
SZÓKINCS, KIFEJEZÉSEK

흰 학

A koreai nyelv kezdő

lépései

1

Juhász Borbála Anna

흰 학흰 학



Szakmai lektorok: Nam Sunmi, az ELTE Koreai Tanszékének korábbi oktatója
 Dr. Teszár Dávid

© Juhász Borbála Anna, 2021
© Műszaki Könyvkiadó Kft., 2021

A kiadvány szerzői jogi védelem alatt áll, arról másolat készítése, más (papír, elektronikus stb.) formában való 
felhasználása a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos. A kiadvány másolása és jogosulatlan felhasználása 
bűncselekménynek minősül.

ISBN 978-963-16-4765-5
Kiadói kód: MK-1501

Kiadja a Műszaki Könyvkiadó Kft.
2519 Piliscsév, Topol u. 3. 
Telefon: 06-33-473-473
info@muszakikiado.hu
www.muszakikiado.hu

Felelős kiadó
Felelős szerkesztő

Tipográfia
Borítóterv

Illusztráció

Tarrósi Ádám ügyvezető
Nagy Orsolya
Schulteisz Hermina
Schulteisz Hermina
Tóth Róza



3

SZÓKINCS

가게 bolt, üzlet

가깝다 közeli

가끔 néha, időnként

가다 menni

가르치다 tanítani, oktatni, megadni infót

가방 táska

가볍다 könnyű (súly), csekély

가수 énekes

가을 ősz

가입하다 csatlakozni

가장 leg… bb

가져가다 vinni (élettelen dolog)

가져오다 hozni (élettelen dolog)

가족 család

가지고 가다 vinni (élettelen dolog)

가지고 오다 hozni (élettelen dolog)

가지고 있다 (을/를)   birtokolni („van”)

가지다          fogni, tartani, van 

각각         minden egyes

간단하다             egyszerű, könnyű

간식                uzsonna, nassolás

간호사 ápoló, nővér

간호하다     ápolni

갈비             ételnév (borda)

갈색                barna

갈아타는 곳  átszálló hely

갈아타다 (-에서,-으로) átszállni (-ról / -ra)

감자                krumpli

갑자기    hirtelen, váratlanul     

값                 ár, érték

값(을) 내다       (árat) kifizetni

강아지      kölyökkutya

강하다                 erős

갖다주다 hozni, vinni valakinek valamit

같게         hasonlóképp(en)

같다         azonos, ugyanaz / hasonló

같이            együtt / ugyanakkor

개               kutya

개구리       béka

개미             hangya

개업하다   üzletet nyit, vállalkozásba kezd

개인        magán, privát

거기      ott

거기에 / 거기로   arra

거기에서     onnan

거리                utca, út

거세다   erős

거스름돈    visszajáró (pénz)

걱정    aggodalom, nyugtalanság

걱정이 되다   aggódni, nyugtalankodni

걱정하다         aggódni, nyugtalankodni

건강            egészség

건강에 좋다   jó az egészségnek

건강하다       egészséges

건너가다                      átmenni, átkelni

건너다 (을/를) átkelni valamin, átmenni

 (pl. úton)

건너편            túloldal

건축가       építész

걷다         gyalogolni

걸리다                     tart valameddig időben, telik 

 (időbe) / lógni, függeni

걸리다 (-에)     elkapni betegséget

걸어가다     gyalog menni

걸어서    gyalog(szerrel)

걸어서 가다               gyalog menni

걸음                 lépés

것         dolog

게으르다 lusta, tohonya

게임을 하다             játszani (játékot)

겨울     tél

결심하다     eldönteni, elhatározni
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결정되다     eldőlni (valami)

결정하다      dönteni, elhatározni

결혼하다        meg- / összeházasodni

경찰            rendőrség

경치         kilátás, táj, látvány

계단             lépcső

계란             tojás

계산서    számla

계속     folyamatosan, tovább 

계속되다     folytatódni  

계절      évszak         

계획                terv

계획하다     tervezni

고기              hús

고등학교        felső középiskola

고등학생      középiskolás (felső)

고르다          kiválasztani

고속버스              expressz busz

고속철도  gyorsvasút

고양이       macska, cica

고추                 erős (chili) paprika

고치다         megjavítani

고향         szülőföld

곧               azonnal, mindjárt, rögtön

곧다         egyenes, őszinte

곰            medve

곱다         szép / dermedt

곳                     hely     

공고           hirdetmény

공기       levegő

공부         tanulás

공부하다      tanulni

공연장        színház, koncertterem

공원       park

공책              füzet

공항                 repülőtér

과일 　  gyümölcs

과제        feladat

관광 가이드   idegenvezető

관광버스               turista busz

관심          érdeklődés

관심이 많다    nagyon érdekelni

관심이 있다    érdekelni

광고            hirdetés, reklám

괜찮다    rendben van, OK

괴다            összegyűlni (pl. víz) 

교통   közlekedés

교수   professzor, egyetemi oktató

교수님   professzor (megszólítás)

교실          tanterem

교통이 복잡하다      a közlekedés be van dugulva,   

  dugó van

구급차        mentőautó, mentők

구급차를 부르다      mentőt hívni

구두          cipő (ünneplős, 

  formális alkalmakra)

구두수선공  cipész (javító) 

국적      nemzetiség  

군인    katona

굳다         szilárd, erős

굽다          megsütni, sütni

귀              fül

귀엽다             aranyos, cuki

귀찮다     bosszantó

그              az / ő (férfi)

그때         akkor, akkoriban

그분  az a személy, ő

그 다음에    azután, utána

그들              ők 

그래서    ezért, tehát

그러니까    ezért, emiatt

그런데    de, azonban, mégis, mellesleg

그럼       nos, hát akkor, akkor

그렇다   úgy van, igaz

그렇지만      azonban, de

그리고         és, azután (mondat elején)
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그리다   rajzolni

그림(을) 그리다  (rajzot) rajzolni

그분들   azok a személyek

그저께  (그제) tegnapelőtt    

극장         mozi, színház

글자        betű, írásjegy

금방       mindjárt, hamarosan

금요일      péntek (fém napja)

급한 일      sürgős dolog, ügy

긋다　 húz, von

기다리다    várni

기름이 많다  zsíros, olajos

기린          zsiráf

기분                 kedv, hangulat

기분이 좋다       jó a kedve

기쁘다 örömteli, boldog  

기쁨                 öröm, boldogság

기억나다         emlékezni, eszébe jutni

기자 újságíró, riporter

기차                      vonat

기차역          vonatállomás

기타    többi, más, egyéb

길                   út

길다 hosszú   

길목           utcasarok, út sarka

길이 막히다      be van dugulva az út

김밥         ételnév („sushi”)

김치           ételnév (savanyúság)

까만색 / 검정색   fekete

까맣다    fekete

깎다                      levágni / faragni / hámozni

깨끗하다          tiszta

깨다         felébredni / törni         

깨닫다        rájönni, ráébredni

깨우다        felébreszteni

깨지다                        törni, eltörni

꺼내다           kivesz, kihúz, kivenni, elővenni

꺼지다                       kialudni / eltűnni

껴보다 felpróbálni (kézre)

꼭      biztosan, mindenképpen

꽃 virág

꽃집, 꽃가게 virágüzlet

꿀             méz

꿈                     álom

꿈을 꾸다   (álmot) álmodni

끄다           le- / kikapcsolni

끊다                 abbahagyni, felhagyni

끝나다         befejeződni, véget érni

끝내다             befejezni, végezni

끼다     felvesz (kézre), visel (kontaktlencsét)

나            én 

나가다           kimenni

나라   ország

나무         fa

나물                 zöldségféle

나쁘다     rossz

나서다        elmenni, kijönni

나오다             kijönni / megjelenni

나이            (élet)kor, (élet)év

나중에      később, majd

낚시         pecázás, horgászás

낚시하다       pecázni, horgászni

난방          fűtés

난방을 하다      (be)fűteni 

날   nap              

날다             repülni, szállni

날씨         időjárás

날씬하다             karcsú, vékony

남(쪽)       dél, déli irány

남다            megmaradni

남동생         öcs

남자  férfi

남자친구           barát (szerelme)

남편             férj

낫다       jobb, meggyógyulni

낮다 alacsony
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낳다             szülni

내년        jövő év

내놓다        kitenni

내다                  kiadni / fizetni

내려가다      lemenni, leszállni

내리다              esni (eső, hó)

내리다 (을/를 v. 에서) leszállni valamiről, kiszállni

내일          holnap

냉면       ételnév (hideg tésztaleves) 

냉장고         hűtőszekrény

너    te

너무  túl(zottan), nagyon, túlságosan

너희              ti

넓다  széles, tágas, bő 

넘다              meghaladni, felülmúlni

넘어지다          elesni, elvágódni

넣다          betenni

네         igen

네 번째로  negyedszerre, negyed ízben

-네요  „Hű / Ejha” (érzelmi töltet)

넥타이            nyakkendő

년    év

노란색  sárga

노랗다        sárga

노래          ének, dal

노래를 부르다   (éneket) énekelni 

노래방      „karaoke szoba”

노래하다          énekelni, dalolni

노인           idős, öreg ember

녹색 / 초록색        zöld

녹차             zöld tea

놀다            játszani, szórakozni

놀라다         meglepődni, meghökkenni

높다  magas   

놓다        odatenni, helyezni

놓이다                  elhelyeződni, tevődni

누구            Ki? 

누구에게    Kinek? 

누구의           Kié? Kinek a …?

누나              nővér (férfié)

누르다                  nyomni, megnyomni

눈                 hó, szem

눈이 내리다       esik a hó

눕다                     feküdni, lefeküdni

느끼다       érezni

느리다               lassú

늙다  idős, öreg (csak élőre   

  használható)

늦게           későn

늦다            késő / elkésni

다               mind, az összes

다니다            járni valahova (dolgozni) 

다르다         eltérő, más

다른    másik

다른 것         más valami, másik

다리            híd / láb

다리를 다치다   megsérteni a lábat

다림질하다   vasalni

다시            ismét, újra, megint

다시 한 번    még egyszer

다양하다        sokféle, különböző

다음(에)     következő (utána), 

  jövő + főnév

다음과 같이    következőképpen, 

  a következők szerint

닦다          tisztítani, mosni

닫다               bezárni, becsukni

닫히다                  bezáródni, csukódni

달    hónap       

달다                     édes

달력        naptár

달리기   futás

달리기하다       futni

달리다                 lógni / futni

닭                    tyúk, kakas

닭갈비      ételnév (csípős sült csirke)
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답장하다     levélre válaszolni, visszaírni

당근                  sárgarépa

당신      te, Ön

닿다        érinteni

대교            nagy híd 

대답하다     válaszolni, felelni

대로      ahogy(an)

대학         egyetem

대학교    egyetem

대학생      egyetemista

더                   még (inkább, több)

더럽다  piszkos, koszos

덜        kevesebb / kevésbé /    

  nem eléggé / nem teljesen

덥다            meleg, forró, melege van

도로                út

도서관            könyvtár

도시              város

도움      segítség   

도와 드리다     segíteni (tiszteleti forma)

도와주다      segíteni, segítséget nyújtani

도중에           út közben

도착하다        megérkezni, odaérni

독서        olvasás

독신                   egyedülálló

독일      Németország

돈               pénz

돈을 내다        fizetni, pénzt kiadni

돈을 모으다       spórolni, pénzt gyűjteni

돈을 벌다     pénzt keresni

돈을 찾다          pénzt kivenni bankból

돈이 들다         pénzbe kerülni

돌다               (meg)fordulni, forogni

돌아가다          visszamenni

돌아가시다    elhunyni, meghalni 

  (tiszteleti forma)

돌아오다        visszajönni, visszatérni

돕다          segíteni

동(쪽)         kelet, keleti irány

동료       kolléga, munkatárs

동물   állat        

동안    amíg, át, keresztül

돼지                 disznó, sertés

되다          válni valamivé 

두 번째로   másodízben, másodszorra

두껍다           vastag, tömzsi

둘다          mindkettő, mind a kettő

드디어   végül (is)

드리다            átnyújtani, odaadni, átadni  

  (tiszteleti forma)

드시다             fogyasztani (tiszteleti forma)

듣다          hallani, hallgatni

들다               belekerülni, bejutni, 

  bemenni

들리다                 hallatszik, hangzik

들어가다     bemenni, belépni

들어오다     bejönni, belépni

등록       beiratkozás, jelentkezés 

등록하다             beiratkozni, bejegyezni

등산하다          túrázni, hegyet mászni

따다                 megszerezni, megkapni

따뜻하다             meleg (időjárás, étel)

딸                  lánya

딸기             eper

떠나다       elindulni, elmenni 

떨어지다       leesni, esni, elfogyni (pl. pénz)

떼다          eltávolítani

또                továbbá / újra, ismét

똑똑하다              okos, eszes

똑바로  egyenesen

뚱뚱하다              kövér, elhízott

뛰다          futni / ugrani  

뛰어가다       szaladni, futni

뜨겁다        forró, meleg

뜨다        lebegni

뜻         jelentés, értelem
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랑        és, -val / -vel

러시아 Oroszország

레몬 citrom

레몬차      citromos tea

마감일   határidő (napja)

마르다    száraz / lesoványodni, 

 súlyt veszteni

마시다         inni

마음          lélek, szív

마음먹다    szándékozni, elhatározni

마음에 들다    (meg)tetszeni

마중 나가다 kimenni valaki elé

마지막(의)   (leg)utolsó

마지막에       utoljára, a végén

마지막으로  utoljára, legvégül

막히다             el- / bedugulni (pl. út)

만               csak, csupán

만나다 (을/를) találkozni (valakivel)

만들다        készíteni, létrehozni

많다        sok

많이         sok, sokkal, nagyon

말                    ló / beszéd, szó / ~ nyelv

말씀하시다 beszélni, mondani 

 (tiszteleti forma)

말하다        beszélni, szólni, mondani

맑다                     tiszta, derült

맛  íz

맛없다 nem finom, rossz ízű

맛있다       finom, ízletes

맞다          helyes, korrekt

맞은편           túloldal

매다     köt (pl. övet, nyakkendőt) 

매일 minden nap       

맥주             sör

맵다         csípős, erős

머리          fej

먹다 enni, étkezni

먹어 보다        megkóstolni  

먼저      előbb, elsőként

멀다                     távoli, messzi

메뉴(판)     étlap, menü

메다 vállára vesz 

메모       jegyzet, feljegyzés

메세지 / 메시지    üzenet

메시지를 남기다   üzenetet  hagyni

멜론             sárgadinnye

며칠      Hányadika? / Hány nap? / Néhány nap

며칠 동안   néhány napig

며칠 전에   néhány napja,  

 néhány nappal ezelőtt

며칠 후에   néhány nap múlva

몇                 Hány / Mennyi?

몇 번     Hányas számú? / Hányszor?

몇 분       Hány perc? 

몇 살    Hány éves?

몇 시      Hány óra?

몇 월     Melyik hónap?

몇 정류장    Hány megálló?

몇 호선        Hányas vonal (metró)?

모두       mind, összesen, minden, mindenki

모든           minden, összes, mind

모레    holnapután

모르다    nem tudni

모시다      szolgálatára állni 

모양          forma, alak 

모으다     gyűjteni 

모자            kalap, sapka

모퉁이          sarok

목              torok, nyak

목걸이    nyaklánc, nyakörv

목요일      csütörtök (fa napja)

목이 마르다    szomjas

몰다         vezetni (autót)

못생기다 csúnya, ronda

무겁다     nehéz (súly), súlyos, komoly

무늬          minta
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무료       ingyenes, díjmentes

무섭다  félelmetes, ijesztő

무슨           Milyen?

무슨 요일   Milyen nap? 

무슨 색     Milyen színű? 

무엇 /  뭐      Mi?    

무엇으로      Mivel? / Miből? 

무엇을 / 뭘    Mit?

무역           kereskedelem

문              kapu, ajtó

문과         bölcsészettudomány         

문의하다        (meg)érdeklődni

문자         betű, írásjel, 

  írásos üzenet (sms)  

문자를 보내다  üzenetet (sms-t) küldeni

문제     probléma, gond / kérdés

묻다          kérdezni

물              víz

물건        tárgy, holmi, árucikk

물고기             hal

물어보다        kérdezni

뭘             Mit? 

미국      Amerika (USA)

미리            előre, előzetesen

미안하다   sajnálni

미터           méter

미혼                 egyedülálló, hajadon

믿다              hinni, bízni

밀리다     torlódni, felhalmozódni

바꾸다      változtatni, cserélni

바나나         banán

바다               tenger

바라다              vágyni, kívánni, kérni

바로          pont, épp

바르다      (be)kenni

바쁘다       elfoglalt    

바지              nadrág

박물관          múzeum

반대쪽             ellenkező irány

반바지          rövidnadrág

반지                   gyűrű

받다         kapni, részesülni

밤                  éjszaka

밤새      egész éjjel

밥                 főtt rizs / eledel

방              szoba

방금           épp az előbb, az imént, épp most

방법       mód, módszer, eljárás

방수가 되다        vízhatlan

방학           szünet, vakáció

방향                  irány

배                  has / körte / hajó                     

배가 고프다  / 배고프다  éhes

배가 부르다 / 배부르다    jóllakott, tele van a hasa

배우      színész

배우다        tanulni

백화점            áruház

배낭  hátizsák

버스             autóbusz

버스 정류장      buszmegálló

버튼           gomb

버튼을 누르다    megnyomni a gombot

번             -szor / -szer / -ször (gyakoriság)

번호           szám

벌써           már

벗다          levenni, levetkőzni

벨트 / 혁대      öv

변경되다   változni, módosulni

변하다    (meg)változni

병원        kórház

보고서    beszámoló, jelentés

보내다        küldeni

보다                      látni, nézni

보다             mint

보라색         lila

보여 주다       (meg)mutatni
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보이다     látszani

보통                általában

복잡하다 bonyolult, komplikált 

볶다          pirítani, pörkölni

볶음밥      ételnév (sült rizs)

봄      tavasz

봉지             zacskó, szatyor

뵈다           látni, találkozni

뵙다           találkozni (tiszteleti forma)

부르다           teli / hívni

부모(님)       szülők

부엌             konyha    

부인        feleség

부자            gazdag ember

부지런하다           szorgalmas

부치다  postázni, postára adni

부탁하다       kérni, megbízni

북(쪽)       észak, északi irány

분              perc, személy

분홍색 rózsaszín

불                  tűz

불이 나다      tűz üt ki

불친절하다          barátságtalan

불편하다 kényelmetlen

불행하다 boldogtalan

붓다          önteni / bedagadni, megduzzad

붙다        ragadni / érintkezni

붙이다    ragasztani, csatolni

비              eső

비가 내리다    esni (eső)

비가 오다        esni (eső)

비다                üres, szabad

비밀              titok

비빔밥    ételnév (rizs + zöldség)

비싸다                   drága

비행기       repülőgép

빌딩                  épület

빌려드리다    kölcsön adni (tiszteleti forma)

빌려주다          kölcsön adni

빌리다              kölcsön venni, bérelni

빗다            fésülködni

빠르다        gyors

빨간색  piros

빨갛다       piros, vörös

빨래하다   ruhát mosni                     

빨리          gyorsan

빵              kenyér

빼고             kivéve, kivételével

빼다            elvenni, kivonni

뽑다           kihúzni

삐 소리        „sípszó” („pí” hang)

사거리           útkereszteződés

사고               baleset

사고가 나다   baleset történik

사과             alma

사과하다   elnézést kérni, bocsánatot kérni 

사귀다    megismer, összebarátkozik

사다         venni

사람          ember

사랑하다          imádni, szeretni

사무실         iroda

사실             tény, igazság

사용하다       használni

사장님     igazgató, cégvezető

사진                 fotó, fénykép

사진 전시회   fotókiállítás

사진 찍기      fotózás

사진 찍다       fotózni, fényképezni

사진기    fényképezőgép

산책하다      sétálni

살               ~ éves

살다            lakni, élni

삶                 élet, lét

상담원        tanácsadó, „kezelő”

상황          helyzet, szituáció

새                     új, madár
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새롭다  új, friss

색깔　  szín                 

샌드위치       szendvics

생각되다    vélik, tartják

생각하다       gondolni, vélni, hinni

생선                 hal

생일          születésnap

생활          élet, lét

샤워하다       zuhanyozni

서(쪽)       nyugat, nyugati irány

서다            állni  

서두르다    sietni

서랍               fiók

서점               könyvesbolt

선물             ajándék

선반               polc

선생님       tanár

설거지하다     elmosogatni

설명서    használati útmutató, 

  segédkönyv

설명하다      magyarázni

설탕             cukor

성함        név, Ön becses neve

세 번째로   harmad ízben, harmadszorra

세계여행        világ körüli út

세다             erős, erőteljes

세우다           meg- / felállítani

셔츠 / 남방       ing

소              tehén, marha

소금         só

소금물      sós víz

소리           hang

소방서       tűzoltóság, tűzoltók

소주     rizspálinka (szodzsu)

소파               kanapé, dívány

소풍         kirándulás, piknik

소풍 가다   kirándulni, piknikezni menni

손              kéz

손님            vendég, vevő

손을 씻다        kezet mosni

쇼핑              vásárlás

쇼핑하다      (be)vásárolni

수박             görögdinnye

수업          tanóra, tanítás

수업 시간에  tanórán

수업 중       tanóra alatt, órán van

수영                 úszás

수영장      uszoda

수영하다         úszni

수요일         szerda (víz napja) 

수학             matematika

숙제                 házi feladat

숙제(를)하다   házi feladatot csinálni

숟가락      kanál

술             alkohol, szeszes ital

쉬는 시간  pihenő idő, szünet

쉬다             pihenni, szünetet tartani

쉽게           könnyen

쉽다          könnyű (szellemileg),   

  egyszerű

슈퍼마켓           szupermarket

스마트폰     okostelefon

스웨터               pulóver, szvetter

스카프               sál

스케이트    korcsolya(zás)

스케이트를 타다  korcsolyázni

스키                   sí, síelés

스키를 타다      síelni

스페인  Spanyolország

스포츠            sport

슬프다       szomorú, bánatos  

슬픔             szomorúság, bánat

시        óra, idő

시간   óra, idő

시간대       időzóna, időszak

시간이 많이 걸리다   sok időbe telni
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시골              vidék, falu

시꺼멓다    ébenfekete, koromfekete

시끄럽다 zajos, hangos, nyüzsgő 

시다            savanyú

시작하다        (el)kezdeni, nekilátni

시장            piac

시커멓다    mélyfekete

시키다             rendelni (pl. ételt)

시험            vizsga

시험 기간  vizsgaidőszak, vizsga ideje

시험을 보다   vizsgázni

식당            étterem, vendéglő

식사 전에   étkezés előtt

식사하다            étkezni

신다 felvesz lábbelit (lábra), hord

신문         újság, hírlap

신문을 보다      újságot olvasni 

신분증       személyi igazolvány

신발 cipő, lábbeli

신어 보다        felpróbálni (lábbelit)

신호등      forgalmi jelzőlámpa

싣다           megpakolni

싫다            utálni (melléknév: utálatos)

싫어하다       utálni, gyűlölni

십 분 안에    10 percen belül

싱겁다       sótlan, ízetlen

싱싱하다  friss, üde

싸다                        olcsó

싸우다      veszekedni

쌓다           felhalmozni

쌓이다          felhalmozva lenni

써 보다           felpróbálni (fejre)

썩다                    rothadni, romlani

썩은     poshadt, rothadt

쓰기         írás

쓰다                írni / keserű / felvesz (fejre), visel

씨     név utáni végződés (pl. úr, hölgy)

씩             „-nyit” / „-ként”  

씹다            megrágni

씻다           (meg)mosni

아기  baba, csecsemő

아까               nemrég, az imént

아내  feleség

아니면    vagy (pedig)

아니요     nem

아들              fia

아르바이트    mellékállás, részmunka

아르바이트하다   mellékállást végezni

아름답다                  gyönyörű, szép, festői

아마         talán, valószínűleg

아버지 / 아빠     apa, apuci

아이              gyerek

아이스크림    fagylalt, jégkrém

아저씨         bácsi

아주        nagyon, kifejezetten

아줌마         néni

아직         még, még mindig, még csak

아침               reggel       

아침 식사    reggeli

아침 식사하다    reggelizni

아침을 먹다 　  reggelizni

아프다                 beteg, fájni   

아프리카       Afrika

아픔   fájdalom

안경                  szemüveg

안경을 쓰다      feltenni a szemüveget, 

  szemüveget hordani

안내대    porta

안내원   tudakozós (alkalmazott),

  recepciós

안되다          nem / rosszul menni,

  nem szabad

안락의자         fotel, karosszék

안부를 전하다     üdvözletet átadni

안전벨트         biztonsági öv

안전하다        biztonságos
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앉다                       leülni, ülni

알다             tudni, ismerni

알아보다         (meg)tudakolni, utánajárni

앎                     tudás, ismeret

앞으로        a jövőben / előre, elé

애쓰다         igyekezni, erőfeszítést tenni            

야채   zöldség

야채가게   zöldséges, zöldségbolt

약                    gyógyszer, orvosság

약국                 gyógyszertár, patika

약사    gyógyszerész   

약속          ígéret, találkozó, 

  megbeszélés

약속하다       megígérni, megbeszélni,

  megállapodni   

약하다         gyenge

양말                   zokni

양복  öltöny

얘기하다              beszél(get)ni, mesélni

어           ~ nyelv

어깨         váll

어느             Melyik? 

어느 쪽             Melyik irány? 

어느 쪽에      Merre?

어느 쪽으로     Merre? / Melyik irányba?

어디           Hol?

어디로       Hová? 

어디로부터     Honnan?

어디에             Hol (van)? / Hová?

어디에 / 어디로    Hová?

어디에서         Hol (csinál)? / Honnan?

어떤              Milyen (jelző)? / melyik? 

어떻게        Hogyan? / Miként?

어떻다 (어때요)       Milyen? (állítmány)

어려움              nehézség, baj

어렵다       nehéz (szellemileg), 

  bonyolult

어렸을 때    gyerekkorban

어른 / 성인    felnőtt

어리다   fiatal, kicsi (életkor), ifjú

어머니 anya

어설프다    hanyag, felületes

어울리다    illik, jól áll (ruha)

어제  tegnap        

언니                    nővér (nőé)

언어             nyelv

언제       Mikor?

언제나        mindig, állandóan

얻다             szerezni

얼굴        arc

얼마 동안    Mennyi ideig?

얼마 전에     nemrég, múltkor

얼마?                      Mennyi? 

얼마나           Milyen hosszan? / Mennyire?

  / Milyen? / Mióta?

엄마     anyuci

없다           nincs, nem lenni 

  (* melléknév) 

에어컨            légkondicionáló

엔지니어             mérnök

여권               útlevél

여기       itt

여기서       innen

여기에 / 여기로      erre, ide 

여기에서      innen 

여동생                húg

여러 번       többször

여러분     Önök

여름         nyár

여름방학       nyári szünet

여배우              színésznő

여자       nő

여자친구        barátnő (szerelme)

여학생        diáklány

여행             utazás

여행가다           elutazni



14

여행하다        utazni

역            állomás, pályaudvar

연결         összeköttetés / összekapcsolás

연결하다       összekötni, összekapcsolni

연세                életkor (tiszteleti forma)

연세가 많다     idős, magas életkorú

연습하다            gyakorolni

연장하다      meghosszabbítani

연필         ceruza

열다             nyitni

열리다            kinyílni

열심히          lelkesen, szorgalmasan

영국 사람       angol (ember)

영국       Anglia

영어             angol nyelv

영업시간        nyitvatartási idő

영화             film

영화관  mozi

옆길                 mellékút

예금             bankbetét

예를 들면      például

예쁘다       szép

예약                 foglalás

예정                  terv

오늘          ma

오늘 안에      még ma

오다        jönni

오래되다  régi, nem friss

오랫동안       sokáig, hosszú ideig

오렌지         narancs

오렌지주스     narancslé

오르다         felmenni

오빠                    báty (nőé)

오이             uborka

오일          ötödike

오전               délelőtt     

오후              délután  

올라가다               felmenni

올해             ez az év, idén

옷                 ruha

옷을 입다     felöltözni, ruhát viselni

옷장              ruhásszekrény

요리책     szakácskönyv

왜        Miért?

외교          diplomácia

외국          külföld

외롭다       magányos

외우다           memorizálni, bemagolni

외출             kimenés, kimenet

외출하다      kimenni

외할머니            nagymama (anyai)

외할아버지        nagypapa (anyai)

요리하다            főzni

요일    hét valamely napja            

요즘 / 최근에    mostanában, újabban, 

  az utóbbi időben

우리              mi

우산                 esernyő

우유          tej

우체국           posta

운동하다        sportolni, edzeni

운전              vezetés (autó)

운전(을) 하다     vezetni (autót)

(운전)기사          sofőr

운전면허증      jogosítvány

운전면허증을 따다     megszerezni a jogosítványt

운전하다  vezetni

울다             sírni, könnyezni

울음                 sírás

웃다            nevetni

웃음                  nevetés, mosoly

원하다         kívánni, akarni

월    hónap                

월요일         hétfő (hold napja)

위험하다     veszélyes

유년             gyerekkor, gyermekévek
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유명하다                híres, nevezetes

유자차             citrusos-mézes tea

유치원 선생님   óvónő        

유학             külföldi tanulás

유학하다        külföldön tanulni

육 개월         6 hónap

육교                felüljáró

은퇴하다     nyugdíjba menni

은행               bank

음료수            innivaló, ital

음식            étel

음악           zene

음악회         hangverseny

의사        orvos

의자               szék

이                 fog

이 번  mostani, most következő

이 분     ez a személy

(이)나       vagy

이따가             később, idővel

이렇다       így van, mint ez

이륙하다      felszállni (repülőgép)

이르다         korai, idő előtti 

이를 닦다    fogat mosni

이번  mostani, ez a 

이사하다               költözni

이상하다               furcsa, szokatlan    

이야기하다  beszélgetni

이유             ok, indíték

이제                 most, jelenleg

이제부터         mostantól kezdve, ezentúl

이쪽               ez az irány

이탈리아     Olaszország

이해하다       megérteni, felfogni

익다                     érni (gyümölcs)

익은      érett

익지 않은    éretlen

인기가 없다  (에게)  (körében) népszerűtlen

인기가 있다  (에게)  (körében) népszerű

인터넷           internet

인형 bábu, baba

일 nap / egy / munka / dolog, ügy

일반 általános

일본 Japán

일본어 japán nyelv

일어나다 felkelni

일요일 vasárnap (nap napja)

일주일 egy hét  

일찍 korán

일하다 dolgozni

읽다 olvasni

잃어버리다 elveszíteni

임산부 terhes nő, várandós nő

입구 bejárat

입금 befizetés (banki) 

입다 felvenni (ruhát)

입다 felvenni (ruhát testre), hord

입어보다 felpróbálni (ruhát testre)

입학시험 felvételi vizsga

입학하다 iskolába bejut, iskolát kezd,

 iskolába felvételt nyer

잇다 összekötni

있다 lenni, van

잊다 elfelejteni, megfeledkezni

잊어버리다 elfelejteni

자다 aludni, lefeküdni

자동 응답기 üzenetrögzítő

자동차 autó, gépkocsi

자전거 bicikli, kerékpár

자주 gyakran, sokszor

작년 múlt év, tavaly

작다 kicsi, apró

작별(인사를)하다 elköszönni, elbúcsúzni

잔액조회 egyenleglekérdezés

잘 jól

잘하다 jól csinálni valamit
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잠   alvás

잠(을) 자다   (alvást) aludni

잠시 후에  kis idő múlva

잡지        magazin, folyóirat

잡히다         elfogva lenni

장갑              kesztyű

장마철     esős évszak, monszun

장미              rózsa

장소                 hely, helyszín

재미없다           unalmas

재미있다        érdekes, szórakoztató

저              én (szerény alak), jómagam

저 분     amaz a személy

저기      amott

저기에 /  저기로   amarra

저기에서      amonnan

저녁              este

저녁 (식사)    vacsora

저녁 식사하다    vacsorázni

저녁시간        vacsoraidő

저녁을 먹다      vacsorázni

저한테    számomra, nekem

저희    jómagunk (szerény alak)

적다                 leírni, feljegyezni, lejegyezni

적다       kevés

전공           szak (egyetemi)

전공하다   szakosodik valamire, 

  szakul választ

전문          specialitás, szakterület  

전시회       kiállítás

전하다        átadni, továbbítani, 

  tájékoztatni

전화          telefon, (telefon)hívás

전화 통화      telefonbeszélgetés

전화가 오다   csörögni (telefon), 

  bejönni (hívás)

전화를 걸다   tárcsázni

전화를 끊다   letenni a telefont                    

전화를 받다       felvenni a telefont

전화를 잘못 걸다    félretárcsázni

전화번호       telefonszám

전화하다          telefonálni, felhívni

젊다      fiatal

점심 (식사)    ebéd

점심 식사하다    ebédelni

점심을 먹다      ebédelni

점원            eladó, felszolgáló, kiszolgáló

접수처   porta, recepció

정거장        megálló, állomás

정답  helyes válasz

정류장           megálló

정말    tényleg, igazán

정신이 없다    nincs észnél, azt se tudja

  hol áll a feje

정원            kert

정중하다          udvarias, illedelmes

정확하다         precíz, pontos

젓다    keverni / evezni

제 시간에      időben, idejében

제 시간에 도착하다      időben odaérni

제안하다           javasolni

제일  leg… bb

제화공      cipész (cipő készítő)  

조그맣다    kicsi, apró, pici

조금              kevés, kicsit

조금 전에        egy kicsivel előbb

조금 후에    (kicsit) később

조심하다   óvatosnak lenni, 

  vigyázni, óvakodni

조용하다  csendes, nyugodt

졸리다     elálmosodni, álmosnak lenni

졸업하다        iskolát elvégezni, diplomázni

좀               egy kicsit

좁다         szűk, keskeny 

종업원       alkalmazott, dolgozó, 

  személyzet
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종이              papír

좋다  jó   

좋아하다       szeretni, kedvelni

좌석, 자리    ülés, ülőhely

죄송하다     sajnálni

주(일)    hét              

주다 adni

주말               hétvége

주머니 zseb

주소         lakcím, cím

주스           ivólé, gyümölcslé

주유소          benzinkút

주의하다  odafigyelni, vigyázni

주인           tulajdonos

주차장          parkoló

주차하다           parkolni

주황색          narancssárga

죽다 meghalni

죽음              halál

준비       előkészület, készülés

준비하다       előkészíteni, felkészülni,

 előkészülni

중                   közül, között / valami közben

중간에     közben

중국 Kína

중국어           kínai nyelv

중에         közben, alatt (időben) 

중요하다       fontos, jelentős 

중학교    középiskola (alsó)

쥐                patkány, egér

즐거움         öröm, élvezet

즐겁다          vidám, élvezetes

증세  tünet 

지갑          pénztárca

지금                 most, jelenleg

지나다 (el)telik, (el)múlik (idő)

지나다 (을/를) elmenni, elhaladni valami 

 mellett, áthaladni

지난                 múlt 

지내다   (el)tölteni (időt)

지우개        radír      

지키다            meg- / betartani (ígéretet,

  szabályt), megőrizni

지하도          aluljáró

지하철         metró, földalatti

지하철역           metróállomás

직업   foglalkozás, hivatás     

직장    munkahely    

질문           kérdés, érdeklődés

질문하다  　        kérdezni

집                ház, otthon

집다           felszedni

집에 돌아가다     hazamenni

짓다             építeni, elkészíteni

짜다        sós

짜리      „-as” / „-os” / „-es”   

  (pl. 100 wonos, 10 dolláros,  

  30 perces, 5 csillagos, 

  százas, ötös méret stb.)

짧다  rövid

쪽              oldal, irány

쭉             egyenesen, végig

쯤     körülbelül, megközelítőleg

차                 kocsi, autó / tea

차가 밀리다     feltorlódtak az autók

차갑다              fagyos, jeges

차다              hideg, hűvös; 

  felvesz (csuklóra), hord

착륙하다            landolni

참      igazán, valóban, tényleg

창문                 ablak

찾다                       keresni, megtalálni  

채소　  zöldség     

채소가게     zöldséges, zöldség bolt

책             könyv

책상            íróasztal 
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책장         könyvszekrény, könyvespolc

처럼                olyan, mint

처음(에)        először, kezdetben

처음의       első

천천히          lassan

청바지     farmernadrág

청소하다          takarítani

쳐다보다      bámulni, ránézni

초고속 열차   szupergyors vasút

초대하다               meghívni

초등학교     általános iskola

최대              maximum

최선을 다하다    megtenni minden telhetőt

최소           minimum

축구를 하다        focizni

축하하다   gratulálni, megünnepelni

출구             kijárat

출근 시간     munkába menő idő

출발               indulás

출발하다            indulni (jármű) 

출입구            ki- és bejárat

출장            üzleti út

출장 가다    üzleti útra menni

춤           tánc

춤(을) 추다           táncolni

춥다              hideg, fázni

취미              hobbi

취소되다    törlődni / elmaradni

취소하다      visszavonni, eltörölni, 

  lemondani

취직하다      elhelyezkedni, állást szerezni

치과        fogászat

치다                        ütni, verni

치마           szoknya

친구            barát

친절하다  kedves, jóindulatú 

친척                rokon

침대            ágy, fekhely

침대에 눕다    ágyba feküdni

카드      kártya

커다랗다    óriási, hatalmas

커피                kávé

커피숍           kávézó

컴퓨터         számítógép

컴퓨터 공학자    informatikus

컵                   pohár, csésze

케이크           sütemény, torta

켜다              felkapcsolni

켜지다        fel- / bekapcsolódni

코끼리         elefánt

코트           kabát

콜라                kóla

쾌적하다          kellemes, barátságos

크다       nagy

큰길             főút

클래식           klasszikus

클래식 음악    klasszikus zene

키                 termet, magasság

키가 작다         alacsony termetű

키가 크다         magas termetű   

타는 곳           be- / felszálló hely

타다 (을/를)   felszállni valamire

탁자           asztal

태어나다             (meg)születni

택시             taxi

터미널       pályaudvar, terminál

테니스      tenisz

테니스를 치다      teniszezni

텔레비전   televízió, tévé

토마토     paradicsom

토요일       szombat (föld napja) 

통화           telefonbeszélgetés

통화 중   „foglalt” / mással beszél

통화하다     telefonon beszélni

퇴근 시간        munkából hazamenő idő

퇴직하다      nyugdíjba menni
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특별히         különösen, főként

티셔츠      rövid ujjú póló

파란색       kék

파랗다         kék

파티                parti, buli

팔다                 eladni, árusítani

팔찌         karkötő

페이지          oldal, lap

펜                toll

펴다              kinyújtani, kitárni

편리하다    kényelmes

편안하다          kényelmes, nyugodt

편의점         éjjel-nappali bolt

편지           levél

편찮다          megbetegedni 

편하다  kényelmes, praktikus 

평일 / 주중     hétköznap

포도                szőlő

표                    jegy

품질              minőség

프랑스      Franciaország

피가 나다        vérezni 

피곤하다   fáradt, kimerült

피다  (ki)nyílni, kivirágozni

피아노      zongora

피아노를 치다      zongorázni

필요하다         szükséges

하고            és (két főnév között), 

  -val / -vel (társhatározó)

하다                    csinálni; felvesz 

  (nyakba, nyakkendő)

하루 종일        egész nap

하얀색 / 흰색         fehér

하얗다         fehér, hófehér

학교            iskola

학생        diák

학생식당     menza

학생증        diákigazolvány

한 달                egy hónap

한 명씩    egyesével, egyenként

한 번 더    még egyszer, még egy

한가하다 szabad, ráérős

한국 사람   koreai ember

한국 Korea

한국어        koreai nyelv

한복      koreai tradicionális ruha

한잔하다      iszogatni, inni egyet

할 일                 teendő, tennivaló

할머니 nagymama, öreganyó, 

 idős asszony

할아버지 nagypapa, öregapó, 

 idős ember

할인          árengedmény

함께 (와/과)   -val / -vel együtt

합격하다 (시험에)  levizsgázni, vizsgán átmenni

해   év

해가 나다     süt a nap

해결하다        megoldani, megfejteni

햄             sonka

햇빛                napsütés, napfény

-행            valahova tartó (pl. vonat),  

 „helyiségnév+i” (pl. szöuli)

행복하다  boldog

헝가리 Magyarország

헝가리말   magyar nyelv

현금    készpénz

형                         báty (férfié) 

형제               testvér

호선                vonal (pl. metró)

호수            tó

호텔                 hotel, szálloda

호흡하다     lélegezni

혹시    esetleg, talán

화요일        kedd (tűz napja)

화장실          mosdó, WC

확인하다     leellenőrizni, megerősíteni
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회            -szor / -szer / -ször (gyakoriság)

회사           cég, vállalat

회사원 céges alkalmazott

회색 szürke

회의        értekezlet, konferencia

횡단보도        gyalogátkelőhely, zebra

훨씬    jóval, sokkal

휴가             szünidő, szabadság

휴대 전화    mobiltelefon

휴대폰       mobiltelefon       

희다            fehér

힘들다   nehéz, fárasztó

힘세다             erős, erőteljes
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KIFEJEZÉSEK

110번 버스로 가세요. Menjen a 110-es busszal! ¤
가져가실 거예요? / 가지고 가실 거예요?   Elviszi?

가족이 몇 명이에요? Hány fős a családja? ¤
가족이 어떻게 되세요? Meséljen a családjáról!

갈비 일인분 주세요. Kalbit adjon 1 főre!

감기에 걸렸어요. Megfáztam. / Megfázott.

감사합니다. Köszönöm.

거기 …아니에요? Az ott nem a …?

걸어서 오 분쯤 걸려요. Gyalog 5 percbe telik.

계산서 갖다 주세요. Kérem hozza a számlát! ¤
고마워요. Köszönöm.

고맙습니다. Köszönöm.

괜찮아요. Rendben van. OK!

그때 만나요. Akkor (majd) találkozunk.

그래요? Tényleg?

그럴 수 없어요. Az nem lehet. / Olyan nincs!

그럴 수 있어요. Ilyesmi előfordulhat. / Van ilyen.

그럼 끊겠습니다. / 그럼 끊을게요. / 그럼 끊을게.     „Akkor, (most) leteszem.” (a telefont)

그럼, 이건 어때요? Akkor, ez milyen? 

그럼, 이걸로 주세요. Akkor ezt adja, kérem! ¤
그렇습니다. / 그런데요. Úgy van.

글쎄요. Nos. / Lássuk csak!

나이가 어떻게 되세요? Mennyi idős? Hány éves?

나는 추워요. Fázom.

내리실  문은 오른쪽이에요. Az ajtók a jobb oldalon nyílnak. 

/ 내리실 문은 오른쪽입니다. 

너무 비싸요. Nagyon drága. 

네, 들어가세요. „Viszont hallásra! ”  (telefonbeszélgetés végén)  

네, 전데요.  Igen, én vagyok az.

네, 전해 드릴게요. Igen, átadom (az üzenetet).

누구 바꿔 드릴까요? Kit adhatok? (Kivel szeretne beszélni?)

누구 거예요? Kié?

누굴 찾으십니까? / 누구를 찾으십니까? Kit keres?

늦어서 미안합니다. Elnézést, hogy késtem.

다 왔습니다.  Megérkeztünk.

다녀오겠습니다. Majd jövök.
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다녀왔습니다. Megjöttem! / Hazaértem!

다음 토요일은 어때요?  A következő szombat milyen lenne?

다음에 만나요. Legközelebb találkozunk.

답장 부탁해요. Kérem, válaszoljon!

두 분이세요?  Két fő lesz? 

두 시간쯤 걸려요. Kb. 2 órát tart.

디시 전화할게요. Majd ismét telefonálok.

따로따로 계산해 주세요.      Külön-külön számolja, legyen szíves!

또 오세요. Jöjjön máskor is! ¤
... 라고 / 이라고 합니다.   ...nak hívnak.     

만나서 반갑습니다.           Örülök a találkozásnak.

말씀 전해 드리겠습니다.            Átadom, amit mondott.

말씀 좀 묻겠습니다.                        Kérdeznék valamit.

맛있게 드세요.        Jó étvágyat! 

맛있겠다!                                   Finomnak látszik!

맞아요.                              Úgy van.

메모(를) 좀 전해 주시겠어요?         Átadna neki egy üzenetet, kérem?

메시지를 남기시겠어요?                   Hagy üzenetet?

메시지를 좀 남길 수 있을까요?        Hagyhatok üzenetet?

며칠이에요? Hányadika van?

몇 개 드릴까요?                       Hány darabot adjak?

몇 번 버스로 가야 돼요?           Hányas számú busszal kell menni?

몇 번에 거셨습니까?                  Milyen számot hívott?

몇 분이세요?                      Hány fő lesz? 

몇 분이에요?  Hány perc van? 

몇 살이에요?                             Hány éves? 

몇 시예요? Hány óra van? / Mennyi az idő?

몇 월이에요? Melyik hónap van?  

몇 호선을 타요?                               Hányas vonalra szálljak?

모두 얼마예요?                       Összesen mennyibe kerül?

모르겠어요. / 모르겠습니다.  Nem tudom.

무슨 뜻이에요?                                  Mit jelent?

무슨 색으로 보여 드릴까요?   Milyen színűt mutassak?

무슨 색을 제일 좋아하세요?    Melyik színt szereti a legjobban?

무슨 요일이에요?         Milyen nap van?

무슨 일 하세요? / 무슨 일을 하세요? Mit dolgozik? 

무슨 일이 있어?       Mi a gond? / Mi a baj? / Mi történt? 

무엇을 도와 드릴까요?                   Miben segíthetek? Mit tehetek Önért?
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물론이지요.               Természetesen. / Persze. / Hogyne.

물론입니다.                                       Természetesen.

물어 봐도 돼요?                               Kérdezhetek valami?

뭐 드릴까요? / 뭘 드릴까요?                      Mit adhatok?

뭐 찾으세요? / 뭘 찾으세요?                           Mit keres?

뭐라고요?  Mit mondott?

뭘 도와 드릴까요?  Miben segíthetek? / Mit tehetek Önért?

뭘 드시겠습니까? Mit fogyaszt?

뭘 살까요?                              Mit veszünk? / Mit veszel?

(뭘)주문하시겠어요?              (Mit) rendel(nek)? 

미안하지만…                Sajnálom, de …

미안합니다.                        Sajnálom.

반갑습니다.                        Örvendek.

배가 아파요.                              Fáj a hasam. 

버스로 가요. / 버스를 타고 가요.   Busszal megyek.

병원에 가는 게 어때?                       Mi lenne, ha elmennél a kórházba? ¤
삐 소리가 난 후 메세지를 남겨 주세요. A sípszó után hagyjon üzenetet!

사 호선으로 갈아타세요.                Szálljon át a 4-es vonalra! ¤
삼 호선을 타세요.　                       Szálljon a hármas vonalra! ¤
생일이 며칠이에요?     Hányadikán van a szülinapja? ¤
성함이 어떻게 되세요?      Mi a becses neve?

성함이 어떻게 되시죠?                      Mi a becses neve?

시간 있어요?                 Van ideje? / Ráér? ¤
실례지만, 누구세요? / 실례지만, 누구십니까?      Elnézést, Ön kicsoda?

실례지만...                             Elnézést, de …

실례합니다.                        Elnézést a zavarásért! 

…씨 계세요? Ott van …?

…씨 전화 왔어요.            …, keresnek telefonon. (…, hívásod jött.) ¤
…씨 좀 바꿔 주세요.                   Adja kérem …t! ¤
…씨 좀 부탁합니다.                   …nal szeretnék beszélni. 

…씨 집이에요?                                  … lakása?

…씨에게 전화하라고 할까요?  Mondjam meg …nak, hogy hívja fel?

아니에요.                            Ugyan, nem tesz semmit.

아니요, 없어요.                     Nem, nincs. 

아이고!  / (아이구!)                        Juj! / Ó, istenem!

아직 잘 모르겠어요.              Még nem tudom pontosan.

안녕하세요?                  Jó napot!

안녕히 가세요.                    Viszlát! (annak mondjuk, aki elmegy)        

안녕히 계세요.                   Viszlát! (annak mondjuk, aki marad)
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Jó éjszakát!

Jól aludt?

Kérem, adja át üdvözletem! ¤
Csatolják be a biztonsági övet! 

Értem. / Tudom. 

Melyik országból jött? ¤
Melyik országból jött?

Hol dolgozik?

Hol szállok át?

Hol szállok le?

Honnan jött? ¤
Fáradjon be! ¤
Mikor született? ¤
Körülbelül mikor jön vissza?

Mennyi időbe telik? Mennyi ideig tart?

Mennyit adjak? 

Mennyibe kerül?

Hogy jutok …ba? / Hogy kell menni a …? 

Hogy jutok …? / Hogy megyek …?

Tessék! (Itt van.) 

Ez itt a …?

Itt fogyasztja?

Innen messze van?

Itt álljon meg, kérem! ¤
Kérem! (pl. pincér hívásakor)

Drágám! / Szívem!

Halló?

Hány éves? (tisztelt személy)

Mi a baj?

Házon kívül van.

Hogy van mostanában? ¤
Mostanában egy kicsit elfoglalt vagyok.

Adok … won kedvezményt.

Innivalót mit választ?

안녕히 주무세요.          

안녕히 주무셨어요?      

안부를 전해 주세요.  

안전벨트를 매주시기 바랍니다. 

알겠어요. / 알겠습니다.        

어느 나라 사람이에요?    

어느 나라에서 오셨어요?   

어디에 다니십니까?    

어디에서 갈아타요? 

어디에서 내려요?   

어디에서 왔어요?               

어서 오세요.  

언제 태어났어요?        

언제쯤 돌아올까요?   

얼마나 걸려요?        

얼마나 드릴까요?    

얼마입니까? / 얼마예요?       

...에 어떻게 가면 돼요?    

...에 어떻게 가요? 

여기 있어요. 

여기가 ...이에요? 

여기서 드실 거예요?             

여기서 멀어요?    

여기서 세워 주세요.    

여기요!          

여보!     

여보세요?   

연세가 어떻게 되세요?     

왜 그래(요)?     

외출 중이십니다.     

요즘 어떻게 지내요?         

요즘 좀 바빠요.        
... 원 깎아 드릴게요.            

  음료수는 뭐로 하시겠습니까? 

 / 음료수는 뭐로 하시겠어요?

 / 음료수는 뭘로 하시겠습니까?

이 길로 쭉 가면 큰길이 나와요. Ha ezen az úton egyenesen megy, a főúthoz ér.  
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이건 어때요?                            Ez milyen? 

이걸로 주세요.  Ezt adja, kérem! ¤
이게 뭐예요?                       Ez mi?

이름이 뭐예요?               Mi a neve? (Hogy hívják?) ¤
이름이 어떻게 되세요? Hogy hívják?

이만 원짜리도 있어요.            Van 20.000 wonos is.

이분이 누구세요?               Ő ki? (Ki ez a személy?)

이쪽으로 오세요.                     Jöjjön erre! / Jöjjenek erre! ¤
… 있어요?                         Van …?

잘 맞아요. Pont jó. 

잘 먹겠습니다.　           Köszönöm az ételt. (Szó szerint: „Jól meg fogom enni.”)

잘 먹었습니다.              Köszönöm, finom volt. (Szó szerint: „Jól megettem.”)

잘 모르겠습니다.                       Nem tudom pontosan.

잘 부탁드립니다.                Ajánlom magamat!

잘 안 들려요.                            Nem hallom jól. (Szó szerint: „Nem hallatszik.”)

잘못 거셨습니다. / 잘못 걸었어요.      Nem jó számot hívott.

잘 지내요.      Jól vagyok.

잠깐 나가셨어요.                           Egy kicsit kiment.

잠깐만 기다려 주세요.           Kérem, várjon egy kicsit!

잠깐만 기다리세요.                      Várjon egy kicsit, kérem! ¤
잠깐만요.                                    Egy pillanat!

잠시만 기다려 주십시오.              Várjon egy kicsit, kérem!   

저기요!                             Elnézést! (megszólításkor)

저는 … 예요 / 이에요. Én … vagyok.

저는 잘 지내요.                 Én jól vagyok. 

저는 헝가리 사람이에요.  Én magyar vagyok.

저는 회사원이에요.            Én céges alkalmazott vagyok.

저쪽에서 입어 보세요.             Ott próbálja fel! ¤
전화 바꿨습니다.            Tessék, én vagyok. („Átvettem a telefont.”)

전화 받으세요.                               Vegye át a telefont! ¤
전화번호가 몇 번이에요?              Mi a telefonszám?

전화번호가 어떻게 돼요?              Mi a telefonszáma?

제가 전화했다고 전해 주세요.  Adja át kérem, hogy én hívtam! ¤
제가 한턱 낼게요.                    Meghívom. (Én fogok fizetni.)

좀 깎아 주세요.                    Adja egy kicsit olcsóbban! ¤
좀 보여 주세요.  Mutasson, kérem! ¤
좋은 생각이야.                        Jó ötlet.

죄송합니다.                               Sajnálom. / Elnézést! / Bocsánat!
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죄송하지만 …       Sajnálom, de … 

주문 좀 받으세요.            Rendelnénk! (Szó szerint: „Fogadja a rendelést!”)

주문하신 … 나왔습니다.     Meghoztam a rendelt  …

주세요. Adjon, kérem! ¤
지금 볶음밥 안 돼요.       Most nincs pokkümpab.

지금 수업 중이에요.                        Most órán van.

지금 안 계세요. / 지금 없는데요.            Most nincs.

지금 자리에 안 계신데요.              Most nincs a helyén.

지금 전화 받을 수 있어요?            Tudunk most beszélni (ráér)?

지하철을 타고 가세요.             Szálljon metróra, és úgy menjen! ¤
직업이 뭐예요?                    Mi a foglalkozása? ¤
진짜? / 진짜요? Tényleg? / Igazán?

처음 뵙겠습니다.            Örülök, hogy megismerhetem.

천 원어치 주세요.                    Adjon 1000 wonért! (Adjon 1000 won értékben!) ¤
천만에요.                      Szívesen!

카드도 돼요?      Elfogadnak kártyát?

카드로 할게요.  / 카드로 낼게요. Kártyával fizetek.

카드로 하시겠어요? Kártyával fizet?

크게 좀 말씀해 주세요.                    Kérem, mondja hangosabban! ¤
통화 중입니다.                         Mással beszél. / Foglalt.

한 개에 얼마예요?                    Mennyibe kerül darabja?

… 한테서 전화 왔다고 전해 주세요.   Adja át kérem, hogy … kereste telefonon! ¤  

할 수 없어요. Nincs mit tenni.

현금으로 할게요. / 현금으로 낼게요. Készpénzzel fizetek.

현금으로 하시겠어요? Készpénzzel fizet?


