
koulu koulun koulua kouluja iskola
kovasti erősen, nagyon
Kreikka Kreikan Kreikkaa Görögország
kreikkalainen kreikkalaisen kreikkalaista kreikkalaisia görög
Kroatia Kroatian Kroatiaa Horvátország
kuin mint
kuinka milyen, hogy
kuinka kauan meddig; mióta
kuitenkaan: ei kuitenkaan mégsem
kuitenkin mégis, mindamellett
kuka kenen ketä keitä ki, kicsoda
kukaan kenenkään ketään senki

ei kukaan senki
kukin kunkin kutakin mindenki, ki-ki
kulttuuri kulttuurin kulttuuria kulttuureja kultúra
kuluttua múlva
kummallinen kummallisen kummallista kummallisia különös, furcsa
kun amikor
kuolla kuolen kuoli kuollut kuoltiin meghal
kuten mint (ahogy)
kutsua kutsun kutsui kutsunut kutsuttiin hív
kuu kuun kuuta kuita hónap, hold
kuukausi kuukauden kuukautta kuukausia hónap
kuulemiin viszonthallásra
kuulua kuuluu kuului kuulunut hallatszik, hírlik

mitä kuuluu? mi újság?
kuusi kuuden kuutta kuusia hat
kuusi kuusen kuusta kuusia lucfenyő
kuusitoista kuudentoista kuuttatoista tizenhat
kyllä igen, bizony
kylmä kylmän kylmää kylmiä hideg
kymmenen kymmenen kymmentä kymmeniä tíz
Kypros Kyproksen Kyprosta Ciprus
kysymys kysymyksen kysymystä kysymyksiä kérdés
käly kälyn kälyä kälyjä sógornő
kännykkä kännykän kännykkää kännyköitä mobiltelefon
kävellä kävelen käveli kävellyt käveltiin sétál
käydä käyn kävi käynyt käytiin jár
käyttää käytän käytti käyttänyt käytettiin használ
kääntää käännän käänsi kääntänyt käännettiin fordít
kääntäjä kääntäjän kääntäjää kääntäjiä fordító
Kööpenhamina Kööpenhaminan Kööpenhaminaa Koppenhága
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L
laatikko laatikon laatikkoa laatikkoja doboz (itt: rakott étel)
lahja lahjan lahjaa lahjoja ajándék
laitos laitoksen laitosta laitoksia tanszék, intézet
laiva laivan laivaa laivoja hajó
lakki lakin lakkia lakkeja sapka
lanko langon lankoa lankoja sógor
Lappi Lapin Lappia Lappföld
lapsenlapsenlapsi -lapsen -lasta -lapsia dédunoka
lapsenlapsi lapsenlapsen lapsenlasta lapsenlapsia unoka
lapsi lapsen lasta lapsia gyerek
laskea lasken laski laskenut laskettiin számol; leereszkedik
Latvia Latvian Latviaa Lettország
lauantai lauantain lauantaita lauantaita szombat
lause lauseen lausetta lauseita mondat
lausua lausun lausui lausunut lausuttiin mond, szaval
lehti lehden lehteä lehtiä újság; falevél
lentoasema lentoaseman lentoasemaa lentoasemia repülőtér
lentää lennän lensi lentänyt lennettiin repül
Liettua Liettuan Liettuaa Litvánia
Liisa Liisan Liisaa női név
litra litran litraa litroja liter
lohi lohen lohta lohia lazac
lokakuu lokakuun lokakuuta lokakuita október
Lontoo Lontoon Lontoota London
loppu lopun loppua loppuja vége
loppua loppuu loppui loppunut vége van, véget ér (csak 3. szem.)
lopuksi végül
loru lorun lorua loruja varázsige
lounais- délnyugat-
lounas lounaan lounasta lounaita délnyugat; ebéd
lukea luen luki lukenut luettiin olvas
lukio lukion lukiota lukioita gimnázium
lumi lumen lunta lumia hó
luminen lumisen lumista lumisia havas
luo -hoz/-hez/-höz
luode luoteen luodetta északnyugat
luokka luokan luokkaa luokkia osztály
luokse -hoz/-hez/-höz
luona -nál/-nél
luonto luonnon luontoa luontoja természet
luoteis- északnyugat-
luulla luulen luuli luullut luultiin gondol
lyhyt lyhyen lyhyttä lyhyitä rövid
lähellä közel (hsz.), közelében (nu.)
lähettää lähetän lähetti lähettänyt lähetettiin küld
lähteä lähden lähti lähtenyt lähdettiin indul
lämmin lämpimän lämmintä lämpimiä meleg
lämpötila lämpötilan lämpötilaa lämpötiloja hőmérséklet
länsi lännen länttä nyugat
länsirannikko -rannikon -rannikkoa -rannikoita/-rannikkoja nyugati part
läsnä jelen (van)
lääkäri lääkärin lääkäriä lääkäreitä/lääkärejä orvos
lääni läänin lääniä läänejä megye
löytää löydän löysi löytänyt löydettiin talál



FINN–MAGYAR SZÓJEGYZÉK

7

M
maa maan maata maita föld, ország
maahanmuuttaja -muuttajan -muuttajaa -muuttajia bevándorló
maaliskuu maaliskuun maaliskuuta maaliskuita március
maanantai maanantain maanantaita maanantaita hétfő
maanviljelijä maanviljelijän maanviljelijää maanviljelijöitä földműves
Maija Maijan Maijaa női név
maistaa maistan maistoi maistanut maistettiin megkóstol
maito maidon maitoa maitoja tej
maksaa maksan maksoi maksanut maksettiin fizet

paljonko maksaa? mennyibe kerül?
Malta Maltan Maltaa Málta
mansikka mansikan mansikkaa mansikoita eper
marja marjan marjaa marjoja bogyó
markka markan markkaa markkoja márka (fizetőeszköz)
marraskuu marraskuun marraskuuta marraskuita november
matka matkan matkaa matkoja utazás
matkalippu matkalipun matkalippua matkalippuja menetjegy
matkapuhelin -puhelimen -puhelinta -puhelimia mobiltelefon
matkustaa matkustan matkusti matkustanut matkustettiin utazik
me meidän meitä mi (szem. névmás)
melkein majdnem
melko meglehetősen, eléggé
mennä menen meni mennyt mentiin megy

mennä naimisiin házasságot köt
mennessä: tähän mennessä ez ideig
meno menon menoa menoja menés, menet; kiadás

mihin olet menossa? hová mégy?
menolippu menolipun menolippua menolippuja menetjegy (egy irányba)
meri meren merta meriä tenger
metri metrin metriä metrejä méter
mieli mielen mieltä mieliä kedv; ész; vélemény
mielellään szívesen (Sg. 3.)

tulisin mielelläni szívesen jönnék
mies miehen miestä miehiä férfi, férj
mihin hová
Mika Mikan Mikaa férfinév
Mikko Mikon Mikkoa férfinév
miksi miért
mikä minkä mitä mi, micsoda; melyik

millä luokalla? melyik osztályban?
millä matkustat? mivel utazol?
miltä näyttää? milyen, hogy néz ki?

miljoona miljoonan miljoonaa miljoonia millió
millainen millaisen millaista millaisia milyen
miniä miniän miniää miniöitä meny
minkämaalainen -maalaisen -maalaista -maalaisia milyen nemzetiségű
minuutti minuutin minuuttia minuutteja perc
minä minun minua én
mistä honnan
missä hol

missä kuussa? melyik hónapban?
miten hogyan
mitä mit

ei mitään semmit
mm. = muun muassa többek között
moi szervusz, szia
Moldova Moldovan Moldovaa Moldova ~ Moldávia
moni monen monta monia sok, sokan; több
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mukaan együtt, -val/-vel
tule mukaan gyere velem

mukava mukavan mukavaa mukavia kényelmes, kellemes
musiikinopettaja -opettajan -opettajaa -opettajia zenetanár
musiikki musiikin musiikkia musiikkeja zene
musta mustan mustaa mustia fekete
mutta de
muu muun muuta muita más

ei muuta semmi mást, mást nem
muualla máshol
muuttaa muutan muutti muuttanut muutettiin elköltözik; változtat
myyjä myyjän myyjää myyjiä eladó
myöhästyä myöhästyn myöhästyi myöhästynyt myöhästyttiin elkésik
myöhemmin később
myös is, szintén
mämmi mämmin mämmiä mämmejä mämmi (húsvéti ételfajta)
mökki mökin mökkiä mökkejä nyaraló

N
n. = noin kb.
naapuri naapurin naapuria naapureita szomszéd
ne niiden niitä azok
neliökilometri -kilometrin -kilometriä -kilometrejä négyzetkilométer
neljä neljän neljää neljiä négy
neljävuotias neljävuotiaan neljävuotiasta neljävuotiaita négy éves
niin így, úgy; annyira; olyan
nimi nimen nimeä nimiä név
noin körülbelül
noita noidan noitaa noitia varázsló, boszorkány
nopea nopean nopeaa nopeita gyors
nopeasti gyorsan
Norja Norjan Norjaa Norvégia
norjalainen norjalaisen norjalaista norjalaisia norvég
nousta nousen nousi noussut noustiin felkel
nukkua nukun nukkui nukkunut nukuttiin alszik
numero numeron numeroa numeroita szám
nuori nuoren nuorta nuoria fiatal
nykyään mostanság
nyt most
nähdä näen näki nähnyt nähtiin lát, megnéz
näkemiin viszontlátásra
näköinen näköisen näköistä näköisiä külsejű, kinézésű
näyttää näytän näytti näyttänyt näytettiin megmutat; látszik
näyttelijä näyttelijän näyttelijää näyttelijöitä színész

O
odottaa odotan odotti odottanut odotettiin vár (ige)
oikein nagyon
olla olen oli ollut oltiin van

olla naimisissa házas/nős/férjnél van
ollenkaan: ei ollenkaan egyáltalán nem
omaelämäkerta -kerran -kertaa -kertoja önéletrajz
onnellinen onnellisen onnellista onnellisia boldog, szerencsés
opettaa opetan opetti opettanut opetettiin tanít
opettaja opettajan opettajaa opettajia tanár
opiskelija opiskelijan opiskelijaa opiskelijoita diák
opiskella opiskelen opiskeli opiskellut opiskeltiin tanul
oppia opin oppi oppinut opittiin megtanul
orkesterimuusikko -muusikon -muusikkoa -muusikoita/muusikkoja zenekarban játszó zenész
osata osaan osasi osannut osattiin tud
ostaa ostan osti ostanut ostettiin vesz, vásárol



FINN–MAGYAR SZÓJEGYZÉK

9

osuus osuuden osuutta osuuksia rész
ottaa otan otti ottanut otettiin fog, vesz
ottelu ottelun ottelua otteluita/otteluja mérkőzés

P
Paavo Paavon Paavoa férfinév
paikka paikan paikkaa paikkoja hely
pakanallinen pakanallisen pakanallista pakanallisia pogány
pakkanen pakkasen pakkasta pakkasia fagy (fn.)
pakolainen pakolaisen pakolaista pakolaisia menekült
palata palaan palasi palannut palattiin visszatér
paljon sok
palmusunnuntai -sunnuntain -sunnuntaita -sunnuntaita virágvasárnap
pankki pankin pankkia pankkeja bank
paremmin jobban; inkább
Pekka Pekan Pekkaa férfinév
perhe perheen perhettä perheitä család
perinteinen perinteisen perinteistä perinteisiä hagyományos
perjantai perjantain perjantaita perjantaita péntek
peruskoulu peruskoulun peruskoulua peruskouluja általános iskola
Petteri Petterin Petteriä férfinév
pian hamarosan
pieni pienen pientä pieniä kicsi
Pietari Pietarin Pietaria Pétervár; férfinév
pikkujoulu pikkujoulun pikkujoulua pikkujouluja kiskarácsony
pikkukylä pikkukylän pikkukylää pikkukyliä kis falu
pilkku pilkun pilkkua pilkkuja vessző
pimeä pimeän pimeää/pimeätä pimeitä sötét
pinta-ala pinta-alan pinta-alaa pinta-aloja felszín, terület
piparkakku piparkakun piparkakkua piparkakkuja mézeskalács
pitkäperjantai pitkänperjantain/pitkäperjantain pitkääperjan-

taita/pitkäperjantaita pitkiäperjantaita/pitkäperjantaita
nagypéntek

pitkin hosszában, mentén
pitää pidän piti pitänyt pidettiin szeret; kell; tart
pohjoinen pohjoisen pohjoista pohjoisia észak
pohjois- észak-
Pohjois-Eurooppa Pohjois-Euroopan Pohjois-Eurooppaa Észak-Európa
pohjoismaat (Pl.) pohjoismaita pohjoismaiden Skandinávia
Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Pohjois-Suomea Észak-Finnország
poika pojan poikaa poikia fiú
poikamies poikamiehen poikamiestä poikamiehiä agglegény
poikaystävä poikaystävän poikaystävää poikaystäviä (fiú) barát
polttaa poltan poltti polttanut poltettiin dohányzik; éget
polttaminen polttamisen polttamista polttamisia égetés
Portugali Portugalin Portugalia Portugália
prosentti prosentin prosenttia prosentteja százalék
puhelin puhelimen puhelinta puhelimia telefon
puhua puhun puhui puhunut puhuttiin beszél
pukeutua pukeudun pukeutui pukeutunut pukeuduttiin öltözködik
Puola Puolan Puolaa Lengyelország
puolalainen puolalaisen puolalaista puolalaisia lengyel
puoli puolen puolta puolia fél (számnév); oldal
puolitoista puolentoista puoltatoista puoliatoista másfél
puu puun puuta puita fa
pyrkiä pyrin pyrki pyrkinyt pyrittiin törekszik; felvételizik; pályázik
pyytää pyydän pyysi pyytänyt pyydettiin kér
päivä päivän päivää päiviä nap (időtartam)
pää pään päätä päitä fej
pääsiäinen pääsiäisen pääsiäistä pääsiäisiä húsvét
päästä pääsen pääsi päässyt päästiin (el)jut, sikerül; kikerül, (ki)szabadul
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R
raha rahan rahaa rahoja pénz
Raija Raijan Raijaa női név
raja rajan rajaa rajoja határ
rannikko rannikon rannikkoa rannikoita/rannikkoja partvidék
Ranska Ranskan Ranskaa Franciaország
ranskalainen ranskalaisen ranskalaista ranskalaisia francia
ranta rannan rantaa rantoja part
rauhallinen rauhallisen rauhallista rauhallisia békés, csendes
rautatieasema rautatieaseman rautatieasemaa rautatieasemia vasútállomás
rautatientori rautatientorin rautatientoria rautatientoreja állomás előtti tér
riisipuuro riisipuuron riisipuuroa riisipuuroja tejberizs
Romania Romanian Romaniaa Románia
ruoka ruoan/ruuan ruokaa ruokia étel
ruotsalainen ruotsalaisen ruotsalaista ruotsalaisia svéd
Ruotsi Ruotsin Ruotsia Svédország

S
saada saan sai saanut saatiin kap; -hat/-het
saamelainen saamelaisen saamelaista saamelaisia számi/lapp (ember)
saame saamen saamea számi/lapp (nyelv)
Saksa Saksan Saksaa Németország
saksalainen saksalaisen saksalaista saksalaisia német
salaatti salaatin salaattia salaatteja saláta
sama saman samaa samoja ugyanaz
samoin ugyanúgy, hasonlóképpen
sana sanan sanaa sanoja szó
sanakirja sanakirjan sanakirjaa sanakirjoja szótár
Sanna Sannan Sannaa női név
sanoa sanon sanoi sanonut sanottiin mond
sanomalehti sanomalehden sanomalehteä sanomalehtiä újság
sata sadan sataa satoja száz
sataa sataa satoi satanut esik (csak Sg. 3.)
satama sataman satamaa satamia kikötő
sauna saunan saunaa saunoja szauna
saunoa saunon saunoi saunonut saunottiin szaunázik
se sen sitä ez, az
seitsemän seitsemän seitsemää seitsemiä hét (számnév)
Serbia Serbian Serbiaa Szerbia
serkku serkun serkkua serkkuja unokatestvér
setä sedän setää setiä (apai) nagybácsi
seuraava seuraavan seuraavaa seuraavia következő
siellä ott
sieltä onnan
siivota siivoan siivosi siivonnut siivottiin takarít
sijaita sijaitsee sijaitsi sijainnut található, van (csak 3. szem.)
sikari sikarin sikaria sikareita/sikareja szivar
silli sillin silliä sillejä hering
silloin akkor
sinä sinun sinua te
sinne oda
sisar sisaren sisarta sisaria lánytestvér
sisko siskon siskoa siskoja lánytestvér
sitten aztán
Slovakia Slovakian Slovakiaa Szlovákia
Slovenia Slovenian Sloveniaa Szlovénia
soittaa soitan soitti soittanut soitettiin telefonál, hív; hangszeren játszik
sokeri sokerin sokeria sokereita cukor
sopia sovin sopi sopinut sovittiin megfelel, alkalmas
sosialistinen sosialistisen sosialistista sosialistisia szocialista
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sotilas sotilaan sotilasta sotilaita katona
suklaamuna suklaamunan suklaamunaa suklaamunia csokoládétojás
sulaa sulan suli sulanut elolvad
sunnuntai sunnuntain sunnuntaita sunnuntaita vasárnap
suomalainen suomalaisen suomalaista suomalaisia finn
Suomi Suomen Suomea Finnország
suuri suuren suurta suuria nagy
suurlähetystö suurlähetystön suurlähetystöä suurlähetystöjä nagykövetség
Sveitsi Sveitsin Sveitsiä Svájc
syksy syksyn syksyä syksyjä ősz
syntyä synnyn syntyi syntynyt synnyttiin születik
syyskuu syyskuun syyskuuta syyskuita szeptember
syödä syön söi syönyt syötiin eszik
syöminen syömisen syömistä syömisiä ennivaló
sää sään säätä säitä időjárás, idő

T
tai vagy
takaisin vissza
talo talon taloa taloja ház
talvi talven talvea talvia tél
tammikuu tammikuun tammikuuta tammikuita január
Tanska Tanskan Tanskaa Dánia
tanskalainen tanskalaisen tanskalaista tanskalaisia dán
tapa tavan tapaa tapoja szokás
tarvita tarvitsen tarvitsi tarvinnut tarvittiin kell
tavallisesti általában
tavaratalo tavaratalon tavarataloa tavarataloja áruház
tavata tapaan tapasi tavannut tavattiin találkozik
te teidän teitä ti
teatteri teatterin teatteria teattereita/teattereja színház
teatterikorkeakoulu -koulun -koulua -kouluja Színművészeti Főiskola
tee teen teetä teitä tea
tehdä teen teki tehnyt tehtiin csinál
tekeminen tekemisen tekemistä tekemisiä tennivaló
teksti tekstin tekstiä tekstejä szöveg
tekstiviesti tekstiviestin tekstiviestiä tekstiviestejä szöveges üzenet, sms
tentti tentin tenttiä tenttejä vizsga
terve szervusz, szia
tervetuloa Isten hozott!
tie tien tietä teitä út
tieto tiedon tietoa tietoja adat
tietokone tietokoneen tietokonetta tietokoneita számítógép
tietokonefirma -firman -firmaa -firmoja számítógépes cég
tietysti természetesen
tietää tiedän tiesi tiennyt/tietänyt tiedettiin tud
tiistai tiistain tiistaita tiistaita kedd
tohtori tohtorin tohtoria tohtoreita doktor
toimia toimin toimi toiminut toimittiin működik, dolgozik
toimittaja toimittajan toimittajaa toimittajia újságíró; szerkesztő
toinen toisen toista toisia másik, második
torni tornin tornia torneja torony
torstai torstain torstaita torstaita csütörtök
totta kai természetesen, persze
tottua totun tottui tottunut totuttiin hozzászokik
toukokuu toukokuun toukokuuta toukokuita május
Tšekki Tšekin Tšekkiä Csehország
tšekki tšekin tšekkiä tšekkejä cseh
tšekkiläinen tšekkiläisen tšekkiläistä tšekkiläisiä cseh
tuhat tuhannen tuhatta tuhansia ezer
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Tukholma Tukholman Tukholmaa Stockholm
tulkki tulkin tulkkia tulkkeja tolmács
tulla tulen tuli tullut tultiin jön
tunti tunnin tuntia tunteja óra
tunturi tunturin tunturia tuntureita/tuntureja tunturi (lapp kopár hegy)
tuo tuon tuota az
tuoda tuon toi tuonut tuotiin hoz
Turkki Turkin Turkkia Törökország
turkkilainen turkkilaisen turkkilaista turkkilaisia török
tutustua tutustun tutustui tutustunut tutustuttiin megismerkedik
Tuula Tuulan Tuulaa női név
tyhjä tyhjän tyhjää tyhjiä üres
tyttö tytön tyttöä tyttöjä lány
tytär tyttären tytärtä tyttäriä lánya vkinek
työ työn työtä töitä munka
työpaikka työpaikan työpaikkaa työpaikkoja munkahely
työskennellä työskentelen työskenteli työskennellyt työskenneltiin dolgozik
työtön työttömän työtöntä työttömiä munkanélküli
tähän ide
tämä tämän tätä ez
tänään ma
tärkeä tärkeän tärkeää/tärkeätä tärkeitä fontos
tässä itt
täti tädin tätiä tätejä nagynéni
täytyä täytyy täytyi täytynyt kell (csak Sg. 3.)
täällä itt

U
uida uin ui uinut uitiin úszik
Ukraina Ukrainan Ukrainaa Ukrajna
ulkomaalainen ulkomaalaisen ulkomaalaista ulkomaalaisia külföldi
ulkomaat (Pl.) külföld
ulkomailla külföldön
ulkona kint
Ulla Ullan Ullaa női név
Unkari Unkarin Unkaria Magyarország
unkarilainen unkarilaisen unkarilaista unkarilaisia magyar
usea usean useaa/useata useita sok
useat sokan
usein gyakran
uskonto uskonnon uskontoa uskontoja vallás
uusi uuden uutta uusia új

V
vaan hanem
vai vagy (ksz.)
vaikea vaikean vaikeaa/vaikeata vaikeita nehéz
vaikka habár, noha
vaimo vaimon vaimoa vaimoja feleség
vain csak
valkoinen valkoisen valkoista valkoisia fehér
Valko-Venäjä Valko-Venäjän Valko-Venäjää Fehér-Oroszország ~ Belarusz
valmis valmiin valmista valmiita kész
valmistaa valmistan valmisti valmistanut valmistettiin készít
valo valon valoa valoja fény
valoisa valoisan valoisaa valoisia világos
valtameri valtameren valtamerta valtameriä óceán
vanha vanhan vanhaa vanhoja régi, öreg
vanhemmat (Pl.) vanhempia vanhempien szülők
vanhempi vanhemman vanhempaa vanhempia idősebb; szülő
vapaapäivä vapaapäivän vapaapäivää vapaapäiviä szabadnap
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vappu vapun vappua vappuja vappu, május elseje
varmasti biztosan
varsinkin főleg, főként
vasta csak
vastata vastaan vastasi vastannut vastattiin válaszol
veli veljen veljeä veljiä fiútestvér
Venäjä Venäjän Venäjää Oroszország
venäläinen venäläisen venäläistä venäläisiä orosz
vesi veden vettä vesiä víz
vielä még
vieressä mellett
vierestä mellől
viettää vietän vietti viettänyt vietettiin eltölt
viikko viikon viikkoa viikkoja hét (időtartam)
viikonloppu viikonlopun viikkonloppua viikonloppuja hétvége
viikonpäivä viikonpäivä viikonpäivää viikonpäiviä a hét napja
viime (ragozhatatlan mn.) legutóbbi, múlt
viini viinin viiniä viinejä bor
viipyä viivyn viipyi viipynyt viivyttiin késlekedik, időzik, marad
viisi viiden viittä viisiä öt
Viro Viron Viroa Észtország
virolainen virolaisen virolaista virolaisia észt
viulu viulun viulua viuluja hegedű
voi voin voita voita vaj
voida voin voi voinut voitiin -hat/-het, tud
vuodenaika vuodenajan vuodenaikaa vuodenaikoja évszak
vuosi vuoden vuotta vuosia év
vuotias vuotiaan vuotiasta vuotiaita éves
väestö väestön väestöä väestöjä népesség
väestöntiheys -tiheyden -tiheyttä -tiheyksiä népsűrűség
vähän keveset
värikäs värikkään värikästä värikkäitä színes
vävy vävyn vävyä vävyjä vő

Y
yhdeksän yhdeksän yhdeksää yhdeksiä kilenc
yhdessä együtt
Yhdysvallat (Pl.) Yhdysvaltoja Yhdysvaltojen/-valtain Egyesült Államok
yhtä egyforma, éppolyan
yhteensä összesen
yhä egyre, továbbra
yksi yhden yhtä yksiä egy
yksitoista yhdentoista yhtätoista yksiätoista tizenegy
yleensä általában
yleinen yleisen yleistä yleisiä általános
yli több mint
yliopisto yliopiston yliopistoa yliopistoja egyetem
ylioppilas ylioppilaan ylioppilasta ylioppilaita érettségizett diák
ylioppilaslakki -lakin -lakkia -lakkeja diáksapka
ymmärtää ymmärrän ymmärsi ymmärtänyt ymmärrettiin ért
ystävä ystävän ystävää ystäviä barát
yö yön yötä öitä éjszaka

Ä
äiti äidin äitiä äitejä anya
älypuhelin älypuhelimen älypuhelinta älypuhelimia okostelefon
älä, älkää ne (tiltószó)


